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َواَل ََتَْسََبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اَّللَِّ َأْمَوااتا ۚ َبْل َأْحَياٌء ِ نَد ﴿: قال تعاىل

ِبَا آاَتُهُم اَّللَُّ ِمن َفْضِلِه َوَيْستَـْبِشُروَن ِِبلَِّذيَن مَلْ  َفرِِحيَ  َرّبِِِْم يـُْرزَُقوَن۞

ْن َخلْ   ﴾ِفِهْم َأالَّ َخْوٌف َ َلْيِهْم َواَل ُهْم ََيَْزنُونَ يـَْلَحُقوا ِّبِم مِِ
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 شكـــر
 يف احلديث القدسي

 ﴾، ما مل تشكر من قدمت لك اخلري على يديهتشكرنيعبدي مل ﴿

 تدمــــ ث و قــــــ ذا البحـــ الطريـ     تمـــ ادة بـمن رســان باإلشـــد اللســـب، و يسعـيفيض القل

 قــخ  اكانــت الرســالخ  و فــ  الــةفكري البصــرية باتســةاايخ اة لصــخ احل ت ون و أنــارـــــالع

رئيس مشـرو   لـ نان االمةو كرلشر اوواا، "عبد اهلل خي" لــالفاضالدكةور اا ـــاتسة

أســاتذة يــس أســاتذة الةكــوين للداعــخ و ، ومج"مبــارج فعفــري: "الــدكةوراا الفوايســور

ــون اإلنســانيخ     ــخ   قســا العل ــخ أ ــد دراي ــد اهلل.د)أدرار  –امع ــا عب ــد الســ ن  .، دباب عب

 ن6102داعـخ   وإىل مجيس زمـ   ( وةريبوعك الاةد بع.د، بن حممد بوسعيدأ د .دكمون، 

 ...ن لرا بدع رزيحمل، ريعفف مدحما :رلذكباص أخو

 لــذين قــدموا    يــد اةســاعدة  جلميــس اتســاتذة  ا كمــا أتقــدن بــواار الشكـــــر والعراـــــان  

عســو  .دشــ   عبــد الو ــا ، د .أد حفــا اهلل بــوبكر، .أ  يــدالعم :أخــص بالــذكر  و

 ...والباحث اريد إمرزوقن وعائلخ العقيد الطا ر زبريي خافخ السيد مجا  الدين، فاحل

اةشراني على اةركـز الـو ل للدراسـات والبحـث       :كا أتقدن بالشكر اجلزيل لــــ

، واةشــراني علــى اةكةبــات اجلامعيــخ، ن0591أو  نــوامف   يف احلركــخ الو نيــخ  و ــورة

 .اةشراني على اةةحف الو ل للمجا د واةةاحف اجلهويخو

 .العمل اةةواضس ولو بكلمخ   يبخولكل من سا ا يف إمتان  ذا             



 إهـــــــــداء
افح حّبًا وحنانًا إىل اللذين أخذا بيدي ووفّرا يل سبيل التعلم وكانا يل الوجه الطّ

 .والسعادةوالديّ الكرميني أطال اهلل يف عمرمها وحفظهما ورزقهما الصحة 

 ".أساتذتي"إىل من تتلمذت على أيديهم، وإىل من أمدوني بنصائحهم وتوجيهاهتم 

 .إىل من كانوا يل حشدا هلميت كلما رأوا ضجرا أو توان مين يف حبثي

 .على الدرب للوصول إىل مراتب العلومإىل كافة أصدقائي وزمالئي الذين هم 

  "آسر"وإبين زوجيت وعائليت الصغرية  إىل إخوتي وأخواتي

 ...األهل واألقارب مجيعإىل 

 .يد العون من قريب أو من بعيد إىل كل من مد يل

 .هدي مثرة هذا اجلهد املتواضعأإىل كل هؤالء 
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( م4591-4591)الكتابات التاريخية حول  تواريا الرولرل الترييييوة الريا ييوة  درغم تعد  
ور لموا تكفوع ه و  د   نظويا   ،كاديميللبرث التاريخي األ خصبا   إال أن هذه الفتيل ال تيا  ميدانا  

لوووو  إ رشوووويم المختلفووووة ومياكووووي البرووووث المتخصصووووة مووووف و ووووا    ووووي  وووو  موووويل، با  ووووا ةاأل
مووف حوويف خخووي خامووة أمووام الوودهم  دلي بدووا العد وودالتووي   وولصووانعي األحوودا  ة الفوودادات الري وو

وويارل المراهوووووود ف والم   ووووووات والبرووووووث العلمووووووي الكبيووووووي التووووووي تلدموووووو  ويارل التعلوووووويم العووووووالي 
المتخصصووة التابعووة لدووا  ووالمي ي الوولا ي للدرا ووات والبرووث  ووي الري ووة اللا يووة و وولرل أو  

 ووي وملرلاتوو   ووي مختلووع واليووات الوولاف خامووة ، والمترووع الوولا ي للمراهوود م4591نوول مبي
ا هلو  مختلوع اللئوا ل التوي دلد  ف  انلا ش   اع الرد  أو مم  ة لص  مرا  ت ري  الفدادات الري  

كمووادل خووام، أو إخياعدووا هلوو  شووب  مفوواريل برووث أو  للبوواحريفوإتاحتدووا هي تدووا هووذه الميحلووة 
هتمووواد هلووو  راولوووة م دوووا  هوووادل  تابوووة التووواريا الووولا ي با إنتوووام  ووومعي بصوووي  وهوووذا  وووي م

 وتالللدا إالل ا   والتي يمبف أيضوا  فدا غيابمصادره األ ا ية و د عميل ال لا ص التي خل  
مووف   وو ة 431فين ووي  ووي الريا ووي ايلووة  ووتعمار الرتكبدووا ا إيا م التووي ة هلوو  الرووكأدلووة حي وو

  . انية عدة والرفاظ هل  الذاكيل اللا ية مف عدة
 لروولرل الترييييووةبي  ل ووالعتوواريا ال تابووة  ووي ومووف هووذا الم ولوو  و م وواهمة متلا ووعة 

 وتعمارية موياه   ود أهتو  اللولع الع وبيية ا  وي بويي نفواج عويل الترييوي الولا ي الذ     
هتمده  ود الرويل الفين وي  وي اللاليوة الضلء هل  التكتيك الريبي الذ  إ   ي العالم، وت ليط

م وووار الرووولرل وهلووو  هلووو   نعب ووول  ووولبا  ن وووية المختلفوووة التوووي إردود الفعووو  الفي ياي وإبووو األولووو 
 .الفعب الريا ي  

أوراس ال مامفوة دورا  إ وتياتيريا  خول  الرولرل الترييييوة، حيوث أندوا  األولو اللالية  أدت
لل هبء الرصوار الع وبي  موف اوي  م، وترم  4591عظم هرلمات الفاتح نل مبي شددت م  

ذ   وواد أن  وو د  إلوو  خ وو  الروولرل وإعدا وودا، ويبوويي الوودور المروولر  تعمارية الوواللوولات ا  وو
 :أهمدا إ تياتيريةهتبارات عيل لعدل إ  األول لللالية 



 :مقدمة

 -6 - 

 

متوووداد الراليا وووي لووونوراس وال مامفوووة موووف عبوووا  ئ ووو وي ة و وووويم شوووماال إلووو  أاووويا  ا  -
هتبيت مرواال  ، لذلك أ  إل  عبا  الرض ة غيبا   الصرياء ع لبا ، ومف الردود التلن ية شيئا  

 .حيليا  للرلرل التريييية هل  الم تلع الداخلي والخارعي
دا متاخمة للردود التلن ية، حيث أ  تخدمل ايلة   لات الرولرل  م ولوة هبولر لرويل كلن   -

 تاللل  ي خوولج ا موداد باأل ولرة والوذخييل خاموة مول وعولد عاليوة الترييي اللا ي، وأ  
وعولد مياكوي ترمول اللع ويف الريا ويييف الوذ ف إحتضو لا أ وياد عويل ، و عيا يية  بييل العودد

المياكووي الع ووبيية والملوويات الترييووي وأموودوهم باليعووا  واألموولا ، ييووادل هلوو  وعوولد معظووم 
 .الريا يية داخ  التياب التلن ي للرلرل ال يا ية
أللوول  "بية ول–إيرابيوة"خول  الروولرل الترييييوة عملوة توولرات  األولو شوددت اللاليوة للود 
مووف  صوولل  لووم ت كفووع أغوولاره لروود  ايا   ريووي لوو  نفوواج عوويل الترييووي الوولا ي، ال تووبظللدووا ه

عويل الترييوي الولا ي  إ وتياتيرية وي مل ولع تكاملوة عملوة وم  اخن، ولدذا  إن إهداد درا ة م  
 وويا  إلوو   لم ووا هووذا براعووة إلوو  درا ووات أكاديميووة متخصصووة بعيوودل هوووف  ال األولوو باللاليووة 

 . ورية والذاتية والتلظيم ال يا يال
إستتاتيجة جيشتتةتيييا تيتتتي تت ي": البرووث المل وولم بووو وولع لمل  يووار  ختإومووف ه ووا عوواء 

 ."(م6511-6591)أنموذشايييألويىييواليجييييفتنس ساعمارييإلمويشهجي
لرويل الع وبيية   وتياتيريةا  ولط الضولء هلو  وتبيي أهمية هذا المل لع  ي  لن  ي  

التووووي راهووووف هليدووووا العوووودو الفين ووووي، وردود الفعوووو   ووووتعمار ا  ووووي ملاعدووووة  الترييووووي الوووولا ي
تووووولر هلوووو    ووووتياتيريةا  نعبا وووواتالفين ووووي لللضوووواء هلوووو  الروووولرل،  مووووا  تعووووي  أيضووووا  

ووووم ئوووود    الووووذ الريا ووووي    ووووتميارية الروووولرل وهلوووو  الفووووعبوإ  ووووتلل  ة لترصووووي  ا تضووووريات عم 
  .اللا ي
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  :دوي عييخاةاريييموضوع
 : ختيار مل لع البرث لع  أهمداد عت ي  أ باب  دله اك ه

 :أسبابيذيجةج:يأوال
موووف خووول   األولووو اليغبوووة الفخصوووية  وووي درا وووة مل ووولع توووولر الرووولرل الترييييوووة باللاليوووة  -

يل روتبعدوا خول  ملاعدتو  للإعويل الترييوي الولا ي التوي  إ وتياتيريةت ليط الضلء هل  
وم ولووة  األولوو لوويم اللاليووة التاريخيووة اللتاليووة  ووي إئ وواليب األ ووتعمار  الفين ووي، وتبيووان ا 

 . الردود الفيقية
انب الع بي  ل  مف األهمية بمبوان هتلاد  أن الرإ رة  ي درا ة تاريا الرلرل و ل  اليغبة الم   -

تاريخيووة هصوويبة باحرووا   ا  يو ووموولا الفووعب الريا ووي  الووذ   ووان ي وويل ظ  ا   م  ع  ي   دوول الووذ  ت وو
 .حتل  الالاشمص  مف ا هف و يلة ت خل  

  لرووود ال ووواهة للم ولوووة مروووا  الدرا وووة، حيوووث نفوووأنا  وووي و وووط  تال  ووو نتمووواء الراليا ووويا  -
ووو وأموووبرل  ،خل  وووي الوووذاكيل الفوووعبيةببوووولالت مراهووود  الم ولوووة وتضووورياتدم التوووي تي  

حتضووف إ ووا ة إلوو  الل ووط الوبيعووي الووذ  المرووال ، با  ييف  يويووات وأشووعار وحبايووات ت ووم  
ووو ووذلك  ،هوواد ووديووانالروولرل مووف عبووا  وو  ووعيف  ووي   ا  ووي الم ولووة التووي ش  د الفووا ك د  يدووا ال  

و الينا نرمو  بلايواه موف أ ولك وأهمودل وألالوام دون معي ت وا والمبديب،  ل االما   وا  وي م 
م عدولد الروويل الولا ي الفووعبي غوهائوة الكريووييف ر إ ا  ووي بخولرتدوا ال ويما أندووا  انول  وبب  

  . تلل بعد ا ة مخلفات  يالإ ي 
ي:يييموضوعةجيألسبابي:يثانةا
ي عووي للباحووث  األولو إن البروث  وي مل ولع تووولر نفواج عويل الترييوي الوولا ي باللاليوة  -

 يمة  انرة لإلحااوة بأغلوب اللضوايا واألحودا  التوي شوددتدا الرولرل الترييييوة، إنولئوا موف 
 .العلئة المباشيل لدذا المل لع ببقية الملا يل الكلي ة اللا ية

اليغم مووف ت وواو  بعووا الكتابووات الريا ييووة لدووذا المل وولع إال أندووا لووم تووي  إلوو  م ووتلع فبوو -
الدرا ووات المتخصصووة الدقيلووة، ويمبووف ل ووا اللوول  بأنوو  حتوو  تلووك الم روويل بووأئلم عيا ييووة مروو  
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وموووالح لالووويور لوووم ت الوووط   ووو  الم ووواحات المتعللوووة  م لفوووات مدا وووي ال يروا  وهموووي تابليووول
الت ظيمووي لروويل الترييووي الوولا ي ب ووبب إنصوويا  بعضوودا للتي يووي هلوو  بووالتولر الع ووبي  و 

ملا ووويل هاموووة ترتوووام إلووو  التفصوووي ، أو ملا ووويل عي يوووة شخصوووية توووم إخياعدوووا  وووي  ووويا  
 .تراذبات بعيدل  ي  ريي مف األحيان هف المل لعية

لصود بدوذا إن تل ي الدرا ات والم لفات األع بية خامة الفين ية ال يمبف الل ل  بدا، وال ي   -
ا نلاص مف قيمتدا التاريخية، ب  وعب هدم إخياعدا هف  يائدا التاريخي الذ  ال يخلول موف 

، وت مر   تب  وارا  دومي يوك مرواال هلو  هوذا الوويا بفوب  م علوف حي وا  ميام الويا ا  تعمار  
 .وخفيا  أحيانا  أخيع 

الباحووث الريا ووي   ووي شووب  تدوود  هووذه الدرا ووة إلوو  هووي  المووادل التاريخيووة المتوول يل أمووام  -
د المل ولهي دون ا ن ويا  وراء وإخضواهدا لل لوشدادات حي ة، شفلية أو مبتلبة أو م ورلة، 

اليؤيوة لكريوي موف اللضوايا المتعللوة بالتواريا  هتبارات الفخصية الذاتية التوي ال تويا  ترروب  ا 
 .المرلي للرلرل

ي:إشكايةجيييدريسج
ف التوولرات الت ظيميوة والع ووبيية لرويل الترييووي تتمرو  إشوبالية الدرا ووة  وي البروث هوو

، وهول موا يرعو  (م4591-4599)خول   و لات  (وراس ال مامفوةاأل) األول اللا ي باللالية 
م إلو  غايوة إهولن 4599أوت  12ا اار اليماني للمل لع م رصويا  بعلود مو تمي الصولمام 

 :ة للمل لع  التاليم، ويمبف ل ا ايا ا شبالية العام4591مارس  45وئع اللتا  
 ستتتاعمارييإل تتت يمويشهتتتجييجبعهتتتايشتتتةتيييا تيتتتتيييتتتو   إيياتتت ييستتتاتيجة ةجيإلمتتتاي تتت ي

ي؟علىيمساريييثورةينعكستإوكةفييها،يييمضادةييساتيجة ةجيإلييفتنس ،يوماي  ي
 :وت درم ترل هذه ا شبالية هدل ت اؤالت م دا

؟ وموا هوي ردود الفعو  ولو األ الم ولوة  وي لرولرلانوول    يوالترضوي ا هوداد توم كيوم -
 ؟  تعمارية الفين ية للمل الرلرل بالم ولة ا
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ه ووبيية تيئوو  إلوو   إ ووتياتيرية األولوو هوو   ووان للروولرل الترييييووة بوواألوراس خوول  الميحلووة  -
 كاديمية الريبية الفين ية؟األ إ تياتيريةم تلع 

أوت  12نعلووووواد مووووو تمي الصووووولمام إكيوووووم توووووولرت ايبلوووووة عووووويل الترييوووووي الووووولا ي بعووووود  -
 م؟4599

 ؟األول التي ئادها عيل الترييي اللا ي  ي اللالية ما هي أبيي المعارك  -
 لل ردود الفع  الفين ية الع بيية؟فيما تمر -
 ؟  ي بداياتداارل الفين ية لملاعدة الرلرل هتمدتدا ا دإ ا عياءات التي  له   فل -
ل  يا وية نعب وإ يوم و هي دوا ل ب اء ال د الفوا ك والمبدويب هلو  الرودود الفويقية؟  ما -

هلووووو  م وووووار وحي يوووووة الرووووولرل خاموووووة هلووووو  همليوووووات العبووووولر والتموووووليف الاللووووو  والتوليووووو  
 والت ليح؟

 يووم ؟ و الفين ووي الرصووار والتوليوو تبعتدووا الروولرل للخوويوم مووف إالتووي   ووتياتيريةا مووا هووي  -
األ اليب اللم ية األخيع الداخلة ترل إاار  يا وة التوليو   الم واا  المريموة واعدل 

 والمرتفدات والريب ال ف ية؟
ي:يخطجيييب ث

التوي توم ايحدوا ئ وم ا المل ولع مرو   وت واؤالتدا الفيعيوةلإلعابة هل  هذه ا شبالية 
ملدمة وأربعة  صول  ومولال إلو  الخاتموة ومرملهوة موف الملحو  التوي رأ  وا أندوا  الدرا ة إل 
 :تخدم البرث

 شوووبالية إختيووواره،  وووم إك أ وووباب ذلحتووولت هلووو  تعييوووم بالمل ووولع وأهميتووو ، و وووإ:يمقدمتتتج
لخوووة المفصوولة االدرا ووة متبلهووة بمرملهووة ت وواؤالت،  مووا ذ ينووا الم وواه  المتبعووة وهووي  

تلهوووا ذ وووي  ،للمل ووولع أندي اهوووا بل ووول درا وووة ألهوووم المصوووادر والمياعووول المعتمووود هليدوووا
 . نراي البرثإهتي ت ا أ  اء إ بعا الصعلبات التي 
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 األوراس  األولووو الرووولرل الترييييوووة  وووي الم ولوووة  : ووولانوالوووذ  عووواء ترووول ه:يألولييفصتتت يي
 . (م4591-4599)

 : وتم تل يم  إل   ل  مباحث هل  الفب  التالي 
 . اار الراليا ي والبفي  لم ولة األوراسا : المبرث األو  -
 . األول ندالع الرلرل التريييية بالم ولة إ: المبرث الراني -
 يا ويا )ية المضوادل للرولرل الترييييوة بم ولوة األوراس الفين و  وتياتيريةا : المبرث الرالث -

 (.وه بييا
 ايبلوة وت ظويم عويل الترييوي الولا ي بعود مو تمي الصولمام  :الذ  ه لن بو:يييثان ييفص ي

 . (م4591-4599)وردود الفع  الفين ية 
 : وتم تل يم  إل  خم  مباحث هل  الفب  التالي

 . األوراس ئب  إنعلاد م تمي الصلمام األو اع العامة  ي م ولة :المبرث األو  -
 . م تمي الصلمام وإهادل الديبلة ال يا ية والع بيية :المبرث الراني -
 .األو اع العامة  ي اللالية األول  بعد م تمي الصلمام :المبرث الرالث -
 .عيل الترييي اللا ي  ي ملاعدة الريل الفين ي: المبرث اليابل -
 .ياتيرة ا  تعمارية  د عيل الترييي اللا ي تا نماذم مف : المبرث الخام  -
 وووي ملاعدوووة المخوووووات الع وووبيية عووويل الترييوووي الووولا ي  :المع ووولن بوووو :يتتتثييفصتتت يييثا 

 . (م4592-4591) باللالية األول الفين ية الكبيع 
 : وتم تل يم  إل   ل  مباحث هل  الفب  التالي

 . باللالية األول  عيل الترييي اللا يتولر إ تياتيرية : المبرث األو  -
 . ةوالمبديب ةالفا ك أل لكأ اليب عيل الترييي اللا ي  ي ملاعدة ا: المبرث الراني -
 .عيل الترييي اللا ي  ي ملاعدة المخووات الع بيية الكبيع : المبرث الرالث -
ي
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 م ولووة اللاليووة األولوو  و عوويل الترييووي الوولا ي  ووي  إ ووتياتيرية :المع وولن بووو:يييتيبتتعييفصتت ي
 .(م4591-4592)الفيقية الردود 

 : وتم تل يم  إل   ل  مباحث هل  الفب  التالي
 . الع بي  الت ظيمي و ر ان العامة ودورها هي ة األقيادل : المبرث األو  -
 (. األول اللالية )م ولة العمليات الع بيية الر لبية : المبرث الراني -
الترييووووي الوووولا ي  ووووي عوووويل ئوووولات تروووواه نفوووواج إردود الفعوووو  الفين ووووية : المبرووووث الرالووووث -

 .الم ولة الر لبية
  لد خلص ا  يدا إل  أهم ال تا   التي تلمل ا إليدا مف خل  هذا البرث ييخاجمجأما . 

 :ةييدريسجيييموضوع جيييمعامداييم 
ا  تبعووتلتضووي الدرا ووة العلميووة مووف  وو  باحووث ا لمووام بووالم د  الووذ  ي وبلوو   ووي درا ووت ، 

لإلعابوووة هوووف ا شوووبالية وا لموووام برلانوووب المل ووولع   للمووول ا ، وموووف أعووو لوبيعوووة المل ووولع
 :إهتمدت هل  الم اه  التالية

ي:يييااريخ ييم هجيي-
الووووذ  ي وووومح بعووووي  األحوووودا  التاريخيووووة ح ووووب تيتيبدووووا الكيونللوووولعي و لووووا  لتووووولر ي

 األولوو تتبوول م ووار اللئووا ل التاريخيووة التووي شووددتدا اللاليووة التاريخيووة و ، الظوواهيل مروو  الدرا ووة
حااووة بتووولر ال فوواج ا ، و (م4591-4599)س ال مامفووة خوول  الفتوويل الممتوودل مووا بوويف أورا

 .  تعمار  الفين ييي اللا ي خل  ملاعدت  للريل ا الع بي  لريل التري 
 :ييوصف ييم هجيي-

ي عتمد  ي ترليو  الفودادات الري وة والل وا   األرشويفية وموا إحتلتو  الموذ يات الفخصوية 
الع ووبيييف الووذ ف هايفوولا وموو علا  ريوويا مووف األحوودا  التووي شووددتدا اللاليووة لللووادل ال يا ووييف و 

األولو ، و وذلك درا ووة اللئوا ل خوارم  ضوواء مرو  الدرا وة بمووا  وي ذلوك داخوو  ا ئلويم التلن ووي 
هل  ترلي  المادل الخبيية وتف ييها ح ب خصلموية  و   -الم د  اللمفي–وهل ما ي اهد 

 .ميحلة
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ي:ييم هجيييمقارني -
هليوووو   ووووي الملارنووووة بوووويف الفوووودادات الفووووفلية والمبتلبووووة والم وووورلة موووول الل ووووا   ي عتموووود 

إلووو  األرشووويفية، خاموووة فيموووا  تعلووو  بالتلووواريي األم يوووة لوووإلدارل ا  وووتعمارية لمراولوووة اللمووول  
 .اختل   ي روا تدتف يي تاريخي لنحدا  مر  ا 

  والتعليو  والملارنوة الترليو ومف ه ا يمبوف اللول  أن حي ي وة األحودا  وتفواببدا تتولوب
 تلياء، وأن يبلن ه اك تياوم بيف هذه الم اه  حت  تكلن الدرا ة إل  حد ٍّ ما  ي م وتلع وا 

إلووو  نتوووا   مل ووولعية هميلوووة ت عيووود ب ووواء الما وووي مووول إلموووامٍّ لرملوووة الظووويو   الومووولا لتصووو 
 .والدوا ل وملال  إل  ال تا  

 :حدوديييدريسج
د   وود  ، وهووي  توويل غ ي ووة (م4591-4599)بووالفتيل الممتوودل بوويف  اليم ووي للدرا ووة المرووا  ح 

عتماعيووووة داخوووو  الوووولاف ئتصووووادية وا باألحوووودا  ال يا ووووية واللئووووا ل الع ووووبيية، والظوووولاهي ا 
التووولر الع ووبي  للروولرل وخارعوو ، لكووف التي يووي  ووي هووذه الدرا ووة  وويبلن بالدرعووة األولوو  هلوو  

 .(أوراس ال مامفة)التريييية  ي اللالية األول  
ي:ييدريساتيييسابقج

 :مف الدرا ات ال ابلة
والملحو  أن هوذه اا ي نرولد، و  مللتي هبد هللا: الع بيية للرلرل الريا يية لو  تياتيريةا  -

رغووم أهميتدووا لووم تتوووي  إلوو   ا ووة التووولرات الع ووبيية للروولرل الترييييووة  ووي اللاليووة الدرا ووة 
فيف هلوووو  التلوووواريي الصووووادرل هووووف هتموووود الموووو ل  إ  درا ووووة هامووووة، حيووووث ، بوووو  عوووواءت األولوووو 

الم ظمة اللا ية للمراهد ف وعييدل المراهد، دون تدعيمدا بالل ا   األرشيفية والفودادات 
 .الرية   ياء مل لع الدرا ة

لمرملهوووة   وووتعمار الفين وووي لتصوووفية الرووولرل الريا ييوووةا  إ وووتياتيريةمفووويوع البروووث حووول   -
 ل وولة المفوواريل اللا يووة للبرووث هووف مووادر  ووي إاووار  ،"شووييط ورخوويون لخضووي " موو لفيف

، م4591المي ووي الوولا ي للدرا ووات والبرووث  ووي توواريا الري ووة اللا يووة و وولرل أو  نوول مبي 
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الفين وووية ببووو  أبعادهوووا لللضووواء هلووو  الرووولرل، إال أندووووا   وووتياتيريةا الوووذ  حووواو  معالروووة 
ل الفين وي،  وتعمارية والعمو  الع وبي  للرويف تولر العمو  ال يا وي لوإلدارل ا ميعل بي

 .ولم تكف الدرا ة م تلفية لكا ة مراور المل لع
مفاريل البرث الصادرل هوف المي وي الولا ي للدرا وات والبروث  وي الري وة اللا يوة و ولرل  -

 .م4591أو  نل مبي 
ي:مصادريومتيشعيييموضوعأ مي

 (أوراس ال مامفوة)إهتمدت   ي  تابوة البروث المتعلو  بالتواريا الع وبي  لللاليوة األولو  
هلوو  مرملهووة مصووادر ومياعوول أ ا ووية،  م دووا المصووادر المبتلبووة، وم دووا المصووادر الري ووة، 

 :ويمبف تل يمدا هل  ال رل التالي
 ي:أ ميييمصادر
بوة تواريا الرولرل الترييييوة، نظويا لقيمتدوا االتوي تكت وي أهميوة بالالوة  وي  ت :ييشهاديتييي ةجي-

ع م وواا  اللاليووة التاريخيووة األولوو ،  ووي تتبوول م ووار تووولر عوويل الترييووي الوولا ي  ووي مختلوو
تب ووة  خووي ئا وود ه ووبي  للم ولووة ال اد ووةرشوودادل لعوو  أهووم الفوودادات التووي ئموول بت وورليدا و 

حمة ح وف، حموة ه ويف، هيبوي : وشدادات    مف المراهد ف، "مورمد الداد  ريايمية"ال ليب 
روولرل التلن ووية والروولرل شووار لا  ووي ال أ ووياد مووف الملاومووة التلن ووية الووذ فبفوويي، حموودان  ووعد ، و 

ت موف الفوداداالريا يية هل  غيار ل الالل ،  لن  بف ه ية الدموامي وهلوي بوف ديوة وغييهوا 
 .األخيع التاريخية 

عتمود هليدوا  وي  تابوات البرول  رشويفية موادل مصودرية ي  عد الل ا   األت   :رشةفةجيألييييوثائقي-
ا ووووية لكتابووووة توووواريا الروووولرل الترييييووووة،  كاديميووووة لكلندووووا مووووف بوووويف المصووووادر األالتاريخيووووة األ

عال  أهم األحدا  واللضوايا التاريخيوة، ال ويما خصلما وأندا ترتل  هل  مادل تاريخية خام ت  
ت  ووي أ، حيووث لروو ووتياترية الع ووبيية الفين وويةمووا تعلوو  بمل وولع عوويل الترييووي الوولا ي وا 

باللاليوات التوي  انول تتبول  المتلاعودلالمراهود اار إل  األرشيم المرفولظ  وي متواحع هذا ا 
هتمووودت ا ، و (، واد   ووول ، ب وووبيلبات وووة، خ فووولة، أم البووولائي، تب وووة) األولووو اللاليوووة التاريخيوووة 
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وأرشوويم  (Aix en provence" )ون بيو ووان أركوو  ":بووومووا وراء البرووار كووذلك هلوو  أرشوويم 
، خويا ط، لل  ي تلاريي ه بييةهل  مرملهة مف الل ا   تمر لل  حيث ترص   ،"ئصي  ان ان"

وها لووة  والباحووث  ييوود إمووييوئف  ووتاذ الوود تلر حفوو  هللا بوولببيعووداو ، يودنووي بدووا األ، موولر
رشويم الولا ي التلن وي، هليدوا موف األ  وا ة إلو  و وا   ترصولل  ، با العليد الواهي اليبيي  

 . تخدمتدا  ي معالرة حيريات المل لعإوئد 
ل وان حوا  عبدوة وعويل  "ل المراهودعييود"كما إهتمدت هلو  موادل خبييوة إ وتليتدا موف  

ود بمرابوة ال ور  اليولمي ألحودا  الرولرل ه وبييا  خاموة  الترييي الولا ي إبوان الرولرل، والتوي ت ع 
المعوووارك والدرلموووات ونفووواج اللوووادل بدووود  إبوووياي أبعووواد اللضوووية الريا ييوووة ترووول واوووأل ا دارل 

  ا  ووتلل  واللئوول   ووي ا  ووتعمارية، وتبيووان عدوولد الفووعب الريا ووي  خوول  الروولرل لترصووي
 .وع  الدهاية المضادل للعدو اليامية لللضاء هل  الرلرل ووأدها

هتمدت هل  مذ يات لفخصيات  اهلوة  وي الرولرل الترييييوة باللاليوة إ  :ييمذكتيتيييشخصةجي-
أهمدوووا وموووف  ،األولووو حووودا  التوووي شوووددتدا اللاليوووة األأهوووم الضووولء هلووو  التوووي  ووولول  األولووو 
دل ال يا وويف والع ووبييف الووذ   ووا يوا الروولرل وهايفوولا أحوودا دا و وواهملا  ووي بعووا اللووا مووذ يات

 :تلعيددا وترلي  إنتصاراتدا
ولدووووا قيمتدوووووا " م4591قب ووووات موووووف  وووولرل أو  نووووول مبي : "مووووذ يات العليووووود الرووووام لخضوووووي .4

أوراس )التاريخيووة ألندووا مووادرل مووف أحوود ئووادل الروولرل الترييييووة  ووي اللاليووة التاريخيووة األولوو  
، وهوووول الووووذ   وووواهم  ووووي موووو ل أحوووودا دا بوييلووووة مباشوووويل م ووووذ اليوووولم األو  مووووف (امفووووةال م

إندالهدا، وئد تلل د ل الواهي هبيد  المدهل الروام لخضوي هودل م و وليات أولدوا ت ظويم 
العم  الع بي  ال ي  ر لة اللا د مصوف  بف بلالعيد بم ولة األوراس، وملال إل  قيوادل 

والتصووود  لل يا وووة الفين وووية الياميوووة   وووي تروووذ ي العمووو  الرووولر  اللاليوووة األولووو  والم ووواهمة 
 .لللضاء هل  الرلرل

وتكت ي أهمية بالالة ألندا مادرل هف أحود : ئا د م ولة  ل  أهياس مذ يات اللرد  ئتا  .1
رواد الرلرل  ي اللالية األول ، ويتضح ذلك عليوا موف خول  الصولر الريوة التوي نرودها  وي 
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مووف  ووان لدووم اللوويار  ووي التخووويط والت فيووذ، وتموو  هووذه عوول ايووات هووذا الكتوواب، حيووث عم
الموذ يات ميحلووة حام ووة  ووي توواريا األوراس خامووة الفتويل مووا بوويف إنوودالع الروولرل إلوو  غايووة 

م تواريا ومول  مرمولد الفوييم هلو  رأس قيوادل اللاليوة األولو ، وبدوذا  دوي 4591أ ييو  
 .لتي  اهمل  ي م ل األحدا تكفع الكريي مف األحدا  وتبيي العد د مف العلئات ا

وهي مف أهم المصادر التي تكت ي أهمية بالالة  وي هوي  : مذ يات ل الصاليي هل لي .3
وتعد  هذه الفدادل ذات أهميوة بالالوة خاموة فيموا ، (األوراس ال مامفة)تاريا اللالية األول  

علئووات بوويف  تعلوو  بتووولر م ووار الروولرل الترييييووة وتبيووان الرلانووب الخفي ووة التووي حبموول ال
وبوويف م وواا  اللاليووة األولوو  مووف عدووة  انيووة، و ووذلك ت ووليط الضوولء ئووادل الروولرل مووف عدووة، 

 .تولر األحدا   ي ا ئليم التلن يهل  
أوراس  األولوو اللاليووة التاريخيووة اللاليووة خووي ئووادل رمووذ يات  :  الووواهي يبيووي العليوود مووذ يات  .1

رتبووة  تووب الع ووبيية حتوو  وموو  إلوو م  ووي الي  هميتدووا  وولن موواحبدا توودر  ال مامفووة، نظوويا أل
 .حدا  الرلرلأ ي م ل  و اهل   و ان شاهدا   األول قيادل اللالية  هليد وتلل  

 .وغييهابال يابة  األول اللالية  ئا د :مصوف  ال ل  بف مياردلاليا د  مذ يات .9
 . مذ يات المراهد بلخيشلش ال عيد .9
 .ي يات اليا د هرمان  عد  بف الراعذم .1
 .ا د همار عيمان يات الي ذم .1
 . يات المراهد هلي ميويذم .5
 ي:ييمتيشع

ه ووواك  توووب ودرا وووات هلمي وووة تاريخيوووة قي موووة ت اولووول مل ووولع عووويل الترييوووي الووولا ي 
بووووووواللالتيف العيبيوووووووة والفين وووووووية، با  وووووووا ة إلووووووو  بعوووووووا ( أوراس ال مامفوووووووة)باللاليوووووووة األولووووووو  

، حيووث تميوويت بالدئووة رووثاألايوحووات والي ووا   الرام يووة التووي لدووا موولة مباشوويل بمل وولع الب
والترليوو  وإ ووت ادها هلوو  التل يوو ، وهووي مياعوول هب وودت لووي الوييوو   نروواي هووذا البرووث، أذ ووي 

 :م دا هل   بي  المرا  ال الرصي
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مصووف  بوف بلالعيود : م لتخليد وحماية مآ ي الرولرل  وي األوراس4591عم ية أو  نل مبي  -
 .والرلرل الريا يية

 لفوووووي  الملدموووووة إلووووو  الملتلووووو  الووووولا ي الرووووواني لتووووواريا الرووووولرلالتلووووواريي الردليوووووة للاليوووووات ا -
 (.األوراس)

وتضوووم ل هووووذه المياعووول هلوووو  معللمووووات وتفاموووي  غايووووة  ووووي األهميوووة هووووف البوووودايات  
األولوو  لظدوولر الفكووي الروولر  وتر وويد الت ظوويم ال ووي ، وأهووم الفوواهليف وال وول عوويل الترييووي 

م، وتوووداعياتدا هلووو  4591لفووواتح نووول مبي الوولا ي  وووي األوراس، مووويورا  بترضوووييات هرلموووات ا
عميل الم تليات، وملال إل  التوولر التواريخي للرولرل وتبيوان أهوم الملائول الريبيوة موف معوارك 

( أوراس ال مامفوة)، وأهوم ئوادل الرولرل باللاليوة األولو  وهرلمات و ما ف لريل الترييي اللا ي
تضووم ل هوذه المياعوول هلوو  ملوواالت وتل ويح العلئووات الداخليووة  ووي الم واا  الع ووبيية،  مووا 

، وهووول بوووذلك يرظووو  ببريوووي موووف الميع يوووة ال ووويما مووول مووودرت هوووف بعوووا موووانعي األحووودا 
إحتلا   هل  بعا الكتابات الرادل التي تمييت  ي ومع األحدا  والترلي  لمريياتدوا، وئود 
ل إ وووتفدت م دوووا  وووي ترد ووود و دوووم أ ولووو  خوووولات ا هوووداد ال يا وووي والع وووبي   نووودالع الرووولر 

فيموووا يخوووص توووولر ( م4591-4599)الم ووولرة، و وووذا التوووولر الع وووبي   وووي اللاليوووة األولووو  
 وووي إاارهوووا المرلوووي، وغييهوووا موووف التموووليف والت وووليح وخوووولج ا موووداد و وووذلك أهوووم التفاموووي  

 .المعللمات التي تفتلدها مياعل أخيع 
التموليف "و"  ينفوأل وتوولر عويل الترييوي الولا" :م لفات األ تاذ الد تلر حفو  هللا بولببي -

، وأهووم مووا يمبووف "التووولرات الع ووبيية  ووي م ولووة تب ووة إبووان الروولرل الترييييووة"و" والت ووليح
ت ووريل  هلوو  هووذه الكتووب هوول إحتلا دووا هلوو  الكريووي مووف الل ووا   األرشوويفية المدمووة و ووذلك 

عدووا لظوويو  نفووأل وتووولر عوويل الترييووي الوولا ي، وئوود وظفوول  هووذه الكتووب خامووة  ووي تتب
لر الع وووبي  وتبيوووان العلئوووات الداخليوووة للم ووواا  الع وووبيية باللاليوووة األولووو  معالروووة التوووو

 (.األوراس ال مامفة)
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-  Mohamed Taguia: L'Algérie en Guerre: 

وئوود تضووم هووذا الكتوواب بوويف اياتوو  أموولر علهييووة تتعلوو  بصووميم المل وولع، مروو  تووولر 
، وتف وووييه الم ظموووة الخاموووة األحووودا  موووا ئبووو  إنووودالع الرووولرل الترييييوووة والتي يوووي هلووو  تووواريا

هملياتوو  الع ووبيية للمبووادو واأل وو  التووي إهتموودها عوويل الترييووي الوولا ي  ووي  ووبي  توووليي 
 . د ا  تعمار الفين ي خل  الرلرل

- Mohamed Guentari: Organisation Politico-Adminstrative et Millitaire de 

Révolution Algérienne de 1945 à 1962: 

مووف مروويع  ب ووان ئييوو الكتوواب هلوو  درعووة بالالووة مووف األهميووة ألن الم لووع اوي عوود هووذ
موووف التفصوووي  حووول  عوووذور  ت  شوووي ا، وئووود شوووملل درا ووو دووول   تموووي إلووو  أ ووويل  لريوووة األحووودا 

الت ظيم الع بي  ال ي  و يفية ا هداد للرلرل، و ذلك تل يح ا  تياتيرية التي ابلدوا عويل 
 .ي مف هذا الكتاب  انل ذات قيمةإ تفادت إني ا ، لدذالترييي اللا ي هل  أر  الميدان

 لووود إئصووويت هلووو  بعوووا م لفوووات بعوووا الع وووبيييف، و انووول  وووي  أموووا الكتابوووات الفين وووية -
وتوتدم الرولرل بأندوا أهموا  مرملدا تصب  ي ئالب واحد، إذ ت ودا ل هلو  الفكويل ا  وتعمارية 

و لئوة وخوارعيف هلو  تميد إرهابية م  ييل مف الخارم، وتصع المراهود ف بوأندم لصولص 
اللووانلن، إ ووا ة إلوو  أن هوووذه الكتابووات تفتلووي إلوو  المل ووولعية، إال أن الوودارس  ووي نفووو  

، وموووف بووويف تلوووك اللئوول ال يمبوووف أن يالفووو  ه دوووا نظووويا للمعللموووات التاريخيوووة التوووي إحتلتدوووا
 إ و اد: بيوار   وتيمان"، وم لوع (Ives Courriére: La Gueere d'Algérie: )الم لفوات

 ".واد هل ل  هنار  
ي:صعوباتيييب ث

بو  واعدت وا مرملهوة موف الصوعلبات خاموة أنو   لم تكف درا ة مل لع البروث أمويا ي وييا   -
وردود أ عوا  مرصولرل اليموان  مويتبط بأ عوا  برول  تخصص  ي درا وة مل ولع ه وبي  

التعوووي  لرميووول علانبووو  وملم وووة حيرياتووو  الكاملوووة، ، حيوووث  وووان موووف الصوووعلبة والمبوووان
ال وويما  األولوو يت العلئووات الداخليووة والخارعيووة لللاليووة روويل المفوواك  التووي مي ووخامووة موول  

نعبا ووات ذلووك هلوو  تووولر العموو  الع ووبي  التووي  انوول تلوولم بوو  إهلوو  م ووتلع القيووادل، و 
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تفويل  وتعمارية الفين وية الم  ي لترليو  التفول  هلو  اللولات ا وحدات عيل الترييوي الولا
 (.اس ال مامفةاألور ) األول  ي ربلع اللالية 

هووواء إ مووعلبة اللموول  للمووادل األرشوويفية والل ا قيووة الكافيووة التووي والشووك  ووان  ووي تل يهووا  -
هووداد البرووث  ووي ظوو  ة أكرووي لبرر ووا، خامووة موول  ووي  اللئوول المخصووص   ووا ة هلمي ووإ

 (.  ، م، د)نظام التكليف د تلراه الولر الرالث 
الووووذ ف هاموووويوا األحوووودا   تضووووارب بعووووا الفوووودادات الري ووووة بوووويف هوووودد مووووف المراهوووود ف -

 .المدرو ة، خامة مف حيث إ ياد التلاريا وترد د األ ماء بدئة
أن  ا ة للبرث العلموي، إال إ ري رغم هذه الصعلبات نيعل أن يمر  هذا البرث الم    

درك، حيوث حاول وا رغوم ذلوك تالويوة علانوب المل ولع  فد وال ت والكما  مفة إلدية وهل غاية ت  
وتكوولن م وللووا  ، وو  أن يبوولن برر ووا بووادرل لت ووليط الضوولء هلوو  المل وولعو فووع أ ووياره، ونتم

 ل وووا  وووي درا وووة المل ووولع بوييلوووة خيوووي نيعووول أن نكووولن ئووود و  لدرا وووة وبرووول  ئادموووة، و وووي األ
 . مل لعية وم درية مريرة

 



 

 و  لا الفصل 
 لاولىالثورة التحريرية في املنطقة 

 (م5916-5914) لاوراس
 .(لاولىاملنطقة )والبشري لألوراس الجغرافي  إلاطار : املبحث لاو  

افية :املطلب لاو    دراسة جغر

 .بشريةدراسة : املطلب الثاني

 .لاولىالثورة التحريرية باملنطقة  إندالع:املبحث الثاني

 .التحضير للثورة التحريرية: املطلب لاو  

 .لاولىالثورة التحريرية باملنطقة  إندالع: املطلب الثالث

 لاوراساملضــــادة للثــــورة التحريريــــة ب نطقــــة  الفرنســــية ســــجرا ي يةإلا : ث الثالــــثاملبحــــ

 (:م5914-5916)

 .في امليدان السياس ي: املطلب لاو  

 . في امليدان العسكري : املطلب الثاني
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ي(:ييألويىييم طقجي)وييبشتيييألوريسي ارييي غتي  ييإل:يييمب ثييألول
 :جدريسجيشغتيفةييألوريس:يييمطلبييألول

ي:يأص ييياسمةج .6
هل  الكتلة الربلية الضخمة التوي ت تدوي ه ودها تلييبوا  ل ولة  األوراس م عب  إيول   

 األوراسلووم  ووتم ترد وود المع وو  الوودئي  لت وومية و  ،1االالوو  الصوورياو   ووي الر وولب الل وو وي ي
ت بصوووفة ندا يوووة بووواليغم موووف الدرا وووات العد ووودل التوووي ت اولتدوووا   رووود أن الت ووومية وردت بت وووميا

كيت ه وووود الموووو ري االغييلووووي بوليموووولس  ووووي اللووووين الروووواني للموووويلد با ووووم أوديوووو  هد وووودل،  ووووذ  
(AUDUS) 2ذ يها الم ري بي يبيلس  ي اللين ال ادس للميلد با م أوريي ،  ما  . 

وح ب ما ذ يه يائلت الرمل   ي  تاب  معروم البلودان أن أمو  ت ومية الم ولوة يعولد 
 وي  األوراس،  موا وردت ت ومية 3 يدوا هودل قبا و  موف البيبوي  إل  عبا   ي أر  إ ييقيا تقيم

 ووا ، وذ وويت  ووذلك ه وود الببووي   ووي  ووي نيهووة المفووتا   ووي اختوويا  اخيكتوواب الفووييم ا در 
هول عبو  هلو  م وييل  وبعة أيوام وفيو  ئولع  ريويل ت وب دا : "كتاب  الم الك والممالك حيث ئا 

ويرمول هو الء أن المصوولح موف أمو   ،4لدون و ذلك ذ يت ه د ابف خ" قبا   هلانة ومب ا ة
بيبوووي  ئوووديم، وئووود أورد المووو ري الريا وووي  هبووود اليحموووان الريللوووي  ل وووة أ وووماء مياد وووة لكلموووة 
أوراس وهووويو أوريووو ، أورا ووولس، أوروس، وهوووي ئييبوووة عووودا موووف الت ووومية المتووودوا  بووويف ال ووواس 

 .5اليلم
غلتييوو ، : الرالوويا ييف مروو  كوويت ه وود مرملهووة مووف الموو لفيف االعانووب  وولاء مووفبي مووا ذ  

غوووولدر ، : مروووو  عتموووواعالوووولني، ال يوووول، وهلموووواء ا د :دي ووووبل ، والريلللعيوووولن مروووو  بيينووووارد،
بصووويالة  األوراسنووودر  علليوووان، أن عبووو  ر وووتيفان ئووويا ، شوووار  : لمووو رخيف مرووو ريفيوووار، أو ا

                                                 
 . 49، 44ص.، ص1221، دار الددع، الريا ي، أوريسيييكتيمجيأم اديوأن اد: م علد هرماني 1
 . 43، صالميعل نف   2
 . 111، ص4511، دار مادر بييوت، لب ان، 4، ممع ميييبلدين: يائلت الرمل   3
 .21، ص1241هيف مليلة، الريا ي،  ، دار الددع للوباهة وال فييألوريسيمهديييثورة: علد هرمانيم  4
 . 421، ص4511، نل مبي 91-94، ع م لجييالصايج، "يات مف األوراسصشخ": هبد اليحمان الريلني 5
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عبوو   ، وتروود  دا مووا هووفاألوراسأنوو   لعوود ا  وويف مووف : فيلوول  "م ووبي  "المفوويد، أمووا الموو ري 
ولكووف الفين ووييف  ووي الريا ووي ال وويما أول ووك الووذ ف ي يفوولن  ووي مروويط  ،األوراسوهووف  األوراس

 ووتخدام موويالة الرموول، وربمووا ب ووبب ، دون إهووواء أ  تف وويي  األوراسالربوو  يلللوولن عبووا  
لبيلووة المروواورل ال" ال مامفووة"  ووي ندايووة الكلمووة، وربمووا أيضووا هووف اييوو  القيوواس موول (S)وعوولد 

 .  1ا مدا ل ل لة الميتفعات المتل وة اللائعة شيئا إل  غاية الردود التلن ية التي أهوي
ي:يياضاريس .1

ي:يي بال -أي
 تياتيريا هاما ععلدا مي ويا للعد ود موف األحودا  الداموة إ ملئعا األوراسحتلل م ولة إ

 وومدا بال ل وو  إرتووبط إالروود ث، تلوول  ووي الفووي  الريا ووي  و هبووي توواريا الريا ووي  ووي اللووديم و 
بليووة، ويولوو  هلوو  مرموولع الربووا  الممتوودل مووف عبووا  بلاالووب والرضوو ة الفوويقية غيبووا إلوو  الر

 . 2الردود التلن ية شيئا، ومف ب بيل ع لبا حت   دل  ئ  وي ة شماال
حووودع الكتووو  الربليوووة حد روووة إتصوووا  فيموووا بي دوووا وهوووي ذه ال ل ووو  الربليوووة با تتميوووي هووو

 ووي الووداخ  التلن ووي، وموولال إلوو  ع وولب شووي   التكووليف، م فترووة هلوو   تلووة الربووا  المتلغلووة
الووووو  الووووو  التلوووووي واألوهوووووي ذات تضووووواري  مت لهوووووة تفوووووب  همووووويل ومووووو  بووووويف األ. 3ليبيوووووا

 . 4 لم للضلل اللاحد 422الصرياو ، وتمتد  ي شب  رباهي بول  
وال مامفوووة يفصووو  بي دموووا واد  األوراسوتتكووولن موووف  تلتووويف عبليتووويف هي ووول بدموووا هموووا  
 . (واد بيبي)العيب 

 
 

                                                 
 . 41الميعل ال اب ، صاألوراس مدد الرلرل، : م علد هرماني 1
، 4559، دار الفوووداب، الريا وووي، م6561ثتتتورةييألوريسييووود وحمايوووة موووأ ي الرووولرل  وووي األوراس، عم يوووة أو  نووول مبي لتخل 2

 . 32ص
 .  193، ص4511ة اللا ية للكتاب، الريا ي، ، الم   دريساتيوأب اثي  يجاريخييي زيئت: نصي الد ف  عيدوني 3
 . 41، ص4519ي، ة اللا ية للكتاب، الريا ، الم   م6785ثورةييألوريسي: هبد الرميد يويو 4
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 ي:يييألوريسشبالي
وخ فوولة ويريبووة  تولوو   لمووة أوراس هلوو  الم ولووة المرصوولرل بوويف بات ووة وخ فوولة شووماال  

بفوووب   األوراسم ولوووة  ، تمتووود  ، وب وووبيل وبات وووة غيبوووا  ، ويريبوووة الووولاد وب وووبيل ع لبوووا  الووولاد شووويئا  
ترووواه شووومالي شووويئي إرتفاهووو  بإكلوووم، حيوووث  بووودأ  422متووولاي  األ ووولع هلووو  اووول  حووولالي 

فووي  م ردراتوو  الفوومالية هلوو  الوييوو  ، ت  1 لووم 1222ويتيبوول هلوو  م وواحة  ،وع وولبي غيبووي
هل  ال رلد شب  الصورياوية  وي ناحيوة   ردرات  الر لبية  تو   اليابط بيف خ فلة وبات ة، أما م  

 ا  رتفاهوإرد الر لبي الاليبوي لو ، وهول أكروي ل ويل بمرابة الالعتبي واد ب بيل وواد ب بيل، حيث ي  
ميتفوول  بلممدووا العد وودل  األوراسوتتميووي  ،مووف حيووث الالووواء ال بوواتي ال مامفووة وأو ووي حظووا   مووف

أهلوووو  ئمووووة  ووووي األال وووويف التلووووي والصوووورياو  الووووذ  يلوووول  ووووي هموووو   يوهوووو ،(م1311)شوووويليا 
 م، أحمووووي خوووودو1422م، عبوووو  الفوووولعلل 1412رتفوووواع عبوووو  ر اهووووة ويليوووو   ووووي ا  ،1األوراس
م، عبو  بلهييوم 4192م، عبو  م وعلدل 4112للل م، عب  م4125م،  م عب  إيل 1222
م، 4353 وووووووولوان  أوالدم، عبوووووووو  4123م، عبوووووووو  تا ينوووووووول 4911م، عبوووووووو  مت وووووووواول 4114

 . 2بلاالب أوالدهلي،  أوالد لم، و  أوالدخيع مر  أباال ا ة إل  عبا  
 يشبالييي مامشج: 

حووودود  هوووياس إلووو أ ، وموووف  ووول  حتووو  الرووودود التلن وووية شووويئا   غيبوووا   األوراستمتووود موووف 
 ل و   وتضم  ، إل  م ولة الفولج وحدود واد  ل  ع لبا   بأم البلائي شماال   ئ  وي ة ميورا  
م وعبوووو   موووول  4122تضووووم عبوووو  تاد  ووووارت التووووي ميتفعووووات تيوبيووووة وئييلووووي : عبليووووة أهمدووووا

 ووم  ،م4119م وعبو  اللعلواع 4299م وعبو  ئييلووي و ويدياس 4312  ال وورة بوم وع4319
 وووووا ة إلوووو  ميتفعوووووات  ليروووووان التوووووي تضووووم  ل ووووولة عبوووووا  الووووويورل ا م، ب4192عبوووو  تيوبيوووووة 

م، وعبووووو  4491م، و ووووو  اليداموووووة 4311م، عبووووو  بل مووووواش 4392م، عبوووووا  البوووووويف 4331
                                                 

دار اللصوووبة لل فوووي، الريا وووي، م وووعلد حوووام م وووعلد، : ، توووي(م6511-6591)معتكتتتجيشبتتتالييي مامشتتتجي: را ادوم يوووك  ووو 1
 .13، ص1221

، ر الة ملدمة ل ي  شودادل ماع وتيي  وي (م6596-6711)دوريييطتقيييصوفةجي  يم طقجييألوريسي:  ماهي  خ فل  إ 2
 . 24، ص1242/1244ن انية، عامعة بات ة، اريا واال ار،  لية االداب والعللم االالتاريا الرد ث والمعامي، ئ م الت
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و م، عبووا  دايوول التووي تتصوو  بربوو  4199م، عبوو  الروويار 4342يم، وعبوو  ئعوولر الكيفووان و  
وإب المرم  وتمتد شوماال    األبويا، و ل ولة الربو  لرئورار وغوياب وعبو  ترواه عبوا  معيويل وشف 

ذه ال ل ووولة الربليوووة هلووو  هفووويات المالوووارات الباا يوووة وأم الكمووواكم وعبووو  اليريلوووة، وتتووول ي هووو
شووخاص، وشوو بة م ووات مووف األ ي ووتلهبوالكدوول  العميلووة  ووداملس الرريووي الووذ  يمبووف أن 

، و ل وولة عبووا  تب ووة التووي تضووم بوودورها مرملهووة مووف الميتفعووات 1الخيشووع، و دووع الكيمووة
م، وعبووو  تالوووة 4919م، وعبووو  بلرموووان 4949م، وعبووو  الووود ان وأنووولا  4119بووولعل   كربووو 

م، وعبوووا  ت ل لوووة وأم هلوووي،  موووا تضوووم م ولوووة أم البووولائي 4112وعبووو  الووود ي وعبووو  يبي وووة 
عب  ئييلن، عب   م الرلي ، عب  الررفة، نيوم ال  وي، عبو   ياواس، :  ل   عبلية أهمدا

 . 2عب   م المليابي، عب   كيون 
ي:يألوديجي -بي

ال مامفووة هوودل وديووان مووف الفووما  نروول الر وولب نووذ يها ه ووا  األوراست روودر مووف عبووا  
 :هتبارها معالم شاهدل هل  العد د مف األحدا  الدامة ونذ ي م داإب
ويموي هبوي العد ود  ،االلائعة بويف عبو  تواميل وعبو  شويليالذ    ردر مف ال فلا  :واد العيب -

 .لحمامة، شبلة، خييان، الللرة، تيليرمل، خ لة  يد  ناعيمف الترمعات ال بانية م دا ب
هلو  الترمعوات ال ووبانية  ي  يمووالووذ   ،  رودر موف ال ووفلا الر لبيوة للموة شويليا :واد ئفووان -

ئييووة  وويد  هلووي، البيمووة، ئييووة البعوو ، ئييووة الوودرملن، ئفوووان وم وو  إلوو  ئييووة يريبووة : التاليووة
 . اللاد 

وإييوة لمد  وة و هل  ئ يمي   :األبيااللاد  - ام التوي توم  يدوا تلييول شومل  ونلغي وف وئييوة الرر 
 3.م مف اي  مصوف  بف بللعيد4591ليلة الفاتح مف نل مبي  األول   لاماأل

                                                 
، ر الة ملدموة (م6597-6591)يياطوريييسةاس يوييعسكتييوييا ظةم ييلثورةيييا تيتيجيبم طقجيجبسجي:  ييد نصي هللا 1

، 1249/1249، الريا وي بل اللا م  وعد هللاأماعية، عامعة ت،  لية العللم االن انية واالعل ي  شدادل ماع تيي، ئ م التاريا
 . 11ص

2
 Pierre Clostermann: appui feu sur l'oued Hallail, éditeur Flammarion, Paris, 1960, p193. 

 .31، 31ص.ص ،1243يا ي، ر، دار اللدس العيبي وهيان، الشا ديعلىيييثورةي  ييألوريس: مورمد الصاليي هل لي 3
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ويفووتح اييوو   ووي  ووفح عبوو  توولئي  ،مووف ه وو  عبوو  شوويليا روا ووده الي ي ووية  ت بوول   :واد الل ووويل -
 . ل  واحة الل ويل  م واحات ب بيلإملال إل  غاية وملل  إل  م ولة واد الفعبية وتيلال و 

 يموي  و كرو  وعبو  تلي ول  تللو  ميواه موف الربو  األ ،للاد اللبلويبواوي وم   وذلك  :واد  ضالة -
 . بييها ب ي معا ة وب ي  ياأ  اببريي مف الم ا

ة ف ئوووييل هلووو  اووول  م وووا يف عييووويل وهووويهووو : تفوووب  موووف م بعووويف ر ي ووويف هموووا :واد هبووود  -
ييووان، وي وولي واحووة ب ووي  أوالدهلوو   هبوود ، ويمووي   أوالدرا ووي ئبيلووة أاهوو  كلووم، وت وولي مي92

مووف مياهوو  ترووي  نروول  وود    وولي  وواحووة عموولرل، وموولال إلوو  واحووة البووياني ،  مووا أن عوويءا  
 .1المواية  ي م ولة دار العيوس

 وم واد الوائوة ويروي  إويأخوذ  ، تالذع مف   ابيل هدل هلو   وفح عبو  المرمو  :واد الفميل -
وو مووف الووذ  واد  ووابل رئوولد، وواد  ووي شووط ع وودلي،  مووا أن مياهوو  ت   ب  الفووي  نروول الالوويب ويص 

 . بللفياي 
 ومدا لي عووع ع لبوا إموف أهوالي تايب ول وي رودر إلو  الفوييعة التوي يأخود    بل   :واد هل  - 

لش هلوو  اوول  لوو  هوويف بب ووإهمدووا هوويف اللا ووي وموولال أ حيووث  تالووذع بميوواه هوودد مووف الي ووابيل 
بم ولوة  اش هل  الي وار، يموي  ف عب  بل م  ياللاد  ل لة هيف الببلش هل  اليم ف   ي ، لم 49

مووار أحيث  لتلي باللاد الموالح  تالوذع بميواه  ، م  الميرهةإأم خالد ليص  إل   د  ماليي 
 .الفتاء   ردر نرل الر لب إل  شما  الصرياء

و ،عبوا   ليروان  لم ع ولب غيبوي تب وة  وي 32  بل مف  فح هل  بعد  :واد المفيع -  ب  يص 
مرياه هل  يمويف ه فويي الويورل حتو  يصو  إلو   ويتخذ   ،رنبألا ي  د   ليران و د  برييل 

 . رأس العل، وم دا يأخذ ت مية واد المفيع

                                                 
، ر والة ملدموة ل يو  شودادل (م6595-6711)يألوريسي  يييكااباتيييفتنسةجييبانيييفاتةيييكويونةايةتجي: هبد ال لر غيي وة 1

، 1225/1242الماع وووتيي  وووي تووواريا األوراس الرووود ث والمعاموووي، ئ وووم التووواريا واال وووار، عامعوووة الروووام لخضوووي، بات وووة، 
 . 13ص



 (م0592-0591)الثورة التحريرية يف املنطقة األوىل األوراس :                           الفصل األول

 -60 - 

 

ر ووا ب ووي العوواتي هلوو    بوول مووف ال ووفلا الفوويقية لربوو  الع وو ،  ووم  تروو  شوويئا تا: واد العوواتي -
 . فييدال م  واحد إي اره ليصبح 

واد عوووارش، واد مدوووليف، واد : دويوووة األخووويع نوووذ ي م دوووا وووا ة إلووو  مرملهوووة موووف األوإ
 .1ئ تي ، واد  يدياس، واد  بياس، واد خ يان، واد ال خ ة

ي:يييم اخ -جي
م ووواي متذبوووذب ئووود يعووولد إلووو  حي وووة االلتووولاء الريللووولعي الوووذ   األوراسي ووولد م ولوووة 

هف ذلوك  لو  م واي ذو خصوا ص  ييودل    ت  ،االدا أو إل  هلام  التعيية والددم بفع  المياه
وتفوووب  نلهوووان موووف الم ووواي شووومالي وع ووولبي يمرووو   يدموووا عبووو  بابوووار وشفوووار الخوووط األ لووووي 
الفامووو  الوووذ  يلوووول إئلووويم الرووويارل والبووويودل وبووويف إئلووويم اليالبوووة والرفوووا ، وال يختلوووع م ووواي 

فا وبوالبيودل شوتاء هف م اي الدضاب العليا إال ئليل، حيث  تميوي بوالريارل موي األوراسشما  
درعوة ترول الصوفي و ووي  1.9وبالييواا الدا موة،  فوي بات وة مورل تو خفا درعوات الرويارل إلو  

 2.درعة 12.9الصيم تيتفل درعات الريارل ميفا لتص  إل  
أموووا ال مامفوووة  دوووي عبوووارل هوووف م ولوووة ميبعوووة الفوووب   بلووو   ووو   ووولل موووف أ ووولهدا 

عبووو  هوووالي ) األوراسعبوووا   ووووي التلن وووي وغيبوووا  الل ئ ووو وي ة وشووويئا   ترووودها شوووماال   ،كلوووم422
م ولووووة   تروووودها الصوووورياء أهووووم الرلا ووووي  يدووووا خ فوووولة وتب ووووة، وتعتبووووي   أمووووا ع لبووووا   ،(ال وووواس

التاريخية هل  الردود التلن ية، تمتاي بتضاري ودا الولهيل تالووي  األول ال مامفة بلابة اللالية 
نك ووارات خوويع عوويداء، تكرووي بدووا ا بعووا عبالدووا الرلفوواء والووبعا اخخووي أشوورار الصوو لبي وأ

والفووووعاب والم روووودرات الوووولهيل واألحوووولا  والمالووووارات والتووووي  انوووول حصووووف ابيعووووي وملروووو  
للمراهد ف مف الالارات الفين ية، وتتميي أيضا هذه الم ولة بم اخدا الفب  الصورياو  الروا  

 وي  "را ايوك  ودوم "، وهول الفويء الوذ   واهم ح وب تعبيوي وشود د البويودل شوتاءا   الرار ميفا  
إحبوواج مع ليووات ع وولد الروويل الفين ووي خامووة ئوولات الميتيئووة الووذ ف  وو ملا مووف ملووامدم  ووي 

                                                 
 . 91، 99ص.، ص1242ة ح ام، الريا ي، موبعة بغيرمورمد العيبي هللن، : ، تيحوزيجبسج: بيار  ا تي  1
-6798يياطتتتوريتيييسةاستتتةجييالةاصتتتاديجيويالشاماعةتتتجي)إبتتتاني اتتتتةييالستتتاعماريييفتنستتت يييألوريس: هبوود الرميووود يويو 2

 .31، ص1225، دار هلمة للوباهة وال في والتلييل، الريا ي، 4، م(م6595
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التخوولم الصوورياوية ملارنووة بمووا ألفووله  ووي الد وود الصووي ية التووي تتميووي برمووا  م اظيهووا الوبي يووة 
وورلل الكريووي مووف حوواالت الفوويار  ووي مووفل  ع وولد الميتيئووة  ولوووع أحوولا  الولوو  بدووا، وئوود   

دون التعائووود ب وووبب تلوووك نتدووواء مووودل تعائووودهم مووول الرووويل ال يرووود  إأن الكريوووي مووو دم ه ووود حيوووث 
 .1للرلرل األول الظيو  التي هانلا م دا  ي هذه الم ولة خامة  ي ال  لات 

ي:يبشتيجيدريسجييألوريس:يييمطلبيييثان 
وارس هبوووووي ال ووووو يف تفوووووب  حا ووووو ة ر ي وووووية للرووووولار والرووووولرات  ووووود ظلووووول م ولوووووة األ 

للبوللوة والتصود   ، ال تويا  رمويا  2حوتل  الفين ويخص خول  حقبوة ا ف والاليال، وبواألالمرتلي
ن ووووان والرلووووب التاريخيووووة المتعاقبووووة، ويفيوووودنا التوووواريا أن ا  األيمووووانوالتروووود  هبووووي مختلووووع 

ذه اليئعوة الراليافيوة  وتالل  هوإحوتل  و إلو  نف و       ول  ي ئد تصودع ألامواع  و  موف ت  األورا 
 . 3مف اللاف

قبا و  البيبييوة  أوريوة، عوياول، هولارل،  تاموة، اللعودد موف  معلول   األوراسعتبي م ولوة ت  و  
إلو  هولار بووف أويو  بووف  مووايي  البويان  ت ت ووب  ، أشووديها ئبيلوة هوولارل، وهوي موف األ4للاتوة، يناتوة

ندوم موف هويب الويمف الوذ ف   ت وبلن إلو  ب وي حيموي،  وذ ي أن هولارل، أوييعل الوبعا  ،بين 
نيلوولا هلوو  عي وولن بب ووي   دوو  الووذ  يبوولن الم وولر عوودهم، وئوود ي  و ، ه ووبلرليولووة، موو داعة، ه

موووايي  موووايي  البتوووي، وتعتبوووي ئبيلوووة يناتوووة هوووي أكبوووي قبا ووو  األاأل عووود  ب وووي يحيوووك بوووف موووادغي  
غلوب موف ديوار و وط  وي األأن أمو   وبان المالويب األ "بوف خلودون إ"حضارل وهميانا، ويوذ ي 

وراس الوووياب وواد ملليوووة أ وووتليت  وووي إدوووا و ووودت موووف اووويابل  و يناتوووة وئبيلوووة عوووياول متفيهوووة م 
وراس، وإلوووويدم تت  ووووب الملكووووة البيبييووووة الكاه ووووة أكووووان موووولاف عووووياول ": وتلم ووووان، حيووووث يلوووول 

                                                 
 .11، 14المصدر ال اب ، ص: را ادوم يك   1
 . 31المصدر ال اب ، ص: لي ي هلمورمد الصالي 2
لووو  الووولا ي ال وووابل، األوراس هبوووي التووواريا، ، الملت"يإلةلتتتةمييألوريستتت ييإلنستتتانيوييم تتتاليعبتتتتيييعصتتتور": ناديوووة  دو وووي 3

 .55، ص1245مارس  12-45خ فلة،  عملمي اللا يم فلرات المترع ال
ردنية الداشومية، كاديميلن لل في والتلييل، المملكة األ، األسالم ييبالديييمغتبيييعتب متيح يييفاحييإل: حمدمورمد هلي األ 4

 . 91، ص1241
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شوودهم ئوولل أمووايي  تعووداد لل ووبان و كبووي قبا وو  األأة مووف وتعتبووي ئبيلووة  تاموو، 1"(د ديووا)والمعيو وة بوو
إلوو  برايووة وتتلغوو  داخوو  الوولاف الريا ووي  اوولال وبأ ووا تلوووف هلوو  ال وواح  البرووي  مووف بلنووة 

 . 2األوراسوهي ا لتفم  م اا  وا عة مف الفي  بما  ي ذلك عب  
 وم الفواوية، وي رودر لفو  شواو  موف إ ي اللئل الرالي ب األوراسيعي   بان م ولة  

اللالوووة العيبيووووة، تع ووووي الياهووووي، أو البووودو  الوووودا م التيحووووا  بررووووا هوووف م وووواا  العفووووب والموووواء، 
بف خلدون هذه الت ومية هلو   وبان  وي ئويع الصوعيد إال  أالضيور  للوعان ماشيتدم، وئد 

يناتووة بووالماليب  ووانلا شوواوية يلوودملن المالووارم : "المصووي ، و ووذلك هلوو  ئييلووة يناتووة حيووث يلوول 
ب واء موايي  بوف   عوان بوف حوام بوف نولا ألمف  وان هلو  هدودهم موف الملولك، ويوذ ي أن البيبوي 

ب واء  وام أب اء حام ال مف اب اء يا ث  موا  ودهي الم وتعميون، وال موف أمف  هلي  ال لم،  دم
 . 3"ده  الكريي مف البيبي ومف العيب الذيم  تعصبلن مف ع   هل  ع  إكما 

وراس ه ووواك بعوووا القبا ووو  العيبيوووة الدلليوووة التوووي أويوووذ ي إبوووف خلووودون أنووو   وووي عبوووا   
، هووواش  وووي م ولوووة 4والفوووي ة  وووي  يمووو  نصوووديت مووول قبا ووو  الفووواوية و وووذلك ئبيلوووة ال وووياح ةإ

 أوالدشوليح،  أوالد ريي موف القبا و  هلو  غويار  يئوة هبيودل موف  ويام البيبوي الفواوية، و  األوراس
 أوالد وووي أحمووود بوووف بلييووود،  أوالد وووي أحمووود بوووف  وووعيد،  أوالد ووويد  هلوووي تاهم ووول، حياكتوووة و 

 أوالد ووووعيد، حيوووودوس،  دأوال ا وووو ،  أوالد اامووووة، والعفووووايل،  أوالدبلهوووولن،  أوالدبللا ووووي، 
 أوالدمووولمف،  أوالدهبووود ،  أوالد وووي يرار، ب ووو  معا وووة، المعووواميل، الم امووويل،  أوالد ووولوان، 

  وي األوراسو ، عاورهوا بات وة وموابئلوب األوراس  را ي هو الء  ويأدشيل بليي ة، وتمتد و هيوي 
وو ا  واد ب ووي ملووول  هلوو   وووفو ار، تلووول أرا ووي ئبيلتوووي ب ووي بل وووليمان الر وولبي مووف عبووو  شف 

را وي ب وي ملول  أالعيب، الذ  يمتد إل  بلد ب ي ملكم الللرة،  ي حيف تتل ط بلد الفي ة 

                                                 
 . 11، 45ص.، ص1242، دار الددع هيف مليلة، الريا ي، 1، ج4، ممازيغةجييقبائ ييأل: بلييان الدراعي 1
 . 49ص، 1241، دار الددع هيف مليلة، الريا ي، (م6511-6591)ثورةينو مبتي  ييي زيئتي: مورمد العيد مومي 2
 . 13، ص1243، هالم المعي ة، الكليل، 4، مجاريخيييمغتبيييكبيت: مورمد هلي دبلير 3
، دار الكتوووواب اللب وووواني بيوووويوت، لب ووووان، دت، 44، مكاتتتتابيييعبتتتتتيودبتتتتوينيييمباتتتتدأيوييخبتتتتت: هبوووود اليحمووووان بووووف خلوووودون  4

 . 15، 11ص.ص
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 ،ريوي موف مداشويهم ، أ وف تلعود  ي الفي ، وب ي بل ليمان موف الالويب هلو  اول  واد الفوي ة
ب وود  واد  غوولاغيل  ووي الروويء الفوويئي مووف عبوو  أحمووي  مووورمددشوويل  وويد  أو كدشوويل  يموو  

هبوود اليحمووان فيلو وولن ئييووة ئلعووة  بوواش وئييووة  وويد  مصووملد ، بي مووا يمتوود  دأوالخوودو، أمووا 
حووام  أوالديرار أ ووف تلعوود ئييووة هفوواش وئييووة  أوالد ووي الل ووم الر وولبي مووف عبوو  أحمووي خوودو 

هلووي الووذ ف يملكوولن واحووات  ووي م ولووة الووياب بووالليب مووف  وويد  هقبووة، وتلوول ئبيلووة مفوولنل 
 أوالدمبووارك، و  أوالدوتلعوود بدووا قبا وو  ب ووي أحموود و غوويب عبوو  أحمووي خوودو  األبووياهلوو  الوولاد 

 . 1ه اس والميابويف
وراس الفوووي  قبا ووو  الربووو ، وقبا ووو  الدضووواب اللووواا يف أ وووم إيضوووم الرووويء المعووويو  ب 

 ومدا، إ، وتتليع أهوياش العمواميل  وي الربو  الم وم  بمورمدأ أوالدبرب  شلية،  ما تلعد ئبيلة 
 أوالد :هياشودم هومأداود التلابوة   أوالدأموا ئبيلوة  ،ي وخ فولةالتي تمتد أرا يدا إل  الللعة وبويو 

 أوالد: الاليبوووووي نرووووود قبا ووووو  األوراسعيفوووووة، و وووووي  أوالدالرووووودادل،  أوالدتاخيبووووول،  أوالدويار، أ
وموف أهووم القبا و  اللاا وة  ووي الم واا  الفويقية المتاخمووة ، ئبيلووة الرياكتوةو  هويوي أوالدمولمف، 

البيارشوووة، )التوووي ت ل وووم إلووو   ووول  بوووولن  ئبيلوووة ال مامفوووة: ذ يللرووودود الريا ييوووة التلن وووية، نووو
، و وذلك ال ولا ة  وبان بف االب يري أوالد يد  هبيد،  أوالدئبيلة و ، (العلونة، أوالد رشاش

 .2واد   ل 
دارل الفين ووية إلوو  تووأميف م ووتعميتدا الريا ووي هلوو   ووتعمارية  ووعل ا وخوول  الفتوويل ا  

هتبيتدووا م ولووة تروواذب وم ولووة مفتلحووة بوويف القبا وو  الريا ييووة إ اوول  الروودود الفوويقية، حيووث 
 . 3والقبا   التلن ية، وهل األمي الذ  ئد يفب  خويا حقيقيا وعب الرد م   والتربم في 

                                                 
 . 12، 93ص.يعل ال اب ، صالم، إبان  تيل اال تعمار الفين ي األوراس: هبد الرميد يويو 1
، ، دار الدوودع هوويف مليلووة، الريا وويم65نظتتتيتي احصتتجي تت يجتتاريخيجبستتجيوشهتتاديأ لهتتاي تت يييقتتتني: هبوود اللهوواب شووللي 2

 .41، ص1229
، ر الة ملدمة ل ي  شودادل الماع وتيي (م6511-6591)ييالشئونييي زيئتيونيباونسيودور مي  يييثورةي: مالح ه ل  3

: بيار  ا وتي : وأنظي أيضا. 21، ص1221/1225ث، ئ م التاريا واخ ار، عامعة الرام لخضي بات ة،  ي التاريا الرد 
 .41، 41ص.الميعل ال اب ، ص



 (م0592-0591)الثورة التحريرية يف املنطقة األوىل األوراس :                           الفصل األول

 -69 - 

 

ي:ييألويىييثورةيييا تيتيجيبايم طقجييإندالع:يييمب ثيييثان 
نتصووار إ  ر واا شووب  ه وبي  لري وةم 4511 و ة للود  وان لظدولر الم ظمووة الخاموة 

للكفوواا الم وولح، حيووث  تروول أبوولاب التر يوود وبوودأت  األولوو الرييووات الديملياايووة بمرابووة ال وولال 
وئوووود  ت ووووع  للرصوووول  هلوووو  ال وووولا وإيروووواد خليووووا لدووووا  ووووي  ا ووووة أنروووواء اللوووووي الريا ووووي ،

ا وووتواهل الم ظموووة الخاموووة أن ت  ووو   يوهوووا  لدوووا  وووي أغلوووب م ووواا  الووولاف، وا وووتواهل 
ة التوي تكوواد تكوولن م عدموة مووف ت ظويم الرموواهيي وخلوو  أر وية للعموو  الروولر  با مبانوات الذاتيوو

و ووتح المرووا  لعمليووات التمووليف والت ووليح  ووي ظوو  ايم ووة ه ووبيية موللووة للعوودو، وللوود تر وود 
بفضوو  ح كووة اللا وود مصوووف  بووف بللعيوود، الووذ   األوراسنفوواج الم ظمووة الخامووة  ووي م ولووة 

التوي  األولو   لاماألوالذخييل، وتفبي   األ لرةعمل  ا تواع أن يللد الرماهيي وي ظم هملية
 . ريت الرلرل التريييية

ي:يييا ضيتييلثورةيييا تيتيجي:ييمطلبييألول
للكفووواا الم ووولح، حيوووث  ترووول  األولووو  اللب وووةإن ظدووولر الم ظموووة الخاموووة  وووان بمرابوووة 

ي ية حتوو  تروويف لتوويام بمبوودأ ال وولعموو  ا أبوولاب التر يوود و وو  معووا يي وملووا ي ، و انوول اييلووة ا
 ووتواهل الم ظمووة الخامووة أن ت  وو   يوهووا  لدووا  ووي إالفيمووة الملاتيووة  هوولن الروولرل، وئوود 

أغلب م اا  اللاف يفي  هليدا م ا وللن مخلصولن تفوانلا  وي ر وم خوط  ولر  يعتمود هلو  
ا مبانووات الذاتيووة المتاحووة التووي تكوواد تكوولن م عدمووة،  ووي ظوو  ايم ووة ه ووبيية موللووة للعوودو، 

كتفوفل إحوتل  الفين وي الريا ي  وتدريبو ، لكوف  ولوات ا  لعم  الرلر  بتر يد الفبابوبدأ ا
 ووي إولرأت  العادل إل   يا ة الت كي  والمتابعوة التع وفية مموا  ،م4592هذا الت ظيم   ة 

 .ختفاء وملاملة العم  بوي   ييةالعد د مف م ا لي الم ظمة إل  ا 
نتصوار عوياء الصوياع الوداخلي حول    حي وة ا بعد هوذه الفتويل  ول  ترود  أيموة داخو

ال ووولوة، ولوووم تفلوووح الري وووة الرلريوووة التوووي شوووبلدا بعوووا األهضووواء اللووودام  للم ظموووة الخاموووة 
وووو( م4591اللر ووووة الرلريووووة لللحوووودل والعموووو  مووووارس ) الفووووم  بوووويف اي ووووي  ع ولووووم  د ووووي رأب الص 



 (م0592-0591)الثورة التحريرية يف املنطقة األوىل األوراس :                           الفصل األول

 -62 - 

 

لرميوول أمووام األمووي الصووياع، حيووث رأت أن الروو  اللحيوود هوول التعريوو  بتفريووي الروولرل وو وول ا
 .اللائل

 ووتر ا ية تووم تفريووي الروولرل الترييييووة والتووي  انوول تفتلووي للعوودل  ووي ظوو  هووذه الظوويو  ا 
الروولرل دون التوووي  إلوو  المياحوو  الفووائة  إنوودالعوالعتوواد والت ظوويم، حيووث ال يمبووف الروود ث هووف 

اولا   و لات مف الترضيي التي  بلت ، ودون ا لمام بمل لع الم ظمة ال ويية والتوي هملول 
 ووم  أو  نوول مبي إة لروود  توواريخي هظوويم عوودا لوولالدل ه ووييل ولكووف  عالووة وناع ووي الخفوواء تمديوو

 .م4591
للوود  ووب  تفريووي الروولرل أهمووا  دؤوبووة لم ا وولي الم ظمووة الخامووة، خامووة فيمووا  تعلوو  

هووف بووائي الم وواا   األوراسبووالتمليف والت ووليح، وت ظوويم ال فوواج الع ووبي ، وئوود تميوويت م ولووة 
الرلرل الم ولرة، ذلوك برمول ئوول  إندالعخيع بالترضيي الم ربم م ذ نداية األربعي يات إل  األ

 ووووتقبا  الفخصوووويات الرلريووووة، و ووووذلك تعب ووووة الرموووواهيي إوالووووذخييل وتوووودريب اليعووووا  و  األ وووولرة
 األ ولرةمخواب   إكتفوا الفعبية بالم ولوة، حتو  أن مخوابيات العودو وهمل و  لوم  تمب ول موف 

 .  أهضاء الم ظمة ال ييةوالقبا هل   
 (:يم6591-6518)يييخاصجييم ظمجيياتنشا  .6

تأكوودت قيووادات حوويب الفووعب بأنوو  ي ووتري  ترييووي  م4519بعوود أحوودا  الرووامف مووا  
 وووم إالوووبلد هوووف اييووو  ال ضوووا  ال ووولمي وحوووده،  لووويرت تكوووليف عدووواي ه وووبي  أاللووول هليووو  

 L'Organisation" )الخوواص بووالت ظيم"، الووذ  ت وومي  ال وولوات الفين ووية "الفووي  الع ووبي  "

Spécial)1 رععوول أحووياب الري ووة اللا يووة  م4519موودار ئووانلن العفوول العووام مووارس إ، فبعوود
الووذ  ظدووي تروول م ووم  عد وود  إلوو  ال فوواج ال يا ووي مووف عد وود بمووا  ووي ذلووك حوويب الفووعب،

 الووووذ  م4511نتصووووار للرييووووات الديملياايووووة، والتووووي هلوووودت م تميهووووا األو  فيفووووي  حي ووووة ا 
فين ووي، وظدووي خوول  عل ووات الموو تمي حووتل  الفامووي  اللضووية الريا ييووة  ووي ظوو  ا نووائل ت

                                                 
 .49، ص1225، دار المعي ة، الريا ي، (م6511-6591)ييثورةييي زيئتيجيومشكلجيييسالحي : عيد وهيبة  1
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ئت ووواع لووودع الم ا وووليف بضووويورل التأ وووي  لفكوووي  ووولر  وتكوووليف حي وووة ال  يوووة ترووول ع ووواا إ
هووودل ئووويارات بموووا  وووي ذلوووك تفوووبي  الم ظموووة ال ووويية  المووو تمي تمخوووا هوووف، و 1حووويب الفوووعب

متوودادا  للر ووة العموو  الروولر  لفووما  إالرقيلووة  الخامووة  ر وواا شووب  ه ووبي ، والتووي تعتبووي  ووي
ختيووار إئا وودا  لدووا والووذ  هموو  هلوو   3بلووليداد مووورمد، وتووم تعيوويف ولر ووة شووباب بلكوولر 2إ ييقيووا

أح ووف الم ا ووليف  ووي حوويب الفووعب، وع وودهم  ووي الم ظمووة ال وويية و صوو  بوويف هملدووا وبوويف 
، و وان ئبول  الع اموي 4التامة الت ظيمات األخيع التابعة للريب بدد  المرا ظة هل  ال يية

ا يمووووان بضوووويورل الكفوووواا الم وووولح، : لعوووودل شوووويوج يخضوووولاللا يووووة الم هلووووة لل فوووواج الروووولر  
الفراهة واالئت اع وال يي ة، اللهي ومياهال األئدمية  ي الريب، وهودم معي وة رعالدوا موف ئبو  

 .5الفياة الفين ية
انووووات موووو بة، وأن ي ووووتل ي مترد  ووووتم بعوووود إخضوووواه   و ووووان اللبوووول  ال دووووا ي للمر  وووو

ووومرملهوووة موووف الفووويوج الخاموووة، وأن ي ل   ووو م     ي وأن ال  وووي ال دايوووة هلووو  المصووورع برفووو  ال  
 "بلووليداد مووورمد"،  مووا ئووام اللا وود 6يخوولن ال ظووام، وأن  لاموو  العموو  وال    وورب مووف الم ظمووة

                                                 
 . 91، ص1243، دار الخللدنية، الريا ي، (سيييا ييميجكابةصجيمذكتيتيأحمديم سا)سباقيمعيييقدري: مصوف  دلل 1
م، حيوووث أعووويع مرملهوووة موووف أهضووواء حووويب الفوووعب الريا وووي  4535تأ  ووول  ووو ة : لر وووة العمووو  الرووولر  لفوووما  إ ييقيوووا 2
تصووواالت بال ووولوات األلمانيوووة بدووود  إر وووا  مرملهوووة موووف الفوووبان الريا ووويييف إلووو  ألمانيوووا لتللوووي تووودريبات ه وووبيية بدووود  إ

، حيووث توودربلا هلوو    وولن اللتووا  (4535عليليووة  وو ة  49عوولان إلوو   12)رضوويي للروولرل، وئوود أئوواملا بألمانيووا موودل شوودي الت
جتتتاريخييي زيئتتتتيييمعاصتتتتي :للني وووي ورخووويون رابوووح : أنظوووي. وا وووتعما  ال ووولا وتكتيوووك حووويب العصوووابات وتل يوووات التخييوووب

 : د أنظي أيضاوللميي. 54، ص1224، دار المعي ة، الريا ي، (م6791-6575)
- Mahfoud Kaddache: Histoire du nationalisme algerien,T02, ENAL, Alger, 1993, p 622  

نتصار للرييات الديمليااية، وأو  ئا د للم ظموة الخاموة، تميوي بالتم وك بالرلابول اللادل لري ة ا  هل أحد: مورمد بلليداد 3
 : ان ل  مفلار نضالي حا    ي ت ظيم العم  ال ي ، أنظي ،م4511نل مبي  23اللا ية، ولد بمد  ة الريا ي 

- Chérif Ould El Houcine Mohamed: De la résistance à la guerre pour l"indépendance 

(1830-1962), Casbah, Alger, 2010, P49. 
، الريا وي، ANEPلرات المعياعوي موورمد، م فو: ، تي(م6591-6791)شزيئتييي زيئتيين،يجاريخييي زيئتي :مرفلظ ئداش 4

 .195، ص1221
 .321، ص1221، دار المعي ة، الريا ي، (م6591-6561)يي تكجيييثوريجي  ييي زيئتي :أحمد مد اس 5
، ر الة ملدمة ل ي  شدادل الماع تيي  وي (م6591-6591)ييا ظةميييعسكتيي  يييثورةيييا تيتيجييي زيئتيجي :شليرما   6

 .314، ص1229/1229بات ة، الرام لخضي عامعة التاريا واخ ار،  ئ مالتاريا الرد ث والمعامي، 



 (م0592-0591)الثورة التحريرية يف املنطقة األوىل األوراس :                           الفصل األول

 -68 - 

 

وموو   بمرابووة حللووة "ح وويف لروول "، بي مووا تووم تعيوويف 1بت صوويب هي ووة أر ووان للم ظمووة الخامووة
 .بيف الم ظمة ال يية والمبتب ال يا ي لري ة انتصار الرييات الديمليااية

ولكووي  ووتم إحبووام ال وويويل التامووة هلوو  المر وود ف ئ وومل الريا ووي إلوو   ل ووة ملااعووات، 
ملااعوووة الريا وووي التوووي تضوووم خمووو  م ووواا ، وملااعوووة ئ ووو وي ة التوووي بدوووا  ووول  م ووواا   وووم 

نفوواء مصوولرة هامووة تابعووة لدي ووة األر ووان  وومل هوودل ، هووذا با  ووا ة إلوو  إ2ملااعووة وهوويان
 :شببات مختصة تمرلل  ي

 .الخامة بص ل الل اب  ودرا ة تخييب الم فآت اللاهدية اال تعمارية: شببة المتفريات -
 .مختصة  ي مرا  االتصاالت بالمذياع: شببة ا شارل -
 اريف موووف اللوووولاتتدوووتم بووووالتمليف والت وووليح وإيرووواد مخووواب  للم ا ووووليف الفووو: شوووببة التلااووو  -

 .والذخييل األ لرةالفين ية، ومخاب  
 . تعمالداإتتكف  بفياء أعديل االتصاالت والتدريب هل  : تصاالتشببة ا  -

                                                 
 :هي ة األر ان للم ظمة الخامة 1
 .ر ي  هي ة األر ان: ح يف ر ل أحمد -
 .المدرب العام الع بي  : بلرام الريللي -
 .م  و  ملااعة ئ  وي ة: مورمد بل يا  -
 .م  و  ملااعة الريا ي ونلاحيدا: عيللي رقيمي -
 .م  و  الفلع والظديل: مورمد ماروك -
 .م  و  م ولة القبا  : همار ولد حملدل -
 .م  و  ملااعة وهيان: أحمد بف بلة -
 .تصاالت تعلمات وا م  و  شببة ا : مورمد  ل في -
، م فوولرات ويارل المراهووود ف، الريا وووي، (م6591-6791)ييمقاومتتتجييي زيئتيتتتجييمظتتتا ت :موووورمد الويووب العلووول   :أنظووي -

 .111صم، 4555
- Djamel Kharchi: Colonisation et Politique d'assimilation en Algérie (1830-1962), éd, 

Casabah, Alger, 2004, P408. 
هبوود اللووادر بوولحيا ، الم   ووة اللا يووة : ، تووي(6596-6511)ييمقاومتتجيييسةاستتةجي :الريللووي مووار ، مرفوولظ ئووداش 2

 .55، ص4511للكتاب، الريا ي، 
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  ووووتخبارات، ورموووود تري ووووات األعدوووويلتدووووتم برموووول المعللمووووات وا : علمات ووووتشووووببة ا  -
 .1الع بيية الفين ية ومعاقبة الخلنة

ف وتودريبدم  انول التي يبوة الديبليوة للم ظموة ال ويية وحت  ت د  همليوة مياقبوة المر ود 
تبوودأ مووف نصووع الفوولم إلوو  الفوولم الووذ  يضووم أربعووة م ا ووليف  يأ وودم م وو و ،  ووم الفيئووة التووي 

، 2وم وو و ،  ووم أخيوويا الفصوويلة التووي تتووألع مووف  ل ووة  ووي  وم وو و  أ وولامتتكوولن مووف  وول  
ة أمووول  الووود ف ا  ووولمي وتخضووول هوووذه المرملهوووات إلووو  تكوووليف هلا ووود  موووف خووول  درا ووو

موول إبووياي بولالتوو ، أمووا التكووليف الع ووبي   الوولا يوالتي يووي هلوو  الدرا ووات التاريخيووة والتوواريا 
 ووتخدام ، إ ووتعما  ال وولا مووف حيووث  كوو  وتي يبوو  واييلوو  إ كووان هووف اييوو  التوودريب هلوو  

 ووتقبا ، وا  ر ووا  ووتعما  المووذياع مووف حيووث ا إبا  ووا ة إلوو  تي يووب وموو اهة المتفروويات و 
 .3والتدريب هل  حيب العصابات

وتردر ا شوارل إلو  أن التودريبات  انول توتم ترول غوواء موف ال ويية  وي أمواكف معي وة 
تختووووار بدئووووة بووووالليب مووووف األوديووووة والربووووا  والالابووووات واألموووواكف ال ا يووووة، وئوووود  ووووعل الم ظمووووة 

شووتياكات إبرميوول الل ووا  ، ذلووك برموول األموولا  هووف اييوو   األ وولرةالخامووة للرصوول  هلوو  
 .4مف داخ  البلد وخارع  وإهداد المخاب   خفا دا األ لرةالم ا ليف ومراولة شياء 

و ووووي ظووووي  حوووولالي  وووو ة تمب وووول الم ظمووووة الخامووووة مووووف و وووول التيتيبووووات الديبليووووة 
 .5اوال ظامية هبي  ام  التياب الريا ي ، ووم  هدد م ت بيدا حلالي ألع وخم ما ة هضل 

                                                 
 .199الميعل ال اب ، ص :للني ي ورخيون رابح  1
، دار اللصوبة، (م6511-6511متنيييم اضت يييسةاست يإيتىيييقائتديييعستكتيي)مذكتيتيييتئةسيعل يكتا  ي :هلي  وا ي 2

 .31، ص4555الريا ي، 
 .191الميعل ال اب ، ص :للني ي ورخيون رابح  3
 .111الميعل ال اب ، ص :الويب العلل  ل  4
هضوول، بي مووا  1222اد حيووث  ووذ ي مد وواس أن هوودد أهضوواء الم ظمووة الخامووة  ووا  إختلووع بعووا الم ا ووليف  ووي التعوود 5

أحموود مد وواس، المصوودر ال وواب ، : أنظووي. هضوول  ووي  اموو  أنروواء الوولاف 9222 ووذ ي  ل ووفي أن العوودد وموو  إلوو  حوودود 
يم بووف مووورمد الفووي : ، تووي(ييم ظمتتجيييخاصتتج)يي زيئتتتي تت يلتت يييمستتيتةييي ضتتايةجي :مووورمد  ل ووفي: أيضووا وأنظووي. 321ص

 .444، ص1221دالي، م فلرات  الة، الريا ي، 
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 وووم  وووي  م4511ا  ب ووولاحي هووويف الووود ل  دي ووومبي إعتماهووو د.ا.إ.وئووود هلووود م ا ووولل ا
البليدل، وخصص عدو  األهما  لدرا ة الل  ية ال يا ية  ي البلد ودرا ة الل ا   الكفيلوة 

 .1بتعييي ئدرات ال فاج الريبي والتعب ة الرماهييية
راهو   وتعمارية الفين وية المتئود عواء نتيروة لملئوع ا دارل ا  عتماعنعلاد ا إإذا  ان 

لرلوول  الريا ووويييف،  ووإن قيوووادل الروويب ئووود م رووول األولليووة للم ظموووة الخامووة وععلتدوووا مرووولر 
، و وي هوذا الصودد ئودم 2هتماماتدا، وذلك بتودعيمدا وتول يي األاوي والل وا   الليموة لتولييهواإ 

تلوواريي هووف نفوواج الروويب بلعوو  هووام والم ظمووة  "ح وويف ر وول أحموود"و "ح وويف لروول "كوو  مووف 
تليييا مفصل ت او     موا يخصودا، وموا  "ر ل أحمد"اص، والتي ئدم بفأندا الخامة بلع  خ

: الموووواد  والبفووووي ، و ووووي هووووذا ا اووووار يلوووول يرووووب هملوووو  م ووووتقبل  لتولييهووووا هلوووو  الم ووووتلع 
الم ظمة ال يية م ظمة نخبوة، هوددها مرودود ب وبب ابيعتدوا ال ويية، يروب  وي األو  تكوليف "

لعموو  هد و  تيقيووة الم ووتلع التل ووي والتكتيبووي لدووذا الكفوواا، إاوارات  ووي اللتووا  الترييووي ، هووذا ا
الرد روووووة  األ ووووولرة وووووتعما  إ علووووو  الم وووووتلع التل وووووي ئم وووووا بدرا وووووة نظييوووووة وتوبيقيوووووة حووووول  

ختينا األهما  الرد رة التوي هالرول حويب العصوابات، إوالمتفريات، وهل  الم تلع التكتيبي 
يووم بصوولرل ح وو ة موول معويووات بلدنووا حوويوب الفلحوويف والكلمانوودوس، أ  الوودروس التووي تتك

 ووتلهبل ذلووك التكووليف إ ووي المرموولع ه امووينا ...  ووتيعاب م ا وولي اإوالتووي هووي  ووي م ووتلع 
عيوودا،  بوودؤوا  دتموولن بوواألملر الع ووبيية، وموو دم مووف أحبلهووا ويبووذللن مردوولدات خامووة  ووي 

 .3"الدرا ة والبرث
  وبة للم ظموة الخاموة أكبوي وبما أن التدريب  تولب أ لرة  إن هذه األخييل مرلول بال

نروف   لصو ا ال ولا والموا ، لوي  لود  ا ال  ولا وال موا  ": "ر ول أحمود"العلا  ، يلل  ال يد 
                                                 

م علد حام م وعلد، دار الفواابية لل فوي والتلييول، الريا وي، : تي، 1ج، م6591شذوريأولينو مبتي : ل ع بف خدلبف  1
 .453، ص1241

، دار (م9165-6511)يي تكجيييثوريجي  ييي زيئتيمنين ميشتماليإ تيقةتايإيتىيشبهتجيييا تيتتيييتو   ي :العمي  ملمف 2
 .441، ص1223الوليعة لل في والتلييل، الريا ي، 

3
 Mohamed Harbi: les archives de la révolution Algérienne, les éditions Jeun Afrique, Paris, 

1981, P31. 
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ح  ووووي اللوووولات البييووووة والرليووووة والبرييووووة، عوووويل ملارنووووة موووول ئوووولل ه ووووبيية لوووود دا أحوووود  ت وووول  
كافيوووة لتكوووليف ال األ ووولرةكل ووويبي مووول ئووولل تلاليوووده وخبيتووو ، والم ظموووة ال ووويية ال تملوووك حتووو  

 م4515األو  موووف شووودي عوووانفي  الرووويب  وووي األ وووبلع إعتمووواعختتوووام إ، وئووود توووم 1"ه امووويها
يديووواد حووودل إبعووود  "بلوووليداد موووورمد"وئا ووودا  للم ظموووة الخاموووة خلفوووا  لووو "ح ووويف ر ووول أحمووود"بتعيووويف 
نلووولب  وووي مروووا  إبتولييهوووا وإ يا دوووا دون أن يرووود  أ   "ر ووول أحمووود"كتفووو  إ، وئووود 2مي ووو 

 تردا  هدل  ويوع  وي  ريوي موف م واا  التوياب الريا وي ، إالبفيية،  ما تم تأ ي  و التي يبة 
مصووف  "بقيوادل  األوراسومف ذلك األمي الذ  أمدرت  الم ظمة الخامة بإنفاء  يوهدا  وي 

 .3"بف بللعيد
مفووبلة الت ووليح مووف أكبووي العلا وو  التووي تلاعوو  الم ظمووة الخامووة، و ووي هووذا  للوود  انوول
الم ظمة    موا  وي و وعدم لترميول ال ولا والوذخييل، وت ظويم عمول األمولا  الصدد هم  ئادل 

 :هف ايي 
الفخصووية المتوول يل  األ وولرةالتلوويب مووف عموولع الرموواهيي والووب الم وواهدل بمووا  ووي ذلووك  -

لوود دا ب دقيووة  األوراسكوو  دار  ووي " :لوودع بعووا العووا لت، وه ووا يلوول  هبوود هللا بووف البووا 
 ".ت  يأتي األمي مف الريب للدخل   ي الكفاا الم لحه بيية، و ان ال اس   تظيون ح

هوامي  أوالدهف ايي  الفوياء، بريوث اشوتيت الم ظموة ال ويية ال ولا موف مورياء فويا  -
ب دقيوة حيبيوة، و وي ربيول  312، وبلو  هودد اللوول م4511ئيب يريبة اللاد  بب بيل  و ة 

بعوا الم ا وليف نرول  ب دقية حيبية،  ما تلعو  132شتيع م ا لل الم ظمة إنف  العام 
 .4األوراستخين  ي م ولة  األ لرةتلن ، و انل 

                                                 
1
 Mohamed Harbi: Op.Cit, P33. 

 .441الميعل ال اب ، ص :العمي  ملمف 2
 .345الميعل ال اب ، ص :شليرما   3
، الم   ووة اللا يووة للكتوواب، الريا ووي، متتمجمتيييصتتوماميوجطتتوريثتتورةيييا تيتتتيييتتو   ييي زيئتيتتج :مووورمد لر ووف أيغيوود  4

 .19، ص4515
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 .1القيام بعمليات م لرة ا تدد ل مخاين المتفريات والمفيئعات -
للوود  انوول الم ظمووة الخامووة  ووي حاعووة ما ووة إلوو  التمليوو  ال وويما موول ييووادل أهمالدووا 

لرووودود خاموووة وأن وتعوووداد م ت وووبيدا وتعووودد  يوهدوووا،  أموووبح الموووا  حاعوووة ملروووة إلووو  أبعووود ا
شوتياكات الم ا وليف ال تكفوي تالويوة نفواااتدا لفوياء إاألملا  التي  ل يها الرويب هوف اييو  

مفووب  الت ووليح يرووب أن يبوولن هوول ": "ح وويف ر وول أحموود"والووذخييل، و ووي هووذا يلوول   األ وولرة
هووي مفووبلة متعللووة بالمووا ، وبلا وووة  األ وولرةالفوواغ  األكبووي للروويب، وبال  ووبة ل ووا  مفووبلة 

والوذخا ي، بفضو  تبيهوات  األ ولرةل فلذ ن تويل أن نرمل  ي الريا ي  مية ال بأس بدوا موف ا
وموووف عدوووة أخووويع ... مرليوووة  وووي القبا ووو  يمب  وووا شوووياء الب ووواد  موووف العامووومة لت وووليح الرووولار

ا توع ا تدبيي مييانية هييلة  افية  لط لإلبلاء هل  حيال الم ظمة، ونظم ا شياء أ لرة هاموة 
 وووتالل  تلوووك إك وووا ئوووادريف هلووو  ...  ين وووي نلووودا    ينوووك 922ب ووواد  بووورمف يهيووود   وووي الخوووارم،

... ه اك إمبانيات للفياء هف ايي  البضا ل المديبوة... الفيمة لل  انل لد  ا ال للد الكافية
 . 2"نرف  ليم ا الما 

األموووي الوووذ  ععووو  بعوووا ئادتدوووا يفكووويون  وووي القيوووام بدرلموووات هلووو  بعوووا المياكوووي 
وذلوك  م4515ختيار هل  بييد وهيان  ي أ يي  رلاذ هل  األملا ، حيث وئل ا المالية لل ت

ببو  المعللموات الداموة التوي  "أحمد بوف بلوة"ملظع بالبييد والذ  يود  "نميل علل "بم اهدل 
، وليتم ت فيذها  ي األخيي مف اي  مرملهوة موف الم ا وليف، حيوث 3ت اهد  ي إتمام العملية

، ولووم توودرك 4ئوودره  ل ووة مل وويف وما ووة وخم وولن ألووع  ينووك  ين ووي ووتيلء هلوو  مبلوو  تووم ا 
 .5الفياة الفين ية  ك لالي العملية ون بتدا إل  أهما  مريميف

                                                 
 . 45الميعل ال اب ، ص :وهيبة  عيد  1

2
 Mohamed Harbi: Op.Cit, P34. 

 .31ص ،1221أنيب، الريا ي،  ، م فلرات(م6511-6515)مذكتيتيأختيةادةييالوريسيييااريخييني :الواهي يبيي   3
 :بووف بلووةأحموود : أنظووي. لا يخوووولن لوو ذ ياتوو  أن المبلوو   ووان  وو يل  وأئوو  أهميووة ببريووي ممووا  ووانيلوول  أحموود بووف بلووة  ووي م 4

 .11العفيم األخضي، م فلرات دار اخداب، بييوت، ص: ، تيمذكتيتيأحمديبنيبلجيكمايأمال ايعلىيروبيتيميدل
 .55الميعل ال اب ، ص :داشالريللي مار ، مرفلظ ئ 5
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هي ووول الم ظموووة الخاموووة تالييووويا هلووو  م وووتلع قيادتدوووا، حيوووث توووم  م4515و وووي ندايوووة 
باأليمووة ئا وودا لدووا هلوو  إ ووي ظدوولر مووا هووي   "أحموود بووف بلووة"وتعيوويف  "ح وويف ر وول أحموود"هووي  

لتلامووو  نفووواااتدا  وووي  تابوووة  2، وئووود توووم إهوووادل تفوووبي  قيوووادل أر وووان عد ووودل للم ظموووة1البيبييوووة
 وتعمارية ومراولوة تخييوب ال صوب التوذ ار  ة و ضح الم اميات ا البيانات والم فلرات ال يي  

دل   العملية خم ة مف الم ا وليف بقيوابباشيو، وئد تلل  " مار ي  إ دملن نايرلن"الذ  دش   
 .3، إال أن العملية  فلل ب بب رداءل المتفريات الم تعملة"روكام مورمد"

ي:يألوريسنشا اتيييم ظمجيييخاصجي  ي .1
بفضوو  أحوود يهموواء  م4511نفووااات  يا ووية بدايووة مووف  وو ة  األوراسشووددت م ولووة  

 وتعمار موف المعويو  بللود الصواد  األمويف الوذ  أبعوده ا  "ببلش مري الود ف"حيب الفعب 
إلووو  رريووو  ترووول ا ئاموووة الربييوووة، وهووول مووواحب الفضووو   وووي نفوووي الووولهي ال يا وووي  ه ابوووة

، "ا ووومايري أيرار  "، "مختوووار  الصوووالح"بالم ولوووة بم ووواهدل مرملهوووة موووف الم ا وووليف أمروووا  
، وئووووود شووووويع هووووو الء  وووووي تل ووووويل دا ووووويل نفووووواادم وتكوووووليف "ئيبووووواي  لخضوووووي"، "بعوووووي  لخضوووووي"

 "مووالح بل وو ة"الم ا وو   األوراسنتلوو  إلوو  إمووا الم ا ووليف والخليووا التابعووة لروويب الفووعب،  

                                                 
ظديت داخ  حويب حي وة االنتصوار للرييوات الديملياايوة بفعو  ه اموي بيبييوة  وانلا  لرولن هلو  الدليوة : األيمة البيبيية 1

البيبييوة وي كويون  وي اللئول ذاتو  الدليوة العيبيوة وا  ولمية، وئود توأ يوا بأ كوار م ظوي  ا  د لللعيوة اال وتعمارية والفويلعية 
المصودر  : ل ع بف خدلبف : أنظي(.  يا ة  ي  ت د)وهي  ي الرقيلة د ي ة ا تعمارية لللضاء هل  وحدل الريب معا ، 

 .139ال اب ، ص
 :قيادل األر ان الم ترد ة بعد هي  ر ل أحمد هي  التالي 2
 .ئا دا  : أحمد بف بلة -
 .مفتفا ومدربا ه بييا  : هبد اللادر الريللي بلرام -
 .باال تعلمات والتكليف الع بي  مبلع : مورمد  ل في -
 .م  وال هف ئ  وي ة ونا ب  مورمد العيبي بف مديد : مورمد بل يا  -
 .م  والن هف العاممة: عيللي رقيمي وأحمد مد اس -
 .414الميعل ال اب ، ص :العمي  ملمف: أنظي. م  وال هف وهيان ونا ب  حمل بلتليلي : هبد اليحمف  عيد -
ل يوو  شوودادل ملدمووة ، مووذ يل (م6511-6565)ج تتاليييثتتورييوييوحتتدويي تت ييي تكتتجيييو  ةتتجيجطتتورييالي : ووليمان ئييووي   3

 .454، ص1229/1229عامعة بات ة، ئ م التاريا واخ ار، الماع تيي  ي التاريا الرد ث والمعامي، 
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الوووووذ  و ووووول دا ووووويل ال فووووواج ال يا وووووي ليفوووووم  مختلوووووع الووووودواويي  "إبوووووياايم حفووووواني"المووووودهل 
 .1والمداشي

 م ا وووو   ووووي مووووفل  حوووويب  "مصوووووف  بووووف بللعيوووود"تعووويي العموووو  ال ضووووالي بوووودخل  
وب وعدواده ، حيوث أموبح ه صويا   عواال  للري وة ب فواا  الودؤ م4519الفعب  ي أواخي موا  

 يعة أ ل  ئيب  وم الوولب، وهوي التوي أموبرل  م4519شتيع   ة إب ف   ومال ، حيث 
 .2فيما بعد مي يا ومليا لتدريب الم ا ليف هل  ال لا وم ل الل اب 

 ي وئل مببي قيا ا  ببائي م واا  اللووي الريا وي ،  األوراسنفأ ال ظام الع بي   ي 
ريو  و ولن إلو  ر، الذ  ئودم إلو  "العيبي بف مديد "بفض   م4511 خل  شدي فيفي    ة 

 موووورمدمووالري "تتكوولن موووف  األولووو الخليووة : خليتووويف "ا ووومايري بللا ووم"و "لعيوودابل بوووف "عانووب 
 عضوليف، الخليوة الرانيوة تتكولن موف  "مالح مختار   مورمد"و "أحمد نلاورل" م  و  و "األميي

 . عضليف "  مدورهيو "و "لخضي مورمدبعي  "و م  وال "ا مايري بللا م"
م إلووو  4511متووودت موووف نووول مبي إللت ظووويم شوووب  الرووولر  التوووي  األولووو تميووويت الميحلوووة 

م، بالعموو  هلوو  توول يي الل ووا   الضوويورية للفوويوع  ووي التكووليف والتوودريب شووب  4511دي وومبي 
اووارات اللووادرل هلوو  قيووادل العموو  الروولر ، حيووث  ووان الم ا وو   ووتعلم مووف هووداد ا إ الع ووبي ، و 
، ومووولل 3 وووتعما  ال ووولا والمتفرووويات والتووودريب هلووو  اللتوووا  الفووويد إب  يفيوووة خووول   تيووو

هوووداد والتووودريب ولوووم يعووود أموووام م إلووو  ميحلتدوووا ال دا يوووة  وووي ا 4515الم ظموووة الخاموووة  ووو ة 
تدوواء إنأنوو  ب: ""ل بل وويا "نتلووا  إلوو  ميحلووة الكفوواا الم وولح، حيووث  ووذ ي قيادتدووا  وولع ا 

                                                 
، 1249 ووووي، ، دار الدوووودع للوباهووووة وال فووووي والتلييوووول هوووويف مليلووووة، الريامتتتتذكتيتيمتتتتنيةلتتتتبيييثتتتتورة :ال ووووعيد بلخيشوووولش 1

 .319، 319ص.ص
 .13الميعل ال اب ، ص :وهيبة  عيد  2
يللي  تيبا  ي التكليف اللاهد  والتدريب شب  الع وبي   وم أهود أ ول أحمود رو ل اللا د ح يف أ ل أحمد بم ية بلرام ال 3

ياء الفوياة إم ا و  ي بع ولان  تيوب حول  ملئوع الم، األو  بع لان  تيب التكوليف ال ضوالي، والروان4511كتيبيف  ي مارس 
وربيووة لتب ووة مووف ترووارب ملاومووة الفووعلب األحتوولت هلوو  معللمووات ه ووبيية حوول  أ وواليب الروويب والوود اع مإ ووتعماربة، ا 
هوداد إ حوتل  المودن، والدرولم هلو  الللا و  و إاليماية وت تدي بودرس حول   يفيوة  ع بي، تبدأ بدرس  ي  األحتللية لإل يواخ

ييم ظمتجي: هبود اللهواب شوللي :خلقيوا، أنظويأهودادهم إ ة البدنية والل ص، و يفية تر يد الرلار و الكما ف، ودورس  ي الييا 
 .31، 39ص.، ص1249، البدر ال اال للوباهة وال في العلمة، الريا ي، ييخاصجيومميمتةيجبسج



 (م0592-0591)الثورة التحريرية يف املنطقة األوىل األوراس :                           الفصل األول

 -39 - 

 

ااراتدا وبدأ نولع موف نفواذ الصوبي يظدوي إداد إهخامة تدريبدا و ل الم ظمة الم أتم  4515  ة 
ن اللاهوودل تلتضووي الموويور إلوو  ميحلووة أخوويع، ولووم تعوود حي دووا مدمووة موواكف أل ووي  ريووي مووف األ

 . 1"نضباج المر د ف ممب ةإبلاء هل  ا 
والرانيووة وهووم  األولوو  ل ووة م ا ووليف مووف الخليووة  "بووف بللعيوود"ختووار إ م4511و ووي  وو ة 

وتخيي دووا، وموو ل الل ابوو  مووف  األ وولرةوأهووو  لدووم أمووي عموول  "ا وومايري"و "هوويو  "و "لنوولاور "
، وئوود 2موف مو رم إيفومل  بلموف  م و و  المخوين  "أحمود نولاورل"الود  اميل الوذ   وان ي رضويه 

تكريووم التلعيووة ال يا ووية للفووعب مووف عدووة والتوودريب الع ووبي   إ ووتياتيريةتبعوول المرملهووة إ
 يعت  اللائعوة  وي  وم الوولب  عوياء  "بف بللعيد"ة، وئد خصص وعمل ال لا مف عدة  اني

 األوراسالتوودريبات الع ووبيية وتر يوود الم ا ووليف، وبووذلك تأ وو  الت ظوويم الع ووبي  ال ووي   ووي 
 :والفي  الريا ي  الذ  يضم  ل  أئ ام

 .ئ  وي ة وبات ة وب بيل وميلة: ييقسمييألول -
 . بيبدل وا م دو وهيابة: ييقسميييثان  -
 .3ه ابة،  ل  أهياس، تب ة وئالمة: سميييثايثييق -

حتلاء مرملهوة موف الفوبان ت فوط ه وبييا إهل   "مصوف  بف بللعيد" اللا دكما هم  
، حيوووث ر وووا إهووولن الرووويب هلووويدم 4"لصووولص الفوووي "التوووي يولووو  هليدوووا  األوراسبربوووا  

ك مخووووات  ووتمالتدم وأحووبط بووذلإحتوولا دم  ووي ال  وو ع  الفوولا  بوويف العفووا ي، وهموو  هلوو  إو 

                                                 
هبوود : ي أيضوواوأنظوو. 13، 11ص.، ص1211يا ووي، ر، دار ال عمووان، الم6591ج ضتتيتيييفتتاجحينتتو مبتي: ل بل وويا  1

 . 32، 15ص.الم ظمة الخامة وم اميل تب ة، الميعل ال اب ، ص: اللهاب شللي
 .91، ص4555، دار الددع هيف مليلة، الريا ي، مصطفىيبنيبويعيديوييثورةييي زيئتيج: م4591عم ية أو  نل مبي  2
 .315، 311ص.المصدر ال اب ، ص :ال عيد بلخيشلش 3
موف الفوبان الفواريف موف الخدموة الع وبيية أو المدودد ف موف ئبو  ال ولوات الفين وية نتيروة هوم مرملهوة : هصابات الفوي  4

ح وويف بيحا وو ، م ووعلد يلموواج، عي وو  مبووي و لدووم مووف : خصوولمات أو أهمووا  شووالب أو ر ووا لوود ل الاليامووات، مووف بيوو دم
ا تعمالدم  ي مبا رة م ا لي هفييل ر  بل ليماني، وبللا م ئييف مف هفييل الفي ة، حيث  عل ال لوة اال تعمارية إل  

موورمد  :أنظوي ذلك بعد اللهلد التي ئودمدا لدوم الرواكم الفين وي بعودم معوائبتدم ومتوابعتدم وإغويا دم بالموا ،حي ة االنتصار، و 
يوة مولا الود ف األخضوي ، الم   وة اللا : ، تعوي(م6595-6591)يي مامشتجي-مغتبلوييييتمالييألوريس :العيبي مدا وي

 .114، 112ص.، ص1244، الريا ي، وا شدار تصا  وال فيلإل
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نضم غالبيتدم  وي الرويب والم ظموة الخاموة، والوب مو دم مداعموة إ تعمارية، وئد ا دارل ا 
مياكي الدرك وم اي  القيواد والباشواغلات موف حويف إلو  رخوي، وئود دخلولا معوارك مول ال ولوات 

، وبلوي  وي الربوا  "بوف يلمواج"، و"عي و  مبوي"والع بيية التي تمب ول موف ئتو  بعوا مو دم  و
 . لنضملا فيما بعد إل  الرلر إم دم الذ ف  الكريي

مووف أ وولرة ونفوواج الخووارعيف هووف  األوراس ووتفادت خليووا الم ظمووة الخامووة  ووي إللوود 
، ونظوويا ل فوواادم الع ووبي   وواهملا  ووي همليووة توودريب الم خوويايف "لصوولص الفووي "اللووانلن 
" مفووولنل"  حتووو" الصوووياع"و" الفووولية"و" إشووومل "وإهوووداد المخووواب   وووي مالوووارات  األ ووولرةوعمووول 

 وولاء بفوويا دا أو  األ وولرةالر وولبي، يرتدوود  وو  واحوود موو دم  ووي عموول أكبووي  ميووة ممب ووة مووف 
 وي الفورم وتاللوع بواللل، وت ودس ترول األر   وي  األ ولرة تل دا مف األئوارب، وت المو  إب

دا إكتفوا عيار أو تراج بخ ي  وتخبأ  ي شلل  مديأل بيف الصخلر، وي تعلملن التبف لتر وب 
الربووا   ووتم التوودريب الع ووبي  ويووتعلم الملوواوملن   وولن اليمايووة وموو اهة  تلووك، و ووي مووف العوودو

وإالل اب  التلليدية،  ما  تعلملن ئلاهود التمليو  و يفيوة  ي والتصوي  مول رعوا   وتخدام  لموة ال  
 .1 ت وائدمإالفياة  ي حالة إللاء القبا هليدم و 

ارا  ار يوة هلو  همو  حويب بتب وة ر و م4592الم ظمة الخامة هام  كتفا للد  ان  
 وتعمارية،  مووا أن د الوذ   واد أن يعي و  للرو   عو  المتابعوات موف ئبو  ال ولوات ا .ا.ا.ا
رتووودادات ذلوووك الرووود  أللووول بظللدوووا هلووو  همووو  الم ظموووة ال ووويية الخاموووة ونفووواااتدا  وووي إ

ي الريا ي، حيث أللول الفوياة الفين وية القوبا هلو  بعوا م ا وليدا، أموا الوذ ف نرولا  لود  و
رابوووح " وووتقبا  هووو الء وموووف بيووو دم إ "مصووووف  بوووف بللعيووود"، وئووود تووولل  األوراسهووودد مووو دم إلووو  

المبووويوك "، "موووورمدبلييووود "، "هبووود ال ووولم حباشوووي"، (هبووود هللا) "لخضوووي بوووف البوووا "، "بيوووواج
، و ان دورهم ال يا ي هل تلعية الم ا ليف بصفتدم مويائبيف "ه تي"و "د دوش مياد"، "ال عيد

 .2 كان دوره م ل األلالام وتدريب الم ا ليف هل  هذا العم  "ه تي"ا  يا ييف، أم

                                                 
 .114، صال اب المصدر : مورمد العيبي مدا ي 1
 .111، صدر نف  المص 2
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نضووم إلوو  هوو الء م ا ووللن رخوويون  وويوا مووف  وورف ه ابووة بتوواريا إ م4594و ووي  وو ة 
بخوولش هبوود "، " ووليمان بي ووات"، "همووار بووف هوولدل"، "ييالوولد  ل ووع": وهووم م4594فيفووي   14

نتصوار الخوارعلن هوف الواهوة حي وة ا ب ي ، يضا  إل  ه الء المبعل يف مف قيادل حو"البائي
م ووووعلد "، "الم ووووعلد بووووف يلموووواج"، "ح وووويف بيحا وووو ": مووووف بيوووو دم األوراسالفين ووووية مووووف  ووووبان 

لتروو  إأن يفووي  هلوو   وو  هوو الء الم ا ووليف  موو دم مووف  "بووف بللعيوود" ووتواع إ، و ..."أمعوواش
دنيوة م ترلويف أ وماء الرلرل، وم دم مف أدمرلا  ي الريوال الم إندالعنتظيوا إل  حيف إبالربا  و 

، بوف "موورمد وي "، بيوواج "الويوب"، بل ويا  "للبولتي"، د ودوش "الربويم"م تعارل بف مديد  
 .هل  أم دم "مصوف  بل تة"لفل لدم و ا   األمف و    يتوو   ، "خالي"بللعيد 

وخيعوولا ب ووبب تي يووي الرموولت  م4591إلوو  أواخووي  األوراس ووي  بعضوودمبلوواء  إ ووتمي
بررا ه دم وهف الخوارعيف هوف اللوانلن الفين وي العوام، وهوف م ا ولي  وراساألالتفتيفية هل  

 .1، وئصد    م دم م لط رأ    ما أمي الريباألوراسالم ظمة ال يية، وهف ال لا  ي 
 :يألوريسياسلةحي  يم طقجيي .9

م وووذ الرووويب العالميوووة الرانيوووة باشوووي بعوووا الريا ووويييف همليوووة عمووول ال ووولا، وظدووويت 
ل  وووي هوووذا المروووا ،  لووود توووم ترميووول أ ووولرة وذخوووا ي مت لهوووة موووف مخلفوووات ه ووواك تروووارل ميدهوووي 

الريب العالمية الرانية التوي دارت بويف ئولات المرولر والرلفواء، ال ويما أن الم ولوة العيبيوة لوم 
 وي الالالوب  األ ولرة، و انول تلوك 2ت لم مف رح  هذه الريب الكلنية وباألخص تولن  وليبيوا

مووف الروويب العالميووة الرانيووة،  ووان شووياءها  ووتم بلا وووة ( اليووةإيو)متأتيووة مووف مخيونووات ئديمووة 
شوووووتياكات الم ا وووووليف أو إشوووووي ة إيواليوووووة  وووووي ب ووووويرت بتووووولن ، و انووووول األمووووولا  ترمووووول موووووف 

 .3الم امييف الذ ف  انلا  د علندا مف أع  ب اء أو تيميم م اعد أو مدارس وهمية

                                                 
 .315المصدر ال اب ، ص :ال عيد بلخيشلش 1
، دار العلوووم والمعي وووة، الريا وووي، (م6511-6591)ييامتتتوينيويياستتتلةحيإبتتتانيثتتتورةيييا تيتتتتييي زيئتيتتتجي :بووولببي حفووو  هللا 2

 .31، 33ص.، ص1243
 .113المصدر ال اب ، ص :مورمد العيبي مدا ي 3
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ديموة الل األ ولرةبيول   وييا، وئوير "مصوف  بف بللعيد"أعيع  م4591و ي حدود   ة 
لوووم يبوووف موووالرا ب وووبب ئدمووو  و رووويل  األ ووولرةحتفووواظ بالرد روووة  لوووط، حيوووث أن عووويءا موووف  وا
 وووترلذت الفوووياة الفين وووية هلووو  عووويء موووف إ وووتعمال  ومووودأه ل ووولء الرفووو  والتخوووييف، وئووود إ

ال وولا، حيووث  ووان يعائووب هلوو  حيايتوو ، وبوواليغم مووف مروواوالت  ين ووا م وول ومراربووة همليووات 
 األوراسبوويف  ووبان  األ وولرةنتفووار إال وولا إلوو  الريا ووي إال أن  بووار  ووباادا أكوودوا إدخووا  

إلوو   1ئا وود مد  ووة بات ووة( Blanche" )بلنوول"وعبووا  ال مامفووة، وهووذا مووا أكووده تلييووي الكلللنيوو  
أن ناحيووة بات ووة وحوودها تتوول ي هلوو  هفوويل  م4591 ووي أكتوولبي ( Spilmann)الر وويا   ووبيلمان 
هتموام بتعوداد ب واد  الصويد، وه واك يووالي، وذلوك دون ا ة أغلبدوا موف نولع إرال  ب دقية حيبيو

تلووواريي أخووويع ت  ووود وعووولد الكريوووي موووف الرووولار الريا ووويييف الم ووولريف ب ووولا حيبوووي، م تفوووييف 
بربا   ل  أهياس، تب وة، ورخوييف ب احيوة ب وبيل وتولئيت، وهول موا    ود  فو  همليوة تلقيوم 

، والرووود ي بالوووذ ي أن ال ووولوات 2 وووي والليبوووي إلووو  الريا ووويموووف اللووووييف التلن األ ووولرةتدييووب 
، بقيامدوووا بعمليوووات التفتووويل األ ووولرة وووترلاذ هلووو  ية ئامووول بالعد ووود موووف ا عوووياءات لإلالفين ووو

 .3يبيفدومواردل الموللبيف والم
مرليووا ، حيووث  األ وولرةال ووبائة  ووي مرووا  تصوو يل  األوراس األولوو وئوود  انوول الم ولووة 

بووأن " عي وو   فوويدل"لصوواحب  " مد د وول الروولرل"أ  وواء تلديموو  لكتوواب  "ي  هبوود الرميوود مدوو" ووذ ي 
للود أدع بوف بللعيود المدموة التوي : "أو  مف أئامل مص عا  لن لرة هلو  تيابدوا بلللو  األوراس

ورشووة موو ل المتفروويات  ووي دوار الررووام، وا نتووام مووار  افيووا   أنفوو أ داءأ كلووع بدووا أح ووف
ورشووة موو ل  إكتفووا ، وبوواليغم مووف 4"اج التووياب الريا ووي  للفوويوع  ووي تلييعوو  هلوو  مختلووع نلوو

 ووووتواع أن  لئووووع إالووووذ   "بووووف بللعيوووود"المتفروووويات ببات ووووة، إال أن هووووذا لووووم يرووووط مووووف هييمووووة 
                                                 

، دار هلموووة للوباهوووة وال فوووي والتلييووول، (م6511-6591)دريستتتاتيوأب تتتاثيحتتتوليييثتتتورةيييا تيتيتتتجي : ل ووع م امووويية 1
 .39، ص1243الريا ي، 

 .11، صنف  الميعل  2
 .113المصدر ال اب ، ص :مورمد العيبي مدا ي 3
، 1242الريا وووي، ت وووة، با م فووولرات الفوووداب، 3جمل ووو  أشيشووولر ويي وووب ئبوووي، : ، توووييثتتتورةمه دستتتويي :عي ووو   فووويدل 4

 .49ص
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الترييووات الفين ووية، وأن ي ووتفيد مووف مردوولدات بعووا الرووي ييف  ووي اللوويع ال ا يووة هلوو  غوويار 
 وي مويانة وإمولا  "دالنود  موالح" ، أ ف تفتدي ها لة المراهود(بلحمار)ئيية واد  الوائة 

اللديمووووة  األ وووولرة، والتووووي ئوووودمل م وووواهدات عمووووة للووووادل الروووولرل مووووف خوووول  إموووولا األ وووولرة
 .1وم اهة المتفريات

ي:يعلىييي دوديييشتقةجييألسل ججهتيبي .1
للريب العالمية مصدر تمليف مدوم للرولرل  وي ليبيوا وتولن ، لكوف  ال لاكانل مخاين 

رد  وووة ملارنوووة بأ ووولرة الرووويل الفين وووي، و انووول الرووودود الريا ييوووة  ةاأل ووولرتبلووو  نلعيوووة هوووذه 
 ووول  : التلن وووية مفتلحوووة تماموووا  للمراهووود ف، وأهوووم م ووواا  تدييوووب ال ووولا األكروووي نفوووااا هوووي

األربعوواء، الكووا ، توواعيويف، اللصووييف وتلبوول، أمووا فيمووا  تعلوو  بعمليووات التدييووب التووي  ووان 
اللادموة موف مصووي  األ ولرةصوص  وي نلو  وترووارل يعمو  بدوا مرملهوات موف ليبيووا وتولن  تتخ

نرووول ليبيوووا، والتوووي ال تخضووول أل  نووولع موووف اليئابوووة، حيوووث ت لووو  ببووو  حييوووة ومعظمدوووا أ ووولرة 
بييوانية ملعلدل  ي بلد المفي  العيبي توم تدييبدوا بإيعواي موف حبلموة الضوباج األحويار  وي 

الترووار ا يوووالييف  ،  مووا أن تلووك المرملهووات اوولرت هلئاتدووا موول بعووام4591مصووي بعوود 
 وووتيعاع مخووواين ا )خاموووة  وووي عييووويل موووللية التوووي ترللووول إلووو  مي وووي مدوووم لتلريووود ال ووولا 

مووف  األ وولرةإلوو  عييوويل عيبووة التلن ووية وم دووا إلوو  بووائي الم وواا ، وتدوويب ( للروويب العالميووة
مووللية بلا وووة  ووفف مووالييل هبووي المتل ووط إلوو  عيبووة وئليبيووة والمدديووة،  مووا ترتوول  بعووا 

وذخيوويل مووف موو ل إيوووالي تصوو  إلوو  التووياب التلن ووي والليبووي ببميووات  أ وولرةات هلوو  الفوور 
 .2معتبيل

  ووووة هلووووة الرانيوووويب العالميووووللر األ وولرةات وووووو ووتفادت الروولرل التلن ووية مووف مخيونإللوود 
  ووي" ادووووات حفوووو يح"ي ووووا  ال لابوووووغتيإ و  م4591لان ووووع 41 ووي  "الربيووب بلرئيبووة"هتلووا  إ ي ووووإ 

                                                 
 م، هلوو  الملئوول ا لكتيونووي15/23/1241، (توواريا وتلاليوود)موو اهة األ وولرة التلليديووة  ووي األوراس : ئ ووال الريا ووي نيوولي 1

.youtube.com/watch?v=A8C6B2z4s0Qhttps://www ،15/21/1241 ،41.22. 
، يياطوريتيييعسكتيجيبم طقتجيجبستجيإبتانيييثتورةيييا تيتيتجيمتنيختالليأرشتةفيمتايوريايييب تاريييفتنست : بلببي حف  هللا 2

 .15، 11ص.، ص1249 لهام لل في والتلييل، الريا ي، 

https://www.youtube.com/watch?v=A8C6B2z4s0Q
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شوووتدت الملاوموووة وشوووملل أغلوووب إهلووو   ووود م ظموووة اليووود الرموووياء، حيوووث  م4591دي ووومبي  29
نعبوو   وولبا  إاريتدا إ ووتمي  ووتعمارية الفين ووية خامووة وأن الم وواا  التووي بوودأت تللوو  ا دارل ا 

، وهل  إ ي تصاهد الالضب الفوعبي بتولن  بودأت 1هل  األمف العام وهل  االئتصاد الفين ي
ل ووولا م وووألة ملروووة لتصوووعيد همليوووة الملاوموووة  ووود مصوووالح الرمايوووة م وووألة الرصووول  هلووو  ا

موف  األ ولرةالرلار التلن ييف إل  التياب الريا ي  لرمل بعوا  مفلترأ  ريي إالفين ية، وللد 
د بووالم مف وا هانووات الماليووة، ممووا ععوو  األعوولاء هلوو  اوول  الروودود الريا وويييف و ووذلك التوويو  

نة بوووالتلتي، نتيروووة لمرووواوالت تدييوووب ال ووولا إلووو  التوووياب الريا ييوووة التلن وووية مبديبوووة ومفووورل 
 .2التلن ي، وللد  ان الريا ييلن   ظيون إل  المراهد ف التلن ييف بإكبار

نتصوووار تصوووا  بم ا وووليف عيا ووويييف   تمووولن لري وووة ا التلن ووويلن ا  الرووولاروئووود ربوووط 
الرلرل التلن وووية وترصوووللا هلووو  مووو ن مت لهوووة وئوووول أ ووولرة،  موووا ع ووودوا ملووواوميف ليلترلووولا بووو

نولئووا مووف الم وواا  الردوديووة، والروود ي بالووذ ي أن بعووا الريا وويييف ر ضوولا ت ووليم ال وولا إ
، ولوم تكوف م ولوة 3للرلار التلن ييف بدهلع أندم يرضيون وي تعدون لتفريي  ولرل  وي الريا وي

 ووي م ووأع هووف تووولرات الل وول  ووي توولن  ب ووبب ملئعدووا الراليا ووي،  لوود  انوول  ووي  األوراس
شووتدي مووف بوويف إ، و "مووالح بووف  ل ووع"اون و يوو  وم ووتمي موول المراهوود ف التلن ووييف بقيووادل تعوو

، وفيموا 4"الكيلنوي لويئط"، "هبود الكوييم هوالي"، "االب العيبي"، "شييط ليهي"الرلار الريا يييف 
ووو هبووود اللهووواب "  الرووولار التلن وووييف إلووو  اللووووي الريا وووي   وووذ ي الم ا ووو  التلن وووي  تعلووو  بتلغ 

رصول  م وال4591لودخل  إلو  الريا وي ئبو  لدها الرلار التلن ييف  "ليهي شييط"أن ، "ال  د 
هبووود اللهووواب "هلووو  ال ووولا، وموووف بووويف الملووواوميف التلن وووييف الوووذ ف هبووويوا الرووودود الريا ييوووة 

                                                 
ئ ووم ماع ووتيي، ملدمووة ل يوو  شوودادل ال، ر ووالة تيتتتيجتتونسيويي زيئتتتدوريييتتو  يينيييمغاربتتجي تت يحتكتتجيج  :ر ووا ميموولني 1

 .11، ص1244/1241بات ة، الرام لخضي عامعة التاريا واخ ار، 
 .15، صالمصدر ال اب  :الواهي يبيي   2
 .494، صالتمليف والت ليح إبان الرلرل التريييية، الميعل ال اب : بلببي حف  هللا 3
مووالح لالوويور، : ، تووي(ييواليتتجييألويتتىيأوريسييي مامشتتج)يي ضتتاليإيتتىيةلتتبيييمعتكتتج،ييعبتتاسييغتتتوريمتتن :مووالح لالوويور 4

 .494، ص1249مبار ي اليبيعي، م فلرات الفداب، الريا ي، 
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  هلو  ال ولا والبروث هوف ، و وان هود دم الرصول "هبود هللا بوف  وعد"، "هلي تيهوة"، "ال  د 
 .1  بصفل  الرلرل التلن يةلترامر د ف عيا يييف لإل

 ووتعمارية، اه ال وولوات ا بونتإتلن وييف  ووي الم واا  الردوديووة للود خلووع نفواج الروولار ال
إن ت يبات الفلئوة إلو  التوياب الريا وي  ال يمبوف : "حيث ميا ر ي  الربلمة الفين ية ئا ل

ضووووم هووووذه و ووووي خ ،2"أن يلبلدووووا ملاا وووولا ملااعووووة  ين ووووية تبوووويهف م ووووذ  وووو لات هلوووو  حيليتدووووا
متوود إبعوود أن  األ وولرةالووذ  عموول الكريووي مووف "  يحووي  وواهي"التووولرات بوويي نفوواج المراهوود 

مووف  " يحووي  وواهي"نفوواا  إلوو  م ووبيانة شووما  تب ووة وشوويئدا إلوو  الوولنيل، وخوول  ذلووك الووب 
للروولار التلن ووييف،  مووا  األ وولرةالريا وويييف المتلاعوود ف هلوو  اوول  الروودود الفوويقية بعوودم موو ح 

 األ ولرةللاءات بيعا  األهياش والدواويي وحردم هل   ويورل م ول تلوديم  "هي يحي  ا"هلد 
إلوووو  غايووووة أو  نوووول مبي  م4591تخيي دووووا، حيووووث تمبووووف مووووا بوووويف  و وووويورلللروووولار التلن ووووييف 

 "األخضووي بلييووان" شوودادل المراهوودمووف عموول  ميووة معتبوويل مووف ال وولا، هووذا ح ووب  م4591
إلو  واد   لتلعدو ، يدوا تكليفو  بالبروث هوف ال ولاالتوي توم  األولو المويل  خل " :الذ  يلل 

هلو  ب ودئيتيف حويبيتيف، و وان  موف  و  واحودل م دموا  ل وة رال   ينوك  ل ل  وم دوا ترصول
هلو   ل وة ب واد  موف ترصولل  للوات ال اريوة، و وي المويل الرانيوة ين ي، ومعدما  مية موف الو

مووف عموول  " يحووي  وواهي"رملهووة  مووا تمب وول م ،"موويودل ب ووبعة رال  اللووة ناريووة نوولع  ووتاتي
 األ ولرةاللوة ناريوة، وئود حملول هوذه  412مف الوذخييل ئودرت ب رول  و ميةب دقية حيبية  39

 .3والذخييل هل  عم  وتم د  دا وتخيي دا  ي الملبيل العامة بم ولة الدرملن 
 ووإن همليووات "": تب ووة"مووف مد  ووة ب ووي العوواتي  "االووب االووب"وح ووب شوودادل المراهوود 

 وي مولرل  ويية للالايوة يلولم بدوا مرملهوة موف األشوخاص المدويبيف  تتم ل ان  لرةاألتدييب 
 أوالدوالتلن وووية هلووو  غووويار  ة وووتالللا التووويابط األ وووي  واللبلوووي لوووبعا العلا ووو  الريا ييوووإالوووذ ف 

                                                 
 .411، صالتمليف والت ليح إبان الرلرل التريييية، الميعل ال اب  :بلببي حف  هللا 1
، دار األمووة للوباهووة وال فووي، الريا ووي، وخارشتتايعلتتىينتتتةينتتو مبتيردوديييفعتت ييألويةتتجيديختتال :مللوولد ئا ووم نا وول بللا ووم 2

 .92، 15ص.، ص1221
 .15، 11ص.، ص1223، دار هلمة لل في والتلييل، الريا ي، 4، ممامشجي  يييثورةليي :مورمد يروا  3
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 ووويد  هبيووود الملعووولد أ يادهوووا  وووي الرووودود الريا ييوووة التلن وووية، حيوووث نفوووول حي وووة تراريوووة 
وموووف بووويف هووو الء التروووار المراهووود ... الربووولب والتموووي واأللب وووةلوووبعا ال ووولل والبضوووا ل مرووو  

الذ   ان يمتدف الترارل بيف الريا ي وتلن ، والذ  بودأ "  ل ع العد  "با ييد  ل ع المدهل 
 وووي نفووواج تدييوووب وتروووارل ال ووولا بدايوووة خم وووي ات اللوووين الما وووي، أ وووف يرلوووب ب ووواد  مووويد 

لعالمية الرانيوة يفوتييدا أمودئاؤه التروار التلان وة وأ لرة ألمانية وإيوالية مف مخلفات الريب ا
، وهوذا 1"ويديبلندا لتص  ل   ي ب ي العاتي، والوذ  يلولم ببيعدوا لوبعا أ وياد الفوعب الريا وي  

أموووي  معتمديوووة أم العوووياي   "بوووف ه يوووة  ووولن "موووا نللووو  المراهووود  وووي الرووولرل التلن وووية الفووويا 
 وتليوا  وي أم إلريا يييف الذ ف نويا  ريوي مو دم و كانل تيبو ا هلئة ئيابة مل إخلان ا ا" ئفصة"

العوووياي  واليديوووم وتووولير وتمالووويل، و وووانلا يعملووولن  وووي الفلحوووة وتيبيوووة الماشوووية لووودع بعوووا 
شووتيع إ التلن ووييف،  مووا أن الووبعا اخخووي  ووان يفووتال   ووي موو رم الفل ووفات بووأم العووياي ، وئوود

لا  بعرولن بوبعا ا هانوات ، و وان"هلوي بوف موالح العبيود "بعضدم واحات نخيو  هلو  غويار 
متوووداد اللبلوووي نفوووول بعوووا األهموووا  إلووو  أهووواليدم  وووي الريا وووي، ونتيروووة للتووويابط األ وووي  وا 

التووي  انوول ت رلووب مووف الم وواا  الاليبيووة  ووي توولن   األ وولرةالتراريووة ال وويية بمووا  يدووا تدييووب 
   ووده الفوويا وت لوو  إلوو  أم العووياي  وم دووا إلوو  ب يالعوواتي، وهووذا مووا ( عيبووة ومووفائ  وئوواب )
 و ة  األ ولرةأمي  معتمديوة أم العوياي  الوذ   وان   لو  بعوا ئوول  "هلي بف دية الدمامي"

، وهووي أ وولرة باهدووا أموورابدا الووذ ف ر ضوولا ت ووليمدا "با ييوود  ل ووع العوود  "بم يووة  م4591
ئوول موف نولع  وتاتي إيواليوة إلو  م وي   21ب اد  مويد و 23للربلمة التلن ية، وئد أومل ا 

الوووذ  خبأهوووا بمومووولر ئووويب مرووو   وووب اه،  موووا أن  ل وووع العووود    وووان لووو  " لعووود  ا ل وووع "
 األ وولرة، والووذ   ووان يضووولل بمدمووة عموول "همووارل إبووياايم بووف رابووح"رتبااووات موول المراهوود إ

 .2هملية عمل ال لا " يحي  اهي"والذخييل، حيث أو   ل  

                                                 
 .21/23/1243: االب االب بم يل  العا لي ببلدية ب ي العاتي  لم :شدادل المراهد 1
 .بأم العياي  الرمدلرية التلن ية 41/44/1241: يلن  بف ه ية، بتارياو هلي بف دية  :هدانشدادل المرا 2
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هووداد إ ي بووأن شووي  الووذ   ووذ  "الويووب م وولم"تتلا وو  هووذه الفوودادل موول شوودادل المراهوود 
الرلرل  ي م ولة الردود الفيقية يعلد إلو  مرملهوة الريا ويييف المفوار يف  وي الرولرل التلن وية 

، حيووث  ووان هووذا األخيووي ئا وود لدوريووة تعموو  هلوو  عموول "بووياايمإهمووارل "، "ليهووي شووييط"أمرووا  
 يحووي " تصوو  بوو  اللا وودإم، وئوود 4591 وولرة والم وواهدات للروولرل التلن ووية بدايووة مووف  وو ة األ

الذ   ان  مف خلية أخيع و لف  برمل ال لا والذخييل، وهي نف  شدادل المراهود  " اهي
 يحوووي "اللوووذان أكووودا بوووأن مرملهوووة  "ل العيبوووي بياهموووي"والمراهووود  "هلوووي بوووف أحمووود م وووعي"

دود  متوووأ يييف بأحووودا  الرووولرل روووللمراهووود ف  وووي الفوووييط ال األولووو شوووبلل الول ووول  " ووواهي
، وئووود 11وراس أو مرملهوووة الوووووولدوووم يعووويم  وووي الوووداخ   ووولاء  وووي األ يبووولن ن التلن وووية، دون أ

هموا  نتخوذوا موف عبوا  ال مامفوة م وللوا لإعبوار  اللوذ ف  مل الفبان اليا ضيف للتر يود ا 
هوووياش إلووو   ووويورل مراربوووة  ووولرة وتلهياوووة األالع وووبيية و وووان لدوووم دور هوووام  وووي ترميووول األ

 . 1ال لا واليعا  تعمار، وتلديم العلن بالما  و ا 
 وتلللي الريا وي  مول الولا ييف  وي وهل  موعيد مياقبوة هلئوة ه اموي موف التيوار ا 

 وتعمارية ب فواج  يا وي مبروع ا  داريوةا نفالا  ال لوات إتلن ، أشارت تلاريي أم ية إل  
نتصوار الريا وي  والرويب الد وتلر  بيف حيب حي ة ا  م4593و م4591ظدي خل    تي 

تصواالت  ويية بيو دم، إحيث الحظل ت ل  م ا ليف مف الريبيف بويف البلود ف وربوط  التلن ي،
 لوود الووب ر وووي  دا وويل ئ وو وي ة موووف مرووا   شووياة تب وووة إ ادتوو  بتلييووي مفصووو  هووف أ وووباب 

إلوو  تب ووة، والووذ   "مووييو   مووورمدبللا ووم بووف "الييووارل المتكوويرل لموولااف تلن ووي مووف تالووة  ووده  
موذ لريف،  موا أشوارت تلواريي أخويع إلو  ممار وة بعوا أب واء يعد ه صي ربط بيف الرويبيف ال

هتمول مصوالح األموف بعمو  إ لصوالح الرولار التلن وييف،  لود  األ ولرةمد  ة تب ة نفواج تدييوب 

                                                 
م طقتتجي)ييطالئتتعييألويتتىيي تتةتيييا تيتتتيييتتو   يوجتتديعةاتيييعمتت يييثتتورييبم تتا قييي تتدوديييشتتتقةجي: خليفووة بووللريا  1

أنظووي . 92، ص4555ييييووة، بات ووة، ن الروولرل التر، م فوولر  وومف  توواب دور م وواا  الروودود إبووا(أوريسييي مامشتتج-جبستتج
نووول مبي  41هلوووي بوووف أحمووود م وووعي م ووورلة بتووواريا  :وشووودادل المراهووود. 41، صالميعووول ال ووواب :  ييووود نصوووي هللا :أيضوووا
، م1241دي ووومبي  11ريا ل العيبوووي بياهموووي م ووورلة بتوووا :، وشووودادل المراهووود، المتروووع الووولا ي للمراهووود تب وووةم1241

  .المترع اللا ي للمراهد تب ة
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، 1والذخييل ونللدا إلو  الرولار التلن وييف األ لرة ي تدييب  "ذويب ئيا دية"  ده أحد األهالي 
لديووو  " :ه لمروووا   شوووياة تب وووة هوووف هوووذا المدووويب لووود ذ وووي مخبوووي الفوووياة المرلوووي  وووي تلييوووي 

أكتوولبي  13، وإنوو   ووي األ وولرةأموودئاء يووأتلن إليوو  دومووا مووف توولن  لييارتوو  مووف أعوو  تدييووب 
نلوو  الموودهل ئيا ديووة ذويووب بم يووة يوعتوو  أ وولرة إلوو  م ولووة الوود ي اللائعووة هلوو  بعوود  م4593

 .2"لن  لم مف تب ة، لصالح أمدئا   الذ ف  ي لللندا ئييبا إل  ت 49
التوي واألم ية بعمالة ئ  وي ة  داريةا ال لوات مخاو  وئل  الريبي  ال فاجللد أ ار 

تري واتدم أخويت أعديتدوا بضويورل مياقبوة  و   وذر نفاج الم ا ليف الرولرييف، رمف ت ذرتح
 وووتالل  األو ووواع الميريوووة للعووواعييف مووو دم هوووف د ووول الالياموووات الماليوووة الكبيووويل إو  و وووب اتدم،
 .3بتيايهم وإبعادهم هف الريبهليدم  المفيو ة 

للوود أمووبرل بعووا الم وواا  الردوديووة هلووي غوويار مد  ووة تب ووة وب ووي العوواتي والوولاد  
حوتل  تتخول  موف وئولع ذ  ععو   ولوات ا مي الو لرة، األتفب   ل   لداء للمتاعيل باأل

ذ ف  ووان لووالذاء والك وواء حيلووة ملايضووتيدا بالالوو إلوو لك لرووأت ذ، لووالوولا ييف وولرة بيوود تلووك األ
 وووم الخما وووي  مييبوووي، ووولرة اللوووارل األعووولد تلوووك األأ، و وووان 4لووويدمإالراعوووة  مووو    أال ووواس  وووي 

 .5يوالي م ال تاتي ا  نرليي ،ماني، ولعفار  ا لاأل
هضول حي وة  "أحمود ميلولد "وقيوادل الم ظموة ال ويية ئوام  "بلوليداد موورمد"وبتكليم مف 

، حيوووث أر ووو  الم ا وووليف م4511ايوووة  ووو ة بد األ ووولرةنتصوووار بووولاد   ووول  هلووو  شوووياء ا 
إلوووو  ليبيووووا وتوووولن  بدوووود  شووووياء ال وووولا  "يوار  الصوووواد "و( ميدووووي بفوووويي) "لرووووامب مووووورمد"

بليبيووا  "درم"مووف م ولووة  األ وولرة ووتواها الرصوول  هلوو  بعووا إوالووذخييل بوووي   وويية، وئوود 
ار وهمل وو   ووتعمبتوولن  ونللهووا إلوو  واد   وول  وتووم إخفاؤهووا هووف هيوولن ا " نفووياول"وم ولووة 

                                                 
 .111، 119ص.، صالميعل ال اب الم ظمة الخامة وم اميل تب ة،  :هبد اللهاب شللي 1
 .51، الميعل ال اب ، ص ولة تب ة إبان الرلرل الترييييةالتولرات الع بيية بم :بلببي حف  هللا 2
 .111الميعل ال اب ، ص :هبد اللهاب شللي 3
 .199ص ،نف  الميعل  4
 .11، ص1221، دار الددع هيف مليلة، الريا ي، مويقفيوأحديثيويعيدمصطف يبنيب :هرمانيم علد  5
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وتووم تيحيلدووا هلوو  ظدوولر الرمووا   ،غيوووان الول بووة ووي  "هدو ووة بللا ووم" ووي م ووي  الم ا وو  
لوووول إلوووو  رريوووو  ل  ترووول حيا ووووة م ا وووولي الم ظمووووة الخامووووة إلوووو  غايووووة يريبووووة الوووولاد ،  ووووم ح  

 .1وئ  وي ة و ط م اد   التملر األوراسب
بارل لرمول وتدييوب وئد بذ  م ا لل خليا الم ظمة الخامة بلاد   ل  مردلدات ع

ال لا مف تلن  وليبيا رغم الظيو  الص بة التي ي يفلندا ترول الربوم الع وبي ،  موا أن 
بيوول ممتلكاتوو  الخامووة وعموول المووا  مووف " بلرووام مووورمد"والووذخييل  لفوول  األ وولرةهمليووة علووب 
 إكتفوووا د لتالويوووة تكووواليم شوووياء المييووود موووف اللوووول الريبيوووة ونللدوووا، وئبووو  .ا.إ.م ا ووولي ا

مودنيف  واليوة" ب وي خوداش"لم ظمة ال يية بأشدي ئليلة ت ل  إل  الر لب التلن ي ناحية عبا  ا
، هوذا األخيوي الوذ  "غ ود ي البفويي"و "هموارل بوف نصويب"ليف هموا  وم ا بميا لوةلفياء ال لا 

أ ييو   11مف ئب  ال لوات الفين ية بتاريا " ئلعة ال  ان"أللي هلي  القبا بالردود الفيقية 
ول      "بلروام موورمد"م ب   ي ال رف، أما وي   م4594 مدامو  وترصو  هلو  ألوع خيالشوة     ام 

هبي بدا الردود وملال إل  واد   ل  والتي تم نللدا إل  يريبة حامد  ي ئفوا  موف الرلفواء 
 .3بب بيل 2"هبد اللادر العملد "مالوال بالفعيي، وم دا تم ت ليمدا إل  اللا د 

أ ووووي  بيووووي هلوووو  همليووووة تدييووووب  م4592الخامووووة  وووو ة الم ظمووووة  كتفووووا للوووود  ووووان  
نعودم إلوو  إص تلريود ال ولا إن لووم نلو  موف ليبيوا وتوولن  إلو  واد   ول ، حيووث تلل و األ ولرة
 إنوودالعشووتداد قبضووة ال وولوات الع ووبيية وهيلندووا هلوو  الروودود، وئبوو  إب ووبب  م4591غايووة 

                                                 
، 1241، موبعوة مويوار واد   ول ، الريا وي، صتخجيييصمتيييشهيديييقائديييطايتبيييعتبت يييقمتودي :هبد الرميد ب وي 1

 .54ص
موبح هضولا  وي أم، و 4513نخويج  وي حويب الفوعب  و ة إم بمد  وة واد  ول ، 4519ملاليود  و ة  :هبد اللادر العمولد  2

ريوو  خلفووا لووبف مديوود ،  وواهم  ووي أالت ظوويم ب احيووة ب ووبيل و  ا، حيووث تللوود م وو ولية قيووادل خليووم4511الم ظمووة الخامووة بعوود 
ندالع الرولرل وتوم  ور   إهتلال  بعد إ التاريخي، تم  11عتماع إاألوراس، حضي إل    نولئا مف اللادإهملية تلريد األ لرة 

 .تصوواالت بربدووة الترييووي الوولا يإلتروو  بالعاموومة وربووط إم، أ ووف 4599اوول   ووياح   وو ة إحوويف إلوو   ووي ب ووبيل وبات ووة 
 .199، ص1225دار هلمة، الريا ي،  ،ثويريعظماا :ل عباس :أنظي

، الملتلو  الولا ي "ييشهيديييبط يييطايبيييعتب يةمودييريئديييكفاحيييو   يباي  وبيييشتة ييي زيئتتيي": هبد الرميد ب ي 3
 .52، 15ص.، واد   ل ، ص1241عانفي  21األو ، 
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   لووويروا إبعادهوووا هوووف العمووو  لووولاد   ووول   وووتياتيريةا الرووولرل تفووووف ئوووادل الرووولرل إلووو  األهميوووة 
هتبوار ه ودما ئوام ذ هوذا اللويار بعويف ا خالم لح حت  تبل  م ولة هبلر لل لا، وبالفع  تم أ

ترووول إشووويا   " األوراس" األولووو بإلروووا  م ولوووة واد   ووول  بالم ولوووة  "مصووووف  بوووف بللعيووود"
إال أن هووذا  ،1م4591أكتوولبي  11الووذ  أشووي  هليوو   وولم  عتموواعالمباشووي و ووان ذلووك أ  وواء ا 

لم يم ل م ا لي و لار واد   ل  مف المفوار ة  وي الرولرل م وذ بوداياتدا وأن ي وتميوا  وي رن 
 .2واحد تيويد الرلرل بال لا والذخييل

و أ  وووتعماريةا م، مرووويد رد  عووو  هلووو  ال يا وووية 4591نووول مبي الفووواتح لوووم تكوووف  ووولرل 
لترموة مول مرملهوة ع و يلوة م  ي  ع و ب ان ن ي  الرلرل متصلب   ، تعمار  مرددإعياء نتيرة  

 .3 تعماريةالفعب الريا ي  الا  الفتيل ا ئادها  وأهما  الملاومة التي والرلراتب مف الريو 
 وي   عيعوا حا وما  م بوالريا ي، م  4591نعلد  ي شودي عولان إالذ   11وال إعتماعيعتبي 

نضومام إ ات العمليوة، وبعودبمتابعوة الترضويي م ار الترضيي للرلرل التريييية، أ وف  لفول لر وة 
  الم ولح، أ وف توم ئويرت لر وة ال وتة الفويوع  وي العمو "وهموياني أهم"و "كييم بللا م"ك  مف 

 :4داريا إل  خم ة م اا إتل يم الريا ي 

                                                 
ا ليف الذ ف شار لا  ي الرلرل التلن ية بمدة البرث هف األ لرة  ي تلن ،   لفل قيادل الرلرل  ي األوراس العد د مف الم 1

 ، خيانوي، هبود الكوييم هوالي، هلوي يوايريوةالوالوب العيبوي اللمولد ، ال وعيد هبود الروي الريلني بوف هموي، :ومف بيف ه الء
. وغيوويهم... شووييط ليهووي، الدوواد  بوولهييي مل وو  التوولاتي، هبوود اللووادر هاشوولر،  يلنووي األرئووط، العيوود بي ووة، أحموود دردور ،

د تووولراه  وووي ملدموووة ل يووو  شوودادل ، أايوحووة (م6511-6591)شتتتبكاتيييتتتدعميييلوشستتتاةك ييلثتتتورةي: الوووواهي عبلووي: يظووأن
 . 431ص ،1225/1242د بتلم ان، ببي بللا  بلأعامعة  ، ئ م التاريا،تاريا المعاميال
 .493، ص1241، م فلرات م   ة الفيو ، الريا ي، مويشهجيمنيأش ييي قةقج :مورمد عباس 2
 . 49، ص4519الريا ي،   فا  ،ال، دار 1، جهللايأكبتيإنطلقتيثورةييي زيئت: ب ام الع يلي 3
م وعلد حوام م وعلد، : ، توييتىيإيتىيييثتورةيييمستل جيي تكجيييثوريجي  ييي زيئتيمنييي تتبيييعايمةتجييألوي :أحمد مر اس 4

 . 329، ص1223التلييل، الريا ي، ل عباس، دار اللصبة لل في و 
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ييي ويبيييقائديييم طقج
 شيراني بفيي، عباس لاليور، هاع  هرل  مصوف  بف بللعيد األوراس األول الم ولة 

نية الفما  الم ولة الرا
 الل  وي ي

 يياللد  ل ع، لخضي بف البا  د دوش مياد

   ال عيدمورمدوهميان، أهمي  كييم بللا م الم ولة الرالرة القبا  
 حمدأ ليداني بلعمعة، بلشعيب  رابح بيواج الم ولة اليابعة الريا ي

 الم ولة الخام ة وهيان
العيبي بف  مورمد

 مديد 
رمضان، هبد الرفي  الرام بف هل، هبد المالك 
 بلمل 

 

مووومة بعووود للا ووو   لموووا رعووول موووف العا "ديووومصووووف  بوووف بللع" األولووو كوووان ئا ووود الم ولوووة  
يعوو  يووة ال  هلوو  عد  وهووذا مووا  وود   ،موول الم وو وليف المرليوويف إعتموواعتبعوو  بأال و إباللووادل الروولرييف 

لتروير  العظويم المفويوع ا نروايتفوا  هليو ، و بدايوة  عليوة  وهيم  هل  توبي   و  موا توم ا 
 : ات الترضيية هل  ال رل التاليعتماهور ائ  رينامة مف ا  "بف بللعيد"و ل 

د .ا.إ.يدادت نفوووااات اإ": بخصلمووو  "هرووول هاعووو  "يلووول   :م6591متتتارسييعإشامتتتا -
علودت للواءات متكويرل للم و وليف المرليويف، وخول  هوذه الفتويل تلليول ر والة موف   ي األوراس 

م وووعلد "عتمع وووا  وووي م وووي  الم ا ووو  ا  ،هي ي  يدوووا للرضووولر  وووي بات ووةي وووتد "شوويراني بفووويي"
م و و   "غموياس الوواهي بوف انليفوي"م و و  خ فولة،  "لالويورعباس "ة    مف بم ي   "بلعللن 

بلشووبيلرل "م وو و  هوويف التلتووة،  "بل ييفووة ا ووماهي "م وولؤ  بييبووة،  "يل لتووخ " ووم الووولب، 
الذ  شويا للرا وييف الصوياع هلو  قيوادل  "ي بفييشيران"م  و  بات ة، تيأس الرل ة  " لن 

ا ا  ور آوالب م ا أن نختوار أو هلو  األئو  أن نودلي ب ،حيب الفعب بيف المصالييف والمي يييف
، و وووي ندايوووة حووودا  والبلووواء هلووو  الريوووادإنتظوووار توووولر األحيوووث خلوووص الرميووول إلووو   ووويورل 

 . 1" ولي األوراستل يل مفاورات  لتفم  عميل م  "شيراني بفيي"عتماع ئير ا 

                                                 
ة لل فووي والتلييوول، الريا ووي، ، دار الخلدونيووإضتتاايتي تت ييياتتاريخيييتتديخل ييلواليتتجييألويتتىيأوريسييي مامشتتج: موالح لالوويور 1

 . 49، 41ص.، ص1245
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هاعو  "بتايولول، حضويه  "مصووف  بوف بللعيود"هلود بميرهوة  :م6591أ تي يي91يإشاماع -
، حيووث ئووام الرميول بالل ووم هلوو  "م ووعلد بلعلولن "، "الوواهي نليفووي"، "عبوواس لالوويور"، "هرول 

ولوم  1"خ تويل موورمد"، و"بفويي حواعي"، و"شويراني بفويي"نضوم بعود ذلوك إنخياج  ي الرلرل، و ا 
ووئوود الروولرل  إنوودالعف توواريا يبوو بلووا دم إو  ، ا ووليفلملهووداد ال ف ووي ا   هلوود بعوود وتووم التي يووي د  ح 

 ووويورل   هلووو تأكيووودال موووا توووم  ،يرد  ئييبوووان شووويء موووا  وووأبوووترووول الضوووالط بتوووي دم يعتلووودون 
 ، ويهم وممتاكواتدمأح اب    دام  ي الرلرل هللإلالبرث هف ه امي م تعده ماديا ومع ليا 

الواهوة وال ظوام والعمو  لت فيوذ التعليموات والقيوام بالمدموات   المرتمعلن هلو ئ مأخيي و ي األ
بوأن يرولب  "شيراني بفيي" "بف بللعيد"ع و ل  ، 2دون تيدد انل ئصاوتدا  اإليدم مدم ة لل الم

 مووا  ،األوراس و و  دا وويل بات ووة للترضوويي المع وول  لرفود الم ا ووليف وأن  لوويمدم ببتمووان ال ووي
ن  صوواهدا ال تي  اللبوواس الضوويور  لترديووي الملوواتليف اللووذ ف مووف اخأمووي  وو  م وو و  أن يفوو

 ينووك لترديووي  9222مبلوو   "هروول  هاعوو "م  مووا  وول   ،يرووب ت ووميتدم بالم ا ووليف بوو  بووالر لد
شوووتيوا ال ووولا إ: "م قيموووة ماليوووة معتبووويل للم ووو وليف الرا وووييف حيوووث أمووويهم ئوووا لل  و ووو ،ع ووولده

 . 3مد  ة هل  حدود دوار يالاللهل  بعد  لم واحد مف  "ل تالييل"وخينلها ه د " والمتفريات
حضوويه  وو  مووف  ، ووي ميرهووة بووف بللعيوود بتايولووله لوود :يم6591جازويتتتيشويلةتتجييإشامتتاع -
 ور اء ر وي  ئ وم هويف البيضواء الوذ  بإئ ام و   رؤ اء األ "عباس لاليور"و "ي بفييرانيش"

اء إحصوواء هوودد الم ا ووليف و ووبط وتووم خوول  هووذا الللوو ،"مصووالي الرووام"وكووان مووف الموولاليف لوو
نضوووباج و تموووان ا   الم ا وووليف وحوووردم هلووو ده ووو لوالوووذخييل المتلاعووود األ ووولرةاللووولا م و وووبط 

 . 4ال ي

                                                 
 . 41 اب ، صالمصدر ال: مورمد العيبي مدا ي 1
، 1249، اليحلوة لل فوي والتيعموة، الريا وي، م6591نتو مبتي"يجبستج"والديستعديأعائلجيوثورةيمنيةصت ي : وعد حمدان  2

  .451ص
 . 11، 13ص.الميعل ال اب ، ص ،إ اءات  ي التاريا الداخلي لللالية األول  أوراس ال مامفة: مالح لاليور 3
 .11ص ،1241 ، الريا ي،بات ة همار ئي ي ،بلديجييابوسيأنموذشاي يم طقجييألوريسييثورةيييا تيتيجي : هلي ميوي 4



 (م0592-0591)الثورة التحريرية يف املنطقة األوىل األوراس :                           الفصل األول

 -15 - 

 

 1للوييفو بو" أمييووي هبود هللا"لود  وي بيول الوذ  ه  :يم6591أكاتوبتيي11يقتينيبتومييإشاماع -
نوول  الرولرل، إهوف  ولم  حيوث توم فيو  الكفوع األولو ات  وي الم ولوة عتماهوعود موف أهوم ا ي  و 

هاعو  "و "شويراني بفويي"ون ا  بيان أو  نل مبي، وو ول الرودود للم ولوة، وحضويه  و  موف 
م وو و  دوار أوالد همووي بووف ) "أمييوووي هبوود هللا"وموواحب البيوول  "الووواهي ال ليفووي"و "هروول 
 ود با  وا ة إلو  اللا "عباس لاليور"و( مف الخيوب) "حاعي مل  "و "يلتخ  مورمد"و ( ا  

وأن  وأهلوف لدوم تواريا انوول  الرولرل ، وترلفدم هلو   تموان ال ويإالوذ   "مصوف  بف بللعيد"
 لبودار بل فولر  11 إعتمواعتفو  هليو   وي ا  وأن هوذا اللويار  ،المصالييف  ود قيامدواالمي يييف و 

ببتابووة  "هاعوو  هروول "، و لووع  وو  مووف عتموواعبالعاموومة وأهلمدووم برميوول مووا عوواء بوو  هووذا ا 
 وي بالفين ية، وحدد لدم األماكف التي  ويداعملندا  "عباس لاليور"ل مبي بالعيبية وبيان أو  ن

تفوو  هلوو  ئووول أ وولك ريوو ، خ فوولة، مفوولنل، وب ووبيل، وا  ركوو  مووف بات ووة، تايولوول، بييبووة، 
 .2الداتع وتلييل الم فلرات للدهاية وأماكف و ل األلالام للعدو

أوالد مل ووو  اللييبوووة موووف مفوووتة  عتمووواع  وووي مفوووتةإلووود م ه  4591أكتووولبي  32وبتووواريا  
وو هلوو   "بووف بللعيوود"حيووث وئووع اللا وود  ،"شووا بة مصوووف "ام بوودوار إشوومل   ووي بيوول بووف الرر 

عبواس "نتل   ي نف  الليلة إل  مفوتة تيببواويف وأموي إ ما  ،بالم ولة و.ت.عيلت ظيم أ لام 
بملواتليف موف دوار  موا يوده  ،بأن ل  الريية التامة  ي ت ظويم الرولرل  وي م ولوة خ فولة "لاليور

الووواهي "إلوو  عانووب  "الرووام لخضووي" "بووف بللعيوود" لووع و  ،"مل وو  رداا"يووابلس التووي يللدهووا 
بمداعمووة ملائوول  ووي  "حوواعي بووف حوواعي" لووع و لدرلم هلوو  ملائوول  ووي مد  ووة بات ووة، بووا "نليفووي

 كلووووع بووووالدرلم هلوووو  مي ووووي بييبووووة و وووود العالمووووة بعوووويف التلتووووة  "يل لتووووخ " ووووم الووووولب، أمووووا 

                                                 
: أنظوي. م4551تلل بيف بللفياي  والفميل، والبيل الذ  هلد في  ا عتماع ب ي فيو  معلوم توذ ار   وي أكتولبي : ئيية للييف 1

 .93، ص4551ة أحدا  وتأملت، الريا ي، عم ية أو  نل مبي لتخليد وحماية مآ ي الرلرل  ي األوراس، الرلرل الريا يي
، بللعيوود والروولرل الترييييووةمصوووف  بووف  ،"مي تت يعظمتتجيشخصتتةاجها6591عظمتتجيثتتورةينتتو مبتي": مووورمد الووواهي هوويو   1

 .12، ص45/42/4551، بات ة، وحماية مآ ي الرلرل  ي األوراس عميعة أو  نل مبي لتخليد
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إر وا   "مصوف  بوف بللعيود" ئير،  ما "بف دايخة الصاد "و " ليماني ل الفييم"هدل بم ا
 .1وهيف  كيون والخيوب مليلةأ لام إل  هيف 

األخيووي، حيووث ويع مووا بلووي  عتموواعا هلوود ليلووة أو  نوول مبي  م4591أكتوولبي  34  ووي
  وبفوواا، مووف ال وولا الم ووتخيم مووف مووواميي ئييووة الررووام الملعوولد  ووي ديووار هوويو  وبعووي 

ا أ لاعوويهولا  392بوآري ، وئود بلو  هودد الم ا وليف " بلهلي بلود "والم تخيم  ذلك مف دار 
ن مل وو  مووف ئييووة الررووام وموول   أوالددشوويل  إعتموواعن تروواه إلوو  أموواكف العمليووات، حيووث موول  لإل

نتللوول إ  وولاماألنووول  إ، وبعوود "بلللوولاس أحموود"خ لووة لروودادل  ووي تيببوواويف مووف اووي   إعتموواع
 "مودور هويو  "و "هاعو  هرول "و "شويراني بفويي"و "مصووف  بوف بللعيود" ادل المبلنوة موفالقي
 .2إل  عب  الظدي  قبالة ئيية الررام "هيو  مبارك"و "مصوف  بل تة"و

ي:يألويىجف يتيييثورةيييا تيتيجي  يييم طقجي:يييمطلبيييثان 
 :ييإلديريييياقسةمي .6
 و انول ،ين ي تابعة ل يابة همالة بات وةالف ا دار  ح ب التل يم  األوراسكانل م ولة  

، وهي همالوة الريا وي، ئ و وي ة، وهويان، إداريةمل مة إل   ل  ملااعات  الريا ي وئل ذاك
وتتووياوا م وواحة  وو  م دووا مرموولع  داريووةا إلوو  نيابووات العمالووة أو الوودوا ي  ةو وو  م دووا مل ووم

 .3م احات  ل  أو أربل هماالت  ين ية
تروووودها شوووويئا الروووودود : مل وووومة  التووووالي األولوووو  د  انوووول حوووودود الم ولووووةأمووووا ت ظوووويم الروووولرل  لوووو

عوووول ،  ووووويم، وشووووماال ال ووووبة  أوالدالتلن ووووية، وغيبووووا بوووويم بوووولهيييي ، الم وووويلة، بل ووووعادل، 
، وئوود (الصوورياء الل وو وي ية)، وع لبووا الرلفووة واألغوولاج (مووداوروش،  وودرات ، اللووياا)الرد ديووة 

                                                 
 . 15، 11ص. اب ، صالميعل ال ،للالية األول  أوراس ال مامفةإ اءات  ي التاريا الداخلي ل: مالح لاليور 1
ويةتتعيييثتتورةي تت يييواليتتجييألويتتىيبتتاألوريسي تت يييستت ويتييألويتتىيبتتينيجوحيتتديييقةتتادةيوجفككهتتاي" :مووورمد الووواهي هوويو   2
، روولرل  ووي األوراسوحمايووة مووآ ي ال ، عميعووة أو  نوول مبي لتخليوودبللعيوود والروولرل الترييييووةمصوووف  بووف ، "خاال تتاتإناصتتاريتيويإ

 .99، 99، صالميعل ال اب ، 45/42/4551بات ة، 
 .14، صالمصدر ال اب : را ادوم يك   3
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 ،بييبووووة ،ب ووووبيل ،الوووولاد  ، يموووو  ،اشوووويلي ،ريوووو ر ، ووووةبات: ئ وووومل الم ولووووة إلوووو  هفوووويل نوووولاحي
 .1 دراتة ،هيف اللصي ،بلهييم ،هيف تلتة ، ويم

تتبوووول شووووماال خووووط ال ووووبة " :حوووودود الم ولووووة  التووووالي 2"الرووووام لخضووووي"ويصووووع العليوووود  
الرد ديووة اللادمووة مووف  وول  أهووياس إلوو   ووويم وت ووي  غيبووا نروول بوويم بوولهيييي ، الم وويلة موول 

 .3"ي  شيئا الردود التلن ية، وتمتد ع لبا إل  أايا  الصرياءايي  بل عادل، وتلا
تلووووير ترليوووو   هم، وبعوووود4599أوت  12نعلوووواد موووو تمي الصوووولمام إهووووذه حوووودودها ئبوووو   

بعوود العد وود مووف التالييوويات وظدوولر م ولووة  وول  نوودلعل بدووا الروولرل إلوو  واليووات، إالم وواا  التووي 
وال مامفوووة، وعبوووا  بليموووا  األوراس  الووووي عبووواتاللاليوووة  أموووبرل ،"اللاهووودل الفووويقية"أهوووياس 

ريوو ، ب ووبيل، خ فوولة، ربات ووة، : كبوويع بدوواال، و انوول الموودن 4والروويء الفوويئي مووف الرضوو ة معووا
 .5تب ة، هيف البيضاء، هيف مليلة،  دراتة، اللنيل، الم يلة،  ويم، وبيم بلهيييي 

                                                 

، ئصي 4، م1، م (تلييي والية األوراس) التلاريي الردلية للاليات الفي  الملدمة إل  الملتل  اللا ي الراني لتاريا الرلرل1 
 .91 ييقية، الريا ي، ص، دار الرلرل ا 4511ما   42إل   21األمم مف 

 وي تويوي ، ) ي ها لة  لحية، هاعي إل   ين ا ( بات ة)ولد  ي دوار أوالد أشليح بلدية هيف تلتة  :مورمد الواهي هبيد  2
 وووي هوووام  حووويب الفوووعب الريا وووي   إلووو م إنضووولم ووواهدل ها لتووو  هلووو  ال ووويل، ( م4539) ووو ة  12 وووي  وووف ( همالوووة األوب

رعوول، التووي  19نوول مبي هلوو  رأس  24ئوواد العمليووات  ووي  ،مووف م وواند  العموو  ه ووبي    ووم هوواد إلوو  بات ووة و ووان م4535
وم و و   م4591هليود  وي هوام بيتبوة بعود العد ود موف المعوارك توم تعيي و  و  ، تدد ل م تلدع ال ولا  وي  ك وة مد  وة بات وةإ

 ود  وييم  وي إعتمواع العلوداء ، أ4591دي ومبي  41إلو   29، شوارك  وي إعتمواع اللاليوات موف م4591هف اللالية  ي علان 
ببات وة، وهول م لوع  وييل ذاتيوة  م4551فيفوي   11وبلي  ي تلن  حت  وئع إال  ال ار، تول ي  ولم  م4595 ي دي مبي 

 :نظيأ .4553بالتعاون مل الواهي هبلي ، موبعة الفداب، بات ة، " قب ات  لرل أو  نل مبي  ما شاهدتدا"بع لان 
- Achour Cheurfi: Dictionnaire de la révolution algérienne (1954-1962), Editions 

Casbah, Alger, 2009, p349.    

 .21، ص41/29/4595، 11، عشتيدةيييم ا د :"اللالية األول  معي ة التريييحد ث األي الكلماندان الرام لخضي "3 
 :تووي ريا الري ووة اللا يووة والروولرل الم وولرة،، درا ووة ترليليووة  ووي تووايي زيئتتتيج متت يييستتالحيأويزمتتنيييةقتتين:  ووليمان الفوويا 4

 .199، ص1221 م علد حام م علد، دار اللصبة لل في، الريا ي،: مورمد حا   الرمالي، مي
5
 Achour Cheurfi: Op-cit, p349.    
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ي:يج ظةميشةتيييا تيتيييو    .1
 وويوا مووف ت كيوو  الروويل الفين ووي، الووذ   الووذ ف الفلحوويفمووف  تلووة  و.ت.عوويل  تفووب   
 وووويوا حموووو  ر ووووتدد  ممتلكوووواتدم اليراعيووووة،  فووووي الكريوووويون إلوووو  الربووووا  و إلدم و يع مراموووولووووتأ

الوووذ ف  وووانلا هلووو  درايوووة ال ووولا، أموووا  وووبان المووودن وأكروووييتدم موووف العموووا  والروووي يف والولبوووة 
 وووي، و انووول ال ووولال حوووتل  الفينو ووواع المأ ووواوية التوووي  ي ووودا ا نتفوووا   ووود األبضووويورل ا 
المروووواربيف الريا وووويييف الووووذ ف شووووار لا  ووووي الروووويب  ء ووووي بداياتوووو  ئوووودما و.ت.عوووويلو الصوووولبة لوووو

العالمية الرانية إل  عانب  ين ا،  موا ئواتللا  وي الد ود الصوي ية وبعوا الر ولد المراهود ف  وي 
 . 1الرلرل التلن ية
م، 4591 مبي التووووي  ووووبلل همليووووات أو  نوووول  األولوووو نتدوووواء مووووف الترضووووييات بعوووود ا 

ترد وود  ووم  ،عوويل الترييووي الوولا ي أ وولامت ظوويم ، و ال وولاوتلييوول خامووة فيمووا  تعلوو  بترميوول 
 : التالي هل  ال رل والمدنيةالع بيية  األهدا 
 

يييم ددةييأل ديفيةائديييفوجييياعيين

ناحةجي
يباج ج

 ام بات ةر بارك أ ل الع بيية  ةرك ال الواهي مورمدهبيد  
 ين الذخييل والمتفرياتمخ مورمدم علد  

 المداعمة لمد  ة بات ة  لاماأل  اد إ رشيد مورمدبلشما  
 بتايولل   ال رف المي ي  الواهي نليفي

 دارل الراكم و ب ات مروة اللوارإملي الفياة و  بعي  هليو ئييف بللا م 
 ترويم مروة الكديباء  لم م اندل
  لك الداتعأول ملك المعمييف بفم الولب وئأ نراو  ناعي

   اد ودهم  لم نراو  ناعيإ بف بللا م مورمدكاوحة 
 ري آمف والدرك والراكم ومروة تلليد الكديباء بملي األ نلاورل أحمد

                                                 
، 1243، دار العلوووم والمعي وووة، الريا ووووي، (م6597-6591)نشتتتوةيوجطتتتوريشتتتةتيييا تيتتتتيييتتتو   ي: بووولببي حفووو  هللا 1

  .41ص
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 ...(ميارع، مخاين، د اكيف)ممتلكات المعمييف  م علد بف عي  
 بةملي الدرك ومللد الكديباء وم ي  الراكم ببيي الفييم مورمد ليماني 

 شياة تكلت المبي هاشلر  
 ملي االمف بتاغيل مباحي مورمد

 مصالح االمف باللصي بللا م ميياني
 ري  وبات ةرتلغيم الر لر بيف  ال ياشي بات ي
 ري  وبات ة وتلييل الم اشييرمياقبة الويي  اليابط بيف  هلي بف هيل

 مف والمعمييف بعيف التلتةمصالح األ  ماهي   فيودإ

ناحةجي
يبسكتة

 الرك ة الع بيية بب بيل ح يف بيحا  
 دار الفياة ب بيل هبد ال لم هبد اللادر

 دار البييد بياايم عيماو  إ
 مروة اللوار ئادل أحمد

 مروة تلليد الكديباء هبد هللا هللني

ناحةجي
يخ شلج

 مف والدرك بخ فلةمصالح األ عباس لاليور
 ةمف بخ فلمصالح األ همار معاش
 مف والمعمييف بلاي مصالح األ كيلني ليئط

 خ لة  يد  ناعي والللرة هبد الرفي  ال ل ي
 الدرك  ي تبيدئة وتاعملت هبد اللهاب هرماني
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ي:يألويىعملةاتيييلجيأولينو مبتيبايم طقجي .9
 ي:عملةجيباج ج

لوواهي هبود ا مورمد"نول  نرلها  لعان مف ع لد الترييي بقيادل إ ي ليلة أو  نل مبي 
، حيوث 1"ئييف بللا م" م يا لد "بعي  هلي هبد العييي بف لخضي"و "الرام لخضي"و "اليؤو 

حاوللا الت ل  إلو  مخوين ال ولا ع لد إل  الرك ة الع بيية و   تةومع   "الرام لخضي"تر  إ
موف  لك دا مل لئة بفوببة األ لرة تواهلا  تح الباب األو  والراني  لعدوا  ميات  بييل مف إو 

ال ل ووو  واألئفوووا ، وبي موووا هوووم يرووواوللن ئوووول ال ل ووو  و وووتح تلوووك األئفوووا  أالووو  المراهووودان 
المبلفان بالريا ة ال ار هل  الرارس الفين وي بعود أن ت بو  لدوم وأرديواه ئتويل  داعمدموا ع ولد 

إال  "الروام لخضوي" تبادالن معدما إال  ال ار ولم  ب  بعد ذلك أموام  وبقيا ين يلن رخيون 
ترووو  مووول ع ووولده إلووو  حظيووويل الخيووول  واألغ وووام واألبلوووار  أالللهوووا عميعدوووا إتفريوووي المخوووين، و 

نوللول توودوس  وو  موا هوول  وي اييلدووا موف الر وولد الفين ووييف إلابوو  موف اليموواص  وأمويوهوا ب
داخلدووا ب ووبب  ال يويان عللت وي ذلووك الظولم الوودام ،  مووا  رويت داخوو  الرك ووة هودل ئ ابوو   أشوو

 .2نفرار خيان اللئلدإ
عبووو   بعووودها ر لوووة ع ووولده ال وووتة هبوووي  ووولاحي المد  وووة إلووو  "الروووام لخضوووي"ن ووورب إ

: التاليوة األهدا  لد ويها ع لدهما هل   "ئييف بللا م"و "لخضي بعي  "والفلعلل، أما بال  بة ل
ملووي الفووياة، ملووي الوودرك، إدارل الروواكم وملووي  ووب اه ومروووة اللوووار، وبوودأوا بترووويم مروووة 

و الكديباء، بريث هوم   ف المراهود ف موف ت فيوذ همليواتدم ب ودللة، نتيروة الظولم الم ولوة مموا مب 
                                                 

نتلو  إم، ب لت دوار  يم  حلي أري ، تتلمذ  ي ياوية  يد   تح هللا ببيمو   وم 4511ما   11مف ملاليد : بللا م ئييف 1
 وتعمارية موف الخوارعيف هوف اللوانلن، درال ا هتبيتو  ا إعباريوة  الع وبيية ا  إل  ياوية العرمانية بولللة، ر ا أداء الخدمة

م  العم   يا إل  عانوب اللا ود مصووف  بوف بللعيود بدود  تمتويف نظوام الري وة اإال أن  و  والتي حاولل ميارا القبا هلي ،
نوول  الرولرل، و وان هلو  رأس األ ولام التوي ئامول بعمليوات عتماهوات الترضوييية  للا ية  ي م ولة األوراس، حضوي ا ا

نوول مبي  15اد معي ووة بوولاد هبوود   وولم م،  مووا ئوو4591نوول مبي  23 ووي مد  ووة بات ووة،  مووا ئوواد هرلمووا هلوو  ئييووة  ووييانة  ووي 
، دار الددع هيف مليلة، 4، مةادةيشةتيييا تيتيييو   يييواليجييألويى :همار ملا: أنظي.  تفدد خللداأم التي 4591
 . 19، 11ص.، ص1221ي، الريا 

 (.24)أنظي الملر  رئم  2
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وو   بالل ابوو  واليموواص دو  هرووي الر وولد الفين ووييف هووف التروويك  ووي الظوولم والروول الميهووب الم 
الذ  ترد  ه   الملاا لن مباا أو  نل مبي، بريث  انلا يعتلدون أن    شبي  وي المد  وة 

 .1ن رب اللا دان مل ع لدهما  الميفإ فيذ هذه العمليات كان يول  م   اليماص، وبعد ت
 عملةجي ميييطوب: 

 حيوث ئوام ،عموييفموشوملل ملوي ئا ود دوار إشومل  وال "نرواو  نواعي"ئواد هوذه العمليوة  
 تكاك ال لا م دم،  موا بإحيا  أكلام التبف والدرلم هل  المعمييف  ي الم اي    المراهدون 

 .2ئ لات الماءإتل  تع و ئاملا أيضا بلول أ لك الدا
 ي:ريسآعملةجي

حيووث ويع المراهوود ف  ،ر لووة مرملهووة مووف المراهوود ف 3"أحموود نوولاورل"ئوواد هووذه العمليووة 
ونصوبلا  ،ملوي الودرك، دار الرواكم ومرووة تلليود الكديبواء :المروددل م دوا األهدا هل  عميل 

ل، وهلووو  ال ووواهة ريووو  وب وووبي رب الرا لوووة  وووي الوييووو  الووويابط بووويف كمووويف خوووارم المد  وووة لي وووا
تردولا نرول إن ورابدم إوبعود  ،األهدا مف ليلة أو  نل مبي أاللل ال ار هل     تلك  لاللاحد

وه ووود  ،كدوووع ب وووي  وووليمان ل صوووب  مووويف للرا لوووة  أخوووذوا أمووواك دم موووف عد ووود حتووو  الصوووباا
بعوووا المراهووود ف  ممدووووه ووودما  ل   ،ا ووود ر لوووة مووودني  ين ووويومووول  الرا لوووة أوئفلهوووا   وووي  الل

ما بالفتم والتدد د ظ ا م دما بأندا هملية هادية   ا ي العمليات التي  انل ترود  موف أعاباه
حيف خخي مف اي  ئواع الوي ، وه دما حاو  اللا د أن يمد  وده إلو  م د و  أاللولا هليو  

                                                 
 .32ص، 4514، 93، ع لجيأولينو مبتم، "ا هداد للرلرل وومع إندالهدا  ي األوراس": األميي يري  شي ي 1
 .34نف  ، صالميعل  2
يوة لرفو  اللويرن،  وم دخو  مدر وة اب اللي لتر  ببت وإم، بدوار اللاد البيا حلي أري ، 4512مف ملاليد   ة : أحمد نلاورل 3

م إنضوبعي يوات، و م لرويب الفوعب الريا وي   وي  و لات األر إنضشتال  ه د مد دس معمار ، و إ ،هالي لتعليم اللالة الفين يةاأل
روولي م،  مووا  وواهد الروولار  ووي الرصوول  هلوو  المتفروويات بعوود هملوو   ووي موو رم إشوومل  ب4511إلوو  الم ظمووة الخامووة  وو ة 

 ل وة أشودي، م وحبم هليو  لل ورف مودل  4593هتلال    ة إ ة مف تلن  إل  يريبة اللاد ، تم  لرأري ، و اهم  ي نل  األ
 اهم ر لة مصوف  بف بللعيد  ي الترضيي للرلرل التريييية ليللد  ،علد مف عد دتر  نرل  ين ا ليإبعد خيوع  مف ال رف 

م إلوو  هضوولية مرلوو  قيووادل اللاليووة التاريخيووة 4591 وولام التووي هاعموول مياكووي الروويل الفين ووي بووآري ، تيئوو   ووي  وو ة األ
. م4595 تفدد  و ة أبة هليد، م إل  م صب ئا د اللالية التاريخية أوراس ال مامفة بيت4591األول  لييئ   ي ميم   ة 

 . 15، 19ص. اب ، صالمصدر ال :همار ملا: أنظي
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تردوولا إالمبووان و  المدوواعملن  غووادر ا  وولوا ئتيلوويف، وبعوود أخووذ م د وواتدمال ووار وهلوو  الفين ووي 
 .1"مصوف  بف بللعيد"أ ف  تلاعد اللا د  نرل ئيية هبييل

 ي:عملةجييمدب ج
ر لوووة مرملهوووة موووف ع ووولد الترييوووي الووولا ي، أخوووذ  "عي ووو  مرمووولد"ئووواد هوووذه العمليوووة 
ل ملاشويدم ترواه م واي  المعموييف  أ ويملا ال وار  وي ممتلكواتدم و ويلإالمراهدون اييلدم  وي 
صووي دا ود وواهدم اللوول  بأ وولرة مووف التلغوو  داخوو  م ووايلدم ب ووبب تر إلوو  الربووا  ولووم  تمب وول

متوووولرل، ولوووم تكووود تفوووي  الفوووم  موووبيرة أو  نووول مبي حتووو   وووي أول وووك المعموووييف إلووو  مد  وووة 
 .2بات ة
 ي:عملةجيبسكتة

تليهول هلو  مد  وة ب وبيل وئييوة  أ لامبمفار ة هدل  3"ح يف بيحا  "ئاد هذه العملية 
م هلوووو  الرك ووووة الع ووووبيية ا بووووالدرل دؤو المرووووددل للعمليووووات، وئوووود بوووو األهوووودا مفوووولنل ئاموووود ف 

شووتعلل ال يوويان  ووي بعووا علانبدووا نتيرووة إحتللدووا لموودل  وواهة تلييبووا،  إمووف  اتمب وول و  لمد  ةاوبوو
وئوود ، ين ووييف وتفووتتلا  ووي شوولارع المد  ووةالعد وود مووف الر وولد الف رمووي الل ابوو  واليموواص، و ووي  

ال يموووة موووف فووولا  وووي موووفل  العووودو أكروووي موووف هفوووييف ئتووويل وبن ووورب المراهووودون بعووود أن خل  إ
  .ال لا بلدر خم ة هفي ئوعة

مووا بال  ووبة للييووة مفوولنل  لوود هوواعم المراهوودون دار اللا وود الووذ   ووان غا بووا وغ موولا أ
م دوا ئوعتووي  ولا وتي وولا بدووا مرملهوة مووف الم فولرات،  مووا ئاموول مرملهوة مووف المراهوود ف 

                                                 
 .493، 491ص.، صالميعل ال اب : لييب ام الع  1
 .33الميعل ال اب ، ص: األميي يري شي ي 2
 شووتال   وويإم بلييووة شوو اورل دوار يالاوول تكوولت، نفووأ  ووي و ووط ها لووة تمووارس الفلحووة، 4541ملاليوود  وو ة : ح وويف بيحا وو  3

 تعمار الفين ي بعد ر ض  ألداء الخدمة الع بيية ا عبارية لك و  تمبوف موف الفويار حة  هالة أ يت ،  رف مف ئب  ا الفل
م للري ووة اللا يووة بفضوو  م وواهي مصوووف  بووف بللعيوود، ليلوولم بتوودريب م ا وولي ظيوو و م ليلتروو  بربووا  األوراس 4511 وو ة 

 ولرة الريبيوة  بيل،  ان ل  دور  بيي  ي عمل األيييية وئاد أ لام مد  ة بالم ظمة الخامة،  اهم  ي الترضيي للرلرل التر
يل ئوووواد العد وووود مووووف العلميووووات الع ووووبيية  وووود وحوووودات الروووو ،وتر يوووود الم ا ووووليف وت ظوووويم مووووفل  عوووويل الترييووووي الوووولا ي

همووار : أنظووي . تفوودد خللوو أم الووذ  4599عليليووة  11ا  وولر  وولم  ووتعمار  الفين ووي، ئوواد بي لووة عبوواس لالوويور  موويف تا 
 . 12، 99ص. اب ، صالمصدر ال :ملا
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أ يادهووا موودل  وأاللوول اليموواص هلوو  ،بتوليوو   يئووة مووف الروويس المت للووة موواد تدا  ووي اللييووة
 .1ن ربلا ئب  أن  در دم ال دارإربل  اهة ولم تعي  نتا   تلك العملية ألن المراهد ف 

 ي:عملةجيجكوت
لوع هول وع ولده بوأن ي وتعي لا بف وة الوذ      "هفلر  المبوي"تم ت فيذ هذه العملية بقيادل 

اء مف ناحيوة  بيل إل  الليية  ل حتل  يوا هدل ع لر حت  ال ترد ئلات ا مف الفعب ويدم
ترو  الفولم الم ولح إلو  مي وي الودرك وهرمولا إ نتدواء موف هوذه العمليوةل، وبعد ا ري  أو ب بي ر

موووف اللضووواء هلووو  موووف فيووو ، وئووود ظووو  الر ووولد  لل ابووو  واليمووواص ولكووو دم لوووم  تمب ووولهليووو  با
 وتعمار  وويت ئولات ا إ  الفين يلن  دا علن هف أنف دم مف أماكف مرصو ة حتو  الصوباا

 تعد الريل الفين وي مويل أخويع إري  حت  رالعملدية نرل مد  ة ل  نللدم بالوا يل إ ي ذلك إ
 .للدرلم هل  الليية والتمي ي بدا

 ي:عملةجيجابتدةج
موول  وولم مووف المراهوود ف  تمب وولا مووف اللضوواء  "هبوود اللهوواب هرموواني"ئوواد هووذه العمليووة 

ي هوف  لا ووهودهم بوالتخل  م لدم  ل  ئول تردلا نرل دار اللا د الذ   ل  إهل  در ييف،  م 
 .2م صب  وم اهدل الرلرل بب  ما ي تويل

 ي:خ شلج
نووول  همليووات الفوواتح مووف   األولوو هلوو  الترضووييات  3"عبوواس لالوويور"أشووي  اللا وود 

لتلووو  بم ووواهدي ، وتووودارس معدوووم خووووط الدرووولم، إنووول مبي هلووو  م وووتلع م ولوووة خ فووولة أ وووف 
                                                 

 .491الميعل ال اب ، ص: لييب ام الع  1
 .31ص الميعل ال اب ،: األميي يري شي ي 2
لترووو  مببووويا إبووودوار ن ووويالة بخ فووولة، درس بالك تووواب والمدر وووة االبتدا يوووة الفين وووية،  م4519ملاليووود  ووو ة  :عبووواس لالووويور 3

 وي مد  وة خ فولة،  واهم  وي الترضويي للرولرل وئواد  ولم خ فولة،  حيب الفعبن الم  و  هف بالري ة اللا ية الريا يية،  ا
تيوووا  هووودد موووف إغتدمتووو  هوووذه األخيووويل بإتووولل  ر لوووة هاعووو  هرووول  قيوووادل اللاليوووة األولووو ، هوووار  لر وووة الت  وووي  والت فيوووذ، و 
التووي حاكمتوو  وأموودرت  ووي حلوو  حبمووا  المراهوود ف ومعار ووة ئوويارات موو تمي الصوولمام،  وولم نف وو  للر ووة الت  ووي  والت فيووذ و 

 كوووان بوووذلك أحووود  ووورايا الصوووياع الوووذ  هي تووو  الرووولرل ب وووبب ملووويرات مووو تمي  م4591با هووودام نفوووذ فيووو   وووي شووودي موووارس 
دار موداد لل فوي والتلييول ئ و وي ة، ، 4، جةاموسيأعالميشهديايوأبطاليييثورةييي زيئتيتج :مللتيهبد هللا : أنظي. الصلمام
 .115، 111ص.ص ،1225الريا ي، 
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تووي  وويتم  وويبدا ليلووة ال األهوودا ترد وود م و وووط الدروول ، وخ  ، وتلييوول األ وولرة وولامظوويم األوت 
  :، وئ  م العم  هل  ال رل التاليتفريي الرلرل

تصاالت مل بف بللعيود ل لو  ال ولا والرصول  الت  ي  العام للعمليات وا : لاليور عباس -
 . هل  رخي التعليمات

 لوووم موووف  29هلووو  بعووود  لنمبلوووع برمووول وت ظووويم المرملهوووات بعووويف ال وووي: موووالح وئووواد -
  . ةالمد 

تصوووا  بالم ا وووليف الوووذ ف   بالوووي إهلمدوووم بفوووب   ووويد ، المياقبوووة وا  :بوووف عبووواس غيالوووي -
    1.وهل     واحد التلع  بب   يية بل ا ل  الخامة إل  مبان الملهد

 : التي  تداعمدا المرملهات األهدا بعد ترد د مدام    هضل، تم تعييف ي
 لبووو  وئووواد موووالح، بوووف  ووولت هبووود ئا ووود المرملهوووة بوووف عبووواس غيالوووي،  : مروووا   الفوووياة -

 . الكييم، لاليور ش بان، ليئط الداشمي، لرميم رشيد، هلابة حملد 
، بلرموووادل هبووود اللوووادر، موووورمدئا ووود المرملهوووة عبووواس لالووويور، شوووامي : البلديوووة المختلووووة -

 . مورمد، بلهوي  لملشي مورمدبلرمادل ئدور،  امي 
، مووورمدلووي، لعوولر اليبيعووي، شوواكي كفوويود هلووي ئا وود المرملهووة، غييوواني ه: الوودرك ك ووة  -

 . حمام همار، مخلل ي  ما ، حفوار  هلي
 عد  معمي ئا د المرلهة، م اهد نامي  ول ي، يروالوي هبود الرميود، : الرك ة الع بيية -

ويا وود   مييووي لر ووف، هييووم  يحووات، هييووم ح وويف، يا وود  أهمووي، يا وود   ووليمان، بووف
، حفوووار  مووالح، مووورمدن، بلهللووة  ووليمان، بووف يا وود  رمضووان، نلاموويية هبوود اليحمووا

 .يا د  أحمد
بووووياايم الموووودهل التيروووواني، ي وووواهده لوووويئط إهرموووواني : ج الدوووواتعل خيووووو الكديبووووا ي المروووول   -

 .2كيلني

                                                 
 .11، 11ص.، صالميعل ال اب  عباس لاليور مف ال ضا  إل  ئلب المعي ة،: مالح لاليور 1
 . (21)أنظي الملر  رئم  2
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يلوووولده بوووولببي  ووووالمي، بووووف  وووواهد الويووووب، مووووياد الويووووب، ومضوووواو  :ي وووولم دهووووم وم وووواندل -
 . 1ال ياشي

 جبسج: 
 أ وولام إر ووا هوودم  "عوو  هروول ها"و "مل وو  رداا"و "مصوووف  بل ووتة" مووفرعوول  وو  أ

حيووث مووف قيووادل الروولرل،  إ ووتياتيريةلوو  دواهووي إه ووبيية لم ولووة تب ووة ليلووة الفوواتح مووف نوول مبي 
لر ووولد تموووليف يمبوووف أن تكووولن  وووي الم وووتلب  اييووو  الردوديوووة ن  ووو  المووودن واألمووواكف أ لووويرت

مارية  وووتعصوووي  أنظوووار اللووولات ا ولتصوووا  لووويبط الرووولرل بالخوووارم، إعووويل الترييوووي، ونلووووة 
شووخاص بتلووك الردوات لك دووا لووم تصووا  بوبعا األه وواك مروواوالت حريروة لإلوئوود  انول ، 2ه دوا
  .3تفلح

 شووعا   تيوو  الرولرل  ووي  وو  مودن وئوويع م ولووة  "مصوووف  بووف بللعيود" اللا ودط للود خو وو
 ووتعدادها التووام ووعوولد إ ووتر   مووف ذلووك م وواا  الروودود بوواليغم مووف إبتر يوود أب ا دووا، و األوراس 
نتبواه الرويل إأمي أن تبل  هاد ة حت  ال تريوي  "بف بللعيد"وتل ي ال لا  يدا، إال أن اليعا  

والما  وحي ة الت لو  والعبولر فيما يخص ا مداد بال لا   تياتيريةالفين ي نظيا ألهميتدا ا 
 . 4تصا  مل الدو  العيبيةوا 

                                                 
مترووع المراهوود للاليووة خ فوولة، دار الدوودع هوويف مليلووة، الريا ووي،  :ال وور  الووذهبي لفوودداء الروولرل الترييييووة للاليووة خ فوولة 1
 . 11ت، ص.د
 .31الميعل ال اب ، ص :األميي يري شي ي 2
 لرد الباحث هبد اللهاب شللي هل  ل ان الويب م ولم ئا ود الم ظموة الخاموة بتب وة، أنو  خول   تويل وئوع اللتوا  دهواه  3

:  وتبعاد تب وة هوف همليوات الفواتح نول مبي ئوا لإح ل   وبب ال يد ل بل يا  إل  ملي إئامت  بالعاممة التلن ية أ ف و   
ئ وو وي ة ليبلالانووك دهوولل  م الم ا ووليف ال ووعيد ورشوويد مووف4591عوولان  41ب أن ووي أر وولل لووك  ووي  وولم أتوودر  يا ووي الويوو"

، لك دموا هوادا موف م تصوع الوييو ، وئواال 11ونودالع الرولرل الوذ  هلدتو  مرملهوة الوعتماع الخاص بالترضيي  لرضلر ا 
األمف الفين ي أميهما، وبالتالي لم   رويا المدموة  فعتلي أن تب ة بعيدل والويي  إليدا مرفل  بالمخااي وأندما خا ا أن يب

 . 11، 14ص. اب ، صالميعل الم ظمة الخامة وم اميل تب ة، ال :هبد اللهاب شللي :أنظي. عدمااوهادا أدر 
 . 31 اب ، صالميعل ال،  ولحل  التاريا الداخلي لللالية األ إ اءات: مالح لاليور 4
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هوف  وبب هودم  "للعيودمصووف  بوف ب"أن  ئد  أ  اللا ود  "اللرد  ئتا " المراهدويذ ي 
و األولو إدرام تب ة  ي خييوة العمليات  ح بوأن م ولوة الفوييط الرودود موف ه ابوة للرولرل،  ل  

 ووتالللدا  ووي همليووات ا مووداد وهوولم الريحوو   وول يمبووف إإلوو  الوولاد  هووي م ولووة ظوو  وعووب 
يه أن تكوولن موول بوودايات الروولرل م ولووة نووار ودخووان،  دووي ر ووة تتوو ف  م دووا الروولرل وهووذا مووا   وو

 .1األول التي تتمتل بدا قيادل الرلرل بالم ولة  ال ظيالبعا ببعد 
ين ووي  ووي ال صووع  ووتعمار  الفالقيووادل حي مووا أئووي ئووادل الروويل ا حبمووة  تأكوودتوئوود 
أن خ وو  الروولرل يرووب أن يعتموود هلوو  تي يووي التلاعوود الع ووبي  بم وواا   م4599الروواني ل وو ة 

 .2و ل  أهياس الردود خامة  ي م اا  عبا  ال مامفة وتب ة
  يأميييبوية: 

 ووووتددا  ،  امراهوووود 15هلوووو   ووولم مبوووولن موووف  "حوووواعي بفووويي"اللا ووود  القيووووادل ووول هي  
ي. 3مف والمعمييف بعيف مليلةمصالح األ

 ي:ويديسوف
  واد  وول  لترضووويي إلوو "حمووة لخضووي"اللا وود  األوراس األولوو أر وولل قيووادل الم ولووة 

هليوو  القووبا مووف اووي  ال وولوات الفين ووية  يلوولأ  لكووف  ،الم وولرة  وولاماأل هوودادإ و خليووا الروولرل 
ذا  ووبيل  بعوود هفويل أيووام، وهوو يخلوودع ال ورف الريبووي بوواللاد وأ  م، وأ  4591أكتوولبي  11بتواريا 
 . 4خيي تفريي الرلرل التريييية بالم ولةأب  ي تبما ت 

                                                 
تلم وان، الريا وي،  ، دار   لي للنتام وال في والتلييلائديييميدين يييوردييةااليعتيسجمذكتيتيييم ا ديوييق: اللرد  ئتا  1

 . 12، ص1241
 . 11 اب ، صالميعل ال:  ل ع م اميية 2
 ليووووة العلوووولم االن ووووانية ، 441-41، عحةتتتتاام لتتتتجييإل، "م ولووووة األوراس  ووووي تلوووواريي الر وووويا  بوووول  شووووارييي": ليلووو  تيتيووووة 3

 . 491، ص1241/1249لرام لخضي بات ة، وا عتماعية، عامعة ا
 . 53، 51ص.صالميعل ال اب ،  ،ميخة الصمل الفديد اللا د الوالب العيبي اللملد  :هبد الرميد ب ي 4
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 :ييألويىيياطوريييعسكتيييلثورةي  يييم طقجي .1
فين وووي هلووو  أ وووللب حووويب العصوووابات لإهتمووودت  ووولرل الترييوووي  وووي تصووود دا للرووويل ا

هتمدت هليو   ريوي موف الريولش غيوي ال ظاميوة  وي  لراتدوا  ود عيولش إ  اناعع اهتباره أ للببإ
لتووووا  ال ووووييل والضوووويب الخووووااع  ووووم تلليديووووة أكرووووي هوووودل وهووووددا، وهوووول أ ووووللب يعتموووود هلوووو  ال

ي.ي1(أ يب وأهيب)ل الفيمة هل  ردود الفع  الللية للريل ال ظامي يفل لت ن رابا 
تمروو  حوويب العصووابات شووبل مووف أشووبا  العوولدل إلوو  الل ووا   الب وويوة، وهووي تمتروو  

أل  وت يا  ئدراتو ، تعتمود هلو  ه صوي المفاعوإلمرملهة مبادو تدد  إل  تدميي ئلات العدو ب
موو  الروولر  مبانيووات المتاحووة، وتدوود  أيضووا إلوو  إنروواي العوالمباغتووة لتعووليا الوو لص  ووي ا 

ن ووراب ئبوو  حصوول  رد  عوو  الخصووم أو العوودو،  دووي تدوود  إلوو   ووي أئوو  وئوول ممبووف  ووم ا 
ترد د الري ة المعاك ة هبي خل  حالة إنعدام األمف أو ا  ووياب التوي ترود دا،  موا تعتمود 

ود أ عالوووو  موووول تلوووود ي نظووووي  دي بوووو، والووووتكدف هع وووولد لهلوووو  إ ووووتالل  أخووووواء العوووودو أو المبوووواال
 تلوووان والرووويأل،  موووا أن المبوووادرل بالعمووو  أل ووول دا، وو ووول حلووول  لدوووا إهتموووادا هلووو  الخفوووة وا

ي ملئووع د وواهي هموودا الدرولمي يرفووي نفوواج اللحودل الع ووبيية،  مووا يمبوف لللا وود الميووداني تب و
نتظار نفلء  يمة ملاتية لعم  هرلمي مضاد وا ئتصاد  ي ا ماكانوات  وي إكتدبيي م ئل ب

 . 2المعارك غيي الرا مة
  تر وب الملاعدوة المباشويل، عودو تيتكوي هلوظديت حيب العصوابات  خووة لملاوموة ال

لشوو  الروويارل هلوو  التلدلووي، عي تعبووي  ووبان  وود نووابليلن ونرروولا بفضوولدا حيووث أ   ووتعلمدا ا إ
اليابواني  تعملدا الصي يلن  ي مراربوة الالويو إمييبية و هلية األ تعملل  ي الريب األأو ذلك 

                                                 
، موبعوة دار هلموة، الريا وي، (م6516-6599)منيمعاركيييم ا تدبني ت يأراييي زيئتتي: الم ظمة اللا ية للمراهد ف 1
 . 19ت، ص.د
يأليمتتتتان يويألمتيكتتتت يختتتتاللييي تتتتتبيييعايمةتتتتجيييثانةتتتتجيييينأدياييي ةشتتتت)ع اصتتتتتيييقتتتتوةيييقاايةتتتتجي :ديلوووومووووارتف  ووووان ئي  2

 . 11، ص4511بييوت، لب ان،   ييد الصاي ، الم   ة العيبية للدرا ات وال في: ، تي(م6519_6595
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لروووويب العالميووووة الرانيووووة،  ووووتعملل  ووووي همليووووات الملاومووووة  ووووي اأم،  مووووا 4531 ووووي م فوووولريا 
 . 1ونررل  ي  ريي مف بلدان العالم الرالث  الد د الصي ية، وغييها
 : ت تلعب حيب العصابات مرملهة مف التدابيي تتمر   ي

تخوواذ الريوووة والرووذر بدوود  حيمووان العوودو مووف ترليوو  المفاعووأل و ووذلك ا  ووتعداد الريوود إ -
  ووتياتيريةمووف القيووام بعمليووات الري ووة ا  مبووف اللحوودل الع ووبييةالووذه ي والت ظيمووي الووذ  ي  

وا نتلووا  ال ووييل مووف حالووة التلوويب لمووا ئبووو  الدروولم إلوو  اللوودرل الكاملووة هلوو  اللتووا  ه ووود 
 .2ا نتفار  ي م يا العمليات أو المعي ة

بعدالووة اللضووية التووي تللوود قيميووة ئتاليووة هاليووة بصووي  ال ظووي  ثالتوودريب والراهييووة والتفووب -
لالوووي الدونيوووة  ووواليوا اللتاليوووة العاليوووة ت   ،عووواهييتدم وابيعوووة معوووداتدمهوووف و ووو ية الر ووولد و 

أمووام عوويل أو العدديووة وتعوول  الضووعع  ووي الت ووليح وترلوو  أ ووبقية  ووي الموويدود اللتووالي 
  .3وحدل ئتالية أكبي هدل وهداد

حووووويب العصوووووابات  وووووي علهيهوووووا تكتيبوووووات ه وووووبيية د اعيوووووة ذات اوووووابل  إ وووووتياتيريةو 
 : معويات متمرلة  ي ، تتي ي هل  عملة4هرلمي

 . نداك العدو بضيبات م تميل واليلةإ -
 .عبار العدو هل  التبعري والتملم ار  إ تمي تل يل م اا  الريب ب -

                                                 

 . 111، ص4551ب ان، ، الم   ة العيبية للدرا ات وال في بييوت، ل1، مييموسوعجيييعسكتيج: مرملهة باحريف1 
 . 54، ص4551ار الكتب المصيية، اللاهيل، العل الفا ب، د: ، تيييعقيدةيييعسكتيج: انمفابتبييت  2
 . 11، 14ص.، صنف  الميعل  3
يختلع التكتيك هف ا  تياتيرية ببلن   تلع  نرل ح  المدمات األنيوة وئضوايا ال ضوا  اليلميوة، األموي الوذ  يرلعو  أكروي  4

لري وة والتاليووي،  وإذا  انوول ا  وتياتيرية  ابتوة ن ووبيا ال تتبود  إال تبعووا لدرعوة التوولر التووي تلعود فيوو  هوذه الفصوويلة أو ئابليوة ل
تلك مف  صوا   الري وة الرلريوة،  وإن التكتيوك يع وي إختيوار أ واليب واشوبا  ال ضوا  والت ظويم التوي توتل م مول تاليوي وت ا وب 

، ذلووك مووف أعوو  إتمووام المدمووة الرلريووة، حيووث أن ا  ووتياتيرية تتلعوو  نروول ترليوو  اللوولع الصووديلة والمعاديووة  ووي نفوو  اللئوول
ا نتصار  ي الريب إنتصارا حا ما و وامل، بي موا يخووط التكتيوك للضوية ا نتصوار  وي معي وة م فويدل موف مرو  المعوارك، 

 . 419، 413ص.ص، 4515بييوت، لب ان،  ، دار العلدليإلساتيجة ةجيويياكاةكيييثوريين :مالح  عد: ظيأن
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شواهة إو  الكللولن  با وتددا  الب و  الترتيوة ومصوالحموف نعدام األإار  ي خل  حالة  تمي ا  -
 . الفل  

 . المتاحة ل ا  مبان مف ال  تفادل ئدر اهل  الللل الذاتية وت ميتدا وا  الرفاظ -
 .م اندل لللحدات الملاتلةالدهم الللع تيبي وتلدم اليراد حا  ة شعبية تل ي إ -
 . 1لمام بالظيو  المريوة خامة بعلام  الوبيعة مف تضاري  وعبا  وم ايا  -

 ووتددا  موولااف الضووعع  ووي اللوولل إغووارل و د حوويب العصووابات هلوو  المباغتووة وا تعتموو
المدوام الم و دل  لن ريف   فوذ الملواتل لالام والمتفريات، نصب الكما ف ويرع األوهل  المعادية، 

شووووتباك المباشووووي ، وتر ووووب ا لدووووم ي ووووتفيدون مووووف الد  اميبيووووة و وووويهة الري ووووة، والعموووو  لوووويل
 وويهة ختيووار اليمووان والترلووي بالفووراهة و إمعويووات الوبيعووة بمعي ووة المبووان و   ووتفادل مووفوا 

تي ت  ي هلو  تما وك العودو، و وذلك ال األهدا ختيار إوط وح ف ئدام وو ل الخالبداهة وا 
 .2الل  يات التي يمبف أن يلل  يدا ملات  حيب العصابات أ ل يراد حلل  ألإ

مدمووات هامووة وأخوويع  ، دوود  أ ووللب حوويب العصووابات لترليوو  نوولهيف مووف المدمووات
ولووة معي ووة بترووويم تيمووي لترليوو  ا ندوواك وا ربوواك للربدووة المعاديووة داخوو  م  األولوو خامووة، 

ت و ووبك حد وود وم ووتلدهات آ وو  الترتيووة مووف م فووشووببة إتصوواالت العوودو  يدووا وإ ووتددا  الب  
با  ووا ة  ،ومخوواين البضووا ل والوولرش ومياكووي تمووليف الروويل( ب ووييف،  رووم، ييوولت، أخفوواب)

إلوو  الر وولر والويئووات وخووولج الدوواتع وأهموودل الكديبوواء، وموويارع وأموولك المعمووييف، حيووث 
بودأت همليوات التخييوب تويداد خاموة  وي مويارع : " وي هوذا الصودد "هلي  وا ي"مراهد يلل  ال

حيووث  ووان  ووتم  ،المعمووييف و ووذا ئووول الويئووات واأل وولك الكديبا يووة وتخييووب موويارع الكللوولن 
وغييهووا  ووي ليلووة واحوودل مووف  هبتووار مووف أشوورار الفاكدووة والخضوويوات 49إلوو   42تخييووب مووف 

 .3"مراهد ف 42اي  
                                                 

 . 111المل لهة الع بيية، الميعل ال اب ، ص : مرملهة باحريف 1
الملتل  الدولي حل  نفوأل وتوولر عويل ، "ةويتيشةتيييا تيتيييو   يييمامتكزةيعلىييي دوديييشتقةج":  ل ع م اميية 2

  .141، 144ص.، ص1229م فلرات ويارل المراهد ف، الريا ي،  ،الترييي اللا ي
 . 51، 51ص.، صالمصدر ال اب  :ا يهلي   3
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  وووتتدد  ترليووو   ووويبات ه وووبيية مباشووويل  ت ظووويم هرووولم أو ات الخاموووة أموووا المدمووو
كميف أو يرع هبلات أو متفريات، وتخضل العمليوات الع وبيية هملموا لمرملهوة موف األ و  
تووأتي  ووي ملوودمتدا و وول خوووة م ووبلة تياهووي ا مبانيووات الملعوولدل لوودع الفوولم أو الكتيبووة مووف 

لظوويو  المريوووة المتعللووة باليمووان والمبووان،  وولا وموو ن وذحيوويل وتعووداد بفووي ،  ووم درا ووة ل
 أموووا اليموووان فيأخوووذ  وووي الر وووبان تلئيووول ت فيوووذ العمليوووة وإهتمووواد المباغتوووة التوووي هوووي الع صوووي 
الالالب  ي حيب العصابات، وال يمبف أداءها بفعالية إال بفض  العم  والت  ي  الريد ال ويما 

يل بخصوولص التوو للت وا لتوويام ا  وتعلمات وا تصوواالت، ومووف األ ضوو  أن  ووتم التصووي  لوو
بال يية والصمل ئدر ا مبان، حيث ت ومح  ل وة العمو  بتأعيو  مودل ومبوان و واهة اللتوا  
إذا  وووان ال رووواا غيوووي م  ووود، وي صوووح بتر وووب  ووو  ملاعدوووة غيوووي مدرو وووة مووول ا ئتصووواد  وووي 

و د اعيوا إ تخدام الل ا  ، مل ترد د متردد لوبيعة التكيتك الع بي  بيف أن يبلن هرلميوا أ
أو الميم بيف ا   يف معا،  ما  ياه   ي إختيار المبوان هودل هلامو  موف أهمدوا درا وة ملئوع 
ال وووبان المرليووويف الوووذ  ي وووتلعب هلووو  األئووو  أن يبلنووولا حيووواد ف، مووول درا وووة للتلييووول اللبلوووي 

، و ووذلك درا ووة عاليافيووة (حي وو  وئلميووة)مووف وا حااووة برموولع ال ووبان المتعوواونييف موول العوودو 
ألعوو   ولووة مووف حيووث تل يهووا هلوو  الميوواه والم ونووة وئيبدووا مووف األوديووة والربووا  واألحووياش الم

مووف، و ووذلك معي ووة م ووالك الللوولم وإ ووتخدامدا  متاهووة لتضوولي  رال فوواذ وا ن ووراب إلوو  موولذ 
ئلات العدو  ي حالة المواردل، ومف  مة إرغام تلك الللات هل  ا تل ام إلو  وحودات موالييل 

تعاموووو  معدووووا وال يوووو  م دووووا، بوووود  ملاعدووووة األهووووداد الدا لووووة المدعرووووة بأ وووولرتدا يمبووووف الالعوووودد 
 . 1المتفلئ  وألياتدا الضخمة التي تعم   را ط مد

كموا يروب ا لموام بتلييول مياكوي العودو الر ا وة داخو  المياكوي الراليافيوة بموا  وي ذلوك 
روهوووات المرليوووة م وإئاموووة الملعووو  والتعوووي  هلووو  ابيعوووة األر  والمي يتخيوووالدرا وووة ميووودان 

( م وواا  مروويرل)وتدوود  حوويب العصووابات إلوو  خلوو  م وواا  نفوولذ  ،ونبووات الالابووات والربووا 
وتوليي شببة ا  تعلمات و  ب اليهماء واللوادل المرليويف با  وتعانة بأب واء القبا و  وإنفواء 

                                                 
 .11 اب ، صالميعل الم ظمة الخامة وم اميل تب ة، ال :هبد اللهاب شللي 1
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 م هلو بالم ولوة ويقوي   صمف  يائوب موف خللو   و  شوخريا والل ا ط وإنفاء نظام داخلي الخل
أ اس تعاون  مل الرلرل أو لدرعة الرلة التي يمبف أن تم ح لو  والتعامو  مول  و  شوخص يفوك 

 .  1أن   تعام  مل العدو بل لل شد دل
هلوو   األولوو الم تفووييف والمووليهيف هلوو  نوولاحي الم ولووة  و.ت.عوويلهتموود ع وولد إ للوود 

تكتيبوووات  وواليب والعدوووة الروويل الفين وووي، حيووث ت لهووول األأ ووللب حوويب العصوووابات  ووي ملا
اللتاليوووة ذلوووك بر وووب معويوووات األر  وح وووب الت ووولع  وووي التضووواري  والوبلغيافيوووا، والقيوووام 

مرو  الر ولر والووي  وال وبك الرد ديوة  ،بأهما  ن وع وتخييوب مت لهوة لخوولج الملامولت
 وووتددا  إلوووع الللا ووو  الع وووبيية المت للوووة، و وأهمووودل الكديبووواء والدووواتع، ونصوووب الكموووا ف لمخت

 .2والمتعاونيف مع  مف أ ياد الري   والللمية مصالح المعمييف
إلو  تعيويف قيوادل هاموة بعود تلييول  "مصووف  بوف بللعيود" األولو للد بوادر ئا ود الم ولوة 

ختيوووواره إالتووووي  روووويت الروووولرل وو وووول الرميوووول أمووووام م وووولؤلياتدم  كووووان  األولوووو مدووووام الول وووول 
بدد  ترليو   عاليوة  وي  "عباس لاليور"و "هاع  هرل "  ا ب إل  عانب  3"شيراني بفيي"ول

تعتبوووي ميحلوووة ، و 4الميووودان، موووف حيوووث ئووودرل اللوووادل هلووو  الت ظووويم والتخوووويط والتر يووود وال ووويويل
مووووف أنرووووح مياحوووو  الروووولرل الترييييووووة رغووووم  وووو  الصووووعلبات التووووي  (م4599-4591)قيووووادتدم 

                                                 
 . 39، ص1249دار الكتب والل ا   بالداد، العيا ،  ،ييعقيدةيييعسكتيجيوجطوريجها: اار  مرملد شبي   1
  .141، ص، الميعل ال اب "الفيقيةئلات عيل الترييي اللا ي المتمي يل هل  الردود : " ل ع م اميية 2
بتدا ية بالمدر ة الفين ية بالخيوب إل  ئ  وي ة، درس  ي الميحلة ا بالخيوب  م4515أ يي   11ملاليد  :شيراني بفيي 3

بل و وي ة، ( jules ferry)لترو  بمتل ووة إعانب ذلك ياو  تعليمو  بالعيبيوة  وي ياويوة  ويد  حميودل حيوث حفو  اللويان،  وم 
نتصوار الرييوات الديملياايوة  وي ي  لخليوة لخويوب، إنخويج  وي موفل  حي وة إم ه د أ يل هبد الرميد بف بادي ، حيث أئا

بوالر لب م  وال هف الدا يل الريبيوة  م4593م  وال للريب هل  م تلع دا يل الخيوب،  م هيف   ة  م4591 م هيف   ة 
 ووتعما  العمو  الم ولح، شوارك  ووي إم يوودا لفكويل المي ويييف  وي الاليبوي، وه ود بويوي الصوياع بوويف المصوالييف والمي ويييف  وان 

 تفدد  ي أالترضييات األول  للرلرل التريييية، تللد م صب نا ب ئا د الم ولة األول ، ليعيف ئا دا بال يابة للم ولة األول ، 
، م فووولرات (م1165-6591)موستتتوعجيأعتتتالمييي زيئتتتتي :بووولهلم بللا ووومي :أنظوووي. بم ولوووة الللعوووة م4599شووودي أكتووولبي 

 . 415، 411ص.، ص1221م، الريا ي، 4591المي ي اللا ي للدرا ات والبرث  ي الري ة اللا ية و لرل أو  نل مبي 
 .11، صالمصدر ال اب : مورمد الصاليي هل لي 4
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ا  هموألمردويل بالرود الضويور   إداريوةور ائو  موف تكوليف نولال  "بف بللعيد"، وئد تمبف 1مييتدا
 . 2تخذ مف عب  الدارل مليا لقيادل الم ولةإو  ،الت اليئف وال ربرمانة التل ية بما  ي ذلك األ

كت وو  الدروولم إ األوراس األولوو و ووي الم ولووة : "بلللوو  " يحووات عبوواس"وهووذا مووا    ووده 
 ووي هووذا الروويء مووف التووياب الوولا ي، حيووث  األولوو ن الروولرل تبلوولرت  ووي ميحلتدووا أو وول أل عوودا  ب  

و ووان يعتموود هلوو  م وواهد ف موودربيف توودريبا  األ وولرةيمتلووك بعووا  "مصوووف  بووف بللعيوود"ن كووا
 .3"أ ض  مف نظيا دم  ي بلد القبا  

خوووويع ب وووويهة إنتفووووار الروووولرل وراس هووووف الم وووواا  األاأل األولوووو ولووووة  للوووود تميوووويت الم
 وي هليدوا  وتعمار  ي وتل عدا وئلل ت ليردا ن بيا، وأيضا  ريت المعارك الريبية مما عع  ا 

الصوادرل هوف اللاليوة  يدوا وئتو  الرولرل  وي مدودها، وتوذ ي نفويية الولا لتي ييا  بييا ئصد تولي
( م4599 أكتوولبي عليليووة، أوت،  ووبتمبي،)بعووة أشوودي مووف الكفوواا الم وولح ر أ ةحلموول األولوو 

ئتويل  4115والتي ئدرت برلالي و و ذلك خ ا ي العدو .ت.تل ح إنتصارات وخ ا ي عيل
أ ييا، أما فيما  تعل  بالعتواد  11  لإ ا ة ا ب ،عييرا 491 ، ابوا 33وع يا  مف بي دم 
وفيما يخص خ وا ي عويل الترييوي  لودرت  ،هيبة مصفرة 19اا يل حيبية و 33و لد ئدرت ب

شووديدا  419والخ وا ي الماديوة والتوي ئودرت بو  لوإ  وا ةا ب ، وري ا ومفلولدا 41شوديدا و 91وبو
 .4 فا 41إميال و 34مف بي دم 

شوعينا بأن وا : "فيلول  وي بوداياتدا  األولو الم ولة بو ل الرلرل  "الرام لخضي"ويصع 
موووف ا  ونرعلدوووم  وووي وووتوع ا أن نروووذب إلي وووا المووولاا يف إوغلبوووة دا موووة،  نتصوووار م وووتميإ وووي 

ن الروولرل شوولل ل ف وودا اييلووا مووارما أل انتصووار إوحلل ووا  ،يديووادإن هووددنا  ووي أل انتصووار إ رلل ووا 
 . 5"نا ذلل أمبروأواميها 

                                                 
 . 92، صالميعل ال اب :  ل ع م اميية 1
 . 414ت، ص.لل في، الريا ي، د ةاللصب، دار (م6511-6591)نصتيباليثمنيييثورةييي زيئتيجي: مورمد عباس 2
 . 59، ص1249ات الريا ي للكتب، الريا ي، فلر  أحمد م لر، م: ، تيجشتيحيحتب:  يحات عباس 3
 .93الميعل ال اب ، ص:  ل ع م اميية 4
 . 441، صالميعل ال اب : ما  شلير 5
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 ووووود  و.ت.عووووويلوالرووووودو  التوووووالي  ل وووووح أهوووووم العمليوووووات الع وووووبيية التوووووي ئوووووام بدوووووا 
 1:األول  ي الم ولة  ومصالر  الفين ي ا  تعمار

 

ييي احةج
نوعيييعم ي

يييقااي 
يييااريخيييقائديييمكان

يباج ج

 / بف عد د  هلي او ي ان كميف
 / مصوف  بف بللعيد غار هلي معي ة
 /  الالل ي مي ي هرلم
 4591نل مبي  23 ئييف بللا م ئيية  ييانة هرلم
 4599أ يي   رمضان  ييانة هرلم
 4599عانفي  43 مصوف  بف بللعيد إ ي  البلح معي ة
 4599عانفي   هملر  أوشيي كميف

يخ شلج

 4591نل مبي  29 م علد معاش الرلي  معي ة
 4599بي نل م 44 البفيي رداا مورمد عب  خالد معي ة

 خ لة أمعاش معي ة
عباس لاليور، ناعي 

 نراو  
 4591نل مبي  21

 معي ة
أنيا احمد 
 المرم 

 4591نل مبي  15 بللا م ئييف

 عل  كميف
هلي هفيم ، عباس 
 لاليور، هاع  هرل 

 4599أ يي   44

 4599عليلية  عباس لاليور تا  لر معي ة

 الياوية معي ة
هاع  هرل ، عباس 

اهي شلشان، لاليور، الب
 اللرد  ئتا 

 4599ميم 

                                                 
الرلرل الريا يية، موبعة همار ئي ي بات ة، الريا وي،  التلييي الردل  لللالية األول ، الملتل  اللا ي الرالث لت ري  أحدا  1

 .دت
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 الللرة معي ة
هبد الرفي  ال ل ي، 

 التب ي مورمد
/ 

 معي ةيبسكتة
خ لة  يد  

 ناعي
 4599أ يي   49 ليهي شييط

 4599بداية   ة  ش بان لاليور ئاب  الررفة معي ةيأميييبوية 

يجبسج

 4591دي مبي  41 لميف دربا  عب  الع   اشتباك

 اشتباك
 عب   يد 
 أحمد ونيل

 4599بداية   ة  عبار همي

 4599عانفي  عباد الييف وهلي هفيم مي ي الففيلل هرلم

 كميف
حلي  الذ ب 

 األبياالرب  
 4599فيفي   11  يحي  اهي

 4599أ يي   هفيم هلي عب  الرل  معي ة
 4599ما   11 هلي هفيم أك  الرمامات هرلم

 كميف
   الملرد هللة 

 ئ اس
 4599ما   11 البلئصيهمي هلن 

 4599ما   11 شيراني بفيي واد الرد دل معي ة
 4599علان  41  يحي أحمد بف  اهي    اللعلاع كميف

 كميف
الرميمة الليهة 
 هللة ئ اس

 4599عليلية  49  المي العيد

 معي ة
واد اليرئة أم 

 الكماكم
 4599عليلية  13 شيراني بفيي

 معي ة
الخ ا  لكر  

 ئ تي 
 4599ميم  باس لاليورع

 معي ة
عب  الري  

 الكبيع 
 شيراني بفيي

 بتمبي  11-15
4599 
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 4599 بتمبي  هفيم هلي الرل  الرانية معي ة
 4599أكتلبي  ئتا  اللرد  الللب ونيل معي ة
 4599أكتلبي  بلمعيا  ال بتي كا  بلغيالة معي ة

 معي ة
البيا  الرب  

 األبيا
 4599دي مبي  15 هلي هفيم

 4599عانفي   واد مل  كميف
 4599مارس  25 ليهي شييط واالب العيبي عب  الع   معي ة
 4599مارس  ليهي شييط رأس المعيئب كميف
 4599مارس   ليهي شييط عب  تايربلنل معي ة

 4599ما   ئ ي الرف او   بلخضيل كميف
 4599ما       بلحيي  معي ة

 معي ة
 ررئلعب  

 الكبيع 
 هي شييطلي 

علان  41، 41، 49
4599 

 4599علان   13 هللان الويب بف  لوان بللريو  معي ة
 4599عليلية  21 العيبي ئملد االب  عب  غيفل  معي ة
 4599عليلية  43 مرملد الفييم هيف شبيو كميف
 4599عليلية  ميمرملد الفي  عب  يببي ة كميف

 معي ة
عب  الاليييل عب  

 الد ان
 4595أوت  25 ييفعباد ال

يويديسوف

 حا ي خليفة معي ة
ش باني بللا م وهبد البار  

 همار
 4591نل مبي  41

 4599مارس  49  مرف اليتم معي ة

 حمة لخضي هلد شيبة معي ة
أوت  21-42

4599 
 4591نل مبي  21 باعي مختار لر هيف   همليةي
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ي
ي

يسوقيأ تيس

 4591ي  نل مب 29 باعي مختار م ر م ال اظلر هرلم
 4591نل مبي  41 باعي مختار مراي الصفا معي ة

 4599عانفي   عب  بل الم شتباكإ
 / أحمد للرا ي عب  ب ي مالح معي ة
 4599مارس   29 ليهار  دريد البويرة معي ة

م طقجي
يي دودي

يي زيئتيجي
ييياونسةج

 4599أوت  عباد الييف بلرمان معي ة
 4599أوت  فالويب الندوشي بلرملي معي ة
 4599أكتلبي  44 الريلني بف همي  ال لب معي ة
 4599أكتلبي  44 هلي درغا  اليريلة معي ة
 4599مارس  21 االب العيبي ئملد  اللصيعة معي ة
 4599مارس  41 االب العيبي ئملد  ئفصة معي ة
 4599مارس  االب العيبي ئملد   يد  عيل معي ة
 4599مارس   ال لي ية كميف
 4599أ يي   29 االب العيبي ئملد  خ لة الع بي معي ة
 4599حلان  11 االب العيبي ئملد  أم العياي  معي ة

ي

أن الم ولة األول  األوراس ئد شددت أكبي  م مف أهله  تبيف ل ا مف خل  الردو  ي
تكتيك و ئد نل ع  ي ال.ت.الدرلمات هل  الريل الفين ي ومصالح ا  تعمار، وأن عيل

ومياكيه ومصالح الكلللن، با  ا ة الريبي مف هرلمات مباشيل هل  الللات ا  تعمارية 
وهل التكتيك الريبي األكري شيلها بعد تب ي حيب العصابات التي تتلءم  إل  نصب الكما ف

مل ئدرل عيل الترييي  ي مرابدة عيل  ل يبي متفل  هدل وهتادا ،  ما أن ا نلح  أن 
الع بيية غول عميل ال لاحي الع بيية للم ولة األول  بما  ي ذلك م ولة الردود العمليات 
بعا المعارك ئد خا تدا وحدات عيل الترييي داخ  ب  أكري مف ذلك  إن  ،الفيقية

التياب التلن ي وهذا إن د  هل  شيء  إن   د  هل  ئدرل عيل الترييي وتفلئ  لترلي  
 .ي  مف عدة وتل يل نوائ  الراليا ي مف عدة  انيةأ بقية  ي إ تميارية العم  الع ب
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ي:ي(م6591-6591)يلثورةيييا تيتيجييجطوريييا ظةميييسةاس  .9
أن  (م4599-4591) خووول  الفتووويل الممتووودل موووا بووويف  ووو ة األولووو  وووتواهل الم ولوووة إ

لل دووول  بالم ولووووة  إ وووتياتيريةتترووول  إلووو  ئلعوووة للرووولرل بفضووو  ح كووووة ئادتدوووا الوووذ ف و وووعلا 
ب دارل الرلريووووة لتلاكوووونروووواا العموووو  الع ووووبي  موووول توووووليي ا مبانووووات المتاحووووة  ا   ووووتالل إو 

اا  ال يا ووووي فووول  و.ت.عووويلوالتوووي نترووول هوووف توووووليي  التروووديات التوووي يفي ووودا الميوووودان،
 وووتعمار الفين وووي لللضووواء هلووو  الرووولرل تبعدوووا ا إالتوووي   وووتياتيريةا والع وووبي ، و وووذلك هوووف 
لعمووو  هلووو  معالروووة وتوووذلي  الصوووعلبات المتعللوووة بالت وووليح وا، األولووو الترييييوووة  وووي الم ولوووة 

ئوات والتمليف وتل يل رئعوة العمو  الرولر  ليفوم  مختلوع ال ولاحي التابعوة للم ولوة، وربوط هل
 .دل خلفية للرلرل التريييية بتلن ئامة ئاهإو  ،1وبعث و ا   للدهاية مل قيادل الم ولة الرانية،

 وتياتيريتدا العاموة  وي بيوان أو  الترييييوة هوف إ إنودالع الرولرل ال غدو .ت.أهل ل عبدة
إحتووولاه بيوووان ه وووبي  الوووذ  الع وووبيية   وووتياتيريةتل ووويح ا  إلووو  وووا ة ا ، بم4591نووول مبي 
و ووي هووذا يلوول  المراهوود  ،رللووادل والر وولد موول بدايووة الروول الالووذ  تووم تلييعوو  هلوو   ،و.ت.لروويل

 ا وليف مال   صيف الوذ ف ويه واهم هلول  تابة التم" : ي  تاب  مد د ل الرلرل "عي    فيدل"
و وووي هوووذا الصووودد  .2" ال يفووواو  الفخصووويات العامووومية لمختلوووع األديوووان بللوووم الم ا ووو  لو 

مصووووف  بوووف "وراس ئا ووود م ولوووة األ  تيأ ووو انووو  حضوووي إعتماهووأ "بووولببي  وووالم" ووذ ي المراهووود 
يف يال صوووو بلووووياءل كلفوووول" :فيلوووول  م4591نوووول مبي  45 وووولم  "شوووويراني بفوووويي"ونا بوووو   "بللعيوووود

 . 3"بالفين ية أولدما م فلر ئصيي خاص بريل الترييي اللا ي

                                                 
 وي إاوار الدهايوة للرولرل الترييييوة تووم إنفواء و وا   دهايوة حيوث أمودرت الم وواا  الخم وة نفوييات خاموة ب فواج عوويل  1

يية ال دضوة نفويية الولا ي تصودربالم ولة األولو ، نفويية الربو  تصودر بالم ولوة الرانيوة، نفو: الترييي اللا ي وهوي  واألتي
ي  تصودر بالم ولووة الخام ووة، وبعوود تصودر بالم ولووة الرالرووة، نفويية حوويب العصووابات تصوودر بالم ولوة اليابعووة، نفوويية التيووو

ييثتتورةي :أحمود حمود  :نعلواد مو تمي الصولمام  تصودر نفويية مودع الصورياء وهوي نفوويية خاموة باللاليوة ال اد وة، أنظويإ
 .  441، ص4559وال في وا شدار، الريا ي،  تصا  ي اللا ي لإلي ، الميي زيئتيجيويإلعالم

 . 423، 421ص.، صالمصدر ال اب : عي    فيدل 2
 . 92، صالميعل ال اب : ليل  تيتة 3
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  هلوو   ووالع ووبيية للروولرل الريا ييووة مووف خوول  إحتلا  ووتياتيريةو ا .ت.د نووداء عوويلحوود  
 :مرملهة مضاميف تيمي إل 

 ووتخدام  وو  ئوولاه  ووي  ووبي  ترليوو  الرييووة وإ ووتيعاع إدهوولل الفووعب الريا ووي  إلوو  التلحوود و  -
وترووووويم  إ ووووت يا  ئوووودرات ا  ووووتعماربة، وذلووووك مووووف خوووول  إ ووووتعما  اللوووولل و م وووولل الرلوووول  ال

 . وتملي  الرلرلإئتصاده والب  د الم اهدل مف الفعب لتمليف 
ذلوك  وي   ويترلو ،والفوعب الريا وي   و.ت.تللية روا التضامف والتضرية بويف ئولات عويل -

 ."الفعب الريا ي    التضرية  ي  بي  أد  ا الل م الفييم مف أع للد: "ال داء
يل الترييووي الوولا ي الت ظوويم والعموو  هلوو  م وواهدل أ ووياد عووبووة الفووعب بووالتيام الدوودوء و موال -

 . برميل الل ا  
حيووث هبووي ه دووا نووداء الروويل  ،بعووث شووببة ا  ووتعلم الخامووة بووالريل الترييووي الوولا ي -
 ".لم لحهيئلتك هف العم  او كف حذرا إتراه العدو الذ   يائب تري اتك " :تياخك
لتصووود  للرووولرل اا  وووتعمار موووف مغبوووة ب المووويتبويفتروووذ ي المتووويدد ف موووف أموووراب الم وووا ل  -

إن التصود  " :، وئد نص ال وداء هلو  ذلوكيمة وخيانة ت تلعب العلاب الفد دوالذ  يعتبي عي 
  .1"لريل الترييي اللا ي  تعبي خيانة للعم  الم لح

  وتياتيريةموح ا و تتضح ل ا مل.ت.لمف خل  هذه المبادعء الت  تضم دا نداء عي
 ا،دم بوبيعووة المعي ووة وأبعادهوو، وهووي تل ووح موودع إلمووام2يووادل الروولرلدا قالع ووبيية التووي و ووعت

ومووف ترووارب الملاومووات م ظمووة الخامووة ال  ووي مووف تروويبتدم الفخصووية ا وويما أندووم إ ووتفادو ال
دوووووة ا حوووووتل  الفوووووعلب األخووووويع  وووووي ملاع و وووووذلك تريبوووووة  تووووويل ا  وووووتعمار، ايلوووووةالفوووووعبية 
 . 3األع بي

                                                 
، المي وووي 21، عم لتتتجيييمصتتتادر، "الرووذور الفكييوووة والمضووملن -بيوووان أو  نوول مبي وأ ووو  الدولووة اللا يوووة: "رابووح للني ووي 1

  .33، ص1221م، الريا ي، 4591ي ة اللا ية و لرل أو  نل مبي اللا ي للدرا ات والبرث  ي الر
 (.23)أنظي الملر  رئم  2
 . 329، صالمصدر ال اب  :أحمد مر اس 3
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 :و مف خل   ل  مياح  وهي.ت.لريل المخوط العام "ل بل يا "ما و ح ك
ب ووواء عدووواي ه وووبي  و يا وووي للرووولرل وتدي وووة األر وووية موووف خووول  شووويا  :األولووو الميحلوووة  -

 .دارتدا ودهمي آهدا  الرلرل للفعب ئصد  مان مأ 
إلنخووياج  ووي العموو  ل  د وول الرموواهيي مووف تكتيبيووا بدوودإحوودا  حالووة اللأ :الميحلووة الرانيووة -

 .مظاهياتال يابات وت ظيم ا الم لح والقيام ب
 .1و.ت.إنفاء م اا  مريرل  تم إدارتدا مف ئب  عيل :الميحلة الرالرة -

تصوولرات  ب وواء هلوو  األوراس األولوو قيووادل الم ولووة الع ووبيية إتفلوول   ووتياتيريةا لت فيووذ و 
الت ظيميووووة  اتعتماهوووومرملهووووة ا  تيعمتدووووامووووة التووووي اللاد احلوووو للعموووو  الروووولر   ووووي مي عد وووودل 
 : همدا نذ يأ ومف  التريييية هلبل تفريي الرلرلأ التي  األول شدي خل  األالم علدل 

 ار ل فيوو  قيووادل الم ولووة ممرلووة  وويم، شوو4599م تصووع شوودي عووانفي :يجكتتوتيإشامتتاع: 
ي، مصووووف  بوووف بللعيووود، هاعووو  هرووول ، هووويو  مووودور، مصووووف  بل وووتة، شووويراني بفوووي"

ات إنروواي ، حيووث توودارس الرضوولر "هرموواني هبوود اللهوواب، همووار معوواش، مووالح بووف نوواعي
هووف نيتوو  لل وووفي نروول المفوووي  العيبووي لتوووأميف  "بووف بللعيووود"شوودييف مووف الرووولرل، وئوود أهلوووف 

للم ولوووة،  ائا ووود "شووويراني بفووويي"ف عوووي   ، األولووو قيوووادل بال يابوووة للم ولوووة  شوووب  ال ووولا، و 
 . 2  ا ب  يا ي "هاع  هرل "ه بي ، و  ب ا  "عباس لاليور"بم اهدل 

 هاعووو  هرووول ، يشووويراني بفووويي، عبووواس لالووويور،"حضووويه :يم6599فةفتتتتييي11يإشامتتتاع
إلوو  ناحيووة الللعووة بعووالي  األولوو ، وئوود تلووير فيوو  نلوو  ملووي قيووادل الم ولووة "م ووعلد بلعلوولن 

لوو  إ مووف ناحيووة تب ووة "مصوووف  بووف بللعيوود"ال وواس، ب وواء هلوو  الي ووالة التووي وعددووا اللا وود 
ترليوو  مووف هووذا ا عووياء لالقيووادل  لوهوود يتصووا  بقيووادل تب ووة، نلابوو ، والتووي يرووردم هلوو  ا

، و وتح التليب موف م ولوة الرودود الفويقية المتاخموة لتولن  هل  رأ دا األهدا عملة مف 
 .3ايي  ا مداد الللع تي

                                                 
 . 11 لار هظماء، الميعل ال اب ، ص :ل عباس 1
 . 12المصدر ال اب ، ص: ي ل العيبي مدا 2
 .19، ص1244مار ئي ي بات ة، الريا ي، ، موبعة ه1، جيألوفةاايبذكتونكييايعباس: همي تابليل 3
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 و.ت. وتدهاء ئوادل عويلإم، وتوم فيو  4599م تصوع شودي موارس :يإشاماعيييقلعجييألول 
مووودار إهوووف  بالللعوووة، أ وووفي اإعتماهووو "فوووييبشووويراني "حيوووث هلووود معدوووم  ،بتب وووة وخ فووولة
هلوووو  ال روووول  باللواهووووات الع ووووبيية  وووولاماأل، وترد وووود أموووواكف تمي ووووي 1و.ت.ئووووانلن عوووويل

 "بفويي ورتوان"ف يتعيوكما تم ، رري ،  يم ، ااميل، الصرياء، ناحية خ فلة وتب ة :التالي
حووووي  وووواهي، عيلنووووي بووووف همووووي ال وووول ي، هوووولن همووووي  ي "بم وووواهدل ئا وووودا ل احيووووة تب ووووة 

ليهووووي "دارل ال احيووووة، وترليوووو  ، وترد وووود واد  هوووول   ملووووي  "البلئصووووي، همووووي الم ووووتيي  
 . 2إل  ئواع  يم  الع بي   "شييط

كمووووا تلووووير خوووول  هووووذا ا عتموووواع إ وووو اد مدمووووة ترميوووول األ وووولرة اللادمووووة مووووف الروووودود 
" بوووف هموووي الريلنوووي"بووويا، وتوووم تكليوووم اللا ووود بالربووو  األ" ليهوووي شوووييط"التلن وووية إلووو  اللا ووود 

 .3بمدمة ت ظيم وتأايي ئلاهد عيل الترييي باألرا ي التلن ية
 شوار ل فيو  و  "شويراني بفويي"تيأ و  م، 4599 وي ندايوة شودي موارس هلود  :كةم يإشاماع

الووووواهي نليفووووي، همووووار بووووف بللعيوووود، هبوووود اللهوووواب ": الاليبووووي ممرلووووة  ووووي األوراسقيووووادل 
بفوويي ورتووان لوولن م ووعلد، عبة هلووي، بل هوويو ، مصوووف  بل ووتة، بووف شووا دورمووي، هرمووان

 :ئيارات أهمدا مف ، وأ في هف إمدار عملة" يد  ح ي"المدهل 
 .تأايي ناحية بييبةم و تراه ناحية  ويإالعم  الم لح بتل يل  -
 ول   :األولو عويل الترييوي  وي مختلوع ال ولاحي التابعوة للم ولوة  أ ولامالعم  هل  نفي  -

 . 4تب ة، م بيانة، هيف البيضاء، الخيوب، ئالمةأهياس، 

                                                 
حضوولر ئووادل -. هبووي تصووييح م ووب  مووف ئووادل اللواهوواتا تصووا  بمي ووي القيووادل  ووتم  -: تضوومف اللووانلن ال لوواج التاليووة 1

اع ئوووادل إعتموو - وولم لدرا ووة تلوواريي اللواهووات،  19  لر ووة الم ولوووة ترتموول  وو -. اللواهووات موويل  ووي الفوودي بملووي القيووادل
كوو  ع وود  يرموو  رئووم  -. ت العا ليووة بتصووييح مووف ئا وود الفوولمالييووارا - .مياقبووة األ وولام  وو   وولميفمانيووة أيووام و األ وولام  وو   

خوواص، ويووتم إهتموواد  وورلت خامووة ببوو  ئووواع ت وودون  يدووا األ ووماء واألرئووام والرالووة العا ليووة وتوواريا التر يوود، ورئووم ال وولا 
 .91، 99ص.الميعل ال اب ، ص:  ييد نصي هللا: أنظي .ونله 

 .13 اب ، صالمصدر ال: ل العيبي مدا ي 2
 .99الميعل ال اب ، ص:  ييد نصي هللا 3
 .11، 13ص. اب ، صالمصدر ال: ل العيبي مدا ي 4
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 ت  ي ضووح "شويراني بفويي"تيأ و  اللا ود  ،م4599 ييو  أهلد  وي شودي  :ةويديمةطتييإشاماع
بوووف هموووي  ط ليهوووي، حمووو  لخضوووي،ي يحوووي  ووواهي، شوووي " :و ب احيوووة تب وووة.ت.قيوووادل عووويل

حموووو  " تكليووووم  هلوووو عتموووواعفي هووووذا ا أ ووووو ، "الريلنووووي، ئييوووود هبوووود المالووووك، عوووود  ملووووداد
لت فووويط الرووولرل شوووما   األبووويالربووو  لئوووواع واد  ووول   ملرووو    شووويا  هلوووبا  "لخضوووي

 ال رول  لوه "الريلني ال ول ي"بدا  لعالللاهد الخلفية  ي تلن  التي     وت ظيم ،الصرياء
  :التالي

  . مي ي ئفصة برب  غيفل  ويريم اللاهي ع لب ب ي العاتيربط  -
ل وئلعووة للنيل هبووي عبوو  الفووعانبي وغابووات حيوودر ابووحموود أربووط مي ووي الكووا  بربوو   وويد   -

 .1ال  ان شما  مي ي بلشببة
 لرضوبر "شويراني بفويي"تيأ   اللا د  م4599علان هلد  ي شدي  :ويدييي دبدةيإشاماع: 

هموار بوف  هاعو  هرول ، عبواس لالويور، البواهي شلشوان، ورتوان بفويي، هموي البلئصوي،"
مبعول  قيوادل  "واهي الل  وي يال"، و"همي عيلني بف بللعيد، اللرد  ئتا ، ليهي شييط،

حيوووث تووودارس الرضووولر إمبانيوووة تيويووود الفوووما  الل ووو وي ي  ،و بالم ولوووة الرانيوووة.ت.عووويل
 . 2بال لا

 وبرضولر" شويراني بفويي" يأ و ت م4599عليليوة  12-42 موفهلد  :أميييكماكميإشاماع :
 122ارب وموووا يلووو ،"حموووة لخضوووي ال ووول يشوووامي،  يحوووي  ووواهي، دهووواس ليهوووي،  موووورمد"

تولييهووا بمووا  ووي  يووةو يفالرلريووة   ووتياتيريةا  ةدار ووفيوو  تووم و  ،مووف عوويل الترييوويمراهوود 
ريوووا   وووي األ اوخلووو  المييووود موووف الخليووو ،ذلوووك تل ووويل العمووو  بأ وووللب حووويب العصوووابات

                                                 
ئوويرت قيووادل الم ولووة إر ووا  دوريووات لت فيووذ هرلمووات و مووا ف  وود المياكووي ا  ووتعمارية هلوو  اوول  الفووييط الروودود  موول  1

مراهوود مووف  122خوول  موودل شوودي مووف ت ظوويم عوويل ئلاموو  " بووف همووي الريلنووي" وول ،  مووا ئووام  توولن  مووف تب ووة إلوو  واد 
الرالية الريا يية بتلن ، وئد تمبف مف تمييي  ميات  بييل مف ال لا إل  الرب  األبيا لتلييعدا  ي  ام  أنراء الم ولة 

ليب موف الرودود التلن ووية، حيوث تولل  القيوواده األولو ، وإ وتمي  وي ال فوواج إلو  أن  ولط شوديدا  ووي معي وة يريوم الوولاهي بوال
الملتلوو  الوودولي األو  حوول  دور الم وواا  الردوديووة خوول  الروولرل الترييييووة، عم يووة الربوو  : أنظووي. "مووالح اليشاشووي"بعووده 

 .91، 99ص. اب ، صالميعل ال : ييد نصي هللا: أنظي أيضا. 31األبيا، الميعل ال اب ، ص
 . 19، 11ص. اب ، صال مصدرال: ل العيبي مدا ي 2
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 األولوو م الكموواكم أنتدوول بروودو  معي ووة إحيبيووة م وواورل   القيووادل هلوو كمووا أشووي ل ،والموودن
 .1م4599عليلية  13

وتوووم  ،ملوووي القيوووادل إلووو  "شووويراني بفووويي"هووواد اللا ووود  م4599ي أواخوووي شووودي عليليوووة  ووو
برضووولر مراهووود  الترييييوووة لتعييوووم بوووالرلرل ل بيوووي بووولاد هووول   إعتمووواعهلووود   هلووو ا تفوووا 

ووي  الي ي وية الميف أوتو األ ولرةعمول و وتكريم العمليات  ،هياش واألهاليعيان األأ الم ولة و 
 .2د التلن يةمف الردو  انولئإلت ليح ل
 شويراني "تيأ و  اللا ود  إعتمواعلود ه   م4599 ي بداية شودي  وبتمبي : خ قجيييذببيإشاماع

 ةروان الماليوة المبلفولمول ال ة، بدود  المرا وب"عبواس لالويور، بفويي ورتوان"وحضويه  "بفيي
 .3ة لرشتياكات واألهات وا تبي اللرمل ا هانات و  األول مف ئب  قيادل الم ولة 

 احي الع ووبيية التابعووة لتب ووة،  وول  الووذ  تووم فيوو  إهووادل تعيوويف ئوواده ال وول  :يتتجييزيوييإشامتتاع 
، ب وووي العووواتي، نلوووييف األبوووياالربووو   لخووويوب، هووويف  كووويون،  ووودراتة،ا، شفوووار، 4هوووياسأ 

 . والر لب التلن ي

                                                 
 .149، ص1221، الريا ي، لل في والتلييل هيف مليلة ، دار هلمةم طاتي  يجاريخييي زيئت: هبد الرميد يويو 1
 .11 اب ، صالمصدر ال :ل العيبي مدا ي 2
 .13الميعل ال اب ، ص : ييد نصي هللا 3
ة الفما  الل  وي ي، إال أندا هاشل  تيل تأرعح بعد ا تفداد مل بداية الرلرل  انل م ولة  ل  أهياس تتبل الم ولة الراني 4

بيف قيادل الم ولوة األولو  والم ولوة الرانيوة، حيوث ت واي  هليدوا ييالولد  ل وع  وي ( م4591نل مبي  41)ئا دها باعي مختار 
ة الرانيوة بعود مو تمي م، وأمبرل تابعة لنوراس، وتم إرعاهدا إل  اللالي4599أوت  41ت لية مل اللا د شيراني بفيي  لم 

الصلمام األمي الذ  ر ض  اللوادل المرليولن، واوالبلا قيوادل الرولرل بإهوواء موفة م وتللة لم ولوة  ول  أهوياس، وأموام  والط 
القيووادل المرليووة بالم ولووة أهووول لر ووة الت  ووي  والت فيووذ م ولووة  وول  أهووياس و ووعا ت ظيميووا ر ووميا تمروو   ووي مووفة ئاهوودل 

دوريييقاعتتدةيييشتتتقةجي تت يييثتتورةي: الووواهي عبلووي: أنظووي. م4591ئا وودا لدووا  ووي شوودي أ ييوو   تمووليف، وهوويف همووار بوولئلي
إشتتتكايةجيييقةتتتادةي تتت ي: ل يروا : أنظوووي أيضوووا. 129، 123ص.، ص1241، دار األموووة، الريا وووي، (م6591-6511)

: وأنظوووي أيضوووا. 199 ،199ص.، ص1221، ابعوووة خامووة بوووليارل المراهووود ف، الريا ووي، ييثتتورةيييواليتتتجييألويتتتىيأنموذشتتتا
، 4551، المترووع الوولا ي للمراهوود، الريا ووي، (م6591-6591)إستتاتيجة ةجيييثتتورةي تت يمتحلاهتتاييألويتتىي: أح ووف بلمووالي

 .314ص
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 تلي  وي مي وي إو  ةناحية تب  إل  "شيراني بفيي"هاد اللا د  م4599 بتمبي  41 ي 
 وف أالري   إل وم   م4599 بتمبي  49و ي  ،الرلرل  هل ةب المفتلحا دارل لت ظيم األبلا

 .1ان األبلاب المفتلحةضحتختيار م ولة رأس الوي ة  إتم 
 ئا وود الم ولووة  تيأ وو  م4599 ووبتمبي  41بتوواريا هلوود  :رأسيييطت تتجيبتتويدي تتالليإشامتتاع

مول غفيوي مووف ومراهوود دا وع األولو ئووادل الم ولوة برضولر أغلبيوة  "شويراني بفوويي" األولو 
أهوودا دا وهووي  تل وويح و شوويوحات حوول  الروولرل الترييييووة لا حيووث ئوودم ، وواك ي الم ولووة

ختلوع مبودور الفوعب ب لشوادوا  ،و لياتو  هوم ب ولدهأ شويا و مباد دا وئياءل بيان أو  نول مبي 
بالموووا  ذلك التوووذ يي بضووويورل دهوووم الرووولرل و ووو ،  اتووو  الوووذ  يرتضوووف ع ووولد عووويل الترييوووي

يرع   تدووود  إلووو التوووي التروووذ ي موووف مبا ووود العووودو الفين وووي ومخابياتووو و  واليعوووا  وال ووولا،
 . 2و.ت.ونفي الصلر المالللاة هف عيل ةوإحدا  الفت  ةالبلبل

حيووث  ،تلعول معي ووة الروي  الكبوويع  ا وة المردوولدات التووي بوذلتدا القيووادل  وي الميوودان
الرولرل بويأس الوي وة يوام المفتلحوة هلو  كانل هذه المعي ة وما  بلدا مف نفاج  يا ي  وي األ

شووووياكدم  وووي التعب ووووة الفوووعبية للروووولرل، إترييوووي الوووولا ي والمووولاا يف، و الحللوووة ربووووط بووويف عوووويل 
حيوث  ، تعمار الفين ي، وإهواء نف  عد ود للعمو  الرولر  دماعدم  ي الملاعدة المباشيل لإلإو 

لترييوي  وللب اللتوالي لرويل ااأل  ويمرلل معي ة الري  بداية عد دل للعم  الم لح، وتوولر 
الولا ي موف حوويب العصوابات إلو  الروويب المتري وة والملاعدوة المباشوويل مول اللولات الفين ووية، 

 وتواهت  اللئول  إو يمتلك يمام المبوادرل وب.ت.وإيصا  ر الة لكا ة الردات تل ح أن عيل
 .ل د  ي وع  المخووات الفين يةل ال د

                                                 
 . ، المصدر ال اب هلي بف أحمد م عي :شدادل المراهد 1
 .451، 453ص. اب ، صالمصدر ال: اللرد  ئتا  2
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 2"بولببي  والم"إ وترلاب التوي عواءت  وي مرضوي  1وح ب الل ا   األرشيفية الفين ية
 ووووبتمبي  11معي ووووة الرووووي  و إلوووو  غايووووة .ت.ممووووي  بالم ولووووة األولوووو ،  ووووإن ت ظوووويم عوووويل

 3:م  ان هل  ال رل التالي4599
 ي:يييقةادة
 .بفيي شيراني: اللا د األهل  لريل الترييي اللا ي -
 . همي بف بللعيد: الي ي  الفي ي -
 . وئاد لخمي ي ،عباس لاليور: الم اهد ف -
 . ح يف بف إبياايم: ا  واألميف العام والم تفارأميف الم -
 ييألويىج ظةميييم ا قييياابعجييلم طقجي: 

ي

يمقتيييقةادةيييقائديييم طقج
 عب  تايربلنل، واد هل  ل شامي، بفيي ورتانيجبسج

 عبا  ب ي مالح اللرد  ئتا  بم اهدل عبار همييسوقيأ تيس
 الللعة عباس لاليور، هاع  هرل يخ شلج

 عب  أحمي خدو بياايمإوئاد لخمي ي، ح يف بف يوريسأ

ي(م طقجييي دود)جونسي
الريلني بف همي، أحمد هرماني، 

 هبد اليحمان القبا لي
 عب  بلرملي

ي

                                                 
 (.21)أنظي الملر  رئم  1
م، 4592ئ وومة خ فوولة  ووي أ ييوو   حوويب الفووعبلتروو  بصووفل  إبخ فوولة،  م4533عليليووة  49مووف ملاليوود  :بوولببي  ووالم 2
شتال   متويعم  وم مموي   وي إحودع ال يوادات،  وان  ومف أ ولام عبواس لالويور والتوي  واهمل  وي تفريوي الرولرل الترييييوة إ

للوي هليو  القوبا أا لوي عبواس لالويور، بم ولة خ فلة، أ ف  لع بمعالروة الريحو   وي م ولوة هويف ال ويلن، و وان أحود مي 
 وتلل  موارس هودل مدوام  وي ئوواع أ  اء خيوم عيل الترييي اللا ي مف معي ة الروي ، بعود ا  م4599 بتمبي  19 لم 

حول  التواريا الوداخلي  إ واءات :موالح لالويور :أنظوي .الصرة بما  ي ذلك مد ي م تفف  هيف البيضاء، بات وة، وئ و وي ة
 . 412، 499ص. اب ، صالميعل ل، اوليلللالية األ

3
 A.N.O.M: 7SAS/69, (Suspects indvidus recherches, dé tenus, Fiches correspendance 

1955/1962), Inteeogatoire de Salem Boubaker, Linfirmier de Chihani Bachir. 
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 يي1:ج ظةميم طقجيجبسج
 . شامي ل وبفيي ورتان: اللادل -
 . مراهد بل  لا 92مراهد و 142:  فهدد المراهد -

ي:يةطاعيبئتيييعاجتي-16
 . ليهي شييط: ا د اللواعئ -
 . مراهد 12أ لام     لم يضم  21: هدد األ لام ال اشوة باللواع -
 . (بلينادل) ليهي شييط، بللا م ئلبي: ئادل األ لام -
ب دقيووووة  23أو  21ليووووة، رب دقيووووة نصووووع  21مييبيووووة، أليووووة رب دقيووووة نصووووع  21: الت ووووليح -

 .  (MAT 15)مد ل رشاش  21ملير، 
ي:يةطاعية اةسي-11

 . همي البلئصي لهلن همي المده:  د اللواعئا -
 . مراهد 422أ لام بتعداد  29: هدد األ لام ال اشوة باللواع -
 .  العيد البلئصي، العيد خفاشي، همار ئتا ، ئا دان مردلالن: ئادل األ لام -
ب دقيوووة  12، (ئووو ص 21م دوووا ) ليوووة رب دقيوووة نصوووع  29مووودا ل رشاشوووة،  21: الت وووليح -

 . ئ بلة  دوية 12، (MAT 15)مد ل رشاش  42 لية بالتلييب،رنصع 
ي.جبسجي–ييشتيعجي:يةطاعي-19

 .  يحي  اهي: ئا د اللواع -
 .مراهد 12أ لام تضم  21: هدد األ لام ال اشوة باللواع -
 .  يحي بفيي،  يحي ل، الرام مالح،  علد  هبد هللا ال ليي ي: ئادل األ لام -
ب اد  مويد،  29ب اد  ملير،  29أمييبية، ب دقية نصع رلية  21إل   21مف : الت ليح -

 .2(MAT 15)لية، مد ل رشاش رب دقية نصع 

                                                 
1
 A.N.O.M: 7SAS/69, Op.Cit. 

 (.29)أنظي الملر  رئم  2
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 يي1:ج ظةميم طقجيخ شلج
 . عباس لاليور، هاع  هرل : اللادل -
  .مراهد دون  لا 92+ مراهد  192:  فهدد المراهد -

ي:يةطاعيخ شلج.ي16
 . واد يناتي، هيف مليلة،  اروبيي، إدغار  ي ات: حدود اللواع -
 . هرماني التيراني المدهل إبياايم: اللواع ئا د -
 492إلو   422أ لام،     لم  يضم ما بويف  29أو  29: هدد األ لام ال اشوة باللواع -

 . مراهد
 . ش بان لاليور، مبيوك ما لي، البقية مردلليف: ئادل األ لام -
ب ووواد  نصوووع  42ليوووة أمييبيوووة، رب دقيوووة نصوووع  24مووود ل رشووواش  ين وووي،  24: الت وووليح -

رشوواش اام وولن،  24ب وواد  موولير،  29أو  21، (MAT 15)موودا ل رشاشووة  29ة، ليوور
 . إيوالية  تاتيو البائي ب اد   يي  ئارل أمييبية 

يي2:سدريججي-مسكةانجي-ةطاعيعينيييبةضاا.ي11
 . مييي لر ف: ئا د اللواع -
 492إلو   422أ لام،     لم  يضم ما بويف  29أو  21: هدد األ لام ال اشوة باللواع -

 . راهدم
 . ئادل مردلليف: ئادل األ لام -
ف ب واد   وتاتي خامة موتعاني هذه الم ولة مف نلص  ي األ لرة والتي تتكلن : الت ليح -

 . وبعا الل اب  اليدوية إيوالية
ي:يةطاعيششاري.19

 . هلي  يبادو: ئا د اللواع -

                                                 
1
 A.N.O.M: 7SAS/69, Op.Cit. 

2
 Ibid. 
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 . جماهد 55=  02+  02+  49أ لام،  23: هدد األ لام ال اشوة باللواع -
 . ، الباهي مف تب ة، مردل  مف تب ة(تب ة)بياايم يرملمي إ: األ لام ئادل -
ب وووواد  ألمانيووووة  29ب وووواد  نصووووع أليووووة أمييبيووووة،   29موووود ل رشوووواش  ين ووووي، : الت ووووليح -

 . (MAT 15)رشاشات  29أمييبية، 
 . هالي ال اس، الللرة، ااميل، يربية اللاد،  يم : يفم ي:ويديييعتبي.11

 . هاع  هرل : ئا د اللواع -
 . مراهد 422أ لام، بمرملع  29: هدد األ لام ال اشوة باللواع -
 . لخضي م علد، هبد الرفي ، همياني، يحا  م علد، لعايل: ئادل األ لام -
مووود ل رشووواش أمييبوووي، موود ل رشووواش  ين وووي، ب ووواد   ووتاتي، ب ووواد   يوووي  ئوووارل، : الت ووليح -

 . ب اد  ملير، مد ل رشاش اام لن 
 يي1:ج ظةميم طقجييألوريس
 . بياايم، بم اهدل همار بف بللعيدإوئاد لخمي ي، ح يف بف : للادلا -
 . مراهد 122:  فهدد المراهد -

ي:يةطاعيبسكتةي.16
 .  تفدد خلف  اللرد  ح لنيأح يف بيحا   : ئا د اللواع -
 . مراهد 19أ لام،     لم  يضم  21: هدد األ لام ال اشوة باللواع -
 . دان مردلالنح يف بللرية، همار، ئا : ئادل األ لام -
ب دقيووة نصووع أليووة أمييبيووة،  ووتاتي، ب وواد  موويد  21موود ل رشوواش ألموواني،  24: الت ووليح -

 .  حد رة ا تلمل م خيا مف ه د اللا د شيراني بفيي
ي:يةطاعيزال وي.11

 . هاي ي م علد: ئا د اللواع -
 . مراهد 92أ لام، حلالي  23: هدد األوام ال اشوة باللواع -

                                                 
1
 A.N.O.M: 7SAS/69, Op.Cit. 
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 .   المبي، ئا دان مردلالنمختار : ئادل األ لام -
 . وب اد  ميد إيوالية ب اد   تاتي: الت ليح -

ي:يةطاعي ميييطوبي.19
 . غمياس الواهي المدهل الواهي نليفي: ئا د اللواع -
 . مراهد 19أ لام،     لم  يضم  21: هدد األ لام ال اشوة باللواع -
 . مردلليف: ئادل األ لام -
 .مد ل رشاش 24ة أمييبية، ب اد  ملير، ب اد  نصع ألي: الت ليح -

ي:يةطاعي امزة.ي11
 . همار معاش: ئا د اللواع -
 . مراهد 32 لعان، حلالي  21: هدد األ لام ال اشوة باللواع -
 . ، ئا دان مردلالنشبفلب الصاد ، الراا اللرد : لامئادل األ  -
 . إيوالية ب اد   تاتي: الت ليح -

 ي1:ريسآةطاعيي.19
 . أحمد نلاورل: ئا د اللواع -
 . مراهد 12إل   32 لعان، مف  21: هدد األ لام ال اشوة باللواع -
 . مردلليف: ئادل األ لام -
 . لية أمييبيةرب اد  ملير، ب اد  نصع : الت ليح -

ي:يةطاعيباج جي.11
 . الرام لخضي: ئا د اللواع -
 . مراهد 32: هدد األ لام ال اشوة باللواع -
 . غيي معيو : الت ليح -

                                                 
1
 A.N.O.M: 7SAS/69, Op.Cit. 
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ي:يةطاعيإشمولي.18
 . ل بف ناعي: د اللواعئا  -
 . مراهد 12: هدد األ لام ال اشوة باللواع -
  . غيي معيو : الت ليح -
 ي:يم طقجيسوقيأ تيس

 ووي اييوو  إدماعدووا بم ولتووي  "بوواعي مختووار" تفووداد إ وهووي م ولووة م ووتللة إلوو  غايووة
ت  بتل ويل  ولو "أحمد بف بلوة"أوامي بخصلمدا مف  "شيراني بفيي"ه ابة واللالة، التي تلل  

 .م4599أوت  42 ي هليدا 
 .   تبدال  بلتا  اللرد إئتيا شيراني بفيي إعبار همي، والذ  : اللا د -
 . رعا  42حلالي : هدد األ ياد -
 . غيي معيو : حيالت ل -
 . عبا  ب ي مالح م4599م ذ أوت : مي ي القيادل -
 يي:1ج ظةميييقويعديييخلفةجييلثورةيجونس
 .  بف همي عيلني: اللا د -
 . هرماني أحمد، وهبد اليحمان القبا لي :ال لاب -

 

يبورمل يقصتينيييييكافيةفصج
 ترل  يويل عيلني  يحي  اهي  هفيم هلي  عيلني بف همي

 

+ مووف التلن وويف % 92(: الملعدووة مووف ئبوو  الريا وويييف)هوودد الع امووي المربتووة  ووي توولن   -
 .ه صيا راكبا هل  الردود 12

 وووتيداد األ ووولرة وتكوووليف عبدوووة مفوووتي ة إو  خلووو  عووول موووف هووودم األموووف  وووي تووولن : الدووود  -
 .2(الربدة المالاربية)تلن ية  -عيا يية

                                                 
 (.29)أنظي الملر  رئم  1

2
 A.N.O.M: 7SAS/69, Op.Cit. 
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ييفتنستتتةجيييمضتتتادةييلثتتتورةيييا تيتيتتتجيبم طقتتتجييستتتاتيجة ةجيإل:يييمب تتتثيييثايتتتث
ي:(م6591-6591)ييألوريس
عملوووووة موووووف  م4591 ووووولرل أو  نووووول مبي  إنووووودالع وووووتعمارية بعووووود تخوووووذت ال ووووولوات ا إ

 بيية اللم ية، المتمرلوة  وي ت وخيي ا مبانوات الماديوة والبفويية لولأد ا عياءات واأل اليب الع
الرووولرل  وووي مدووودها واللضووواء هلووو   ووولار عووويل الترييوووي، ذلوووك بممار وووة شوووت  أنووولاع التعوووذ ب 

هتمووودت ال ووولوات الفين وووية هلووو  إ والتيهيوووب هلووو  الفوووعب الريا وووي  لعيلووو  هوووف الرووولرل،  موووا 
ا مووولحي، الوووذ  " عووواك  ل وووتي "مفووويوع  أ وووللب ا غوووياءات والمياوغوووات موووف خووول  بعوووث

يواع   يمي إل  إ ويا  الرولرل موف مرتلاهوا وهيلدوا هوف حا و تدا الفوعبية، وإظدارهوا بأندوا  ولرل ع 
 .ية لنهالي الريا يييفعتماععاءت نتيرة تيد  األو اع االئتصادية وا 

ي:  يييميدينيييسةاس ي:ييمطلبييألول
 وووتعمار الفين وووي عوووياء همليوووات أو  لرلووول با  نظووويا للخ وووا ي البفووويية والماديوووة التوووي

، وبوالوبل التلليو  1، لم يبف لل لوات الفين وية موف خيوار  ولع ا هولن ه دوام4591نل مبي 
موووف العامووومة الفين وووية بووواري  ورخوووي  وووي هامووومة  موووف أهميتدوووا وخولرتدوووا،  أمووودرت بلغوووا  

يبيووة ئاموول بدووا مرملهووة مووف الريا ووي، ت ووت كي  يدمووا األهمووا  التووي ومووفتدا با رهابيووة والتخي 
 . 2الفلئة وئواع اي  وهصابات إعيامية
الروولرل الترييييووة عوواء  ووي الووبل  الي وومي األو   إنوودالعإن أو  الوويدود ال يا ووية هلوو  

وئعووول همليوووات م ووولرة  وووي أمووواكف هد ووودل بووواللوي : "لوووليارل الداخليوووة الفين وووية الوووذ  عووواء فيووو 
تخووذنا إعووياءات إمرملهووات مووالييل م عيلووة، وللوود  الريا ووي ، وهووي ناترووة هووف أهمووا   يديووة أو
الووذ  و وول تروول تصووي  وييووي الداخليووة ئوولات  ،هاعلووة مووف اووي  الروواكم العووام  ووي الريا ووي

                                                 
و  نول مبي لتخليود وحمايوة أ، عم يوة "م6591متارسيي-6591مويشهجيييثورةي ت ييألوريسينتو مبتي": مورمد العيد موموي 1

 . 95بللعيد والرلرل الريا يية، الميعل ال اب ، ص الرلرل  ي األوراس، مصوف  بف
2
 Yves Corriere: la guerre d'Algérie dictionnaire et documents, T5, SGED, Paris, 2001, 

p130. 
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،  موا نفويت اللاليوة العاموة 1"إ افية موف الفوياة، وأن الدودوء التوام يخويم هلو  همولم ال وبان
حود ل : "عواء فيو ( Rojer Leonard) "روعي ليلنارد"بلغا  انيا بتلقيل الراكم العام بالريا ي 

أ  وواء الليوو  بم وواا  مختلفووة مووف التووياب الريا ووي وهلوو  األخووص شووي  ئ وو وي ة هوودل همليووات 
م لرة مختلفة بل  هددها  ل يف همليوة، ئامول بدوا  وي  موالييل موف ا رهوابييف، أ وفيت هوف 

لك أالووو  ملتووو   وووابط وبعوووا الر ووولد  وووي خ فووولة وبات وووة، وبعوووا الر ووولد  وووي القبا ووو ، و وووذ
تخووذ إعووياءات حايمووة إ، وي  وود الروواكم العووام أنوو    2"اليموواص هلوو  بعووا مياكووي رعووا  الوودرك

و ووووييعة لملاعدووووة هووووذه الل وووو ية، وأنوووو  و وووول بوووويف  وووود  اللا وووود العووووام للروووويل  وووو  الل ووووا   
حتيواج لتودعيم  وتدهاء ئولات ا إ وا مبانات المادية والبفيية للتعام  مل األيمة، بما  وي ذلوك

 .3األوراسم اا  الرلاد  هل  رأ دا  الريل  ي
للد تلالول تصوييرات وردود الفعو  الفين وية موف بواري  والريا وي بويف الومأنوة والتدد ود 
واللهيوووود باللضوووواء هلوووو  م فووووذ  العمليووووات الريبيووووة، حيووووث موووويا ر ووووي  الربلمووووة الفين ووووية 

ا إن األمووة لووف ال تخووا ل : "أمووام نوولاب البيلمووان ئووا ل 4(P.Mandes France" )مانوودي   وويان "
،  موووا "نفصوووا  ممبوووف للريا وووي هوووف  ين ووواإت ووومح ألحووود أن يخوووااي بلحووودتدا وأنووو  لوووي  ه ووواك 

لووف نوويحم المتموويد ف ولووف : "موويا  ووي خصوولص إعووياءات حبلمتوو  لللضوواء هلوو  الروولار بلللوو 
يبلن ه اك ت اه ،  ول يمبوف الت واه  ه ودما تكولن وحودل الرمدلريوة وال ولم الوداخلي لنموة 

خوي، ذلك أن الريا ي عيء مف  ين ا م ذ أمد الي ، و وباندا  تمتعولن بالر  وية معي يف لل
الفين ية، ولدم تمرويلدم  وي البيلموان، وئود بيه ولا هوف تعللدوم بفين وا بريوث ال يمبوف أن ت ومح 

                                                 
، 4511، الم   وووة اللا يوووة للوباهوووة وال فوووي، الريا وووي، ستتت  يجتتتاريخييالستتتاعماري تتت ييي زيئتتتت:  ووولماليبيوووي  ووويم ا  1

 . 95، 91ص.ص
 .95الميعل نف  ، ص 2
 .93، صالميعل ال اب : ملللد ئا م نا ل بللا م 3
،  وان لو  دور (م4591-4519) يا ي  ين ي شال  م صب وييي أو  ما بويف  (م4511-4521) :بيار ماندي   يان  4

الفين وية   ي إنداء مفبلة الفيت وام، وئواد همليوة المفاو وات التوي أ ضول إلو  إ وتلل  تولن ، تولل  م صوب ر وي  الربلموة
بف داود  ولم ية، : ، تي4، محتبييي زيئتيملفيوشهاديت: باتييك إ ي ل وعلن بلنفاي : ، أنظيم4599إل  غاية فيفي  

 .129، 121ص.، ص1243دار اللهي للوباهة وال في، الريا ي، 
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"  يان وووولا ميتوووويان"،  مووووا ومووووع وييووووي الداخليووووة 1" ين ووووا ألحوووود بووووأن يعووووي  وحوووودتدا للخوووووي
(François Mitterrand)2 لروولرل بأندووا أهمووا  تخييبيووة لمرملهووة مووف الميتيئووة وئووواع الوووي  ا

، وئوود أرعوول وييووي الداخليووة أ ووباب الع ووع 3هبووي الروودود التلن ووية األوراستلن ووييف ت وولللا إلوو  
إن ئوويب دورل األمووم المتروودل ئوود د عوول بم وو ولي المتموويد ف إلوو  التصووي  : "كمووا ومووف  ئووا ل

ييووولن  وووي حووويب مصوووالي الروووام، وللووود لعبووول إذاهتوووا ب ووويهة، وموووف بووويف هووو الء تلن ووويلن وعيا 
إن الريا وي هوي  ين وا، والرويب هوي لالوة : "،  موا مويا4"اللاهيل وبلداب ل الدور الذ  نعي و 

ربلموووة موووف الرووولار اللحيووودل لرمايوووة اللحووودل اللا يوووة، وأنووو  ال يمبوووف أن يبووولن احتروووام ألن ال
 Jacque" )عوواك شوول اليي "أمووا  5"ة ووتليار  ووي إاووار األمووة الفين وويواعبدووا المرا ظووة هلوو  ا 

Chevallier)6  ر ووي  بلديووة الريا ووي ونا بدووا  ووي البيلمووان الفين ووي و اتووب الدولووة للروويب،  لوود
إن الربلموووة الفين وووية لوووف تلبووو  بوووالمول  بوووأ  إرهووواب  ووويد  أو عمووواهي، وأن عميووول : "مووويا

 .7"التدابيي الصارمة  تتخذ  ي الرا 
تروواه مووا يروود   وووي إا ة الفين ووية  انوول هدا يوووة كمووا تروودر ا شووارل أن ملائوووع الصوور
حوووتل  الفين وووي، مووووفل إلووو  عانوووب  ووولوات ا إالريا وووي، حيوووث تلحووودت و وووا   ا هووولم و 

وهملوول هلوو  تفوولي   وومعة المراهوود ف الريا وويييف وومووفتدم بأبفوول ال عوولت، وبووأندم م بوولذ ف 
و ع لندوا نتيروة تفاع دوا  فمف اي  األهالي الريا يييف ألندم  ييدون هيئلة املحواتدم، وئود ع 

                                                 
 .91الميعل ال اب ، ص: ملللد ئا م نا ل بللا م 1
إلو   4599المبلع بالعماالت الفين ية، وييي للعد   ي حبلمة غي موللي فيفوي   وييي الداخلية الفين ي:  يان لا ميتييان 2

: الملئووووووووووووووول ا لكتيونوووووووووووووووي: ، أنظوووووووووووووووي4554-4514، تووووووووووووووولل  ر ا وووووووووووووووة  ين وووووووووووووووا لفتووووووووووووووويتيف ر ا ووووووووووووووويتيف 4591عووووووووووووووولان 
 http://www.aljazeera.net  42.22هل  ال اهة  21/29/1245بتاريا. 
 .12الميعل ال اب ، ص: يل  تيتةل 3
 .494، ص1242، دار المعي ة، الريا ي، بدييجييي هايجييختي جييي زيئتي تنسةجيم6591أولينو مبتي: أح ف بلمالي 4
 .14، 12ص.ص، الميعل ال اب  :مورمد لر ف اليغيد  5
شووال  م صووب  اتووب دولووة  ووي حبلمووة ، م4593توولل  ر ا ووة بلديووة األبيووار  ووم ر ا ووة بلديووة العاموومة  وو ة : عوواك شوول اليي  6

: ، أنظيم4514ماندي   يان ،  م هيف وييي للد اع،  ان مف أبيي المدا عيف هف الريا ي الفين ية، تل ي  ي الريا ي   ة 
 .91، 93ص.، ص1221مختار هالم، دار اللصبة، الريا ي، : ، تيةاموسيييثورةييي زيئتيج: هاشلر شي ي

 .424ال اب ، ص الميعل: مورمد لر ف اليغيد  7

http://www.aljazeera.net/
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 ووتعما  عميوول الل ووا   إمتفلووة هلوو   وويورل إخمادهووا ب وويهة ببروولرل أو  نوول مبي، وئوود  انوول 
 ووتليار  ووتعادل األمووف وا هتبوويت أن اللوولل واللموول  فيلووة  إ اللم يووة وملحلووة المتموويد ف، حيووث 

 . 1 ي الريا ي
 :يمشتوعيشاكيسوساالييالصالح  .6

  مفوويوه  الرد وود اليامووي إلوو  بعووث إموولحات هلوو   ووي توبيوو  بينووام"  ل ووتي "بوودأ 
، حيووث ئوودم إغووياءات متمرلووة  ووي م4511شوواكلة ا موولحات التووي وردت  ووي مفوويوع د ووتلر 

تلييل  ميات  بييل مف اللمح والربلب هلو   وبان الم واا  الفليويل، خاموة الم واا  التوي لوم 
اووول  وهووولد برعووو  تصووولدا الرووولرل بدووود  شوووياء  وووما يهم هوووف اييووو  إشوووباع بوووولندم، مووول إ

 .2الريا ي ئوعة مف  ين ا
 :ومف أهم ا عياءات التي وردت  ي مفيوه  ما  لي

 .إملا نظام البلديات  املة الصلحيات -
تل وووويم البلووووديات المختلوووووة إلوووو  بلووووديات ريفيووووة مصوووواليل ذات اووووابل مرلووووي بدوووود  تيقيووووة  -

 .الدواويي
 .دوا ي عد دلإهادل ت ظيم ا دارل بلا وة تل يم إدار  عد د، وإنفاء  -
هصووووينة الفلحووووة وتر وووويف نظووووام العلووووار وتلووووديم اللوووويو  الفلحيووووة وت وووودي  المبووووادالت  -

 .الترارية
 .3إلالاء نظام الخما يف وتل يم المرامي  بيف المالك والعام  -
 لروا  م   تفوب  مولبوا   -ح وب وموف –هتبارهوا إالفين ية  ي المودارس الربلميوة ب تعليم اللالة -

 .ييملع الرماه اد  ب  ع  ت  

                                                 
، دار الدوودع، الريا ووي، م6591ييا ضتتيتيتيييعملةتتجييلثتتورةيييا تيتيتتجييي زيئتيتتجي: مووورمد لر ووف اليغيوود  وأح ووف بلمووالي 1

 . 449، ص1241
 .441، ص4511، الم   ة اللا ية للكتاب، الريا ي، 4ج: ييثورةييي زيئتيجي  يعامهاييألول: مورمد العيبي اليبيي   2
 .444، ص4599، م فلرات المترع اللا ي للمراهد، الريا ي، م6599ييثورةي  يييص ا جيييدويةجي: هبد هللا شييط 3
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 واد  بدوا  وترابة ألحود الموالوب األ ا وية التوي  انول ت  إ ف هوف ا دارل الفين وية  ص  الد   -
 .عم ية العلماء الم لميف الريا يييف

لويب الريا ويييف أكروي إلو  األموة مراربة األمية بلا وة تعليم اللالة الفين ية، األموي الوذ  ي   -
 .الفين ية

يفوعي الفوباب خاموة بوأن ه واك م واوال بيو دم   تح أبلاب التكليف المد ي للريا ويييف حتو  -
 .وبيف أب اء المعمييف

هلووو   لتروووا  بووواللظيم العمووولمي، حتووو  ال  بلووو  حبووويا  تمبووويف الفين وووييف الم ووولميف موووف ا  -
 .تعاونة مل  ين ا تعمييف بدد  خل  ابلة عد دل م  الم  

وورتيوواا والي    ا يووة التووي مووف شووأندا أن تخل ووعتماع وواهدات ا تكريووم الم   - ه وود غالبيووة     
 .1 بان الريا ي

موف الربلموة الفين وية تلوديم " عواك  ل وتي "ولترلي  هذا المفويوع ا مولحي االوب 
مرلو  الوليراء  إعتمواعدرت بخم وة مليوارات  ينوك  ين وي، و وي  تعرالية ئ  إم اهدات مالية 

تلووير المصووادئة هلوو  الخوووط الي ي ووية لبينووام  ا موولحات  م4599عوولان  49الم علوود  ووي 
،  ما عدد مرل  الليراء  لتو   وي شوخص الولالي العوام والوب " ل تي "العامة التي هي دا 

 . عي يات البينام  إنرايإلي  أن  بادر ب
ا مووووووولحي وإن  وووووووان ظاهييوووووووا يرتووووووول  هلووووووو  هد ووووووود " عووووووواك  ل وووووووتي "إن مفووووووويوع 

ي وة ا ملحات والرلل  التي االما نا   مف أعلدا الفعب الريا ي  ومف ورا   يهمواء الر
ر  وم بدئوة، وهول  يموي إلو  دمو  المرتمول  خفوي  وي اياتو  مخوووا  اللا ية لتوبيلدوا، إال أنو  ي  

الريا ي  ومرل شخصيت  الريا يية ا  لمية وترلي   كويل الريا وي  ين وية، والدود  األ واس 
 مف هذا المفيوع هل إخماد لديب الرلرل الريا يية ود ل الفعب للت ص  م دا ال ويما أن الرولرل

نتصوارات  وي الميودان هبويت ه دووا إالريا ييوة أ ومعل مولتدا وأوعودت تلحموا شووعبيا وحللول 

                                                 
، 145ص.، ص1225ة لل فووي والتلييوول، الريا ووي، ، غينااوو(م6597-6591) تنستتايوييثتتورةييي زيئتيتتجي: الالووالي غيبووي 1

112 . 
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نضوومام شخصوويات وا يووة إت وواع نوائدووا لتفووم  م وواا  وا ووعة مووف اللوووي الريا ووي ، و ووذلك إ
عوووواك "وأحووووياب إلوووو  مووووفل دا حيووووث لووووم ت روووود  ال يا ووووة ا موووولحية ا غيا يووووة التووووي عوووواء بدووووا 

 . ي اللضاء هليدا"  ل تي 
ي(:م6599أ تي يي19)ةانونيحايجيييطويرئي .1

للضووواء هلووو  الرووولرل الريا ييوووة ب ووويهة ل ا دارل ا  وووتعمارية الفين وووية  يا وووتدا هوووييت
تخوواذ تفووييعات إية بوالبوول الربلمووة الفين وو  ووتعانة بلوولانيف إ ووافية عد وودل، إلللرووأت حيووث 

 وتعما  الفودل إلبول بضويورل  تر ا ية تم توبيلدا  ابلا خل  الريب العالمية الرانيوة،  موا ااإ
ئوووانلن حالوووة  ،  وووأهلف1األوراس  وووي م ولوووة خاموووةالريا ي بوووة لل ووويويل هلووو  الل ووول والصووويام

عمووووو  بووووو   وووووي هدووووود حبلموووووة الوووووذ  أموووووبح عووووواهيا لل" مانووووودي   ووووويان "الوووووولارو موووووف اوووووي  
 توو  ال يا وية  وي المرلوو ختلوع الك  بويف م   حووادا   وئود أ وارت م وولدل اللوانلن نلاشوا  ، "إ ودغار لر"

  .2اللا ي الفين ي
للرولء  تخذتو  ال ولوات الفين وية تر بوا  إ ا  عد ود ا  ئانلني يعتبي ئانلن حالة الولارو إعياء  

إل  حالة الرصار التي تدهل إليدا أحبام الد تلر أ  واء الودخل   وي الرويب، أو ه ودما  تمويد 
بوويف  و وووا   حوول   الروويل، وئوود عوواء  ووي بيووان لووليارل الداخليووة الفين ووية أن حالووة الووولارو تفووب 

حتوويام الكلووي لرميوول الرييووات بي مووا توو د  حالووة الرصووار إلوو  تفكيووك الرالووة العاديووة، حيووث ا 
ختصوووار  وووإن ئوووانلن حالوووة إ، وب3الدياكووو  التلليديوووة ألندوووا ت لووو  الربوووم إلووو  ال ووولوات الع وووبيية

إلووو  م   وووة الرووويل ليصوووبح  داريوووةا الوووولارو يع وووي نلووو  ال ووولوات موووف الردوووات اللضوووا ية و 
  .4ال لوة الفعلية للبلد

                                                 
، 492ص.، ص4552المراهود، الريا وي،  ، م فولرات متروع1، م11وي65ثتوريتييي زيئتتيبتينيييقتتنيني: يري بلهييي 1

491. 
 .91الالالي غيبي، الميعل ال اب ، ص 2
 .491بداية ال داية لخيا ة الريا ي  ين ية، الميعل ال اب ، ص م4591أو  نل مبي : أح ف بلمالي 3
لمي ووي الوولا ي البرووث، اللا يووة ل ل وولة المفوواريل ، إستتاتيجة ةجيييعتتدويياصتتفةجيييثتتورةييي زيئتيتتج: لخضووي شووييط ورخوويون  4

 .499ص، 1221الريا ي، ، م4591للدرا ات والبرث  ي الري ة اللا ية و لرل أو  نل مبي 
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هتموووودتدا ال وووولوات الفين ووووية  ووووي توبيلدووووا للووووانلن حالووووة إ ومووووف أهووووم ا عووووياءات التووووي 
 :الولارو 

إموووودار تعليمووووات لي وووول هوووودد المرتفوووودات والترمعووووات ال ووووبانية  ووووي الم وووواا  الع ووووبيية  -
 .الفين ية

مرملهوووة  ت فووويط اليئابوووة ال يا وووية  وووي الميووودان الرلوووا ي وا هلموووي، حيوووث تمووول مصوووادرل -
كتب ألندا ترتل  هل  معللمات بخصولص حويب العصوابات، وتوم م ول هوي  أ ولم لدوا 

 .1ملة بالملاومة والكفاا الم لح
إغوول  المروولت العامووة وحظووي التروولا  وم وول حييووة الت لوو ، موول تفتوويل لبيوولت المفووبلهيف  -

 .ليل وندارا  
لموول وا بووادل  ووي حووو  تعييووي العمليووات الع ووبيية  وود عوويل الترييووي وتفوود د إعووياءات ال -

 .2المتعاونيف مع 
ال فووووي و ووووي  ا ئامووووة الربييووووة ومراكمووووة األشووووخاص الموووودنييف  ووووي المروووواكم الع ووووبيية  -

 3.والمراكم اال تر ا ية دون مياععة أحبامدا
يلدوووا توووم ترد ووود مووودل توبيووو  حالوووة الوووولارو ل وووتة أشووودي ئابلوووة للترد ووود، وأن يبووولن توب

، وأمووبح بوذلك ئووانلن حالووة األوراسئ و وي ة و : ا مروو  وويابإمرصولرا هلوو  الم واا  األكرووي 
وا ئلووويم  األوراسمليووولن ن ووومة، خاموووة  وووي م ولوووة  9الوووولارو  وووار  المفعووول  هلووو  حووولالي 

، و وان الدود  موف هوذا اللوانلن مضواهفة اللمول وا رهواب و  وب 4الل  وي ي والقبا   الكبويع 
مول حالوة الوولارو م  اد لديوب الرولرل ه  شوتدإلتلك األهموا  ا عياميوة، وب وبب  الفيعية اللانلنية

                                                 
 .411الميعل ال اب ، ص: مورمد العيبي اليبيي   1
 .12، ص4551، دار األمة، الريا ي، (م6511-6591)  يةلبيييمعتكجي: مورمد البفيي ا بياايمي 2
 ولك الفوا كة ، الملتلو  الولا ي األو  حول  األ(م6598-6591)ييعستكتيجيييفتنستةجيييإلستاتيجة ةج: هبد العييوي بل  وة 3

 . 492، ص1225دار اللصبة لل في، الريا ي، واأللالام، 
4
 Mohamed Teguia: L'Algérie en guerre, édition o.p.u, Alger, 1988, P233. 



 (م0592-0591)الثورة التحريرية يف املنطقة األوىل األوراس :                           الفصل األول

 -50 - 

 

ت وواع رئعووة الروولرل ئووير مرلوو  إ، وموول 1هلوو   اموو  التووياب الريا ووي   م4599 ووي شوودي أوت 
 2.م4599مف أكتلبي  بتداء  إد حالة الولارو  تة أشدي إ افية الليراء الفين ي تمد 

ا وووي ، علووودل والبالالوووة الخوووولرل هلووو  الفوووعب الري بووواليغم موووف ا عوووياءات الع وووبيية الم  
و وامووووو  م وووووييت  .ت. وووووتر ا ية والعمووووو  باألحبوووووام العيفيوووووة،  وووووإن عووووويلهتمووووواد اللووووولانيف ا إ و 

نتصوووارات داخليوووا إا عوووياءات الفين وووية  وووي ملامووولة الرووولرل وترليووو   ت ر   ووو   الترييييووة، حيوووث لوووم 
وخارعيووا هلوو  الم ووتلع ال يا ووي وهلوو  الم ووتلع الع ووبي ، حيووث أن عوويل الترييووي الوولا ي 

العدو خ ا ي  ادحة، وهذا يع ي أن حالة الولارو أخفلل  ي ترلي  ما تصوبلا إليو  كب د ئلات 
 تعمارية، وهل خ   الرلرل  ي مددها وئول الويي  أموام الرولار، حيوث  فو  هوذا ال لوات ا 

مرلمووووا هوووول الرووووا  ع وووولبي تب ووووة موووول الروووودود الريا ييووووة  األوراساللووووانلن ميوووودانيا  ووووي م ولووووة 
 .لللات اال تعمارية وت امي العمليات الع بيية لريل التريييالتلن ية ب بب تدهلر ا

ي:  يييميدينيييعسكتيي:يييمطلبيييثان 
حووتل   خموواد الروولرل  ووي تدووا إدارل ا الع ووبيية المضووادل التووي ابل  ووتياتيريةا تمرلوول 

، وبوووودأت اللوووولات 3مووووف المتموووويد ف والفلئووووة األوراسالقيوووام بعمليووووات ه ووووبيية لتوديووووي م ولووووة 
 92رتفل هدد أ وياد الرويل الفين وي موف حولالي إتعمارية تتلل  تعيييات ه بيية عد دل،   ا 

،  مووا تللوول 4م4599ألفووا  ووي شوودي فيفووي   12إلوو   م4591ألووع ع وود  خوول  شوودي نوول مبي 
الللات الفين ية دهما مف الوا يات العملدية وتلا دت ئلات المظليويف التوي شوار ل  وي حويب 

 األوراس خموووواد الرووولرل  ووووي م ولووووة  هلوووو  حووويب العصووووابات والربوووا لمدربوووة الد ووود الصووووي ية ا
ألوووع ع ووود  خووول  شووودي  452رتفووول هووودد المر ووود ف الفين وووييف ليبلووو  إ، وئووود 5الربليوووة الووولهيل

ئيرت الربلمة الفين ية تعييي ئلاتدوا بفيوال   م4599، و ي شدي أ يي    ة م4599دي مبي 
                                                 

، (م6511-6591)عيويياعتذببي ت يواليتجيستطةفيحتبييي زيئتيومتيكزييي تةتيييفتنست ييلقمت: هبد الكييم بلمفصا  1
 .91، ص4551دار البعث، الريا ي، 

2
 Mahfoud Kaddache: Et L'Algérie de libera (1954-1962), Edit Alger, 2000, P.P189, 191. 

 .51، صالمصدر ال اب : مورمد الصاليي هل لي 3
 .394، 392 اب ، صالمصدر ال: ال عيد بلخيشلش4 
 .495، صالميعل ال اب  ،(م4599-4591)إ تياتيرية الرلرل  ي ميحلتدا األول  : يأح ف بلمال 5



 (م0592-0591)الثورة التحريرية يف املنطقة األوىل األوراس :                           الفصل األول

 -56 - 

 

بعمليووووات  م4591 ووووي شوووودي نوووول مبي ( Gilles" )عيوووو "  االلفيووووم األع بووووي،  مووووا شوووويع الر ووووي 
، لتلاموو  بووذلك اللوولات "همليووة الفلئووة"، وأالوو  هلوو  حملتوو  هووذه ت وومية األوراسالتوديووي  ووي 

تخووذ مووف إالووذ  ( Ducournau" )ديبلرنوول"الفين وية هملياتدووا اللم يووة الفي ووة بقيووادل الكلللنيوو  
ل اللوولات الفين ووية برملووة ئاموو م4599م ولووة رريوو  مي وويا لقيادتوو  العامووة،  فووي شوودي عووانفي 

ت شوووارك  يدوووا أكروووي موووف خم وووة رال  ع ووود  معووويييف بالمصوووفرا األوراسكبووويع هلووو  عبوووا  
ترووول "  ييونيوووك"و"  يلليووول" وووتعمارية  وووي ت فيوووذ همليتوووي والووووا يات،  موووا شووويهل اللووولات ا 

 تخوذ موف مبتوب نيابوةإالوذ  ( Léonard Roger)" روعوي ليلنوارد"إشويا  الولالي العوام للريا وي 
نول  العمليوة بيولميف  لوط، إالعمالة ببات ة ملي قيادت  لمتابعة  يي العمليات الع بيية، وبعد 

اللضواء : "مويا الولالي العوام بوأن م4599عوانفي  14و ي للاء مل ال ولوات المرليوة بتواريا 
 تولبان شدلرا هد دل، ب وبب موا يخلفو  الميودان والمرويط  األوراسهل  التميد وتصفية م ولة 

  .1"معلبات  بييل ومت لهةمف 
واليووا  هامووا  هلوو  الريا ووي  ووي  2(Jacques Soustelle" )عوواك  ل ووتي "وبتعيوويف ال وويد 

رتفوواع هوودد المر وود ف الفين ووييف ل همليووات اللموول وا بووادل، نظوويا  تفائموو م4599عووانفي  19
للولا إلوو   عبووارل لللضواء هلوو  عويل الترييووي، حيوث تووم و ول إمبانووات ماديوة  األوراسالوذ ف ح 

 19 ووي "  ل وتي " وتليار الفويء الوذ  هبوي هليو    حتو  يروا   هلو  األموف العوام وا لخدمتو
بوأن الريا ووي عويء ال  ترويأ مووف  ين وا، وأن  ين ووا لوف تتويك الريا ووي، وأنو  البوود  م4599فيفوي  

 .3مف العم      لم أكري  دمام الريا ي  ي  ين ا

                                                 
 .112 اب ، صالاألوراس مدد الرلرل، الميعل : هرماني م علد 1
،  وم وييويا لإلهولم  وي 4599إلو  عوانفي  4599تلل  م صب اللالي العام هل  الريا ي بداية مف عانفي : عاك  ل تي  2

ن وووية الخام وووة، وهووول مرلوووع وباحوووث أنتيبللووولعي ورعووو  مخوووابيات  ووواب ، لمووول نرمووو  خووول  الرووويب حبلموووة الرمدلريوووة الفي 
: العالمية الرانية بعمل  إل  عانوب الر ويا  ديالول ، شوال  م صوب مود ي المصوالح الخاموة بوالريا ي ئبو  إنودالع الرولرل، أنظوي

 .129باتييك أ ي ل وعلن بلنفاي ، الميعل ال اب ، ص
 .492، صالميعل ال اب  ،(م4599-4591)ياتيرية الرلرل  ي ميحلتدا األول  إ ت: أح ف بلمالي 3
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إموولحي عد وود هلوو  ملوواس مفوويوع  بعووث مفوويوع"  ل ووتي "ولترليوو  التدد ووة حوواو  
حتوولع هلوو  العد وود مووف ا غووياءات والميواغووات لوود ل الفووعب إالووذ   م4511د ووتلر الريا ووي 

الريا ووي  للووتملص مووف  لرتوو ، إال أن هووذه ال يا ووة ا موولحية لووم توو ت  مارهووا، و وويهان مووا 
 رتكابوووو  مروووواير وإبووووادل عماعيووووة  ووووي حوووو  الفووووعبإالدمليووووة بعوووود "  ل ووووتي "الحوووول شخصووووية 

 .م4599أوت  12الريا ي  األهي  هل  إ ي هرلمات الفما  الل  وي ي  ي 
اللم يوووة هب وووية تماموووا، حيوووث أدت  يا وووة اللمووول   وووتياتيريةا للووود عووواءت نتوووا   هوووذه 

 لتفا ووو  حووول  قيادتووو إلتروووام الفوووعب الريا وووي  أكروووي و إمريوووة واللتووو  الرمووواهي واليهوووب إلووو  الد
لترو  إات  الع بيية  لموا بعود  ولم،  موا كرع مف هملينفك ي  إال يا ة وعيف  البا  ، الذ  ما 
كدوم اليهوب  وتعمار  لود تمل  الترييي، أموا الكللولن وأهولان ا  الكريي مف المتيدد ف بقيادل عبدة

 .1ارية إمدادهم بالريلشإ تمي و ب دم الخل   ياحلا يوالبلن الربلمة ب
للرموولت الع ووبيية،  ارإ ووتمي موول " عوواك  ل ووتي "للوود تيام وول ال يا ووة ا موولحية لووو

ئوة،  موا  وإتباع  يا ة اللمل والتفوييد وال ورف والتعوذ ب، وترميو  ال وبان  وي مرتفودات مول 
 :مف بي دا األوراسئام برملة مف التدابيي لللضاء هل  الرلرل  ي 

هوووي  الفوووعب هوووف عووويل الترييوووي بدووود  مرامووويت  وميائبتووو  وترفيوووم مصوووادر وم وووابل  -
 .تملي  

 .المدن ومياقبة تري ات عيل الترييي وتفتيل الم اي  مراميل مداخ  ومخارم -
ندووووب المرامووووي  اليراعيووووة أو إتل دووووا وئووووول األشوووورار المرموووويل وت ووووميم الميوووواه الصووووالرة  -

 .2للفيب وإحصاء ال بان وتل يف تلييل الملاد الالذا ية
معوارك  ريويل لرويل الترييوي  ود اللولات الفين وية،  خول   األوراسللد شددت م ولة 

 4115تمبوووف المراهووودون موووف اللضووواء هلووو   م4599عليليوووة، أوت،  وووبتمبي، أكتووولبي أشووودي 
 33ع ود ،  موا تمبوف موف إ وولاج  11ع ووديا، وأ وي  491موف ع ولد الرويل الفين وي، وعويا 

                                                 
 .411، صالميعل ال اب  ،(م4599-4591)إ تياتيرية الرلرل  ي ميحلتدا األول  : أح ف بلمالي 1
 .92التمليف والت ليح إبان الرلرل التريييية، الميعل ال اب ، ص: بلببي حف  هللا 2



 (م0592-0591)الثورة التحريرية يف املنطقة األوىل األوراس :                           الفصل األول

 -51 - 

 

ة  ل وووة، وخم ووة  وووي لخم ووة معوووارك، و ووي خ فوو األوراساووا يل، وئوود بلووو  هوودد المعووارك  وووي 
ئفصوة، المتلول  )هل  الردود الريا ييوة التلن وية تب ة، وواحدل  ي واد   ل ، وأربل معارك 

، و انل خ ا ي عويل الترييوي ئليلوة بعبو  الخ وا ي التوي لرلول باألهوالي المودنييف (واليديم
التي  انل ميتفعة عدا، ألن الريل الفين ي  لما تعي  لدييمة هل   د المراهد ف لرأ إلو  

معووووارك ( م4599-4591)ا بوووويف موووو األوراس، وئوووود شووووددت م ولووووة 1الت كيوووو  بال ووووبان العووووي 
نتصارات باهيل هلو  الرويل الفين وي مرو  معي وة إ تواع  يدا عيل الترييي ترلي  إ ارية 
 .بربا  ال مامفة ررئل، و ذلك معي ة م4599والرانية  األول الري  

 األوراسبووأن  م4591 وولرل نوول مبي  إنوودالعللوود أدر وول القيووادل الع ووبيية الفين ووية م ووذ 
أندوووا البووو رل األهوووم،  كرفووول عدلدهوووا  خمووواد عوووذوتدا ب ي وووة وأد الرووولرل حيوووث ولووودت ئلعوووة للرووولرل و 

ر لووووة  األوراسبوووو األولوووو ئا وووود همليووووات التدد ووووة ( Parlange" )بووووارالن "ح ووووب تعبيووووي الر وووويا  
وو2(Vanuxem" ) انل  وويم"الر وويا   ة لللضوواء هلوو  ، وئوود واعوو  الروويل الفين ووي مووعلبات عم 

حوويب " ووي  تابوو  ( Henri Lumière" )ييه ووي  لوولم"دم العليوود الروولرل والمراهوود ف الووذ ف ومووف
ومرووواربي ال مامفوووة الوووذ ف ي يفووولن  األوراسمووواذا ت وووتويعلن  ووود متلحفوووي : "ئوووا ل" الريا وووي

إن األوروبووي ال يمبووف أن يروويي تلوودما  وود هوودو بوودو  عبلووي، يبتفووي  !بوودون موواء  وواليواحع
... ظوواهي هلوو  أر  يعي دووا م ووذ ئوويون برف ووة مووف التمووي  ووي اليوولم ويت لوو  بخفووة وبوودون عيوواء 

 .3"إن ه الء الخارعيف هف اللانلن يخل لن حيبا ال نعي دا
للد  كيت الربلمة الفين ية وراه ل هل  التفل  الع بي  هدل وهتادا  وهددا ،  دل  وي 

ويفوو  هوويا مدم، ويوويغم " الفلئووة"نظيهووا العاموو  الووي ي  والرا ووم الووذ   وويربط  وو  مروواوالت 
أن توووووولالي األحوووووودا  أ بتوووووول العبوووووو ، حتضوووووواندم، إال إلتخلووووووي  ووووووي دهمدووووووم و الفووووووعب هلوووووو  ا

، التووي  انوول م4599 ووي فيفووي  " مانوودي   وويان "نتصووارات عوويل الترييووي أ وولول حبلمووة إ 

                                                 
 .442، الميعل ال اب ، صلصمل الفديد اللا د الوالب العيبي اللملد ميخة ا: هبد الرميد ب ي 1
 .422، صنصي بل  مف، الميعل ال اب : مورمد عباس 2
 .114 اب ، صالاألوراس مدد الرلرل، الميعل : هرماني م علد 3
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 ي ال ي  موف الرولرل، هوذا ( E.Foure" )ار لرغإ د"أول   مار الرلرل الريا يية، ولم يفلح خليفت  
كرووواكم هوووام هلووو  الريا وووي حتووو   لامووو   يا وووت  "  عووواك  ل وووتي"األخيوووي الوووذ  أبلووو  هلووو  

" عوواك  ل وووتي "، ولترليوو  ذلوووك تووم ا هووولن هووف  يا وووة "األوراسالتموويد  وووي "لللضوواء هلووو  
 .1ا ملحية

 ي ملاعدتدا لما وموفت  لعمليوة التمويد  ةالع بيي لللالربلمة الفين ية هل  ال إهتمدت
رتدم موف إل  ش  هيا م الريا يييف، وحذ   وهد ل التي تللدها مرملهة مف العصابات والفلئة،

 ووتياتيريتدا والعموو  هلوو  إخموواد الروولرل  ووي ل  المراهوود ف،  ت لهوول أ وواليبدا وإلترووا  بصووفا 
 : تبعتدا ال لوات الفين ية نذ يإبداياتدا ومف ا عياءات التي 

 :ييألويىييم طقجي  يعملةاتيييامشةطيييعسكتييييفتنس ي .6
ار  أواميهوا لللحودات الع وبيية بوأن تكولن دا موة الري وة،  وتعمهول قيادل الريل ا أ 

و، وتتميوي هوذه اللحودات .ت.حت  تللم بمياقبة م تميل للم اا  التي تتمي ي  يدا ئولات عويل
ة وال ويهة  وي الت لو  للقيوام بعمليوات تمفويط وتفتويل دقيلوة للربوا  واألمواكف التوي يفوتب  بالخف  
 .2 يدا

ات خاموووة ت لووو  بلا ووووة اوووا يات الدليبووولبتي وحووود ل قيوووادل الرووويل الفين ووويخصصووو
، وتتوووألع موووف "الكتيبوووة الخاموووة"وتضوووم  يلووو  مبلوووع بعمليوووات تمفووويط الربوووا  يعوووي  بت ووومية 

دمتدا قيوووادل الرووويل  وووتخإيلوووي وحووويب العصوووابات المضوووادل، وئووود ئووولات مدربوووة هلووو  اللتوووا  الل
 وووووا  هلووووو  ئووووولات ي  الخي وووووتعمار   وووووي مراوالتدوووووا الياميوووووة لخ ووووو  الرووووولرل الترييييوووووة وتضوووووا 

مووووووداد وهووووووذا بلا وووووووة ئووووووول التمووووووليف وم وووووول ا ، األوراسو المتمي وووووويل  ووووووي عبووووووا  .ت.عوووووويل
مووودادات اللادموووة موووف م ولوووة الرووودود الفووويقية، وئووود نفوووذت هوووذه الللع وووتيبي ه دوووا، خاموووة ا 

 : وعبا  ال مامفة أهمدا األوراساللحدات هدد مف همليات التمفيط الع بي  لربا  

                                                 
 .413، 411ص. اب ، صالميعل الخيون، رلخضي شييط و  1
 . 435تلييي ال يا ي، المصدر ال اب ، ص، ال24م: التلييي الردل  لللالية األول  2
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ألرنوب والودرملن ئويب  ليروان اوئد شملل برييل  :م4591 بتمبي  هملية تمفيط  ي شدي -
 ووتعمار  تدوود  مووف خللدووا إلوو  ملحلووة الروولار ب الفووييعة، و انوول قيووادل الروويل ا ع وول 

 .1التلن ييف بتب ة
ونوويل وعبوو   وويد  أحموود  لوئوود شوملل عبوو  ظدووي  :م4591همليوة تمفوويط  ووي شوودي أكتوولبي  -

ات الروويل مدهلموووة ع وود   ين وووي، وئاموول ئووول  922وعبوو  ميوييووة شوووماال، وشووارك  يدوووا 
 ووووتعمار  ومصووووالح الفووووياة واألمووووف برملووووة تفتوووويل وا ووووعة، بلا وووووة بلحوووودات الوووودرك ا 

ونوويل و وويد  أحموود وعبوو  بلخضوويل والوود ي ودوار ئلاريووة  لالوووا يات العملديووة، لربوو  ظدووي 
بلرموان وعب  اليملية وعب  اليرداب وعب  الملحد شما  مد  وة تب وة، وعبو  بباريوة وعبو  

وبلشوببة وعبوو  أنوولا  والوود ان ع وولب مد  ووة تب ووة، وندايووة الفوودي شووملل العمليووة عبوو   وولل 
وعب  بلعل  والبو ة ئيب الردود الريا ييوة التلن وية، وئود أ وفيت هوذه العمليوة الع وبيية 

واللولات الفين وية  وي دوار الال رايوة ئويب  " يحوي  واهي"شتباك بيف  ولم يلولده إهف وئلع 
  2.م4591أكتلبي  41  ليران  لم

وئد شوملل مد  وة العلي وات ونفوذتدا الكتيبوة  :م4599علان  41و 44هملية تمفيط  لمي  -
5em) يفليظملالخام ة ل

 BPC) . 
التووي ( Achlan) "أشووللن "وهي وول بت وومية همليووة  :م4599عوولان  14همليووة تمفوويط  وولم  -

إلوووو  غايووووة  بوووويااأل وووويم وعبوووو   وووولل والموووواء مووووف عبوووو  و   شووووملل عبووووا  ال مامفووووة ابتووووداء  
1)العاتي، وئد نفذها الفلم األع بي للمظلييف ب ي 

em
 REP.) 

و  ووي .ت.عوويل  وولامأل وويد  عوو  هلوو  ال فوواج الع ووبي  وعوواءت : همليوة تيملوواد الع ووبيية -
 وتعمار  الفين وي همليوة ه وبيية  وي ندايوة شو ل قيوادل الرويل ا حيث ، األول الم ولة 

 ت شوديا  وامل،إ وتمي ية تيملاد الع بيية، و م، وأاللل هليدا ت مية هلم4599شدي أوت 

                                                 
 . م، مرفلظة بمترع المراهد تب ة41/29/1229م رلة بتاريا : شدادل المراهد الربيب ئلا مية 1
 ،عم يوووة أو  نووول مبي لتخليووود وحمايوووة موووآ ي الرووولرل  وووي األوراس، "مصتتتطفىيبتتتنيبويعيتتتديوييثتتتورةييي زيئتيتتتج": أحمووود يموووللي 2

  .592، 594ص.ص ،4555الريا ي، 
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وشوار ل  ،1نتدل بمعي ة الروي  الكبويع ألع ع د   ين ي، وإ 12دا أكري مف و خيت ل
 ووتعمار ، وشووملل عبووا  ة تابعووة لمختلووع تفووبيلت الروويل ا  يدووا هوودل وحوودات ه ووبيي

 2.نتدل بمعي ة الري  الكبيع إمفة  ميدان للعمليات الع بيية، و ال ما
أحود  وباج الرويل الفين وي هوف هوذه العمليوة  "دوم يك  وارا "الصدد  ترد   و ي هذا

يع  وي هرولم مضواد متميد  ي واد هل ، وحيف تم  122هبذا ترمل : "بللل  ترد د ملئعدم ش 
حيوووث ومووولل إمووودادات  ين وووية  وووخمة تتوووألع موووف الفيئوووة  ،نولئوووا موووف األرا وووي التلن ووويةإ

اللفيوم لميوة المالاربوة وموف الكتيبوة الرانيوة التابعوة لفيئوة اليابعة مف الل امة التلن ييف وموف الل
 وووووم تيملووووواد  ووووود المتمووووويد ف األع بوووووي الرانيوووووة، حي وووووذاك إنوللووووول همليوووووة ه وووووبيية ت عوووووي  بإ

 3."المتلاعد ف  ي واد هل 
ي(:SAS)يصجاييمخيديريجيإلييمصايحي .1

 LES SECTIONS ADMINISTRATIVES)المختصوة  داريووةا تعتبوي المصوالح 

ISEESSPECIAL) ختصامووووووات العيبيووووووة وتختلووووووع ه دووووووا مووووووف حيووووووث ا باتووووووب ملل امتوووووودادإ
وهووي عبووارل هووف هي ووة مدنيووة ه ووبيية يفووي  هليدووا  ووباج ه ووبيييف  ،4والل ووا   وا مبانووات

 5. د الراكم العام الفين ي عاك  ل تي  هل  م4599 بتمبي  11تأ  ل 
ليح الرولار وهوددهم هد دا عمول المعللموات هوف الرولرل موف حيوث نظامدوا الع وبي  وت و

 ووتخبارات التابعووة للمبتووب ات تموولي دم، وهووي تابعووة لل الووة ا ورتووبدم ومصووادر تمووليلدم وشووبب
،  وود ي هووذه المصووالح  ووباج  تللوولن تعليمووا خامووا 6الع ووبي  الروواني مد ييووة المخووابيات البييووة

روو  عانووب  وو   ووابط عدوواي م وواهد  تكوولن مووف مل العيبيووة ويعموو  إلوو بإعووادل اللالووة  ا  متعللوو

                                                 
 . 429 اب ، صالميعل ال:  ييد نصي هللا 1
    . المصدر ال اب : المراهد هلي بف أحمد م عي 2
 . 429، 421ص. اب ، صالمصدر ال: را ادوم يك   3
 .321، صالميعل ال اب : لخضي شييط وأخيون  4
 .441، ص1221الريا ي، ، دار الددع، يي قةقجيمذكتيتيعنيثورةيييا تيتيييو   يومايبعدييالساقالل: همار عيمان 5
 .113، ص1242، موبعة المعار ، الريا ي، يي زيئتيأراييألبطال: إبياايم لريش 6
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ه بي  و ل  ملرليف مدنييف، األو  مبلع بال وبييتاريا والمرا وبة والرواني مبلوع بالتيعموة 
 .1لث بالعم  ال لكياوالر

ل ي  وويدم عملووة مووف تووحتيافيووة ودئووة ويرووب أن تإنتلوواء العووامليف  ووي هووذا الردوواي بإم  ووت
 ووم يووأتي  ويعتبووي التووولع أو  الفوويوج ،رتبووة  ووابط فوويوج  توودرعلن  ووي المدووام وموولال إلوو ال

ويروب   ينك  ين ي  و  ح وب رتبتو ، 41222و 5222التعليا الملدم والذ    رصي بيف 
أشدي و ل    لات ئابلوة  29ة هام  لفتيل تتياوا بيف يو   حتياج إل أن  ترل   باج ا 
 داريوووووةا ، و وووووان الدووووود  موووووف إنفووووواء المصوووووالح 2 ووووو ة موووووف الخدموووووة 49وللترد ووووود ومروووووددل بووووو

تكووولن تلووك المصوووالح ئلوووب حيوووث  ،هووول ترليووو  التدد ووة 3" نبووارال" المتخصصووة ح وووب الر ووويا 
وأن يلوولم  ، دوول عدوواي م وواهد  دارل البلديووة المختلوووة مووف عدووة ، ين ووا ال ووابا  ووي  وو  دوار

والقيوووام بضووويبات إ وووتباقية  ووود  ة وووتخباراتي واللمعوووي موووف خووول  الرل  وووة والمياقبوووه ا بووودور 
  4.ا  ة للرلار والرلرلرالبي ة ال

 ووووتددا  الروووولرل ختصووووة يعتموووود أ ا ووووا هلوووو  إالم داريووووةا   الم وووولج للمباتووووب إن العموووو
 :إعماال إل   تياتيريةا ، وتدد  هذه "الريب ال ف ية"إ تخدام وتفتيتدا ب

راموويل وحوودات عوويل الترييووي الوولا ي وهيلدووا هووف الفووعب  ووي الم وواا  الربليووة حتوو  م -
 . تددا دا واللضاء هليداإي د  

دم بدووم، وومووفدم بالفلئووة وئووواع الوووي  الترييووي وإلصووا  الووت  الوعووف  ووي قيووادات عوويل  -
  .والمتميد ف

 و.ت. ووووتعمار  الفين ووووي، وتلووووييم عوووويلالع ووووبيية التووووي يمتلكدووووا الروووويل ا  بووووياي اللووووللإ -
  .5وإظدار التفل  الفين ي  ي الميدان

                                                 
 . 449ص الميعل ال اب ،: ليلي تيتة 1
، م فولرات ال وا ري (م6511ي-6599)ييفتقييإلديريتجيييماخصصتجي ت ييي زيئتتيبتينيييمثايةتجيوييويةتعي: ئييللر ماتياس 2

 . 35، 39ص.، ص1243، الريا ي، للوباهة وال في وا شدار
 (.21)أنظي الملر  رئم  3
 . 499الميعل ال اب ، ص: ليلي تيتة 4

 . 321 اب ، صالميعل األوراس مدد الرلرل، ال: م علد هرماني5 
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 (م0598-0592)يكلة وتنظيم جيش التحرير بعد مؤمتر الصومام وردود الفعل الفرنسية ه   : الفصل الثاني

 -011 - 

 

 ي

نتصووووارات  بيوووويل، ه ووووبيية و يا ووووية داخليووووا إإنوووودالهدا حللوووول الروووولرل الترييييووووة م ووووذ 
مبانياتوو  الماديووة والبفوويية  ووي إنلووص رات عوويل الترييووي الوولا ي رغووم نتصوواإتلالوول و وخارعيووا 

 ، ومعي وة الروي م4599أوت  12 يكريي مف الملائل هل  غيار هرلمات الفما  الل و وي 
،  موا تل وعل الرولرل خول  هوذه الفتويل م4599عولان  49 ررئول، ومعي ة م4599 بتمبي  11

حا و ة  خلو ي ل ا و،  ان لدا الودور األ لرية ريا  والمدن بفع  تكليف خلياإل  مختلع األ
 . و.ت.شعبية لريل

لئدوا ماديوا فلة الع وبيية الفين وية، رغوم تو إل  حد  بيي أن  ديم اخ.ت. تواع عيلإ
 األولوو د الروولرل ومرصوارتدا  ووي الم ولووة وأفلووح مخووووات اللوادل الع ووبيييف  ووي وبفوييا،  لووم ت

 .و.ت.هما  الع بيية لريلو ي م ولة القبا  ، ب  تصاهدت األ، األوراس
بتك ييها حاعي الخل  لدع ئ وم  بيوي  هدل نتصاراتإ هي األخيع  و.ت.لتل عبدةح

ئت واع والدي وات تو ظم إلو  الربدوة بعود ا بدأت ال خب ال يا ية  مف متيدد  الري ة اللا ية، 
ترووواد العوووام للعموووا  الريا ووويييف م تأ وووي  ا 4599توووم  وووي بدايوووة  ووو ة  ، وئووودرووولر  بالمفووويوع ال

(U.G.T.A ) ا ترووواد ) لتروووا  الولبوووة الريا ووويييف بصوووفل  الربدوووةإ، و م4599 فيفوووي   11 وووي
 . م4599عليلية  ي ( U.G.E.M.A)( العام للولبة الم لميف الريا يييف
دا يون تلعود تأ أو بفضو  و ودها الخوارعي .ت. تواهل عبدوةإوهل  الصعيد الخارعي 

لبلودان هلو  غويار لدع الفعلب الصديلة والفقيلة، حيوث ترللول  ريوي موف ا لللضية الريا يية
مووداد إتوولن  والمالوويب وليبيووا ومصووي إلوو  ئلاهوود خلفيووة للروولرل الريا ييووة، و وواهمل ن ووبيا  ووي 

و وودا بتلووديمدا دوليووا هتيا ووا إ أوعوودت الروولرل ل ف وودا  الروولرل بالمووا  وال وولا، وهلوو   ووبي  المرووا 
 . م4599شالا  م تمي باندون  أ يي  أ ي  ةالرلرل الريا يي  مر  
 
 
 

  



 (م0598-0592)يكلة وتنظيم جيش التحرير بعد مؤمتر الصومام وردود الفعل الفرنسية ه   : الفصل الثاني

 -010 - 

 

يمتمجمتيييصتومامإنعقتادييةبت ييألويتىييم طقجييألوضاعيييعامجي  ي:ييألوليييمب ث
ي:م6591أوتيي11

تعوود معي ووة الرووي  مووف بوويف أكبووي معووارك الروولرل الترييييووة  وويغم الخ ووارل الكبيوويل  ووي 
مراهوود مرامووي  322)إنتصووارا  بيوويا نظوويا لعوودم تكووا   اللوولع الع ووبيية  تبووياألرواا  دووي تع

ألوووع ه وووبي   12222 لووود ع ووودت  ين وووا  ،(دبابات والووووا ياتالوووبوووآال  الع ووواكي مووويود ف ب
والتضيي  هل  م ولة الري   ي إاار همليوة تيملواد الع وبيية التوي  األول لرصار الم ولة 

" المتمويد ف"موف  األولو الم ولوة " توديوي"كانل تدد  موف خللدوا ال ولوات ا  وتعمارية إلو  
 .  1كما  انل ت ميدم الصرا ة الفين ية

ي:يهايعلىيم طقجييألوريسوجديعةاجيييقائديشة ان يبشيتجصفةجي:يلبييألولييمط
يعتبووي اللا وود بفوويي : "بلللوو  "شوويراني بفوويي"هووف اللا وود  "همووار موولا" تروود  المراهوود  

 وتعمار الفين وي  وي شيراني مف بيف اللوادل األوا و  واللل و  الوذ ف أدر ولا أن   وي أغول  ا 
عتماعيوا إالعلام  للتصد  ل ، بعد توديي ال احة اللا ية  الريا ي ميهلن بتخوي  ل لة مف

نتظار للقيام بد ل المفيوع الرلر  اللا ي بب  عود د والر ابات وا و يا يا مف مظاهي التيد  
 .2"وتفاني وإخلص مدما  ان الرمف

عتموواع إهلوود و  ،لمي ووي القيووادل "شوويراني بفوويي"اللا وود وموو  معي ووة الرووي   ءإنتدووابعوود 
  وموول   ئووادل الم ولووة األولوو  الووذ ف تمب وولا مووف ا ن ووراب مووف الرصووار الفين ووي، موول مووييتلي

لوو  مع وو  الردوواد  ووي  ووبي  هللا خوابووا وشوويا خل األلوو   يدووالووذ  بالمراهوود ف موولل الرمعووة 
دم، وبإمويار ي هوذا الللواء بوأعلاء موف الييبوة وتبواد  الوت  تمي  ،  تفداد مف أع  مبادو الرلرلوا 
توم ا تفوا  هلو  هلود إعتمواع لم و ولي ال ولاحي  وي أولروام بربو  هوالي  "شويراني بفويي"مف 

 .3ال اس
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تدوووم إيدادت تأيموووا، خاموووة بعووود أن إغيوووي أن حووودل الصوووياع بووويف ئوووادل م ولوووة األوراس 
رتكواب ترواويات أخلقيوة تخوالع مبوادو الفوييعة ا  ولمية إب "شويراني بفويي" "عباس لاليور"

 "هروول "غيووي أن بعووا الفوودادات التووي  وومعتدا تلوول  أن   ،فووذ الربووم  ووي حل وو ووأمي بلتلوو  ون  
 . 1ي تدرام ئلات العدو إليدم بخواب  الذ  أللاه هل  الرماهيإب "شيراني"تدما إ "لاليور"و

 ،  لوير بووإنويا  أئصو  العللبوات  "شويراني بفويي"هلو  مرا وبة  "عباس لالويور" عيم 
هاعو  "و و  خووة مدرو وة  وابلا مول  ا نفياد ب  بعيدا هف المرملهة المبلفة بريا وت ، وذلوك

 وووووي الروووووا  بتلييووووول أ ووووولام  "شووووويراني"،  أشووووواها خبوووووي ئووووودوم اللووووولات الفين وووووية،  لوووووام "هرووووول 
بفلعو  إلو   "هموار اليا وا "و  ي الم ولة وتكليفدم بالد اع هف مي ي القيوادل،  تلعو  .ت.عيل

بتعوود  وو  موووف إمووا هلووي بووف هرمووان، بي م ولوووة بفلعوو  إلوو   "الرووام  يبووادو"شووليا، بي مووا تلعوو  
هوف  "شوامي ل"و "الفوا ب هلوي المعوا ي"و " يحي  اهي"و "هاع  هرل "و "شيراني بفيي"

وميا قيووو   دروووم هلوووويدم  "شووويراني بفووويي"وموووا إن ومووو   ،المبوووان الوووذ   وووانلا متمي وووييف فيووو 
 "شووويراني بفووويي"ر إهووودام  وووت وائدم، وبعووودها تلوووي  إدهم عميعوووا وأ ووويع  وووي وئي ووو "عبووواس لالووويور"
 .2"ل شامي"و

هوووف حيا وووت  وإبعووواده هوووف  "شووويراني بفووويي"هوووي هوووي   "هرووول "ئتيحدوووا إالخووووة التوووي 
وعدول لو   ،مراهود 422مف هيل  ومراكمت  أموام أكروي موف  "عباس"وئد تمبف هل و ،م ولت 
 .3فذ في  حبم ا هدام مف ئب  أئيب ر ائ ون   ،خلقيةاألدم م دا هدل ت  

 وي غيواب  "عبواس لالويور"ي اهده  ي ذلوك  ول األليا للم ولة  عئا دا  "هرل "ومار 
ر ووا  "همووي بووف بللعيوود"الووذ   ووان مووايا  تروول األ ووي، إال أن شووقيل   "مصوووف  بووف بللعيوود"

 األولو خوي ئا ودا هلو  الم ولوة ب نف و  هول اخهل  األوراس، ونص   "هرل "هتيا  ب لوة ا 
د تما وك قيوادل الم ولوة وع لده  ي ناحية أخويع موف األوراس، األموي الوذ  هود "هرل "معتيال 

                                                 
 .199المصدر ال اب ، ص :يبيي  الالواهي  1
 . 431صالميعل ال اب ، األوفياء  ذ يونك ياعباس،  :همي تابليل 2
 . 11 اب ، صالميعل ال، لللالية األول  إ اءات  ي التاريا الداخلي :مالح لاليور 3
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هلو  الردوة  "هموي بوف بللعيود"وي يهتبيت إل  وئل ئييب ئلب الرولرل ال وابا، حيوث  وإ التي 
قيوادل الردوة الل وو  لونوراس معتبويا نف و  الم و و   "هاعو  هرول "الاليبية للم ولوة، وتولل  
 .1الردة الفيقية  ي عبا  ال مامفة "عباس لاليور"األو  للم ولة، بي ما ئاد 

 ووووي القيووووادل  "هاعوووو  هروووول "و "عبوووواس لالوووويور" ووووتمي إ "شوووويراني بفوووويي"د إهوووودام بعوووو
 "شويراني"وموف بعوده اللا ود  "مصوف  بف بللعيد"م تالليف  ي ذلك شيعية تعي يدما مف اي  

لتووويم إموووف  وورف الكديووة  إنوو  لوووم يالييهمووا بوو   "مصوووف  بووف بللعيوود"نف وو ، وحتوو  بعوود خووويوم 
بووة ه وو  خوول  عللتوو  التفلديووة،  ووي هووذه األ  وواء  ووان بووالمبل   ووي مي ووي القيووادل نيا "هروول "
 . 2هل الم لؤ  الفعلي هف م ولة عبا  ال مامفة حت  الردود التلن ية "عباس لاليور"

ي:يمصطفىيبنيبويعيدييقائدييعودة:يييمطلبيييثان 
دارل موووف  وورف الكديوووة بل ووو وي ة مووودمة ه يفوووة لوووإل "مصووووف  بوووف بللعيووود"هتبووي  ووويار أ  

ي  انل تعي  قيمة اليع  وتلدر وين ،  ديوب  مف ال ورف وهلدتو  إلو  الرولرل الت ية تعمار ا 
و،  مووا شووبلل همليووة الفوويار .ت.يع ووي ه وودها إهووادل بعووث ال فوواج الروولر   ووي مووفل  عوويل

 وتر ا ية وح ا وة عودا إمفاعأل غيي م بلئة وغيي م تظيل للمراهد ف  ي األوراس  ي ظيو  
مووي القياديووة،  دوول وحووده الع صووي الم هوو  واللووادر هلوو  ب بوويف الع ابوودأت  يدووا الخل ووات توود  

إهادل تلحيد الصع وعمل الكلمة وإحياء األم   ي ال فلس وبعوث الريليوة  وي الت ظويم الرولر  
 .  3مف عد د

لترائو  بربو  أحموي خودو  وم إلو  أحود مياكوي قيوادل إو  "مصوف  بف بللعيود"كانل هلدل 
ل،  دوويت الفيحووة مراهوود  األوراس و ووذا ناحيووة مفاعووأل للرميوو( واد العوووا )م ولووة األوراس 

 وتلبل  عمول غفيوي موف المراهود ف إهيوب  موف  ورف الكديوة بل و وي ة،   ل  أهياس بعلدت  و 
ييف للتيحيب ب  وبعلدت ،  أالللا اليمواص معب و( ...شفار و يم  وااميل)أتلا مف    حدب 

                                                 
 .195 اب ، صالمصدر ال :يبيي  الالواهي  1
 . 411، 414ص. اب ، صالمصدر ال :ل الصاليي هل لي 2
 . 55، ص1249ليلة، الريا ي، ، دار الددع للوباهة وال في والتلييل هيف منااليبنيبويعيدإمني :م علد هرماني 3
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األوراس ال مامفوة ترول قيادتو   هف  يحتدم بدذا العدد الرد د الوذ   وتدخل  الرولرل  وي م ولوة
 .1المباشيل

وو لترووا  مووف الفوويار مووف  وورف الكديووة بل وو وي ة وا  "مصوووف  بووف بللعيوود"ف وه وودما تمب 
ئووود ئتووو  بوووأمي موووف  "شووويراني بفووويي"، تفاعوووأ لموووا  ووومل أن نا بووو  األولووو بمي وووي قيوووادل الم ولوووة 

الوذ   "هرول "ر حفيظوة ما  رييا هل  هذا األمي، وهول موا أ وا،  لمد  "عباس لاليور"و "هرل "
إهوووادل  "هرووول "ه ووودما تعووولد يموووام األمووولر إلووو   ديووو ،  وووي ا  "بوووف بللعيووود"خفوووي أن يعائبدموووا 

 ول أشودي ال ظوام ال يضول : "هتبار ل   لا د لنوراس إل  غايوة مويور  وتة أشودي وئوا  لو ا 
 ووورف "ونياهتووو  ه ووودما ئوووا  لوووبعا أموووراب   "بوووف بللعيووود"، بووو  وشوووبك  وووي وا يوووة "فيوووك الرلوووة

، ملمروا إلو  أن ال ولوات الفين وية ليبموا "الكدية لي   يتلنا ليتمب لا مف الديوب م   ب ودللة
ختويا  قيوادل األوراس وتفكيبدوا، إ وتعمالدم  وي إ دلل هليدم مدمة الديوب مف ال رف ئصود 

ه وو  وأ وويه  ووي نف وو ، رغووم أنوو   ووان يعلووم أهميووة  "هروول "لكوولم  "مصوووف  بووف بللعيوود" ووتاء إو 
مصووف  "، غيوي أن هولدل "أدنو   لوة تع وي أهلو  درعوات األموان"نملر ابلا لمبدأ حتياج لا 

إل  األوراس بب  ما يمرل  مف  ل  رمي  ومع ل   اهد  ي تلعيو  الم ولوة مروددا  "بف بللعيد
 .2بعد أن  ادت تلل  يي ة للصياهات الفخصية

والتلعو  إلو  موف الفويار موف  ورف الكديوة وال ورف  "مصووف  بوف بللعيود"بعد أن تمبوف 
، وبوودأ  ووي مراولووة التعووي  هلوو  "شوويراني بفوويي"عبوو  و ووتيلي ئوويب بات ووة، تللوو  خبووي إهوودام 

قيادل الرلرل إل  إعتماع ب ارل لل ظي  ي م ار  ا،  ده3نل امداإاب الصياع داخ  الم ولة و بأ 
وذلوك موف خوول   "شويراني بفويي"للضوية إهودام   وو ول بينامروا لو  خصوص عويءا م و ،الرولرل

 . 4"عباس لاليور"رلي  مل الت
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ي:يم6591فةفتييي19يشاماعيييعطافي -
ئتوووا  ": وحضووويه هووودد  بيوووي موووف ئوووادل الم ووواا  ونووولابدم "مصووووف  بوووف بللعيووود"تيأ ووو   

، ممرلوويف لم ولووة  وول  "الوولرد ، همووي عبووار، هبوود هللا نلاوريووة، مل وو  حلا وو ية، بليبيوود أحموود
ممرلوووويف لم ولووووة  يموووو ،  "تةوهبوووود اللهوووواب هرموووواني مصوووووف  بل وووو 1هاعوووو  هروووول "أهووووياس، 

الووذ   ووان  تللوو  العوولم مووف عياحوو   ووي الربوو   "عبوواس لالوويور"لووومروو  مك "التيروواني هرموواني"
 "بفويي ورتوان"ريو ، رممورل لم ولوة  "هلوي بوف شوا بة"األبيا بعد إمابت   ي معي ة الياوية، 

هبووود ": ممووورل لم ولوووة تب وووة، إ وووا ة إلووو   ووو  موووف "ل اليبعوووي  ووولن "المووودهل  ووويد  ح وووي و
الووويييا  بووووف حموووولدل، بعوووي  هلووووي، هميانووووي هبووود الرميوووود، هوووويو  مووودور، بووووف بللعيوووود همووووي، 
الصووواد  شبفووولب، ال يفوووة هموووي، ييووودوني هموووارل، دبوووابي مصووووف ، بوووف هفوووبة مرمووولد، بوووف 

تمخضوول ه وو  هوودل  ،2بعوود هلدتوو  "بووف بللعيوود"وعتموواع هوول األخيووي لوو،  ووان هووذا ا "هبفووة هلووي
 :  ئيارات ت ظيمية

 تلووير تعيوويف مصوووفي بووف بللعيوود ئا وودا للقيووادل : األولوو يف قيووادل عد وودل للم ولووة إهووادل تعيوو -
 . يحي  اهي وعباس لاليور: العامة ي اهده    مف

 . إهادل ايبلة عيل الترييي اللا ي وو ل ئلانيف ت ظيمية ل  -
  أإنفووواء مربموووة ه وووبيية مووول إمووودار ئووويار يلضوووي بعووودم ت فيوووذ حبوووم ا هووودام  وووي حووو   -

 . ب لدذا الالي  ص  صدره مربمة  لرية ت  حبم ت   مراهد إال بعد
 . إهواء أرئام ت ل لية للمراهد ف وترد د م ح لعا لتدم -

                                                 
نتلو  إ ولمية،  ، حفو  اللويان وتللو  مبوادو اللالوة العيبيوة والفوييعة ا  وي دوار  يمو م4511ولود  وي هوام : هاعو  هرول  1
نضم خللدوا إل  معدد هبد الرميد بف بادي  بل  وي ة الذ  درس في  هاميف، و إل  خ لة  يد  ناعي لملاملة درا ت   م إ
لوو  معتلوو  الللرووة،  ووان مووف إا لترائوو  بصووفل دا تعي وول ها لتوو  لن ووي و وويلل إلوو  الكفووا ة ا  وولمية، ه وود إنوودالع الروولرل و إ

م ،  وول  ومصوووف  بوف بللعيود اني بفوييرتدووم بلتو  شويأهتلووا  بوف بللعيود، إ ولوة بعود  اللوادل البوارييف  وي األوراس حيووث ئواد الم
الوواهي عبلوي، الميعول : أنظوي. م4553، تول ي  و ة وراس ال مامفةألفين ي بعد المفاك  التي وئعل  ي لإل تعمار انف   

، 41ص.صمالح لاليور، إ اءات  ي التاريا الداخلي لللاليوة األولو ، الميعول ال واب ، : وأنظي أيضا .125ال اب ، ص
41.  

 .51الميعل ال اب ، ص :ل هريود 2
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 . 1األول ة  ي الم ولة ت ظيم المصالح الصري   -
 . ت ظيم هملية الت ليح وتلييعدا بفب  هاد  هل  عميل الم اا  -

 

هوووادل ت ظووويم عدووواي ال لووووة الرانيوووة المدموووة التوووي  انووول  وووي عووودو  األهموووا  الخاموووة بإ
يئم  وو  ت وو القيووادل،  دبووذا ئووير أن تكوولن م ولووة واحوودل هووي م ولووة األوراس تضووم خموو  نوولااٍّ 

 : وهي 29إل   24واحدل م دا مف 
 تفوودد الووذ  أ بووف هبفووة ئا وودا لدووا  ووي مبووان ح وويف بووف إبووياايمل ف ي  ه وو :ريوو رناحيووة  -

 . تباك مل الللات الفين يةإشخل  
 . ع  هرل بقيادل ها :ناحية  يم  -
 (. هرماني إبياايم)بقيادل تيراني هرماني  :ناحية خ فلة -
 . بقيادل ورتان بفيي :ناحية تب ة -
 . بقيادل اللرد  ئتا  :ناحية  ل  أهياس -

فووارك فيوو  كمووا نووائل الرضوولر  وويورل هلوود موو تمي وا ووي  ووي عبووا   وول  أهووياس ت  
ان نروواا هووذا الموو تمي مووف وتووم تفووبي  لر ووة لدرا ووة ا مبانووات الماديووة لضووم ،عميوول الم وواا 

تكليووم  الخوول  ال اشووب  ووي مووفل  مراهوود  تلووك الم ولووة مووف عدووة  انيووة، وتووم   عدووة، وحوو   
 .2للفيوع  ي هملية الترضيي للم تمي "اللرد  ئتا "
وو  مصوووف  "عتموواع  ووي م ولووة نووارل، الووذ   ووان اللا وود إيع  ووي الترضوويي لعلوود وبعوودها ش 

الم وواا  الاليبيووة والر لبيووة الاليبيووة مووف األوراس، وبدووذا  عوود لوو   هووادل ال ظووام  وويي   "بووف بللعيوود
أحموود نولاورل، ل الفوييم بوف هبفوة، مصووف  رهووا لي، ": تدهاء  و  موفإ والخصولص ئوام ب

ل بوووف م وووعلد، أحمووود بوووف هبووود الوووييا ، ييووواني هاشووولر، مووودور هووويو ، هلوووي بوووف عد ووود ، 
لروووام لخضوووي، مصووووف  الوووواهي نليفوووي، هموووي بوووف بللعيووود، بلعلووولن هموووار، هموووي إدريووو ، ا

عتموووواع باللووووادل دخوووو  م، وئبوووو  بوووودء ا 4599مووووارس  11وموووو  الرميوووول  وووولم حيووووث  ،"مووووياردل
                                                 

 .15 اب ، صالميعل لللالية األول ، ال إ اءات  ي التاريا الداخلي :رمالح لاليو  1
 .12، صالميعل نف   2
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لي تفوودد  1ر المووذياع المفخوواانفرووإ أ ووف حوود ل همليووة إلوو  ملووي القيووادل "مصوووف  بووف بللعيوود"
، "هبووود الرميووود هميانوووي، مرمووولد بوووف هبفوووة، هلوووي بعوووي ،  ل وووي  الريللوووي: " ووو  موووفر لوووة 

وبعوووودها تموووول همليووووة د ووووف  ،"شووووا بة، ورابرووووي الفووووييم، ومصوووووف  بل ووووتة هلووووي بووووف"وعوووويا 
 . 2نصي  اللادل الرا ييف إل  م االدمإالفدداء و 

ي:يوإنفصاليم طقجيجبسجي3ةضةجيشباريعمت:يييمطلبيييثايث
 وتمياره إر ا م اهد  ئتا  الولرد  : "هف هذه اللضية بللل  "هاع  هرل " ترد  

ومووف  ،ري وا  وواءل إلوو  ال ووبان، خصلمووا  ووي مالايلووة ال  وواء ووي القيووادل، متدموويف إيوواه بووالع
عبار همي ونولاورل هبود هللا : إن هذه ا تدامات باالة ويتدم م اهدي  :عدت  ئا  اللرد  ئتا 

و لر وووابدم الخووواص التوووي .ت.خوووتلس أمووولا   بيووويل لرووويلإبا  وواءل إلووو  ال وووبان وخصلموووا 
تكوووليف لر وووة ترليووو  مبلنوووة أهضووواء  و وووعلها بأنف ووودم  وووي ب وووك تلن وووي، نتيروووة لوووذلك تلوووير

ري ، هرمواني هبود اللهواب موف  يمو ، رال يفة همي مف :  تم تعييف ،األوراسممرليف لم اا  
 .4"..همار دونة مف خ فلة

                                                 
تفداد ئا د الم ولة األول  مصوف  بف بللعيد  ريت هلمات ا  تفدام وا تداموات حول  وإ " المذياع المفخا"بعد هملية  1

الردوة التوي تلووع وراء تودبيي العمليوة، حيووث إتدوم هموي بووف بللعيود هاعوو  هرول   ولله   ووي تصوفية شوقيل  ب ووبب حبو   ووي 
أو ( Cantate)همليوة  انتوات : أنظوي. يا نفياد بيهاموة األوراس، بي موا  وتدم رخويون المصوالح ا  وتخباراتية للرويل الفين و

، الم   وة اللا يوة 1221، نول مبي 1، عم لتجيييمصتادرأحمود شوليون، : توي: هملية تدبيي إغتيا  البو  الفديد بوف بللعيود
مصوووف  دالوول، : تصووييرات المراهوود هلووي األلموواني، حوولار: أنظووي أيضووا. 451، 411ص.لإلتصووا  وال فووي، الريا ووي، ص

: توووووووووووووم ا اووووووووووووولع بتووووووووووووواريا ،https://www.elkhabar.com/press/article/22977: ونووووووووووووويهلووووووووووووو  الووووووووووووويابط ا لكتي 
 .49.22: ، هل  ال اهة19/29/1241

،  1241يا وي، ، المعوار  للوباهوة وال فوي، الرمصطفىيبنيبويعيديودورلي  ييي تكجيييو  ةجيوثورةيييا تيت :تابليل هلي 2
 . 442، 425ص.ص

م بالدمامووة  وول  أهووياس، إنتلوو  موول أ وويت  إلوو  الوولنيل شووما  تب ووة أ ووف إلتروو  بالمدر ووة 4532ملاليوود  وو ة : عبووار همووي 3
د .ا.إ.م إنخوويج  ووي مووفل  ا4591الليرنيووة، ئووول درا ووت  للعموو   هانووة أ وويت  أ ووف إشووتال   ووي موو رم الوولنيل، و ووي  وو ة 

ف وتكوولي دم ر لووة اللا وود الووواهي يبيووي ، وبعوود إ تفووداد اللا وود بوواعي مختووار توولل  قيووادل الربدووة و وواهم  ووي تر يوود الم ا وولي
الفيقية لنوراس وشارك  ي العد د مف المعارك  د ا  تعمار، تم تعيي   مف ئبو  اللا ود شويراني بفويي  م و و  أو  هلو  

م 4599أ يي   44ف  بف بللعيد، أهدم  ي م بعد هلدل مصو4599م ولة  ل  أهياس، شارك  ي إعتماع العوا  مارس 
 .495، 491ص.ئادل عيل الترييي اللالية األول ، المصدر ال اب ، ص: همار ملا: أنظي.  ي مراكمة مفبلهة

 .11 اب ، صالميعل لللالية األول ، ال إ اءات  ي التاريا الداخلي: مالح لاليور 4

https://www.elkhabar.com/press/article/22977
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همووي و أموودر عبوواس لالوويور أواموويه لوو: "هووف اللضووية بلللوو  "الوولرد  ئتووا "بي مووا  تروود  
 وأ موييح يروب حضولر هموي عبوار حيوا  أمي )عتماع الذ  هلد بأم الكماكم عبار ليرضي ا 

فصوول هووف التروواويات التووي ئووام بدووا همووي عبووار ئوودم لوو  الرووام هبوود هللا تلييوويا م  حيووث ، (ميتووا
خووي، و انول مووف غتيالو  لع صوييف مووف هويش الروام هبوود هللا، وإهوداده العوودل لتصوفيت  هول اخإب

عتموواع العوووا  إ ووتدهاء همووي عبووار مفووار ت   ووي إاأل ووباب التووي د عوول ب بوواس لالوويور إلوو  
عتموواع لر ووة للترليوو   ووي اللضووية، تكلنوول ببيموو ، حيووث  لووع مصوووف  بووف بللعيوود خوول  ا 

ل ال يفووة مموورل لمصوووف  بووف بللعيوود، همووار دونووة مموورل ل بوواس لالوويور، هبوود اللهوواب : مووف
 . 1"هرماني الللري ممرل لعاع  هرل 

ئتوووا  "و "عبوووار هموووي"إلووو  أن أمووو  الخووول  بووويف  "هبووود الرميووود هووولاد "بي موووا يفووويي 
إلو  أن  "هبود هللا نلاوريوة"يعلد إل   لء تفاهم  تعل  بتأايي المراهد ف، بي ما  وذهب  "اللرد 
ل وو  ب احيووة الوولنيل بتصووفية مراهوود ف مووف  وولم األوراس إ ووي ت ووببدم  ووي   "عبووار همووي"قيووام 

يوويا أ ولدا أهووده تلي  األولو ئا وود الم ولوة  "مصوووف  بوف بللعيود"التولتي،  تللو   إلوو د ول بواألملر 
: ،  أر وو  لر ووة تكلنوول مووف"عبووار همووي" وود  "مووالح البووا "و " وويييف ل لخضووي"كوو  مووف 

 .2، للترلي   ي اللضية"هبد هللا هرام ة، وهمي دونة، وهبد اللهاب هرماني"
 ووتدهاء إعتماهووا وتووم إ ووي م ولووة  وول  أهووياس هلوودنا : "حد روو  "الوولرد  ئتووا " لاموو  

بليالو  بوأوامي عبواس لالويور، وأللوي هليو  القوبا وأردت تفوبي  همي عبوار الوذ  حضويه وتوم ت
ئتيوواده وت وووليم  إلوو  مي وووي القيووادل بوووأم الكموواكم إال أن هبووود اللهوواب هرمووواني إمرملهووة تتووولل  

ئتيوواده إلوو  حيووث هوول مولوولب ولووم يووو  الرووا  حتوو  إاالووب بووأن  ت وولم  م ووي هلوو  أنوو   توولل  
 .3" ي القيادلبلال ي خبي إغتيا  همي عبار ئب  وملل  إل  مي 

                                                 
 . 91، 91ص. اب ، صالمصدر ال :اللرد  ئتا  1
 . 11، ص، الميعل ال اب (م4591-4591)دور اللاهدل الفيقية  ي الرلرل الريا يية  :اهي عبليالو 2
 . 91 اب ، صالمصدر ال :اللرد  ئتا  3
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ح  ووووم دهوووول اللووووادل  ووووتليت اللر ووووة  ووووي أوالد بفوووويإ: ""شليفووووي ال ي وووواني"بي مووووا  ووووذ ي 
 عتماع، وئد ر ا همارل بلئلي وهبد هللا نلاورية تلبيوة الودهلل،  وي حويف  وارالمع يف إل  ا 

فوذ فيو  حبوم وإ ي وملل  أللي هلي  القوبا ون   ،ميرهةالإل   ر لة  مانية مراهد ف عبار همي
 . 1"م4599أ يي   44ا هدام  ي مبان  ده  حري اليح   لم 

ه  وي  ول  ؤ الترلي  الوذ  توم إعويا: " يترد  هف دور اللر ة بللل  "هاع  هرل "أما 
الولرد  ": مل بالفع  أدلة  د اللادل الرل وةأهياس مف اي  اللر ة التي أتل مف األوراس ئد  

إلوو  توولن   وبعوود أن أدرك األموولر  ووي   "ار هموويعبوو"أمووا  ،"ئتووا ، عبووار همووي، نلاوريووة هبوود هللا
حيووث تمب ووول لر ووة الترليووو  مووف إهادتووو  إلووو   وول  أهوووياس تروول حيا وووة مفووددل وتوووم إهدامووو  

ال  واء وإخوتل    هتودع هلوإ  "عبوار هموي"بالملا لة التامة للادل  ل  أهياس، للد  بل حلا أن 
 .2"و وو عدا  ي تلن  ألهدا  شخصية.ت.أملاال هامة هي ملك لريل

وو مووي الووذ  ، األ"عبووار همووي"يت األعوولاء  ووي م ولووة  وول  أهووياس ب ووبب ملتوو  للوود تعب 
 تفوداد إمل قيوادل األوراس التوي دخلول بودورها  وي أيموة داخليوة إ وي  ا  عع  العلئة تيداد  لء

مووول  "الوولرد  ئتووا "ن وووراب إنتدووول تلووك الفتوويل بإم، و 4599 ووي مووارس  "مصوووف  بووف بللعيووود"
 .  3"تلعدلا إل  الرب  األبياذ ف ال عماهت  مف  ل  أهياس
لردو  تراويات أخيع ئود تييود موف توأييم وتعليود  وم عا  ": "اللرد  ئتا "و ي هذا يلل  

الل ل ئد تكلن أكري خويا و ويرا هلو  م وار الرولرل والم ولوة، وإ فواال للمو اميل التوي  انول 
هواب هرمواني برروة مبيمرة م بلا هل  أن وي الفوخص المولالي  وي التصوفية هلو   ود هبود الل 

 ن وووراب موووف م ولوووة  ووول  أهوووياس، و لفووول  ختووويت الاعيوووة ا إأن وووي موووف إغتوووا  هموووي عبوووار، 
 .4"بيف هبد الرميد دليح والرف او  رمضانية بتللي ش ون هذه الم ولةوالكات   مالح البي  

                                                 
 . 13 اب ، صالميعل ، ال(م4591-4591)دور اللاهدل الفيقية  ي الرلرل الريا يية  :الواهي عبلي 1
 .13ص اب ، الميعل ية األول ، اللللال إ اءات  ي التاريا الداخلي :مالح لاليور 2
 . 13، صالميعل ال اب  :الواهي عبلي 3
 . 11 اب ، صالمصدر ال :اللرد  ئتا  4
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موف م ولوة  ول  أهوياس وهلدتو  لم ولوة تب وة،  "الولرد  ئتوا "ن راب إوحل  ظيو  
موف أمو   مرملهتو  ي، ئوام بتودعيمالخوئتا  اللرد  ب بعد أن أح   : ""ل هاع  هر"ترد   

تصوو  بلا ووود إحيووث  ، وودراتة بإتروواه وول  أهووياس م ولووة غووادر و  بأ وولرة أتلماتيبيووة ال مامفووة
 ئووا  ئتووا  الوولرد  لعمووي البلئصووي إنوو   ووي  و  مووف ال مامفووة، بلدتوو الم ولووة همووي البلئصووي ابووف 

 وووي األوراس أر ووولل إلووو  الم ولووة لر وووة ترليووو  لتلريوووو  ن القيوووادل العليووا أمووف  ووول  أهوووياس و 
ئوادل ال مامفوة بلوادل موف تعوليا غتيال ، وأ ا  أن القيادل العليا باألوراس تييود إ وإندا أرادت 

 ،أن التيرووواني ئوووادم نرووول مي وووي قيادتوووك  عووولو ، األوراس رغبوووة  وووي  وووي   ووولوتدا هلووو  تب وووة
ييووود ليوووا  وووي م ولوووة هووويف البيضووواء ويأهوووي  أن التيرووواني ملعووولد حا :أعووواب هموووي البلئصوووي

ربمووا : "رد هليو  وهول مضوويب ك،غتيالووإ موف أعو   كإن التيرواني ئووادم نرول  : لوا  لو ، "رؤيتوي
غتيوا  إدوار ال وبخة أموي ب  أنل هل  ح   عل  لد هلمل للتل أن التيراني خول  مويوره هلو

أن تكوولن رغبووتدم مووف المرتموو  عودا و  ،ال مامفوة  موالح بووف ح اشوي الووذ  هوول مرل وا   تمووي إلوو
 ".التخلص م ي

هلووولان "وأ لاعووو  موووف م ولوووة  ووول  أهوووياس يلووول   "الووولرد  ئتوووا "وحووول  ظووويو  هووولدل 
م ووذ مووا يلووارب الرل ووة أشوودي  ووان الوولرد  ئتووا  ئا وودا لم ولووة : " ووترلاب إ ووي مرضووي  "الويووب

 ووول  أهوووياس ئووود أر ووو  مبعووول يف موووف مليبيووو  لدرا وووة م وووألة الخووول  بووويف ئوووادل تب وووة وئوووادل 
شووووييط ليهووووي  :ئتوووويحدم الوووولرد  ئتووووا إوراس وبرووووث  وووور  إموووولح ، ومووووف هوووو الء الووووذ ف األ

تخواذ إنتظوار، وأنو   وي حالوة ء هل  الولرد  بضويورل التييوث وا  أشار ه ال ،و ماهلي مالح
،  ووي الريووي الراليا ووي لم ولووة تب ووةتخووذ  ووي إاووار هلوود موو تمي هووام هووذا اللوويار  ووإن األمووي    

م برضوولر ئووادل ال وولاحي الرل ووة 4599م تصووع شوودي عوولان عتموواع  ووي تفوو  هلوو  هلوود ا أو 
 49وئوود وموو   وولم  ،لم ولووة تب ووة بربوو  ررئوول بوولاد هوول  موول ئا وود م ولووة تب ووة ورتووان بفوويي

الولرد  ئتوا ، الوييف عبواد، هولن هموي إلو  م ولوة تب وة، حيوث هلودت القيوادل : علان    موف
 .1"عتماها شارك في  عميل اللادلإ

                                                 
 . 433 اب ، صالميعل التولرات الع بيية بم ولة تب ة، ال: بلببي حف  هللا 1
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ي:يم6591شوينيي11إشاماعيشب يآرةوي -
 "بفويي ورتوان"عتماع بآرئل و ان لدع المرتمعيف هد  واحود وهول تالييوي اللا ود هلد ا ي

عتموواع  وو  وئوود حضووي هووذا ا  ، ووتبدال  بلا وود عد وود مووف أب وواء الم ولووةإ، و  وويد  ح وويالموودهل 
بفوويي ورتووان، شووييط ليهووي،  ووماهلي مووالح،  يحووي  وواهي، عبوواد الووييف، ": ممرلووي الم وواا 

 : عتماعا هف وئد تمخا  ،"بلئصي، هللان الويبهلن همي ال
 . لا د م ولة تب ةك  هي  بفيي ورتان مف م صب -
 .إل  م ولة األوراسوتلن  هدم إر ا  األ لرة اللادمة مف ليبيا  -
 . عتماعإر ا  مبعل يف إل  أحمد بف بلة وإبلغ  بالليارات المتخذل  ي ا   -

ر لووة  صوويلة مبلنووة مووف هفووييف لووة تب ووة م و "بفوويي ورتووان"غووادر بعوود هووذه اللوويارات 
 مووا ئووير ئووادل تب ووة ا نفصووا  هووف القيووادل  ووي األوراس وتفووبي  قيووادل ، إلوو  األوراس امراهوود
  : فوشبللا  ي هذا ا اار لر تي: عد دل

ي:ديريجيإلسةاسةجيويييل  جييي -
وووو  ، ر لووووة أربعووووة "ل اليبعووووي  وووولن "ف هلوووو  رأ وووودا ي  تفووووبلل مووووف خم ووووة أشووووخاص ه 

، و انوول " ووماهلي مووالح، عبوواد الووييف،  يحووي الووواهي بووف هرمووان، ليهووي شووييط": فم تفوواري
 . نولئا مف تب ة إل   ل  أهياسإمدمة هذه اللر ة تمفيط ال احية 

ي:يييل  جيييعسكتيج -
م ولووة تب ووة وم ولووة  وول  أهووياس، وئوود تووم تعيوويف شووييط : كانوول مل وومة إلوو  م ولتوويف 

 .2هل  م ولة  ل  أهياس اللرد  ئا دوئتا  ا ،هل  م ولة تب ة ائا د 1ليهي

                                                 
فل  الروولرل الريا ييووة موول م بوودوار تايب وول تب ووة، شووارك  ووي الروولرل التلن ووية، إلتروو  بصوو4541ملاليوود  وو ة : ليهووي شووييط 1

بداياتدا و ان ل  دور  بيي  ي هملية الت ليح، هي ف م  وال هل  الم ولة الممتدل بيف الربو  األبويا والرودود التلن وية، ئواد 
العد ود مووف المعووارك الكبوويع  وود اللوولات الفين ووية  معي ووة واد  العلوو ، معي ووة الووداملس، معي ووة أرئوول، و ووان مووف معار ووي 

ام، أ وي  ي األخيي لت ليم نف   إل  لر ة الت  ي  والت فيذ التي أهدمت  بداهي التميد وهصيان األوامي ر لة ئيارات الصلم
، عم يووة 29، عم لتتجييياتتتيث، "نبووذل هووف حيووال الفووديد ليهووي شووييط: " ل ووع م اموويية: أنظووي. م4591عبوواس لالوويور  وو ة 

 .15، ص4553التاريا والتيا  األ ي  بات ة، الريا ي، 
 . 411، 419ص. اب ، صالميعل الالتولرات الع بيية بم ولة تب ة، : بي حف  هللابلب 2
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عتتادةيييهةكلتتجيييسةاستتةجيإويمي6591أوتيي11مجمتيييصتتوماميمتت:يييثتتان ييمب تتثي
ي:وييعسكتيج

ي:عقادلأسبابيولتوفيإن:يييمطلبييألول
 تفو  اللوادل التواريخيلن هلو إم، 4591نودلعل الرولرل الترييييوة  وي أو  نول مبي إه ودما 

م عميل اللادل والم ا ليف  ي أو   يمة تتاا لدوم، لكوف م تمي هام يض  لعلد هداد  يورل ا 
وئوود   ،نظوويا للظويو  الصوو بة التوي واعدتدوا الروولرل  وي الووداخ  والخوارم  هوذه الفيموة لووم تترلو

مفووواك  هليصوووة لتوووولر  (م4599-4591)المضوووادل للرووويل الفين وووي  ا  وووتياتيريةشوووبلل 
تصوا  بويف مختلوع قيووادات وعودت المخوووات الفين وية موعلبة ا و، حيوث أ.ت.همو  عويل

ومعلبة الت  ي  داخ  الم اا  الع بيية والم اا  فيموا بي دوا،  وع إلو  ذلوك  ،و.ت.عيل
  خ ووووا ي بفووويية  ووووي الروووإو ووووذلك  ،تفوووائم مفووووب  التموووليف والتمليوووو  ونلوووص التوووويود بال ووولا

ار، تووبوواعي مخ" : تفووداد هوودد مووف اللووادل الع ووبيييف أمرووا إ ووفيت هووف أو .ت.مووفل  عوويل
وعود  ياغوا  وي القيوادل وأدخو   ريويا أمموا ، "، مصووف  بوف بلالعيودشويراني بفوييموياد، د دوش 

 . 1مف الم اا   ي مياهات وئلئ 
رولرل  وي الفوما  الل و وي ي، ل وي البدايوة متردوة إلو  هلود مو تمي عوامل لالقيوادل كانل 

راهود ، ويوذ ي المولكف الصعلبات حالل دون ذلك، وتعذر هلده  ذلك  ي عبا   ل  أهوياس
ئا وود الم ولووة " مصوووف  بووف بللعيوود"ئا وود م ولووة  وول  أهووياس أنوو  تروود  موول " الوولرد  ئتووا "

يي لم تمي خاص بالرلرل بم ولة  ول  أهوياس، و ويبلن دور مراهود  الم ولوة ضاألول  للتر
حمايووة اللا وود ف والمفووار يف  ووي هووذا الموو تمي وتووأميف  وو  م ووتليمات ، وهلوو  هووذا األ وواس تووم 

 .2   ئا دتكليم ممر  هف 

                                                 
 .19، 19ص.نفأل وتولر عيل الترييي اللا ي، الميعل ال اب ، ص: بلببي حف  هللا 1
 . 12 اب ، صالمصدر ال :اللرد  ئتا  2
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يي:م6591أوتيي11ةتيريتيممجمتيييصومامي:يييمطلبيييثان 
بمووووويور حووووولالي واحووووود وهفوووووييف شوووووديا موووووف إنووووودالع الرووووولرل الترييييوووووة ياد هووووودد ع ووووولد 

د مف إيراد اييلة للتكف  بدذا العودد موف الع بيية،  ان الب    ع نوا  هملياتاو وإت .ت.عيل
عد وودل  إ ووتياتيريةوالبرووث هووف  ،التمليوو  والتمووليفالتوودريب والت ووليح و فيمووا  تعلوو  ب، 1المر وود ف

 البرووث هووف إاووار عد وود  ووذلكو الروولرل،  هلوو الفين ووي لللضوواء   ووتعمارلملاعدووة مخووووات ا 
 لملاعدووة ا  ووتياتيرية المضووادل للروويلعوووي لروويل الترييووي اابعووا ت ظيميووا وايبليووا عد وودا ي  

موو تمي عبدووة  لووده  ومووف أعوو  ذلووك  اللضووية الريا ييووة  ووي المرا وو  الدوليووة، وتوودوي الفين ووي، 
ت ظوويم الروويل ال وويما  ، وو  هووذه اللضووايا   وويي ي هلوو الووذ  م4599أوت  12ييووي األو  التر

وبوووذلك  يفوووب   ،للتروووير دما  ضوووي ئ وووالم    ينت  وتيويوووده بت ظيموووات ت ووواهده هلووووايبلتووو  وهصووو
إذ  ،لرولرلم تمي الصلمام نلوة ترل   ي م ار الرلرل خاموة فيموا  تعلو  بالرانوب الع وبي  ل

، ةالع وووبييالم ووواا  م وووتلع تل ووويم   ، وهلوووو.ت.م وووتلع عووويل  عد ووودل هلووو تدخووو  تعوووديلأ
إيرواد اوي  و حيث أمبرل ه اك اي  عد دل للتموليف والتمليو  و و  نظوام مضوبلج ومربوم، 

 ال يا وةه بيية تتماش  وتولر  إ تياتيريةللدهم الداخلي والخارعي، و   ذلك  ان بتوبي  
 .الرلرل التريييية   ع  لللضاء هلي لذ فين ي اال ريلالريبية لل

ي:يييا ظةميييسةاس ييلثورة .6
وي ل عميول الرلانوب الت ظيميوة بظدولر تمخا هف م تمي الصلمام مرملهة ئويارات م  

م العموو  ال يا ووي والع ووبي  للروولرل الترييييووة داخليووا وخارعيووا، ومووف أهووم  م   ووات تلوولد وتلوول 
 :تلك الم   ات

                                                 
 و  اللاليوات التاريخيوة،  اللاليوة الرانيوة  ح ب مرضي م تمي الصلمام  تبيف ل ا تيا د هدد أ ياد عيل الترييي اللا ي  ي 1

م، و وي اللاليوة الرالروة  وان العودد 4599مراهد   ة  4995مراهد ليبل  العدد  422كان هدد مراهد دا هفية أو  نل مبي 
مراهد ليص   92مراهد،  ي حيف نرد ان هدد مراهد  اللالية ارابعة  ان  3422مراهد ليص  هددهم إل   192حلالي 
:  عد دحلب :أنظي .مراهد 4222إل  حلالي  92د دا مف مراهد، أما اللالية الخام ة  انتل  هدد مراه 4222ل  العدد إ

 . 119، 131ص.، ص1222، م فلرات دحلب، الريا ي، مهمجيم  زةيمنيأش ييساقاللييي زيئت
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 ورةييي زيئتيجيييم لسيييو   ييلث(CNRA)ي:ي
يعووولد إئتوووياا إنفووواء  ووو  موووف المرلوووو  الووولا ي للرووولرل ولر وووة الت  وووي  والت فيوووذ خوووول  

لو  ر ائو  بضويورل و ول هي تويف قيواد تيف إ، الذ  أشوار "عبان رمضان"عل ات الصلمام إل  
 وإئتوووياا التي يبوووة ،تكووولن إحوووداهما ذات  ووولوة تفووويي ية واألخووويع ت فيذيوووة خا وووعة لدوووا ،للرووولرل

العددية لك  هي ة مف الدي تيف، وبذلك عاء المرل  اللا ي مل وعا بوال ظي إلو   ويورل تول يه 
 .1هل  الوابل التمريلي لرميل اللادل

بووال ظي إلوو  الصوولحيات " بيلمووان الروولرل"يعووي  المرلوو  الوولا ي للروولرل الريا ييووة بأنوو  
 وووول و ع ووووبي  للروووولرل و التفوووويي ية التووووي أو لوووول إليوووو   ووووي ا شوووويا  هلوووو  األداء ال يا ووووي وال

أهلو  م وتليات قيوادل الرولرل الريا ييوة  وي الفتويل الممتودل موف وهول  ،ال صلص التفويي ية للرولرل
القيووادل العليووا لربدووة "الدي ووة التووي تمروو  " ال وويادل اللا يووة"م، ألنوو   ووان حووامي 4599-4591

ن أيضوووا ومووواحب الرووو  اللحيووود  وووي تلييوووي ال ووولم أو ملامووولة الرووويب، و وووا" الترييووي الووولا ي
  .2الدي ة اللحيدل التي يمب دا ا شيا  هل  الدي ة الت فيذية

علود إعتمواع مرلو  ي ،م ئول هضول 41دا وم و هضول 41م دم  هضل 31لن مف  تك
 تصووبح ال  للروولرل بولووب مووف لر ووة الت  ووي  والت فيووذ أو بولووب مووف نصووع أهضووا  ، ومداوالتوو

ويعلد إعتماع المرل  موي ل  و   ،أو م ئتا ا ارية المفعل  إال بعد تلقيل إ  ا هفي هضلا دا م
و، وتعيووويف اللروووان التأد بيوووة .ت.وموووف مدامووو  م ائفوووة والتصوووليل هلووو  مييانيوووة عبدوووة، 3 ووو ة

ال فوووواج ال يا ووووي )و .ت.والمياقبووووة ا داريووووة والماليووووة وا شوووويا  هلوووو  عميوووول م ظمووووات عبدووووة
  .4(والع بي  للرلرل

                                                 
روولرل ل الماع ووتيي تخصووص توواريا ال، ر ووالة ملدمووة ل يوو  شوودادييمبتتادئيييا ظةمةتتجييقةتتادةيييثتتورةييي زيئتيتتج: حبيمووة شووتلاا 1

 . 31، ص 1222/1224، عامعة الريا ي، وا عتماعية ن انيةالريا يية،  لية العللم ا 
، أايوحوة ملدموة ل يو  شودادل د تولراه  وي (م6511-6591)جطتوريييهيئتاتيييقةاديتجييلثتورةيييا تيتيتجي: هبد ال لر خيري 2

 . 495، 491ص.، ص1229/1229ماعية، عامعة الريا ي، ن انية وا عتا  مي، ئ م التاريا،  لية العللمالتاريا المعا
 . 91، 93ص.ص الميعل ال اب ،نفأل وتولر عيل الترييي اللا ي، : بلببي حف  هللا 3
، الريا وي، 19، ع م لجيأولينو مبت، "ال ظم ال يا ية وا دارية والع بيية لريل وعبدة الترييي اللا ي": مورمد ئ وار   4

 . 41، ص4511
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 ي  جيييا سيقيوييا فيذي(CCE):ي
ئتووياا الووذ  أوموو  فوواء أو  عدوواي ت فيووذ  مي ووي  ملترلووا ومت وولا موول ا عوواء ئوويار إني

موواحب الفكوويل الداعيووة إلوو   "عبووان رمضووان"بإنفوواء الردوواي التفووييعي للروولرل الريا ييووة، و ووان 
الفصووو  بي دموووا لم ووول التوووداخ  والالمووول  اللوووذان  انوووا يميووويان األداء ال يا وووي والع وووبي   وووي 

اللر وووة موووف  نلووويأ األهووودا  المتلخوووال موووف وراء تأ وووي  ويمبوووف أن ،مختلوووع م وووتليات القيوووادل
فواج الرولر  يفتلودهما  وي ميحلوة  ترابة لضويورتيف أ ا ويتيف  وان ال ت ميتدا التي عاءت لإل

لتلموووويات نولئووووة، ونلصوووود بدمووووا الت  ووووي  بوووويف الم وووواا  وموووول الخووووارم، والمبووووادرل بت فيووووذ اا 
  .1رلئادل الرل   تخاذها مف اي إوالليارات التي  ان  تم 

نبرلوول لر ووة الت  ووي  والت فيووذ هووف المرلوو  الوولا ي للروولرل الريا ييووة وهووي م وو ولة إللوود  
عووود هوووذه اللر وووة بمرابوووة الردووواي الت فيوووذ  للمرلووو ، حيوووث أندوووا تتووولل  مدموووة توبيووو  أمامووو ، وت  

 موووا أن لدوووا  امووو  ال ووولوة هلووو  عميووول  ،اللووويارات ال يا وووية والع وووبيية التوووي  تخوووذها أهضووواؤه
لم ظمووات ال يا ووية والع ووبيية للروولرل، وعميوول اللووادل مووف  يا ووييف وه ووبيييف الووذ ف الدي ووات وا

 : وتكلنل اللر ة مف ،2يللملن ب فاادم الرلر   ي أنراء مختلفة مف اللاليات
 . مبلع بالف ون ال يا ية والمالية :عبان رمضان -
 . مبلع بالعم  الفدا ي هل  م تلع مد  ة الريا ي :العيبي بف مديد  -
 . مبلع بالت  ي  بيف اللاليات وئا د اللالية الرالرة :م بللا مكيي -
 . والدهاية" المراهد"م  و  هف مريفة  : عد دحلب -
 . ة الريا ي ترادات الولبة والعما ، وبإدارل ش ون مد إتصا  بمبلع با  : ل ع بف خدل -

لوواج ختصاموات التووي أئيهووا مو تمي الصوولمام لدووذه اللر وة  ووي ال ويمبوف حصووي أهووم ا 
 : اختية

                                                 
 . 493صالميعل ال اب ، : هبد ال لر خيري 1
، الريا وي، ، دار البصوا ي الرد ودل لل فوي والتلييول(م6511-6591)ييا ظةميييسةاس يويإلديريييلثتورةي: هليلة  ويم هللا 2

 . 342، 325ص.، ص1243
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و لت فوويط وت  ووي  وت ظوويم العمليووات .ت.وامووي وتلييوول وحوودات عوويلاألتعليمووات و الإموودار  -
 . الع بيية  د اللحدات الع بيية الفين ية لضمان نراحدا

 . تلعي  وإدارل عميل  يوع الرلرل وأعديتدا الع بيية وال يا ية والدبللما ية -
ن وورام بوويف  ووي الخووارعي بالووي  ترليوو  ا ربووط ال فوواج الع ووبي  الووداخلي بال فوواج ال يا -

 . العمليات الع بيية وال يا ية والدبللما ية
وحتوووو  تمووووارس لر ووووة الت  ووووي  والت فيووووذ  وووو  مدامدووووا هلوووو  أكموووو  وعوووو  أوموووو  موووو تمي 
الصووولمام بإنفووواء مرملهوووة موووف اللروووان تتووولل  توبيووو  ئياراتووو ، وال ووودي هلووو  مصوووالح الفوووعب 

ئتصووووادية، اللر ووووة ال لابيووووة واللر ووووة ألخبووووار، اللر ووووة ا لر ووووة الدهايووووة وا :والروووولرل، ومووووف أهمدووووا
 .1ال يا ية

 :يييعسكتييي ةتيييا تيتيييو   ييا ظةمي .1
للد ر ي م تمي الصلمام هل  علانوب ت ظيميوة تتعلو  بالرانوب ال يا وي وا  ود لللعي  

والع وووبي ،  فووووي الرانووووب الت ظيموووي أمووووبح التووووياب الووولا ي مل ووووما إلوووو   وووتة واليووووات وذلووووك 
ة الصرياء  لالية  اد ة، وأمبرل حدود    والية مل رة بدئوة،  موا ئ ومل اللاليوة بإ ا 

إل  مرملهة م واا  والم ولوة إلو  نولاحي وال احيوة إلو  ئ ومات، أموا مي وي القيوادل لكو  واليوة 
ن مف ئا د ه بي  بيتبة هليد وي اهده  ل ة نلاب يرملولن رتبوة را ود، ويعود ئا ود اللاليوة  يتكل  

و .ت.يا و يا وووويا ي وووواهده نا ووووب ه ووووبي  مبلووووع بالعمليووووات الع ووووبيية لروووويلم وووو وال ه ووووبي 
، تصوواالت ووتعلمات وا ونا ووب  يا ووي مبلووع بالدهايووة والماليووة وا دارل والت ووييي، ونا ووب لإل

كلع بقيادتدا  ابط بيتبة نليب، وي واهده  ل وة  وباج بيتبوة موليم  واني، أموا أما الم ولة في  
بة مليم  اني وي اهده  ل ة  باج بيتبة مليم أو ، بي موا الل ومة ال احية فيللدها  ابط بيت

 .2يللدها مع  ابط بيتبة م اهد وي اهده  ل ة نلاب مف رعا  الصع بيتبة هييم أو 

                                                 
 . 342الميعل ال اب ، ص: هليلة  يم هللا 1
 .91، 91ص.ي اللا ي، الميعل ال اب ، صنفأل وتولر عيل التريي :هللا بلببي حف  2
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 :و.ت.والردو  التالي  بيف الت ظيم اللتالي للحدات عيل
 

يعدديأ تيديييوحدةيييقائدييياعيينيييوحدة
 يد  44 هييم أو  /// الفلم

  يد 39 م اهد أ لام 23 الفصيلة
 أ ياد 442 مليم أو   صا   23 الكتيبة
  يد 392 مليم  اني  تا ب 23 الفيل 

 

 ي:يييتجبيييعسكتيج
  1:تخاذ اليتب المعمل  بدا  ي بلد القبا   وهيإ ر م تمي الصلمامئي 

 .حمياء تل ح هل  الذراع األيمف   هلمة هل  شب    :يألول يي  دي -
         .ل عان هل  الذراع األيمفهلمتان هل  شب     حمياء ت: ييعتيف -
 .حمياء تلمفان هل  الذراع األيمف  ل  هلمات هل  شب    : يألول ييعتيف -
 .بياأهلمة هل  شب     ترتدا خط : ييمساعد -
 .نرمة بيضاء تل ل هل  الكتفيف: يألول ييمالزم -
 .ل  الكتفيفنرمة حمياء تل ح ه: ييمالزميييثان  -
 .أخيع بيضاء هل  الكتفيفو نرمة حمياء : يألول ييضابط -
 .نرمتان حمياوتان هل  الكتفيف :ييضابطيييثان  -
 .وتان والرالرة بيضاء هل  الكتفيفنرمتان حميا: ييصاغييألول -
 . ل  نرمات حمي: ييثان  ييصاغ -
 .لان  الرالث مف رتبة الصا  األو الصا  الراني وأه: ييواليج ةائد -
  .الضابط الراني وأهلان  الرل  مف رتبة المليم األو : ةائديييم طقج -
 .ن  الرل  مف رتبة المليم األو المليم الراني وأهلا: ةائدييي احةج -

                                                 
 . 351، ص4554ر البعث، ئ  وي ة، الريا ي، ، دا4، ممل مجييي زيئتييي دبدة: همار ئلي  1
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المفل ولن ال يا ويلن لدوم و الم اهد وأهلان  الرل  مف رتبة العييم األو  : مجةائديييقس -
  .نف  الضابط  ي الميا   التي   تملن إليدا

 ي:يصالحةاتيمسموليييل  ج
 تمتوول بال وولوة المي ييووة  ووي حوودود دا يتوو  التيابيووة، وبالتووالي يعتبووي الم وو و  الي ي ووي 

 : أمام الدي ة األهل  م  ، ومف مدام 
 . ت ظيم وتيأس إعتماهات اللر ة -
 . تخاذ الليارإحتيام مبدأ ا عماع أو األغلبية  ي إ -
 .1الميدانيف ال يا ي والع بي  ن رام فيما  تعل  بتوليي التكام  وا  -
 .توبيلدا الريص هل   التلعيدات والتعليمات إل  عميل األهضاء و يبلت -
  . تمتل ب لوة وملحية التفتيل واليئابة فيما  تعل  ب فاج وأهضاء لر ت  -
 ي:يصالحةاتيييمسموليييعسكتيي

مراهووود ف، م ووبليف،  ووودا ييف، )و .ت.عوويلع وولد هوول م وو و   وووي حوودود دا يتوو  هلووو  
 : وهل بالتالي يعتبي الم  و  األو  هف ،(و ذلك رعا  الدرك وحياس الالابات

 .و.ت.التدريب الع بي  لر لد عيل -
 . و.ت.التيبية الفكيية والعلا دية لريل -
 . ال فااات والعمليات الع بيية التي تلل  ي حدود دا يت  -
 .  يائب ويردد مبان العمليات، وي قيم ال تا   -
نضوباج داخو  وحودات ي دي هلو  ت فيوذ توبيو  الواهوة وا مراهد ف و يللم بد ل ميتبات ال -

 . 2الريل
ومووف الملحظووات الروود يل بالووذ ي والت ووري ، هوول أن الم وو و  الع ووبي  أ  وواء إعتموواع 

 : اللر ة يلدم

                                                 
 .414، 412ص. اب ، صالمصدر ال: هلي  ا ي 1
 . 95 اب ، صالميعل ، النفأل وتولر عيل الترييي اللا ي :بلببي حف  هللا 2
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 .التلييي ال ظامي للريل -
 . التلييي األدبي للريل -
 . ال فاج الع بي  للريل -
 . تلييي حل  العدل والعتاد -
 . يي المالي للريل والدرك وحياس الالاباتالتلي  -
و  يلدمو  إلو  لر وة التلييوي األ، موالب بتلديم تلييييف هلوب  و  همليوة أو نفواج ه وبي   -

ال احية، وإن تعذر ذلك ل بب مف األ باب  علي  أن  ي   التلييي مباشيل إل  مي ي قيادل 
ليووو  أن يلدمووو  إلووو  لر وووة الل وووم التلييوووي الرووواني  ع، بي موووا  وووتفادل م ووو  وووتاللل  وا اللاليوووة  

لم التصاهد  لتي ل  بدورها إل  الدي ة األهل  هف ايي  ال  
1 . 

  ي:يصالحةاتيييمسموليييسةاس
الدهايوووة و و .ت. ل وووح األهووودا  الرقيلوووة للرووولرل  موووا حوووددتدا الل يلوووة األ ا وووية لربدوووةي

  2:و إ ا ة إل .ت.والتعييم بأنفوة عيل
 .و.ت.التيبية لع امي عيل -
 .الم تمي مل مختلع شيا ح الفعب   الدا م والرلارتصاا  -
 . ت لم األملا  والدبات، ويد ل ال فلات والم ح العا لية -
يرتمووول بالمروووال  الفوووعبية للووودواويي ويبلالدوووا التعليموووات وييائوووب أنفووووتدا، وييائوووب أهموووا   -

 . لران العد 
ي ول تلواريي حول  إهداد التلاريي هف أنفوة العدو مف أهما  ه ع وئمل  ود المودنييف، وي -

 .الرالة المع لية للفعب
 . 3ا شيا  هل  التمليف وإهداد المياكي -

                                                 
 .411، 414ص. اب ، صالمصدر ال: هلي  ا ي 1
 .42.22، ال اهة 1241دي مبي  21ملابلة شخصية بم يل  بمد  ة خ فلة، بتاريا : شدادل المراهد ريايمية ل الداد  2
 .(21)أنظي الملر  رئم  3
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 ي:ييييمهاميييعسكتيج
 بوووذ  الم ووو و  الع وووبي  هلووو  م وووتلع الل ووومة ئصوووارع عدوووده  وووي ر ووول مع ليوووات ع ووولده  -

 . وال دي هل  تيبيتدم أدبيا وه بييا
يرتوووواعلن  ووووي حوووودود يلوووودم لدووووم  وووو  مووووا و  ،نفووووي روا األخوووولل والتضووووامف بوووويف المراهوووود ف -

 . تواهت  أو م  وليت إ
يفوووي  هلووو  التووودريب الع وووبي  بصوووفة متلامووولة، ويرووويص هلووو  ال ظا وووة والرفووواظ هلووو   -

  .ئتصاد  ي الذخييلال لا وا الد دام و 
يفي  هلو  تلييول المدوام بموا  وي ذلوك الريا وة  وي أمواكف حصوي ة، ومياقبوة الر ولد أ  واء  -

حتيااووووات اللاعووووب إتباهدوووا خوووول   توووويل متعللوووة با  تأديوووة مدووووام الريا وووة، وتلووووديم نصووووا ح
لتوويام بمبووان الريا ووة وهوودم مالادرتدووا إال بعوود تللووي ريا ووة، وحووردم بأهميتدووا و وويورل ا ال

 . 1األوامي مف اي  القيادل
 ي2:يألعماليييقاايةج
و لمختلع األهما  اللتالية  ي اللواهوات الع وبيية التوي تعمو  .ت.ملاملة وحدات عيل -

   التابعة لدا وععلدوا  وي حالوة  تددا  اللحدات الع بيية الفين ية والمياإملة بدا، وملا
 .  ت فار دا مة وعع  ئلاتدا  ي حالة  الط وإرهائدا نف يا وع دياإ

الل وووومات، وتكليوووووم أ يادهووووا بمدموووووة  تكووووليف  يئووووة خاموووووة للمدووووام الفدا يوووووة هلوووو  م وووووتلع  -
 ووووتعمارية ومصووووالح لفوووياة ا ومداعموووة ملوووويات الوووودرك وا اج الفين ووووييف،ب وووتددا  الضووووإ

 . المعمييف، والبرث هف الخلنة وإهدامدم
 وووو  الترتيووووة بمووووا  ووووي ذلووووك ملائوووول الفووووي ات والمصووووانل، والموووويارع الفلحيووووة  ووووتددا  الب  إ -

 . والم تلدهات

                                                 
 . 413، 412ص.، صالمصدر ال اب : هلي  ا ي 1
 .(25)أنظي الملر  رئم  2
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 ووووووي اللوووووويع والمداشووووووي، لتلووووووديم  وووووود الم وووووواهدل للحوووووودات  ليهيف ووووووبليف الموووووو ووووووتعانة بالم  ا  -
 . ة وعمل المعللمات حل  تري ات الريل الفين يو وتكليفدم بمدام الريا.ت.عيل

رموول أكبووي ئوودر مووف المعللمووات يفيمووا يخووص أ ووللب حوويب الكمووا ف يرووب هلوو  اللا وود أن  -
 . هف تري ات وحدات العدو للقيام ب صب  ما ف  دها

 تفادل مف المعويات الراليافية، والتمي ي  ي ملائل رم ة تلل  ي الربا ، وحفي خ واد  ا  -
 . المفتلحة ي الم اا  

 . 1يرع األلالام  ي الوي  التي تمي بدا األرتا  الع بيية التابعة للريل الفين ي -
مالة  ووووتإل شووووببة ا  ووووتخبارات  ووووي أو وووواج ال ووووبان و ووووي و ووووط العوووودو هووووف اييوووو  يتل وووو -

 . صالح الرلرلمتعاونيف يفتالللن ل
 . مختلع اللحداتتللية ملة اللم  بيف مياكي القيادل و  -
 . م بعد الدرلمآمبف إل  الري ة والخفة  م ا لتالر لا بأئص  ما ي -
 . و.ت.والمليمة لل ظام  ي مفل  مر د  عيل ،ا  لنواميرتتللية روا ا م -
 . تللية روا األخلل والتضرية والعم  المفتيك  ي نفلس المراهد ف -
 .2مياهال المبادو ا  لمية والللانيف الدولية  ي ملاعدة ا  تعمار الفين ي -

إن عوويل الترييووي الوولا ي ي وودي هلوو  حفوو  ال ظووام : "يوودل المراهوودي ذ يتوو  عهووذا مووا 
، يوبو  ال  ا عو ويللد المعارك ويلع  الر لد، إن  عيل ل  وحدات مل ومة ويمتلوك ت ظيموا همليوا

مف أمالي وحدل وهي الفلم إل  أكبيها وهي الفيل ، وهول عويل ت ولده الواهوة التاموة ال اتروة 
عيل  لر   دد  لترلي  مرو  هليوا وهول الوذ  يللدنوا لخوولات  وتفدم، وهل هف إئت اع ورغبة

 .3"را خة نرل ال صي

                                                 
 (.42)أنظي الملر  رئم  1
 . 44، ص4599نل مبي  49، 21، ع شتيدةيييمقاومجييي زيئتيج ":لترييي اللا يالمبادو العفي لريل ا" 2
 .25، ص4591أوت  29، 21، عشتيدةيييم ا د :"مف مبادو  لرت ا المظفيل" 3
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و هل تي ييهوا هلو  .ت. ت تاع  مف هي  المبادو الت ظيمية لريلإإن أهم ما يمبف 
الرلانووب الت ظيميووة والتكتيبيووة للوولات عوويل الترييووي مووف خوول  إهووادل ايبلووة الل وومات وموولال 

بووواج  وووي حووودود الم ووو وليات بي موووا هووول ه وووبي  أو  يا وووي أو إلووو  قيوووادل اللاليوووة، و وووك ا رت
ئضا ي هل  الم تلع الداخلي والخارعي، يد هلو  ذلوك و ول خاراوة اييو  لم وتلب  العمو  
الرلر  خامة فيما  تعل  بالعلئات داخ     واليوة وبويف اللاليوات و وذلك فيموا  تعلو  بمياكوي 

للعموو  الع ووبي  بتوووليي أ ووللب حوويب  ةإ ووتياتيريالتمووليف وا مووداد بالخووارم، و ووذلك و وول 
العصووابات بتوووليي أمروو  لفووببة ا  ووتعلمات وتوووليي العموو  الفوودا ي وتلعيوو  للوودهم الفووعبي، 
كوووو  ذلووووك  ووووي إاووووار إحتوووويام اللووووانلن الووووداخلي للروووويل والربدووووة الووووذ   تماشوووو  موووول المبووووادو 

 . العدوا  لمية واللانلن الدولي بما  ي ذلك معاملة األ يع والريح  مف ئلات 
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أوتيي11ييألوضاعيييعامجي  يييواليجييألويىيبعديممجمتيييصومام:يييثايثييمب ثي
ي:م6591

إلوو   1نل ووامداإخويوويل أدت إلوو   قيووادليمووة بأ تموويال مامفووة -أوراس األولوو كانوول اللاليووة 
 : مراور ل ة 

 "بوف عي و  علدم "و "همي بف بللعيد"نفلذ بيف و التي  انل مر  مياع  :يألوريسم طقجي -
خ لوووة  ووويد  )الوووذ  تمي وووي  وووي  يمووو  ع ووولبي بات وووة إلووو  حووودود ب وووبيل  "هاعووو  هرووول "و

 . 2(ناعي، مفلنل، والمصارل
تمي وي  وي  لوذ ا "البواهي شلشوان"ونا بو   "عباس لالويور" انل ترل قيادل  :خ شلجم طقجي -

 . 3تخذ م   مليا لقيادت  الع بييةإالرد دل و  واد 
 األولو نفصوالدا هوف قيوادل الم ولوة إ، وئود أهل ول "ليهوي شييووو"ل  انل بقيواد :جبسجم طقجي -

 . 4ررئلعب   إعتماعخل  
 "هبود الروي ال ول ي"و "هبود الكوييم هوالي"يضا  إل     هذا ال ياع اللا م بيف عماهوة 

وعماهة ال مامفة مف عدوة لل ويويل هلو  مخواين التموليف، وموف عدوة أخويع  "االب العيبي"و
لتمريوو  الروولرل،  "حاموود روابريووة"و "ر وول ح ووف"إلوو  تولن   "بووان رمضووانع"مول مبعوول ي عماهووة 

 .5بمدمة الت ليح والتمليف "أحمد بف بلة"مبلفا مف ئب   "أحمد مر اس"لير  بعد ذلك 
عتمعوووول  ووووي واد  الرد وووودل لم ائفووووة ئوووويارات موووو تمي إ لوووود  األولوووو أمووووا قيووووادل الم ولووووة 

مصوووف  بووف "بمووا عوواء هلوو  ل ووان  موواععت ووتد  ا إالووذ   "هاعوو  هروول "  ، تيأ وو6الصوولمام

                                                 
 (.44)أنظي الملر  رئم  1
 . 431 اب ، صالمصدر ال: مورمد العيبي مدا ي 2
 .11، ص1242للوباهة وال في، الريا ي،  ، دار األمة1، جمذكتيتيييتيئديعثمانيسعدييبنييي اج :هرمان  عد  3
موووورمد يروا ، اللمامفوووة  وووي الرووولرل، الميعووول ال ووواب ، : وأنظوووي أيضوووا. 431الميعووول ال ووواب ، ص:  ييووود نصوووي هللا: أنظوووي 4

 .412، 411ص.التولرات الع بيية بم ولة تب ة، الميعل ال اب ، ص: بلببي حف  هللا: وأنظي أيضا .344ص
 . 11، ص1241، م فلرات الفداب، بات ة، الريا ي، (م6597-6598)أستيريحتبييي دودي: ودمورمد هري  5
 :حل  ئيارات م تمي الصلمام أنظي 6

-  Mohammed Harbi  : Op.Cit, PP65, 78. 
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 ووي  األولوو  يموو  الووذ  تروود  فيوو  هووف الخووذالن الووذ  شووددت  الم ولووة  إعتموواعبعوود  "بللعيوود
 األولو الم ولوة  اا وتي ول  شوي الذ ف لم يفعلول ،بداية الرلرل مف اي  بقية ئادل الم اا  األخيع 

لتوووي  انووول تموووارس  وووتعمار  الفين وووي ار والرصوووار وملاعدوووة ئووولات الرووويل ا هي وووة للووودما
لد مف عد ود أو أكروي إ وا ة بادل، وها هل الخذالن يعية ه بيية ئا مة هل  التدميي وا  يا 

ئصاء الذ  تعي ل ل  الم ولوة خول  مو تمي الصولمام الوذ  هلود دون حضولر قيوادل إل  ا 
 : ةتعل  هتيا  بدذه الليارات ب تفي ئادتدا، وئدم أ باب هدم ا ولم ي   األول الم ولة 

 .األول وممرلي الم ولة لم يرضيه الل د الخارعي  -
 . المفار إلي   ي بيان أو  نل مبي   الرلرل الريا ييةر تلع  لم يلي   -
 . متيايات التي مدرت هف مليرات الصلمامالتيقيات وا  -
ت وووبب  ممووواك موووف  ت وووة بووويف المراهووود ف ئوووياره لتر يووود ال  ووواء  وووي الرووويل وموووا ي وووبب ذلوووإ -

 . ئتتا  فيما بي دما 
تخووووذتدا قيووووادل إشووووالا  المووو تمي بووووالليارات الت ظيميووووة التوووي أبووووا  القيووووادل الرا ووويل  ووووي لوووم ت   -

م ذ بداية الرلرل مر  ئيار م ل التدخيف، والليارات الم ظمة لوييلوة التعامو   األول الم ولة 
ء الووذ ف تخلصوول الروولرل موو دم، موول الموولاا يف، و يفيووة المعاملووة موول أب وواء الخلنووة والعموول

 .1مف إر اء ئانلن داخلي  لتيم ب  الرميل بدوال
الووذ  هبووي هووف  2"م ووعلد بووف عي وو " األولوو و بالم ولووة .ت.و ووان مووف بوويف ئووادل عوويل

نوووو  ال يمبووووف أن تووووتربم وتتصووووي  الربدووووة  ووووي أ"..: ر ضوووو  للوووويارات موووو تمي الصوووولمام بلللوووو 
أوامي و ألندووا متكلنووة مووف الموودنييف والووذ ف يللموولن بأهمووا  خامووة داخوو  الفووعب بوو.ت.عوويل

                                                 
 . 441، 449ص. اب ، صالمصدر ال: اللرد  ئتا  1
 موووف مفروووي  الرووولرل وموووف اليعوووا  الكبوووار ،م4545ملاليووود  ووو ة  الم وووعلد بوووف عي ووو  او الم وووعلذ هاي وووي: م وووعلد عي ووو  2

،  وان موف اليهيو  األو  الوذ   روي الرولرل الترييييوة وراس  ان ئب  الرلرل موف متمويد  الفوي  وناشوط  وي الري وة ال وييةلن
نفوولائ  هلو  شوويراني إ ود همووي بوف بللعيوود  وي أ، هروول لعاعو   ووان معوار  شوويس وشوارك  ووي هملياتدوا األولوو  بواألوراس، 

هتيا   بليارات الصلمام ولر ة الت  ي  والت فيذ وئير ملاعدة الرماهة إ  هلف هدمأ ل ،  ابلي وفيو    هرل  ولاليوربفيي ونلاب
: هرماني م علد: أنظي. م4595  ة  ي ظيو  غامضة ، تل ي ال  هليدم للب المفلشيفأتفلل مل الصلمامييف  إالتي 

 .59، 53ص.أوراس الكيامة، الميعل ال اب ، ص
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مووف عوويل الترييووي، وال يمبووف لروويل الترييووي أن يصووبح تروول  وولوة الربدووة هووذا مووف عدووة، 
 نبرلول ه و  مواإالرالروة القبا و  واللويارات التوي نعلواد المو تمي  وي اللاليوة إومف عدوة أخويع  وإن 

هي  ي الرقيلة  لع ئويارات أمودرها ئوادل اللاليوة الرالروة وحودهم، ألن قيوادل اللاليوة لوم تفوارك 
 .1"ي الم تمي ولم  دلل بيأ دم  ي    تلك الليارات 

 :يييي مامشجإبتيهةميمز وديييإلصالحةجي  يم طقجيييتيئديمهمجي:يييمطلبييألول
 وي اللاليوة  2"ييالولد  ل وعالعليود "ذ   ان  تمتول بدموا الحتيام نظيا لل معة الكبييل وا  
نو  مو دم، بتبليو  العوار  بال مامفوة أل 3"بوياايم ميهولد إ" اليا ود ر لوة المو تميف  ،  لد  ل  األول 

ومراولووة ت ظيمدووا، وإيروواد حوو  لووبعا المفوواك  التووي بوودأت توفوول  األولوو اللوويارات إلوو  اللاليووة 
لعوولدل إلوو  مووا لوتمبي دووا  "مصوووف  بووف بلالعيوود"و "بفوويي شوويراني" تفووداد إهلوو  ال وووح بعوود 

 األولوو إلوو  اللاليووة  " ل ووع ييالوولد"اللا وود كانوول هليوو  حصوو ا وئلعووة  لريووة، لكووف وخوول  ذهوواب 
 . 4م4599 بتمبي  19 تفدد هل  إ يه  لم أوئل  ي  ميف للللات الفين ية 

                                                 
، 1221، موبعوووة هموووار ئي وووي، بات وووة، الريا وووي، (م6511-6599)متتتذكتيتيييم ا تتتديبتتتودوحيييستتتبا ي: لدواال وووبتي بووو 1

 . 94، 92ص.ص
بتدا يوة م، ترص  هلو  الفودادل ا 4514فيفي   41 لم ( يياللد  ل ع حاليا)ولد بليية الصلاد  ب بيبدل  :يياللد  ل ع 2

م، هيف هل  رأس الم ظمة 4519ما   21ارك  ي مظاهيات م، ش4512نخيج  ي حيب الفعب   ة إبالمدر ة الفين ية، 
إلو  األوراس، شوارك  وي  أم حيوث لرو4594موف الفويار  وي أ ييو  م، وتمبوف 4592هتلالو   و ة إ الخامة ب احية  وم دو، توم 

ووو 11وعتمووواع الوووإ نفي عوووا 41 تفوووداد د ووودوش موووياد  وووي إقيادتدوووا بعووود   انيوووة،  وووم تووولليف نا وووب لللا ووود الم ولوووة الرالتووواريخي وه 
 تفودد  ولم أم، شوارك  وي مو تمي الصولمام، 4599 أوت 12م، أشي  هل  ت ظيم هرلمات الفوما  الل و وي ي  ولم 4599

 . 459، 459ص. اب ، صالميعل ال لار هظماء،  :ل عباس :للمييد أنظي. م4599 بتمبي  19
نتلو  إلو  إس  ي مد ة التدذ ب بتب ة، و م بالرمامات بتب ة، حف  الليرن ودر 4511أوت  25ملاليد  ي  :بياايم ميهلد إ 3

م، وهلو  شودادل 4511م لملاملة الدرا ة  وي عوامل الييتلنوة حيوث ترصو  هلو  شودادل األهليوة  وي  و ة 4531  ة  تلن 
م  ا ي إل  باري  وتمدرس  ي معدد اللالات الفويقية وتعلوم الفين وية، وبعودها 4511م، و ي   ة 4511الترصي   ي   ة 

م، وشووال  م صووب مفووتل هووام 4599عتموواع، هوواد إلوو  أر  الوولاف  وو ة يبلن متخصصووا  ووي هلووم ا برامعووة ال وولتروو  إ
حضوي مو تمي الصولمام وحوير ئيارتو  باللالوة  ،نظوم إلو  عويل الترييوي الولا ي  وي الم ولوة الرانيوةإلمدارس عم ية العلمواء، 

مل ولهة  :خويون ربولهلم بللا ومي و  :أنظوي .العيبية ورئي إل  رتبة را ود، و وان هضولا  وي المرلو  الولا ي للرولرل الريا ييوة
 . 324 اب ، صالميعل الأهلم الريا ي، 

 . 431، 431ص.المصدر ال اب ، ص: هلي  ا ي 4
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لوع بدووا موف ئبوو  قيوادل الروولرل المرتمعوة  ووي المدموة التووي     "إبوياايم ميهوولد "باشووي بي موا 
يوة واد  الصلمام، والمتمرلوة  وي إمولا ذات البويف بويف ا خولل الفيئواء المتخاموميف  وي اللال

ظوويو  التووي باشووي الهووف  "ميهوولد "وقيووادل تب ووة، ويتروود   األوراس، ونع ووي بدووم ئووادل األولوو 
متلاعودون  وي  -أوراس ال مامفة– األول هلمل أن ئادل اللالية ":  يدا تأدية هذه المدمة بللل 

تلن   وي مراولوة لرو  مفواكلدم  لرلول بدوم ه واك، ووعودت نف وي ملاعدوا لرالوة نوياع هميو  
، وبووويف ه اموووي  ووو   صوووي  موووف 1ييف وال مامفوووةاألورا ووو وووتربم بووويف الم ووو وليف  ووووياب مإو 

 .2"الفصيليف مف أع  ئضايا وش ون  رييل أهمدا ال ياع والقيادل لمف تكلن 
مدووام  اتكووليف لر ووة ت وواهده  ووي مدمتوو ، وحوودد لدووب "إبووياايم ميهوولد "ولدووذا الالووي  ئووام 

 : متمرلة  ي ما لي
 .  وراء الرلرلمراربة الردلية وتلحيد الصفل  -
 . تعمارية  ي األو اج الفعبيةمراربة الدهاية ا  -
 .      3 تاليئل هذه المدمة  بعة أشديإو  ،تلديم تلييي أدبي هام هف نتا   هذه المدمة -

ا مولحية هوف نتوا   ايرابيوة ب وبب تعلود الخول   "إبوياايم ميهولد "لم ت وفي م واهي 
ف وال مامفووووة، و وووان الرميووول  برووووث هوووف حووو  لدووووذه يياألورا وووأكروووي موووف ذ  ئبووو  بوووويف اللوووادل 

                                                 
ترووذ ر ا نل وووام بووويف األوراس وال مامفوووة بعووود إغتيوووا  اللا ووود شووويراني بفووويي، با  وووا ة إلووو  إئووودام ئوووادل األوراس هلووو  هلووود  1

لرب  األير  بم ولة تاغيدل، الذ   م أغلب ئادل األوراس وتم إ وتبعاد ئوادل ال مامفوة، م با4599أ يي   19إعتماع بتاريا 
حيث إئتيا الرام لخضي إ و اد القيوادل لعاعو  هرول  وترليو  ملوي القيوادل موف الللعوة إلو  عبو  و وتيلي غويب بات وة، و وان 

ادل تب وة توللي هاعو  هرول  توللي القيوادل هذا ا عياء  بداية للخل  بيف مراهد  تب وة واألوراس، با  وا ة إلو  ر وا ئو
هرمواني : الذ   تدملنو  بإهودام هودد موف قيوادات عويل الترييوي الم رودريف موف م واا  تب وة، هويف البيضواء، خ فولة، أمروا 

 :وأنظي أيضا. 411الميعل ال اب ، ص:  ييد نصي هللا:  ييد، والمدهل أحمد وإبياايم اا بي مد  ، أنظي
- Ouanassa Siari Tangour: Adjel Adjoul 1922-1993; Un Combat Inachevé Insaniyat, N25-

26, Juillet-Décember 2004, P60. 
لقيووادل الرووولرل، المبووادو الت ظيميووة : حبيمووة شووتلاا :م، أنظووي4559نووص شوودادل المراهوود إبووياايم ميهوولد  م رخووة بتووواريا  2

 . 413، 411ص.الميعل ال اب ، ص
 .341، 344ص.، الميعل ال اب ، صالرلرل ي مامفة لال: مورمد يروا  3
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لعلوووو  يروووود مخيعووووا لدووووذه  "بووووف بلووووةأحمووود "الخل وووات، وهلوووو  األموووو  هلوووو  للوووواء توووولن  بي ا ووووة 
ي.1الخل ات

ي:يناقاليقةادةيجبسجيوعباسييغتوريإيىيجونسإ .6
متردا م   إل  تلن  للمفوار ة  وي  األول مالادرل ملي قيادل اللالية  "عباس لاليور"ئير 

الريا ووي نروول توولن   "لالوويور عبوواس" ليالووادر، ه وواكعلد عل وواتدا ات الصوولح التووي  ووت  إعتماهوو
 .2للرا  بقيادل م ولة تب ة المتلاعدل  ي تلن  والتي  بلت  إليدا

، أموووا اللوووادل 3"ال وووعيد هبووود الروووي"إلووو  مد  وووة تووولن  ونوووي  ه ووود  "عبووواس لالووويور"ومووو  
وييوارل مراملوة، وأ   " واسهلوي مد"ال مامفة  لد نيللا  ي حمام األنوع، وأدع لدوم   عتمواع  ا ع 

ئادموا موف  "لالويور عبواس"مف عدة، ومف عدة أخيع ومل  و د  "بف بلةأحمد "حت  حضلر 
 ." اهي ومرملد م تلر  ومصوف  دبابي  يحي":  مالذ  الريا ي 

األ ا وي الوذ  ولما وم  الل دان إل  تلن ، و وان الرميول يرواو  إيرواد حو  للمفوب  
معتلوود ف أندووا أر  مرا وودل بعيوودل هووف موولا دم وهووف اللاهوودل العييضووة ،  وولدشووبللا ألعلوو  الل 

ن مووا حوود  للووادل عوويل أو  ،يمووة ه وود الضوويورللمووف المراهوود ف الووذ ف  ووانلا يموودوندم بووالللل ال
 وووبب  األو  واأل ا وووي هووول هووودم التفووواهم حووول  بعوووا اللضوووايا  األولووو الترييوووي  وووي الم ولوووة 
 ووم الردوواد، وأمووبرلا  تخبووولن إئووادل مراهوود ف خيعوولا بل ظووامي بوويف الرلهييووة ذات الوووابل ا

ولمووا وموولل األموولر  ، ووي مفوواك   انوول ترتووام إلوو  بعووا الر كووة مووف ئووبلدم وبعووا التييووث

                                                 
 .349، الميعل ال اب ، ص  ي الرلرلمامفة لال: مورمد يروا  1
 . 441، 443ص.، الميعل ال اب ، ص ذ يونك يا عباساألوفياء : همي تابليل 2
لترو  بصوفل  إ، شوتال  بالتروارلإلترو  بالييتلنوة للدرا وة  وم إم بالفوبابوة بولاد  ول ، 4511ولود  و ة  :ال عيد هبد الروي 3

األ ولرة و انول لو  هلئوات متي وة مول الرويب الد وتلر  تروارل م، حيوث  وان يفوتال  بعمليوات 4519حيب الفعب بعد  و ة 
الرد وود وباللا وود مووالح بووف  ل ووع،  مووا ربووط هلئووات موول اللا وود  يحووي  وواهي وعبوواس لالوويور،  لفوو  شوويراني بفوويي بت ظوويم 

هليوو  القووبا مووف اووي   يللووأعتموواع ميد يلوود، إهلوو  همليووات الت ووليح، شووارك  ووي شوويا  الللاهوود الخلفيووة للروولرل بتوولن ، وا 
التوووولرات  :بووولببي حفووو  هللا :للمييووود أنظوووي. م4591هووودام  ووو ة يووو  لر وووة الت  وووي  والتفيوووذ با الربلموووة التلن وووية، حبمووول هل

 . 411، 411ص. اب ، صالميعل الالع بيية  ي م ولة تب ة، 
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ئتتوا  بويف إخولل عمعدوم هوود  واحود وهول ترييوي الريا وي مووف إإلوو  و إلو  هوذه العلائوب اللخيموة 
 .بيا ف المرت 

ي:يييحمامييألنفيبم وبجيجونسيإشاماع .1
ليهووي شووييط، ": م لبووة وحضوويه  وو  مووفبمد  ووة  م4599 ووبتمبي  12 ووي  عتموواعا لوود ه  

، ف عانوب قيوادل ال مامفوةهو "...اللرد  ئتا ، الباهي شلشان، الييف عباد، هبد المريد بلاليث
 وواهي  يحووي، هبوود الرووي، هبوود الكووييم هووالي، هبوود الرفووي  ":  رضووي "عبوواس"أمووا هووف عانووب 

نلئفووول ئضوووية و غتيووواالت، تصووودرتدا ئضوووية ا  ظاميوووةونوووائل الرا ووويون ئضوووايا ن ،"ال ووول ي
 "أحمد هرمواني"و "مصوف  بف بللعيد"و "هرمان حلحة"و "همي عبار"و "شيراني بفيي"إهدام 
عو  ال لواش إلو  ، ولم يص  المرتمعلن إل  نتيرة ب وبب تعصوب  و  اوي  ليأيو ، وأ  1وغييهم

ئوود تبوود  مووف م لبووة  عتموواعا  أخبووي المرتمعوويف أن مبووان "هبوود الرووي"اليوولم الموولالي، غيووي أن 
 .2إل  الكانيا

ي:يم6591سبامبتيي11الكانةايب احةجيماجيلدي ي يم وبجيجونسييإشاماع .9
الووذ   "مر واس هلووي"ل لولإالروواني،  عتمواعه ودما  انول عماهووة ال مامفوة ذاابووة إلو  ا 

 . 3عتماعأخبيهم بأن  لف يرضي ا 
 تفوداد إ هوف وفي أ، "عبواس لالويور"ل مامفة إل  الكانيا وهلد اعتمواع مو تلع  اللادل ال

ئتوو  خووارم اللاهووة ويلووا  إنوو   ووان داخوو  ال وويارل ه وود وئوولع ) "بفوويي هيوودود "و "الووييف عبوواد"
أالوو  هليوو   "هبوود الكووييم هووالي"الروواد ، وه وودما بوودأ إاوول  اليموواص هلوو  المرتمعوويف  ووإن 

 وي  "هوي شوييطلي "وأمويب  ،(رمامات ولك   هيب إلو  د وان ئييوب  لرلو  وأتوم همليوة اللتو 

                                                 
 .449، الميعل ال اب ، صك يا عباس ذ يون األوفياء: همي تابليل 1
 . 191الميعل ال اب ، صعباس لاليور مف ال ضا  إل  ئلب المعي ة، : مالح لاليور 2
  عوودم حضوولر ا عتموواع لروو  الخوول  بوويف تب ووة واألوراس هلووإن تصووي  هلووي مر وواس  ريووي هلمووات إ ووتفدام وذلووك ب 3

اس موول مراهوود  اللاهوودل الفوويقية  ووي م تصووع دي وومبي نفوو  التصووي  لل وويد مر وو لالوويغم مووف أنوو  هوول مووف دهووا إليوو ، وهوو
الميعل ال اب ، :  ييد نصي هللا :أنظي. وهميانأحيث ر ا الرضلر ببلن  ت اي  هف م صب  لعمي  ،ءبالار الدما م4599
 . 495ص، 1243، دار األمة، الريا ي، ييقاعدةيييشتقةجيةلبيييثورةييي ابض :والواهي  عيداني. 414ص 
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 لود أمويب  وي ذراهو  وإحودع ع بيو ،  "بابانوا  واهي"هي   و ي أنراء مختلفوة موف ع وم ، أموا 
إلو  م تفوف   يحوات حفواد  وي   حوري نلو  الو  أميب  ي مدره و ي ع ب ،  "اللرد  ئتا "و

 .  1تلن  لتللي العلم
لتل  إممرووو  الل ووود الخوووارعي،  ووو "األمووويف دبووواغيف"و وووي تووولن  مووواد  أن عووواء الووود تلر 

إلو  اويابل  ل يوادل  ورايا  "إبوياايم ميهولد "موورب  ر لوة الفويا إو  "الفيا حامود روابريوة"وب
والت فيوذ هولوة اليلوة للعولم   م لر ة الت  ي إب "إبياايم ميهلد "وئد م ردم الفيا  ،الراد 

 .2 تعداداتدم لملاملة الكفااإ ترمام والياحة، ريرما ي تعيدون ئلتدم و وا 
بلو  أ،  لوير ت فيوذ األموي وئود "عبواس لالويور"بوالقبا هلو   "بف أحمد م وعي هلي"وأم ي 

وووي بووو ،  لوووا   "عبووواس" أنوووا أنفوووذ األموووي وأتلعووو  إلووو  موووف دهووواني موووف " :لر ووولده "عبووواس"بموووا أم 
أنا مف ئويأت : ""ل لد م عي"و ي هذا الفأن يلل  المراهد  ،3"الم  وليف وال أخا  مف شيء

للوووواء القووووبا هلوووو  عبوووواس إي التووووي ترتوووول  هلوووو  أموووو الي ووووالة التووووي وموووولل إلوووو  أخووووي هلووووي
 .4"لاليور

بعووود حاد وووة الكانيوووا تووودخلل لر وووة الت  وووي  والت فيوووذ  حتووولاء األيموووة بووويف مراهووود  تب وووة 
وواد   وول  واألوراس،  ووتم موو ح رخصووة مفتلحووة للووادل تب ووة لل ووفي لللوواهيل لإل ووتياحة، حيووث 

العوي  بتعل وة  " يحوي  واهي"و "يطليهوي شوي "، بي موا ر وا "هولن هموي"و "اللرد  ئتوا "وا   
ا ئاموة  "ا ماهلي مالح بف هلوي"هف ايي   "ليهي شييط"ئتيا هل  األ باب العا لية،  ما أ  

 ووي تووولن  مووول راتوووب شوودي  وهضووولية  وووي المرلووو  الووولا ي للروولرل، غيوووي أنووو  ر وووا وإلترووو  
ل الضوويلة بالربوو  األبوويا دون رخصووة متموويدا  هلوو  قيووادل الروولرل أل ووباب ال تخلوول مووف ال ظووي 

 .5لللبيلة وهدم  دم نتا   م تمي الصلمام

                                                 
 .441الميعل ال اب ، صاألوفياء  ذ يونك يا عباس، : همي تابليل 1
 .159، ص1221، دار هلمة للوباهة وال في، الريا ي، شخصةجيو  ةجي17شهاديتييرويديييو  ةج: مورمد عباس 2
 .331المصدر ال اب ، ص: هرمان  عد  3
 .42/23/1249بتاريا مترع المراهد تب ة، : شدادل المراهد ل لد م عي 4
 .399اللمامفة  ي الرلرل، الميعل ال اب ، ص :ل يروا  5
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بي مووووا أعييوووول مراكمووووات للووووادل الروووولرل المتصووووارهيف مووووا بوووويف شوووودي مووووا  إلوووو  عليليووووة 
عبوواس "م، حيووث أنووي   ووي حلدووم هللبووات ئا ووية وتووم  ت فيووذ حبووم ا هوودام  ووي  وو  مووف 4591

 .2وغييهم "، هبد الري، هبد الكييم هالي1لاليور، ليهي شييط
ي:ييألوريس  ييبتيحمودةآيعميتوشييتيئديمهمجي:يييثان ييمطلبي
 األولو بول  قيوادل اللاليوة ذ  لر ة الت  وي  والت فيو  مل دا مف اي  "همييوش"اليا د  م  د  ئ  

 والصووووعلبات التووووي تعيوووو  هموووو  الروووولرل مفوووواك ال، واللئوووول  هلوووو  بلوووويارات موووو تمي الصوووولمام
دات ال ظي بيف أهضاء القيادل خامة بعود ، و ذلك تيتيب البيل الداخلي وتلييب وعباألوراس

 مووووورمد"ت ظيمدووووا وتعيوووويف بهات، وموووو  إلوووو  م ولوووة عبوووو  بلاالووووب أ ووووف ئوووام ا  وووتفرا  الصووووي إ
موو  ا  ووا بيف لوو ،  ووم و  "هلووي ال مووي"و "الرووام لخضووي": ف  وو  مووف لا وود لدووا، وهووي   "العموولر  

 ، حيووث بوودأ همليووة ير وتلعوو  إلوو  ملووي قيادتدووا بالربوو  األالم وويي إلوو  الم ولووة الرانيووة  يموو  
، و ووي  ندايووة شوودي "شوويراني بفوويي"و "مصوووف  بووف بلالعيوود":  تفووداد  وو  مووفإالترليوو   ووي 
مفووة وغابوول قيووادل ال ما األولوو اللاليووة ا بربوو  شوويليا، حضوويه أغلووب ئووادل إعتماهوو ووبتمبي هلوود 

م 4599أكتووولبي  45 وووي  "هميووويوش"اليا ووود ئوووير وئووود لتلاعووودهم  وووي تووولن ،  "عبووواس لالووويور"و
ترمليووو  م ووو ولية تووودهلر توووم موووف م صوووب   لا ووود لم ولوووة  يمووو ، حيوووث  "اعووو  هرووول ه"هوووي  

رات مو تمي الصولمام، ورغبتو  ، وتماديو   وي العصويان ور ضو  للويااألولو و اع  ي اللالية األ
 "هميووويوش" وووأمي  ،"هاعووو  هرووول "ة حفيظووو  وووارأموووي الوووذ   وووترلاذ هلووو  القيوووادل، األ وووي ا 

                                                 
بعد إلترا  ليهي شييط بالرب  األبيا ر ا ا نصياع للقيادل الرد دل ما بعد مو تمي الصولمام، وح وب الوواهي اليبيوي   1

نو   إن ليهي شييط تميد بعد تعييف مرملد الفييم ئا دا هل  م ولوة تب وة هلو  إهتبوار أنو  لوي  موف المراهود ف األوا و ، وأ
كان  وابوا  وي الرويل الفين وي ولوم يموي هلو  إلترائو  بوالرلرل أكروي موف هوام، وئود ئامول لر وة الت فيوذ والت  وي  بإ تصودار 
أوامي للقبا هل  ليهي شييط للمراكمة،  كان هلي   ي األخيي إال أن دخ  إلو  تولن  وإلتلو  مول والوي ئفصوة و ول م نف و  

الووواهي : وأنظووي أيضووا. 11الميعول ال وواب ، ص:  ييوود نصووي هللا: أنظووي. م4591مووا   43إلو  قيووادل الروولرل  ووي توولن   ولم 
 .411المصدر ال اب ، ص: يبيي  

اللمامفووة  ووي الروولرل، الميعوول ال وواب ، : ل يروا : وأنظووي أيضووا. 51نصووي بوول  مووف، الميعوول ال وواب ، ص: ل عبوواس 2
المصوووودر ال وووواب ، : هرمووووان  وووعد : يضوووواوأنظوووي أ. 425المصوووودر ال وووواب ، ص: همووووار عيموووان: وأنظوووي أيضووووا. 191ص
 .91ص
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 مهل  إ ي إمابت   وي  وائ  و ول   "هرل "لل بعد  يار غيي أن هذه المدمة  ف ،بالقبا هلي 
 .1م4599أكتلبي  19  تعمارية الفين ية  لمنف    ي ال داية إل  ال لوات ا 

، وهوذا موا ياد األولو مل ود الصولمام  هوادل ال ظوام  وي اللاليوة مردولدات  وبذلك لوم تفلوح
لاليووة  ووي  وويا  لموودل ئيابووة حيووث دخلوول ال ، ووي تعليوود حوودل الخوول  وتعميوو  الصووياع بوويف اللووادل

 (. م4591أ يي  -4599أكتلبي )هفيل أشدي 
ي:وي درييييلواليجييأليظةميييعسكتييويإلييا ي:ييثايثيييمطلب

ي:يألويىايواليجيبيةةادقيي .6
مصووووف  بوووف "العد ووود موووف اللوووادل ابتوووداء  باللا ووود اليموووي  األولووو توووداو  هلووو  قيوووادل اللاليوووة 

م، حيوث خلفو  4599الترييييوة إلو  غايوة القوبا هليو   و ة  الرولرل إنودالعوذلك م وذ  2"بللعيد
 تفووداده ليلووة إإلوو  غايووة هيوبوو  مووف  وورف الكديووة بل وو وي ة إلوو  غايووة  "بفوويي شوويراني"نا بوو  
 األوراسم، فبلووي ملووي القيووادل شوواغيا ولووم تعوود ه وواك قيووادل ملحوودل  ووي 4599مووارس  11-13

" عبوواس  لالوويور"ادل الم وواا  حيووث  ووان وال مامفووة وإنمووا وعوود نوولع مووف الت  ووي  الفعووا  بوويف ئوو
 تربم  ي عبا  ب ي ملل  و وي ئ وم موف م ولوة  "هاع  هرل " تربم  ي م ولة ال مامفة، و

 "را ادوم يووك  وو"ويعموو  هلوو  تعييووي مووفل  المراهوود ف  ووي هووذه الم ولووة، وئوود هبووي  األوراس
مووف التفوواهم  ووان   بوودو أن نلهووا" :هووف حالووة الت  ووي  بوويف اللا وود ف  ووي ت ووييي الم وواا  بلللوو 

                                                 
 .129 واب ، صالمصدر ال :ال عيد بلخيشلش: أنظي أيضا. 112، 145ص. اب ، صالمصدر ال :ل العيبي مدا ي 1

 واب ، المصودر ال :الواهي يبيي  : وأنظي أيضا. 199، 134ص. اب ، صالمصدر ال :ل الصاليي هل لي: وأنظي أيضا
 . 412، 491ص.ص

، درس  وووي المدر ووة الليرنيوووة بوووآري   وووم بمدر وووة م4541 فيفوووي   29ولووود بلييوووة إني ووب بوووآري   ووولم : بوووف بللعيووود مصوووف  2
نت وب  وي هوذه الفتويل إلو  ت ظويم إحيوث  م4539األهالي  ي بات ة لمدل  وبعة  و لات، هواعي إلو   ين وا بعود و وال والوده  و ة 

، م4511 ووو ة و م 4531الخدمووة الع ووبيية ا عباريوووة  وو ة ، أدع وهووذا أو  نفووواج  يا ووي لووو  نتخووب ممووورل للعمووا أنلووابي و 
نظوم إلو  الم ظموة الخاموة وبعود إكتفوا دا همو  هلو  الترضويي للرولرل  وي إو  م4519لتر  بريب الفعب بعد أحدا  ما  إ

ولوو ، ، ئوواد الروولرل  ووي الم ولووة األ11وتوويأس مرملهووة الووو" اللر ووة الرلريووة لللحوودل والعمو "الم ولوة األولوو ، و ووان مووف م   ووي 
 وتأنع إو  م4599نل مبي  44تمبف مف الفيار مف  رف الكدية  ي و ، م4599فيفي   44وأ ي بالردود التلن ية الليبية  ي 

 مصوف  بف بللعيد ملائوع وأحودا ، :هرمانيم علد : أنظي. م4599مارس  11 تفدد  ي أقيادل م ولة األوراس إل  أن 
                       .134، 91ص.، صالميعل ال اب 
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كتفو   و  م دموا بم وك إي لد بويف الويعليف ولوم يبوف أ  م دموا يصوبل للتوأ يي هلو  اخخوي بو  
وللد  انل و  ية المراهد ف  ي هاتيف الم ولتيف أح ف ببريي موف األملر  ي معائل ، يمام 

 . 1"بقية اللاليات التي تلعد هل  رأ دا قيادل واحدل
 :2هذه الفتيل ت يي نف دا،  التاليو انل الم اا   ي اللالية  ي 

 .العملر   م الضابط الراني مبي حيري مورمدبقيادل الضابط الراني : األول الم ولة  -
 .هيهار،  م الضابط الراني هلي ال مي مورمدالضابط الراني : الم ولة الرانية -
 .الضابط الراني أحمد هبد الييا : الم ولة الرالرة -
 .3لراني مرملد ئ يالضابط ا: الم ولة اليابعة -
 . ماهلي الضابط الراني مالح بف هلي: الم ولة الخام ة -

 وتدهاء إبعد م تمي الصلمام  ي تلن ، وذلك بعود  األول تم تفبي  أو  قيادل لللالية 
بمي وووي قيوووادل الرووولرل بتووولن   عتمووواعم  4591قيوووادات الم ووواا  ال وووتة موووف اللاليوووة  وووي أ ييووو  

يوادل عد ودل لدوا، وئود حضوي هوذا الللواء  و  موف ئوادل الم وواا  لدرا وة و و ية اللاليوة وتعيويف ق
غلوووب أ يادهوووا موووف قيوووادات أ والرانيوووة والرالروووة ولوووم ترضووويه مرملهوووة الرووودود التوووي  وووان  األولووو 

تووم تعيوويف الصووا   عتموواع ووي هووذا ا إالم وواا  اليابعووة والخام ووة وال اد ووة مووف اللاليووة، وهلوو  
ا لللالية  "مرملد الفييم"الراني   :    ي اهده ال لاب الرل ة ألول ائا د 

 (. يا ي)لعملر   مورمد .الصا  األو  -
 (.ه بي  )بلدلشات  مورمد: الصا  األو  -
 (.مبلع باالتصا  واألخبار)أحمد نلاورل : الصا  األو  -

                                                 
 . 91المصدر ال اب ، ص :را ادوم يك   1
، دار الوولالء، "وةتتائعيوحقتتائقيعهتتديييثتتورةيييا تيتيتتجيبتتاألوريس"يعمتتاريمتتالحيمتتنيمتتذكتيتيووثتتائقيييتيئتتد :همووار موولا 2

 .449، ص1223الريا ي، 
ترييووي الوولا ي بمي ووط واليووة تب ووة، مووف بوويف ال فووواء األوا وو   ووي عوويل ال م4531مووارس  41مووف ملاليوود  :مرموولد ئ ووي 3

لفويقية بم ولة األوراس، تللد هدل مدام أهمدا م  و  الم ولة الخام ة باللاليوة األولو  التاريخيوة ئبو  أن   تلو  إلو  الرودود ا
 واب ، الميعول البولهلم بللا ومي، : أنظي. م1229مارس  42بتاريا ، تل ي  تلل  بيتبة را دحيث بلي ه اك إل  غاية ا 

 . 315، 311ص.ص
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 :1أما الم اا   تفبلل قياداتدا  ما  لي
 .2حيري المبي: األول الم ولة  -
  .بلهيل مورمد: الم ولة الرانية -
 .أحمد بف هبد الييا : الم ولة الرالرة -
 .مرملد ئ ي: الم ولة اليابعة -
 . همار راععي :الم ولة الخام ة -
 .مالح بف هلي :الم ولة ال اد ة -

 عضوول  ووي لر ووة العمليووات الع ووبيية تووم تفووبي   3"مرموولد الفووييم"بعوود تعيوويف العليوود 
 مووووورمد"حيووووث هوووويف الصووووا  الروووواني م، 4591القيووووادل الرانيووووة لللاليووووة  ووووي توووولن  أيضووووا  وووو ة 

 :هل  رأس القيادل وم اهدي   التالي "لعملر  
 . (كاتب اللالية)ال عيد هبيد  -
 (. يا ي)أحمد نلاورل  -
 (.ه بي  )بلدلشات  ل -

                                                 
: ، توحشهاديتيومويقفيمنيمسيتةيييثورةي ت يييواليتجييألويتى"ييبنييي ويي"مذكتيتيييتيئديمصطفىيمتيردةي: ف  موياردلمصو 1

 .11، 13ص.، ص1223م علد  لل ي، دار الددع، الريا ي، 
يووا بعوويف البيضوواء واليووة أم البوولائي، أتووم درا ووت  وحصوو  هلوو  الفوودادل العل م4531أكتوولبي  19مووف ملاليوود  :المبووي حيرووي 2

العيبية بالريا ي، هم  أ تاذا برانلية ئ  وي ة، بدأ نفاا  الرداد   ي مفل  الم ظموة المدنيوة لربدوة  -بالمدر ة الفين ية
لترو  بقيوادل إ، ومباشويل م4599 وي معتلو  الروي ، لك و   وي م و   وي أ ييو   م4599الترييي اللا ي بل  وي ة،  رف   ة 

هوويف ئا وودا هلوو  الم ولووة األولوو  مووف اللاليووة  م4591تابووة والترييووي، و ووي مووا  ف مفووي ا هلوو  مصوولرة الكاألوراس حيووث هووي  
هبود هللا : أنظوي.  ي م ولة الرض ة ه دما  وان متردوا إلو  ملوي اللاليوة 4591نل مبي  32األول  بيتبة نليب، أ تفدد  لم 

 .114، 112ص.مللتي، ئاملس أهلم شدداء وأبوا  الرلرل الريا يية، الميعل ال اب ، ص
لتر  إبتدا ي وا كمالي بالمدر ة الفين ية،  م تلل  تعليم  ا  -تب ة–بم ولة الفييعة  م4544ولد   ة  :مرملد الفييم 3

 وتلا  إ  ة، تخيم م دا بيتبة مليم أو ، شوارك  وي الرويب العالميوة الرانيوة،  41بالكلية الع بيية للضباج ببل عادل وهميه 
لتر  بصفل  عويل إتراد الديمليااي للبيان الريا ي ، ومل إندالع الرلرل التريييية ا  نظم إل  حيبإمف الريل الفين ي و 

م هضلا  ي لر ة الت  وي  والت فيوذ، 4591الترييي اللا ي، هي ت  لر ة الت  ي  والت فيذ ئا دا لللالية األول ، وهيف  ي أوت 
هبود  :نظويأ .م4511العد د مف المدام األخيع، تل ي   ة تيأس ويارل الت ليح والتمليف  ي الربلمة الم ئتة األول ، وشال  

، دار العلووم والمعي ووة، الريا ووي، م متتوديييشتتتيفيةائتتديييواليتتجييألويتتىيووزيتتتييياستتلةحيإبتتانيييثتتورةيييا تيتيتتج :هللا مللتووي
 .11، 49ص.ص، 1243



 (م0598-0592)يكلة وتنظيم جيش التحرير بعد مؤمتر الصومام وردود الفعل الفرنسية ه   : الفصل الثاني

 -031 - 

 

 (.مبلع باالتصا  واألخبار)مالح بف هلي : الصا  األو  -
 .1(مبلع بالتمليف)هلي الري اتي  -

إلو  م صووب أهلو  وتعيي و   ووي قيوادل األر ووان  2"لعموولر  ا موورمد"بعود تيقيوة ئا وود اللاليوة 
م، حيوث 4591موا   41لر وة الت  وي  والت فيوذ  وي  إعتمواعالعامة تم تفبي  قيادل أخيع بعد 

 :ئا د لللالية خلفا ل  ونلاب  "أحمد نلاورل"هيف الصا  الراني 
 (.ه بي  )بلدلشات  ل -
 (. يا ي)مالح ا ماهلي  -
  (.ملاملتلنخبار وال) 3هلي ال مي -

، وه ووود "أحمووود نووولاورل"للا وووده  خلفووواو وووان هوووذا األخيوووي يلووولد اللاليوووة  وووي الوووداخ  بال يابوووة 
قيوووادل اللاليوووة   هلووو "الروووام لخضوووي"م خلفووو  اليا ووود 4591 وووي مووويم  "هلوووي ال موووي" تفوووداد إ

م، حيوووث هووويف 4595بال يابوووة  وووي الوووداخ ، وئووود توووم تفوووبي  قيوووادل عد ووودل  وووي تووولن  دي ووومبي 
 :ئا دا لللالية ونلاب   التالي "حام لخضي"الصا  الراني 

 .الواهي يبيي  : الصا  األو  -

                                                 
 .51المصدر ال اب ، ص: مصوف  مياردل 1
لترووو  بمعدووود هبووود الرميووود بوووف بوووادي  إبعووويف يوووائلت، حفووو  اللووويرن الكوووييم و م 4515عووولان  23موووف ملاليووود  :ل العمووولر   2

م 4591م، هاد إلو  الريا وي  و ة 4592هتلال  و ر     ة إ بل  وي ة،  ا ي إل   ين ا ونفط  ي خليا حيب الفعب ليتم 
أموبح  م، وبعود مو تمي الصولمام4599لترو  برويل الترييوي الولا ي  وي شودي إووام  نفواا   وي موفل  حويب الفوعب 

م أمووبح هضوولا  ووي مرلوو  قيووادل اللاليووة األولوو  مبلووع بالفوو ون ال يا ووية، 4591و ووي  وو ة  ،م وو و  هووام للم ولووة األولوو 
م أمبح هضلا  وي قيوادل العمليوات  ولم، 4591، و ي ميم   ة دو ي ذات ال  ة أمبح  الم  و  العام لللالية بيتبة هلي

دار الدودع ، ييواليجيييااريخةجييألويىيشةتيوشبهجيييا تيتيييو    :اهمار مل :أنظي .م4595هدام   ي تلن    ة إ تم 
 .32، 11ص.، ص1241للوباهة وال في، الريا ي، 

أم ر لووة ئوويب ميوانووة، مووف م ا وولي حوويب الفووعب م بوو4519مووارس  49 ووم  الرقيلووي هلووي موولا ولوود  ووي إ :هلووي ال مووي 3
 تفوداد موورمد أهويار إإنودالع الرولرل وهلوب  بعودييوي الولا ي إنضم إل  عيل التر، م4511هاعي إل   ين ا   ة  ،الريا ي  

بيتبوة نليوب، توم تعيي و   م4591أمبح ر ي ا للم ولوة الرانيوة  وي أكتولبي  م4591 ي معي ة عب  بلهييم  ي أوت ( بلهيل)
أ ييو   41  إلو فيفوي   41موف  ر وة الت  وي  والت فيوذتصا  خل  إعتمواع لمبلع با  تخبارات وا  هضلا  ي مرل  اللالية

 :أنظي .علان مف نف  ال  ة 21 تفدد أ ،م4591
-  Achour Cheurfi  : Op.Cit, P263.  
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 .1هلي  لاهي: الصا  األو  -
 .2همار راععي: الصا  األو  -
 . لمصوف  ميارد: الصا  األو  -

م 4592هذا األخيي  ان يلولد اللاليوة  وي الوداخ  بال يابوة هوف ئا ودل اللاليوة، و وي  و ة 
 3"الوووواهي يبيوووي  "خلفووو  اليا ووود  ،م4594د هوووذا األخيوووي  تفوووداإوبعووود  ،"هلوووي  ووولايعي"خلفووو  

 :4تفبلل قيادل عد دل لللالية تكلنل مفو 
 (.هضل)همار ملا : الصا  األو  -
 (. هضل) 5الصالح يرياو   مورمد: الصا  األو  -
 (هضل)إ ماهي  مرفلظ : الصا  األو  -

                                                 
بتدا يووة إلوو  عانووب حفوو  هللا اللوويرن الكووييم، بتب ووة، ترصوو  هلوو  الفوودادل ا  م4531مووارس  49ولوود  ووي  :يعيهلووي  وولا 1
لتروو  إ ،ضوولا  ووي الم ظمووة ال ووييةم، أمووبح ه4592نظووم لروويب الفووعب  وو ة إ وولمية  ووم نخوويج  ووي مووفل  الكفووا ة ا إ

ف م  وال مبلفوا بوالتمليف م هي  4591م بال احية الفيقية ل ل  أهياس، و ي   ة 4599بصفل  عيل الترييي اللا ي   ة 
  مبح هضلا  ي المرل  األهلو  للرولرل، توللأ ما  ،ف  مف قيادل اللالية األول  بيتبة را دم هي  4592والت ليح، و ي   ة 

اللاليوة التاريخيوة األولو  عويل  :هموار مولا :أنظوي .م4594 تفودد  وي غابوة ب وي ملول   وي فيفوي  أة األولو ، و قيادل اللاليو
  .93، 92ص. اب ، صالمصدر وعبدة الترييي اللا ي، ال

مووف مووذ يات وو ووا   اليا وود همووار موولا، وئووا ل وحلووا   هدوود الروولرل الترييييووة بوواألوراس، المصوودر ال وواب ، : همووار موولا 2
 .441ص

م بواللنيل 4519م بلاد الكباريل  دراتة  ل  أهياس، بودأ ال ضوا   وي موفل  الفوعب باديوة 4515ملاليد : الواهي يبيي   3
الذ   ان يعم  بم اعمدا، أمبح م  و  خلية  م هضل  ي لر ة الل مة، با  ا ة إل  نفاا  ال لوابي، إنضوم  وي ( تب ة)

م 4599عوانفي  23إلو  إموابة  وي همليوة تدييوب األ ولرة وتوم أ ويه  ولم بداية الرلرل إل  مرملهة حام هلي حيث تعي  
م، إلترو  باللاهودل الفويقية وتللود بدوا 4599ب رف الكدية ئ  وي ة، تمبف مف الفيار إل  عانب مصوف  بوف بللعيود نول مبي 

مولري  وا لتروا  م هضلا  ي مرلو  اللاليوة األولو ، وئود تمبوف موف إئتروام خوط 4592م  وليات،  م هي ف  ي مولل   ة 
 وولار : ل عبوواس: أنظووي. بوواألوراس، حيووث مووا لبووث أن أمووبح ئا وودا لللاليووة األولوو  وبلووي  ووي م صووب  إلوو  غايووة ا  ووتلل 

 .195هظماء، الميعل ال اب ، ص
 . 441، 449ص.، المصدر ال اب ، صم4591مروات حا مة  ي  لرل أو  نل مبي : همار ملا 4
، الم ولميف الريا ويييف ، درس  وي مدر وة العلمواء(الم ويلة)ئيب بييبوة  بعيف الخضيلم 4531يد ملال: ل الصالح يرياو   5

وشووارك  ووي تووأايي م ولووة هوويف تلتووة بي ا ووة مووورمد شووييم بووف  م4599مووارس  23 لتروو  بوواألوراس  وويإبعوود إنوودالع الروولرل 
 :ظيأن .1241أوت  42، تل ي بتاريا ة ي مرل  اللالي اوأمبح هضل م 4591عانفي  ت  إل  رتبة را د  ييئيتم تهبفة، 

- Achour Cheurfi: Op-sit, p355. 
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ظويو  و والط نو  وم وذ بدايوة الرولرل  وان  ت لو  ح وب الإأما فيما يخص ملي القيوادل  
العدو الفين ي بيف غابوة  يمو  وغابوة لبياعوة وأ يائصول إلو   ورف تايولول بعود إيلوا  إاول  

 . م4591مارس  45ال ار  ي 
 . يألويىيلواليجيييإلديريييياقسةمي .1
  تضم أربل نلاحي: األول الم ولة: 
 بات ة، وتضم أربل أئ ام: األول  ال احية: 
 .بات ة وشلت : األول الل مة  -
 .1وتلغمةبليمة : الرانية الل مة -
 .واد مالح و انل أرنل: الل مة الرالرة -
 .عيدو ة ورأس العيلن : الل مة اليابعة -
 هيف التلتة: ال احية الرانية. 
 ويم: ال احية الرالرة . 
 بييبة: ال احية اليابعة. 
 رري : الم ولة الرانية. 
  رري  وت ل م إل : األول ال احية: 
 .رري : األول الل مة  -
 .واد  هبد :  مة الرانيةالل -
 .م عة: الل مة الرالرة -
 .بليي ة: الل مة اليابعة -
 2شيليا: ال احية الرانية. 

                                                 
 .412، صالميعل ال اب ، نفأل وتولر عيل الترييي: بلببي حف  هللا 1
 .414، صالميعل نف   2
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 تروود   ، ووم ناحيووة بلهييووم ن ووبة إلوو  عبوو  بلهييوومإهوويف اللصووي وتعووي  ب: ال احيووة الرالرووة 
 أوالدهذه ال احية مف الفوما  ال وبة الرد ديوة الذاابوة إلو  ئ و وي ة وب وبيل، هويف يوائلت، 

او ، هوويف  يشووة، أمووا ع لبووا فيروودها عبوو  و ووتيلي، واد الوائووة، خ لووة أمعوواش، أمووا شوويئا ي 
 ترووودها بوووللديلت، عبووو  لفرووولم، الفوووميل، اليميلوووة، بوووللفياي ، أموووا غيبوووا فيرووودها بلهلوووا ، 

 :، وت ل م هذه ال احية إل 1بارك أ لرام، مد  ة بات ة شيئا وغيبا
 .لل، بارك أ لرام وبلهلا وتفم  هيلن لعصا ي، تايو : األول الل مة  -
 .تفم  المعذر،   دي ، هيف يائلت، بلمية، عيمة: الل مة الرانية -
يوا ، بوووللديلت، الفوووميل، هووويف هبووود اليحموووان، تملووواد،  أوالدتفوووم  دوار : الل ووومة الرالروووة -

 .بلحمار حت  خ لة أمعاش
 .2 ا  ،  م الولب، وهميان أوالدتفم  دو انة، بللفياي ، : الل مة اليابعة -
 وت ل م إل : ال احية اليابعة: 
 .كيم : األول الل مة  -
 .يالال: الل مة الرانية -
 . باه ة: الل مة الرالرة -
 .ترملت: الل مة اليابعة -
 الصرياء وت ل م إل : الم ولة الرالرة: 
  مفلنل وت ل م إل : األول ال احية: 
 .الل ويل: األول الل مة  -
 .ب بيل: الل مة الرانية -
 .رحامييل: الل مة الرالرة -
 . يد  هقبة: الل مة اليابعة -

                                                 
 .49، صالمصدر ال اب م، 4591مروات حا مة  ي  لرل أو  نل مبي : همار ملا 1
 .49، ص المصدر نف   2
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 ب بيل وت ل م إل : ال احية الرانية: 
 .ب بيل: األول الل مة  -
 .الللة: الل مة الرانية -
 .تلئيت: الل مة الرالرة -
 .مرارئة: الل مة اليابعة -
 1عل  أوالدبل عادل، : ال احية الرالرة. 
 م بيانة وت ل م إل : الم ولة اليابعة: 
  هيف مليلة: األول ال احية. 
 م بيانة: ال احية الرانية. 
 أم البلائي : ال احية الرالرة(Cor Robert.) 
 هيف البيضاء: ال احية اليابعة. 
 دراتة: الم ولة الخام ة . 
  مي ط: األول ال احية. 
 مداوروش: ال احية الرانية (Montesquieu) . 
 هيتب ة وتفم  أربعة نلاحي و : الم ولة ال اد ة   : 
  2:تب ة وت ل م ال : ول األال احية 
الررووار الصووفي، ئووارل ل م ولووة الالييوويل، ب ووي ئل ووة، البي ووة، بوويف عبلوويف،  :األولوو الل وومة  -

 .، الماء األ لداألبيابلشببة، الماء الصالح، 
 .البا ان، العد لة :الل مة الرانية -
 .انة، ب ي  الم الد ان، ر  :الل مة الرالرة -
 .بيي الولي ، ال فأك ،  تايب ل،: الل مة اليابعة -

                                                 
 .411، 419ص.تولر ونفأل عيل الترييي، الميعل ال اب ، ص :بلببي حف  هللا 1
 .432، 411ص.، صنف  الميعل  2
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 ب ي العاتي: ال احية الرانية. 
 . ليران، هيف البيلش، واد  هل ، أم خالد، رأس العل: األول الل مة  -
 .بف حليم م المول ، ئاب  بلعل ، العللة المالرة، عب   لل، : الل مة الرانية -
 .ل، هللة أحمدب ي العاتي، للليتة، غد ي الصفية، ئين الكب :الل مة الرالرة -
، مد لوة،  ول ياس، هللوة الفورم، الرميرموة، هيئولب اليملوة، نلييف،  ي وان: الل مة اليابعة -

 .بلمل  ، أم الكماكم، المفيع هيئلب الخفبة، اليواريم، بتيتة،
 الفييعة: ال احية الرالرة. 
 . ة، الفييعة، ب ي ملدم، تيوبيكمل : األول الل مة  -
 .، المي ب، حلل ةبرف، تمويليةس، ب با: الل مة الرانية -
بيياليروة، لبوويف، الويورل، ال ووح، ، ئ واس، غوياب، األبويا الربو ئ تي ، : الل مة الرالرة - 

 . بيي اليريلة، إل  حدود اليئي 
 .البللياتلصلي، الخ ا  األكر ، العل ، هيف ا: الل مة اليابعة -
 تضم أربعة ئ مات ه بيية: شفار: ال احية اليابعة : 
 . ، باباراألول لل مة ا -
 . الل مة الرانية، المرم  -
 . الل مة الرالرة، تماروت، أوالد رشاش -
 . 1الل مة اليابعة، شفار -

                                                 
 . 43، 41ص.ت، ص.د موبعة همار ئي ي بات ة، ،4م، التلييي لللالية األول  :الم ظمة اللا ية للمراهد ف 1
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 :ييألويىويبايواليجي.ت.ييمصايحيييديعمجيي ةت:يييمطلبيييتيبع
ي:يعلىيمساوىيييواليجيييمصايح .6

كفواا الم ولح موف وئفوة للد  ان لياما هل  قيادل الرلرل الريا يية بعود مويور هواميف موف ال
تلييميووووة تلليميووووة لل وووولبيات وا يرابيووووات التووووي مي وووويت الميحلووووة ال ووووابلة، والخوووويوم بإ ووووتياتيرية 
عد ووودل ملحووودل وشووواملة ودا موووة تأخوووذ  وووي الر وووبان المعويوووات والتروووديات الرد ووودل التوووي بووودأت 

دل  يا ووويا تلاعووو  الرووولرل وا تفوووا  هلووو  ايبلوووة ملحووودل لت ظيموووات الرووولرل موووف اللموووة إلووو  اللاهووو
وه وووبييا، بدووود  اللضووواء هلووو  ا خوووتل  وا رتروووا  الوووذ  مي وووي الميحلوووة األولووو  موووف ه موووي 
الرووووولرل، والوووووتخلص خاموووووة موووووف توووووداخ  الم ووووو وليات والصووووولحيات وا بتعووووواد هوووووف اللووووويارات 

 .1المت ائضة بترد د دئي  لإلختصامات لك  م  و 
ات  بيوويل، و ووان لدووا نتصووار إو هلوو  هوودل مصووالح  وواهدت   ووي ترليوو  .ت.هتموود عوويلإ 

 وو يا م وو  إلوو  إيروواد ت ا وو  بوويف عميوول وحداتوو  لم ووا يل ياريت  ومووملده،إ ووتمي دور  بيووي  ووي 
تصاالت بيف مياكوي القيوادل واللحودات  عدة أخيع لت دي  ا تعمارية مف عدة، ومف لة ا اخ

لمصوالح دورا ولعبول هوذه ا، 2 وتياتيريت  الريبيوةإ التابعة لدوا، و وذلك لت ليول نفوااات  وتووليي
 .3 تعلماتتصاالت وا هاما وباريا  ي تدعيم عيل الترييي اللا ي مف حيث التمليف وا 

مرموولد " ووي مرلوة المصووادر أن العليود  "تابليول يهلو" ود الل يلوة التووي نفويها األ ووتاذ   وت
بتعويف م و ولي مختلوع المصووالح  م4591أ ييو   41ئوام بتوواريا  األولو ئا ود اللاليوة  "الفوييم

 . 4و ذلك تلييل المدام الع بيية هليدم األول ابعة لللالية الت

                                                 
، م فولرات 1ب يخويو ، جيي و: ، تولعبانيرمضتان: خالد معموي  : أنظي أيضا. 131، صالميعل ال اب : الالالي غيبي 1

 .121، 123ص.، ص1221تالة، الريا ي، 
  .13عيل الترييي، الميعل ال اب ، صوتولر نفأل : بلببي حف  هلل 2
،  ليوة العلولم 29ع، م لجيييعلتومييإلنستانةجيويإلشاماعةتج، "عيل الترييي اللا ي والمصالح الداهمة ل ": بلببي حف  هللا 3

 . 39، ص1241ة تب ة، الريا ي، عامعا ن انية وا عتماعية، 
، المي ووووي الوووولا ي 29، عم لتتتتجيييمصتتتتادر، ("م4591-4599)ت ظوووويم اياكوووو  واليووووة األوراس ال مامفووووة ": هلووووي تابليوووول 4

 . 411ص ،1221م، الريا ي، 4591للدرا ات والبرث  ي الري ة اللا ية و لرل أو  نل مبي 
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 بمتابعوووة مختلوووع الر وووابات المتعللوووة بالصوووي  كلفووول هوووذه المصووولرة :يمصتتتل جيييامتتتوين
ويولوول قيووادل أر ووان اللاليووة هلوو  المصووالح التابعووة لوو   وولاء هووف اييوو   ،والمووداخي  بدئووة

 1"حموود  الري وواتي الرووام هلووي" يفووي  هلوو  هووذه المصوولرة اليا وود، و الميا وولة أو التلييووي
ي."إبياايم  ابليا"وي اهده  ي أداء مدام  ال ليب 

 : وتتبعدا  ل  مصالح وهي
 . مصلرة الخيي ة والمالية -
 . مصلرة العتاد -
 . مصلرة الللاهد الردودية -
 ويفوي  هليدوا "الروام هلوي"وتكلن هذه المصلرة ترل تصوي  اليا ود :يمصل جييإلديرةي ،

والوووذخييل  األ ووولرةوت رصوووي مدمتووو   وووي تلييووول ، "الفوووييم حموووورمد الصوووال"الموووليم  ووواني 
والملبووو   ووولاء  انووول ه وووبيية أو مدنيوووة، والعتووواد وشوووياء المووولاد الالذا يوووة وتلييعدوووا هلووو  

ف وتل ووول ترووول تصوووي   المخووواين ح وووب موووا يرتاعووو  لتخووويي ،المياكوووي والللاهووود والووودوريات
وهووول  ،األ ووولرة ه ووود وموووللداالوووذخييل و و وووذلك تخوووييف  ،العتووواد والم ونوووة التوووي  وووي هددتووو 

ي.م  و  أمام الملتصد العام
 بضوووبط ا  ووويادات مدموووا  وووان مصووودرها وال فلوووات  وهوووي مصووولرة مبلفوووة:يمصتتتل جيييخزي تتتج

 ووويادات واخخوووي روووب هليدوووا ت وووري  العمليوووات  وووي  ووورليف واحووود لإليالعاموووة أو الخاموووة و 
لمووول  والروووذور لي ووولم  موووا يروووب م وووك د توووي مووواليي يرتووول  هلووو  ال ،لل فلوووات بووواللالتيف

                                                 
 ،نرحوا   لللوي  ،متخويم موف مدر وة الييتلنوة بتولن يف البيضواء، م بعو4531مف ملاليود  و ة  :الري اتي الرام هلي حمد  1

الووذ  )ف ئا ود لم ولوة هويف البيضواء خلفوا لودلفي إبوياايم هوي   وراس ال مامفوة،أولو  يوة األاللال  وييعود موف اليهيو  األو  للرولرل 
  ئا ود للم ولووة ليصووبح أو  رولرلتللوود هودل م اموب  ووي موفل  ال، (م4599 تفودد  وي معي ووة ه واك هوام أهويف  وي خ فوولة و 

، وأخيوويا اللووواع (هوويف البيضوواء)، اللووواع (أم البوولائي)، اللووواع (هوويف مليلووة)اللووواع : ولوو  التووي تضووممووف اللاليووة األ اليابعووة
 تفودد حاد وة تفولبدا العد ود أ، لم ولوةلالردود الفيقية بربم معي ت  بم  و  الت ليح  إل بعد هذه المدمة حل  (. م بيانة)

: أنظوي(. هتبواره موف م و وليف الربدوة ح وب موا ورد  وي العد ود موف الموذ ياتإتما  تصفية هول األغلوب بحإ)مف الملب ات 
: ، بتووووووووارياwww.ainbeida.tv/posts/2708483399177711:هلوووووووو  الملئووووووول ا لكتيونووووووووي: الروووووووام هلووووووووي حمووووووود 

 .43.22: ة، هل  ال اه19/23/1241

http://www.ainbeida.tv/posts/2708483399177711
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 ما يرب تلوديم الر وابات األ وبلعية  ،دا ل للما  أو اللابا مل ا مضاءاللمل  إل  ال
ليدوا الضوابط مول شويا أوعو  ا نفوا ، ويفوي  ه "الروام هلوي"مفصلة إل  الملتصود اليا ود 

يولوب م و  أن    و  أهمالو  مول م و و  ا دارل  "مبوي عوديات"أموا  ،"ييتلن أهموارل"الراني 
ليلووولم بتلييووول الم ونوووة هلووو  المياكوووي والللاهووود والووودوريات تلييعوووا  "الصوووالح الفوووييم موووورمد"

هووادال وهوول مبلووع أيضووا بفووياء الم ونووة  وولاء مووف توولن  العاموومة أو  ووي الروودود ويبوولن 
الروام "مرلت لتخييف الم ونة بالرودود لت ودي  المدموة وهول م و و  أموام الملتصود اليا ود 

ي.1"هلي
 المصوولرة مووف األابوواء والممي وويف يتتكوولن هووذه:يةتتجشاماعختتدماتييإلمصتتل جيييصتت جيويي

تصواالت مول بعوا ي كلع ر ي  المصولرة بويبط ا  ، تقبا  للفرلص لعلم واوئاهات ل
 ،الم تفوووفيات بتوووولن   عووووياء العمليووووات الرياحيووووة إن  ووووان الروووويل  ووووي حاعووووة إلوووو  ذلووووك

 و  والريحو  موف المراهود ف  وتقبا  المي إويتولل  ، "ال عيد هبيود"ويفي  هليدا الميشح 
اللادميف مف م اا  اللالية  م  لعددم نرل مياكوي الفروص الوبوي  وم  لعدولن إلو  أمواكف 

يولوب م و  و  ،العلم ح ب تلعيدات األاباء الريا يييف الذ ف يعملولن  وي هوذه المصولرة
 ووم تووواريا   والريحووو   ووتح  وور  هوووام  ووم  ووور   ووي  ووو  مصوولرة هوولم لت وووري  المي وو

والبوود مووف ييووارل المي وو  وتفلوودهم وأن  ،ريا الفووفاء ونوولع المووي  أو ا مووابةاللموول  وتووا
وأن ي ووور  شوووباياتدم ورغبووواتدم ويي عدوووا  ، ووول ي لدوووم الوعوووام والووودواء وعميووول موووا يرتاعلنووو 

وبعوود خوويوعدم مووف ملووويات العوولم  لعدوولن نروول المياكووي الردوديوووة  ،للم وو وليف المع يوويف
االهتموووام بال ظا وووة  ي، و وووذلكوالووودخل  إلووو  الريا ووو لللحووودات اللتاليوووةللياحوووة ئبووو  رعووولهدم 

 .2و بعد خيوعدمأولباس المي   والريح   لاء  ي مياكي العلم 
 ويبلوع  و.ت.أحود  وباج الع وبيييف موف عويليفوي  هليدوا :يمصل جيييقويعدييي دوديتج

بتكووليف وت ظوويم الللاهوود الردوديووة مووف ال وواحيتيف الع ووبيية وا داريووة مووف عبوو   وويد  أحموود 

                                                 
 .(41)أنظي الملر  رئم  1
 .454، 452ص.، الميعل ال اب ، ص(م4591-4599)ت ظيم اياك  والية األوراس ال مامفة : هلي تابليل 2
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يللموولن باألهمووا  الووذ ف وتتكوولن اللاهوودل مووف المراهوود ف  ،(التلن وويتيف)لوو  نفوووة وتوولير إ
 وووتقبا  اللوووادميف موووف الوووداخ  ومتابعوووة الريا ووويييف إو  ،ا داريوووة موووف ت وووري  ومياقبوووة العووودو

وهووول مبلوووع  ،...م اوبوووةالريا وووة و الوتوبيووو  ال ظوووام الع وووبي  موووف  ،المقيمووويف بتلوووك الردوووة
روان موف المودنييف لرمول التبيهوات وا هانوات موف المولاا يف  ولاء أيضا بتكليف لر وة أو ل

 . 1كانلا عيا يييف أو تلن ييف
  :نولئداإمتداد الردود ه د دخل  الدوريات و إترد د مياكي الم اا  هل  

 . مي ي الم ولة الخام ة واليابعة: الللعة -
 .والرانية األول مي ي للم ولتيف : تاعيويف -
  .2للم ولة ال اد ة مي ي: وتلير اليديم -
ي:بايواليجييألويىيي دوديجييم ا قييأويمتيخاصجيبمتيكزي .1
 و غيويه إال أن أال يرولي المويور أل  إن وان مدموا  انول موفت   ولاء  وان ع وديا  :ييمتور

 يدا إمضاء مف م و ولي الرويل أو الم ولوة، وي وتر   موف ذلوك  3يبلن مصرلبا بيخصة
يرووب تكووليف شووياة مووف الروويل لرفوو  و  ،رخصووةالرووييح  إنوو   وويخص لوو  بووالميور بوودون 

األموووف ومياقبوووة الرووودود، وبروووث الموووار المفوووبلك  وووي أمووويه وذلوووك  وووي  ووو  مي وووي بالرووودود، 
ومدمووة الفووياة إللووواء القووبا هلوو   ووو  داخوو  للرووودود  وويا بوودون رخصوووة، ويرووب هلووويدم 

  ويووتم رموود ،إهوولم ا دارل ببوو  م ووألة خويوويل وذلووك ببييوود إلوو  توولن  ورخووي إلوو  الم ولووة
ي ووتلعب هلوو  م وو و  المي ووي و ووع   ووي أمب ووة  وويية خامووة حيووث ، ذخييلالوواأل وولرة و 

خوويوم  وو   وولا أو خياوولش خووارم  وو  م ولووة ال  ي وول مووف مبانوو  إال بلرئووة  يدووا  عمليووة 
خذ ال لا أن يمضوي  وي أإمضاء الم  و  المبلع بالف ون أو نلاب ، ويتأكد هل  الذ  

ا وأخوويع تي وو  بييوودا خامووا إلوو  م وو و  الم ولووة  وول  بوائووات، واحوودل ت خووذ موول ال وول

                                                 
 .(43)أنظي الملر  رئم  1
 .421، 424ص.التولرات الع بيية  ي م ولة تب ة، الميعل ال اب ، ص: بلببي حف  هللا 2
 (.41)أنظي المر  رئم  3
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ئبوو  وموول  ال وولا، وأخوويع يرووتف  بدووا م وو و  المي ووي حرووة لوو  هلوو  الوود ل وأخوويع إلوو  
 . 1المبلع بالف ون العامة

 كوو  مووييا ال يعبووي الروودود إال : "2"ريايميووة ل الدوواد "ال ليووب يلوول  :يمصتتل جيييصتت ج
الموا يصو  الموييا إليو  تلديمو  المي وي حبيخصة مف إدارل الم ولة، ويرب هلو  م و و  

أموا ، وبعود ذلوك يوأميه الوبيوب بالوذهاب إلو  حيوث شواء ،ل  ابيب المي ي لفرص مي و إ
 ،3مووا يخووص الريحوو   موويخص لدووم بووالميور دون رخصووة وإدخووالدم حوواال إلوو  الم تفووف 

لتروووا  حووواال و ووو  إن وووان شوووفي موووف مي ووو  ولوووم تكلفووو  ا دارل بوووأ  همووو   موووا هليووو  إال ا 
 .4"الرب ب
 كووو  م ووو و  أو ع ووود  يأني"هيبوووي بفووويي"ذ ي  وووي:حافتتتاايبتتتاي  وديييموشتتتودبنيبتتتايمتيكزيإل

بوووالمي ي  دووول ترووول إشووويا  م ووو و  المي وووي، وهووول المولووولب والضوووامف هلووو   ووو  موووا يلووول 
، والمصوواريم الليمووة تولوب مووف المبلووع بالفو ون العامووة، ويلوول  يدوا إمضوواء الوودا ل 5لدوم

 . 6م لليئابة التي تأتي لمرا بة م  ولي المياكي المذ لرلواللابا، وتكليف د اتي تلد
 موووليم يلووولم بم وووك ع ووود  بيتبوووة يفوووي  هلووو  هوووذه المصووولرة :يمصتتتل جيمكاجتتتبيييعاتتتاد

ومصودر هوذا الت وري  اللولا م التوي تي و   ،المراهود ف ح وب  و  م ولوة  رلت لت ري 
الللوب - اهودون المر–  وباج الصوع-ن ل الضباج الم  ول: م اا  اللالية مفصلة   مف 

                                                 
 .451، الميعل ال اب ، ص(م4591-4599)ت ظيم اياك  والية األوراس ال مامفة : تابليل هلي 1
م بوودوار المرموو  خ فوولة، ياو  درا ووت  ا بتدا يووة بم وولط رأ وو  موول درا ووة اللوويرن 4511ملاليوود  وو ة : ريايميووة ل الدوواد  2

عووانفي  21إلتروو  بووالرلرل الترييييووة  وولم  الكووييم، إنخوويج  ووي مووفل  الم ظمووة ال وويية بخ فوولة التووي  وود يها عبوواس لالوويور،
تاملل ووة، )م ر لووة شوو بان لالوويور 4599أ ييوو   49م تروول قيووادل م ووعلد أمعوواش،  ووم إنتلوو  إلوو  الفووما  الل وو وي ي 4599
م همو  هلو  علوب ال ولا 4591م إل  غاية 4591م، بداية عانفي 4599، هي ف ر ي ا  للواع شفار حت  علان (كاروبيي

م،  وووم ئا ووودا  لكتيبوووة  ووو ة 4595  بمدر وووة ا اوووارات للرووويل بالكوووا  وتخووويم بيتبوووة  وووابط أو  عوووانفي موووف تووولن ،  وووم إلترووو
ئووادل عوويل الترييووي الوولا ي : همووار موولا: أنظووي. م ناحيووة األوراس،  ووم ئا وودا  للم ولووة ال اد ووة إلوو  غايووة ا  ووتلل 4592

 .133، 132ص.اللالية األول ، المصدر ال اب ، ص
 .(49)أنظي الملر  رئم  3
 .المصدر ال اب : ريايمية ل الداد : شدادل المراهد 4
 .49.22، هل  ال اهة 11/24/1249: للاء  ي م يل  بتارياهيبي بفيي  :شدادل المراهد 5
 .(49)أنظي الملر  رئم  6
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وتوودرس اللاليووة نموولذم الوود تي  ،الل وومة- ال احيووة– توواريا التر يوود-يديوواد  توواريا ا-  ووموا 
م إلووو   ووو  مراهووود ي ووور  فيووو  حياتووو  المدنيوووة الع وووبي  ليوووليع هلووو  عميووول الم ووواا  لي ووول  

 تفوووووددوا أ موووووا يلووووولم  وووووابط التعوووووداد بإحصووووواء هوووووا لت المراهووووود ف الوووووذ ف  ،والع وووووبيية
و ووذلك ، د ف ال وور اء والعروويل والووذ ف  لامووللن أهمووالدم داخوو  الصووفل وهووا لت المراهوو

ها لت الم بليف والفدا ييف،  ما يللم بتلديم تلييي هف حالة التعداد بال  بة لكامو  اللاليوة 
ولوووب موووف قيوووادل  موووا ي ،الم ووواعيف، المرووويوحيف، المفلووولد ف يووواء، الفووودداء،األح: مفصووولة

ي.1  إليدابل ووع   م ح ب ال ملذم الذ  ا  نتظام بالللاإالم اا  أن تيوده ب
 يلوولم ، "يرووي دربوولش"يفووي  هلوو  هووذه المصوولرة المووليم الروواني :يستتاعالماتيإليمصتتل ج

 ووتعلمات بتكوليف عدوواي موف ذو  الخبوويل والعييموة لرلووب المعللموات مدمووا  ووان  وابط ا 
اف بصوووفة الرووولرل واللاليوووة بصوووفة خاموووة والووول  تدوووم  ( يوووةإعتماع ،ه وووبيية ، يا وووية)نلهدوووا 
المعللمووات هووف ئوولل العوودو وهووف نفوواا   وولاء بوواللوي التلن ووي الفوولي  أو ورموود  ،هامووة

تكوووليف بوائوووة ، و متابعوووة أهووولان العووودو موووف الريا ووويييف أو غيووويهمو بوووالريا ي أو  وووي  ين وووا 
م ووك بوائووة هووف عوويا م  ،2خاموة لليعووا  الووذ ف  تعووامللن موول العوودو والمفووبلهيف لموويائبتدم

متوووداد توووياب اللاليوووة وعووويد ئا موووة إف، عووويا م الرووويب الملتي وووة هلووو  العووودو  وووي داخووو  الووولا
، وإحصاء الخ ا ي المادية التي 3رتكبلا هذه الريا مإبالضباج والع بيييف الفين ييف الذ ف 

 ووبط  ،مروو  إحوويا  اللوويع وال دووب إلوو  رخوويه -إن أمبووف ذلووك-ا العوودو بووالملاا يف ألرلدوو
 يدووا العوودو األحيوواء  م  اهي أو الموووامي التووي ي  أموواكف اللتوو  الرموواهي وأموواكف الوود ف الرموو

 .  4واألملات
 تصووووميم الخوووويا ط الخامووووة باللاليووووة والم وووواا   ووووي هملدووووا  تمروووو  :يييطبونتيفةتتتتايمصتتتتل ج

وال ووولاحي والل ووومات، و وووذلك م ووواا  تمي وووي العووودو الفين وووي وهوووي بمرابوووة الووودلي  لرووويل 
                                                 

 .453، ص، الميعل ال اب (م4591-4599)ت ظيم اياك  والية األوراس ال مامفة : هلي تابليل 1
 .451، صف  نالميعل  2
 .(41)رئم أنظي الملر   3
  ،  13، 39ص.، صالميعل ال اب  ،"عيل الترييي اللا ي والمصالح الداهمة ل ": بلببي حف  هللا 4
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، ويلوولم بإهووداد هووذه الخوويا ط الترييووي  ووي ت للتوو  و ووي ت فيووذ هرلماتوو  هلوو  مياكووي العوودو
ي.1مختصلن  ي مرا  الوبلغيافيا

 ي ووتعم  الل ووا   الرد رووة أمووبح و .ت.عوويل: "أن" ل دبوواا" ووذ ي :يييمتيستتالتيمصتتل ج
وأموووبرل اللاليوووات متيابووووة فيموووا بي دوووا بفوووببة  ،للووويبط بووويف اللحووودات والكتا وووب والفيوووال 

تصواالت بويف اللوادل توتم بي موا ا  ،ييل وتخدم  وي الالالوب بويف اللحودات الصواللياد ل الوذ  ي  ا
ي.  2"بأعديل الذبذبات والفيفيل

 كانوول هووذه المصووالح بمرابووة الفووييان الووذ   وويبط مختلووع أعدوويل :يمصتتايحيييتتدعميويإلستت اد
و وهذا بال ظي إلو  الخودمات التوي  انول تلودمدا لفا دتو ، و وذلك األهميوة البالالوة .ت.عيل

يية موو بة، وئوود  لووع اللووا ملن والم وو وليف لدووا خامووة ه وودما يمووي الروويل بظوويو  ه ووب
 3الدهايووووة واألخبووووارو تصووووا  ، خامووووة مدووووام الت  ووووي  موووول مصووووالح ا ه دووووا بمدووووام متعووووددل

 .  4والدي ات التابعة للريل
 ولل بمدموة ضو انول تالتموليف ن اأن لرو "ريايميوة ل الدواد " ال ليبيلل   :ي انييياموين

فوويف بمدمووة كل  و م  .ت.دنييف   تموولن لربدووةخم ووة أهضوواء موو مووفتتكوولن وهووي  ،الغ وو  ه دووا
حتياعات الضيورية لريل الترييوي موف خول  هملدوا  وي الم واا  التوي الرصل  هل  ا 

 : ت تمي إليدا، إ ا ة إل  هذا  لد  انل تللم بعدد مف المدام األخيع تتمر   ي
وهووذا  ،ربووا تكوولن مليهووة هلوو  ال وولاحي ومي يهووا المفوواتي والالتووي إهووداد مرملهووة المياكووي  -

د لروويل الترييووي بمختلووع الموولاد الضوويورية مووف  يوواب ه ووبيية، أحذيووة، لضوومان التمووليف الري وو
 ...أدوية، أك 

                                                 
 . 11، 13ص.عيل الترييي، الميعل ال اب ، صوتولر نفأل : بلببي حف  هلل 1
والبروووث  ووي الري وووة اللا يووة و ووولرل أو  نووول مبي، ل دبوواا ملابلوووة شخصووية بوووالمي ي الووولا ي للدرا ووات : شوودادل المراهووود 2

 . 42.22: م، هل  ال اهة1241فيفي   21: بتاريا
 (.41)أنظي الملر  رئم  3
 .11التمليف والت ليح إبان الرلرل التريييية، الميعل ال اب ، ص: لببي حف  هللاب 4
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خوووووي، والقيوووووام الوووووذ ف يمووووويون بالم ولوووووة موووووف حووووويف خ و.ت. وووووتقبا  أ وووووياد دوريوووووات عووووويلإ -
يية بم اهدتدم وتلوديم المعللموات الضويورية لدوم، و وذلك تيويودهم بوالظيو  ال يا وية والع وب

 . التي تمي بدا الم ولة والرالة العامة ل باندا
 : ر ة  ل  لران  يعية  يأ دا هضل مف أهضاء اللر ة األم وهيلولدذه ال

 وو  ئييووة ومفووت  ودوار  مووفتكليووم م ا وو    وويمدامدووا تتمروو  و لر ووة  يعيووة لرموول المووا   -
 . برمل الما  مف ال بان

مووف رصووي  الموولاد الالذا يووة ا  ووتياتيرية تتمروو  مدامدووا  ووي تو لر ووة  يعيووة لرلووب الم ونووة  -
 .  1الا... ئمح وشعيي وحمص وهدس

لصوويدليات لر ووة  يعيووة لرموول األلب ووة الع ووبيية واألحذيووة مووف األ وولا  وعموول األدويووة مووف ا -
 .  تعماروالم تففيات التابعة لإل

 و .ت.تتكوولن هووذه اللر ووة مووف أربعووة أو خم ووة أهضوواء مووف م ا وولي عبدووة :ي  تتجيييستتالح
الريبيوة موف داخو  الولاف وخارعو ، خاموة اللووي  األ ولرةفيف بمدموة الرصول  هلو  مبل

 . 2التلن ي
 و مدمووتدم .ت.تتكوولن هووذه اللر ووة مووف مرملهووة م ا وولي عبدووة:يجصتتاليويألخبتتاري  تتجييإلي

و وذلك القيوام  ،3األ ا ية الرصل  المعللمات المتعللوة بتري وات الرويل الفين وي وأهلانو 
 تعمار خامة القيواد والفو ابيط، واألشوخاص اص التابعيف لإلبمدمة التر   هل  األشخ

الوووذ ف يعملووولن  وووي المرووواكم، ومرا ظوووات الفوووياة والووودرك، با  وووا ة إلووو  العوووامليف  وووي 
 .  4مفل  الريل الفين ي

                                                 
 (.45)أنظي الملر  رئم  1
 .ر ال اب ، المصدريايمية ل الداد  :شدادل المراهد 2
 (.12)أنظي الملر  رئم  3
، 4513 ، الريا ي،94، عم لجيأولينو مبت ":ي اللالية األول  أوراس ال مامفةالت ظيمات األولية للرلرل  : "أح ف بلمالي 4

 . 19، 11ص.ص
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 مووات الوولاردل درا ووة وترليوو  المعلل ب انوول مدمتدووا الي ي ووة القيووام  :ي  تتجيييعملةتتاتيييفديئةتتج
خبوار إلو  قيوادل الم ولوة، واألخيويل تصودر أواموي لم و و  تصوا  واألموة موف لر وة ا لد  والم  

ا هلوو  الفوووعب غتيوووا  الووذ ف يفووبللن خوووي إ و المد  ووة بمعاقبووة الخلنووة، و أالفوودا ييف باللييووة 
 ووووتعمار، وئوووود نووووت  هووووف هووووذه العمليووووات الفدا يووووة المظفوووويل تروووواوب والروووولرل مووووف بووووللي  ا 

 .1هلان  بالذهي الفد دأ و  تعمار ميب ا لليع والمدن مل الرلرل وأالملاا يف داخ  ا
 يأ دا م ا وليف مدموتدم األ ا وية القيوام بي وم خووط ه وبيية  :ي  جيييعملةاتيييعسكتيج 

إهوووودادها بعوووود حصووووللدا هلوووو  لت فيووووذ  مووووا ف وهرلمووووات هلوووو  المياكووووي الفين ووووية، وتلوووولم ب
 :   تخباراتية، وتمي الخوط هل  مرملهة مياح  أهمداإمعللمات 

ري وووات العووودو  وووي الم ولوووة، وو ووول خووووة هلووو   ووولء تري اتووو  الع وووبيية التوووي درا وووة ت -
 . حتماالت الممب ةا الم ولة ومياهال عميل ا تفدده

هلمدووم برميوول المعللمووات المتعللووة إ عموول ع وولد مبلفوويف ب صووب  موويف  ووي مبانوو  المروودد و  -
 .2يل ميورهب ، وتعداد الريل الفين ي الذ   يمي بالمبان ونلعية  لح ، و ذلك تلئ

ي:ييمدنييياونسةجيييا يجمث يييقويعديييخلفةجيي ةتيييا تيتيبايواليجييألويى .9
حتلت المودن التلن وية التوي  انول إ تعماالت،  تعمارية نفيية لإلأمدرت ال لوات ا 
 : باللالية األول  األوراس ال مامفة و.ت.تمر  الللاهد الخلفية لريل

 مرموووولد الفووووييم" ييووووة وملووووي إدارل اللاليووووات وملووووي  لعوووود بدووووا ملووووي ا دارل الريا:يجتتتتونس" 
 . الملعلد بفارع الصديقية

 ووووة، و ووووذلك مخوووواين ال وووولا  وووو  المباتووووب الخامووووة بالم ولووووة ال اد بدوووواتلعوووود  : تيانتتتتج 
واأللب ووة الخامووة بتمووليف عوويل الترييووي، ومووف الووذ ف يفووي لن هلوو  هووذا المبتووب  والووذخييل
ل  مف األوراس، وهذه المباتوب الخاموة بالم ولوة أمل  "حام حميدل"و "بعللم مورمد"اللا د 

متوي موف ملوي الرويس التلن وي،  192تلن  هل  بعد  - ئييبة مف الويي  اللا ي ئفصة

                                                 
 .(14)أنظي الملر  رئم  1
 . 32، 11ص.صالميعل ال اب ، عيل الترييي اللا ي والمصالح الداهمة ل ، : بلببي حف  هللا 2
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وهووي مريو ووة مووف اووي  شووياة عوويل وعبدووة الترييووي والروويس الوولا ي التلن ووي بفووب  
 . 1مدا 

 ي:يإةامجيييم ا دبنيومساودعاتيييسالح
ل الترييووي  ووي م وواي  خامووة، حيووث  ووان  وو  م ووي  كانوول ا ئامووة الخامووة لر وولد عووي

 92يرتل  هل   تة غي  لإل لاء يفي  هليدا مرا   الفياة التلن ية، وتضم ا ئامة موف 
و وأحيانووا يضوووي ع وولد عوويل الترييووي إلوو  المبيوول  ووي .ت.ع وود  مووف ع وولد عوويل 92إلوو  

 .الرمام ه دما يبلن العدد  بييا أو  ي مليات الريس التلن ي
لدهات ال وولا والووذخييل واأللب ووة  انوول تلعوود قبالووة الم وورد  ووي الم ووي  األو  أمووا م ووت

بعلولم "هل  اليميف، و ي ال دار غيي مريو ة بفب  مبرع، و ي اللي  يفي  هل  حيا وتدا 
والوذخا ي ت لو  بلا ووة شواح تيف بدوا ع ولد موف عويل  األ ولرة، و انل "حام حميدل"و "مورمد

أو  "مووورمدبعلوولم "تروول إشوويا   األ وولرةفووب  مباشووي وتووليع الترييووي أو هووف اييوو  الر وولد ب
 . 2الذ   ان  يائب همليات التلييل "ملداد عد "
 ي:ييو.ت.مصل جيشت جيشةت

و وهوي  .ت.نخياج  وي عبدوة وعويلئ اع الريا يييف بأ   مف بوا إ دورها  تمر   يكان 
 وة الرودود لملاعدوة و وحيا.ت.المصالح الفين ية والتصد  ألهلان العدو وحماية ع لد عويل

 وووووووووتخبارات التابعوووووووووة للرووووووووويل   وووووووووتعلمات وا ت ووووووووويب لنهووووووووولان التوووووووووابعيف لمصوووووووووالح ا أ 
 :، ويتر د هملدا  ي3 تعمار  ا 
الوووووداخليف والخوووووارعيف موووووف ( المراهووووود ف)مياقبوووووة وتفتووووويل األشوووووخاص المووووودنييف أو الر ووووولد  -

 .4الريا ي إل  تلن  أو مف تلن  إل  الريا ي

                                                 
 (.11)أنظي الملر  رئم  1
 . 33، 31ص.، الميعل ال اب ، صبم ولة تب ة التولرات الع بيية: بلببي حف  هللا 2
موورمد المليانوي، غينااوة لل فوي والتلييول، : ، تويشهادةيضابطيمنيييمصايحيييستيجييلثورةييي زيئتيج: نرواد  مورمد مليان 3

 . 411، ص1243الريا ي، 
  (.13)ر  رئم أنظي المل 4
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 .    مراهد أو شخص ال يرم  علاي ميورإللاء القبا هل   -
 .حيا ة الردود الريا يية التلن ية -
 . نل  ال لا وتخييي   -
 .  تعما  داخ  الريا يمياقبة تري ات الريل ا  -
 .1متابعة تري ات الخلنة والعملء -
ي:ييألويىييقضااي  يييواليجي .1

  ئ مووة وناحووية وم ولوة كم الع بيية هلو  م وتلع  وواأئي م تمي الصلمام إنفاء المر
والالوووي  م دوووا م ووول التلا وووي أموووام المرووواكم  ،ف والر ووولديوواليوووة للفصووو   وووي ئضوووايا المووولاا 

، أو  وتم تعيويف موف  ودا ل ل هف نف   أو يختار موف  ودا ل ه و الفين ية، وللمتدم الر  أن  دا 
لربموووة ويختوووار ئضوووال هوووذه المرووواكم موووف ذو  األمانوووة وا ،2ه ووو  أموووام مربموووة عووويل الترييوووي

وهووووددهم مووووف  ل ووووة إلوووو  خم ووووة، وت فووووذ أحبووووام ا هوووودام رميووووا  والخبوووويل  ووووي العلوووولم الفوووويعية،
 .3أو ش لا  ي بعا الظيو  اللاهيل، أما الذبح والبتي  مم لها م عا باتا باليماص،

ولت ظيم هم  المراكم الرلرية أمدرت لر ة الت  وي  والت فيوذ و يلوة تضوم مرملهوة موف 
وأبوويي ، 4الخاموة ببيفيووة حفوو  ال ظوام العووام والتفووييل اللضوا ي الع ووبي   التلعيدوات واللوويارات

مرتلياتدووا ترد وودها لنخووواء التووي ي ووتلعب معاقبووة ملتي يدووا بوودءا  مووف األخووواء الب وويوة إلوو  
األخواء الخوييل وملال إل  األخواء الفادحة، وللد تم ترد د نلع العللبوة لكو  خووأ موف هوذه 

 وي  والت فيوذ  وي هوذه الل يلوة هلو  ت ظويم اللضواء الع وبي ، بدايوة األخواء، وهملل لر ة الت 
موف  يفيووة تفووبي  المروواكم الع وبيية هلوو  الم ووتليات الوورل ، وهوي المربمووة اللضووا ية العليووا 
التووي تتكوولن بلوويار مووف هي ووة القيووادل العليووا للروولرل بعوود إذن مووف لر ووة الت  ووي  والت فيووذ، وتكوولن 

الية وتتفب  بليار مف مرل  اللالية بعد إ تفارل هي وة القيوادل بي ا ة ما   اني، ومربمة الل 
                                                 

 .49.22ال اهة ، 41/41/1241بتاريا بم يل  العا لي بمد  ة تب ة، حمدان  عد   :شدادل المراهد 1
 .94 اب ، صالمصدر ال: التلييي الردل  لللالية األول  2
 . 499 ،499ص.الميعل ال اب ، ص :يري بلهييي 3

4 Gillbert Meynier: Histoire Interieur du F.L.N (1954-1962), Casbah Editions, Alger, 2002, 

P417. 
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بي ا ووة مووا  أو ،  ووم مربمووة الم ولووة وييأ وودا  ووابط أو  أو مووليم  وواني، ومدمووة المروواكم 
الع ووبيية ال ظووي والبوول  ووي ئضووايا ملتي ووي األخووواء الخويوويل مروو  مراولووة ا غتيووا ، العبووث 

وووبي، التوووأخي   وووي ت فيوووذ األواموووي، و وووذلك ال ظوووي  وووي األخوووواء بال ظوووام، تضوووييل ال ووولا، ال  
الفادحووة مروو  اللتوو  العموود ، الفوويار مووف مووفل  الروويل، التلااوو  موول العوودو،  فووع األ وويار 

 .1والخيانة، ترلي  أملا  الرلرل
أما اللضاء المدني باللالية األول   لود  وان   وتظم  وي شوب  هويم  بتودأ باللروان العدليوة 

لمروال  اللضوا ية هلو  م وتلع اللاليوة، وتتكولن اللر وة الفويعية هل  م تلع الل وم وي تدوي با
موف أربعوة أهضوواء وم و و  وهوول ئا وي الل ووم، وهوذا ال ظووام مت لو  ولووي  لو  ملووي  ابول،  مووا 
هي ل الرولرل لم صوب اللا وي أهلوم  وبان الم ولوة وأكرويهم إلماموا بوأملر الفوييعة ا  ولمية، 

عوامل الييتلنوة أو األيهوي، ومولحيات اللا وي وهل  ي الالالب خييري معدد ابوف بوادي  أو 
تلعيووة وترقيووم الفووعب، ال ظووي  ووي ئضووايا األحوولا  الفخصووية مووف هلوولد الوويوام : وا ووعة م دووا

، تعلوووويم ال فوووو  ومياقبووووة المعلموووويف الووووذ ف يرصووووللن أعوووولرهم مووووف ر وووولم 2والووووول  والميوووويا 
هليدوا البوول  وي بعووا  اللضوايا، ويلعود هلوو  م وتلع الل وم اللر ووة العدليوة التووي إذا إ تعصو 

اللضايا ت ي ل إل  مرل  ئضاء ال احية،  م إل  مرل  ئضاء الم ولة الذ   تكلن مف ئضوال 
ال وولاحي بم ي ووة الم وو و  ال يا ووي، وي علوود المرلوو  متوو   انوول الضوويورل لووذلك، وهوول يخضوول 

واموي هبوي ألوامي هي ة أر ان الرويب العوام والربلموة الم ئتوة ومرلو  قيوادل اللاليوة، وتأتيو  األ
م ووووو و  الم ولوووووة وتفوووووم  التعييوووووم بالت ظيموووووات الرد ووووودل واللووووولانيف والتلمووووويات والبلغوووووات 

 .3الريبية

                                                 
، الملتل  اللا ي حل  اللضاء إبان الرلرل التريييية، عامعة األميي هبود "ييقضاايأث اايييثورة": ما  قبا ليورهدع معيوي  1

 .122، 411ص.، ص1221، م فلرات ويارل المراهد ف، 1229مارس  41-49اللادر 
 .(11)أنظي الملر  رئم  2
، الملتلو  الوولا ي حول  اللضواء إبووان "جطتتوريج ظتةميييقضتاايييمتتدن يأث تاايييثتتورةيييواليتجييألويتتىيأنموذشتا": ريم و  موال 3

 .493، 494ص.الرلرل التريييية، الميعل ال اب ، ص
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كموووا يلووولم اللضوووال بإهوووواء دروس وتلعيدوووات ألهضووواء  تا وووب عووويل الترييوووي بروووردم 
 .1هل  الرداد والتم ك باألخل  ا  لمية والصفات ال بيلة

 ووي  وو  الم ووتليات والمدنيووة الع ووبيية ا ية اللضووات لووم يبتووع عوويل الترييووي بالت ظيموو
بووو  لروووأ أيضووا إلووو  تكوووليف مرووال  ولروووان شوووعبية  ووي  ووو  الووودواويي واللووويع  ،ختصاموواتوا 

والمداشووي والموودن والمرتفوودات داخوو  األ وولك وال وورلن والمعووتللت وتتووألع اللر ووة الفووعبية 
  :مف
 تللووو  تلووواريي  (:لفوووعبيةكاتوووب اللر وووة ا)مووول  اتوووب لووو   –الم ووو و  العوووام أو ر وووي  اللر وووة  -

مفصلة موف  و  هضول ويرمعدوا  وي تلييوي شوام  يلودم ن وخة م و  إلو  الم و و  ال يا وي 
 .2وأخيع لم  و  االخبار واالتصا ، وأخيع للم  و  الع بي    ي الل مة،

ي ع  إلو  عمول المعللموات الودا يل حول  العودو  ضوبط  :تصا هضل مبلع باألخبار وا  -
كمووا يلوولم  الريا وويييف المر وود ف  ووي مووفل  الروويل الفين ووي، هوودد ع وولد العوودو و ووم هوودد

ويعمو  أيضوا هلو  تفوبي  خليوا  ويية داخو   بتأ ي  مياكي لرويل الترييوي والع ايوة بدوا،
مووفل  الفووعب و ووذا داخوو  الروويل وئوود  ووان لدووذا العضوول دورا ر ي وويا  ووي إنروواا العموو  

 .3الرلر  
تووودريبدم  وووي همليوووات التخييوووب يفوووي  هلووو  ت وووييي أهموووالدم و  :هضووول مبلوووع بالم وووبليف -

 . وميا لة عيل الترييي ه د الضيورل
شووووتياكات الفووووديية مووووف م وووو ولي ل مبووووال  ا ويفووووي  هلوووو  عموووو: ألملا هضوووول مبلووووع بووووا -

 ووم يلوودمدا الم وو و  ال يا ووي للل وومة هووف اييوو  ر ووي  ، المفوواتي و ووذا الي ووال والتبيهووات

                                                 
  . 91المصدر ال اب ، ص :التلييي الردل  لللالية األول  1

 .41، صالمصدر نف    2
شوي ة دار األموة للوباهوة وال فوي ، 1ج، متنيةلتبييي زيئتتيديصايك ييشتهادةييثتائتمذكتيتييي قيبيمت م :مرفلظ اليييد  3

 . 491، ص1223والتلييل، الريا ي، 
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تصووووا  أو مموووولن خبووووار وا لاشووووي وي وووولمدا لم وووو و  األ مووووا يرموووول الربوووولب والم ،اللر ووووة
 .1بلا وة تلييي مفص  الل مة

  توولل  حوو  عميوول مفوواك  الموودنييف وت ووري  الملاليوود واللفيووات :هضوول مبلووع با موولا -
 .3 تعص  هلي  مف مفاك  إل  ئا ي الل مةإويي ل ما  2وهللد اليوام الول 

                                                 
 .(19)أنظي الملر  رئم  1
 (.19)أنظي الملر  رئم  2

 .41المصدر ال اب ، ص: ية األول التلييي الردل  لللال3 
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يي:وي  يمويشهجييي ةتيييفتنس .ت.شةت:يييتيبعييمب ثي
ي:يو.ت.رييي انبيييلوشسا يي ةتطويج:يييمطلبييألول

 تفر  أمويه إبعد أن ن مباشيل مف اي  الفعب، أمبح مل  بعدما  ان عيل الترييي ي  
أ  ووواء  التموووليفا موووداد و هتماموووا بالالوووا لعمليوووة إ  لووود أولووول قيوووادل عووويل الترييوووي ، تملي وووة ذاتيوووا

تتولل   اأ لاعدت ل  ئتصاد ،  ر   مرييات م تمي الصلمام رغم  اللاات العدو وحصاره ا 
موف أعوو   حتيااوات الليمووةا خووذ  ا ووة التدابووويي و أالرصول  هليو  بصووفة دا موة وم وتميل، موول 

حيوث توم ، 1فين ويةللات الالحفظ  وميانت  لملاعدة األيمات والصعلبات التي  انل تفي دا 
 ،يملم ولوة  يأ ودا م و و  بيتبوة مولو ي ا لتمليف  ي ال احية بيتبة م اهدل  م  و  إ تردا 

وه ودما تكلنول المروال  الفوعبية أنفوأ المبتوب  ويتكف   ي اللالية بالتمليف الصا  وا خبار ،
الترووار ، و ووان يفووي  هليوو  هضوول المرلوو  وهوول م تخووب  ووي إاووار اللر ووة الخما ووية التووي 

والخوام   تتألع مف الي ي ، وهضل مبلع برمل الما ، ورخوي بالفوياة، واليابول با مولا،
 .2لترار  مبلع بالمبتب ا

ترووووواد الفوووووعب مووووول إوئووووود  انووووول مدموووووة هوووووذه المروووووال  الفوووووعبية تكموووووف  وووووي  ووووويورل 
شووتياكات الفووديية مووف الموولاا يف و ووذا فيلوولم م وو و  المفووتة أو اللييووة برموول ا  و.ت.عوويل

يلوودم و ويعتبووي م وو وال هووف  وو  مووا يرووي   ووي ئييتوو   ،والي ووال مووف الربوولب والملاشووي 3التبيهووات
ف أحيانوووا ويعوووي   ،التوووي يرمعدوووا إلووو  أمووويف موووا  المروووال  الفوووعبيةتلييووويا مفصووول هوووف األمووولا  

م ووواهدان لووو   وووي حوووا  إت ووواع رئعوووة المفوووتة، وئووود  وووان الم وووبللن  لعبووولن دورا هاموووا  وووي هوووذا 
يللموولن ب لوو  الم ونووة بمختلووع أنلاهدووا ح ووب الووب عوويل الترييووي،  مووا  احيووث  ووانل  المرووا 

لووو  القيووام برفووي مخووواب  إبا  ووا ة  ، ووتدا  التمووليف وال وويي معدوووا وحيائلا ووو تكفلوولن بتفووبي  

                                                 
 .99المصدر ال اب ، ص: التلييي الردل  لللالية األول   1
 .11نفأل وتولر عيل الترييي، الميعل ال اب ، ص: بلببي حف  هللا  2
 .ريايمية ل الداد ، المصدر ال اب : شدادل المراهد  3
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لرفظدا، وهل   و  ناحيوة تول يي موا يرتاعو  عويل الترييوي لمودل  وتة أشودي وإذا وعود نلصوان 
 .1يعتبي ذلك تداونا يعائب هلي 

ضوويل الم ونووة التووي تمروو  تن  ووي ال  ووي   موول  حيووث  انوول تفووي  مياقبووة  بيوويل هلوو  الم  
هل  ت ري   و  ذلوك  وي  وياري  متبعوا  وي ذلوك  ئلام المراهد ف، مف أع  ذلك  ان حييصا

 .2حت  ت د  هلي  المرا بة مل م  ولي  ات ظيما دقيل
 بمختلووع أنوولاع الم ونووة اللاليووة األولوو  نوولاحي وم وواا ئ وومات و كووان التعوواون  ووتم بوويف 

حيوووث  ،تمليووو  بمبوووال  هاموووة موووف الموووا الل لل لووو  و وووذلك واألدويوووة والملاشوووي والريلانوووات المعووود  
ونفو  الفويء  ،ع هلو  بوائي الم واا  المرتاعوةلمبال  الماليوة لودع قيوادل اللاليوة  وم تولي  رمل ات  

بال  وووبة لقيوووادل الم ولوووة التوووي ترمووول األمووولا   وووم تليهدوووا هلووو  ال ووولاحي المرتاعوووة أو تعووووي 
وئوووود  انوووول هووووذه األموووولا   ،3األوامووووي والتعليمووووات ليووووتم التعوووواون الموووواد  والمووووالي بوووويف ال وووولاحي

 4:ا  ليت تعم  لفياء م
 .ع األغذية والاللتمختلع أنلا  -
 .األلب ة والرياب واألحذية -
 .ألدوية واألعديل والل ا   الوبيةا -
 .أعديل تصليرداوو ا   الريب و  األ لرة -
 . 5عائيف والم كلبيف مف  رايا الريبم اهدل الفلياء والمبفل يف والم -

وذلووك بفضووو  التخوووويط  لظووواوهليوو   وووإن أ وواليب التموووليف والتخووييف هي ووول تر ووف ملر
بريوووث خضووول  خاموووة فيموووا يخوووص مياكوووي التخوووييف، ئوووةة والد   وووم بال ووويي  والت ظووويم المربوووم المت  

                                                 
 .99، 99المصدر ال اب ، ص ص: التلييي الردل  لللالية األول   1
 .492المصدر ال اب ، ص: مرفلظ اليييد   2
 (.11)أنظي الملر  رئم  -
 .19-99المصدر ال اب ، ص ص : لللالية األول  التلييي الردل   3

4
  Mohamed Guantarid: Op.Cit, T2, p180. 

 (.11)أنظي الملر  رئم  5
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و وحووودات خاموووة هملووول هلووو  ترليووو  التموووليف إلووو  ت ظووويم ايبلوووي موووارم وأموووبح لووو  ع ووولد أ
 . 1كتفاء لريل التريييا 

لتصووووليح كمووووا أنفووووأت ورشووووات لخيااووووة اللبوووواس الع ووووبي  ومووووباغت  و ووووذلك ورشووووات 
هتموود عوويل الترييووي هلوو  التمووليف الووداخلي خامووة فيمووا  تعلوو  باألغذيووة التووي إ وئوود  ،األحذيووة

 ،شوووويا دا هووووف اييوووو  المرووووال  المخصصووووة اووووي  الفووووعب، أو مووووايا   ترصوووو  هليدووووا مووووف
بدوا بوول يهلوة بال وبان لتر عيل الترييوي تبتعود هوف الم واا  اخوأمبرل الفي  أو وحدات 

 . 2الم تعمي
نفوالا  األولوي لودع مرمولع م و ولي  لد  انول هوذه العمليوة ا  خص الت ليحأما فيما ي

  وم ألندووا  انول إحودع ال لواج الم ورلة  ووي البود موف ربردوا إ ووتياتيريةالرولرل،  موا أندوا معي وة 
ع كل ووعوودو  أهمووا  موو تمي الصوولمام، حيووث تلووير إئامووة ايبوو  وا ووي لإلموودادات  ووي الخووارم ي  

 .3حتياعات عيل التريييإبية بالتملي ات مف    نلع بغية تل
 رييل ومت لهوة وأكروي حدا وة موف  األ لرة  ، م تلع الت ليح  ي هذه الفتيل أمبح عيدا

نتفيت ب اد  حيبية مت لهة المصوادر أكريهوا موف مو ل إب اد  الصيد تياعل دورها و و  ذ  ئب 
 .4الذخييل متل يل ببريلو روبا الفيقية و نرليي  وأإيوالي وألماني و إ

 موووا أن تووولن   وووي هوووذه الفتووويل ئووود حصووولل هلووو   ،د ذلوووك إنعووودام الرووولاعيموووي   وليبموووا
 .والذخييل األ لرةا تلللدا مما  د  تلع  الللا   إل  الخارم وهلدتدا مرملة ب

كمووا  مووف الال وا م التوي غ مدوا المراهوودون موف العودو، األ ولرةيوأتي ئ وم  بيوي مووف هوذه 
مصووربيف هتوادهم وأ ولرتدم تمرو  م بعوا   ولدنضمامات الرماعية التي  لتر   يدوا الرأن ا 

والب وووواد   موووورل، 1/41،  الموووودا ل اليشاشووووة نوووولع األ وووولرةمووووف م ووووابل توووويود عوووويل الترييووووي ب
كو  هوذه  ،(GARAND)وب واد   (THOMSON)والم د ات اليشاشة  15/11اليشاشة نلع 

                                                 
 (.15)أنظي الملر  رئم  1

 .11نفأل وتولر عيل الترييي، الميعل ال اب ، ص :بلببي حف  هللا 2 
 .31، صم1221رة للوباهة بيائي، الريا ي، ، متي1، جمديديخالليحتبيييا تيتيييو   يإل: هبد المريد بليبيد  3
 .99، ص1221، دار الكتاب الرد ث، الريا ي، جاريخيييثورةييي زيئتيج: مالح بلرام  4
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العتواد  ود  هلو  أن ت وعة أهفوار  األ ولرةعاءت مباشيل موف الرويل الفين وي، ومصودر هوذه 
 لو  إلو  فوتيع موف الخوارم  وم    موف العتواد الريبوي ي   خويرالفين ي يأتي مف أمييبا وه اك ئ وم 

كمووووا أن اللحوووودات التووووي تملووووك الموووودا ل اليشاشووووة الرليلووووة والموووودا ل المضووووادل  الووووداخ  ب وووويهة،
مردويل بمودا ل الدواون متخصصوة  وي مداعموة  لتلعد وحودات هد ودو للوا يات  انل  ي تيا د 

 .1الفين ية المياكي
موووف اللاليوووة الرانيوووة  "بوووف مصووووف  بوووف هووولدل"وئووود  لفووول لر وووة الت  وووي  والت فيوووذ العليووود 

مووف اللاليووة اليابعووة مبلووع بالفوو ون ال يا ووية والع ووبيية  "هموويانو أ"والعليوود ، 2اللاليووات حبت وولي
 .3بتلن  م4591وتم ت صيب  بداية مارس 

المبلوع بالت وليح  وي  "بل ويا  مدموور"وئد أو لل هذه المدمة بعد إللاء القبا هل  
  ول اللاليوة الرالروة اليا ودهي   م4599و وي دي ومبي  ،"هبود الرفوي  بلمول "الاليب، إل  العليد 

وخوول  الفتوويل نف وودا أر وولل اللاليووة الرانيووة إلوو  توولن   هلوو  رأس ئاهوودل توولن ،" حموا  ئا ووي"
ف إيصووووا  ي وووئصووود  تر "م رلوووي، الداشووومي هرووويس، موووالح بوووولالري ، هلووو  بلهييلوووة يهلووو"

 .4إل  داخ  البلد األ لرة
وئوود  ووان ال وولا الم ووتلرد مووف الخووارم تترصوو  هليوو  الروولرل للوواء  مووف، أو  ووي إاووار 

 .5 ل  إل  الداخ  هبي دوريات م ظمة مف اي  اللالياتم اهدل وي  
اهووودل هتمووودتدا الرووولرل  وووي التووويود بال ووولا، ئإ وئووود  وووان ه ووواك العد ووود موووف الللاهووود التوووي 

 ،، دمفووو لنوووة، ب الووواي ، ال وووللم، مي ووو  موووويوا، ا  وووب دريةهيوان، اووويابل ، تي تووولن ، الليووو
 .بالداد، الدار البيضاء وألمانيا اللذقية،

                                                 
 .29، الريا ي، ص4591ما   21، 13، عشتيدةيييم ا د ":بعد م تمي ا رة لر ة الت  ي  والت فيذ تصيا"  1
 .31المصدر ال اب ، ص: هبد المريد بليبيد  2
، م فولرات (م6511-6591)يياسلةحيأث اايييثورة،ييياسلةحيوييمويصالتيأث اايييثتورةيييا تيتيتجي: هبد اليحمان همياني 3

 .59، ص1224ويارل المراهد ف، الريا ي، 
 .39المصدر ال اب ، ص: هبد المريد بليبيد 4
 .425الميعل ال اب ، ص: هبد اليحمان همياني 5
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تعبووووي هووووف اييوووو  البرووووي مووووف المي وووواء الليبووووي  األ وووولرة علوووو  الروووودود الفوووويقية  انوووول 
 الصاليي  ي اليوار  البريية إلو  مي واء عويعي   وي تولن  هلو  موتف ئولارب مويد األ وماك،

 مخبوأل بوذ اء داخو  األ ولرةحيوث  انول  ،"همار بف هولدل"لاملة ال يي العليد و ان  تلل  م
، و انول تصو   ووي غالوب األحيوان بدوذه الكيفيوة حتو  مد  ووة مو اد   الفلاكو  واللولي والخويوب

 .الريا ي
 تخدمل شببات إمداد ئلات عويل الترييوي  وي الوداخ  إأما هل  الردود  الاليبية  لد 

واييو   ،، الريا وي العامومةلوذخييل بلا ووة اوييليف بويييف هموا اييو  وعودل وهويانبال لا وا
ا ويييف  وي البولاخي هتمود هلو  بعوا العموا  الري إ ار  ي الر لب، أما  وي البروي  لود وعدل بف

 .1، وهيانلتدييب ال لا، بيف مي ا ي الدار البيضاء
يات الفين وووية التوووي نتفوووار المخوووابإوئووود واعدووول همليوووة الت وووليح موووعلبات  ريووويل عوووياء 

لل ل  دها هل  هملية ا مداد باأل لرة وترفيم م ابعدا، حيث أللول القوبا هملل عاهدل 
 . 2هل  العد د مف الرملالت التي  انل ملعدة نرل الريا ي

ي:يجطوريييعملةاتيييعسكتيج:يييثان ييمطلبي
ي(:يي تبيييما تكج)جطوريحتبيييعصاباتي .6
م بإهوادل 4599نعلواد مو تمي الصولمام  و ة إبعود  ريوةهي ل الرلرل ترولالت هميلوة وعذ 

ت إ وتمي وئلاهوده الخلفيوة، حيوث  و.ت.ت ظيم وايبلة  يا ية وه بيية شاملة ل فوااات عويل
، (ال مامفوووة–أوراس) األولووو العمليوووات الع وووبيية رغوووم الظووويو  التوووي  انووول تموووي بدوووا اللاليوووة 

ئوول أحيانووا، حيووث أ وويي الت ظوويم تعتموود هلوو  حوويب العصووابات وحوويب الملا  ووتياتيريةا  انوول و 
و إل  خل  معارك حيبية  بيع  ود اللحودات الفين وية، وإظدوار نولع موف .ت.اللتالي لريل

مل فيوو  تضووريات ع ووام، التروود  لدووا، وهوول مووا حلوو  نتووا   بوواهيل،  ووي نفوو  اللئوول الووذ  ئوود  

                                                 
 .15عيل الترييي، الميعل ال اب ، صنفأل وتولر : بلببي حف  هللا 1
 .39هبد المريد بليبيد، المصدر ال اب ، ص 2
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رووول  وووتعما  المفووويج ل ووولا التعمار  الفين وووي إلووو  ا  وووخاموووة بعووود لرووولء قيوووادل الرووويل ا 
 .1والمد  ية

 لا وود لدووا  ووي شوودي أ ييوو   "مرموولد الفووييم"م ووذ تعيوويف العليوود  األولوو شووددت اللاليووة  
دت  ووت  ا  العموو  الم وولح بووأكري  اهليووة،  لوود توويو  إم، ت ظيمووا وحي يووة عد وودل أتاحوول 4591

درلمووووات أموووبرل المعوووارك والكموووا ف والو والمعووودات الريبيووووة،  األ ووولرةاللحووودات الع وووبيية ب
ئوود ر وومل خوووة  األولوو بووأن اللاليووة  "الرووام لخضووي"بإحبووام، هووذا مووا أكووده العليوود ا لدووخوووط ي  

الرووويل الفين وووي تعتمووود أ ا وووا هلووو  أ وووللب حووويب العصوووابات   وووتياتيريةه وووبيية مالوووا يل  
هتماد هلو  تلعيو   ويبات مباغتوة ودقيلوة ظيو  الم ولة، وا لمياهال مل م كي  ف والم  ر   الم  

ن وراب ال وييل موف ميودان المعي وة، وإهوادل مداعموة وا  األ لرة والتي يي هل  غ م ،وخاافة
العوودو مووف عد وود أ  وواء هلدتوو  إلوو  مياكوويه، وهووذه ا عووياءات اللتاليووة  وومرل بتوووليي اللوودرات 

نعبووو  با يرووواب هلووو  ملاعدتدوووا للرووويل إو، وهووول موووا .ت.ية لرووويلاللتاليوووة لللحووودات الع وووبي 
 .2األول الفين ي  ي عميل م اا  اللالية 

للووود تووووم ت ظوووويم واليوووة أوراس ال مامفووووة بفووووب  عيوووود و ووو  ئوووويارات الصوووولمام والتعليمووووات  
حيوووث  وووان هوووذا األخيوووي دا وووم ا عتمووواع بقيادتووو  لمتابعوووة نفووواج  ،"مرمووولد الفوووييم"والرد ووودل لووو

وتووووولرات الروووولرل  ووووي الم وووواا  الروووودود التلن ووووية شوووويئا إلوووو  ناحيووووة ب ووووبيل غيبووووا، وئوووود  انوووول 
وئوود ئ ووم قيووادل  ،تخووذ م دووا مي وويا لقيادتوو إي التووياب التلن ووي التووي إنفووالاالت  تضووويه للبلوواء  وو

ئ وووم  وووي الخوووارم وئ وووم  وووي الوووداخ ،  فوووي الوووداخ   انووول ت لووو  األواموووي  :وال تووو  إلووو  ئ وووميف
ووو ي الرلوووا   لتعووولد إلووو  ئا ووود اللاليوووة لل ظوووي ودرا وووة ا ئتياحوووات والتعليموووات والبلغوووات وتلص 

اللووذ ف  "أحموود نوولاورل"و "ل العموولر  "الووداخ  نا بوو  وئوود توولل  همليووة ت ظوويم  ،3وو وول الرلوول 
أشي ا هل  إهادل ا نضباج وال ظام بم يانتدم لل لاحي وئادتدم، أما  ي العلئات مل الربلموة 

                                                 
المي ووي الوولا ي للدرا ووات والبرووث  ووي توواريا ، يإلستتاتيجة ةجيييعستتكتيجييلثتتورةييي زيئتيتتج: هبوود هللا مللتووي، اووا ي نروولد 1

 . 15، ص1243، م فلرات ويارل المراهد ف، الريا ي، 4591الري ة اللا ية و لرل أو  نل مبي 
 . 95ت، ص.، دار الفداب لل في والتلييل، الريا ي، دم6591تيبقبساتيمنيثورةينو م: الرام لخضي 2
 (.32)أنظي الملر  رئم  3
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هل  و ل أ و  عد ودل للت  وي  المفوتيك وو ول حلول   "مرملد الفييم"التلن ية  لد هم  
ميوات بمياقبوة نفواج المرملهوات الم ولرة تعل "مرمولد الفوييم"حيوث أمودر  ،للمفاك  اخنيوة

الريا ييوووة داخووو  التوووياب التلن وووي، وو ووول اليووود هلووو  نفووواج اللوووادل المعار وووييف ل ووولوة لر وووة 
  .1وئادل األوراس "ليهي شييط"و "االب العيبي ئملد "والت  ي  والت فيذ  

 لوووذ  أوعووودهإن الت ظووويم الرد ووود ا: ""هرموووان  وووعد "و وووي هوووذا ا اوووار يلووول  المراهووود  
،  لود   ول أعويل األولو و  وي اللاليوة .ت.العم  الع بي  لرويل مرملد الفييم حل  تولر

و ووط المراهوود ف  لا وود لكتيبووة، وئم ووا بفووتح  الوويات  ووي خووط موولري  ودخل ووا  لحوودات ه ووبيية 
ألالووي ئوود و ووي عبووا  ال مامفووة األخوويع، و  األبووياللتووياب الوولا ي،  ترووددت الريووال  ووي الربوو  

و  لاماألت ظيم  ل الم ولوة ال اد وة نفواادا المعدولد موف عد ود   وتدر وإنظوام الفيوال ،   وتأ  
 . 2"األول والفيء نف   لبقية الم اا  التابعة لللالية 

إهوادل ت ظوويم وايبلوة األهمووا  اللتاليووة هلوو  " مرمولد الفووييم" األولوو اللاليوة   وودهمو  ئا
 :التاليةتضم ل ال لاج  م اا  الع بيية،إل  ئادل ال  ذلك مف خل  تعليمات

 ووي الميحلووة الراليووة مع ليووات العوودو م روووة وهملياتوو  مبعروويل، ويعوولد  العمليووات الع ووبيية -
 وتددا  إذلك بصفة ر ي ية إل  نفاج المراهد ف المتيا د مف المفيود مضواهفة هرلموات و 

أن بووودو بفوووب  خووواص المرتفووودات الع وووبيية الكبيووويل الملعووولدل ه وووا وه ووواك هبوووي اللاليوووة وي
  . ية  يوريا أكري مف أ  وئل مض   المد  ا تعمإ

ومصالح الكللن، مل تل يل األهموا  دارية حياء ا ومختلع األ الع بيية مداعمة الرك ات -
 . اللتالية لتفم     الم اا 

م هلو  عميوول 4591عوولان  19 ولم  األولوو شوف هرلمووات ملحودل  ووي  ا وة م وواا  اللاليوة  -
 . المياكي والملائل الع بيية

 . يية خل  ت فيذ مختلع األهما  اللتاليةلتيام ال إ يورل  -

                                                 
 . 52، 13ص. اب ، صالميعل مرملد الفييم ئا د اللالية األول ، ال :هبد هللا مللتي 1
 . 415المصدر ال اب ، ص: هرمان  عد  2
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 . يد الترمعات ال بانية لتفاد   يا ية اللمل والعلاب الرماهييتر -
 .  تعمارية تددا  الب   الترتية ا إتكريم أهما  التخييب و  -
 وووتددا  الخلنوووة والمتعووواونييف مووول المباتوووب ا داريوووة المختصوووة وبفوووب  خووواص أهضووواء إ -

 . 1م دوبيات الكل ل
 :ويبايواليجييألويى.ت.منيمعاركيشةتينماذج .1

و معارك حيبيوة  ريويل  وي أنرواء متفيئوة موف اللاليوة األولو ، .ت.خا ل وحدات عيل
بملتوو  وغيوواب بوواليغم مووف حالووة اللإ ووتليار التووي موويت بدووا بفعوو  الدوويات الك بوويع التووي شووددتدا 

إال أن العمليووووات  ،مووووا بعوووود موووو تمي الصوووولمام غالبيووووة ئادتدووووا، وبفعوووو  حالووووة ا نل ووووام والتفوووويذم
مرموولد "رغووم ذلووك لتعوولد الريووال  ووي ربوولع اللاليووة خامووة بعوود توولل ي  الع ووبيية  وول  تتلاموو 

 :و  ي اللالية األول  نذ ي.ت.القيادل، ومف أهم المعارك التي ئادها عيل" الفييم
 ي:يم6591ديسمبتيي11معتكجيشب ييي ويجيثلة اني

 تعمارية بملحلة قيادل الم ولوة ال اد وة قيام الللات ا يوتعلد أ باب هذه المعي ة إل 
 ووماهلي مووالح بووف "و " يحووي الووواهي بووف هرمووان"وم وواهدي   "مرموولد الفووييم"وهلوو  رأ وودا 

ووحووودات  أ ووولامتصووواالت بلوووادل إبعووودما دخلووولا موووف تووولن  بغيوووة إعوووياء  "عبووواد الربيوووب"و "هلوووي
 .و الم تفيل  ي إئليم ال احية ال اد ة.ت.عيل

 ووتعمار  أن تروودد مبووان تلاعوود وتمي ووي قيووادل الم ولووة روويل ا  ووتواهل قيووادل الإوئوود 
ترواه الوذ  تلصوده،  لامول برفود ئلاتدوا ال اد ة برب  الرلية شي  الفييعة، وخط  ييها وا 

الع بيية مف مختلع المياكي التابعة لدا، لتبدأ المعي ة هل  ال واهة العاشويل موباحا موف  ولم 
ات المر وويرل ونووائلت الر ود لفووي  حصووار هلوو   ووتعملل العيبوإم، حيووث 4599 وبتمبي  11

و، لتكوولن هووذه أو  المعووارك التووي خا ووتدا القيووادل الرد وودل للم ولووة ال اد ووة .ت.ئوولات عوويل
شووتباك موول اللوولات الفين ووية التووي  ووويها لإلإهلوو  رأ وودا، ممووا  "مرموولد الفووييم"م ووذ تعوويف 

                                                 
 ،1242 الريا وووي، ، متيروووة للوباهوووة،ديتيييعقيتتتديم متتتوديييشتتتتيفيةائتتتديواليتتتجييألوريسييي مامشتتتجشتتتها: هلوووي يغووودود 1

 .91 ،15ص.ص



 (م0598-0592)يكلة وتنظيم جيش التحرير بعد مؤمتر الصومام وردود الفعل الفرنسية ه   : الفصل الثاني

 -026 - 

 

موف ئتو  هودد موف الر ولد  كانل تللم بعملية تمفيط وتفتويل للم ولوة، حيوث تمبوف المراهودون 
 األ ولرةالفين ييف  ي بداية المعي ة، وتدميي هيبتيف ه بييتيف و يارل عيب، وغ م هدد موف 

 .1الريبية
نتفيت المعي وة لتفوم  عبوا  الرليوة و ليروان والال رايوة، حيوث  انول تتمي وي وحودات إو 

فوووك الرصوووار تووودخلل ل التووويو  2"عووود  ملوووداد بوووف الرف ووواو  "و وووان يللدهوووا  ،و.ت.عووويل أ وولامو 
 .المتلاعدل معدا  لاماألالذ   ان الريل الفين ي يراو   ي   هل  قيادل الم ولة و 

 وتعمار  ئولات دهوم وتلودمل رويل ا  تعدت قيوادل الإوهل  ال اهة الرانية هفي يواال 
حصووووا يات إدر تعوووودادها ح ووووب وئ وووو ،و.ت.هبووووي أربعووووة مروووواور وهووووذا لمراموووويل ئوووولات عوووويل

 وووياب موووف الووووا يات أ ووود ، تووودهمدم المد  يوووة والووودبابات وأربعوووة ع عفيل رال المراهووود ف بوووو
 : أربل مراور تولعية واللتالية، وئد تليهل هبي ، والوا يات ا (B26)المل بلة 

 . ب ي العاتي، العولش، ع لبا: المرلر األو  -
 . ،  م المول ، شيئااألبياالماء : المرلر الراني -
 . يل ألرنب، شماالالبا ان، الد ان، بري: المرلر الرالث -
 .3الفييعة،  ليران، غيبا: المرلر اليابل -

                                                 
 .45، 49ص.تلييي م دوبية المراهد ف بالفييعة، ص ،عباد الربيب ال العيبي بياهمي :شدادل المراهدان 1
 وم هويف  م4599ترييوي الولا ي مول بدايوة  و ة لترو  برويل الإ ،بالفوييعة م4515ملاليود  و ة : عد  ملوداد بوف الرف واو   2

 وتدهاؤه موف اوي  ل  ال وعيد إلو  إتم  م4595عليلية  11و ي  ،كلا د للم ولة ال اد ة خلفا مالح بف مالح  ماهلي
ملي قيادل هي ة أر ان حيب الفي  الريا ي  حيث تم إللاء القبا هلي  وا داه  ال رف ولم يولو   وياح  إال  وي بدايوة  و ة 

وئووود أللووول ال ووولوات ، بعووود تعيووويف العليووود هووولار  بلمووود ف هلووو  رأس قيوووادل هي وووة األر وووان العاموووة بالرووودود التلن وووية م4592
وئود  وي موف  4592الميل األول  خل  معي وة نفوبل أ  واء هبولر عويل الترييوي الولا ي  و ة ، ميتيف  الفين ية القبا هلي

أحيو  ،  وتعماريةموف اوي  ال ولوات ا  4594ل أخيع خل   و ة للي هلي  القبا مي أوئد ، ل رف الع بي  بمد  ة تب ةا
اليا د ملداد عد  هل  التلاهد م تصع هلد الرماني ات مف اللين الما ي حيث بل  يقيم  وي م ولط رأ و  بالفوييعة إلو  ان 

 .عم ية الرب  األبيا لتخليد تاريا ومآ ي الرلرل، الميعل ال اب : أنظي. وا ت  الم ية
 .49، صالمصدر ال اب  ،يد الربيب ال العيبي بياهمعبا :هدانشدادل المرا 3
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وووو ووووتعم  الروووويل ا إو  ي لتالويووووة تلوووودم ئوووولات  ووووتعمار  اللصووووع الروووول  والموووود عي المي  
 ن وووووراب موووووف المعي وووووة، ، ولم ووووول ئووووولات عووووويل الترييوووووي موووووف ا المفوووووال هبوووووي مرووووواور الربووووو

ت لدوووا و تصووود  .ت.يلوبا  وووا ة إلووو  دخووول  الووودبابات هبوووي أاووويا  الربووو ، لكوووف وحووودات عووو
 ووتعمار ، حوودا  خ وا ي  وي و ووط الرويل ا إ وول موف موف الوودخل  إلو  الربو ، وتمب  وم عتدوا 

بات لم عدوا موف التلودم،  وتعما  الل ابو  اليدويوة  ود الودباإل  المعي وة بوئد ئام المراهدون خو
ل ابو  نفروار الإوإموابة أربعوة أخويع بأهووا  عوياء  دا تودميي  ول  دبابواتا  وتددإوأ في هف 

 .1اليدوية
و أواميهووا للووادل .ت.اللتووا  إلوو   وواهات متووأخيل مووف الليوو ، لتصوودر قيووادل عوويل إ ووتميو 

ن راب موف أر  المعي وة، والتلعو  إلو  عبو  تايربلنول  ميحلوة أولو ، با   لاماألاللحدات و 
 تفووداد إوأ ووفيت المعي وة هووف ، يحلووة  انيووة، لت تدوي بووذلك المعي وة م ررئولوموف  ووم إلو  عبوو  

بوووف ال ووول ، عووود  العفوووي، بياك وووي  موووورمدئووودور اليموووللي، ": موووف بيووو دم ا وووة هفوووي مراهووود ل
، وأ ووي المراهوود "مريوودموولالرية هبوود ال" :برووياا مووف بيوو دم ا، وإمووابة هفووييف مراهوود"الويووب

 .2"بدا  الردر  "
 392ع ووود   ين وووي، وإموووابة  122ملتووو  بي موووا خ وووا ي الرووويل الفين وووي  تمرلووول  وووي 

 .3 تولعيةإإمابة اا يل مل بلة، وأخيع ، با  ا ة إل  دباباتوتدميي أربعة  ،خييفر
 ي:يم6598شانف يي18يآرةومعتكجيشب ي

، ررئووولو إلووو  عبووو  .ت.ن وووراب ئووولات عووويلإبعووود ندايوووة معي وووة عبووو  الرليوووة  ليروووان، و 
لمووودل أ وووبلع وهوووذا المروواورل م ووواا  ال  ووو  ووتعمار  برفووود لللاتدوووا  ووي ئاموول قيوووادل الرووويل ا 

 .و المتمي يل  ي عبا  الم ولة.ت.وحدات عيل عملية ه بيية  دتمديدا للقيام ب

                                                 
 .425الميعل ال اب ، ص:  ييد نصي هللا 1
 .45، صالمصدر ال اب  ،يعباد الربيب ال العيبي بياهم :شدادل المراهدان 2
 . 12، صنف  المصدر  3
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  ووولاماأل وووتدهاء  ا وووة إو ب.ت.لملاعدوووة اللووولات الفين وووية ئامووول قيوووادل عووويل ا وووتعدادإو 
للمفووار ة  ووي المعي ووة، وتوول يي الووذخييل والتمووليف لدووا،  ررئوولواللحوودات المتمي وويل خووارم عبوو  
ملاومة الدبابات وم عدوا موف التلغو  والتلودم نترارية مدمتدا إإ ا ة إل  تخصيص مرملهات 

 ووتعمار ، وترد وود ملائوول الفصووا   دم ئوولات المفووال التابعووة للروويل ا خوو  الربوو  لتالويووة تلوواد
 .1ن رابدا بعد نداية المعي ةإواي  وملائل 

م، بوووودأت ئوووولات الروووويل 4591عووووانفي  21وهلوووو  ال وووواهة الخام ووووة مووووباحا مووووف  وووولم 
 و.ت.، وتصوودت لدووا ئوولات عوويلررئوولتروواه عبوو  إر األربعووة ب ووتعمار  تتروويك هبووي المروواو ا 

، وئوود تعي وول الموودهل ئي وول  "عبوواد الربيووب"المتمي وويل بم ولووة أم خالوود والتووي  ووان يللدهووا 
اوووا يل مدهلموووة بمد  يوووة الميووودان  92للصوووع مووود عي وعووول  مي وووي شوووار ل فيووو  أكروووي موووف 

اهة التا ووعة لوويل أموودرت قيووادل والمد  يووة الرليلووة، لت ووتمي المعي ووة ايلووة ال دووار، وهلوو  ال وو
 ووتخدام إن ووراب مووف ميوودان المعي ووة بلا وووة واللحوودات لإل  وولاماألو أواميهووا للووادل .ت.عوويل

هبوي  ررئولاليماص ببرا ة  د الللات الفين ية التي  انل تفي  حصارا مربما هلو  عبو  
ي.2ك  مراوره

 ي:يم6598شانف يي68معتكجيشب يأميييكماكمي
 ووتعمار  بعمليووة تمفوويط وتفتوويل  ووة إلوو  قيووام ئوولات الروويل ا المعي  تعوولد أ ووباب هووذه

و، و انول اللوولات .ت.م، بررووا هوف وحودات عويل4591عوانفي  49لربو  أم الكمواكم  وي  ولم 
 :  تعمارية تتلدم هبي أربعة مراور وهيا 
 .تراه   ية المفيعإمي ي نلييف ب -
 . تراه البيا ةإمي ي رأس العل ب -
 . درملن تراه الإمي ي ب ي العاتي ب -

                                                 
 .444الميعل ال اب ، ص:  ييد نصي هللا 1
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 .1تراه  ليرانإمي ي الفييعة ب -
اللوولات ا  ووتولعية  تلوودم و.ت.ة وحوودات عوويلولمووا شوواهدت الوودوريات المبلفووة بريا وو

بالتلعووووو  إلووووو  األمووووواكف   ووووولاماأل، أخبووووويت ئا ووووود اللحووووودات الوووووذ  أموووووي ئوووووادل للرووووويل الفين وووووي
المتلدموووة، بي موووا   وووتعمارية وووتعدادا لملاعدوووة اللووولات ا إ وووي الربووو  للتمي وووي بدوووا   وووتياتيريةا 

 وووتعمارية المل بلوووة والعملديوووة لم عدوووا موووف إنووويا  الر ووولد تردووويت  صووويلة لملاعدوووة الووووا يات ا 
 .المظلييف

 وووتعمارية  وووي شوووف غوووارات وئصوووع وهلووو  ال ووواهة ال وووابعة موووباحا بووودأت الووووا يات ا 
نتظوووووي إ وووووتعمار ، و م وحووووودات المفوووووال التابعوووووة للرووووويل ا مبروووووع للربووووو ، وهوووووذا لتالويوووووة تلووووود

ت إ وووتمي وا  وووي إاووول  اليمووواص مووولبدا، وئووود ؤ متوووي، وبووود 49مراهووودون تلووودمدا لم وووا ة ال
 ووتعمارية األ وولاء  ووتعملل اللوولات ا إأ ووف  ، وواهة إلوو  غايووة حلوول  الليوو  41المعي ووة لموودل 
ن راب موف أر   تواهل  ك الرصار وا إ داو، لك .ت.ن راب ئلات عيلإالكاشفة لم ل 

 . 2المعي ة
 ي:يم6598اييمي17معتكجيشب ي وةي

 ووي  " يحووي الووواهي بووف هرمووان"و يللدهووا المراهوود .ت.تمي وويت  صوويلة مووف ئوولات عوويل
 وووتعمار  بمرامووويل م ئامووول ئووولات الرووويل ا 4591موووا   12و وووي موووبيرة  ووولم  ،عبووو   ووولل

 ليران، العللة المالروة، ب يالعواتي، : الرب  مف عميل عدات ، وئد ئدمل هذه الللات مف مياكي
، األبوووياالرميرموووة، ب وووي الل ووويع، أم هلوووي، المووواء  ،ياس، هللوووة الفووورمنلوووييف،  ي وووان،  ووول 

البياكة، ت ل لة، ببارية، الكليم، تب ة، الرمامات، حلل ة م بيانة، الضلعة، اليو ، ئ توي ، 
 .3الري ، العللة، الفييعة
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 ووتعمارية التلغوو   ووي هموو  الربوو ، وئوود بوودأت هووذه المعي ووة بمراولووة وحوودات المفووال ا 
شووتببل إ، بي مووا " ووماه  الدوواد "ت لدووا ئوولات الفصوويلة الرالرووة التوي يللدهووا المراهوود وئود تصوود

مول الودبابات التوي  انول  "موورمدعود  أ"والرانيوة التوي يللدهوا المراهود  األول ئلات الفصيلتان 
شوتببل إ وتعمارية المتلاعودل  وي الخلوع، بي موا تتلغ  بدد   تح الم الك أمام بقية الللات ا 

مول وحودات مفوال الرويل  "م وعي هلوي بوف أحمود"يلة اليابعة التوي يللدهوا المراهود ئلات الفص
اللتووا  بوويف الوووي يف مووف  إ ووتمي ووتعمار  المتلدمووة هبووي الردووة الفوومالية الاليبيووة للربوو ، و ا 

 وووووتعانل قيوووووادل الرووووويل إال ووووواهة العاشووووويل موووووباحا إلووووو  غايوووووة ال ووووواهة العاشووووويل لووووويل، وئووووود 
و، لكووف المراهووود ف .ت.ذ  توودخ  للصووع ملائوول ئوولات عوويل ووتعمار  ب وولا الويوويان الووا 

رئوة لتالويوة تلودمدم، و وي ا وتعما  الل ابو  الرإ وي الر ولد الفين وييف إلو  إا متصدوا لدا، م
ن وراب موف الربو ، و أواميه للمراهود ف با .ت.ال اهة العاشيل ليل أمدر ئا د  صا   عيل

 ححيووث نروو، لوو   اموو  عدووات الربوو  ووتعمار  ها  رغووم الرصووار المفوويو  مووف ئبوو  الروويل
 . 1تراه عبلي بلعل  و ليرانإن راب هبي الردة الر لبية با  ي المراهدون 

شوبل ي هموار، بولهلي هموار، ": مراهود ف مو دم 42 تفوداد إأ فيت هوذه المعي وة هوف 
م عي هلي بوف أحمود، وبلئووع ": برياا دم، وإمابة هدد م "مالح البلئصي، مل   همار

با  ووا ة إلوو  خووي برووياا، رإمووابة هوودد ، و فين وويلد العوودو الع ووالعفوويات مووف لتوو  م، و "العيوود
 . دبابات 29تدميي 

 ووووتعمار  بملحلووووة ئوووولات عوووويل لالي للمعي ووووة ئاموووول ئوووولات الروووويل ا و ووووي اليوووولم الموووو
شوووتببل معدوووا  وووي عبووو  الع صووو ، وعبووو  بووولعل ، وعبووو   ليروووان، وعبووو  إالترييوووي الووولا ي و 

شووتباكات مووف ال وواهة الخام ووة مووباحا إلوو  العاشوويل لوويل، وئوود ت هووذه ا إ ووتمي  وويم، حيووث و  
اليشاشووة، والوودبابات، والوووا يات، وئوود أ ووفيت  األ وولرةتعمارية خللدووا  وو ووتخدمل اللوولات ا إ

 . 2رخييف تفداد أربعة مراهد ف، وأ ي أربعة إشتباكات هف هذه ا 

                                                 
 .45/23/1249 مترع المراهد بتب ة، ،م عي ل لد بف أحمد :دادل المراهدش 1
 . 31، 33ص.الفييعة، المصدر ال اب ، صالمراهد ف بم دوبية ، ه  الداد  ويا د  ال بتي ماإ :شدادل المراهدان 2
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 ي:يم6598شوينيي61شب يةعوريييكةفانيي-معتكجيشب يجازربونت
هبووود  ةو بالمبووان الم ووم   ايروو.ت.عوويل م تمي وويت ئوولات4591عوولان  43 تووارياب

 يحوي الوواهي بوف " صوا  ، بقيوادل الفوديد  21مراهد مليهة هل   192المالك و ان هددها 
، ووموولل معللمووات للا وود الفصووا   تفيوود هووف ترموول للوولات الروويل الفين ووي ب ووولاحي "هرمووان

تلووير وعوولب   وولاماأل ، وبعوود مفوواورات موول ئووادل يو  الوو، األبووياالفووييعة، ب ووي العوواتي، الموواء 
عووولان  41الت لووو  الفووولر  إلووو  عبووو  تايربلنووول، وئووود ومووولل إليووو  ئووولات عووويل الترييوووي ليلوووة 

حيووث  ،" يحووي الووواهي" ووييل للووادل الكتا ووب والفصووا   تيأ وو  الفووديد  إعتموواعم، وهلوود 4591
 وتعداد للمعي وة وا  وياع  وي  أمدرت القيادل أوامي للمراهد ف المتلاعد ف بالرب  بضويورل ا

ن ورابدا، وأر ولل مرملهوات موف إ    صيلة واوي     ختيار الملائل اللتالية، وتم ترد د ملئلإ
 التووي أ ووادت ووتولع ورموود تري ووات العوودو وترد وود ملائوول تلاعووده وترمعاتوو ، المراهوود ف لإل

 وويل  ووي نلوواج معللمووات دقيلووة وم  وودل هووف وعوولد هوودل وحوودات للعوودو ئييبووة مووف الربوو  ومتمي ب
 ووووتولع وعوووولد الوووودبابات والمد  يووووة  وووومف التفووووبيلة اللتاليووووة مريوووووة بوووو ، والحظوووول  ووووي  ا 

.1للعدو

  

وئووود ئامووول قيوووادل الرووويل الفين وووي بتل ووويم ئلاتدوووا بووويف  ووول  ملائووول بدووود  مرامووويل   
وئول ا مدادات ه   حتو  ت ود  همليوة توليلو  واللضواء  ،ي  الخ ا  هلي يوتض و.ت.عيل

 .خييهلي   ي األ
، بوولع ال وود،  ووم الووذبان:  ووي  ل ووة ملائوول، وهوويل الفين ووي اللوولات البييووة للرووي تتمي ووي و

البلليووات،  مووا تمي وويت ئوولات المد  يووة  ووي أموواكف متفيئووة لتضوويي  الخ ووا  هلوو  المراهوود ف، 
 .و د الراللر التي ئد    ربلن م دا

مرا ظووة هلوو  الميوواه موودرت التعليمووات اللتاليووة مووف ئبوو  قيووادل عوويل الترييووي بضوويورل ال
 وووتماتة  وووي اللتوووا ، مووول تكريوووم الووودوريات وتلييووول الريا وووة لتفوووم   ا وووة نووولاحي والوووذخييل وا 

                                                 
 .1225نووول مبي الريا وووي، ، 413، عم لتتتجيأولينتتتو مبت، "م4599عووولان  49معي وووة تايربلنووول ": موووورمد العيبوووي بياهموووي 1

 .444، 442ص.ص
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حتياييووووة تفاديووووا للمفاعووووآت التووووي يمبووووف أن يروووود دا إالربوووو ، وتوووودخ  هووووذه التوووودابيي  ووووإعياءات 
 .1العدو

الربو   ترواهإبدأت ئلات العدو تلدمدا مل بيو  الفري وشلهدت تفوبيلت  بيويل تيحوع ب
أهووول قيووادل  موول بدايووة الصووباا، ولمووا دخلوول  ووي الموودع الووذ  تصوو  إليوو  أ وولرة المراهوود ف

بوودأت المعي ووة  أ وولط المراهوودون ، حيووث عوويل الترييووي أواميهووا بووإال  ال ووار موولب العوودو
لئوع ئولات العودو همليوة تاللتوا  ولوم ت إ تميهددا مف ع لد العدو بعد مدل يم ية مف اللتا ، و 

ترواه اللولات المتلدموة إلدها، و رع عيل الترييي نييانو  بالخ ا ي التي لرلل بر  تلدمدا رغم
 ح المروا  للويويان الوذ  ومو  إلو  وبعدها     التمي ي،نرله مما أرغم الللات المداعمة هل  

بودأت همليوة الل بلوة الرليوة لملائول المراهود ف، مموا أدع إلو  إموابات مباشويل   ماء المعي ة 
 .2خيرترييي و للج هدد مف الفدداء وعيا هدد  ي مفل  عيل ال

 بإتروواه ووتأنفل ئوولات العوودو تلوودمدا معل ووة بدايووة هروولم بووي  إبعوود ندايووة مدمووة الويوويان، 
تروواه اللوولات الياحفووة نروولهم ممووا إكرووع المراهوودون نيووياندم ب الملائوول التووي تعي وول لللصووع، 

ع اللولات البييوة ودام اللصوع أوئل خ ا ي  بييل  ي مفل  العدو، لتتدخ  المد  ية بعود تلئو
إلوو  إمووابات مباشوويل وئاتلووة  ووي مووفل  المراهوود ف ممووا أدع  دقيلووة 19الموود عي أكرووي مووف 

 . أوئعل هددا مف الفدداء
ف والوووودبابات يدهمل ئوووولات العوووودو بووووالمظليأ ووووف توووو م تصووووع ال دووووارإلوووو  اللتووووا   إ ووووتمي

لت فيوووذ خووووة التوليووو  والمصوووفرات، و انووول اللووولات الفين وووية تتلووودم م وووتخدمة  ووول  مرووواور 
وتمب وول مووف التلغوو  داخوو  مووفل  عووويل الترييووي، لتتروول  الملاعدووة إلوو  معي ووة متلحموووة 

م الظووولم هلووو  ملئووول وحتووو  الرروووي، ليخوووي   األبووويا وووتعملل  يدوووا الل ابووو  اليدويوووة وال ووولا أ

                                                 
 .444، صال اب الميعل : ل العيبي بياهمي 1
، شووييط  يوود ل مدتوو   وواهتان بم ا ووبة (تب ووة)دار الفووباب بالفووييعة  ،بوواد لربيووب وهبوود المريوود بلاليووثع: المراهوودانشوودادل  2

 .م1221مبي  ذ يع إندالع الرلرل التريييية أو  نل 
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 وتواع موا تبلو  موف المراهود ف  ورب إن راب، ومول خوولرل الل ول المعي ة لتبدأ هملية ا 
 .  1والخيوم مف  احة المعي ة عيحاهم

وبعد نداية المعي ة تمبف الم ا للن والملاا لن مف اللمل  إل  ئولات عويل الترييوي 
الم  ووربة للم وواهدل  ووي نلوو  الريحوو  والمصووابيف، وبعوود حضوولرهم ئوواملا بووإعلء الريحوو  إلوو  

وليوووة ، حيووول توووم تلوووديم ا  وووعا ات األ"همووويون العيو ووي"مي ووي عبووو  الال رايوووة ه ووود الم ا ووو  
وو حوولالي ملتو  : وئود أ ووفيت هوذه المعي وة هووف، 2توم نللدووم إلو  تولن  للعوولم ةللريحو  وموف  م 

 .  3 تعمار ، وإحيا  هدد مف الفاح ات الع بيية الفين ية، وهيبات مينريلإع د   122
 يحوي حموة بوف ": موف بيو دم امراهود 421 تفوداد إو  لودرت ب.ت.أما هف خ ا ي عيل

اللا ود  يحوي " :خوييف بروياا موف بيو دمر 42، وإموابة "لن الكبلولتيبله بلييد الريا ي، ،يروا 
لول رؤوس الفدداء ، وئد ئامل ئلات الريل الفين ي  ي اليلم الملالي ب4"الواهي بف هرمان

 .5دم لبعث اليهب  ي نفلس األهاليتمري  بررروال
 ي:يم6598س جييمعتكجيشب يجاخ يت

  معللمات للللات الفين ية مفادها هولدل ل مكان ال بب الي ي ي  ي هذه العلمية هل و 
المووودهل الرووودارمي  انووول متردوووة إلووو   "موووييوئفأأحمووود "كتيبوووة ئادموووة موووف تووولن  ترووول قيوووادل 

مراهووود توووابعيف للل ووومة  39با  وووا ة إلووو   ،مراهووود 412مبلنوووة موووف  ببات وووة األولووو الم ولوووة 
الكتيبة إل  عبو  تاخبيول توم ، وه د ومل  هذه "هلي ميوي"اليابعة ال احية الرانية شليا بقيادل 
 تروواه ئوولات عوويلإالئوول الم ولووة، وبوودأت تولوو  ال ووار تووي كفووفدا مووف ئبوو  اللوولات الفين ووية ال

 وتعدادا إ، يوأمي المراهود ف برفوي خ واد  "هبود المريود هبود الصومد"الترييي، مموا ععو  اللا ود 
                                                 

 .441، 444ص.الميعل ال اب ، ص: مورمد العيبي بياهمي 1
 .443الميعل نف  ، ص 2
 .419، صالمصدر ال اب  ،ل األو  عيل الترييي اللا ي اللاليةيئادل: همار ملا 3
حيث أكدت هل  أن الضابط  يحي الواهي بف هرمان ئد أميب برياا : وئد أوردت عييدل المراهد تفامي  هف المعي ة 4

 شتيتتدة:  لميووات الكفوواا الريا ووي   :أنظووي . ووتعمار  شوواهت  قيووادل الروويل ا أ تفووداده الووذ  إخوول  المعي ووة، و  وودت خبووي 
 .21م، ص4591أوت  21، 21ع :ييم ا د

 . 422 ،55ص.ص ،المصدر ال اب ، ىيشةتيوشبهجيييا تيتيييو   ييواليجيييااريخةجييألوي :همار ملا 5
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 وي يات مل بلوة ال  ال ار، وئود شوار ل اوا للمعي ة، وبدأت المعي ة  ي ظ  تباد   ريم  
:  ووفيت هووذه المعي ووة هووفأوئوود  ،و.ت.ف ترصووف عوويلموواكأ ووتدد ل خ وواد  و إالمعي ووة التووي 

 . 1وملت  هدد مف الر لد الفين ييف إ  ييف،  ي مراهد فأمراهد ف، و  21 تفداد إ
 ي:يم6591أكاوبتيي11يكمينيإبتييأوزالغ

مراهوود تلييبووا  92ك ووا متمي ووييف نرووف ع وولد شوولية حوولالي  "هلووي موويوي"يلوول  المراهوود 
 أ ووولامنل وووم ا إلووو   ل وووة إ ووويد  هلوووي، تمي ينوووا بم ولوووة اتلائوووات و  إعتمووواعبعووود رعله وووا موووف 

 أوالدلت ودي  الرصول  هلوو  التموليف موف  ووبان الم ولوة،  وولم تمي وي  وي إشووياذن، و ولم ه وود 
ونروو ، و وولم  ووي إ ووي  أويال ، خيعوول ئوولات العوودو يللدهووا را وود مووف مي ووي  يائصوول ببلحمامووة 

القيووام بمدمووة دها يووة  ووي أو وواج  ووبان الم ولووة ويعلمدووم بووأن أهضوواء الل وود الخووارعي ألعوو  
عو  نصوب الفيموة أل و.ت.للرلرل الريا يية ئود أللوي هلويدم القوبا، وئود أ وتاللل ئولات عويل

 ووي  "بلييوود عيفوواو  "كموويف لللوولات الفين ووية، حيووث وئعوول  ووي  موويف نصووب  المراهوودون بقيووادل 
 ،خوييفر 42ع د   ين وي، وإموابة  49ملت   في هذا الكميف هفم ولة إ ي  أويال ، وئد أ 

هلوي ":    ميف  اني  ي م ولة حريل لفلل ، نصبت  ئلات عيل الترييي بقيادل  و  موفعوتب
 .2أ فيت هف خ ا ي معتبيل  تدد  الللات الفين يةإ، "البفيي رداا مورمد"و "شبااي

 ي:م6591يخ شلجي-يميييبوية  تيقيأعملةجي ديئةجي 
م أالوييو  بويف   ويع ي هل  لالم يرع ب يفالفدا يأحد ع لدها  و.ت.فل قيادل عيلل  ك

نفرووار  ووي وئوود ت ووبب ا  ،هبوود اللهوواب أوالدوبالضووبط مفووتة اليئوويا  ئوويب  ،البوولائي وخ فوولة
دوريوات   خاموة هلو يذاك تتي ورنوتعوي  حي ة الميور التي  انول خيه و رترويم الر ي هف 

عووويف م ولوووة لن ناحيوووة اليئووويا  المراذيوووة لأخاموووة و  ،رووويل الفين ووويالمياقبوووة التوووي يلووولم بدوووا ال
 .وال احية اليابعة األوراستصا  بيف ناحية لإل إ تياتيرية

                                                 
، هلوو  1241يغووداني مووييو  ونامووي  هبوود اللووادر، ملابلووة شخصووية بمترووع المراهوود بات ووة، مووارس : شوودادل المراهوودان 1

صتوري: موورمد الصوالح  ويار: وأنظوي أيضوا. 149، 141ص.المصودر ال واب ، ص: هلوي مويوي: وأنظوي. 42.22ال واهة 
 .  93، 91ص.ص، 2006الريا ي، ، بات ة م فلرات مترع المراهد ،ووةائعيييثورةيييا تيتيجي  يناحةجيأريس

 . 141، 143ص.، صالمصدر ال اب : هلي ميوي 2
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لترميوول  ووبان   الري ووتصووربدا ئوولات الللميووة و  ووتعمار  تري وول دوريووات الروويل ا 
لرادم توو بفووبدةال وورف  إلوو مووي بترليوو  هوودد مووف الموولاا يف أوبعوود الترييووات معدووم  ،الم ولووة

م أبووو "ناموووي  العموووي  بوووف الفوووييم"إ ووويام ال وووار  وووي  ووويعة المووولااف و  التفريوووي  وووي هلميوووة
 وووتعما  إب دمتعوووذ بو الترليووو  معدوووم  ملامووولةبالمبتوووب الرووواني موووف ه اموووي  ، وئووود ئوووامالبووولائي

 .1الكديباء الماء والضيب بالكلاب  ال را ية
 ي:م6598ماييي15معتكجيخ قجيأمعاشيييم طقجيييثانةجي

المودهل حولده، ونا بو   "كاوحوة ل"عي ة بالمبان الم م  خ لة أمعاش بقيوادل مالعيت 
حيوووث ئوووام المراهووود ف  ،و.ت.ع وووديا موووف عووويل 141المووودهل الووولهياني بصوووربة  " بلووو  أحمووود"

غوو م ال وولا والووذخييل الريبيووة وئتوو   دلمد  ووة ئصووائوويب  ب صووب  موويف لللا لووة ه ووبيية للعوودو
ه بي  وعيا إ  ان مف الر لد الذ ف الذا بوالفيار،  33 حيث أ في الكميف هف ئت  ،الع اكي

ب وواد  أربوول  ،15و ،11وئوود غوو م المراهوود ف هوودد هووا ل مووف األ وولرة مووف بي دووا موود ل رشوواش 
 .(MAS36) ب دقية مف 41و (MAT49)مف نلع 

موول اللوولات  لان  ووي إتروواه خ لووة أمعوواش، وه وواك إشووتببو ب المراهوودبعوود الكموويف إن وور
 3222مل مف مرلر عب  شيليا والملودرل ب رول هة العاشيل مباحا التي ئد  هل  ال ا فين يةال

ريو  وئولات موف رلعدو بللات أخيع موف مرولر بات وة و وأ  اء المعي ة تدهمل ئلات ا ه بي ،
اللادموووة موووف  (B26) مرووولر خ فووولة بووودهم موووف ال ووولا الرووول  المبووولن موووف الووووا يات المل بلوووة

نيا  الع واكي، ييوادل هلوي الودبابات والمودرهات صصة  خالمت، واا يات الديليبلبتي التلغمة
 . ،  م الولب، لمد  ةذا يفدا هلي هيف الويف، تاغيي لالميدان التي  انل تول  ئوالمدا ل 

ن تصووود  م لوووول و  ووواهة دون تلئوووع وئووود أبووودع المراهووود 11دامووول المعي وووة حووولالي 
ل، وئوود أ ووفيت المعي ووة هووف ال ظيووي  ووي مرابدووة الكووم الدا وو  مووف ئوولات العوودو وتي ووانل الروويار 

مووولالري ": مراهووودا موووف بيووو دم 19 حيوووث إ تفووودد ،و.ت.خ وووا ي  بيووويل  وووي موووفل  عووويل
مووووالح، بووووف  اوحووووة مرموووولد، ئلفوووول ل، ميلوووولد الميو ووووي، هوووويوي  مرموووولد، شووووباا همووووار، 

                                                 
 .321، 324ص.، المصدر ال اب ، صاللالية األول  التاريخيةئادل عيل الترييي اللا ي : همار ملا 1
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نا ووب  خووييف مووف بيوو دمر 11وعوويا حوولالي  ،" وومايري لخضووي،  يوعووي همووار، رابرووي بللا ووم
، بوف اولرش ل، مفولمة ل"و،  ئوعل رعل  اليم و الذ  "أحمد اللهياني   بل"ئا د المعي ة 
  .1م ا ليف مدنييف 21 تفدد أ ما  ،"مريح ل

 ي:م6598أ تي يي11ي(ييم طقجيييثانةج)معتكجيعينيييقصتييي احةجيييثايثجي
ئامل الللات الفين ية بتولي  وا ل ال وا  لرب  و تيلي ع لب غيب ال احيوة الرالروة 

ف اللصي، وه د ال اهة اللاحد ونصع ندارا  وان ا موودام بويف وحودات الرويل الفين وي هي
 ،"لخضوووي الل ووووي  "يللدهوووا م ووواهد ئا ووود الفيئوووة  األولووو و التوووابل للفيئوووة .ت.ومراهووود  عووويل

ووو رواا والعتوواد،خللدووا العوودو خ وووا ي  ادحووة  وووي األ دداموول المعي ووة حتووو  الم وواء، تكب ووو  فتمب 
لات الروويارل للعوودو المدهلمووة بالوووا يات والوودبابات لووالصووملد أمووام الع وولد عوويل الترييووي مووف 

: مراهووودا موووف بيووو دم 49 تفووودد مووو دم أ المراهووود ف يلوووارب الخم ووويف،هووودد  وووان ، والمد  يوووة
، دوخي ووووات حمووولد ،  بييووووي نووولار، هروووول  (ماليوووك) وووفلحي الداشوووومي، بله وووية ل العيبووووي "

لخضوي "الم واهد  :رخوييف 29وعويا ، "يوي  لحملو ، ل الصالح هيهار، الوييف ل، بلخ
عي وووو  "، "هبوووود الصوووومد هبوووود الرميوووود"، "أحموووود حموووولدل"، "مصوووووف   ووووبل"، ال ا ووووب "الل وووووي  
 . المدهل التدتاه "بف إ ماهي  همييل"، وأ ي مراهد واحد وهل "(اانرة) ح اشي"، "العا ب

رشاشوووة نووولع  ي وووة موووف إغت وووام  ل وووة ب ووواد وئووود تمبوووف ع ووولد عووويل الترييوووي خووول  المع
(MAT49)  وب دقية حيبية(MAS36)2. 
 م6598معتكجيبودوحيبلديجيةصتيييصبة  ي: 

تتميوي  ،الردود بيف وال توي أم البولائي وئالموة  هل (ئصي الصبيري)بلدوا م ولة تلل 
ن و ممووا ععوو  م دووا مي وويا  بيوويا للمراهوود ف  لتر وول  ،أود تدووا وشووعابداو روويل  دابة م ووالكل صووعب

 .و.ت.الياحة والقيام بعملية مداوال الريح  والمي   مف أهضاء عيلإلي  ألخذ ئ ط مف 

                                                 
 .51، 59ص.ص ،المصدر ال اب  اللالية التاريخية األول  عيل الترييي اللا ي،: همار ملا 1
 . 343، 341ص.، صالمصدر ال اب اللالية األول  التاريخية، ئادل عيل الترييي اللا ي : همار ملا 2
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مووف واد  ةئادموو مفووتة بوولدوا  و إلوو.ت.عوويل ل وحووداتم وموول4591 ووي شوودي مووا  
معييوووي "يلووول  المراهووود ال ووواهة الرانيوووة يواال، حيوووث ه ووود نووولادر  هبيووود الفوووار  نرووول م ولوووة 

 49 هيد المدهل بللرية و وان هودد ع ولد عالو  بقيادل دربا  الفلم األ ك ا  لعيف،" :"الفييم
المووودهل حلووواص  موووورمدالفووولم الرووواني بقيوووادل بلشلشوووة لخضوووي نا وووب اللا ووود الل ووووار  ، ع وووديا

  ووي الم ولووة حوود األشووخاص يعموو  راعيوواأ ووان ئوود و ، ئتيب ووا مووف ال احيووة تفووي  الفوولعيفإوه وودما 
ان مر ودا  وي موفل  الوذ   و (شول ف)بأحود العمولء وهول المودهل  متصوا  دا وإ ان لو  الذ  

المراهود ف  بتري واتيخبويه  وان وملاب  ذلوك  ،بال را ي  لما ماد   ياهيالعدو و ان  يود ال
أ ووويهل  ، و.ت.عووويلالوووذ  هلوووم  بلعووولد شووول ف إلووو   وبالفعووو  ومووو  الخبوووي ،بمفوووتة بووولدوا

ي وحوووودات ئوووولات عوووويل الترييووووي للخوووويوم و، ممووووا إ وووويوووو  المبووووانل تو إلوووو اللوووولات الفين ووووية 
ت أ ووووفي و دقيلووووة،  32إاوووول  ال ووووار حوووولالي  إ ووووتميموووول ئوووولات الروووويل الفين ووووي، و وا شووووتباك 

، بي مووا تمبووف الكريوويون مووف الفوويار والتمي ووي  ووي إشتفووداد العد وود مووف المراهوود ف هووف المعي ووة
أ وووف نضوووملا موووفل دم وهووواودوا مداعموووة مووو خيل الرووويل الفين وووي، ، الربوووا  واللديوووان المرووواورل

 .1ة  ي ئلات حيث تمب لا مف إلرا  خ ا ي  ادح
موا بوويف  األولو و  وي اللاليوة .ت.وإعمواال يمبوف ل وا حصوي أهوم األهموا  الريبيووة لرويل

 2:ح ب الردو  التالي( م4599-4591)

يييس ج
يعماليييقاايةجيأل

يييم موع يمعارك
عملةاتيي  وماتيكمائنيويشاباكات

ييغامأزرعي
عملةاتي

ي ديئةج
 991 192 21 95 11 494ي6591
 949 449 11 55 414 139ي6598
 922 13 11 421 431 451ي6597

 4191يييعددييالشماي 
ي

                                                 
 .493 ،494ص.، صالمصدر ال اب  :همار عيمان 1
التلييوووي الردووول  لللاليوووة األولووو  الملووودم للملتلووو  الووولا ي الرالوووث لت وووري  أحووودا  الرووولرل  هتموووادا هلووو إ توووم  وووبط الرووودو   2

 . المصدر ال اب ية، الترييي 
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ت بولتييل متيا ودل  وي اللاليوة إ وتمي و .ت. وإن هرموات عويل 1وح ب التلاريي الفين وية
التالي و لداندا ألغلب قياداتدا الع بيية، والردو    تليارهاإرغم هدم  أوراس ال مامفة األول 

 :2م4591عليلية   ة /ل  شدي  علان ل ح أهم األهما  اللتالية خ
يألعمالي 

يييقاايةجي
ييي وع

يييشهت
يييم موع

يشويلةجيشوين

يوماتي  
يكمائن

يج تشات

- - -  هرمات م ظمة
 25 4 1 كما ف م ظمة

 24-  4 هرمات هل  ملائل
 191 411 429 تريشات

 52 11 19 إال  نار هل  مياكب ه بيية
 94 11 31 إال  نار هل  ه بيييف

ي
ي
ي

عاديايتيضديإ
ييألشخاص

 
 
 
 

 19 41 41 اللتل  األوربييف
 414 91 11 ن ل ن الريا ييل اللتل  الفين ي

 15 11 19 ن ل الريح  األوربي
 411 11 91 ن ل ن األوربيل الريح  الفين ي

 21 21-  ن ل المختوفلن األوربي
 325 51 149 ن ل ن الريا ييل المختوفلن الفين ي

 23 21 24 دم المعتدع هلي ن ل األوربي
 ن ل ن الريا ييل ن الم لمل الفين ي

(FMA) 
21 41 45 

ي
ي
ي

- - -  هتداءات هل  اللرشات إ 
 31 11 43 إال  ال ار هل  المي بات المدنية

 91 14 39 هتداءات بالمتفرياتإ 

                                                 
 (.34)لر  رئم أنظي الم 1

2
 C.H.A.T: Sous-série, 1H, 2944, Dossiers 1, Rapports Démbuscades Secteurs d'Arris, Batna, 

Djidjelle et Tebessa (1955-1958).  
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ي
ي

عاديايتيضديإ
يييممالكات

 23 21 24 حيا   المدارس
 41 29 21 حيا   الميارع 

 54 19 49 حيا   الم تلعات الفلحية 
 21 21 21 حيا   العتاد الفلحي 

 25 29 21 حيا    ب ات 
 29 23 23 حيا   مختلفة 
 91 39 31 إتل ات  لحية 

جختيبيسب ي
يييمويصالتي

 11 15 43 ئول اي  أو م الك 
حلاعي هل  الوي ، الم الك، أو 

 ال بة الرد دية 
21 23 21 

 19 41 11 ال بة الرد دية تخييب
 43 25 21 ت الف ية آوالم فالر لر  تخييب 

 11 11 11 تخييب الخولج الداتفية 
ييا يييه ماتي

جدخ ي  ي
إحدىي

يألص افي
ييمذكورةي
يأعاللي

/ 41 29 11 

 115 141 4914 

عاديايتييإل
ضدي

ييألشخاصي

 91 19 15 البيضاء األ لرةهتداءات بإ 
 431 12 91 ال ارية  لرةاأل هتداءات با 

 99 13 33 هتداءات بالمتفريات ا 
 19 49 42  هرلماتهتداءات أخيع أو إ 
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موف خول  الرودو   تبوويف ل وا الكوم الدا وو  موف الدرلموات والمعووارك التوي ئادتدوا وحوودات 
العمليوات  لكري   تعمار الفين ي ومصالر ،  ما يظدي عليا د ا  األول باللالية  و.ت.عيل

 422م أكروووي موووف 4591تعووودادها خووول  شووودي  عووولان وعليليوووة الع وووبيية ال لعيوووة التوووي بلووو  
ف التووي  وولم دون معي ووة أو  مووي نوو  ال يمووي  أهمليووة ئتاليووة  لميووا، بمووا يع وي  33همليوة وبمعوود  

ت ولع  وي التكتيوك الريبوي بويف المعوارك  تعمار، ويظدوي  وذلك ا   هملل الخ ا ي  ي مفل 
  . لالامويرع األال ا فة مات وإ تخدام العبلات رل وحيب الكما ف والد

ل ووان مووانعيدا مووف   عوواء هلوو حوود  بيووي مووا  إلوو وود   إن مروو  هووذه التلوواريي الفين ووية ت
هموا  الرداديوة للحودات عويل أن وتيويل األ ة ي نفو  اللئول الموياهم اللا لو احدمراهد ف وت

 .عبدة الردود الفيقية  وهل األول داخ  الم اا  الع بيية لللالية ئد تللصل الترييي 
ي:ييألويىيياسلةحي  يييواليجي:ييثييمطلبيييثا

و موووف نلوووص  وووادا  وووي .ت.عووويل  يفوووب  ال ووولا همووواد العمليوووة الترييييوووة وئووود هووواني
، خاموووة هلووو  1األموووي الوووذ  د ووول بقيوووادل الرووولرل إلووو  البروووث هوووف مصوووادر للت وووليح ،األ ووولرة

مروو  للروولرل  ووي الخووارم م  "حموود بووف بلووةأ"الروودود الفوويقية موول توولن ، ولدووذا الالووي  تووم تعيوويف 
مداد لتترلي  هوذا إلحيث أمبح مف الضيور  البرث هف مصادر أخيع لتيود دا بال لا، ل

الودو  العيبيوة، خاموة بعود اللهولد التوي ئودمتدا تلوك  إلو الدد  لرأت قيادل الرلرل  ي الخارم 
الصووعلبات  لوود وموولل بعووا ، ورغووم 2ملب ووا بال وولاتالوودو  بوودهم الروولرل الريا ييووة تمووليل و 

ئوعوة  وي الفودي،  انول تلعو  إلو   192إل  الرلرل، م دا أ لرة حيبية بمعود   األ لرةئول 
والرانية والرالرة،  ي حيف أن خم يف  ي الم وة موف المراهود ف  وانلا م ولريف  األول الم اا  

ا مب يووة وأ وولرة بيضوواء، و انوول همليووة التمووليف بال وول موويدب وولا حيبووي، والبووائي ب وولا 

                                                 
 . 131ص ،الميعل ال اب  :همار ئلي  1
. 115، ص1241تلييوول، الريا ووي، ال، دار ئيابووة لل فووي و (م6511-6591)ييتتدعميييليبتت ييلثتتورةييي زيئتيتتجي: ل ودوع 2

 :وأنظي أيضا
- MOHAMED YOUSFI: Les Otogesde La Lberte Alger ed Bresses de Senagrbhique, 

éditions ANEL, Alger, 1993, P131. 
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 األ ولرةالرلرل الريا يية مف همليات تمييوي  ت تفادإهل  تولرات األحدا   ي تلن ، حيث 
هبي الر لب التلن ي، وهي ل الرلرل شب  قيادل أر ان مفتي ة عيا يية تلن ية،  لفول بت ودي  

هووذا  إ ووتميهتمووام بمعالرووة الريحوو   ووي الم تفووفيات التلن ووية، و همليووات التمووليف، و ووذلك ا 
و هلوو  األرا ووي التلن ووية التووي  ووتدهم .ت.نتظووام إلوو  حوويف تكووليف وحوودات لروويلإل فوواج با

 وووي غوووار الووودماء،  األولووو بتفوووبي  ئاهووودتيف للتموووليف  م4591توووولر مووول ندايوووة  ووو ة لتالرووولرل 
 . 1والرانية  ي تاعيويف

تدييوووب همليوووة الم وووم  المللووود  بوووف هلوووي ليفوووي  هلووو   "ليهوووي شوووييط"ع اللا ووود كل ووو
لو  ، وئود أر ول   وي مدموة إاألبيام مف ليبيا هبي تلن  إل  ملي ا دارل بالرب  ال لا اللاد

موف أعو   "لخضوي اللملشوي"وموف بيو دم  األ ولرةتصوا  بتروار مد  ة تلبل التلن ية ألع  ا 
تفلووا هلوو   يفيووات الرصوول  هلوو  ال وولا ونللوو  وذلووك إالرصوول  هلوو  ال وولا والووذخييل، وئوود 

 يا لدموا  (GMC) وي شواح ات  األ ولرةينية بتلبل، وئود توم نلو  بتيتيب األمي مل أحد المخا
 بعة ع لد مخين لتأميف الفر ة إل  غاية عب  بلشببة، حيوث تمب ولا موف نلو  شور ة أ ولرة 

نلووو    موووا تووومب دقيوووة حيبيوووة،  421م ووودس، و 41نرليييوووة، وإ (F.M)ب ووواد   21 :مبلنوووة موووف
م  ولم مبولن موف يوكلتوم تئ اب   دوية، و و ذخييل  ي  لتمرلبلا وة ا ب  أربعة شر ات أخيع 

عبوو   ونللدووا إلوو اللادمووة مووف توولن   األ وولرةنتظووار إب "بللا ووم عوودر  "أربعووة مراهوود ف يلوولدهم 
 . 2ررئلرب  ملي ا دارل بل  م إل  عب  الدرملن، ومف  مة إل   ل  

 ختوارت القيوادلإللود : "بلللو  "همار بلعل "وهف همليات نل  ال لا  ترد  المراهد 
والووذخييل  األ وولرةئصوود الووتمبف مووف تلمووي  أكبووي هوودد ممبووف مووف  إتراهوواتالتروويك  ووي هوودل 

 في    ميل  ان الي ا   دواعملن العودو وهوم ئلوة  وانلا يعوولن وئتوا أكروي وأم وا  ،األوراسإل  
 . 3"لآلخييف الذ ف  انلا  لمللن ال لا والذخييل

                                                 
 . 434، 432ص.ئلات عيل الترييي اللا ي المتمي يل  ي الردود الفيقية، الميعل ال اب ، ص:  ل ع م اميية 1
 . 421التولرات الع بيية بم ولة تب ة، الميعل ال اب ، ص: بلببي حف  هللا 2
بووول والتلييووول، ة للويي وووب ئبوووي، دار غينااووو: ، توووي(م6511-6598)حتتتويشزيييمتتتوتييي بهتتتجيييم ستتتةجي: هموووار بووولعل  3

 . 35، ص1242الريا ي، 
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ود التلن وية  وي ئلا و  الرموا  هبوي والرد ي بالذ ي أن ئلا   الت وليح  انول تعبوي الرود
بصوووياد  وتووتم ا  وووتعانة  ووذلك م ووالك م عيلووة وأبعووود مووا يمبوووف هووف مياكوووي اليئابووة الي ووومية، 

الرووواعي الرووودود   وووي بوووف  خاموووة وأنيبيوووة التلن وووية األ وووماك لترووواوي العووودو ه ووود الرووودود الل
 . 1ئيدان  ان ملاما مباشيل أمام  ك ة للريل الفين ي

 و.ت.هلو   ل وة اووي  ر ي وية لت وليح وحودات عوويل األولو ل اللاليووة هتمودت قيوادإ لود ل
 : ، و انل هملية الت ليح تتم هبياألول لللالية  ال اشوة  ي الم اا  الع بيية ال تة

كان تدييب ال لا  تم هبي الفاح ات هف اييو  وحودات : أم هلي، تلبل، ناحية ئفصة -
 . اساألور تلن ية متولهة وهف ايي  الريلانات نرل 

 . األوراس  م إل  األبياوالرب  نرل ب ي العاتي ناحية ئفصة الرييد التلن ي  -
 . 2واد   ل ،   اون مفللي ، الويي  الرالث هبي الويي  الصرياو   -

كانل ئلا   الت وليح ت ولك الووي  الربليوة هلو  اول  الفوييط الرودود  لللاليوة األولو  
المعلووولم أن أ وووياد الووودوريات اختيوووة موووف  حتووو  تتر وووب ا موووودام مووول اللووولات الفين وووية، وموووف

اللاليات الع بيية الداخلية  ي إتراه تلن  تكلن هادل غيي م لرة إال ببعا الب اد ، لتعولد 
مرملة بمختلع أنلاع األ لرة والذخييل، وبمريد دخللدا إل  تياب اللاليوة األولو  ه ود الوذهاب 

الل ووومات وال ووولاحي والم ووواا ،  وا يووواب ت  وووتلتب  بصوووفة ر ووومية موووف اوووي  الم ووو وليف هبوووي
 .3وتضمف لتلك الدوريات الم ونة وا ئامة والياحة والعلم

كانووول معظوووم ئلا ووو  األ ووولرة تعتمووود هلووو  دليووو   وووي  ووو  مرووووة وأخووويع ويبووولن خبيووويا 
بالم ووالك والوووي ، وغالبووا مووا تفووتبك ئلا وو  الت ووليح موول اللوولات الفين ووية، حيووث  وولط هفوويات 

عمول : دودية، مما إ وي ئادل الرلرل إل  إتخاذ تدابيي وئا يوة م دواالمراهد ف  ي المعارك الر
 ي   لرية وتدريبدا هلو  حويب العصوابات تفوتال  هلو  الرودود الفويقية، با  وا ة إلو  تلوديم 

                                                 
 . 91، صالميعل ال اب  :بليبيد المريدهبد  1
 . 424الميعل ال اب ، ص، التولرات الع بيية بم ولة تب ة: بلببي حف  هللا 2
ت ووري  ، التلييووي ال يا ووي، التلييووي الردوول  لللاليووة األولوو ، الملتلوو  الوولا ي اليابوول ل4أحوودا  الروولرل الترييييووة األوراس، م 3

 .11، 19ص.م، بات ة، ص4591-4591أحدا  الرلرل 
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دروس حوول  همليووة ال وويي و يفيووة مرابدووة العوودو واووي  ا ن ووراب وا ختفوواء، وا ئتصوواد  ووي 
الللا وو  م ووالك واووي  ر ي ووية لرلووب ال وولا ذهابووا  إ ووتدلك الموو مف والووذخييل، وت وولك تلووك

وإيابا مف اللالية الرالرة واليابعة وال اد ة نرل تلن  هبوي توياب اللاليوة األولو ، وموف أهوم تلوك 
 :الم الك والوي  نذ ي

مووووف عبوووو  تا ينوووول، عبوووو  ب لوووواش، عبوووو  بلتخمووووة، عبوووو  ئووووين حمووووار، واد  : الخووووط األو  -
 .1،  م عب  الرل  وملال إل  الردود التلن ية(ةالم ولة الخام )م بيانة، ميويية 

مووف عبوو  بلتخمووة إلوو  عبوو  ئييلووي،  ووم عبوو  ذراع الصوو لبي، عبوو  بللكفيووم، : الخووط الروواني -
 .2عب  بللرا  الد ي،  م رأس العيلن وعب  بلربيعة وملال إل  الردود التلن ية

لخام ووة  ووم م ولووة   ولوو  مووف الم ولووة اليابعووة مووف الما وودل نروول الم ولووة ا: الخووط الرالووث -
 .3تيفاش إل  الردود التلن ية

بات وة، خ فولة، العليروة، بيغيفوة، بريويل األرنوب، عبو  ئابو  البو وة، المويارل، : الخط اليابل -
 .4الردود التلن ية

مف ب بيل إل  خ فلة، ب ي العواتي، عبو  اليريلوة إلو  تولن  أو موف ب وبيل : الخط الخام  -
 .5ي ان  م نلييف نرل الفييد إل  تلن إل  خ فلة نرل الرب  األبيا إل   

مف أوع  همليات تدييب األ لرة و ميتدا خول  شودي   والردو  التالي  بيف ل ا وعدا  
 :6األول دت بدا الم ولة ال اد ة مف اللالية التي تيو   م4599ما  وعليلية 

                                                 
 .41.22، ال اهة 25/25/1241عل لية ل الباشا، ملابلة شخصية بم يل  بب ي العاتي، بتاريا : شدادل المراهد 1
 .42.22، ال اهة 21/25/1241م يفي همار، ملابلة شخصية بم دوبية المراهد ف ب ي العاتي، بتاريا : شدادل المراهد 2
، 23/42/1241ل ه يف، ملابلة شخصية بملي عم ية الرب  األبيا لتخليد مآ ي الرلرل بتب ة، بتاريا : شدادل المراهد 3

 .49.22ال اهة 
، 49/41/1241ل الالوول ، ملابلوة شخصووية بمعتمديوة الراموة واليووة ئواب  بالرمدلريووة التلن وية، بتوواريا : شودادل المراهود 4

 .5.22ال اهة 
 .االب االب، المصدر ال اب : المراهد شدادل 5
 .442، 421ص.، صالميعل ال اب ، التولرات الع بيية بم ولة تب ة: بلببي حف  هللا 6
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 يياعيين
يييشهت

ي6591شويلةجيي6591مايي
ي11ي11 إن ليزيجيF.Mب ادقي

ي99ي61ياشمسدسيرش
ي61ي611يب ادقيحتبةج

ي19ي611يييم موع
ي

 تلل  تولن  وعولء اللولات الفين وية ال  وبي موف م واا  الرودود التلن وية إ ي إوهل  
ل  الردود الريا يية التلن وية مف ليبيا إ األ لرةصا  يمفتلحا   ل اييلاالليبية، حيث أمبر

الم وتلع الوداخلي   دت  الريا ي هلمف عدة أخيع ما شدو متف الفاح ات هذا مف عدة،   هل
م، حيووث ظدوويت مفوواايم عد وودل  ووي خوول  4599نعلوواد الموو تمي الصوولمام  ووي شوودي أوت إب

اووول  الرووودود الفووويقية   ل أهميوووة ئصووولع للتموووليف بال ووولا هلوووالكفووواا الم ووولح، التوووي أهوووو
 .والاليبية

لمام كووان الل وود الخووارعي الممروو  للروولرل مترفظووا ومعار ووا لووبعا ئوويارات موو تمي الصوو
 يهلو"وللقيادل الرد دل للمرل  األهل  للرلرل وللر ة الت  ي  والت فيذ، وهل الملئع الذ  تب واه 

 ان هذا األخيي ئد تمبوف موف إدخوا   ، إذالم لؤ  هف الت ليح  ي الردود الفيقية 1" اسرم
ف ليإال أن همليوة التمو ،الم واا  الفويقية  تلن  وتلييعدا هلو  إل األ لرةمف  لكميات معتبي 

 تووووولر   ووووي هلووووأنتلووووادات وا ووووعة مووووف الوووداخ  ممووووا إوالئووول  ،بال ووولا  انوووول ئليلووووة ومتذبذبووووة
 .2العمليات اللتالية لريل الترييي

                                                 
ملاهود الدرا وة الرانليوة  تويكها لة تفتال  بالفلحوة، مف م بمد  ة الريا ي، 4513  ة ملاليد المدهل هلي  :مر اس أحمد 1

م وأمووبح 4511ف  وي اللر ووة المي ييوة للروويب  و ة م، هووي  4514 وي بلكوولر  و ة نظوم للفووبية حويب الفووعب إم و 4512 و ة 
م 4591موف  ورف البليودل ر لوة أحمود بوف بلوة  و ة  م،  وي  4592للي هلي  القبا  و ة أهضلا قياديا  ي الم ظمة الخامة، 

 ووو  م وو وال  يا ووويا م أ وووف تووم تعي4599تراديووة حووويب الفووعب  وووم غووادر إلوو  اللووواهيل  وو ة إنظووم إلووو  إالتروو  بفين ووا حيوووث إو 
اب ، ال وميعول ال ولار هظمواء،  :ل عبواس :أنظي .وه بييا بتلن ، تم تعليض  بعد م تمي الصلمام بالعليد همي أوهميان

 .  435ص
 . 499، 499ص. اب ، صالميعل ال، إبان الرلرل التريييية التمليف والت ليح :بلببي حف  هللا 2
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ل ت ظيموات عد ودل و و لفوتدم بل و.ت.عيلمف  ل لر ة الت  ي  والت فيذ م لؤليف هي  
بالفو ون ال يا وية  المبلع "همي أوهميان"، وهما العليد (تلن ، ايابل ، اللاهيل) ي الخارم 

مبلووووع بمصوووولرة التمووووليف  " وووواسرمأحموووود "مروووو   1"همووووار بووووف هوووولدل"وتعيوووويف  ،الع ووووبييةو 
مخواين  لو تمليف بال لا بل ل اليود هالوالذ  تمبف ن بيا مف إهادل ت ظيم هملية  ،والت ليح
يبيوووة اللم  انوول أو  شوور ة تعبوووي الروودود 4599  فووي أو  نووول مبي ، ووي ليبيوووا وتوولن  األ وولرة

تراه المخين الي ي وي  وي غوار ديمواو، وأموبرل همليوات ال لو   وي هوذه إن ية ب راا  ي تل ال
تروول وشواح ات ليبيوة و وعل  لا الرولر دوموتف شواح ات تملك  نولئوا موف مصوي هلوإالفتويل توتم 

مي و  موويوا، بوف  :اول  الم ولك  بييوة هلوتم إنفاء مرووات ئد و  تصي  الرلرل الريا يية،
نل مبي ومو  إلو  مخواين  12في  لم   ،2ءود الفيقية غار ديماالرد ، ايابل ، تلن ،غاي  

 :اللاليات و   الرصص التالية  ئ مل هل األ لرة ي تلن   مية مف  األ لرة
 .ب دقية رشاشة مل الذخييل 122 األول اللالية  -
 .ب دقية رشاشة مل الذخييل 122اللالية الرانية  -
 .ب دقية رشاشة مل الذخييل 192اللالية الرالرة  -
 .ب دقية  رشاشة مل الذخييل 992اللالية اليابعة  -
 .3ب دقية رشاشة مل الذخييل 422اللاهدل الفيقية  -

                                                 
شووتال   ووي مروووة ب ووييف، إلتروو  بالمدر ووة ا بتدا يووة، إ ووم  نم، درس اللووير4519 ووبتمبي  11مووف ملاليوود  :همووار بووف هوولدل 1
هلي  القبا و ورف وتمبوف  يللأم، 4511نظم للم ظمة الخامة   ة إم و 4519نخيج  ي مفل  حيب الفعب بعد   ة إ

ما  الل و وي ي ، شوارك  وي هرلموات الفو11وعتمواع الوإوراس وبلد القبا  ، شارك  وي وترصف باأل م4594مف الفيار   ة 
 وم أمووبح بعود موو تمي الصولمام ئا وودا للم ولووة الفويقية هلوو  الرودود الريا ييووة التلن ووية، أموبح مبلفووا بالت وليح والتمووليف بعوود 

 . 111، 111ص. اب ، صالميعل ال :بلهلم بللا مي: أنظي .إهلن ميلد الربلمة الم ئتة
، م فووولرات المي وووي (م6511-6591)يي زيئتيتتتجي تتتاايييثتتتورةييياستتتلةحيوييمويصتتتالتيأث :خووويون رهبووود اليحموووان هميانوووي و  2

 . 51، ص1224م، الريا ي، 4591أو  نل مبي اللا ي للدرا ات والبرث  ي تاريا الري ة اللا ية و لرل 
، م فولرات المي وي الولا ي (م6511ي-6591يي هتجيييشتتقةجي)ييقويعديييخلفةجييلثورةييي زيئتيجي: مورمد بللا م ورخيون  3

 .93، 91ص.، ص1221الريا ي، ، م4591أو  نل مبي   لرلت البرث  ي الري ة اللا ية و للدرا ا
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م إنظووم إليوو   وو  4591إلوو  تولن  موول بدايووة  وو ة  1"همووي أوهموويان"بعود وموول  العليوود 
الوذ ف  2"كييم بللا م، لخضي بف البا ، ل  ال عيد،  ل وع بوف خودل، عبوان رمضوان": مف

تخوذت المرملهوة إمفوب  ال ولا وهودم الت  وي   وي مروا  تموليف اللاليوات، حيوث وئفولا هلو  
عملة مف ا عياءات الت ظيمية لضمان  عالية أكري لعملية ا مداد، و ذلك و ل ايبو  لقيوادل 
ملحوووودل وتلليووووة اياكلدوووووا لتر ووووب األخوووووار والضووووواللج التووووي  ووووان تفي ووووودا اللوووولات الفين وووووية 

 تعما  يوار  موالييل للصوياد ف وم والك بييوة إ تده  األمي إ والبييوانية بتلن  وليبيا، وئد
 . 3م بة ل ل  األ لرة بمختلع الل ا   المتاحة

هوي  توولرا مربموا  موداد بال ولا والعتواد الللع وتيبيوتردر ا شوارل إلو  همليوات ا 
م أمووبح معوود  موويور ئلا وو  الت ووليح 4591أكرووي مووف ذ  ئبوو ، فبرلوول  م تصووع شوودي مووا  

نلووص المياقبووة الفين ووية  ووي يبووا خامووة هووف اييوو  ليبيووا نروول توولن ، خصلمووا بعوود  لميووا تلي 
رلوي بلرئيبوة مو  وي تولن  وم.ت.التلن وية، إذ أموبح ال لو  م تظموا بت  وي  بويف عبدوة  الملان

أمووويف الرووويب الد وووتلر  الرد ووود والوووذ   وووخي شووواح ات الرووويس  "أحمووود التليلوووي"هلووو  رأ ووودم 
بيل للردود الليبية التلن وية نرول مياكوي التخوييف  وي الللاهود التلن ي ل ل  شر ات األ لرة العا

بالم ووة مووف حي ووة تمييووي ال وولا إلوو  داخوو  الريا ووي  12الردوديووة، وتفوويي بعووا التلوواريي أن 

                                                 
م بووذراع الميوويان، ترصوو  هلوو  الفوودادل ا بتدا يووة وإنروويج  ووي مووفل  الروويل الفين ووي 4545ملاليوود  وو ة : هموي أوهموويان 1

 ي تلتي  الريا يييف وحبم هلي  م بي ض  المفار ة 4519ما   21حيث دخ  الكلية الع بيية بفيشا ، أهتل  بعد حلاد  
م، إنضووم إلوو  حي ووة إنتصووار الرييووات الديملياايووة، أللووي هليوو  القووبا مرووددا 4519با هوودام، موودر  ووي حلوو  العفوول  وو ة 

وتمبف مف الفيار، ئاد العمليات األول  بإندالع الرلرل  ي م ولة ذراع بوف خودل، خلوع رابوح بيوواج هلو  رأس اللاليوة اليابعوة، 
 ووي المرلوو  الوولا ي للروولرل مبلووع بالت ووليح والتمووليف،  مووا تووم تعيي وو  مموورل لربدووة الترييووي الوولا ي  ووي لب ووان  وهووي ف هضوولا

 .432، 411ص. لار هظماء، الميعل ال اب ، ص: ل عباس: أنظي. م4551وتي يا، تل ي  ي عليلية 
شوديا  44ا وي حيوث  لعود مليهوا، وذلوك لمودل بعد م تمي الصلمام مار ل لر ة الت  وي  والت فيوذ إختصامواتدا بمد  وة الري  2

موووف تأ ي ووودا، إال أن ذلوووك لوووم  ووودم اوووليل إذ إ وووويت ل لووو  ملوووي قيادتدوووا إلووو  العامووومة التلن وووية وذلوووك  وووي شووودي عليليوووة 
م، وعاء هذا ا عياء بعد إشتداد الخ ا  هليدا وإ تفداد أحد أهضا دا العيبي بف مديد ، بعود القيوام بإ وياب  مانيوة 4591
، 125ص.الميعوول ال وواب ، ص: هليلووة  وويم هللا: أنظووي. وتب يدووا لروويب هصووابات الموودن   وو د للملاومووة  ووي الييوومأيووام 
 :وأنظي أيضا. 142

- Yves Courriere: Les Temps de Léopards, Op.Cit, P378. 
 . 499 اب ، صالميعل ال، إبان الرلرل التريييية التمليف والت ليح :بلببي حف  هللا 3
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ة والت  ووي  لخووولرل الل وول كانوول تووتم هووف اييوو  البووي بوويف ليبيووا وتوولن   ووي غايووة مووف ال وويي  
بدوويب هلوو  اوول  الروودود الريا ييووة التلن ووية، ال وود الفووا ك والم إئامووةاللووا م، خصلمووا بعوود 

 .1األمي الذ  أدع إل  ترريم ميور ئلا   ال لا إل  اللاليات الداخلية
للد إ تواهل الرولرل الريا ييوة إيرواد ئلاهود خلفيوة لدوا  وي مختلوع دو  العوالم، ال ويما 

ي، ولعووو  الووودو  العيبيوووة هلووو  غووويار تووولن  وليبيوووا والمالووويب، إ وووا ة إلووو  دو  المفوووي  العيبووو
ووة  "عمووا  هبوود ال امووي"أبييهووا الوودور المصووي  بإشوويا  مووف الووي ي   الووذ  ئوودم م وواهدات عم 

لللا ييف المالاربة وللملواوميف  ود األمبيياليوة، حيوث أموبرل مصوي متدموة  وي نظوي الالويب 
بإ وووارل ا  وووويابات والرووولرل  وووي م ولوووة شوووما  إ ييقيوووا، األموووي الوووذ   يعي ووودا إلووو  العووودوان 

 .2م4599تلبي الرل ي  ي أك
و وئوودرات الت ووليح .ت.والروودو  التووالي  بوويف ل ووا تووولر اللوودرات اللتاليووة للحوودات عوويل

 :3م4599م تصع   ة ( ال مامفة –أوراس ) األول باللالية 

ييياعديديييم ا قيييعسكتيج
ييألسل جأنويعي

يمدي عيرشاشجيب ادقيحتبةجيمدي عي اوني
 21 332 21 192يباج جي16ييم طقجي

 21 192 / 992يريسآي11طقجيييم 
 23 312 / 922يييص تياي19يييم طقج

 / 142 24 192يمسكةانجي11ييم طقجي
 41 112 44 992يمتسطي19ييم طقجي
 44 922 21 132يجبسجي11ييم طقجي

 43 392  922يم طقجيخ شلج
 93 1592 49 1452يييم موع

                                                 
 ووواب ، الميعووول ال :ل ودوع: وأنظوووي أيضوووا. 411، 439ص. ووواب ، صالميعووول الخووويون، ربللا وووم ل و : فأنظوووي  ووو  مووو 1

-6591)ييسةاسجيييعتبةتجيوييمويقتفيييدويةتجييج تاليييثتورةييي زيئتيتجي : ماهي  دبلإ: وأنظي أيضا. 311، 152ص.ص
يي تكتتجييييوستتفةجي تت ي :لتي ووي العيو وويةا: وأنظووي أيضووا. 91م، ص1225، دار هلمووة لل فووي والتلييوول، الريا ووي، (م6511
 . 121م، ص1244، مبتبة هلء الد ف، مفائص، تلن ، جونس

 .152، 131ص.م، ص4511، دار الم تلب  العيبي، اللاهيل، عبدييي اصتيوثورةييي زيئت : تري الذ ب 2
3
 A.N.O.M: Op.Cit. 
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إلو  أن  1ال مامفوة-أوراس ألولو ائودرات الت وليح باللاليوة  حول فين وية التلاريي الفيي ت
ة  ووولا، م دوووا وئوعووو 3922ي وحلالووو م4591ي شووودي  وووبتمبي و ئووود تللووول  ووو.ت.ئووولات عووويل

وئووود ترصووولل هلووو   ميوووة ، تييمووودا ل مووولر  42ورليوووة ب دقيوووة  49ب دقيوووة رشاشوووة، و 32-39
تري وات عويل ل همليوة 92 انول ه واك ، و متداد شدي عوانفيإهل  ئوعة  لا  122وملدرل ب

دار المياقبوة لخوط مولري   وي الم ولوة المبدويب، وئود  وبط ر اخط الختيا  إمف أع  الترييي 
ونف  المراوالت  ورلل ، هل  الردود التلن ية الريا يية ختيا إالر لبية  ل ة هفي مراولة 

 وورلل ا حصووا يات  ، حيووثع وولب تب ووة األبوويا ووي شوودي فيفووي  خامووة  ووي ناحيووة الموواء 
 حرووي، أ ووف تمب وول اللوولات الفين ووية مووف ئلا وو  نلوو  ال وولاتباكات حوود ل موول شووإالفين ووية أن 

 . م4591شدي فيفي  خل  ئوعة  لا  12
ئوعووة  وولا م دووا  92وتضوويم التلوواريي أن اللحوودات الفين ووية ئوود تمب وول مووف حرووي 

هتيا  ئا لوووة إ، بعووود قيامدوووا بوووبم ولوووة الفوووييعة م4591دي ووومبي  41رشاشوووات  وووي  ووولم  29
  .2خ فلة  متلعدة إل  تمليف بال لا ئادمة مف تلن

 وووتواهل أن تووو ظم إ  الفين وووي ييمموووا  وووب  ذ ووويه ن وووت ت  أن قيوووادل الرووولرل رغوووم التضووو
  داخووو  شوووببات تدييوووب الوووتاللتوأن تووويبط هلئوووات مووول  ريوووي موووف البلووودان وأن همليوووة ا موووداد 
 لرة للرلرل هل  ال  ئلاهدها هل  ال  الفييط الردود  بتولن ، ي األيتل لال لا الدولية 

يع وووووي بالضووووويورل و ووووويل مما لوووووة لووووودع وحووووودات  بدوووووذه المياكوووووي ال  أن و ووووويل األ ووووولرة ن وووووبياإال
مويوحووا وهوول  يفيووة نلوو   يبلووو المتمي وويل  ووي الووداخ ، ممووا يع ووي أن ه وواك مفووبل .ت.عوويل

 .  األ لرة هبي ال د الفا ك مف عدة و يفية نل  وتيويد اللاليات الداخلية مف عدة  انية

                                                 
 (.31)أنظي الملر  رئم  1
 . 443، 441ص.مولة تب ة، الميعل ال اب ، صالتولرات الع بيية ب: بلببي حف  هللا 2
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ي:ضديشةتيييا تيتييجإلساعماريييساتيجة ةجيإلجيمنينماذ:يييمب ثيييخامس
ي:إنشاايييم اشديتيوييم ا قيييم تمج:يييمطلبييألول

أمووام هرووي ال وولوات ا  ووتعمارية هلوو  إخموواد لديووب الروولرل الم وولرة لرووأت إلوو  إتخوواذ  
إعوووياءات وحفوووية إ وووتدد ل الرووولرل بإبعووواد الرا ووو ة الفوووعبية ه ووو  موووف خووول  همليوووات إعووولء 

 .غامدم هل  التخلي هف ممتلكاتدمال بان وإر 
ي:ييم ا قيييم تمجي-6
إنتفووي إ ووتعما  مصووولح الم ولووة المريمووة مووف اووي  عيوولش العووالم لترد وود األمبووان  

التووي ال يروولي للموودنييف دخللدووا أو هبلرهووا  ووي إاووار تلييوود الرييووات الفيديووة والرماعيووة، ومووف 
مببيا، حيوث هذه ال يا ة  ي الريا ي   مة مياقبة تري ات الفعب الم رت  عيدا ،  انل بدايات

م وإمتووودت إلووو  الفوووما  الل ووو وي ي  وووم م ولوووة 4591نووول مبي  41توووم إنفوووا دا بووواألوراس م وووذ 
م، وم ولووة الل ووط 4599م، وم دووا إلوو  الالوويب الريا ووي   ووي خييووم 4599القبا وو   ووي ربيوول 

يدووا هوول م، والصوورياء  ووي الخييووم مووف نفوو  ال وو ة، و ووان المبوودأ الم وبوو   4599 ووي موويم 
ح ووب الل ووا   الع ووبيية الفين ووية بأندووا ، و 1إاوول  ال ووار هلوو   وو  مووف  تروويك أو  تروول   يدووا

حي ي عاليا ي يم ل في  الترلا ، ا ئامة، التلئع بال  بة لنشوخاص أو العيبوات أو الريلانوات 
 .2بأية مفة  انل ليل وندارا

وعولد  يدوا وأن إاول  ال وار  ومح أل  ال ي   ةم ول: "بأندا  الم ولة المريمة عي  كما ت  
 وووتخدام عميووول الل وووا   ال اريوووة الرليوووة واألر وووية هلووو  أ  إ يدوووا يبووولن  لريوووا، وي ووومح  يدوووا ب

                                                 
، الملتل  اللا ي األو  حل  األ ولك الفوا كة واأللالوام، م فولرات المي وي "هتبجيألسالكيييشائكجيييمك": هبد العييي بل  ة 1

، 1244م، دار اللصوووبة لل فوووي، الريا وووي، 4591الووولا ي للدرا وووات والبروووث  وووي تووواريا الري وووة اللا يوووة و ووولرل أو  نووول مبي 
 .92ص

، المي ووي الوولا ي للدرا ووات والبرووث  ووي (م6597-6591)يياستتلةحيختتالليييثتتورةيييا تيتيتتجي: حفوو  هللا بوولببي ورخوويون  2
 .412، ص1249م، اخما  للوباهة وال في، الريا ي، 4591تاريا الري ة اللا ية و لرل أو  نل مبي 
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، وئود ئودر المو ري 1"مرملهة مف األ وياد و و  األ وياد المعويوليف وعميول الم واا  المفوتب   يدوا
 .2م ولة 1322بو" لن ميفا   لرنات" م ولة، بي ما ئدرها 539هددها برلالي " أندر  علليان"

يوام غيوي مم دروة ويفويع  يدوا أ  واء الق األولو وئد أنف ل الم اا  المريمة بووييلتيف، 
يصوودر مي ولم يلضووي بوأن الم ولووة  الع وبييةلعمليووة انتدوواء موف بالعمليوات الع ووبيية، فبعود ا 

مريموة، أموا الرانيوة  تلولم هلو  ترضويي أموبرل و .ت.مل أ ياد عويل ملاعداتالتي شددت 
مليوووة الم ولوووة المريموووة هلووو  م وووتلع قيوووادل األر وووان بعووود درا وووة الم ووواا  ال ووواخ ة، فيرووودد ه

ا ئليم المع ي بعد و ل ر وم تخويووي لو  وبعودها يروذر  وبان هوذا ا ئلويم وترودد لدوم مدلوة 
صوع ي، حيوث 3 خل  ، حي  ذ يفويع  وي تودميي ئويع ومداشوي هوذا ا ئلويم بالمودا ل والووا يات

م 4591مووا   43دل أمووام البيلمووان الفين ووي  ووي ا ووي شوود" بييووي  لل ووتيمان"الفين ووي  الويووار
لكوي ال يرود الفلحولن موأوع لدوم  وي اللويع  بال وبان ةهلوأنا م اا  مريموة غيوي ر أنف :"فيلل 

 وويرنا للقيوام إ لود  ل بعضودمأب اء الليع الصالييل مف م واهدوحت  ال  تمبف أ  اء تيحيلدم، 
 .4"الم اا  بعملية توديي عل   د ئيع هذه

أعبي الكريي مف ال بان الذ ف ي يفلن بالليب مف الربا  والالابوات ومعائو  الرولرل  وئد
،  د وواك مووف  وواهفدم الروو    م  روول لدووم أيووام  خوولء 5المفوودلرل أن يالووادروا مداشوويهم وئووياهم

م وواالدم أو  ووي بعووا األحيووان  وواهات مووف الوويمف  لووط، أمووا  ووي الروواالت األخوويع  لووم   ووذر 
حت ، وإنما تراموي اللييوة مباشويل  ي لو  ال وبان هلو  موتف الفواح ات الع وبيية نرول  ال بان

ا، وبالتوووالي يبووولن هي وووة  أئووويب المياكوووي، و ووو  موووف  لعووود بعووود همليوووة ا خووولء يعتبوووي متمووويد 

                                                 
 .914، صالميعل ال اب : الالالي غيبي 1
موودو ا  لل فووي، الريا ووي، أمصوووف  ولوود هبوود الخووال ، : ، توويستتا طاقيحتتويريمتتعيشيتت يمارجتتانيإليتتىيإعتتودةي: ه ووي  هوول  2

 . 59، ص1243
 .319، 319ص.، ص1242، دار اللصبة، الريا ي، (ييمصدر،يييتمز،يييمال)ييثورةييي زيئتيجي: مورمد تقية 3
 .39، 31ص.، صالميعل ال اب : همار ئلي  4
 .131، ص1225، مل م لل في، الريا ي، 4، موليييثورةحويريح: خيون رالر يد  خليفة و  5
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إن :" ا عوووياء بلللووو  احووود الر وووياالت الفين وووييف هوووف هوووذأ، ويعبوووي 1للصوووع الويووويان والمد  يوووة
كمووا  ،2"مووف  ترويك داخلدووا  ووان شويييا أموبح أموويا  وودل االموا أن  الترويك  ووي هوذه الم وواا  

إن توبيو  األواموي الع وبيية ": "ع ولد عولدون " وي  تابو  " كلولد عولان" ذ ي الر ود  الفين وي 
 ووي الم وواا  المريمووة لووم يبووف يرتموو  أدنوو  تأويوو ، نظوويا   توويا   وولن تلووك الم وواا  أو ووارا  

م تظمة أ  اء العمليات المبيرل التوي تللدهوا ئولات المفوال للرلار،  ك  م بف  ان   ددم ببيفية 
الع وووبيية م دهموووة باللصوووع موووف الووووا يات المووويودل بل ابووو  ال ابوووالم، با  وووا ة إلووو  إ وووتخدام 

فوووول  همليووووات األر  المريوئووووة أ  وووواء شووووتاء ... المد  يووووة الرليلووووة لوووول  للوووود ه  ووووب    أن ئ  للوووود   
 .3"(م4591-4591)

التوووي  تيحيووو  ال وووبان وخلووو  الم ووواا  المريموووةإعوووياءات  وئووود شوووددت م ولوووة األوراس
 يميو ، واد  ، إشومل أموي إخولء دواويوي فوي حيث ن  م، 4591نل مبي  41بدأت  ما ئل ا  ي 

البلديووة ، وأيضووا دوار يووابلس مووف ريوو رللبلديووة المختلوووة ف ييل التووابعاوويالو غ ووييل   ووماائووة، 
 12 وي هوددها الصوادر  وي  (La Dépeche de constantine) لخ فولة  وي عييودلالمختلووة 

عووو   خوووولء أ وووآخي  41:22نوووول مبي هلووو  ال ووواهة  14وحووودد لدوووم ملهووود  م،4591 نووول مبي
مووف ئبوو  الصوورفييف هلوو  هووذه الموودل اللصووييل  "ليلنووارد" وو   الروواكم العووام  حي مووام وواك دم، و 

د مدلووة ا هووي مرووي أن أمووي ا خوولء لووم يبووف لوو  مدلووة موللووة، وإنموو :للالايووة، رد هلوو  ذلووك بلللوو 
، لكوووف الصووورع م4591نووول مبي  19و وووي اللائووول بووودأت همليوووة ال لووو   وووي  ،شوووبلية موووف الووويمف

الفومالية غوادروا  األوراسنصع  بان دواويوي "أن حل مي   م4591نل مبي  11الصادرل  لم 
 .4"ئ يا   مبان إئامتدم

                                                 
، 1243موولا الوود ف، م فوولرات ال ووا ري، الريا وووي، : تووي، 4ج، متيكتتزيييا مةتتعي تت يحتتتبييي زيئتتت: ميفووا   لرنوواتلن  1

 .52، 15ص.ص
 .11المصدر ال اب ، ص: ه ي  هل  2
أحمود بوف ل ببلوي، دار اللصوبة : ، توي"جيجعتذببحتبييي زيئتيحي مايبا وليييعستاكتيإيتىيآيت"دونيش وديشال:  للد عولان 3

 .493، ص1243لل في، الريا ي، 
4
 Zones interdites et camps de regroupement dans l’Aurès 1954-1962, C.R.A.S.C. B.P 

Regarder le cite web : http://www.crasc.dz, 09/07/2018, 22.00. 

http://www.crasc.dz/


 (م0598-0592)يكلة وتنظيم جيش التحرير بعد مؤمتر الصومام وردود الفعل الفرنسية ه   : الفصل الثاني

 -088 - 

 

( ةمفوتة بياعو)أموا بال  وبة للبلديوة المختلووة خ فولة،  وان  وبان دواويوي  بولس، لللروة 
شووودي  بدايوووة موووفعبووويوا هلووو  مالوووادرل م ووواك دم أتاويي ووول هوووم أو  موووف ، اووواميل، شووويليا، ملئووول

 .1م4599عانفي 
 بان الم اا  التي معب هلي  ال يويل هليدا، إذ أن  تدرييوام  الريل الفين ي 

و .ت.اتدوووا تلمووولل إلووو  أن توووأ يي عبدوووةإعتماهمختلوووع ال ووولوات الع وووبيية والمدنيوووة خووول  
ملاموولة إعووياء المييوود مووف همليووات  ئوويتال  وويا  متلاموول لووذا أويووي األوراس دواهلوو   ووبان 

التدريي الرد دل،  في الر لب وبالضبط  ي م ولة خ لة  يد  ناعي تم إعلء مفوتتي اوابل 
، وأهل ول غابوة ب وي ملول  م ولوة م4599 أحمد والللرة نرل هضاب المصارل  وي ندايوة موا 

ن وومة، با  ووا ة إلوو   4912ارل ممووا ت ووبب  ووي اوويد مريمووة مووف الرا ووة الفوويقية إلوو  المصوو
حول  مخويم  شخصوا 933مد  وة، وتوم حفوي لشخصوا ئويب  122ذلك  لد تم ترميل أكروي موف 

 .2تبييان لل يوا نرل خ لة  يد  ال اعيو مفاتي هيف ما ي، مليل  م ، بلحمامة
ان والتضيي  هلو  حي وة ال وبم إت عل رئعة الم اا  المريمة 4591ومل بداية   ة 

ورمد التري ات المفبلهة، حيث ئامل بتل يل ال ووا  الراليا وي للم واا  الرويام هلو  اول  
مبير والصوادر هوف  11الليار رئم  :الردود الفيقية لللالية األول  األوراس هل  ال رل التالي

م 4591موا   25، المبتوب الخوام  الصوادر بتواريا (القيادل العليا)ال احية الع بيية العاشيل 
، واللا ووي بووأن إئلوويم ئووواع تب ووة هلوو  اوول  الروودود التلن ووية " انكل وويم"يوول مووف الر وويا  بتلق

-551ال لوووة   ووم شووي  الكليووم 21م ولووة حوويام، وحوودودها مووف الفووي  توولن  ومووف الفووما  
الوييووو  المعبووودل إلووو   4239، وموووف الالووويب خوووط  وووبة الرد ووود وموووف الر ووولب ال لووووة 4291

 4213إلووو  غايوووة ال لووووة  42الوييووو  الووولا ي رئوووم  الووويحيلن، ويمتووود هوووذا الخوووط إلووو  غايوووة
ومووولال إلووو  خ لوووة الت ل لوووة والرووولا  الفووويقية لل ووود المبدووويب هلووو  إمتوووداد اييووو  ب وووي العووواتي 

وموف أعو   وي  ال ظوام واألموف العمولمييف  وإن وملال إل  نلييف أ ف   تدي الخوط المبدويب، 
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الصووادر  91/4133  اللوويار رئووم ئا وود م ولووة الفووي  الل وو وي ي وب وواءا  هلوو" ديوولك"الر وويا  
ئوود ئووير  م والمتعلوو  بووا عياءات ا  ووتر ا ية و ووي  ال ظووام واألمووف4591دي وومبي  49بتوواريا 

تعود   ت ومية الم واا  المريمووة بم واا  المياقبوة الع وبيية المفووددل، وتالييوي الت ومية ال ياليووي 
ن ووية تمتوود شووماال مووف ئوولانيف ت ووييي الم وواا  المريمووة،  م ولووة حوودود تب ووة هلوو  الروودود التل 

، وبووذلك  ووإن هووذه ا عووياءات 1بباريووة إلوو  ندايووة خووط موولري  هلوو  مفووار  الصوورياء نلووييف
تووأتي مبملووة ل يا ووة التوليوو  التووي باشوويتدا  وولوات ا حووتل  بإغلئدووا للروودود الفوويقية بخووط 
ملري  بدد  هي  الفعب هف الرلرل ووئع خولج ا موداد بإنفواء م ولوة مريموة التوي  بلو  

 م هل  اول  الرودود الفويقية، وللود توم  32إل   29 م وهي دا ما بيف  122للدا حلالي ا
إعبار ال بان هل  ال يوا  ي الم اا  الداخلية أو  ي المرتفودات أو  وي مخيموات اللع ويف 

حيووث تووم إعوولء  وو   ووبان هووذه الم ولووة الووذ ف ئوودرتدم إحصوواءات ال وولوات الفين ووية ، بتوولن 
أن يري بلهييي رعح أن يبولن العودد إلو  أكروي موف  ل ما وة ألوع  ب بعيف ألع شخص، غيي

 .2ن مة
وئد تلال  مدور اللويارات الفين وية المتعللوة بتل ويل الم واا  المريموة باللاليوة األولو  

ج المصوووالح ا وووبأشوووي  هلووو  توبيلووو   م4591 عووولان 49مووو ري  وووي ال لوووياربموووا  وووي ذلوووك ال
لللروة بموا  وي ذلوك مفواتي  وبان دوار اتيحيو   حيوث تومببلحمامة ( S.A.S)الخامة  داريةا 

التووووياب، خيوووويان، واد  العوووويب،  ةلمصووووارل، هوووويف  ووووامي، بلحمامووووة، ئلعوووو ،بياعووووة، ب ووووي ملوووول 
ر اإلو  مخويم بلحماموة، ويختوتم اللوي  شخصوا 1133بوووو تويحيلدمال وبان الوذ ف توم  وملئل، وئدر

 وي ملول ، وتكولن هوذه  وي تخاذ هللبات  لرية  ود  وبان بياعوة وبإبتلمية  يورل الفين ي 
، و وي التلموية ال دا يوة والمرامي  اليراعيوة ئتواع مف الماشيةشب  غيامات عماعية أ  ا 

المتخصصووة لبلحمامووة بترميوول دوار الللرووة بأكملوو  وهووذه الموويل  داريووةا ئتوويا نليووب المصووالح إ
موي ال ولوات  ي ملئل، حيث أن ال بان ر ضلا هذا الليار ولك دم  وي األخيوي ر وخلا إلو  أ
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الكبوووويع  ووووي م وووواا  الفين ووووية، وخصلمووووا أن أمووووي ا خوووولء توووويامف موووول العمليووووات الع ووووبيية 
 .1األوراس

الم واا  المريموة إاول  ال وار هلو  أ  شويء  ترويك، وئد أ بويح للرويل الفين وي  وي 
أموووودرت القيووووادل الع ووووبيية العد وووود مووووف األوامووووي الت ظيميووووة للحووووداتدا و ووووي هووووذا الخصوووولص 

 :تيخالمختلفة،  ا
أ ووولاء، )الدرووولم الفووولر  هلووو  الم ووواي  التوووي ترمووو  ر وووار وا ووورة لت لووو  دا وووم أو م ئووول  -

 ...(.حي ة، الا
 ة تودريب هلو  اللصوع، أو حلو  رمايوةالوييان لدي  إذن ا تخدام الم ولة المريمة  م ول -

 .الصلاريا الملعدة، أو  م ولة لذر  الل اب 
موووة يروووب إبووول  الفووويع المفوووتيك هلووو  ئبووو  الفووويوع  وووي أ  همليوووة داخووو  الم ووواا  المري  -

 ووواهة الفتوويل المروووددل  بوول  عميووول الللاهووود  39الفووببة العاموووة للوودهم الرووول  ئبوو  ذلوووك بووو
 .الرلية لرظي إال  ال ار الم ئل هل  الم ولة المرظلرل

 ووي حووا  القيووام بعمليووة مووواردل أو غووارل مفاع ووة يرووب الووب توويخيص مووف الفوويع المفووتيك  -
م موووف الووووا يات لتالويوووة اللووولات البييوووة، وم ووول أ  تووودخ  موووف ئبووو  هلووو  الفووولر لترد ووود  ووول 

 .2اا يات غيي مع ية بالعملية
يرب هل  وحدل المد  ية  ي حا  ئيرت إال  نار هلو  م ولوة مفوبلهة أو إاول  نوار  -

 .بالي  التدريب أن تخبي الفيع المفتيك ئب  ذلك ب اهتيف
المفووتيك  ووي حووا  تووم إاوول  نووار يرووب هلوو  وحوودات المد  يووة تلعيوو  تلييووي  وولر  للفوويع  -

 .3مباغل داخ  الم ولة المريمة هل  هد  معيف
للووود  وووان لإلعوووياءات الفين وووية المتعللوووة بإنفووواء الم ووواا  المريموووة والتدريوووي اللصوووي  

م بدأ ب اء ال د الفوا ك 4591لل بان ر ار  ار ية هل  م اا  اللالية األول ،  في نداية   ة 
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ئوووع نفووواج التمووويد، لكوووف األ وووي الكبيوووي لوووم يبوووف هلووو  ع ووولد عووويل الياموووي إلووو  و " شوووا "الرووواني 
الترييي ب   ان هل  ال بان بأكري ئ لل بذريعة أن المتميد ف والفلحويف غالبوا موا يختلوولن، 

مفوبلهيف وموا  وييح أكروي  وي تعوذ بدم  " للرونتوان" لد  وان الرميول  وي نظينوا  موا يلول  اليا ود 
ا  ووتعلمات اليلميووة أندووم  ووانلا يرملوولن ئ بلووة  دويووة إال وئووتلدم، و  ووا نكتووب م وواءا   ووي نفوويل 

يرظووي هلوو  الوووا يات الدبوولج  ووي الموووارات ومعدووا : "، ويلوول  أيضووا!أنوو  ال أحوود يووأتي ليتأكوود
،  دو  بعا الذخييل خامة اللذا ع هل  األع رة، إذا لم  تمبف الويارون مف إللواء ذخيويتدم

ووة مووا هوول هملووي أكرووي مووف م ولووة مريمووة ه وود ندايووة المدمووة؟ بوو  إن اللوولات الرليووة لي وول   م 
م وو ولة هووف الضوورايا األبييوواء الووذ ف  ووتم ئصووفدم  ووي الم وواا  المريمووة ح ووب المبوودأ اللا وو  

 .1"ك  ما  تريك  دل  لئة"
حموولت توودميي لللوويع والمداشووي  ووي عميوول ربوولع  همليووة تيحيوو  ال ووبانموول وئوود توويامف 

الروودود الريا ييووة التلن ووية، حيووث شووف  الروويل األوراس خامووة بالم ولووة الممتوودل هلوو  اوول  
م هملية تدميي وإخلء شاملة ل بان م واا  الرودود الفويقية، 4591الفين ي  ي شدي فيفي  

إذ تللوووول اللوووولات الفين ووووية أوامووووي لووووويد ال ووووبان مووووف بيوووولتدم، وئاموووول بووووإحيا  ئوووويع ومفوووواتي 
هبووود المووولمف "اليريلوووة و  واد  إ وووماهي بأكملدوووا، و وووي هوووذا نووولرد شووودادل ألحووود  وووبان م ولوووة 

الوذ   بعود هوف ب يالعواتي واليريلوة  واد  إ وماهي ك ا نلووف دوار : "الذ  يلل " إبياايم بف ل
، وتتكوولن المفووتة مووف هفوويات البيوولت المت ووا يل هلوو  اوول  الروودود، (خووط موولري ) ووم  49ب

 و.ت.نمووتدف اليهوووي ونووويرع اللموووح والفوووعيي، و وووان هوودد موووف أب ووواء الووودوار  وووي موووفل  عووويل
والووبعا م ووا يفووتال   ووي خووولج ا مووداد ب وويي ة، ولووذلك  انوول هووذه المفووتة تتللوو   وو  موو ل  

م تيا دت ا هتوداءات الفين وية 4591ا  وداد مف تفتيل وتلقيم وندب لنريا ، مل ربيل 
هلوو   ووبان المفووتة بوودهلع ت وويب مراهوود ف مرملوويف باأل وولرة ئووادميف مووف توولن ،  ووتم إللوواء 

خاص موف هوذه المفوتة وشخصويف موف مفوتة اللليتوة اللييبوة م دوا، أشو 42القبا هل  حولالي 
، و ووي نفوو  ب ووي العوواتي، أ ووف تووم تعووذ بدم وإ ووداهدم ال وورف( S.A.S)وتووم إئتيووادهم إلوو  مي ووي 
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األ  اء  انل الم ولة ئد تم إخل دوا وإحويا   ريوي موف بيلتدوا وندوب ملاشويدا وأريائدوا، وئود توم 
 ووي أئوويب اخعووا ، وبعوود  وولميف بالضووبط عوواءت اللوولات  بمالووادرل الم ولووةإهوولم  ووبان الوودوار 

الفين ية ونفذت وهيدها بأن أتلفل ما تبل  مف بيلت، بي ما  وي  الفويلي وال  واء واألافوا  إلو  
 .1"مالارات بالربا  ونيحلا إل  ب ي العاتي وإل  اليديم وأم العياي  بتلن 

: حيوث يلول " ل الصواليي"كما تلرد عييدل المراهد شدادل ألحد  وبان المواء األبويا 
م الر وولد الفين وويلن موول  يئووة للللميووة إلوو  الوودوار بأهووداد 4591موول بدايووة شوودي مووارس " م ئوود 

كبييل، و  ا ئد  ومع ا ئبو  ذلوك بوأندم أحيئولا هودل دواويوي وئويع، وئود ا لوب م وا إخولء البيولت 
يروب أن ال تبلولا : أ ف نوذهب؟  لواللا:  لرا  بدهلع أن هذه الم ولة أمبرل مريمة،   أل اهم

موواذا نفعوو   ووي أريائ ووا وديارنووا؟  أعوواب ي بضوويبة هلوو   مووي  لئعوول : ه ووا،  للوول ألحوود الري وو 
هل  األر  وإلتفل حوللي  ل وة ع ولد رخوييف  ي  ولني بوأرعلدم،  رواو  إب وي الموداني وهمويه 

 .2"هفيل أهلام أن يرمي ي  لتلله باليماص
وئووووول األموووو  هلوووو  ت وووودي  ميائبتدووووا الم وووواا  الردوديووووة بدوووود  إعوووولء  ووووبان  كووووان

عتيوايهم للروودود، فيربوي المراهوود ف بووذلك إ وتفادل مووف ا هانوة الفووعبية ه وود المراهود ف  ووي ا 
هلو  الودخل  إلو  م ولوة عد ميوة خاليوة موف ال وبان مملولءل باأللالوام وترول رئابوة مفوددل مووف 

 .3الللات الم لرة البيية والرلية
ي:ييم اشديتي-1

م، حيوووث ئامووول 45لووو  لظدووولر المرتفووودات  وووي الريا وووي إلووو  اللوووين تعووولد الروووذور األو 
إدارل ا حووتل  بتوبيوو  مفوواريل تدوود  إلوو  حصووي ال ووبان الريا وويييف  ووي رئعووة  وويلة حتوو  

                                                 
، ال ووواهة 43/41/1241هبووود المووولمف إبوووياايم بوووف ل، ملابلوووة شخصوووية بم يلووو  ب وووي العووواتي، بتووواريا : شووودادل الم ا ووو  1

49.22. 
 49، بتوواريا 12، عشتيتتدةيييم ا تتد": اللع وولن الريا ييوولن  ووي هوويف حموولدك يفضوورلن  ين ووا أمووام الوويأ  العووام العووالمي" 2

 .45م، ص4591مارس 
الري ة تاريا ، م فلرات المي ي اللا ي للدرا ات والبرث  ي يألسالكيييشائكجيوحقولييأليغام:  ل ع م اميية ورخيون  3

 .32، ص1221م، الريا ي، 4591ا ية و لرل أو  نل مبي الل 
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" اليمالووة"تووتمبف مووف موويائبتدم والووتربم  وويدم، وئوود أهووول لدووذه ا عووياءات هوودل ت ووميات م دووا 
(Smalas)الرصي"، وشب  رخي ي عي  بو( "Le Cantonemet) وظديت المرتفودات أو  مويل ،

 ي م ولة األوراس وإرتبول بتولر نفاج وإنتفار الرلرل الترييييوة، إذ بودأت بترد ود الم واا  
المريمة التي ي رل  ئاا لها وي ي للا إل  مياكوي الترميول

التوي ت وميدا ال ولوات ا  وتعمارية  1
إعياء إن واني حموا ي الدود  م و  وأندوا عواءت  و( Contre de Regroupent) "مياكوي ا  ولاء"

ترييووووي ال ووووبان مووووف ا رهوووواب، وحمووووا تدم مووووف التدد وووود مووووف ئبوووو  الفلئووووة وتر وووويف أو وووواهدم 
 .2ا عتماعية

هووييت ال وولوات ا  ووتعمارية إعياءاتدووا وأ وواليبدا اللم يووة لريمووان الروولرل مووف ئاهوودتدا 
، وهوي  وي "كف األموانأموا"الفعبية،  لامل بترميل ال بان  ي مرتفدات أاللول هليو  ت ومية 

 .3الرقيلة مع بيات ع د مية مريو ة ومرااة باأل لك الفا كة
والمرتفووود هووول عبوووارل هوووف مبوووان   ووويح موووف األر  الرووويداء يلووول ئووويب  ك وووة ه وووبيية 

 11للرووويل الفين وووي م رووواج باأل ووولك الفوووا كة وم ردوووي بوووأعديل إنوووذار وأبووويام المياقبوووة اووولا  
وأ لاء  اشفة تللم بم ح المرتفد ومريو  ليل  حتو  ال  اهة، با  ا ة إل  مدا ل رشاشة 

و .ت.، والدد  مف إنفا دا خلو  م واا  هايلوة للرود موف نفواج عويلو إلي  ت يب أحد م   أ
 .4وإبعادهم هف الرا  ة الفعبية، ووئع الم اهدات المادية والمع لية

تووو  ي ووود  مياقبوووة تختوووار األمووواكف الخاليوووة موووف األشووورار ح و انووول ال ووولوات الفين وووية      
المرتفووود ف، أموووا داخووو  المووودن واللووويع  لووود ب يووول أكووولاي لل وووبف موووف حروووارل وأخفووواب بيووولتدم 
األموولية التووي هوودمل، حيووث أعبووي ال ووبان هلوو  حملدووا وبووذلك ال يخ ووي الضووباج الفين وويلن 

                                                 
، دار األكاديميووة لل فووي والتلييوول، (م6511-6591)معاقتت ييي تتتفيبايمستتيلجيأث تتاايييثتتورةيييا تيتيتتجي: خمي ووي  ووعيد  1

 .31، 33ص.، ص1243الريا ي، 
، 1221، موا  21، عييمصتادرم لجي، "مياكي الملت البويء وممة هار هل  عيل  ين ا ا  تعمارية: "أح ف بلمالي 2

 .39ص
 .94، 92ص.، ص1229، دار المعي ة، الريا ي، 1، م(م6575-6791)جاريخييي زيئتيييمعاصتةي: بفيي ملا 3
ل المعياعووي وهمووي : ، توويييم اشتتديتيأث تتاايحتتتبييي زيئتتتيحستتبيأرشتتةفيييصتتليبييألحمتتتيييتتدوي : مصوووف  خيووااي 4

 .33، ص1249لتلييل، الريا ي، المعياعي، دار هلمة للوباهة وال في وا
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شي ا  ي إ لاء ال بان  وي اللئول الوذ ف يأخوذون فيو  مييانيوة موف الربلموة الفين وية مخصصوة 
 .1ب بب الريبأملا   خمة ه الء الضباج  حصللاال بان وبذلك   لاء 

وئد شيهل ال ولوات ا  وتعمارية  وي تأ وي  مياكوي الترميول م وذ بدايوة الرولرل برانوب  
م  وووان رد 4591المياكوووي الع وووبيية الم تفووويل بوووالليع والربوووا ، فبعووود همليوووات الفووواتح نووول مبي 

ه ووبيية إلوو  عبووا  األوراس  وودمي الروويل  ا دارل ا  ووتعمارية مووارما حيووث أر وولل تعييوويات
ئوويع وموودا ي بأكملدووا هلابووا  لدووا، ولووم تكووف م ووألة إهووادل إ وولاء ال ووبان مويوحووة إالئووا، ألن 

نول مبي بقيوادل  19ه الء ال يفلتولن هوادل موف المرواير، وتوم إاول  همليوة تمفويط وا وعة  ولم 
وييووي "  يان وولا ميتوويان"ال وويد  وبوودهم مووف المد  يووة والويوويان وبرضوولر (Gille" )عيوو "الر وويا  

الداخلية، و يهان ما بدأ الرد ث هف م اا  غيوي رم وة وم واا  الترميول، وئود ئويرت القيوادل 
م  ووي  حصووار مموو د  هلوو   ووبان األوراس، وتووم ت صوويب هوودد  بيووي 4591 ووي ندايووة  وو ة 

لتروا  بمرويط مف المياكي الع بيية و ان ال بان ال ي م رلن  تيل  خلء مداشيهم وئياهم وا 
م ردد

، و رييا لم يبف األهالي   ذرون  يتم مراميتدم وإعبارهم هل  الت ل  نرل أئيب مي وي 2
ه ووبي ، و وووان  ووو  موووف يخوووالع األواموووي يعتبووي متمووويدا  وتلعووو  لووو  نيووويان المد  يوووة والويووويان، 
والالييب  ي األمي أن  لم يبف ه اك شيء ملوير   وتقبالدم  يتكد ولن  وي أكولاي  وي ظويو  

م بم ولووة األوراس، 4599أو  مووف أنفووأ هووذه المياكووي  وو ة " بووارالن "، و ووان الر وويا  3كار يووة
، حيووث وموو  هوودد المرتفوودات  ووي 4مرتفوود مفوولنل، تكوولت، الللرووة، بلحمامووة: ومووف أهمدووا

مرتفوود،  ووم تل وول  ووي ال وو لات اللحلووة ليبلوو  حوولالي  192م إلوو  4599الريا ووي إعموواال  وو ة 

                                                 
 .31ال اب ، ص يعلالم: همار ئلي  1
 .422، ص1241دار األمة للوباهة وال في والتلييل، الريا ي، ، شا ديعلىيإناةاليثورة: لخضي بلرئعة 2
 .52المصدر ال اب ، ص: تلن ميفا   لرنا 3
، 4553موووة اللا يوووة للمراهووود ف، الريا وووي، ، الم ظ413، عم لتتتجيأولينتتتو مبت، "مياكوووي الترميووول: "هبووود الرميووود شووويخي 4

 .41ص
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ألووع مفوويد، لييتفوول العوودد  ووي أكتوولبي مووف نفوو  ال وو ة إلوو   339مرتفوودا، وئوود  ووم  3119
 .1م ئيابة المليلنيف4592ألع، وليص    ة  112

و انوول المرتفوودات م تفوويل  ووي  اموو  التووياب الريا ووي  و وو   ل ووة أنموواج،  م دووا نمووط  
التلايف الذ  خص  الميحليف الوذ ف توم د عدوم إلو  ا حتمواء بترمول  وباني ئوا م  إ وتليوا  وي 

و  أو هلو  أايا و ، وه واك نموط  وانٍّ خوص  الم واا  الييفيوة المتباهودل، حيوث  وتم ترميول مري
ال وبان وحصويهم  وي  واحات  ويلة هبو  التووي  وانلا ي يفولن  يدوا، أموا الو مط األخيوي  دوول 
األكري توبيلا ويخص ال بان المويحليف الوذ ف توم تولاي دم  وي مياكوي لوم تكوف ملعولدل أمول، 

 .2مليةوتبتعد هف ملاا دم األ
 :وئد ئ  مل المرتفدات مف ال احية ا  تياتيرية إل  ئ ميف

تضوووووم مياكوووووي الترمووووول اللييبوووووة موووووف الووووووي  العملميوووووة واألرا وووووي : الترمعوووووات ا نتلاليوووووة -
الم ب وووووة، والووووذ  يبوووولن معي ووووا لييووووارل الصوووورا ييف األعانووووب وو وووولد الصووووليب األحمووووي 

لروووويل الفين ووووي بدووووا وأئووووام بعووووا وممرلووووي الم ظمووووات ا ئليميووووة والدوليووووة، لووووذلك إهت وووو  ا
الم وواكف الملبللوووة التوووي ترتوول  هلووو  حووود أدنوو  موووف شووويوج الم يفووة، وهوووذا للتظووواهي بوووأن 
ا  وتعمار  دوود  إلو  حمايووة ال وبان مووف المتمويد ف والملحوو  أن هوذه المرتفوودات  انوول 
ا ئليلة العدد وتلل ئيب المودن الكبويع، بي موا ت عودم هوذه الفويوج  وي أغلوب الم واا  ال ويم

 .الم اا  الداخلية هل  غيار األوراس وم اا  الردود الفيقية
تضم مياكي الترميل البعيدل هف أهيف الويوار وتعتبوي األكرييوة الم وللوة : الترمعات ال دا ية -

 49للمرتفودات، وهوي مبووان للبو س والفوولاء والريموان، حيووث يرفود الروويل الفين وي مووف 
ال تلي  اك يدا مقيل وموي الفوتاء وال  شخص  ي غي ة واحدل  ي أكلاي حلييل 49إل  

                                                 
 .34األ لك الفا كة وحلل  األلالام، الميعل ال اب ، ص:  ل ع م اميية ورخيون  1
، أمتيكةتج-متنيم ظتوريبعتضيييكاابتاتييألن لتو(يم6598-6591)يإلساتيجة ةجيييعستكتيجيييفتنستةجي: هبد العييي بل  ة 2

 .415، ص1225 كة واأللالام، دار اللصبة لل في، الريا ي، الملتل  اللا ي األو  حل  األ لك الفا
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حي الصيم، حت  أمبح  وباندا هي وة أل توك األمويا ، با  وا ة إلو  الرولع وإنتدواك 
 .1أهيا دم مف ئب  ع لد ا حتل 

وللوود  انوول لدووذه المرفووتدات ئوولانيف تبوودأ مووف إلياميووة حضوولر الم ووادال  وول  موويات  ووي 
 وووي   ووواء المرتفووود  ووواهات اووولا  مووول م ووول ألداء  اليووولم وأداء التريوووة للعلوووم الفين وووي والبلووواء

الصللات، وه د ال اهة الراد  هفي مباحا ي لدم  وي أوانوي حد ديوة مالووال بالرد ود ئليو  موا 
غيامووا مووف الخبووي، و ووي الم وواء  تكوولن الوعووام مووف ئوعووة  492يفووب  اللرووم الم وولل  ومعدووا 

 .2مبلرل مف الاليس وعب تيف أو  ل  مف الوماام وبصلة واحدل
و ووان  ووبان الترموول إلوو  عانووب حفوودهم  ووتل  ووي أكوولاي حليوويل يخضووعلن هلوو  الوودوام 
إلووو  إعوووياءات ئا وووية،  لدوووا إهانوووات وإنتدووواك للريموووات وتروووويم للمع ليوووات،  أ ووورل مبانوووا 

 :مف بي دا( S.A.S)للملت البويء خامة مل ا عياءات التي  ان يللم بدا  باج 
ت الع ووبيية تلوولم  ووي البدايووة تلوولم بمياقبووة  ووبان كانوول ال وولوا: اليئابووة والريا ووة الدا مووة -

المرتفد  يدا   يدا  بلا وة تيقيم األكلاي وإحصاء دور  لل بان، و انل ت وتعيف بوالكلب 
 .البللي ية المدربة لتمييي را رة األشخاص التابعيف للم ولة واألشخاص الاليباء ه دا

و وو  موووف يخووالع ذلوووك   وووان يمتوود مووف ئبووو  غوويوب الفووم  إلووو  شوويوئدا، :ي التروول ظووح -
 .يبلن عياءه الملت أو ييارل مياكي التعذ ب وتص يفدم  ي خانة المفبلهيف

كوووان ال وولوات الفين وووية تر ووود الري ووو  بلا وووة ا غوووياء والتيهيوووب حيوووث : تكووليف العمووولء -
األكووو  وتفضووويلدم  وووي المعاملوووة أو يعمووودون هلووو  إ وووتدرام الوووبعا هوووف اييووو  ييوووادل  وووي 

 .3والتضيي  بالعب  هف ايي  التعذ ب
للد  ان  عياء ترميل ال بان إنعاك وات خويويل هلو  : حيمان ال بان مف ملارد الم يفة -

، حيوووووث أموووووبح غالبيوووووة مووووولارد ال ووووويل خاموووووة الملاشوووووي وإ وووووتالل  األرا وووووي اليراعيوووووة
                                                 

، م لتجيييمصتادر، "ملئع المرلفيف الفين ييف مف التعذ ب وال رلن والمرتفدات أ  اء الرلرل الترييييوة: "ل األميف بلاليث 1
 .411، ص1224، الريا ي، 29ع
 .12، ص4591فيفي   24، 45، ع1، م دشتيدةيييم ا": إل  عبال ا الريل... ئلانيف المرتفد مف المرتفد" 2
 .31، 34ص.، ص4559، م فلرات المترع اللا ي للمراهد، الريا ي، ذكتياتيييمعاقلين: ل الواهي هيو   3
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المرتفوووود ف غيووووي ئووووادريف هلوووو  يراهووووة أرا وووويدم التووووي باتوووول بعيوووودل أو وائعووووة  ووووي نوووووا  
 وانلا بملودروهم يراهوة حلوللدم فيفضوللن إهمالدوا ب وبب أنو   الم اا  المريمة وحت  الذ ف

 وول   ووتم تصوو يفدم  ووي دا وويل الفووبدة وحتوو  الخوويوم مووف المرتفوود بتصووييح أو بدونوو   ووان 
،  فوووي أوئووات الرفووا  ئووود يرصوو  الياهووي هلووو  توويخيص للبرووث هوووف يع ووي خوووي الموولت

رهي ة  ي المي ي وهوي العفب لملاشي   ي األماكف البعيدل هف المرتفد، لكف أ يت  تبل  
بووذلك مريومووة مووف الالووذاء الووذ  توول يه الماشووية، ممووا هووي  األافووا  خامووة إلوو  الموولت 

 ووي هووذا " ميفووا   لرنوواتلن "البووويء ولووم  بوو  لدووم مووف موولرد  وولع أكوو  الرفووا ل، ويوولرد 
موف ئوعواندم مموا ولود أ ويارا  ع ويمة  %52أن  بان الييم الريا يييف  لودوا  الخصلص

" رودان"أشووار األ وولع   مووا، 1ك بفعوو  تللوويص أرا ووي اليهووي وا نتروواعهلوو  األهووالي ذلوو
لووم  بو  أموام  ووبان : "م إلو  هووذه الل و ية الميريوة بلللو 4595 وي تلييوي لو  بتوواريا موا  

المرتفوودات  وولع بعووا األهمووا  اللئتيووة مروو  تعبيوود الويئووات وإموولا األرا ووي لصووالح 
روولر هلوو  هموو  عي ووي الووذ  لووم يبووف المعمووييف، والتووي تمبوو دم  ووي بعووا األحيووان مووف الع

 .2"يبفي حت  للمتولبات الضيورية
أموووبح  وووبان المرتفووودات ي يفووولن ترووول رحموووة الرووويل الفين وووي :  ووولب الرييوووة وا رادل -

الموودهلم بفووي  الري وو  والللميووة،  مووا تروول  بعووا ال ووبان إلوو  حووياس  ووي ال ظووام الووذاتي 
 .بعادهم هف الرلرلتللم بال   هلللدم وإ (S.A.S)و انل األعديل المختصة 

للوود تيتووب هووف هووذا الل وول المأ وواو  ل ووبان المرتفوودات نلووص : توودهلر الل وول الصووري -
 ي الملاد ا  تدلكية مر  مادتي ال ميد والفعيي، ونلص األدوية وتودهلر للصورة نتيروة 
 وولء التالذيووة وإنتفووار الروولع، با  ووا ة إلوو  وعوولدهم  ووي أموواكف  وويلة تفتلووي إلوو  أب ووط 

والع ايوة الصورية خاموة مول ترمول ميواه الصوي  اللوذرل وإنتفوار الرفويات  شويوج ال ظا وة
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رأ وول افوول  ووي ": "عوواك بلموول"وأموويا  التيفل يوود والكووللييا وال وو ، و ووي هووذا يلوول  الياهووب 
 .1"مييا برم  الم ت لعات ولم  ت او  ئيما واحدا مف الكيتيف  يلا  الرم  43 ف 

بيية بواألوراس لمياقبوة المرتفودات وشويدت للد دهمول  ولوات ا حوتل  مياكيهوا الع و
مي وويا وئاهوودل ه ووبيية، وأكرووي  391م وات أبوويام المياقبووة ونلوواج الريا ووة لمراموويل األوراس بووو

بووويم مياقبوووة، أ ووو دت لدووا مدموووة الريا وووة الدا موووة لتيموود ومياقبوووة تري وووات ال وووبان  922مووف 
أحااوووول مياكووووي الترميوووول وع وووولد عوووويل الترييووووي، ويودتدووووا ببوووو  الل ووووا   الماديووووة والبفوووويية و 

باأل وولك الفووا كة  حبووام القبضووة هلوو  ال ووبان، وهووذا مووا تووم  ووي دوار الللرووة، حروويل  وويد  
أحمد، بواب البلود، شوما  ئييوة بتليرمول، اللاحوة اللديموة، م وي  ايبوة، بواريف، أوئييوث، تيالويل، 

 .2أ لرام، أيل انيدئ ، أخ لل  نت لية
ببلحماموة الووذ  أنفو   وو ة " أ يائ ولا"رتفوود و وان موف أكبووي المرتفودات  وي األوراس م

بيعوووا للمياقبوووة، عمووول فيووو   وووبان دوار الللروووة، ملئووول  ووو ة  44ولووو   ل وووة أبووولاب وم 4599
هووف أرا ووي ال ووبان الم درووييف المرتفوود يبعوود و م، 4591م،  ووم  ووبان دوار شوويليا  وو ة 4591
أندوووا مرااوووة   وووم حيوووث  ووويللا ئصووويا إلووو  ملائووول با  وووة لوووم  تلوووير  يدوووا شووويء هووودا 12ب رووول 

للوود بلوو  بوو س المرمعوويف  ووي هووذا المرتفوود أن تكلموول هد وود الصوورع  ووي باأل وولك الفووا كة، 
وإلووو  عانوووب هوووذا المرتفوود توووم تفوووييد مووووار ه وووبي  تلووك الفتووويل ووموووفت  با بوووادل الرماعيووة، 

با  ا ة إل  هدل معتللت و رلن، وئد تم  وي  رئابوة موارمة هلو   وبان المرتفود حتو  
لمراهوود ف  ووي الربووا ، وتووم إلوويامدم بتووياخيص للوودخل  والخوويوم  ووي حالووة ا تروواه ال  تصووللا با

 .3بليوام ، الما ف، اللاد األير ،  د  ملئل: إل  الم اا  المراورل مر 
مرتفوود يووابلس الووذ  أنفوو  بدايووة مووف  وو ة : ومووف المرتفوودات الملعوولدل  ووي األوراس

وات ا  وووتعمارية بتيحيووو   وووبان وتاوييانووول، حيوووث ئامووول ال ووول م  وووي م ولوووة تاغييووول4599

                                                 
 .123، 121ص.الميعل ال اب ، ص: ل لر ف أيغيد  1
 .451، 411ص.الميعل ال اب ، ص: التلييي الردل  لللالية األول  2
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دوار يابلس هوف رخويهم إلو  دوار اليمليوة بلواي  إلو  المبوان الم وم  بيوي بل واحة، و ي ول 
هلووووويدم ا ئاموووووة الربييوووووة أكروووووي موووووف شووووودي إنتلاموووووا موووووف أب وووووا دم الوووووذ ف إلترلووووولا بوووووالرلرل، وموووووف 

، مرتفوود ، مرتفوود موودنيف، مرتفوود خيويان، مرتفوود ببووار1المرتفودات األخوويع مرتفوود ئوارئل ي
و ريويا موا را و  إعوياء الترميول ممار وات ... الللرة، با  ا ة إل  مرتفد خ لوة  ويد  نواعي

وهمليووووات اللموووول وإنتدوووواك الريمووووات وندووووب ملاشووووي وأريا  العلا وووو  وتوووودميي الم وووواي  واللوووويع، 
 .2وإ تعما  الكلب البللي ية المدربة  ي تأد ب  بان المرتفدات

خللل م اا  شب  مريموة  األوراسإليدا األو اع  ي  إن الل  ية الخوييل التي رلل
ذه هلووويدم دخللدووا إال بلووولات  بيووويل وأمووبرل تري وووات األ ووياد  وووي هووو لهلوو  الفين وووييف مووعب

ونتيروووة لوووذلك حاولووول ال ووولوات الفين وووية  وووي  ،الع وووبيية لووولاتالم ووواا  توووتم ترووول حمايوووة ال
ترا  هليدووا تكريووم هووذه المياكووي  ووإالبدايووة ب وواء العد وود مووف المياكووي الع ووبيية لرما تدووا لكووف 

الوو  الروو  الرووذر   لءروللتووم اومووف ه ووا  ،نظويا لللووة تعووداد الر ولد الووذ ف  يفووالللن هووذه المياكوي
 .3"وإئامة المرتفدات م اا  مريمة"لدذا المفب  وهل إهلن هذه الم اا  

 لمياكويها إنراي  تعمارية مف خل  لتي  انل تصبلا إليدا ال لوات ا ا األهدا ومف 
 :ما  لي الترميل

لووووول ه وووو  التمووووليف والترديووووي وإيصووووا  و حتوووو  ي  .ت.هووووي  ال ووووبان هووووف ه امووووي عوووويل -
( France-Soir)وئوود أكوودت هووذا الدوود  عييوودل و، المعللمووات واألخبووار هووف حي ووات العوود

م و ووووعل ال وووولوات الم وووو ولة هووووف 4591 ووووي ندايووووة هووووام ": الفين وووية والووووذ  عوووواء  يدووووا
  الل يلة اللحيدل لللضواء هلو  الرولار وذلوك بريمواندم موف العمليات الع بيية مبدأ تيع في

، وهذا يع وي عمول ال وبان الم تفوييف الوذ ف ت وتري  همليوة (Logistique)ال  د األ ا ي 
 .4"ميائبتدم ويللملن بإ لاء وتمليف الملاتليف  لاء  هف حب ور   أو هف إكياه 

                                                 
 (.33)أنظي الملر  رئم  1
 .43/42/1224ت ريلت المترع اللا ي للمراهد خ فلة،  ،بلابة ل :شدادل المراهد 2
 .31، صالميعل ال اب : مصوف  خيااي 3
 .11ص ،الميعل نف   4
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 ا برمل ال بان داخو  األ ولك كتفيإ: وهذا أيضا ما أكده أحد الضباج الفين ييف بللل 
خوووارم  هووو  ه ووودما يبووولن هووو الء ال ووواس :الفوووا كة حتووو  أن ع وووياال ه ووودما يارنوووا ذات  ووولم  وووأل ا

حتيااوات واأل ولك لوم تتخوذ لرمايوة ال وبان بأن هوذه ا  : أعب اه الترمل ترملندم مف الرلار؟
لر ويا  ألنو   وان يعتلود موللا ولكف لريا تدم حت  ال  تصللا بالرلار، وئد بدت الدهفة هل  ا

 ي بادو األمي أن األ ولك الفوا كة أقيمول لم ول الرولار موف الت ويب إلو  الودوار أو اللييوة أو 
تصووا  معوواك  لووذلك وهوول م وول ال ووبان مووف ا المد  ووة، ولووم ي ووتول أن  تصوولر أندووا لالووي  

 .1"بالرلار والتعاون معدم
دي ومبي  44الصوادر بتواريا " في لولرنت"يأتي هذا الدد  أكري و لحا  ي تلييي اليا ود 

يرووب ترميوول  ووبان المداشووي المتفيئووة لميائبتدووا، ويتلعووب بالتووالي " :، والووذ  ئووا  فيوو م4592
 .2" هل  الفل  أن  دلم وهل خاو  البوف واليوا  يترتم هلي  أن ي لم  لح

ترصوويف وحمايووة المياكووي الع ووبيية التووي تكوولن م عيلووة بإئامووة مياكووي الترميوول مووف حللدووا  -
و،  وووإذا موووا أراد هوووذا .ت.تخووواذ ال وووبان المرتفووود ف  ووودرع لرموووا تدم موووف هرموووات عووويلإو 

األخيوووي  ووويب المياكوووي الع ووووبيية  دووول يعلوووم أن  يصووويب ال مرالووووة الوووبعا موووف هوووو الء 
 .3ال بان

إتاحة المرا  أمام  وي  العمو  ال ف وي لممار وة الضوالط هلو  ال وبان لللئول  إلو  عانوب  -
إن "م 4591 وبتمبي  41لول  مروا   ئ و وي ة بتواريا ، و وي هوذا يو.ت. ين ا  ود عبدوة

ال بان المرمعلن يصبرلن متلبلويف للعمو  ال ويبلللعي المباشوي، وهول موا يضومف التوأ يي 
الر ود  والدهايووة خاموة موول ا عتماهووات اليلميوة واأل ووبلعية، حتوو  أنو  يمبووف الرصوول  

 .هل  ميدود أهل  مف ذلك الذ  يرل  هادل  ي المياكي التلليدية

                                                 
 . 21، ص45/42/4595 :، بتاريا93ع، شتيدةيييم ا د، ..."أربعة  باج  ترد لن " 1
 .35الميعل ال اب ، ص: مصوف  خيااي 2
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هتووويا  أحووود إ لترليووو  التفيئوووة، وهوووذا موووا  ل ووور   و.ت.وعووويل األهووواليترووويم المع ليوووات  -
ك ووووا نوووودخ  إلوووو  مياكووووي الترميوووول أشخامووووا مووووف أهلان ووووا ": الضووووباج الفين ووووييف الووووذ  يلوووول 

و  وووم نوووأميهم بضووويب وشوووتم الم ا وووليف الرقيليووويف .ت.ونتظووواهي بوووأندم أ ووويع موووف عووويل
للود  ويب ا : م ا ولي الربدوة، بريوث يلللولن و مما  ت بب  ي ترويم مع ليوات .ت.لربدة

 .1"هلي ا أول ك الذ ف  ا ر ا مف أعلدم عهتدإ و 
رغوم الردوولد والممار وات التووي ابلول داخوو  المرتفودات لفصوو  الفوعب هووف الروولرل إال 
أن ال تووا   الميعوولل مووف هووذه العمليووات عوواءت مخيبووة خمووا  وتلئعووات ال وولوات الفين ووية،  لووم 

تصووا  ج والريا ووة والتر وو  مووف م وول ه امووي عوويل الترييووي مووف ا حتيوواتفلووح إعووياءات ا 
 ووووو  خليووووووا   و أن ت.ت. وووووتواهل عبدوووووةإبال وووووبان داخووووو  المرتفووووودات بووووو  بووووووالعب   لووووود 

، وتعوودع بدووا األمووي إلوو  القيووام بالعد وود مووف الدرمووات 2وت ظيمووات لدووا داخوو  هووذه المرتفوودات
إنلوواذ ال ووبان، ومرووا  ذلووك مووا هلوو  المع ووبيات التووي  انوول  ووي و ووودا ئوويع الرفوود لتوودمييها و 

 ي ئيية الللرة ئيب خ لة  يد  ناعي، حيث هاعم ه امي عويل الترييوي  األوراسوئل  ي 
ا  بيي ا وحيروا هدد مف ال بان ليلترللا بصفل  الرلرل مرتفد 

3. 
يي:يإلساتيجة ةجيييمضادةييلقويتيييفتنسةجي:ييمطلبيييثان 

 وي توبيو  أولو  خوولات الرويب الكل ويبية القيادل الع بيية للريل الفين ي باشيت ي
 األولو بلا وة تكريم العمليات الع بيية المتتالية هل  العد ود موف الم واا ، وبصوفة خاموة 

، وأندوا المصودر الي ي وي و.ت.والرانية والتي تيع  يدا أندا معائ  مدمة لتمي ي وحودات عويل
ا  تخباراتية هف مرواوالت هد ودل  لإلمداد بال لا والذخييل، وئد أ صرل العد د مف التلاريي

 دخوووا  ال ووولا م وووذ إنووودالع الرووولرل هلووو  الرووودود الت لن وووية، لوووذلك  رفووول  ووولوات ا حوووتل  
وأئامووول المياكوووي الع وووبيية وأبووويام المياقبوووة لمتابعوووة ئلا ووو  األ ووولرة واللضووواء هلوووو  دورياتدوووا 

                                                 
 .11 تعمارية، الميعل ال اب ، صلبويء وممة هار  ي عبيف  ين ا ا مياكي الملت ا: أح ف بلمالي 1
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 .139ال اب ، ص الميعل: الر يد  خليفة ورخيون  3



 (م0598-0592)يكلة وتنظيم جيش التحرير بعد مؤمتر الصومام وردود الفعل الفرنسية ه   : الفصل الثاني

 -616 - 

 

بووو  إمتووودت حتووو  وحووودات عووويل الترييوووي، ولوووم تتلئوووع تلوووك الرمووولت داخووو  التوووياب الريا وووي  
هموو  التووياب التلن ووي، و ووذلك إخوووار ال وولوات  ووي ليبيووا بمغبووة م وواهدل الروولار الريا وويييف، 

 . 1وبضيورل مصادرل األ لرة المديبة ومعاقبة المتلرايف
ي:يبايواليجييألويىيعلىييي دوديييشتقةجيو.ت.ماابعجيج تكاتيةويتيشةت .6

د مووووووف مصووووووالح  ووووووي تري اتدووووووا إلوووووو  متابعووووووة ورموووووو و.ت.تعي وووووول وحوووووودات عوووووويل
، (SAS)ا  وووتخبارات الفين وووية، با  وووا ة إلووو  تلووواريي  وووباج المصوووالح ا داريوووة المختصوووة 

م الوذ  4591هل   بي  الذ ي التلييي الفين ي لفدي نول مبي  و ذلك هيلن الري   والللمية
 2: ل ح همليات التيمد والمياقبة

ت عد دل هف هلدل ال وبان ن ر      لم إشارا: هل  الم تلع الداخلي الل ل  ي تر ف -
حود بودون    وتالللا ألئصوأو حضيييف وريفييف تفدمولا بوأندم ئود .ت.اخن عبدة" يولللن "الذ ف 

 .أ   ا دل
 .رغم ذلك  بل  عل الل ل  لي  عدا،  ديمف هلي  الرد  التلن ي -
 .مريوم أكري  أكري مف ال  د الفعبي الريا ي ، التميد ال ي تمي إال بفض  تلن  -
ئا وود المصوالح ا داريوة المختصوة بلوويا   " ولرنيي"و  توولا ئتلوة الموليم األأموف تولن  ئود  نو أ -

 .ليدا هادواإنل مبي و  21 لم 
ل هواون و ولول  نول مبي وشو ل هرولم بمود 21ف  ولم د تول دوريوة متموي أن  مف تلن  ئد أ -

ان لو  مودع ئذا ف   وي و وط المرمول ال وباني للولنيل رغوم وعولده خوارم الودا يل، هوذا العمو   و
 .ئل   ي    ال احية

 ولووو  ت عيويف، ئلعوووة الصووو م، تووواال، تلبووول، اليديوووم، تمالووويلانووو  موووف الللاهووود التلن وووية بتوووأ -
الللا وو  والعصووابات التووي تموولن عبدووات المتموويد ف  ووي الل ووط الل وو وي ي، األوراس، القبا وو ، 

 .ع لب الل ط الريا ي ، الصرياء الفيقية

                                                 
 . 392، صالميعل ال اب : الالالي غيبي 1
 .445ل التريييية، الميعل ال اب ، صالتمليف والت ليح إبان الرلر : بلببي حف  هللا 2
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 :لر لد عيل الترييي نلرد األمرلة التاليةومف أهم همليات المتابعة  
م إهتي ل اللولات الفين وية بتولن  اييو  ئا لوة  ولا هلو  بعود 4599أ يي   29بتاريا  -

 41ومووود ل رشووواش و (Bren) وووم موووف ئووواب ، وإ وووتيععل ب ووودئيتف رشاشوووتيف موووف نووولع  19
تيف ئ بلووة  دويووة، با  ووا ة إلوو  ب وودئي 441ألووع خيالشووة و 12ب دقيووة حيبيووة وم د وويف و

 .م4593رشاشتيف م ل ألماني اياي 
م توووم إخووووار الرووويس التلن وووي موووف ئبووو  اللووولات الفين وووية للتعوووي  4599عووولان  41 وووي  -

للا لووة  وولا ئادمووة مووف ليبيووا  ووي إتروواه الروودود الريا ييووة التلن ووية أ ووف حوود  إشووتباك بوويف 
ي موول موودا ل موولريت 23: الوووي يف إنتدوو  بمصووادرل  ميووات معتبوويل مووف األ وولرة تمرلوول  ووي

ب دقيووة  12موو دو  للووذخييل و 49موول ( F.M)ب وواد   21ئ بلووة  دويووة و 92ئذيفووة و 492
م د وات  42اللوة، و 4922م د ات نصع رلية مول  21ميد مل هفيل رال  اللة و

(Berreta) وعداي إر ا  وإ تقبا ، وم دوئيف للل اب  اليدوية. 
ترييووي  ووي م ولووة م أدع حوواد  إنفرووار  ووي إحوودع ملوويات عوويل ال4599عوولان  45 ووي  -

ب واد  رشاشوة مو ل أمييبوي  29الليعلمة إل  إكتفا  مخين  بيي لل لا، يرتل  هل  
ب وووواد   23م د ووووا  رليووووا و 91ب دقيووووة حيبيووووة و 412ملووووم، و11وألموووواني، وموووود عيف عيووووار 

(Carbil) وذخا ي مت لهة. 
ئا لووووة  وووولا مووووف اووووي  اللوووولات الفين ووووية، و انوووول م تووووم إهتوووويا  4599أوت  34 ووووي  -

 21ب دقيوة حيبيوة بييوانيوة، وب دقيوة حيبيوة إيواليوة، ورشواش مول  45:  لرة تتمرو   وياأل
ألووع اللووة رشوواش،  12ئذيفووة، و 92ملووم موول  92موو اد   ذخيوويل، وموود ل موولريتي عيووار 

ع ووديا  لروويل الترييووي يرملوولن  99اللووة م وودس،  مووا إكتفووا  ئا لووة تتكوولن مووف  422و
لب شوي  بوف ئويدان، وئود تعي ول للدرولم  لوم ع و 19عما  هل  بعد  21األ لرة هل  

ئذيفوة  12ب واد  رشاشوة و 21ب دقيوة حيبيوة و 45مف اي  الللات الفين ية وتم مصوادرل 
 .1اللة نارية وعداي إر ا  وإ تقبا  وم دو  دواء ورالت عياحية 192مد ل و

                                                 
 .51، 13ص.الميعل ال اب ، ص(: م4591-4591)الت ليح خل  الرلرل التريييية : بلببي حف  هللا ورخيون  1
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 1م6598شويلةجي-يشهتييشوينيو.ت.حوصلجيخسائتيشةت : 
 

 
يييشهت

يشويلةجيشوين

يتيييبشتيجييخسائ

 111 111 ئتل 
 11 11 عيح 
 411 491  ر اء

 1912 1119 مفتب   يدم معتلليف
 21 11 م ت لميف

يييعااد

 24 21 مدا ل رشاشة
 21 21 ب اد  رشاشة

 31 91 م د ات رشاشة
 459 333 ب اد 

 144 334 ب اد  ميد
 442 425 م د ات ألية
 42 42 م اظيي ميدانية

 41 43 ات ا تقبا راد له
 24 24 مدا ل هاون 

 

ي:يبايواليجييألويىيعلىييي دوديييشتقةجيأنشطجييي ةتيييفتنس  .1
 يعملةاتيعسكتيج: 
، "متموويد" 91ملتو  ي:و انول الرصويلة  وواختيي: ووي عبو  غيفوول م 4591كتولبي أ 32 ولم  -

وم د ووان  ب دقيووة رشاشووة، و ب دقيووة حوويب 32، وإ ووتيعاع مووف بيوو دم عييرووان 21و وورف 
 .و ا  شاشان، ومرملهة ر 

                                                 
1
 A.N.O.M: Op.Cit. 
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، "متموويد" 13ملتوو   :الرصوويلةو انوول  :ئ وواسهللووة  ووي ناحيووة م 4591 نوول مبي 19لم  وو -
، ب دقيوة حويب 45، م د وان رشاشوان، ب دقيوة رشاشوة، وإ تيعاع مفتب   يدم 23إهتلا  و 

 . و ا  ، ذخا ي
 برفوووةم بووولتييل ةمتلامووول داريوووةا بووووا  مفعووول  الت ظيموووات ال يا وووية إي:عملةتتتاتيسةاستتتةج، 

 .1 لا مف تلقيم ه امي متميدل هد دلالمياقبة والمداهمات المتكيرل مبو 
إهتلوا  : الرصويلةكانول  :األبويامياقبة ال احية الر لبية للمواء : م4591 نل مبي 21 لم  -

 .شخص مبرل  ه دم 44
 مووليمال  اهتلووإ : الرصوويلةو انوول ، مياقبووة شووما  دوار تايب وول: م4591 نوول مبي 23 وولم  -

 المد  وة تب وة  فوط  وي مرولر هوذا الفوخص ، ف دوار تايب ولمو"  ل ي   ل وي "المدهل 
، شووووخص مبروووول  هوووو دم 32رخووووي، وإهتلووووا  عوووويا ، و "متموووويد"ئتوووو  ، و تايب وووول والوووود ان –
 .م د ان رشاشان وب دقية مليرإ تيعاع و 
  شوخص موف  12تلقيوم : الرلمولةو انول ار تايب ول مياقبوة دو   :م4591 نول مبي 42 لم

 .مبرل  ه دم "متميد ف" 29و "انإرهابي": بي دم
  شوووخاص أ 21تلقيوووم :  ووواختي مياقبوووة  وووي الووود ان، الرلمووولة :م4591 نووول مبي 41 ووولم

 .مبرل  ه دم
  شخص موف بيو دم  11تلقيم : مياقبة  بان الكليم، الرلملة :م4591 نل مبي 11 لم

 .هضاء لر ةأ  29
  شوخاص مبرول  أ 23تلقيوم : مياقبة شي  الفوييعة، الرلمولة: م4591نل مبي  11 لم

 .2ه دم

                                                 
 (.31)أنظي الملر  رئم  1

2
 A.N.O.M 7SAS 72, Section Adminstative Spécialisée de Cheria 1954-1962, Lutte Contre Le 

A.L.N: Opérations, Activité Militaire Instructions, Compts-rendus (1955-1961). 
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 ي1(م6598-6591)يو.ت.خسائتيةويتيشةتيحصيلج: 

 
 
 

مني
ي19/66/91

ييىي
ي19/61/98

مني
ي19/61/98

ييىي
ي19/66/98

يييمالحظاتيييم موع

يىةال
يعاقلونيم

يأستىي
ي(6)يماعاونونيمعيييمامتدبن

4.359 
111 
19 

4.911 

13 
44 
4 
31 

4.111 
133 
11 

4.142 

 
شخاص م  وليف أ( 4)

 –م مبرل  ه د
 متلاا لن مل المتميد ف

يمدي عيرشاشج
يب ادقيرشاشج

يمسدساتيرشاشج
يمدي عي اوني
يب ادقيحتبةج
يب ادقيصيد

يعتبات

45 
49 
491 
9 

511 
11 
4 

1 
/ 
1 
/ 
94 
3 
/ 

45 
49 
494 
9 

519 
11 
4 

 
 –ذخييل  –ئ اب   دوية 

م ونة  –م اظيي ميدانية 
 .و ا   –

ي

 و بوووالتياب .ت.للمووات هلووو  نفووواج عووويلتمب ووول دا وويل ا  وووتخبارات موووف عمووول مع:يجتتتونس
 :التلن ي و لمتدا لللات الريل الفين ي مف أع  المتابعة، و انل  اختي

 ووووووترلاب إو   ووووووتعلماتا  بتل وووووويل دا وووووويل توووووولن تصووووووعيد المتابعووووووة داخوووووو  هميووووووة أ د يووووووتأك -
 .المتمي يل بتلن  و.ت.وتلديم الرصيلة لللات عيلالم اعيف، 

تعوووووو  بفوووووب  مر ووووولس حي وووووات الفوووووا كة التوووووي بوووووة لفوووووببة المبدي التأكيووووود هلووووو  تووووودعيم ا -
الفويقية الرودود  هلو  اول  تتولوب مياقبوة عود نفويوةو  مويوحة و لكف المفبلة.ت.يلع

 .ئليم اإ ل   وئع همليات المتميد فختيائات و لم ل ا 
ملحلة الريل الفين وي للحودات عويل الترييوي ال يروب أن تتلئوع هلو  الرودود الفويقية   -

 .ميداس، تماليل، اليديم، ئفصة،  ييانة: لللاهد الخلفيةب  تكلن المتابعة ل
                                                 

 (.39)أنظي الملر  رئم  1
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ال  لرويل الترييوي داريوةا بوا  مفعل  الت ظيمات ال يا ية وخلمة التلييي  إن  تم إ 
همليوة  لليو تتو د  إلو   ناععوة نتوا  ، وأن ل  ة ل  ظميمر   لط تكميل للعمليات الع بيية الم

نو  أيمرو  ميويل  ،مولا  والم ونوةعمول األادر مصو رفيوملو  تإو  و.ت. ي موفل  عويلتر يد ال
مووام الموون ئووادل أه وودما يفضووح ويعتلوو  :   خ ووارل ويريووي موودمات نف ووية عوود مفيوودلأال يبلف ووا 

يع تو ا ي وا ألندو اعيود  لتدوت وعمولع األهوالي ،عايل  وي الودواوييإو  ي أ ي مدمة  عيل الترييي
 رهوواب، وهلوو   ووبي  الووذ ي  لوود تووم  ووي التصوود  لإل ووتخباراتية وموويامت ا لر ا ا ا عاليووة مصوو

م امووويل حوووام "هتلوووا  الم ووو و  إ و  ،نووول مبي 23 ووولم  "  ل وووي   ل وووي"و  هتلوووا  الموووليم األإ 
كرووي مووف أ ووان لوو  موودع هميوو  ، األمووي الووذ  والووذخييل األ وولرةنوول مبي موول  29 وولم  "حف وواو  

 .1المعارك الرارية  ي الم اا  المريمة
دارات، شوياة، درك، إ)  المدنية الدا موة  وي الوبلد عدر تر يد المي يية الدياكمف األ 

 .أكريمبانيات إمل تل يي  (هدالة
المدموات  ءلو  ال ظوام العواد  ه ودما   ويع هوبإلعلدل للترضيي امببي اللي  بكما أن   

الوذ  يعموولن مووف  الردوواي الموودنيو الخارعوة هووف ال ووا  الع ووبي  التووي يلولم بدووا هووف الرويل 
 .ب و بح نفااات عيل التريييأع  اللضاء هل  ا رها

يي(:وشاليخط يموريس)علىييي دوديييشتقةجييسةاسجييياطويق:يييثايثييمطلبي
 :ومتيح يإن ازليخطيموريس .6
يي:ب اايخطيموريس .يأ

موووف خووول   البلابوووة الفووويقية للرووولرل الريا ييوووةاللاهووودل الخلفيوووة و مرلووول األرا وووي التلن وووية 
، وئووود شوووبلل الم ووواا  الردوديوووة بصوووريح ونوووةالووودور الوووذ  لعبتووو   وووي تيويووودها باأل ووولرة والم  

موول بوودايات الروولرل " مصوووف  بووف بللعيوود"الي ووة التووي تتوو ف  م دووا الروولرل،  مووا ذهووب إليوو  اللا وود 
 :وتظدي األهمية ا  تياتيرية لتلن   لاهدل خلفية ل فاج عيل الترييي مف خل 

                                                 
1
 A.N.O.M 7SAS 72: Op.Cit. 
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  والريا وي بلودان شوقيلان الدهم الفعبي والي مي مف ئب  التلن ييف للرلرل الريا يية،  تولن -
مترووواوران ال تفصووولدما أيوووة حووولاعي ابي يوووة، والعلئوووات التاريخيوووة بووويف الفوووعبيف أئووودم موووف 
ف     فاا البلد ف  ود ا  وتعمار الفين وي ببريوي موف مظواهي التضوامف  ا  تعمار، لذلك ح 
 والتووآير الوووذ   ووويتيعم  وووي دور ريوواد  بتووولن  لصوووالح الرووولرل مووف خووول  همليوووات ا موووداد

 .يالللع ت
وعووولد عاليوووة عيا ييوووة  بيووويل العووودد بوووالتياب التلن وووي وهووول الوووذ   ووواهد  وووي تموووليف وتمليووو   -

الروولرل، با  ووا ة إلوو  دور اللع وويف الريا وويييف الووذ ف نيحوولا إلوو  التووياب التلن ووي و ووذلك 
وووووعب  الد وووووتلرية  ا هانوووووات التوووووي يرمعدوووووا الفوووووعب التلن وووووي موووووف الرم يوووووات المدنيوووووة والف 

عملووة موف األواموي بتوواريا " لربيوب بلرئيبوة"موة بعوود إمودار الوي ي  التلن ووي التلن وية، خا
 .2 ي إاار تفعي  إتفاقية التعاون مل الرلار الريا يييف 1م4599علان  11

إنفووواء مياكوووي لتموووليف الرووولرل الريا ييوووة هلووو  اووول  الرووودود الريا ييوووة التلن وووية مرووو  مي وووي  -
ووووة لروووويل الكووووا ،  وووول  األربعوووواء، توووواعيويف، تالووووة، ئفصووووة،  التووووي ئوووودمل م وووواهدات عم 

الترييووي مووف خوول  توول يي الموولاد الالذا يووة والملبوو  واألدويووة التووي  انوول  ووتم تدييبدووا إلوو  
، إ وووا ة إلووو  و ووول  ك وووات الرووويس الووولا ي التلن وووي ومباتوووب بعوووا 3التوووياب الريا وووي  

مياكووي  و بإئامووة.ت.الفيوودراليات التلن ووية تروول إموويل الروولرل الريا ييووة، وتلووديم الوودهم لروويل
 .4التدريب ومخاين ترميل األ لرة والذخييل

                                                 
كلع الي ي  لربيب بلرئيبة    مف أحمد التليلي، هبد هللا  يحات، الويب لمديي ، وهم أهضاء الريب الد وتلر  بالعمو   1

رل الريا يية خامة فيموا  تعلو  بالت وليح والتموليف، وعواءت هوذه الخوولل بعود تخووي الصوياع اليل وفي البولرئيبي بم اهدل الرل 
م، وإ ووتعادل بلرئيبووة ال وويويل هلوو  األو وواع وت  وويل  موول ا دارل الرد وودل للروولرل المتمرلووة  ووي لر ووة الت  ووي  4599بعوود  وو ة 

يييوستفيونيوج تتريييمغتتبي: الصواليي هميويل هليوة: أيضوا وأنظوي. 15صالواهي اليبيي  المصدر ال اب ، : أنظي. والت فيذ
 .495، 499ص.، ص1244، المالاربية للوباهة وال في، تلن ، ييعتب 

 .15المصدر ال اب ، ص: الواهي يبيي   2
3
 Mohamed Guentari: Les Archives de la Révolution Algérienne, éditions jeune Afrique, 

Paris, 1981, P414. 
 .491الميعل ال اب ، ص: همييل هلية الصاليي 4
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إ تقبا  ئادل الرلرل الريا يية خامة مف األوراس وال مامفة و ذلك تلديم ت ديلت لممرلي  -
ممرو  لر وة " هموار بوف هولدل"ومولال إلو  ئودوم " أحمد مر اس"الرلرل  ي تلن  بداية مف 

بلمووة التلن ووية، األمووي الووذ  إنعبوو  الت  ووي  والت فيووذ والووذ  هوويي الت  ووي  موول ممرلووي الر
 .1إيرابا  ي ييادل همليات ا مداد هل  ال  الردود الفيقية

للد ترد ل تلاريي المخابيات الفين ية هوف إيديواد همليوات تدييوب األ ولرة هبوي الرودود 
و بتوووولن ، حيووووث .ت.هلوووو  رأس لر ووووة عبدووووة" همووووي أوهموووويان"التلن ووووية خامووووة بعوووودما حوووو   

تمي بفب   لمي ئادمة هف ايي  ليبيوا إلو  تولن  بعود يوا  المياقبوة  أمبرل ئلا   األ لرة
،  موووا تيا ووودت الفوووي  والكتا وووب التوووي  انووول ت ي ووولدا واليوووات 2الفين وووية هلووو  المووولان  التلن وووية

مووف همليووات ا مووداد  %12الووداخ  إلوو  توولن ،  مووا تفوويي التلوواريي الفين ووية إلوو  أن حوولالي 
 .3ي بيف ليبيا وتلن نرل الريا ي  انل تتم هف ايي  الب

و  وووووي الرووووودود الفووووويقية مخووووواو   ووووولوات .ت.ال فوووووااات الدؤوبوووووة لرووووويل ئووووود أ وووووارت
" ماك  للعوان"ا حتل ، هذا ما عاء هل  ل ان  ريي مف الم  وليف الفين ييف، حيث ميا 

(Max Lejeune ) ئوعووووة  وووولا تعبووووي الروووودود  4222م أن حوووولالي 4591أ ييوووو   23 ووووي
"  واالن" ود الرولار، يضوا  إلو  ذلوك التخل وات الوذ  أداهوا الر ويا   التلن ية  لميا لتصو  إلو 

(Salon ) م بخصوولص الم وواا  الردوديووة بعوودما الحوو  أن شوودي  أ ييوو  4591أوت  41 وولم
م شووددا دهمووا تلن وويا وماليبيووا للروولرل بدرعووة  بيوويل، حيووث أبوودع ئللوو  مووف الخوووي 4591ومووا  

، أموا فيموا يخوص الودهم الماليبوي  يويع أنو  "ةبلرئيبو"اختي مف الفوي   وي إشوارل م و  إلو  دور 
،  موووا أمووودرت اللر وووة البيلمانيوووة التوووي ئووودمل 4ي ووويي بأ وووللب أكروووي  ووويية ويريوووي إهتماموووا أئووو 

                                                 
 .119، 111ص. لار هظماء، الميعل ال اب ، ص: ل عباس 1
، دار الدوودع للوباهووة وال فووي، رحلتتجيييكفتتاحيضتتدييإلستتاعماريمتتنيييستتم دويإيتتىيييقاعتتدةيييشتتتقةج: هبوود المالووك  وولا ية 2

 .439، ص1221الريا ي، 
 .431يح إبان الرلرل التريييية، الميعل ال اب ، صالتمليف والت ل: بلببي حف  هللا 3
 .34، ص4511، دار ال لاش، بييوت، لب ان، 4، جشةتيييا تيتيييو   ييي زيئتيي: ب ام الع يلي 4
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هوووم أكروووي ت ظيموووا وتبلووو  ئووولتدم إن الرووولار : "م عووواء فيووو 4591عليليوووة  11للريا وووي تلييووويا  وووي 
ألوع مو دم  لوط، وئود  49يوي ألوع رعو  ولود دم موف األ ولرة موا يبفوي لترد 19الرالية حلالي 

تر  ل أ لرة الرلار  رييا بالملارنة مل ما  انل هلي  ال و ة الما وية، ويتللو  الرولار موا بويف 
، 1ئوعوة ئادموة هبوي تولن  922ئوعة  لا حد روة  وي الفودي م دوا حولالي  122إل   122

هوف حو  لاللو  وأمام هذه الل  ية  انل ال لوات الع وبيية الفين وية م وذ بدايوة الرولرل تبروث 
الروودود وو وول حوود لتوود   األ وولرة والووذخييل إلوو  داخوو  الريا ووي خامووة هلوو  الروودود الفوويقية 

 .المفتلحة هل  المفي  العيبي
 ووارهل ال وولوات الفين ووية إلوو  إهووداد خوووة ه ووبيية عد وودل بإئامووة خووط الموولت هلوو  

الوذ   وان  (Andre Mourice" )رنودر  مولري "ال  الردود الفيقية والاليبية المعيو  بخوط 
و بعود  فو   و  بيامردوا الع وبيية ال وابلة  وي اللضواء .ت. دد  للول ا مودادات هوف عويل

 .2هل  الرلرل
ئا ود م ولوة الفوي  الل و يويي "  انكوان"تعلد  كيل إنفاء الخوولج المبديبوة إلو  الر ويا  

ل، لكووف والووذ  أراد توبيلدووا  ووي الفيت ووام أ  وواء الروويب، غيووي أن ذلووك لووم  ووتم ب ووبب  ووي  اللئوو
، إال أن 3الفكيل بليل  ي ذه   وراودت   ي بدا  ة الخم وي يات موف اللوين الما وي  وي الريا وي

" بوولرعي  ملنوولر  "وييووي الوود اع  ووي حبلمووة " رنوودر  موولري "هووذا المفوويوع  وويترل  هلوو   وود 
(Bourjes Maunoury ) والووذ  إئتوويا إنروواي خووط مبدوويب يفصوو  بوويف الريا ووي هووف الروودود

حيث هللل ا دارل ا  تعمارية هل  هذا المفيوع رمواال   بيويل  وي ود التلن ية، الماليبية والرد

                                                 
 .11، 14ص.األ لك الفا كة وحلل  األلالام، الميعل ال اب ، ص:  ل ع م اميية ورخيون  1
، 1222، المترع اللا ي للمراهد، 29، عم لجيييذيكتة، "لفا كة واأللالامالرلاعي المبديبة واأل لك ا: "مصوف  بيوام 2

 .15، 15ص.ص
 .415الميعل ال اب ، ص: الواهي  عيداني 3
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، 1"مواعي ل"و ل حد للدهم المالاربي للرلرل، وئد أاللل هليو  العد ود موف الت وميات م دوا خوط 
 .ال د المبديب،  د الملت، الر بان العظيم

 ي لتوووود   لمفوووويوه  عوووواء مووووف بوووواب ظ وووو  أنوووو  الروووو  ال دووووا" رنوووودر  موووولري "إن ترموووو  
األ وولرة والووذخييل وبالتووالي اللضوواء هلوو  الروولرل، األمووي الووذ  د عوو  إلوو  إهووواء أوامووي بت ووييل 

 .2م  رد أئص  لإلنتداء مف األشالا 4591 بتمبي  32هملية ا نراي، وحدد تاريا 
للوود مدوودت  وولوات ا حووتل   يا ووتدا الع ووبيية الرد وودل برملووة دها يووة وا ووعة ال وووا ، 

ميول الل وا   الماديوة والبفويية وال ويبلللعية لللضواء هلو  الرولرل الريا ييوة، حيث ع دت لدا ع
بريث أهتبي هذا المفيوع و يلة وإبتكار عد د  في  بلئع التميد وخ   الرلرل، وهذا موا يف وي 

 مووا أن هووذا المفوويوع  ي وواهم  ووي دهووم الرمايووة ، 3ترموو  ال ا ووة والع ووبيييف الفين ووييف لوو 
ة والووي  التوي تويبط بويف مي واء ه ابوة للتصود ي وم واعم الفل وفات المخصصة لل بك الرد ديو

بم ولووة الكليووم شووما  تب ووة هلوو  الروودود الريا ييووة التلن ووية، ومووف ه ووا  انوول موودن ه ابووة، 
الكليم هي اللاهدل األ ا ية للخوط المبدويب، بودأت األشوالا   وي مد  وة  ل  أهياس، تب ة و 

تخذ ئيار بتمد ده إل  مفار  الصرياء هلو  اول  ه ابة إل  مد  ة تب ة، و ي شدي أكتلبي أ
، و وووي نفووو  اللئووول بووودأ العمووو   وووي ال ووود الفوووا ك هلووو  (ئييوووة نلوووييف ع ووولب تب وووة) لوووم  119

الرووودود الريا ييوووة الماليبيوووة يمتووود موووف مي ووو  بلر وووا  ئووويب ال وووعيدية إلووو  بفوووار ع لبوووا هلووو  
 .4 لم 122م ا ة 

                                                 
خط د اهي أئامت   ين ا أ  اء الرويب العالميوة الرانيوة وي  وب لولييي د اهدوا رنودر  مواعي ل الوذ  أئوام حواعيا : خط ماعي ل 1

لمات ال ايية المباغتة، ويتكلن مف خ اد  ومرملهة ملعو  إال أنو  أ  واء الرويب  فو  هوذا م  تلاء الدر4535د اعيا   ة 
التكتيك الذ  و   في  اليأ  العام الفين ي  لوة هميواء، وئود ابو  رنودر  مولري  نفو  التكتيوك وهول مواحب معمو  لصو اهة 

را ة الفين ووية رنووذاك، والتووي إكتفووفل األ وولك الفووا كة، وئوود  انوول العمليووة ميبرووة لمصوو ع  ئبوو   وو  شوويء  مووا  تبوول الصوو
، الميعووول (م4595-4591)حووولاعي المووولت : هموووار بووولعل : أنظوووي. الفضوويرة التوووي  انووول  وووببا  وووي إ وووتلالة وييوووي الووود اع

 .95، ص1241، دار هلمة، الريا ي، جاريخييي زيئتيييمعاصتيوةائعيورؤىي: م علد  لاتي: وأنظي أيضا. 93ال اب ، ص
-6598)سيوشاليعلىييي تدودييي زيئتيتجييياونستةجيوييمغتبةتجيوجوثيت متايعلتىيييثتورةييي زيئتيتجيخطايموري: ئ ود عما   2

 .11، 13ص.، ص1221، ويارل الرلا ة، الريا ي، (م6511
3
 Mohamed Tagia: L'Algérie an Guerre, OPU, Alger, P268. 

 .19، 11ص.، صلميعل ال اب ااأل لك الفا كة وحلل  األلالام، :  ل ع م اميية ورخيون  4
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إ وتياتيرية د اعيوة وأخويع هرلميوة، : يفوالرد ي بالذ ي أن الريب تللم هل  إ وتياتيريت
وتعتموود األولوو  هلوو  إئامووة العلا وو  والروولاعي  ل وويلة ماديووة لدووا، و وومف هووذا ا اووار ئاموول 
الللات الفين ية بب اء  د مبديب بعد أن أعيت درا ات هل  الملائل واألمواكف التوي يموي بدوا 

و ووويهل  وووي وتيووويل  ،1الخووووان،  روووددت معالمدوووا ور ووومل حووودودها ونوائاتدوووا هلووو  الخووويا ط
ا نراي ترول إشويا  خبوياء ووحودات الد د وة الع وبيية إلو  عانوب الري و  والللميوة وبعوا 
مف وظفلا ترل اا لة اللضاء هلو  البوالوة،  موا شوارك  وي ا نرواي هودد  بيوي موف ال ور اء 
واأل وويع، و ووذلك ئوولع اللفيووم األع بووي تروول حيا ووة مووف الروويل الفين ووي،  وو  هووذه الوائووات 

يية والماديووة وح ووب بعووا الفوودادات  ووإن ن ووبة مفووار ة الريا وويييف  ووي إنروواي الخووويف البفوو
 .2شخص 9922أ  حلالي  %52ئدرت ب رل 

ي:متيح يإن ازل .يب
للد أعيت مباتب التل ية درا ات م رية لكا وة الملائول التوي يموي بدوا خوط مولري  هلو  

 د وووة الع وووبيية ببووودء الرووودود الفووويقية ور ووومل حووودودها وحوووددت نوائاتدوووا و لفووول وحووودات الد
همليوووة ا نرووواي، وبعووود ا نتدووواء موووف ترضووويي األر وووية التوووي  ووويمي بدوووا ال ووود الفوووا ك بووودأت 
األشووالا  بب وواء ال وود الووذ  هوول عبووارل هووف شووببة حوولاعي معدنيووة وخفووبية ماليو ووة  ووي األر  
هل  أربل أو خم  مفل ، تتص  فيما بي دا بلا وة األ لك الفا كة، وتكلن الم ا ة بويف 

متووي أيضووا، وتكمووف مدمووة األ وولك الفووا كة  4.9متووي، والم ووا ة بوويف الصووفل   4.9وتوواد األ
 وووي م ووول الت ووول  وحمايوووة الم فوووآت والمياكوووي الع وووبيية والرووود موووف  ووويهة إنووود اع المدووواعميف، 
بريث تم تيويدها بالفخاي وألالوام مضوادل لنشوخاص وألالوام مضوادل لآلليوات،  موا توم تيويودها 

،  موا توم 3فري وتضيء الملئل  ي حالة إعتياي الفببة أو ئول أ ولكداكذلك بألالام  اشفة ت 
ربوووط األ ووولك الفوووا كة الدا ييوووة واأل قيوووة والعملديوووة بأ ووولك مبديبوووة تصووو  ئلتدوووا إلووو   وووبعة 

                                                 
  .(39)أنظي الملر  رئم  1
 .19، 13ص.الميعل ال اب ، ص: عما  ئ د  2
 .411صدر ال اب ، صالم: الواهي  عيداني 3
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رال   للط ميودل بمفام  تل ية تتربم  ي ئلل التيوار الكديبوا ي، بريوث إذا ئوول  ولك التيوار 
المفاموو  األخوويع مفووتاللة  ووليمة، ونفوو  الفوويء  ووي حالووة الكديبووا ي  ووي مفصوو  معوويف بليوول 

إعوووياء إمووولحات  وووإن التيوووار يلوووول موووف المفصووو  الوووذ  ت رووويع فيووو  همليوووة ا مووولا، بي موووا 
الملائول األخوويع تبلوو  مملنووة بالتيووار الكديبووا ي، با  وا ة إلوو  هووذا  لوود أحوويط الخووط المبدوويب 

 .1ارات وأبيام المياقبةبرلل  ألالام إل  عانب وعلد أعديل إلكتيونية  الياد
ة إلووو  المووواء األبووويا هلووو  هلووو  الرووودود الفووويقية بدايوووة موووف ه ابوووإمتووود الخوووط المبدووويب 

 2شووط الالي ووة  ووم ب ووي العوواتي وموولال إلوو  نلووييف لووم،  ووم مووف الموواء األبوويا إلوو   322م ووا ة 
، وئوود ئ  ووم الخووط هلوو   لووم وهوول الفوووي الووذ  تووم تيويووده ب ل وولة رادارات 492هلوو  م ووا ة 

ود الفووويقية إلووو  هفووويل ملووواال تلووول  يدوووا األشوووالا   وووي وئووول واحووود، حيوووث أن  ووو   تيبوووة الرووود
، وتووم إنروواي ورشووات هموو   ريوويل تليهوول 3 لووم مووف الروواعي 19ه د ووة مبلفووة بإنروواي حوولالي 

هل   ل ة مرملهات هل  رأس    مرملهوة ر وي   ويع موف المودنييف ي ر وف اللالوة الفين وية، 
 :اليوتم تلييل العم  هل  ال رل الت

تكفلوول بتمووليف العمووا  وتيويوودهم بالل ووا   الضوويورية ل وويي العموو  مووف  :المرملهووة األولوو  -
 .إ م ل وأهمدل وئضبان وأ لك شا كة

تكفلوول بووالرفي لتربيوول اللضووبان  ووي األموواكف الم ووويل ح ووب الخوويا ط : المرملهووة الرانيووة -
 .بتلعي  مف المد د يف الع بيييف

 .األ لك الفا كةمدمتدا تي يب : المرملهة الرالرة -
و انوول وتيوويل العموو  مت ووارهة،  كوو  ورشووة تعموو   ووي إتروواهيف،  موورل ورشووة تعموو   ووي 
 ووول  أهوووياس بإترووواه ه ابوووة وورشوووة أخووويع تعمووو  موووف تب وووة نرووول المووواء األبووويا، وهلووو  هوووذا 
الم لا  تكلنل  وي الرودود الفويقية أكروي موف هفوييف ورشوة وداخو   و  واحودل  انول األهموا  

                                                 
 .411، 414ص.م، الميعل ال اب ، ص12و 45 لرات الريا ي  ي اللينيف : يري بلهييي 1
 (.31)أنظي الملر  رئم  2

3
 A.N.O.M 93/221: Fiche sur les Barrages Frontiére (Réseaux d'obstacles et chaines radars, 

Bone El Malabiod, Bir el ater). 
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وال ووور اء  1ة  وووي مووود وتي يوووب األ ووولك الفوووا كة يلووولم بدوووا العموووا  الريا ييووولن الفوووائة المتمرلووو
واأل يع، أما تلمي  الكديباء ويرع األلالام فيفي  هليدوا الر ولد الفين ويلن نظويا لموا تتولبو  

،  موا توم تل ويم العموا  الريا ويييف 2مف تل يات وخبيل ييادل هل  هدم  لتدم بالعموا  الريا ويييف
تي يلو لن بدا،  العما  الذ ف يلو لن بالماء األبيا   ريون  لط الم وا ة ح ب الم اا  ال

 وولم،  49ة، و ووان أعووي هوو الء ي لوودر ب روول  ووتة رال   ينووك  ين ووي  وو  التووي توويبودم بالم ولوو
 .3كما إرتدع الكريي م دم الي  الع بي  الفين ي دون أن ير دوا  ي مفل  ا  تعمار

 ييمااييألبةضي–يي اشزيع ابجي: 
عبوارل هوف حواعي مويدوم مودهم برواعي مبدويب و امو ، هوذا الرواعي ملالوم بمعود   هل

 : ل ة ألالام  ي    متي ميبل، ويمتد هل  م ا ة  ل ما ة  يلل متي، وهل  التالي
 .يلل الراعي شي  الويي (: BARRAL" )بارا "مف البري إل   -
بووة بوويف ه ابوة وتب ووة يمتوود الرواعي هلوو  عدتوي ال وبة الرد ديووة اليا: موف بوارا  إلوو  تب وة -

شوووي  هلووو  لووو  المووواء االبووويا يمتووود إموووف تب وووة  لوووم  142لرما تدوووا، ويمتووود هلووو  م وووا ة 
 .4الويي 

أكتوولبي  24بأكملوو  و دويب بتوواريا ( المواء األبوويا –ه ابووة )الروويء  تمول األشووالا   وي 
لالموا ألوع  522م، وبلوي 4591نول مبي  42لالموا بو  إلو  غايوة ألع  432م، وتم يرع 4591
 41مي وووي مياقبوووة و 99اووويبل للمياقبوووة م دوووا  13ا، وهلووو  اووول  هوووذا الرووواعي حووولالي مبيمرووو

شووخص بمووا  4322وترتوول  هووذه الدياكوو  هلوو  ،  لووم بيعووا، أ  حوولالي ايبوو   ووي  وو  أربعووة
 .م4591نل مبي  42 يدم الميبانيبيف والكديبا ييف هذا بتاريا 

                                                 
 .(31)أنظي الملر  رئم  1
 .21، الميعل ال اب ، ص(م4591-4591)ا  تياتيرية الع بيية الفين ية : هبد العييي بل  ة 2
 .11الميعل ال اب ، ص: عما  ئ د  3
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حول  حواعي يية التي تليهول الع بمدام الللات ن إالع بيية الفين ية   لوح ب القياد 
 :الماء األبيا تتمر   ي –ه ابة 

البرووث هووف المعللمووات حوول  ممووير  األ وولرة، ئبوو  الروواعي تبرووث هووف معللمووات حوول   -
الملائوول الميحليووة التووي ت ووتاللدا ئلا وو  الت ووليح للياحووة، أمووا بعوود الروواعي  إندووا تبرووث هووف 

 .عتياي الراعيإا بعد المعللمات التي تتعل  بالوي  التي ت لكدا ئلا   ال ل
مبا رة ممير  األ لرة حيوث تعمو  ئولات الرويل الفين وي هلو  أ وي الممويريف، وتودميي  -

 .المآو  الميحلية التي ت تخدمدا ئلا   ال لا
العمليات ئب  الراعي والتي تتمر   ي البرث واللضواء هلو  المراهود ف الممويريف لل ولا  -

 .ختيا  الراعي ليل  إالذ ف يرتمعلن بيف الردود والراعي ئب  
العمليات بعود الرواعي تتمرو   وي و ول الكموا ف  وي الووي  التوي  تلئول أن تموي بدوا ئلا و   -

 .1ختيا  الراعيإال لا بعد 
ا بال تا   التوي حللدوا هوذا الرواعي م وذ الفودي األو   كانل التلاريي الفين ية متفا لة عد 

م أن الرواعي 4591أكتولبي  42ي  وي مف بدايوة هملو ، حيوث  وذ ي تلييوي لقيوادل األر وان مو ر 
للو  وي بوي الخصوم هلو  الترموليرو  ن  يعوي معللمات دقيلوةإ   التي  انل ميعلل، أت  بال تا

م 4591أكتولبي  21  هل  ذلك برصويلة الفتويل الممتودل بويف ودل  ، همليات العبلر بصفة  بييل
 :2لينل مبي مف ال  ة نف دا، حيث أهو  أهدادا تلييبية عاءت  التا 21و
، رعوا  29عتياي ألكري مف إحالة  49، وختيائاإ 32م دا  (:المراهد ف)نفاج المتميد ف  -

 .ختيا  مف الفي  إل  الاليبإحاالت  42و
 وووتيعاع م ونوووة إ، و ا ووولئوووول  21حروووي ، و متمووويدا 32ئتووو   :بال  وووبة للرووويل الفين وووي -

 .مختلفة

                                                 
  (.12)الملر  رئم  أنظي 1
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 شطيييغتسجي-شبكجيييتيديريتيييمااييألبةض: 
وووئبووو  تمد ووود الرووواع د الرووواعي إلووو  الر ووولب ب ل ووولة د  ي باأل ووولك الفوووا كة المبديبوووة م 

، (المواء األبويا –ه ابوة )وتتكلن هذه األخيويل موف  وتة مياكوي رادار م تفويل ع ولب  ،رادارات
، (Long 36 105)و ل وة مودا ل ( AN.M.P.Q.10)ويتكولن  و  مي وي رادار موف راداريوف نولع 

يدوعووة موودرهات ومفووال مدمتدووا ت فيووذ الدرمووات ويتصوو   وو  مي ووي رادار بمرملهووة ه ووبيية م
م ووا ة تتووياوا بوويف هفوويل ( AN.M.P.Q.10)هلوو  ال لوواج التووي يرووددها الوويادار، ويالوووي رادار 

 .1 لم 49 يبل  مداها ( Long 36 105)وخم ة هفيل  يلل متي، أما مدا ل 
 ي:جمدبديخطيموريسيإيىيبئتيييعاجت

األبيا إل  غايوة ب وي العواتي موف الر ويا  عاء ئيار تمد د الراعي الردود  مف الماء 
ئا ود وحودل الد د وة لفيلو  ئ و وي ة  وي ( N.Pont" )بلنول. ن"ئا د  يلو  ئ و وي ة بوأمي العليود 

م بإهوووداد درا وووة حووول  تمد ووود 4591أوت  13م رخوووة  وووي  CAC/3POS/2944ميا ووولة بووويئم 
شوببتيف هواد تيف  :اليوح وب هوذه الدرا وة عواء هوذا الرويء  التو، الراعي إل  غاية ب ي العاتي

 ووياعيف مبدوويبيف بالووواء حمايووة، حيووث  بعوود ال وويام هووف اخخووي بمتووييف و  رتفوواع أربعووة أمتووارإ
داخوووووو  الفووووووببة العاديووووووة لالووووووم مضوووووويء ، ويتلاعوووووود بعوووووود هووووووف الفووووووببة العاديووووووة بمتووووووي واحوووووودوي
(éclairante )  خووارم الفووببة  ووي الردووة الفوويقية خيوولج أو حبووا  الوويبط ، أمووا امتووي  12 ووي  وو
(hardts de vetraite)  حل  ألالام مضواد لنشوخاص ، با  ا ة إل(APID51 ) وي  و  متوي 

يبلوو  ، و  ووي  وو  هفوويل أمتووار( bondisante)م وو  بوو   ل ووة ألالووام مضووادل لن ووياد، ولالووم وا ووب 
متوووويا، ويلوووول هلوووو  الردووووة الفوووويقية مووووف الوييوووو  الوووويابط بوووويف تب ووووة  41هووووي  هووووذا الروووواعي 

عوواءت لتوويك  امتووي  922)شووي  الوييوو   امتووي  922و 322يف وب يالعوواتي هلوو  م ووا ة تتووياوا بوو
،  وويود الروواعي بالكديبوواء مووف مروووات  ديبا يووة (داخوو  الروواعي "BRISGANE"واد بييئووان 

ئودرت وتم تيويد هوذا الخوط باأللالوام ، تالذ  اللاحد م دا بمللد ف  ديبا ييف( R.M°10)نملذم 
ألووع لالووم وا ووب،  43و، (APID 53)أو  (APID 51)لالووم مضوواد لن ووياد نوولع  ألووع 452 :بووو

                                                 
 (.11)أنظي الملر  رئم  1
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مياكووي  29وتووم تيويوود الخووط الوويابط بوويف الموواء األبوويا إلوو  نلووييف بوو ا موو، لالووم مضوويء 1922و
، (AN/MPQ.10)رادار مبيمرووووة و وووو  مي ووووي مووووف هووووذه المياكووووي يرتوووول  هلوووو  راداريووووف نوووولع 

 بووويف ب وووي العووواتي( أ ووولك شوووا كة وألالوووام)و وووتكم  هوووذه الفوووببة موووف الووويادارات بفوووببة حووولاعي 
 .1ونلييف

إ ووا ة إلوو  األ وولك الفووا كة وال وويام المبدوويب دهووم خووط موولري  برلوو  مووف األلالووام 
  :متد هل  ال  الخط لييادل  اهلية الراعيإ
وئوود يرع ( APID/51, APDV/56: )وهووي مووف ال موواذم التاليووة :يأليغتتاميييمضتتادةييأل تتتيد -

 .لالم 1299114م حلالي 4591مارس  12م إل  4591نل مبي  14م دا خل  الفتيل 
: متوي، وبدوا ال مواذم التاليوة 19نفرارهوا إلو  إصو   اهليوة ت :يأليغاميييمضيئجييلم موعات -

(AP/USM2 ) ،الوا يل وغيي الوا يل(APMB51/55 )الوا يل. 
 ووتخدمل هووذه األلالووام أ، و (EC58-EC56)والوووا يل ( E50)م دووا التاليووة  :ييمضتتيئج يأليغتتام -

 .2ختيا  هل  الراعي د مبان ا ت ميور المراهد ف وتردلكفع همليا
ي:جدعةميخطيموريسيبخطيشال .1
ي:متيح يب اايخطيشال .يأ

هوول م وول ع وولد " رنوودر  موولري "كووان الدوود  الي ي ووي مووف ب وواء ال وود الفووا ك المبدوويب 
و مووف ا  ووتفادل مووف خووولج ا مووداد خووارم الروودود الريا ييووة والعموو  هلوو  تكوويي  .ت.عوويل

ف أع  ترليو  هوذا الدود   وان البود موف تكريوم  عاليوة  يا ة العي  والتولي  شي ا  في ا، وم
 .3ال د األو  ودهم  بخط عد د

                                                 
 .(13) الملر  رئمأنظي  1
 .99 اب ، صالميعل ال: عما  ئ د  2
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Charles " )موولري  شووا "إ ووم خووط شووا  ن ووبة إلوو  الر وويا  حموو  المفوويوع الرد وود  

Maurice)1  ئا ووود اللووولات الفين وووية بوووالريا ي الوووذ  شووويع  وووي إنروووايه بدايوووة موووف شووودي  وووبتمبي
ليتر  الريء األو  م   نرل أئص  الفي  ليبل  نلووة  إنولئا مف غيب شي  اللالة ،م4595

الردود التلن ية،  م يعلد هل  شب  دا ي  ليتر  مل الريء اخخي نرول الر ولب مرتضو ا  و  
المدن والليع اللائعة هل  تخولم الفوييط الرودود  حتو  يلتويب موف خوط مولري   وي  ولاحي 

ئييوة المويي  شومالي تب وة وليلتويب  مد  ة  ل  أهياس، وليتردا معوا  نرول الر ولب بوالليب موف
     ، 2 لوووووم، ولي رووووودر ع لبوووووا إلووووو  غايوووووة أاووووويا  واد   ووووول  21موووووف الرووووودود التلن وووووية ب رووووول 

وعوواء خووط شووا  ل وود الفروولات التووي تي دووا خووط موولري ، وم دووا الدضوواب ال وواحلية  ووي اللالووة، 
 :ل ية مفويتكلن خط شا  مف ال احية الت، 3وأيضا الم اا  الم رمية باللنيل والكليم

 .شببة مف األ لك الفا كة -
 .ن الالي  م   التفخيامتي ا، وهل غيي ميائب بالدبابات أل 92حل  ألالام هي    -
يضوووم خم وووة أ ووولك شوووا كة مل وووله   ووول  بعضووودا الوووبعا ومفصوووللة :  ووويام مبدووويب -

 .4رتفاهدا حلالي متييفإبعلاي ، ويبل  
 23لمبدوويب هلوو  بعوود أمتووار مل وولهة خلووع الخووط ا 21شووببة أ وولك شووا كة هي وودا  -

 .أمتار بعد الويي  المعبد مباشيل

                                                 
م 4591مووا   43 بعوود نروواا تموويد قيووادل اللوولات الفين ووية  ووي الريا ووي م4591، توولل   وو ة م4529ملاليوود : موولري  شووا  1

موواحب المفوويوع الع ووبي  الرد مووي لللضوواء هلوو  الروولرل ، ومروويء الر وويا  ديالوول  هلوو  رأس الرمدلريووة الفين ووية الخام ووة
المتمر   ي ييادل الر ولد الفين وييف والقيوام بعمليوات ه وبيية  وي اللاليوات التاريخيوة موف أعو  تمفويودا واللضواء هلو  عويل 

م لوودهم خووط موولري  هلوو  اوول  الروودود الريا ييووة موول توولن  والمالوويب 4595بدوويب  وو ة الترييووي، أنفووأ مفوويوه  الخووط الم
، توول ي  وو ة م4599 وو ة  وور ا وأالوو   ووياح   وو ة  49و، حبووم هليوو  بووم4594أ ييوو   11نلوولب إ، ئوواد بدوود  خ وو  الروولرل

ل المعياعوي : ي، توحتبييي زيئتيحسبي اعليهايييفتنسيين كتيساتي ارجموتيييس هان ،رشيد أوعي و ، : نظيأ .م4515
 .319، ص1242وهمي المعياعي، دار اللصبة، الريا ي، 

د ووولان الموبلهوووات ، وج تتتترتييي زيئتتتت: مرفووولظ ئوووداش: أنظوووي أيضوووا. 91، 91ص.، صالميعووول ال ووواب  :هموووار ئليووو  2
 .141، ص1225الرام ية، الريا ي، 

 .491 اب ، صالميعل ال:  ل ع م اميية ورخيون  3
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 .حيام مف األ لك الفا كة لرماية األلالام مف الريلانات -
 .1متي 12إل   41حل  ألالام  تياوا هي   بيف  -

يع  ي إنراي الخط الرد د ب ف  الوييلة التوي إتبعدوا الر ويا   ، بريوث يلولم "مولري "ش 
يف والعموولء با  ووا ة إلوو  األهووالي تروول إشوويا  الروويل بعمليووة ا نروواي الم وواعيف والمعتللوو

الفين ووي وخبووياء مختصوويف  ووي الد د ووة الع ووبيية، وللوود هووي  ال وود الفووا ك المبدوويب دهمووا  
كبييا  وهميلا   ي علانب  الري ية والكلية هف ايي  تكريم المياكوي وأبويام المياقبوة، وئود إنتدول 

 :األهما  هل  ميحلتيف
لعوود  تب ووة إلوو   وول  أهووياس أ ووف  ع وولب ووي الم وواا  : م4595س الميحلووة األولوو  مووار  -

 .الرد د باللنيل والكليموملال إل  م اعم ( ب ي العاتي)الفل فات برب  الع   م رم 
وتخووص الم وواا  الفوومالية مووف  وول  أهووياس إلوو  اللالووة : م4595الميحلووة الرانيووة أكتوولبي  -

 .2وملال إل  البري المتل ط
ي:الييمويصفاتييياق ةجييخطيش .يب

رال   21إلو   29 تكلن الخط مف أ لك شا كة وأهمدل مبديبة تتياوا ئلتدا موا بويف 
متووووويا  وووووي بعوووووا الم ووووواا   92متوووووي، وإلووووو   41إلووووو   29 وووووللط وبعوووووي   توووووياوا موووووا بووووويف 

ا  وووتياتيرية الر ا وووة والتوووي يرهووول أرا ووويدا باأللالوووام المختلفوووة تمتووود هلووو  اووول  الروووانبيف 
فصووو  بووويف  ووو  لالوووم ورخوووي ال تتعووودع موووا الم وووا ة التوووي ت لوووم، أ 12ألوووع لالوووم  ووو   92بمعووود  

، ولتفووود د المياقبوووة توووم تعييوووي خوووط شوووا  ومووولري  بوووالمياكي الع وووبيية وأبووويام المياقبوووة 3 وووم92
 .ا يات التي تعم  هل  مدار ال اهةواليادارات والو
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 وشوويدت بوويف  وو  خووويف ر ي ووييف متباهوودل فيمووا بي دووا بم ووا ة تبلوو  مووف  :ييمتيكتتزيييعستتكتيج
ع وود  بمووا  يدووا ئوولات التوودخ  ال ووييل  322 لووم، ويضووم  وو  مي ووي حوولالي  21إلوو   24

 .معييل بأ لرة رشاشة وم اظيي ليلية
 وهووووي عبووووارل هووووف مخوووواب  مرفوووولرل  ووووي األر   1:أبتتتتتيجيييمتيقبتتتتج(Kazma ) أو موووولمعة

(Garettes)   23إلووو   21باألمووواكف الميتفعوووة مدمتدوووا مياقبوووة الرووودود وهوووي مليهوووة بمعووود 
ع ود  م ولريف بيشاشوات  49إل   42ف    مي ييف إ  يف، وهدد الر لد بدا مف أبيام بي

، با  ووا ة إلوو  وعوولد رليووات للتعلووب والملحلووة وهووي (Fusil Mitrailleuse)أتلماتيبيووة 
 .2ميودل بأحد  أعديل المياقبةشاح ات ومدرهات 

 ة، ومدمتدووا وتلعوود  ووي الللاهوود الع ووبيية  ووي الموودن هلوو  اوول  الروودود الفوويقي :ييطتتائتيت
 .المياقبة والتدخ  ال ييل بلا وة اللصع المبرع

 ت تعم   ي تعييي همليات المياقبة، حيوث تالووي م واحات شا وعة  بلو  ئويهوا  :ييتيديريت
، وم دووا الرابوول  ووي بعووا المياكووي واخخووي مت لوو  مربوول  ووي شوواح ة نصووع نلوو  1 ووم 19

عم   يدووا األشووعة  وول  موودهم بدلا يووات وشاشووة تظدووي الملعووات هلوو  شووب  ذبووذبات وت ووت
الب ف ووورية، وتلووولم بيمووود أب وووط التري وووات لتووولهي المياكوووي واألبووويام بتري وووات المراهووود ف 

مي ويا للويادار  44ئود إئاموة  تأخذ الوا يات والمودا ل تلصوع الم ولوة المروددل إلكتيونيوا، و 
  تب وة لتتبل ا تصاالت الل لكية إبتداءا  مف بلدل ببارية حت  نلييف، م دوا مروتوان شوما

مروووات رادار هاليووة الضووالط ع وولب ب ووي العوواتي ونلوووة العمليووات بدووا تلوول  ووي عبوو   25و
 .3الد ان

                                                 
 (.11)أنظي الملر  رئم  1
 .99، 14ص.الميعل ال اب ، ص:  ل ع م اميية ورخيون  2
 .111الميعل ال اب ، ص:  ييد نصي هللا: أنظي أيضا. 14عل نف  ، صالمي  3
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هلوو  اوول  الخووط المبدوويب ع وودت ال وولوات الفين ووية  ولييووادل  وومان المياقبووة الدا مووة
ألووع ع وود  مووف ال وول اللحوودات الخامووة مردووييف بأحوود  المعوودات الع ووبيية  12أكرووي مووف 

 :يبية، وم دمواأل لرة األوتلمات
 ةتتتويتيييقبعتتتاتيييستتتوديايييمظليتتتيني(Les Parachutistes:)  مدمدوووا موووواردل وحووودات

و والمت وولليف هبووي الروودود ويمفووولن الم وواا  اللائعووة بوويف عبوو  مروويدل شووماال .ت.عوويل
 1:إل  م ولة تب ة ع لبا، وتتكلن مف

1)المرملهة األول   -
er
 REP)  عان بيار"يللدها الملدم( "L.Colonel Jame Piere.) 

9)المرملهة التا عة  -
er
REP ) بيفل"يللدها العليد( "Colonel Buchoud). 

14)المرملهة اليابعة هفي  -
er
 REP ) اليلن "يللدها الملدم( "L.Colonel Ollion). 

8)المرملهة الرام ة  -
er
 REP ) لرئاد"يللدها الملدم ( "L.Colonel Fourgade.) 

3)المرملهوة الرالروة  -
er
 REP ) بيروار"العليود يللدهوا( "Colonel Bigerad)  وم خلفو  العليود 

 .2(Colonel Trinquier" )تيانكي"
 وشووار ل  ووي مياقبووة الروودود الفوويقية وتمي ووي وعلدهووا حوول  ال وود  :ييمدرعتتجةتتويتيييمشتتاةي

 :الفا ك نذ ي م دا
2)المرملهة الرانية المعيو ة  -

eme
 Régiment de Dragons). 

5)المرملهة الخام ة المعيو ة  -
eme

 Batterie.) 
7)المرملهة ال ابعة المعيو ة  -

eme 
Division Légere de Blindés). 
تتبووول إلووو  الفوووي  الل ووو وي ي وتوووذ ي العد ووود موووف األبروووا  أن م ولوووة الرووودود الفووويقية 

(Zone Est Constantinois )المعيو ووة بووو(ZEC ) هلوو  اوول  الخووط المبدوويب و وومل ئوولات

                                                 
 .(19)أنظي الملر  رئم  1
 .13الميعل ال اب ، ص:  ل ع م اميية ورخيون  2
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 صوووويلة لليمووووال،  44 وووويية لل وووولا الرليوووو ،  49 تيبووووة للمفووووال،  12 ووووخمة ئوووودرت بروووولالي 
 .1 تا ب للد د ة الع بيية،  تيبيف  ديوميبانيبية 21 صيلتيف ل لا ا شارل، 

وللووود و ووووعل ال وووولوات ا  ووووتعمارية تروووول تصووووي  ئووووادل اللوووولات الع ووووبيية المياقبووووة 
يل للروودود و ووا   وإمبانيووات للع ووتية ها لووة توول ي لدووم أئصوو   وويهة للتوودخ  تمرلوول  ووي أعدوو

،  موا  وان لدوم إتصاالت وهيبات ورليات مدرهة، با  ا ة إلو  دهوم ئولات المد  يوة والويويان
 ووب  ذ وويه  بوويي ل ووا وبفووب  عل ووي هووامل وا وول للم وواورل والتووأئلم موول الل وول الميووداني، وممووا 

إمووويار اللوووادل ال يا وووييف والع وووبيييف لخ ووو  الرووولرل واللضووواء هليدوووا بضووويب خوووولج ا موووداد 
و وحيمان  مف ئلاهده الخلفية هل  الردود الفويقية خاموة .ت.الللع تي لريلوترفيم الدم 

للوود أئموول ": "شووار  ديالوول "يلوول  الر وويا  ، و ووي هووذا الصوودد فيمووا  تعلوو  بموويور ئلا وو  الت ووليح
الروولاعي هلوو  حوودود الريا ووي موول توولن  والمالوويب ئلامدووا م فووآت د اعيووة مرميووة بفووب  دا ووم 

لفوووييط الفوووا ك، فبفضووو  هوووذه التووودابيي الرما يوووة لوووف توووتمبف ومالووووال بمعلئوووات موووف األلالوووام وا
الللات المتمويدل التوي تلروأ خوارم الوبلد موف الودخل  إلو  الريا وي ئبو  هلود الصولح موا لوم نلودم 

 .2"هل   تح الويي  لدا بم ء إرادت ا
وووودت  وهلوووو  هووووذا األ وووواس  ووووعل ا دارل ا  ووووتعمارية لترليوووو  عملووووة أهوووودا  والتووووي ه 

لفين ية بأهمية بمبان نظيا لدورها المرولر   وي إنرواا ا  وتياتيرية الياميوة بم ظلر ال يا ة ا
 :لللضاء هل  الرلرل، ويظدي ذلك مف خل 

تمبووويف اللووولات ا  وووتعمارية موووف القيوووام بالمياقبوووة الردوديوووة هلووو  نرووول عيووود و عوووا  بصوووفة  -
 .م تميل ئصد م ل همليات الت ل  مف وإل  الريا ي

                                                 
الميعووووول ال ووووواب ، : الويوووووب بوووووف نوووووادر: أنظوووووي أيضوووووا. 11، 11ص.الميعووووول ال ووووواب ، ص:  ل وووووع م امووووويية ورخووووويون  1

 .419، 419ص.ص
 .111الميعل ال اب ، ص: غيبيالالالي  2
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و هلو  م وتلع الخوط المبدويب هوف .ت.بان وحدات عويلكفع و بط وترد د حي ة وم -
اييووو  الووويادارات وشوووببة ا  وووتخبارات وإ فوووا  مرووواوالت العبووولر وت ووودي  همليوووة التووودخ  

 .ال ييل الفلر  للللات ا  تعمارية
هووي  الروولرل هووف ئلاهوودها الخلفيووة بتوولن  وليبيووا والمفووي  العيبووي نظوويا لمووا تمرلوو  مووف  لوو   -

 .وتوليي العم  الرلر   إ تياتيري  ي د ل وتعييي
هوي  واليوات الوداخ  هوف قيوادل الرولرل  وي الخوارم و وذلك م ول م و ولي وئوادل اللاليوات مووف  -

 .الت ل  مف وإل  خارم البلد
توووول يي و وووومان المصووووالح ا ئتصووووادية لإل ووووتعمار ال وووويما حمايووووة خووووولج  ووووبك الرد وووود  -

للرد ووود والفل وووفات إلووو  وحمايوووة م ووواا  ا نتوووام  وووي م ووواعم الووولنيل والكليوووم وب وووي العووواتي 
 .ملان  التصد ي  ي ه ابة

 
 
 

 
 

 



 

 الثالثالفصل 

جيش التحرير الوطني في مواجهة املخططات 

 الكبرى بالوالية لاولىالفرنسية العسكرية 

 (م5911-5962)
 

 . طور إسجرا ي ية جيش التحرير الوطني بالوالية لاولى: املبحث لاو  

 .(لجنة الع ليات العسكرية)سكرية لجيش التحرير  إلاسجرا ي ية الع: املطلب لاو  

 .ن اذج من النشاط العسكري لجيش التحرير في املناطق الداخلية: املطلب الثاني

ط العسكري لجيش التحرير فـي املنـاطق الحدوديـة الشـرقية ان اذج من النش:املطلب الثالث

 .(مراكز التدريب العسكري )

واجهـــــة لاســـــال  الشـــــائكة فـــــي مالـــــوطني  أســـــاليب جـــــيش التحريـــــر: املبحـــــث الثـــــاني

 .واملكهربة

 .إنطالقا من  ونس معار  الحدود الشرقية: املطلب لاو  

إنطالقـــا مـــن  جـــيش التحريـــر الـــوطني فـــي مواجهـــة لاســـال  الشـــائكة املكهربـــة: املطلـــب الثـــاني

 .(السادسةالخامسة و  انتاملنطق)الوالية لاولى 

في مواجهة املخططات العسـكرية الفرنسـية جيش التحرير الوطني : املبحث الثالث

 .الكبرى 

 .ديغو  للقضاء على الثورة بالوالية لاولىالجنرا  إسجرا ي ية ن اذج من : املطلب لاو  

 .الفرنسية اتخططاملجيش التحرير في مواجهة : املطلب الثاني
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ي:جطوريإساتيجة ةجيشةتيييا تيتيييو   يبايواليجييألويى:يييمب ثييألول
م  ووان بمرابووة 4599أوت  12ب  ريووي مووف الموو رخيف أن إنعلوواد موو تمي الصوولمام  ووذهي

مروووة مفصوولية وميحلووة حا وومة  ووي توواريا الروولرل الترييييووة،  دوول الووذ  نظمدووا وأهادهووا إلوو  
.. الويي  الصوريح ذلوك بخلو  الم   وات التوي ايبلول العمو  الرولر  هلو  عميول الم وتليات

لوو  أن هووذا الموو تمي أخلووط األورا  وأدخوو  الروولرل  ووي إال أنوو  و ووي نفوو  اللئوول ذهووب رخوويون إ
م وأنوو  4591نفوو  التراذبووات والصووياهات ألنوو  حوواد  ووي بعووا ئياراتوو  هووف بيووان أو  نوول مبي 

إ تبعد ئلع لدا ويندا وتأ ييها هلو  ال واحة، ولعو  موا تعي ول لو  اللاليوة األولو  موف مفواك  
 .وئلئ  أكبي دلي  هل  تلك ا نتلادات

ي(:ي  جيييعملةاتيييعسكتيج)يإلساتيجة ةجيييعسكتيجيي ةتيييا تيتي:يلييمطلبييألو
م، ظدويت معويوات 4599أوت  12بعد ميور   ة تلييبا هف إنعلاد م تمي الصولمام 

 حتمل هلو عد دل وحد ل تولرات هد دل هل  ال احتيف ال يا ية والع بيية داخليا وخارعيا 
ل للرووولرل لل ظوووي والتباحوووث  وووي عملوووة الظووويو  هلووود مووو تمي عووواملتفكيوووي بضووويورل اقيوووادل الرووولرل 

والمفوواك  الم ووتردل التووي ت عيوو  ترليوو  الروولرل ألهوودا دا، ويمبووف ل ووا حصووي تلووك الظوويو  فيمووا 
 : لي
إشتداد الرصار هل  الرلرل بعد إنفاء خط ملري  الفا ك المبدويب هلو  الرودود الفويقية  -

المراهووود ف  وووي الربوووا   والاليبيوووة، ونلوووص ا موووداد بال ووولا والمووو ن وحصووول  توووذمي لووودع
 .خامة باللاليات الداخلية

اليا ضوويف للوويارات موو تمي الصوولمام خامووة " المفلشوويف"تفووائم المفوواك  ال اترووة هووف حي ووة  -
بويف فيما  تعل  بأوللية ال يا ي هف الع بي ،  يغم    المرواوالت الياميوة لويأب الصودع 

ااغيوة هلو  م ويا العمليوات خاموة ئادل اللالية األول ، إال حالة التفيذم وا نل ام بليل 
عبووواس : "بعووود إئووودام لر وووة الت  وووي  والت فيوووذ هلووو  إهووودام الكريوووي موووف اللوووادل البوووارييف أمروووا 

فوو  هووذا ومووا خل  "... الوالووب العيبووي اللموولد "، "هووالي هبوود الكووييم"، "ليهووي شووييط"، "لالوويور
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د ف بلوووادتدم ا عوووياء موووف ييوووادل إنفصوووام  وووي ع ووود القيوووادل بربوووم إرتبووواج  ريوووي موووف المراهووو
 .ور ضدم لدذا ا عياء العلابي

الممرلوة  وي لر ووة الت  وي  والت فيوذ الم برلووة  بلواء الخول  اللوا م بوويف ئوادل الرولرل  ووي الوداخ  -
خامووة بعوود الووي ا اللا ووح الووذ  أبووداه  هووف موو تمي الصوولمام وئووادل الروولرل ممرلووي الخووارم

 .ئادل الخارم  ي أوللية الداخ  هف الخارم
ح ووويف " :و.ت.ات الفين وووية لخم وووة أهضووواء موووف البعروووة الخارعيوووة لربدوووةإختووووا  ال ووولو -

 "مصووف  األشوي "، إلو  عانوب "ل خيضي"، "رابح بيواج"، "ل بل يا "، "ر ل أحمد
م ه دما  انلا مترديف مف الماليب نرل تولن ، وموا مواحب 4599أكتلبي  11 لم وذلك 
 .ا الرلرلمف تداعيات خوييل تددد العم  الم تلبلي ل راذلك 

" بيرووار"هلوو   وود ال ووفاا " العيبووي بووف مديوود : "إ تفووداد الكريووي مووف اللووادل البووارييف أمرووا  -
بوف  ل ووع "، " وعد دحلوب"م، إلو  عانوب إهتلوا  الكريوي موف اللوادل هلو  غويار 4591 و ة 

 .لل لوات الفين ية" هاع  هرل "، وئب  ذلك إ ت لم "بف خدل
للرولرل مو تميا بالعامومة المصويية اللواهيل  ي ظو  هوذه الظويو  هلود المرلو  األهلو  

ا وخويم م، ونلئفول فيو  العد ود موف اللضواي4591أوت  11إلو   12 ي الفتيل الممتدل ما بويف 
العوودو  هووف المبوودأ ف الفووديييف أولليووة الووداخ  هووف الخووارم، وأولليووة مرملهووة ئوويارات أهمدووا ب

 ات الرلرل، حيوث تل وعل العم  ال يا ي هف العم  الع بي  وذلك بضا دماء عد دل بم  
هضوول، وا تفووا  هلوو  ر وول هوودد  31هضوولا بوود   91هضوولية المرلوو  األهلوو  للروولرل ليفووم  

األهضواء المعتللولن  29هضلا، م دم  41أهضاء إل   29أهضاء لر ة الت  ي  والت فيذ مف 
دد ، واألهضواء الرو"أحمود بوف بلوة"، "ل خيضوي"، "رابوح بيوواج"، "ل بل ويا "، "ر ل أحمد"

هموووي "، "كوووييم بللا ووم"، "لخضووي بوووف البووا "، "مرموولد الفوووييم: "ه ووبيييف وهووم العلوووداء 29
، "عبووان رمضووان: "أهضوواء  يا ووييف وهووم 21، إلوو  عانووب "هبوود الرفووي  بلموول "، "أوهموويان

 .1"هبد الرميد مدي  "، "لميف دباغيف"، " يحات عباس"
                                                 

 .413 لار هظماء، الميعل ال اب ، ص: ل عباس 1
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ر عد د  وي قيوادل الرولرل، حيوث وإنولئا مف ئيارات م تمي اللاهيل  تضح عليا بيوي تيا
أمبرل لر ة الت  وي  والت فيوذ تمرو  إلو  حود بعيود عميول التيوارات الفاهلوة موف أحوياب الري وة 

لموويف "الوويعيم ال وواب  لروويب البيووان الريا ووي ، والوود تلر "  يحووات عبوواس"اللا يووة،  دووي تضووم 
ف موف اللر وة يعيموا حويب الفوعب،  موا  تضوح إئصواء هضولي" هبد الرميد مدوي  "، و"دباغيف
و وذلك إهوادل ا هتبوار للقيوادل  وي الخوارم خاموة "  عد دحلب"، و"بف  ل ع بف خدل"األول  

 .1"ل بل يا "و" أحمد بف بلة"
إن  وو  هووذه التالييوويات ت عبووي هووف ا  ووتياتيرية المترووددل للروولرل الريا ييووة للتعووااي موول 

لول  للمفواك  التوي شوددتدا الرولرل ا  تياتيرية المضادل لإل تعمار الفين ي، و ذلك و ل الر
مووا بعوود موو تمي الصوولمام، أمووا فيمووا  تعلوو  باللاليووة األولوو  أوراس ال مامفووة وبعوود  ووم ئا وودها 

إلوو  مووفل  لر ووة الت  ووي  والت فيووذ وتكليفوو  بالفوو ون الماليووة  لوود تووم تعيوويف " مرموولد الفووييم"
ة األولوو  مووف أئوويب معاونيوو  الووذ  شووب  مرلوو  قيووادل لللاليوو "ل لعموولر  "قيووادل عد وودل بيهامووة 

مووالح "، "بلدلشووات ل"، "ال ووعيد هبيوود"، 2"أحموود نوولاورل: "وأكروويهم إلمامووا بظوويو  اللاليووة وهووم
، و انوول مدموووة هووذه القيوووادل هلوو  رأس اللاليوووة األولوو  إ وووبتما  الم وواهي التوووي بوودأ بدوووا "نوويار

الخل وات التوي ال تويا   ي إهادل اليخم الرلر  ألوراس ال مامفوة، ذلوك برو  " مرملد الفييم"
 .3هاللة بيف إااراتدا اليا ضيف لليارات م تمي الصلمام

                                                 
 .343، 344ص.الميعل ال اب ، ص: هليلة  يم هللا 1
م بم ولة تاحمامل أوالد  يد  أحمد بدوار غ ييل دا يل رري  بات ة، ياو  درا ت  ا بتدا ية 4512مف ملاليد : أحمد نلاورل 2

م، أموبح هضولا بالم ظموة الخاموة 4519موا   21ي ، إلتر  بصفل  حيب الفعب بعد حولاد   ي المدر ة األهلية بآر 
م، هموو  بموو رم إيفومل  وإ ووتواع تدييووب  ميوات معتبوويل مووف المولاد المتفروويل التووي أ وتعملل  ووي موو اهة الل ابوو  4511 و ة 

ادر الوولاف بإتروواه  ين ووا خييووم ئبوو  إنوودالع الروولرل، تعووي  لل وورف والتعووذ ب لموودل  ل ووة أشوودي إلوو  إاوول   ووياح  أ ووف غوو
م أمووبح هضوولا  ووي مرلوو  4591م، و ووي أ ييوو  4591م، لكووف هوواد ليفووارك  ووي الترضوويي لعمليووات الفوواتح نوول مبي 4593

م أمووبح م وو وال هامووا  ووي مرلوو  القيووادل لللاليووة األولوو ، أ تفوودد بتوولن  ر لووة ل 4591قيووادل اللاليووة األولوو ، و ووي مولوول 
اللاليووة التاريخيووة األولوو  عوويل وعبدووة الترييووي الوولا ي، المصوودر ال وواب ، : همووار موولا: ظوويأن. م4595لعموولر   ووي مووا  

 .39، 31ص.ص
 .422، صالميعل ال اب : مصوف  مياردل 3
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و ذلك اللئل   وي وعو  مخوووات ا  وتعمار الياميوة إلو  هوي  عويل الترييوي وئوول 
الدهم ه    ي الخارم، وهبذا  انل ا  تياتيرية الرد دل هي إهواء د ول و عاليوة أكروي للعمو  

و هوف اييو  .ت.وذلوك بي ول م وتلع اللودرل اللتاليوة أل وياد عويل الرلر   ي الم اا  الردوديوة
تكريم هملية الميا لة والتأايي، وهي المدمة التوي أو لول إلو  مرملهوات الضوباج الريا ويييف 

 .1م4591الفاريف مف الريل الفين ي  ي أواخي   ة 
و بتوولن  ئوود إنعبوو  إيرابووا هلوو  م ووار الروولرل .ت.وممووا الشووك فيوو  أن حضوولر عوويل

يا ييووة، ذلووك أنوو  هموو  هلوو  تمووليف عوويل الترييووي  ووي الووداخ  بال وولا واليعووا  الم وودربيف الر
وتوووول ييه للملعوووو  اخم ووووة للع امووووي اللادمووووة مووووف الريا ووووي للياحووووة أو ا  تفووووفاء، ممووووا ععوووو  
ال وولوات ا  ووتعمارية تعموو  هلوو  تربيوول ئلاتدووا بفووب  دا ووم هلوو  الروودود لوودهم  يا ووة الاللوو  

ت هلوو  ب وواء ال وود الفووا ك المبدوويب، وهووذا مووف شووأن  أن يرلوو  الضووالط والتوليوو  التووي إرتكووي 
 2.هل  اللاليات الداخلية

إهووادل ايبلووة بعوود الموو تمي األو  للمرلوو  األهلوو  للروولرل ئاموول لر ووة الت  ووي  والت فيووذ ب
 Commissions des)عوووويل الترييووووي الوووولا ي، وتووووم إنفوووواء لر ووووة العمليووووات الع ووووبيية 

Opérations Militaires )بوود   ايبلووي وت ظمووي  لاكووب م ووييل الكفوواا الم وولح، التووي تعتبووي ك
وئووود هبوووي  ،3لدي وووة األر وووان العاموووة بصوووفة خاموووة وعووويل الرووودود بصوووفة هاموووة األولووو ال ووولال 

موف أعو  معالروة الل ول همل وا هلو  : "هف  بب إ تردا  هذه اللر ة بلللو "  يحات عباس"
، 4"ما  وي الفووي ، و انيدموا  وي الالوويبم إحوداه4591أ ييو   42تكوليف هي تويف ه وبييتيف  وولم 

 :إل   يهيف أو قيادتيف " يحات عباس"وئد ئ مل هذه اللر ة ح ب ما ذ يه 
                                                 

 .129الميعل ال اب ، ص: الواهي عبلي 1
2
 Khaled Nezzar: La Mémoires, préface de Ali Haroun, éditions Chihab, Alger, 1999, 

P.P68, 70. 
، ر والة (م6511-6597)هةكلجيوج ظةميشةتيييا تيتيييو   ييي زيئتييعلىييي دوديييشتتقةجيوييغتبةتجي: عما  بلفيد  3

، 1221/1229ملدمووة ل يوو  شوودادل الماع ووتيي  ووي التوواريا الروود ث والمعامووي، المدر ووة العليووا لن وواتذل بليريعووة، الريا ووي، 
 .91ص

 .311، صالمصدر ال اب :  يحات عباس 4



 (م0521-0598)و يف مواجهة املخططات العسكرية الفرنسية بالوالية األوىل .ت.جيش: الفصل الثالث

 -665 - 

 

بالرودود الفوويقية و ووميل بلر وة العمليووات الع ووبيية الفويقية أو لوول قيادتدووا القيوادل األولوو   -
" مووار بووف هوولدله"ي وواهده  وو  مووف العليوود ئا وود اللاليووة الرالرووة القبا وو ،  1"مووورمد  ال ووعيد"لووو

ئا ود اللاليوة األولو  أوراس " موورمد لعمولر  "والعليد  ممر  اللالية الرانية الفما  الل  وي ي،
ئا وود اللاهوودل الفوويقية و ووان مليهووا بالووار الوودماء بتوولن ،  "همووارل بوولئلي"والعليوود  ال مامفووة،

ووحووووودات األولووووو ، الرانيوووووة، الرالروووووة واللاهووووودل الفووووويقية : وتتووووولل  ا شووووويا  هلووووو  اللاليوووووات
، وإنرصووويت أهووودا  لر وووة العمليوووات الع وووبيية 2و المتمي ووويل بالرووودود التلن وووية.ت.عووويل

و وال ووماا لر وولده بأخوووذ .ت.الفوويقية  ووي العموو  هلوو  تلليوو  الخ وووا ي  ووي مووفل  عوويل
دورات تدريبيوووة هلووو    ووولن اللتوووا ، وتكوووليف أ وووياده  يا ووويا و لريوووا وا شووويا  هلووو  تيويووود 

 .3ام إلي  مف  لا ومعدات ئتاليةاللاليات  ي الداخ  بما ترت
 وو دت قيادتدووا القيووادل الرانيووة بالروودود الاليبيووة و ووميل بلر ووة العمليووات الع ووبيية الاليبيووة أ -

ئا وود " الصوواد  دهيلووي "ئا وود اللاليووة الخام ووة وهوويان بم وواهدل  "هوولار  بلموود ف"إلوو  العليوود 
يابعووة والخام ووة للاليووات المليهووا وعوودل بووالماليب، وتتوولل  ا شوويا  هلوو  االلاليووة اليابعووة، و 

 .و المتمي يل بالردود الماليبية.ت.ووحدات عيل وال اد ة
ا  وي ترليو  توخفلأألداء اللر تيف  إندما رغم موا بوذاله ئود  " يحات عباس"وح ب تلييم 

و انوول لر وووة العمليوووات بالفوووي  أكرووي إخفائوووا موووف نظييتدوووا  وووي  ،علدووواألا ت وووترد أالالايووة التوووي 
كوان  ..لم   رح الت ظيمان أبدا و ان عماهة الفي  أكري إخفائوا" :بللل ي هف ذلك الاليب وهب  

فووول الفل ووو  دون أيوووة مووولن همليوووات هفووولا ية خل  رعوووا  موووورمد  ال وووعيد يوللووولن ال وووار وي ظ  
                                                 

الروويب العالميووة  شووارك  ووي ،تيووي  ويو بلاليووة األربعوواء نا ووث إ وويا ف بضوولاحي م4541 دي وومبي 11 ملاليوود: ل  ال ووعيد 1
، هل  خلفية تعاونو  مول المخبوارات األلمانيوة م4511 بيتبة  ابط مليم  ي الريل الفين ي، أللي هلي  القبا   ة الرانية

، شووارك " وي ناموي"ووأموبح يعوي   لريوا بو م4591  و ة برولرل الترييوي الريا ييووة لترو إ، 4591 ولوم يولو   وياح  إال  و ة
م  وال هف لر ة الت ظيم الع بي ،  م4591 و  ة ،حيث هيف هضلا بالمرل  اللا ي للرلرل الريا يية م تمي الصلمام  ي
 .وييووي دولووة  ووي الربلمووة الم ئتووةم،  ووم هوويف 4591 أكتوولبي لتووللي قيووادل األر ووان  ووي الربلمووة الريا ييووة الم ئتووة  ووتدهت إو 

 .342، 325ص.، ص1223مورمد عباس،  لار هظماء، دار هلمة، الريا ي، : أنظي
 .311المصدر ال اب ، ص:  يحات عباس 2
 .129لميعل ال اب ، صاللمامفة  ي الرلرل، ا: ل يروا  3
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 وويابات  بيويل لعودل أ وباب إ، حيوث شوددت هوذه األخيويل 1"إمبانيات للت  ي  وللعم  المو ظم
و هلوووو  .ت.الفخصووووية ال اترووووة هووووف تي يبووووة ع وووولد عوووويلال عوووويات الردليووووة والوووولالءات : م دووووا

الروودود والووذ   ووان يضووم ه امووي مووف مختلووع اللاليووات م دووا اللاليووة األولوو  والرانيووة والرالرووة 
 مموعلبة  بيويل  وي إئ واع نلابو  بم و وليتد "موورمد  ال وعيد"، إذ وعود العليود 2واللاهدل الفيقية

مول اللاليوة التوي   تموي إليدوا أو التوي  وان  ه دم، حيث راا    واحد م دم يعم  همل م تلل
 25حووو  اللر تووويف  وووي ويت لر وووة الت  وووي  والت فيوووذ إلووو  إ ووويفوووي  هليدوووا، وهلووو  إ وووي ذلوووك 

بلمة م ئتة للرمدلريوة حم  ي رخي إعتماع لدا  ي اللاهيل ئب  تعليضدا بأو  4591 بتمبي 
بالتلصووويي والعروووي هلووو  الريا ييوووة، حيوووث ألاليووول لر وووة العمليوووات الع وووبيية وإتدوووام أهضوووا دا 

 صو  ئا وود  وي حلدوم، حيوث توم  3توبيو  ئويارات القيوادل واللكفواءل، ليتخوذ بوذلك ئوويارات هلابيوة
وم واهدي  ب فويدم إلو  الخوارم، فيموا أهيود تعيويف " ل لعمولر  "لر ة العمليات بالفي  ومعاقبوة 

هل  رأس اللالية " لعملر  "العليد " أحمد نلاورل"ئا دا لم ولة الفي ،  ما خلع " ل  ال عيد"
 .4"همارل بلئلي"قيادل اللاهدل الفيقية بال يابة خلفا لو" ل هلاشيية"األول ، فيما تلل  

وبوووذلك لوووم تعموووي لر وووة العمليوووات الع وووبيية  ووولع  وووتة أشووودي، وموووف أهوووم أهمالدوووا أندوووا 
 تضوومف ر عوول  وولع تلييووييف إلوو  لر ووة الت  ووي  والت فيووذ، و ووان األو  مرضووي ت صوويب للر ووة 

                                                 
 .311، صال اب المصدر :  يحات عباس 1
 .11الميعل ال اب ، ص: عما  بلفيد  2
 (: COM)العللبات التي أئيتدا لر ة الت  ي  والت فيذ  ي ح  قيادل الفي   3
 .الترييد مف اليتبة الع بيية وال في إل  بالداد بالعيا : العليد ل لعملر   -
 .ترييد مف اليتبة الع بيية وال في إل  بالداد بالعيا ال: العليد همار بلئلي -
 .التلقيم هف العم  لمدل  ل ة أشدي، ونفي  إل  اللاهيل: العليد همار بف هلدل -
 .التلقيم هف العم  لمدل  ل ة أشدي، ونفي  إل  اللاهيل: العليد ل  ال عيد -
 .113الميعل ال اب ، ص: همار بلحلش: أنظي -
 .135المصدر ال اب ، ص: بلخيشلش ال عيد: وأنظي أيضا -
 .135، 131ص.المصدر نف  ، ص: ال عيد بلخيشلش 4
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تلييوول المدووام بوويف أهضووا دا، والروواني تضوومف الظوويو  واأل ووباب التووي أهائوول ترليوو  أهوودا دا 
 .1فيما  تعل  بالصعلبات هل  م تلع العمليات الع بيية والعم  وراء الردود

 ي(:إنقالبيييعقديا)م اكمجيةادةيييواليجييألويىي
ة الفوويقية بالتلصوويي بعوود حوو  لر ووة العمليووات الع ووبيية وإتدووام أهضووا دا خامووة اللر وو

 وووي حلدوووم ر وووا هووو الء " مررفوووة"والعروووي هوووف توبيووو  ئووويارات القيوووادل، وبعووود إنووويا  هللبوووات 
لنمي اللائول وإ وتلي  وي اللواهيل ليلامو  " ل لعملر  "توبي  األوامي، حيث لم  ي ا العليد 

ي العولدل إلو     وت واهد القيوادل المصويية التويإنتلادات  لقيوادل الرولرل،  موا إ وتال  هلئاتو  مول 
تووولن  هوووف اييووو  ليبيوووا للقيوووام بوووإنللب هلووو  القيوووادل ر لوووة ئوووادل اللاليوووة األولووو  وئوووادل اللاهووودل 

"  يحووات عبوواس"الفوويقية، خامووة وأن ال وولوات المصوويية  انوول  ووي هووذه األ  وواء هلئاتدووا بووو
 .2ر ي  الربلمة الم ئتة لي ل هل  ما   يام

ئوويارا يلضووي بلعوولب دخوول  " بللا وومكووييم "م أموودر 4591خوول  بدايووة شوودي أكتوولبي 
الروويل المتمي ووي هلوو  الروودود التلن ووية والماليبيووة إلوو  الريا ووي و وويب المياكووي هلوو  الروودود 
لفك الرصوار الوذ   ي و  خوط مولري ، والوذ  ععو  ا تصوا  بالوداخ  مو با للالايوة، إال أن 

ولو  أوراس ال مامفوة، ئا ود اللاليوة األ" أحمود نولاورل"هذا الليار تم ر ا توبيل  مف ئبو  العليود 
ئا د م ولة  ل  أهياس أو اللاهودل الفويقية، وئود ئوير هو الء اللوادل " ل هلاشيية"و ذا العليد 

إاووارا  19م، والووذ   ووم أكرووي مووف 4591هلوود إعتموواع بمد  ووة الكووا  التلن ووية شوودي نوول مبي 
، "عي وووواني" ، اليا وووود"مووووالح ال وووول ي"، "بلدلشووووات"، "نوووولاورل" ،"لعموووولر  "العليوووود هلوووو  رأ وووودم 

                                                 
مووذ يل ملدمووة ل يوو  شوودادل الماع ووتيي  ووي التوواريا  ،مستتاريومصتتيت(يم6595-6515)ييعقيتتديعيعمتتوريي ووليم  ووايح،  1

 .39، ص1242/1244، ئ  وي ةعامعة األميي هبد اللادر للعللم ا  لمية، ئ م التاريا، الرد ث والمعامي، 
 .111المصدر ال اب ، ص: ال عيد بلخيشلش 2
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موووووالح "، "الووووولاهي مرمووووولد"، "هموووووار العلووووولن "، "م ووووواهدية ل الفوووووييم"، "مصووووووف  لكرووووو "
 :ن هل  عملة مف ال لاجو ، وخل  هذا ا عتماع ال ي  إتف  الرا ي 1"أحمد دراية"، "ئلعي 

ا بلاء هل  الللاهد الردودية ترل إشيا  اللالية األول ، وا بلواء هلو  إ وتلللية اللاهودل  -
، "مرمولد الفوييم"، "كوييم بللا وم"يقية وهدم الخضلع ل لوة الربلموة الم ئتوة خاموة الف
 ".بف البا "و" بلمل " " يحات عباس"

 .2غل  الردود الفيقية مل تلن  وم ل هبلر األ لرة -
كوووييم "موووف إكتفوووا  أموووي الللووواء ال وووي  بالكوووا   وووأوهي لوووو" مرمووولد الفوووييم"وئووود تمبوووف 

تباحووث موول الربلمووة التلن ووية التووي أر وولل ئوولات مووف الروويس  بووذلك هووذا األخيووي الووذ " بللا ووم
، وتووم إللوواء القووبا هلوو  المرتمعوويف وتووم إ ووداهدم الوولا ي التلن ووي لمراموويل مبووان ا عتموواع

وومي بووو  3"موو اميل لعموولر  "ال وورف، وئوود أ  وول الربلمووة الم ئتووة مربمووة ه ووبيية لل ظووي فيمووا   
ل "، "أحمود نولاورل"، "ل لعمولر  "العليود  ور ائ  لتلضي  ي األخيي وبعد هدل عل ات بإهدام

، فيما ح كم هلو  اخخوييف بالر وف لمودل تتوياوا موا ("يغداني هلي)مصوف  لكر  "، "هلاشيية
بوويف األربعووة أشوودي إلوو   وو تيف بتدمووة هوودم الواهووة ونفووي أ وويار الروولرل ب يووة اللصوود وترووويم 

وو، وئوود ن  (مصووي)مع ليووات الر وولد والتووآمي موول عدووة خارعيووة  فيفووي   11ذت هووذه األحبووام  ووي ف 
وئد أحد ل هوذه المراكموة بلبلوة و وط  وباج اللاليوة األولو ، حيوث تمويد هودد مو دم ، م4595

الرام لخضوي "إحتراعا هل  إهتلا  ئادتدم، وإ تمي الل ل هل  حال  إل  غاية تللي العليد 
                                                 

الملتلو  الودولي حول  نفوأل وتوولر عويل ،ي"(م6597-6591)يم تجيجاريخةتجيعتنيشتةتيييا تيتتيييتو   ي: "عما  ئ وان 1
لريا ي، م، ا4591أو  نل مبي  الترييي اللا ي، م فلرات المي ي اللا ي للدرا ات والبرث  ي تاريا الري ة اللا ية و لرل

 .413، ص1229
 .421الميعل ال اب ، ص: ل هريود 2
م بي ا ة هلار  بلمد ف وهلي م رلي وئام بدور ال ا ب العام ئا د أحمد، 4595عانفي  12تفبلل المربمة الع بيية  ي  3

لكر  با هدام وئام بدور مرامي الد اع  ليمان دهيلي ، حيث حبم هل  أربعة هلداء لعملر ، نلاورل، هلاشيية، مصوف  
م، أمووا بووائي المتدموويف هبوود هللا بلدلوشووات، أحموود درايووة، ل الفووييم 4595مووارس  49رميووا باليموواص، ئوود نفووذ الربووم  وولم 

م وواهدية، لخضووي بلرووام  لوود هلئبوولا بت ييوو  رتووبدم وبال وورف مووا بوويف أربعووة أشوودي إلوو   وو تيف، وئوود إ ووتفادوا مووف العفوول  وو ة 
اللضوواء الع ووبي  خوول  الروولرل الترييييووة، : إبووياايم للني ووي: أنظووي. الترييووي الوولا ي م وأدمروولا مووف عد وود  ووي عوويل4592

 .494الملتل  اللا ي حل  اللضاء إبان الرلرل التريييية، الميعل ال اب ، ص
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يوث إ وتواع هو الء ، ح"هلوي  ولاهي"و" الوواهي يبيوي  "قيادل اللاليوة األولو  بم واهدل " لعبيد 
أن يعيووووودوا ا نضوووووباج  وووووي موووووفل  المراهووووود ف وأن يعيووووودوا لللاليوووووة األولووووو  هيبتدوووووا وئلتدوووووا 

 .1الع بيية
رغوم إشوتداد الخل وات التوي إنتدول برو  لر وة العمليوات الع وبيية الفويقية ورغوم إهودام 

 ك لوم تتلئوع إال أن العمليات الع وبيية وهمليوات هبولر ال ود الفوا وإبعاد  لادر اللالية األول 
رغم نلص هددها وهذا ما  ل ر  الردو  التالي الذ  يلدم إحصواءا لل فواج الع وبي  خول  

 2:م4595م إل  نداية 4591  تي 
 

يييم ا قيييس ج
يي  ودي

ييذبنيعبتويي
ييي دود

عددي
ييالشاباكات

ييقالىيمني
يي ةتي
يييفتنس 

كمائني
ييموجىيييي تحىيبايمدي ع

يوييشهديا

ي6597
 

 21 44 24 / 11 44ياسوقييألربعا
 19 21 / 44 31 41يييكاف

 19 21 / 24 / /يمدندبت
 23 29 29 / 23 49يةفصج
 23 24 21 24 45 21يةصتين

ي6595

 41 11 23 / 94 21يسوقييألربعاا
 21 / 19 21 19 94يييكاف

 / / / 24 / 21يمدندبت
 / 21 21 / 24 29يةفصج
 29 29 29 24 49 49يةصتين

 413 491 449 21 413 435يموعييم 

                                                 
 .119، 119ص.المصدر ال اب ، ص: ال عيد بلخيشلش 1
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يي:(و.ت.نماذجيمنيمعاركيشةت)يشاطيييعسكتيي  يييم ا قيييديخلةجيي :يييثان ييمطلبي
م إلوو  هوويات بفعوو  4599أوت  12 وول اللاليووة األولوو  بعوود موو تمي الصوولمام للوود تعي  

 مرموولد"ر ووا بعووا القيووادات ئياراتوو ، األمووي الووذ  ن ووع بووالمردلدات الربووارل التووي ئووام بدووا 
م بإهوووادل ا نضوووباج وإ وووت  ا  العمليوووات الع وووبيية  ووود اللووولات 4591م وووذ أ ييووو  " الفوووييم

ا  تعمارية الفين ية، وباليغم مف ذلك  إن العمليات الع بيية لريل الترييي  ول  تتلامو  
 ووي عميوول الم ووواا  الع ووبيية باللاليووة األولووو  بوواليغم مووف إشوووتداد التضوويي  الفين ووي وتوبيووو  

 :لتولي ، ومف أهم المعارك نذ ي يا ة الالل  وا
 ي:يم6597معتكجيشب يبوصوفيمارسي

مرملهوووووة مووووف ئووووولات " : وووووي مذ ياتوووو  بووووأن( ةحموووو)الموووودهل " ل ه ووووويف" ووووذ ي المراهوووود 
وبي مووا  لووم،  29تقوويم مع ووبيا بربوو  بلموول  ع وولب عبوو  الرووي  بروولالي  انوول  و.ت.عوويل

مع ووووبي ل لم وووواا  المتاخمووووةمياقبووووة  ووووي ابرللووووة تلوووولم  ووووتولعية دوريووووة الريا ووووة ا كانوووول 
 تعمار  تتلدم بدود  مرامويل الم ولوة و، و رأل الح  المراهد ف ئلات الريل ا .ت.عيل

التي  تلاعدون بدا، و انل الودبابات ت وب   وي  المفوال موف عدوات الفوي ، الفوما ، والالويب، 
وإإ ا ة إل  وعلد ئلات أخيع   ووح، لهدت هوي األخويع ب احيوة البلليوات وعبو  الحتياايوة ش 

أندووا و و .ت. وتعمارية ئويب ملائوول ئولات عويلشوعيت دوريووة الريا وة بلعولد اللوولات ا ه ودما أ  
بموا شواهدت ، أمودر  "هبد  ليهي"أهلمل الدورية اللا د ما بعد، و تتلدم ب يهة مف    الردات

 ووي عبوو  بلموول    ووتياتيريةا أوامووي ه ووبيية إلوو  أ ووياد المرملهووة ليتمي وويوا  ووي األموواكف 
 وتعماريف، و وي ال واهة ال وابعة ي نلهوا موف الرمايوة وت ود  مدموة إموابة الر ولد ا التي تل 

 ووتولعية، وأخووذت ترلوو   ووي الربوو  مووباحا وموو  إلوو   ووماء الربوو   وويب مووف الوووا يات ا 
الربو ، و وي نرول اللولات البييوة تتلودم   ي هذه األ  واء  انول ،1و.ت.لترد د ملائل ئلات عيل

أاللوول إحوودع الوووا يات دخووان إشووارل إلوو  األموواكف التووي  تلاعوود  حوودود ال وواهة الرام ووة مووباحا

                                                 
 .1249شييط  يد ل بمترع المراهد تب ة، تاريا الت ري  مارس  ،ع وحمة   ل ييبل مل   ع :شدادل المراهدان 1
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ترووواه الووووا يل  أموووابلها إموووابة إبدوووا ع ووولد عووويل الترييوووي، وه وووا أالووو  المراهووود ف نيوووياندم ب
 . 1مباشيل وشلهدت ترتي   ي ال ماء

لووودم  وووي  تن وووربل بقيوووة الووووا يات األخووويع، وأ  ووورل المروووا  لتإ ولموووا  ووولول الووووا يل
ة، ولما تلدمل  ي هم  الرب  أالو  المراهودون ال وار هليدوا، وتبواد  الووي يف المفال الفين ي

 وتعمار  خ وا ي  ادحوة  وي موفل   وتياععول بعودها د  يدا الريل ا ال ار لمدل  اهتيف، تكب  
ل  اللراء، لتبدأ بعدها الفي  العاملة هل  المد  ية الرليلوة بعيودل المودع المتمي ويل إ ي  المفال 
لمودل  واهة  املوة،  اللصوع إ تميي يا هل  الرب ، و يات وعب  ال وح ئصفا م   ي عب  البلل
ن أموووواك دم لتر ووووب اللووووذا ع المد  يووووة، وب دايووووة اللصووووع ئاموووول  ووووي  المفووووال و واليم المراهوووود

ئتيبوول مووف ملائوول  ووي  عوويل الترييووي  تروول حي مووا إ، و تلغوو   ووي الربوو  مووف عد وودللبمراولووة 
ع شووود د ئيابوووة  ووواهة  ووواللتوووا  بع إ وووتمي ،ابووو  اليدويوووةالل إ وووتعملل هليدوووا ال وووار موووف عد ووود و 

وللموويل الرانيووة توودخلل المد  يووة لتلصووع  وو  مبووان  ،2فين وويروويل الخللدووا الونصووع تلدلووي 
ل الريا وو  باألهفوواب وحتوو  الررووارل شووب   حيووث  الم ولووة إلوو  نووار ودخووان روول  ي وويا لت  م   ئصووفا  

وه وود تلئووع  ،يموولن أموواك دمبيون ويلون ويصوولكووف  لووة المراهوود ف بوواه وبأنف وودم ععلدووم يصوود  
تروواه الر وولب م ووتعمليف تكتيووك حوويب العصوووابات، إاللصووع الموود عي ت ووللل المرملهووة  ووي 

موووف األشووورار يخلووول  مبفووول اأميهوووا و وووان المبوووان  لو فوووف لتفو  ووو أن اللووولات الفين ووويةغيوووي 
عوووويل  وأمووووابل هووووددا مووووف ع وووولد هاعمت ووووا أربعووووة اووووا يات مووووفياء اللوووولن  ، حيووووثوالصووووخلر

الرمويل "تصودع لدوا المراهود  هل  ملائل ئولات عويل الترييوي،  داتاغار رييي،  ما واملل الت
شووتعلل ال ووار  يدووا إ ين ووي الصوو ل  أمووابدا إمووابة مباشوويل   11/15بموود ل رشوواش  "هرمووان

وترللوول إلوو   لمووة مووف ال ووار والوودخان وهووي تدوول  مفووتعلة و وولول هلوو  الفوولر هلوو  م ووا ة 
ن وربل الووا يل إبي موا  ،بمف  يدا تنفري إي إحدع الفعاب و متي مف ملئل المراهد ف   322

ممووا ععوو  بقيووة  بليالووا   وبووا  ألروو  بدووا ه  التووي  الرانيووة بعوودما أموويبل ب يوويان ئوولات عوويل الترييووي
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ف يرملوووولن الووووذخييل الخامووووة ميوووودان المعي ووووة، هلمووووا أن الر وووولد الووووذ  مووووف ت  ووووربالوووووا يات 
يا   ومووا "نووابتي ال ووبتي بووف هبوود الرفووي "و "ح وويف الرموويل بووف لعرووا "همووا  لموود ل اليشوواشبا

 . هل  ذلك ا  حوام الوا يل ملعلد إل   لم ا هذا شاهد
تروواه الر وولب متلعدووة بإبتعوواد الوووا يات وت ووللل إغت موول مرملهووة المراهوود ف  يمووة إ و 

 وووتخدام إ وووتعمار إلووو  و وووان الملئووول وهووويا هلووو  مووويور الووودبابات  لروووأ ا  األبوووياإلووو  الربووو  
إ وتمي شوتباك مول المظليويف إلدية ئامل بعمليوة إنويا  أموام المراهود ف ووئول  بعة اا يات هم

حيوث بودأت اللولات  وك الرصوار إل  إ ويوا حلالي  اهة وأمام ئلل ال ييان التي علبدلا بدا 
أموووا بال  وووبة لمع ليوووات المراهووود ف  لووود  انووول ميتفعوووة عووودا ب وووبب  ،بان ووورالفين وووية  وووي ا 

ن اوييلدم إلو  و ووامو  المراهود إلرا  أ يار بأخيع،ميعا و اائمدا ع لت  لاادم اا يل ومإ
لترلل ب ا الوا يات  ا لة ال ويهة تابعوة إو رأل  ،بي ما  ان اللئل هصيا تلييبا األبياالرب  

ندالوول هلي ووا بلابوو  اليشاشووات والل ابوو  بي مووا نرووف إللرلووع األال ووي ذات الووذنب المضوواهع و 
هبيموي هبود "و "الرمويل ح ويف" و  موف ا أمويب دوحي و  ك ا نختفوي أحيانوا ونتلودم أحيانوا أخويع 

وموووف العلامووو  التوووي  ،برووويوا أ  ووواء ئصوووع الووووا يات "الرمووويل هرموووان"و " وووالمة الويوووب"و "هللا
 للات الفين ية التويختفي ا هف أنظار الإ ، حيثاللي  حلل  لت ا مف العدو هل إ اهدت هل  

 . 1خ ا ي بفيية ومادية  ادحة  ي هذه المعي ة تتكبد
رليروان بع ولد موف المي وي الع وبي   29والملح  أن  بعد هذه المعي ة تم ت ري   ويار 
ال احيوووة بلترلووولا بفصوووا   عووويل الترييوووي إع ووولب مد  وووة الفوووييعة بأ ووولرتدم الريبيوووة والوووذخييل و 

، ومووف "مووورمدلي، بلرووام   ل ووع بلعابوود الويوم، الوودراعي، بوولعل ، ملي ووي، عبوا": الرالروة وهووم
هبد  ليهوي،  والمة ليهوي، هاشولر الفتروي، بلاليوث ": نذ ي ف  ي المعي ةيفار ف الم المراهد

هموووي، شووو ل  الدووواد ، بلاالوووب هبووود اللويوووم، هبووود  هوووامي، الرمووويل ميلووولد، شوووي ي معموووي، 
شي ي  عد، خالود  ترولن، نصوي هللا بللا وم، نصوي هللا مرمولد، بخولش لمويف، تلا تية الويب، 

 ف هبووود المريووود، رئيووو  التدوووامي، ميدووولب هبووود هروووا  هروووا ، مروووي الووود ف ح ووويف، مروووي الووود
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 مووورمداليحمووان، نووابتي ال ووبتي، هوولن هللا بل وواحة، ه ووا  لعيو ووي، مرموولد  أحموود، هوول  
 . 1"الع بي  

 ي:م6597شيلةايييكبتىيشوينييمعتكج
شيليا هي أهل  ئمة عبلية  ي األوراس تلول إلو  الر ولب الاليبوي لمد  وة بلحماموة هلو  

، تتميوووي فووولة وبات ووة،  انووول تتبووول لل احيوووة الرانيووة موووف الم ولوووة األولووو الروودود الفامووولة بووويف خ 
بالاباتدا الكريفة وتضاري دا اللهيل مما أهلدا ألن تكلن مف الم اا  ا  تياتيرية خول  الرولرل 

م هلوو  إ ووي همليووات 4591الترييييووة باللاليووة األولوو ، إنوودلعل معي ووة شوويليا بدايووة مووف شوودي 
 وي األحوياش  1 وم 422لات الفين وية بال احيوة الرانيوة هلو  إمتوداد تمفيط وا عة ئامل بدا الل
 .2والالابات والربا  واللديان

م أ ووووف ئاموووول ئوووولات الروووويل الفين ووووية 4591عوووولان  23بوووودأت المعي ووووة مووووباا  وووولم 
وئوووود توووودخ   –مي ووووي قيوووادل ال احيووووة الخام ووووة مووووف الم ولوووة الرانيووووة  –بمرامووويل عبوووو  اوووواميل 

تمي وووييف بربووو  بلهلووولان لفوووك الرصوووار وتمب ووولا بعووود  ووواهات موووف مراهووودو ال احيوووة الرانيوووة الم
إاووول  ال يووويان الكريفوووة للوووتخلص موووف الرصوووار والتلعووو  إلووو  عبووو  خالووود، و وووي اليووولم المووولالي 

ب لا الرل، وئد ئام ئا د تلاملل همليات المواردل والرصار واللصع بالمد  ية المدهلمة 
ده إلو  هودل أ ولام وأهوو  األواموي بوالتمي ي بتل يم ع ول " لكر  ال بتي"وحدات عيل الترييي 

موول الملاعدووة واللتووا  المتلاموو  وتالييووي الملائوول مووف  ووي م وواا  متباهوودل لتفووتيل ئوولات العوودو 
حوويف خخووي لتفليوول الفيمووة هلوو   وولا المد  يووة الفين ووية، وئوود تمبووف ع وولد عوويل الترييووي 

غايوة ومول  المودد موف  المتمي ييف  ي عبو  خالود وبلهلولان موف الصوملد  واهات اليلوة إلو 
" هموار هفوي"ئا د اللاليوة بال يابوة وم واهده " هلي ال مي"الر لد المتلاعد ف برب  شيليا بقيادل 

تمب لا مف مباغتة الخولج الخلفية للولات الرويل الفين وي وأرغموله  ئا د الم ولة األول  الذ ف
لتترصووف  ووي  هلوو   ووك الرصووار لتووتمبف ئوولات عوويل الترييووي مووف ا ن ووراب مووف عبوو  خالوود
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عولان  واهفل ئولات الرويل الفين وي أهودادها  29و 21عب  شيليا، وخل  اليولميف التوالييف 
بإ تلدام ئلات إ افية مف بات ة ورري  وخ فلة و ي ل حصارا  هل  عبو  شويليا خاموة بعود 

 ،  ما أندا أحبمول قبضوتدا هلو   و  الم والك البييوةلعلد قيادات اللالية األول  ه اكبهلمدا 
مروواور الي ي ووية الم ديووة إلوو  م ولووة يووابلس، إيفوومل ، لمد  ووة، وتلغلوول الوودبابات  ووي عبووا  وال

إ تعم  مختلع أنلاع اللذا ع والل ابو   تلصفدا بم اهدل مف  لا الرل الذ الم ولة وبدأت 
الرليلوووة بموووا  يدوووا هبووولات ال ابوووالم،  إنووودلعل ال يووويان  وووي الالابوووات واألحوووياش وتصووواهدت أهمووودل 

مووام هووذا الل وول غيووي المل ووم ئووير ع وولد عوويل الترييووي ا ن ووراب م ووتالليف  را ووة الوودخان، وأ
مف علان وخلفول خ وا ي  بيويل  وي موفل   29ليلة الو ، وإنتدل المعي ة1الدخان وظلم اللي 

مف ع ولد عويل الترييوي، با  وا ة  412ر لة " هلي ال مي"و، حيث أ تفدد اللا د .ت.عيل
خوووول  أربعووووة أيووووام مووووف المعي ووووة، بي مووووا تللوووول اللوووولات  مراهوووود 39إلوووو  عوووويا وأ ووووي حوووولالي 

ا  تعمارية خ ا ي مادية وبفويية تمرلول  وي هفويات اللتلو  والريحو ، با  وا ة إلو  إ ولاج 
 .2ع ديا   39هل  مت دا " شي لك"اا يات م دا اا يل هملدية مف نلع  21
 ي:م6597أكاوبتيي17معتكجيييبسباسيشب يبوعتيفي

 انوو  و روويل المالوواوريعوو  ا  ووتياتيري الرصوويف وبميتفعاتوو  وود تميووي عبوو  بلهييووم بملئ
 ووي هووذه المعي ووة التووابعيف للل وومة الرالرووة  لاشووار الووذ ف التووي  انوول تووأو  ع وولد عوويل الترييووي 

مراهوودا  39وئوود بلو  هووددهم ئيابووة ، "ل رويرووي"موف ال احيووة الرالرووة بلهييووم بقيوادل الم وواهد 
، (Bren)اشووة، با  ووا ة إلوو  موود ل رشوواش مووف نوولع م وولريف بأ وولرة نصووع رليووة وأ وولرة رش

اللولات ا  وتعمارية  لامول بت لو  ع لدهوا هلو  موتف الفواح ات و ويبل حصوارا حيوث ت بدول 
هل  أماكف تمي ي المراهد ف، أ ف بدأت المعي ة هل  ال واهة التا وعة موباحا ودامول ايلوة 

موف األهوداد الرويارل للولات المفوال  اليلم، إ تخدمل  يدا الللات الفين ية عميل إمباناتدا بدايوة
 49بم وواهدل ع وولد الري وو  وئوولات اللفيووم األع بووي، وبتالويووة مووف  وولا الروول المتمروو   ووي 
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ف  واهة إ تب و  وهملديوة، دامول المعي وة حولالي هفويياا يل مت لهة مف مل بلوة وإ تكفوافية 
غايووووة  خللدووووا المراهوووودون حيووووث إ ووووتميوا  ووووي اللتووووا  مترصوووو يف بالصووووخلر والكدوووول  إلوووو 

الموولالي، حيووث تمبووف المراهوودون مووف ا ن ووراب مووف ميوودان اليوولم ال وواهات األولوو  مووف  رووي 
شوودداء  21، و انوول نتيرووة المعي ووة أن  لوود المراهوودون المعي ووة  وويادع إلوو  الربووا  المروواورل

عيحوو ، أمووا  21، با  ووا ة إلوو  "شوويخي هبوود الرفووي ، هووللمي ال ووعيد، يروا ، بوولئيل: "وهووم
الفين ية  كانل معتبويل  وي األرواا موف بيو دم  وابط بيتبوة را ود المعويو  ه ود خ ا يل الللات 

، و ووذلك تمب وول ئوولات عوويل الترييووي مووف إ وولاج اووا يل "الكلم وودان الالا ووب" ووبان الم ولووة بووو
 .1ال تيا  بلاياها شاهدل إل  غاية اليلم هملدية

 ي:م6595فةفتييي18معتكجيقةطونيييوي جي
رل الترييييووة الدامووة باللاليووة األولوو ، تلوول إلوو  الر وولب مووف تعوود  الللرووة أحوود معائوو  الروول 

م ولوووة المصوووارل وبلحماموووة،  انووول تتبووول الل ووومة اليابعوووة موووف ال احيوووة اليابعوووة التابعوووة للم ولوووة 
و ها وودل مووف .ت.م إكتفووفل اللوولات الفين ووية دوريووة لروويل4595فيفووي   21الرانيووة،  بتوواريا 

اب اللاليوة األولو   تتبعتدوا إلو  م ولوة الللروة أ وف تلن  ومتردة نرل اللالية ال اد ة هبوي توي 
الفوووييم عللوووي، ل : "موووف بيووو دم 492بووويف المراهووود ف البوووال  هوووددهم حووولالي ئامووول معي وووة 

، بي مووا ئولات الرويل الفين ووي "ل أمييوان نصويب"، وبقيووادل " ضولو ، ل الويوب حصويور  
يم األع بي وئلات الري و  والللميوة ه بي  معييل بللات اللف 4922 لد بل  تعدادها حلالي 

الذ ف تلدملا إلو   واحة اللتوا  بلا ووة الفواح ات وئواملا بتوليو  المبوان بم واهدل موف  ولا 
وواالويوويان الووذ   ووان   للووي الل ابوو  بأموو ف المراهوود ف،  ووي هووذه األ  وواء وموو  هوودد مووف كف ترص 

 49بويف الووي يف لمودل  ملائول ع ولد عويل الترييوي، وإشوتد اللتوا  الدبابات التوي بودأت تلصوع
 وووواهة، ئوووواوم  يدووووا المراهوووودون بفوووودل رغووووم الفووووار  الكبيووووي  ووووي العوووودد والعتوووواد، وئوووود إ ووووتواع 
المراهووودون إلووو  حووود  بيوووي وئوووع تلووودم العووودو بإ وووتعمالدم األ ووولرة اليشاشوووة مووول وعووولد  ميوووة 

 ووك إلوو  حوويف حلوول  الظوولم والووتمبف مووف  معتبوويل مووف الووذخييل التووي  انوول ت للدووا ئا لووة الت ووليح
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رخوييف،  25مراهدا وعويا  12وئد أ فيت هذه المعي ة هف إ تفداد ، 1وا ن رابالرصار 
 .2عييرا 12ئتيل و 12بي ما بلالل خ ا ي الللات الفين ية حلالي 

 ي:م6511شانف يي19ييطاةجيييويدبمعتكجيماشبجي
 وي العد وود مووف معووارك  دام ولوة  لريووة شووارك  ووبان( بلحمووار)ئييووة واد  الوائووة كانول 

 معول" ،"أحمود بعييوي" ،"مودور هويو  " ،"شو ل  بل يوااي" :دامراهود ف يوموف بو يب الترييي،ح
هي ول الم ولوة الكريوي موف المعوارك ، و  وم هلوي أو ويميلإالمعويو  ب "بلذراع هبود هللا" ،"هلي

خووووول  ال وووو لات األولووووو  موووووف الرووووولرل  المرمووووو  ومعي تووووي أهوووووياس وتيفييا ووووويف ةأشووووديها معي ووووو
 ،" وويل مووورمد"تروول قيووادل م شووددت الم ولووة معي ووة ماعبووة 4592 وو ة الترييييووة، وموول بدايووة 

 لالئوووأ وووف  ،ال ووواهة التا وووعة موووباحاهلووو  م 4592عوووانفي  23 ووولم بووودأت المعي وووة حيوووث 
مدهلموة بلولات موف الري و  واللفيوم األع بوي هلو   و.ت.وحدل مف عويلللات ا  تعمارية ال

ة إلو  واد  الوائوة، و وي هوذه األ  واء  ي عميل الم الك الم ديومتف شاح ات أ ف تم ا نتفار 
كووان  وولا الروول يلوولم بعمليووات إ ووتولعية لترد وود أموواكف تمي ووي ئوولات عوويل الترييووي،  مووا 

إموودادات ب وولا المد  يووة الووذ  بوودأ يلصووع الربووا  واللديووان  ووي م ولووة ماعبووة، وللوود وموولل 
د ال وواهة الرانيووة بعوود ، وه ووأبوودع المراهوودون إ تب وواال وترووديا للئووع تلوودم اللوولات ا  ووتعمارية

ل روودل وموولل إلوو   وواحة المعي ووة وحوودات مووف عوويل الترييووي  ووي الم وواا  المروواورل الوويوا  
أحموود "و "مووالح ئلفووف"و "مووالح بووليران"بقيووادل  المراموويل، و انوول اللحووداتف  مراهوودال وحوودل
الوووذ ف هوواعملا اللوولات الفين ووية موووف هوودل مروواور وأوئعوولا خ وووا ي  امراهوود 19ومعدووم  "بعييووي
م خيل عيل الللات الفين ية حت  أن  ريي مف الللات الذت بوالفيار نتيروة تفاع دوا  ي  ادحة 

                                                 
 .114الميعل ال اب ، صالتاريا الع بي  للرلرل الريا يية، : هبد هللا مللتي 1
ردل  الملدم للملتل  اللا ي اليابول لت وري  أحودا  الرولرل الترييييوة موف الفواتح التلييي ال: أحدا  الرلرل التريييية األوراس 2

 .25م، المصدر ال اب ، ص4591عليلية  29م إل  4595عانفي 
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أ ووف  الليوو حلوول  المعي ووة حتوو   وإ ووتميتبلوولل ال يوويان التووي  انوول تووأتي مووف  وو  ا تراهووات، 
 .1التي إتردل إل  مياكيها  ي بلحمامة وخ فلة وبات ةإن ربل الللات ا  تعمارية 

 ،(MAT49)و (MAS49) األ وووولرةهوووودد مووووف   هووووذه المعي ووووة خوووولغوووو م المراهوووودون 
 تفوودد أوخلفوولا هووددا مووف اللتلوو  والريحوو   ووي مووفل  الروويل الفين ووي، و ووي الردووة الملابلووة 

 ووي أ،  مووا "موويغيل، هبوود هللا مووريح، أحموود بللويووم مووورمد وويل،  مووورمد": هووم مراهوود ف 21
  .2"هبد هللا مورمدأ"و "مالح ئلفف": نداوعيا المراه "رحماني مصوف ": المراهد
يي:(باونسمتيكزيييادريبي)ي  يييم ا قييي دوديجيي شاطيييعسكتيي:يييثايثييمطلبي

أولوول قيووادل الروولرل الترييييووة ه ايووة بووالتكليف الع ووبي  وال يا ووي مووف أعوو  بعووث روا 
عد دل  ي مفل  المراهد ف، وت مية ئدراتدم اللتالية  ي ملاعدة عيل تلليد  خويي  مودارس 

م، لموا 4599ية غيبية، بدأت الفكيل  ي إنفاء مدراس التكليف الع بي   ي أواخي  و ة ه بي 
ل ه وبييا و يا ويا وتيقيوة الم وتلع ألدا مف أهمية  ي إهواء د ول للرولرل وتالوذ تدا بإاوارات  فو

ما  ي مرا  التاريا اللا ي وال يا ة العاموة يالتكتيبي وحت  الم تلع الرلا ي للمراهد ف ال 
 . 3لترييييةللرلرل ا

إن إدراك لر وووووة الت  وووووي  والت فيوووووذ للخووووووي المرووووود  الوووووذ  أموووووبرل تفوووووبل  الخوووووولج 
تخوذت إلوذا  ،بديبة د عدا للبرث هف مختلع الرلل  ال اععة للخويوم موف الوول  الرودود مال

نفاء مودراس للتكوليف هلو  الرودود التلن وية الريا ييوة، الفكويل التوي إي مح بئيارا  م4591  ة 
دموي، خالود  رملولا، هبود هللا  موورمد"يدها بعود تخويم بعوا المراهود ف أمروا  هم  هل  تر 

                                                 
التلييي الردل  الملدم للملتل  اللا ي اليابول لت وري  أحودا  الرولرل الترييييوة موف الفواتح : أحدا  الرلرل التريييية األوراس 1

 .13م، المصدر ال اب ، ص4591عليلية  29إل   م4595عانفي 
والوباهووة  ، دار الدوودع لل فوويبوعتيتتفييثايثتتجوةتتائعيووحقتتائقيعتتنيييثتتورةيييا تيتيتتجيبتتاألوريسييي احةتتجيي: همووار موولا 2
 . 35، ص1223لتلييل هيف مليلة، الريا ي، وا
 . 32، 15ص.م، ص4511ي، الريا ، 99، عم لجيأولينو مبت :"المدارس الع بيية  ي الردود الفيقية" 3
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للتكووليف  ووي المفووي   م4599وغيوويهم الووذ ف أر وولتدم قيووادل الروولرل  ووي أواخووي  وو ة  "الر وو او  
 .1العيبي

بم واهدل  "لعمولر   موورمد"و انل أو  الردلد بإنفاء مدر ة ا اوارات هلو   ود العليود 
مووود يا لدوووا بم ووواهدل  "عبووواس غييووو "دأ الت فيوووذ  وووي إنفووواءها هلووو   ووود ، وبووو"ملووولا موووورمد"نا بوووة 

وو"هبوود هللا ردمووي"و "الر وو او  خالوود "  األولوو مل لللاليووة ل  ، وهووذه المدر ووة عبووارل هووف ميرهووة   
 انول متخصصوة  وي تكوليف ذو  اليتوب العاليوة ، و  لم غيب مد  ة الكوا  21وتلل هل  بعد 

 :نذ ي م دا 2ة مف التدريبفلف أنلاع مختلللالام، و انل ت  خصا ييف  ي نيع األأو 
 .ا هايات الع بيية -
 .الدرا ة ال ف ية -
 . كدا وتي يبدا وغييها: الفيدية والمتل وة والرماعية األ لرة -
 (.أنلاهدا، مضارها، اللئاية م دا)الالايات : ا حيا ية األ لرة -
 .ا  عا ات -
 .درا ة وئاية لنلالام -
 .الوبلغيافية الع بيية -
 (.الييا ة الع بيية)لفخصي الد اع ا -
 . رداب ال للك و تم اال يار -
 . إشارات االتصا  -
 . حيب العصابات والكما ف -
 .3الريب المتري ة -

                                                 
 ، الم ظموووة اللا يوووة للمراهووود ف،91، عم لتتتجيأولينتتتو مبت، "المووودارس الع وووبيية أ  ووواء الرووولرل الترييييوووة": برووواو  المووودني 1

 .29، ص4511 الريا ي،
 (.19)أنظي الملر  رئم  2
شتيتتدةيييشتتتوقي، "ييوي الولا يالعليودل الع وبيية لربدووة التر" كوو  شويء هوف مياكووي التودريب أ  واء الروولرل": موورمد رمضواني 3

 . 41، ص1244نل مبي  24، 11، عيييوم 
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لتدريب م تفويل هلو  اول  الرودود ابا  ا ة إل  هذه المدر ة ه اك العد د مف مياكي 
 :م دا
 لترييوويكووان مخصصووا للتوودريب وتمي ووي وحوودات عوويل ا: مي ووي حمووام  وويالة ئوويب باعووة، 

حول   إلو  مي وي لياحوة اللحودات الم وتعدل للودخل ، و وان يضوم حولالي  م4591و ي  و ة 
 .متعلم 322

 مووبح مووف أهووم موودراس حتوو  أر فيمووا بعوود يلوول بووالليب مووف الكووا  اوول  : مي ووي ئووين حلفايووة
 .ا اارات

  األ لرة والم ونة تخييفلوهل مي ي  :الدماءمي ي واد ميلي شي  غار. 
  ةو انوول هووذه المياكووي ئييبوو :للتوودريب الع ووبي   23، ييتوولن 21يتوولن ، ي 24مي ووي ييتوولن 

 .1مف مي ي القيادل العامة بالار الدماء
التووودريب والتعلووويم  مع وووبياتروايوووة الكريوووي موووف المراهووود ف الوووذ ف تخيعووولا موووف وح وووب 

أن هووددها تيا وود خوول   وو لات حوويب الترييووي نتيرووة ملاكبووة ا  ووتياتيرية و بتوولن  .ت.لروويل
ومووف أهووم تلووك للوولات الفين ووية، و ووذلك مووف أعوو  ر ووبلة العموو  الع ووبي  وتووولييه، المضووادل ل

 :المدارس المتليهة  ي م اا  متعددل هل  الردود التلن ية الريا يية
 مر د متعلم 1222و 4222تضم ما بيف  (:ربعاء ل  األ) ءم ولة غار ديما. 
 ووتالل  إضووا أنوو  تووم مر وود مووتعلم، ومووف المرتموو  أي 1222ضووم حوولالي ت :م ولووة توواعيويف 

 .تاعيويف، اليبيبة، ئين حلفاية: الللاهد ال ابلة واللديمة التي تلل هل  الردود وهي
  متمي ووييف  ووي المع ووبي الفين ووي  مر وود مووتعلم 922تضووم حوولالي  (:ئفصووة)تمالوويل م ولووة

 ".   للوار"اللديم 
ليووات إن الخوووي الووذ  أمووبرل تمرلوو  األلالووام هلوو  اوول  الخووط المبدوويب بال  ووبة لعم

العبلر  ي  هل  القيادل  ي الردود إنفاء مدر ة متخصصة  ي األلالام وهوي مدر وة مول  
 لوم موف مد  وة الكوا  وتضوم هوذه  42والتي  ميل رنذاك بمدر ة المفيئعات، وتلول هلو  بعود 

                                                 
 .111، الميعل ال اب ، ص(م4591-4591)شببات الدهم الللع تي للرلرل التريييية : الواهي عبلي 1
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لووول ، وئوود حل  م4595تخيعوولا م دووا  وو ة  متووويبص 122حصوواءات حوولالي ا المدر ووة ح ووب 
، و انوووول 1   ل ووووع وأمووووبح مليهووووا مي وووويا للتوووودريب والتكووووليفإلوووو   وووواقية  وووويد م4592 وووو ة 

التووودريبات  وووي مدر وووة مووول  ملعدوووة خصيصوووا  ختووويا  خوووط مووولري  و وووذلك التي يوووي هلووو  
ملاعدة خووي األلالوام المضوادل لنشوخاص واأللالوام المفخخوة والمضوي ة التوي ت وتخدم للكفوع 

 .2الليلي
تيوب لتودريب المراهود ف  توم ترييويه موف اوي  المراهود وئد تمب ا موف الرصول  هلو    

مد  وووة الفوووييعة بتب وووة الوووذ  تخووويم موووف مدر وووة مووول ، وتمبوووف موووف أموووي  " إبوووياايم إ وووماه "
المفووار ة  ووي الدرلمووات هلوو  ال وود الفووا ك المبدوويب هلوو  اوول  الروودود خامووة  ووي م ولووة 

م بم ولوة 4592 ل  أهياس وتب ة،  ما أن  تمبف موف إعتيواي الخوط الفوا ك والمبدويب  و ة 
 لووم،  29ية بوووتلن ووال التووي تبعوود هووف الروودودحوودود الم ولووة ال اد ووة  موول( ب ووي العوواتي)يارل الموو

وشوووووارك  وووووي معي وووووة اليريلوووووة أ وووووف تعي ووووول وحووووودات عووووويل الترييوووووي للمتابعوووووة موووووف اللووووولات 
 .  تعمارية التي تريس خط ملري ا

 ولووة المللووادل بت وولمي  " إبووياايم إ ووماه " ووي مدر ووة موول  وئووام د تووي التوودريب  ب  ت ووك  
ال اد وووة باللاليوووة األولووو  حتووو   ووووتم ا هتمووواد هليووو   وووي توووودريب ع ووولد عووويل الترييوووي داخوووو  

إحتلع هذا الك تيب هل  معللمات ه بيية هامة مفصلة  ي شوب  دروس  ول   الريا ي، وئد
 3:نراو  إيرايها فيما  لي

 هووود ف وهووول عبوووارل هووف بينوووام  ترقيفوووي للمرا :يياعتيتتتفيبتتتايثورةيييا تيتيتتتجي:ييتتتدرسييألول
 وي  وبي  ترليوو  و .ت.و وعويل.ت.دور عبدوةيعوي دم بوالرلرل وأهودا دا ال بيلوة،  موا يفويا 

عليا للرلرل المتمرلة  ي المرل  الولا ي األهلو  ولر وة م   ات الا  تلل ، والتعييم بال
ووووي  إلووو  الت  وووي  والت فيوووذ التوووي ترللووول إلووو  الربلموووة الم ئتوووة للرمدلريوووة الريا ييوووة، والت

                                                 
 .21المصدر ال اب ، ص: براو  المدني 1
 .415نفأل وتولر عيل الترييي اللا ي، الميعل ال اب ، ص: لببي حف  هللاب 2
 .د تي حيبي لريل الترييي اللا ي، المترع اللا ي للمراهد بخ فلة: إبياايم إ ماه  3
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م والدياكووو  4599أوت  12م وهلووو  ئووويارات مووو تمي الصووولمام 4591نووول مبي  مبوووادو أو 
 .1الت ظيمية للرلرل الريا يية  يا يا وه بييا هل  الم تلع الداخلي والخارعي

  تتمروو   ووي تعلوويم الر وولد الملترلوويف بمياكووي التوودريب  :يإلعتتازيتيييعستتكتيج:يييتتدرسيييثتتان
التعامو  مول اللوادل وترمو   اء تودريبدم و يفيوة أ المبادو األولية ال ظامية واي  ا نضباج 

الم ووو ولية الكاملوووة  وووي أداء اللاعوووب و ووو  اللووولانيف الع وووبيية المعمووول  بدوووا لووودع الريووولش 
بدايووووة مووووف التعووووداد الليلووووي واألكوووو    وووواهة 11، حيووووث يبلفوووولن بمدمووووات خوووول  ال ظاميووووة

 .2والريا ة وال ظا ة
 ييمهماتيييعسكتيج:يييدرسيييثايث:  
يعي ف مف اي  اللا د  يصا  الي ا   الففلية أو المبتلبة بويف اللوادل، :يبتيتش دييييمخا -

داخو  اليئعوة الراليافيوة التوي ت فوط  يدوا وحودات ويرب أن يبلن ملموا  بوالظيو  المريووة 
، و وووي أداء ..(عبوووا ، أوديوووة،  ووودل )عووويل الترييوووي بموووا  وووي ذلوووك المظووواهي التضاري وووية 

داء المدموووة  وووي أ ووويع وئووول ممبوووف حتووو   وووتم التلامووو  المدموووة يروووب هليووو  التفوووي  التوووام أل
، وتعوود هووذه المدمووة ذات أهميووة ئصوولع، حيووث يم وول ع وود  بوويف اللووادلوتبوواد  المعللمووات 

، و وي حالوة حصواره مورل وئبو  أن يلول المخابيات مف الدخل   ي إشتباك مول ئولات العودو
إ وترلاب  وإ وت وائ    ي األ وي يروب أن يلولم بتمييو  الي والة وأن يبوتم األ ويار  وي حالوة

، وه وود مووف اووي  اللوولات ا  ووتعمارية، و ووي حالووة تبليالوو  للخبووي يرووب أن   تظووي الروولاب
 .3اليعلع إل  ئا ده يرب أن يلدم تليييا هل  الظيو  المصاحبة للمدمة

والمياقبووة يعموو   وهوول ع وود  مرووارب مبلووع بمدمووة الريا ووة(:ييي تتارس)يي  تتدييييتيصتتدي -
خول  أداء المدموة، وموف الريا وة وتلوديم تلييوي مفصو  للا وده  هلو  أداء مدمتو  اول   تويل

                                                 
، (م6597-6598)يست ا ي(يجتونس)ذكتياج يبايمدرسجييي تبةجيإل اريتيشةتيييا تيتيييو   يبايكتافي: براو  المدني 1

 .39، ص1242دار هلمة لل في والتلييل، الريا ي، 
 .المصدر ال اب  ،لداد ريايمية ل ا :شدادل المراهد 2
نووول مبي  29ملابلوووة شخصوووية بوووالمعي  الووودولي للكتووواب بوووالريا ي العامووومة، ، مرمووولد إ وووماهي  مووولو   :شووودادل المراهووود 3

 .44.22، ال اهة 1241
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هدم تيك الريا ة أو التدواون  وي أدا دوا، وهول مم ولع موف التريوة أو تلوديم ال ولا واعبات  
،  ما يم ل هلي  الت ل  مف مبوان إلو  رخوي وتكولن حيا وت  بال ومل وال ظوي هلو  والمراد ة

لووو  إال إذا ومووول  الخووووي بالتوووة ولوووم يرووود أن يبووولن  ووولح  مللوووف م وووتعدا لليموووي، وال يو
 .1 يمة لتبلي  إشارل الترذ ي

يعي  و  ئا ود الفولم أو الكتيبوة، ي ويي أموام الرويل  وي ا ترواه المعويف موف  :يي  دييييكشاف -
ئا ووده، مدمتوو  إكتفووا  العوودو، يرووب أن يبوولن هلوو  درايووة بالم ولووة مووف حيووث تضاري وودا 

يي مووف نلوووة مياقبووة إلوو  أخوويع ويختووار األموواكف ي وو... و ووباندا وال باتووات التووي ت موول بدووا
التي تصلح لل يي أو المبيل،  بل  دا موا هلو  إتصوا  بم و ولي ، و وي  ريوي موف األحيوان 
ي وواهده أحوود الر وولد ألن العوودو يمبووف أن ي ووتعم  األلالووام أو الفخوواي،  وواألو  يلوولم بتيموود 

  .العدو والراني يللم برما ت 
 تعووي  الر وود  هلوو  أنوولاع األ وولرة ومصوودرها و يفيووة :يييستتالحييي تبتت :يييتتدرسيييتيبتتع 

 :و يفية إ تعمالدا هل  ال رل التالي وهدد اللاتدا ومياياها الريبية داتي يبدا ونله
ملووم، وهووي  وولا  وويد  1.51عيووار  م4151نموولذم : (Moser) الب دقيووة األلمانيووة موولييي -

 122إلووو   122ف المووودع العملوووي مووو)لووو  رموووي مرووودود هلووو  م وووا ة ئصوووييل أو متل ووووة 
اللوووات هلووو  موووفيف  29د يبووولن باليووود بلا ووووة موووفا ح لتعميوووي الخيموووة بووووويوووالتي ، (متوووي

 .متخالفيف
ملووم نموولذم 44.13 وولا  وويد  رلووي عيووار : (Thamsson)األمييبووي اام وولن  اليشوواش -

كوووو ، 1.93 ووووم ووينوووو  19م،  يمووووي الوللووووات بوووود عات، اللوووو  4514م، ونموووولذم 4531
 .متي 422أئص  مدع 

                                                 
 .المصدر ال اب : إبياايم إ ماه  1
 .11، 31ص.، المصدر ال اب ، ص..ذ يياتي بالمدر ة الريبية: براو  المدني: أنظي أيضا -
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م، 4519ملم، نمولذم 1.93 لا نصع رلي، عيار : (Karbil)ية األمييبية  يبي  الب دق -
، (متووي322إلوو   492الموودع مووا بوويف )ي ووتعم  هلوو  الم ووا ة اللصووييل ولدووا رمووي مل وو  

 .اللة نارية 49 م،  عة المخين 52ك ، الول  1.3اللين 
لذم ملوووووم، نمووووو1.1 ووووولا  ووووويد  نصوووووع رلوووووي عيوووووار (: Bren)اليشووووواش ا نرليوووووي  بووووويان  -

متووووي،  وووويهة 1222-4222كوووو ، الموووودع مووووف 5.9، الوووولين متووووي4.41م، الووووول  4511
 .اللة  ي الدقيلة 192-192اليمي 

 ووووم، 51ملووووم، الووووول  25م، عيووووار 4515نموووولذم (: Berreta)اليشوووواش ا يوووووالي بييوووووا  -
 12اللووة وأخوويع تي وول  12 ووعة المخووين متووي، 122-422كوو ، الموودع المفيوود 3.1الوولين 
 .1اللة

 وم، الولين 11م، الوول  4515ملم، نملذم 25عيار (: MAT49)ين ي ماج الف اليشاش -
 .متي، ي تعم   ي الم ا ات اللصييل322-422 ك ، المدع3.9

اللوووو  ملووووم، 1.9 وووولا  وووويد  نصووووع رلووووي عيووووار (: MAS36)الب دقيووووة الفين ووووية موووواص  -
 .اللات 29متي،  عة المخين 322-122ك ، مداه المتل ط 3.1وين   م، 91

ملوووم، نمووولذم 1.91 ووولا  ووويد  نصوووع رلوووي عيوووار  (:Garand)مييبيوووة ئوووارل الب دقيوووة األ -
متوووي،  وووعة المخوووين 4322متوووي، المووودع المفيووود 4.12كووو ، الوووول  9.19م، الووولين 4541

 .متي122-ملم23 ي الفلالذ اللة، ئلل ا ختيا   11
ملوم، 1.49عيوار  لا  يد  للم ا ات اللصييل وهل  لا دئي  عودا، : الب دقية الفين ية -

 وووووعة متوووووي، 4122-122كووووو ، المووووودع 3.19متوووووي، الووووولين 4.3ملوووووم، الوووووول  21وعيوووووار 
 .اللة بالدقيلة،  لا عيد لك   ئلي  ا حبام 42-21اللات،  يهة اليمي  25المخين 

ملوم ي وتعم  إموا  ب دقيوة بالم و د 1.51 لا عماهي عيار (: MG45)األلماني  يشاشال -
يمبوف  متي، لدا رمي دئي  للالايوة122-392ع الر ا ي وإما  يشاش بالم  د الرل ي، المد

                                                 
 .المصدر ال اب : إبياايم إ ماه  1
 .429، المصدر ال اب ، ص..ذ يياتي بالمدر ة الريبية: براو  المدني: أنظي أيضا -
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أن  يموووي اللوووة بوللوووة أو تيويوووده بفووويا ط الوللوووات فيعمووو  بإ وووتميار أو بووود عات،  ووويهة 
 .اللة بالدقيلة 122

-122 وولا عموواهي  وود األشووخاص والوووا يات، الموودع (: MG42)اليشوواش األلموواني  -
 .ك 32، اللين متي4.11اللة  ي الدقيلة، الول   422-92 يهة اليمي متي، 122

ملوم ي وتعم   ود األهودا  الرابتوة 1.9 لا عمواهي عيوار : (11/15) اليشاش الفين ي -
،  ويهة متوي4222-922 المودعوالمتري ة وهل  لا دئي  عدا  وي الم وا ات اللصوييل، 

  وي الفوولالذ ، ئولل ا ختوويا كوو 1.5متووي، الولين 4.1اللووة  وي الدقيلووة، الوول   122اليموي 
 .1متي112-ملم3.11

ملووم ي ووتعم   وود الوووا يات 1.1 وولا عموواهي عيووار (: Bren)ليشوواش ا نرليووي  بوويان ا -
متوي،  يموي اللوة بوللوة أو بود عات،  ويهة 3222-122 المودعهل  الم ا ات اللصييل، 

 ووم، وهوول  وولا يفووتال  93كوو ، الووول  42.9اللووة  ووي الدقيلووة، الوولين  422-92اليمووي 
 .بلتييل عيدل  ي غاية ا حبام والدئة

م،  ووووولا عمووووواهي  ووووود 4519ملوووووم، نمووووولذم 41.1عيوووووار : ش األمييبوووووي الرليووووو اليشوووووا -
اللوة  وي  492،  يهة اليموي متي3222-922 المدعك ، 91الوا يات والدبابات، وين  

 .الدقيلة
ملووم موو ل إيوووالي نموولذم 41.1 وولا عموواهي عيووار (: Berreta)اليشوواش الرليوو  بييوووا  -

كوو ، 94فووة هلوو  م ووا ة ئييبووة، الوولين م مضوواد للوووا يات والوودبابات الخفي4599م و4592
 .2اللة  ي الدقيلة هل  د عات 122متي،  يهة اليمي 322-122المدع 

ملوم بيموي م وتمي 41.1 ولا عمواهي عيوار  (:Browning) اليشواش األمييبوي إبياوني و  -
أو بد عات، دئي  للالاية نظيا لربات  وي تعم    لا للدهم  ي  تيبة أو دهم للمفوال  ود 

                                                 
 .411، المصدر ال اب ، ص..ذ يياتي بالمدر ة الريبية: براو  المدني 1
 .المصدر ال اب : إبياايم إ ماه  2
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متووووي، 192-422متووووي، الموووودع 4.99كوووو ، الووووول  31وأكيوووواس اليمووووي، الوووولين الووود اهات 
 .متي422-ملم39اللة  ي الدقيلة، ئلل ا ختيا   922-122 يهة اليمي 

ملووووم،  وووويهة 21 وووولا عموووواهي رلووووي عبووووار  (:Hotshkiss)اليشوووواش الفين ووووي أوتفووووبي   -
متوي، 122-لومم21كو ، ئولل ا ختويا   وي الفولالذ 39اللة  ي الدقيلوة، الولين  192اليمي 
وي ووتعم  خامووة متووي، مووف خلاموو  أنوو  يرموو  هلوو  الظدووي أو هلوو  هيبووة 4.34الووول  

 . د األهدا  الرابتة
-3222ملوووم، المووودع 1.1 ووولا عمووواهي عيوووار  (:Bikarez)اليشووواش األمييبوووي بيبووواري  -

متووي، لوو  رمووي 4.4كوو ، الووول  41.9اللووة  ووي الدقيلووة،  322متووي،  وويهة اليمووي 9222
 .ت المتل وةدئي  ممدود للم ا ا

شوووف، المووودع 91 مووود ل عيوووار - ملوووم هوووديم التياعووول مضووواد للووودبابات والمياكوووي الع وووبيية والد 
كو ، يمتواي بخفوة الولين و ودللة ال لو  32.4متوي، الولين 4.91متوي، الوول  422-4122

 .وا  تعما ، ي تعم  لليمي وا   اد والدهم
مضووووواد  م4599ملوووووم نمووووولذم 11.5 ووووولا عمووووواهي عيوووووار (: UKM)ئاذ وووووة الصووووولاريا  -

ملووووم  ووووي 992ملووووم و192متووووي، ئوووولل ا ختوووويا   ووووي الفوووولالذ 922-122للوووودبابات، الموووودع 
، الرفولل عل واء ئذيفوة  وي الدقيلوة، يعمو  بمللود  ديبوا ي 29-29ا  م ل،  يهة اليمي 

داخلدووا مفرووي موواليي، وهوول  وولا  وود  ا  ووتعما  ( TNT)بدووا مفيئعووات ئليووة مووف نوولع 
 .1ميود بم ظاروالتفكيك 

 يروووب هلووو  الر ووود  إتبووواع ا حتيااوووات  وووي تعاملووو  مووول :يييماف تتتتيتي:ييختتتامسييتتتدرسي
م ول إ وتعما  ال وار ، وي  لبإئتيابدا مف ال ار والرويار  احقيقي   ا    خوي المتفيعات حيث أندا تمر  

أو  وا  وواءل بمصووابيح ذات شووعلة،  مووا يم وول ت ووخي دا ف ووي مخوواين المتفروويات والتوودخي
ع صووو   لفوووم ، ويم ووول خلوووط أنلاهدوووا ه ووود الرفووو ، وت  ف معي وووة ألشوووعة اكحفظدوووا  وووي أموووا

 :تفريات ح ب األللان واليا رة  اختيمال
                                                 

 .المصدر ال اب : إبياايم إ ماه  1
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ذا اللولن األ ولد خفوف الملمو   توألع موف وهل مف أئودم األنولاع المعيو وة  :البارود األ لد -
ه د ملم وت  لر وم مفوتع  أو  °392 انية، وحيارل /متي24حبيبات ملبة يفتع  ب يهة 

ا يووة أو موودمة ئليووة، ويفووتع   ووي الدوولاء الولوو   مووا   فرووي مضوواللاا، بتووأ يي شوويارل  ديب
كمووا ي فرووي بلا وووة  تيوو  بووويء أو بوودون موواه ، وي ووتعم   ووي حفوول العبوولات واأللالووام 

دوا بووأدال غيوي معدنيووة  ،  مووا ي  وتعم   ووي حفول ئووذا ع الب وواد  (الخفوب)هلو  أن ي روويع د  
 .1ويرف   ي م تلدهات خالية مف اليالبة

م ووورل  حبيبوووي الفوووب  للنووو  بووويف األ ووومي الفووواتح واللووواتم ح وووب : (Amothal) ا تووومل اال -
مبلناتوو ،  وويهة إنفروواره بوي ووة ن ووبيا وال  تووأ ي ه وود إمووابت  بوللووة ناريووة، وئلتوو  التدميييووة 

، لك و   وي نفو  اللئول يموتص أكبي مف البوارود األ ولد، ويرود  تفواهل مول موادل ال رواس
قيمتوو ، وي ووتعم   ووي الرفوولات الداخليووة ويبوولن بفووب  اليالبووة ب وودللة وهووذا مووا يللوو  مووف 

 .غيام442مفيئعات تين    واحدل 
متفروووي بوووويء حبيبوووي الفوووب  وهووول عبوووارل هوووف مووويي  موووف نيتووويات  (:Amathol)االمتووول   -

 كو ،25-21، ي تعم  هل  شب  حفلات  بييل ويندوا (TNT)مف مادل  %19األلم يلم و
 .ولي بمادل الكاوتفلك ييل التأ ي باليالبة لذلك ياللع بلماش م

  ووتخدامات متعووددلإنوولع مووف أنوولاع المتفروويات التووي ت ووتخدم  ووي (: dynamite)الوود  اميل  -

، ع  تكوولن الوود  اميل مووف  ووا   اليتيوعل ووييف، إ ووا ة إلوو  بعووا األتيبووة والع امووي األخووي 
ولكوووف ن وووبت  الكبيووويل هوووي موووف هوووذا ال وووا   حيوووث تخلوووط هوووذه المووولاد مووول بعضووودا الوووبعا 

شوووب  أموووابل ت وووم  أموووابل الووود  اميل، وتلوووع هوووذه األموووابل وترمووول مووول وتل ووول هلووو  
وهل نلهان ملب وممالي يفتع  ب دللة بتماس ع م حوار  أو بفوعلة  بعضدا البعا،

 .2أو بفع  شيارل  ديبا ية أو اللة نارية، شد د التدميي

                                                 
 .لمصدر ال اب ا: إبياايم إ ماه  1
 .المصدر نف   2
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لووة  تووألع مووف بلوولرات دقيمتفرووي ئوول  للنوو  ب ووي ولوو  نلهووان غبووار   :(Mellenet)المل يوول  -
، أموا ال ولع 4.19-4.39للندا أموفي يفوب  اللول ومذائو   وام عودا، تتوياوا  را و  موا بويف 

، 4.1الرووواني  دووول المصووودلر  توووألع موووف  تلوووة متران وووبة بلووولن أموووفي أو رمووواد ،  را تووو  
يفتال  بصعلبة ه د تما   بر وم مفوتال ، ئليو  الر ا وية بالصودمة وا حتكواك  وي حالوة 

 .دمارا  بيياتعا  يرد  اليالبة، لك    ي حالة ا ش
متفري ئل  بفب  بللرات مفياء المعة ول  ع م  ابول ال يف وده الدولاء (: TNT)التلليل  -

وال اليالبوووووة وال الروووووويارل، وال  ترلووووو   ووووووي الموووووواء، ي وووووتعم   ووووووي مووووو ل الفتيوووووو  الصوووووواه  
 .والمتفيئعات ذا ئلل تدمييية  بييل

 ترمووو  هبووولل متفرووويل وعدووواي  وهوووي عبوووارل هوووف أع وووام معدنيوووةي:يأليغتتتام:يييتتتدرسيييستتتادس
تفريووي ، تخووين تروول األر  شوود د الر ا ووية لنع ووام المتري ووة أو الضوواغوة ممووا  للوود 

تصووويب الر ووود إموووابة بالالوووة بفعووو   1ألالوووام مضوووادل لنشوووخاص: ا نفروووار، وهوووي نلهوووان
ا نفروووار والفوووظايا ت تدوووي بالل وووال أو ببتوووي األاووويا ، وألالوووام مضوووادل لآلليوووات ذات حروووم 

، ويمبووف الووتربم  يدووا بوييلووة مباشوويل أو ه وود بعوود إذا تووم تيويوودها بوودارل يل أكبوويوهبوولل متفروو
أ وولك نائلووة للصوودمة، ويفوويا الوود تي أنوولاع األلالووام وخلاموودا التفريييووة وأموو  مووو عدا، 

م، 4592نمولذم م، وألالام  ين وية الصو ل 4591نملذم ( MCA) م دا األلالام ا نرلييية 
، وألالوووووام مضوووووي ة ت وووووتعم  للكفوووووع 2م4591ذم م، نمووووول 4591م، نمووووولذم 4594نمووووولذم 

 .الليلي
وهي أر وة مروددل ب لواج مميويل هلو  خييووة تل وح األمواكف الميروهوة : األر  الملالمة -

باأللالوووام ح وووب ا ترووواه الوووذ  ي ووولك  العووودو، وت ل وووم األلالوووام الم وووتعملة هوووادل إلووو  ألالوووام 
أمتووار  23اوولال وأمتووار  29بم ووا ة  ت فرووي بالضووالط توويرع  وو  موويل  ووي مووفيف متخووالفيف

                                                 
  (.11)أنظي الملر  رئم  1
 .(11)رئم أنظي الملر    2
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 21هي ا، أما ال لع الراني  دوي ت فروي بال ورب وتويرع  و  مويل  وي موع واحود بم وا ة 
 .1أمتار

 هوووي أ ووولرة خاموووة ت وووتعم   وووي الرووويوب تتكووولن موووف ي:نتتتازيتيييقاتتتال:يييتتتدرسيييستتتابع
مختلع الملاد الكيميا ية   ت  ه دا ملاد  امة مدلكة لإلن ان والمريط، ت ل م إل  غوايات 

ي  وووي الر وووم وتعوووو  وظا فووو  البيلللعيوووة، وغوووايات خانلوووة تووو  ي هلووو  الردووواي  وووامة تووو  
واليؤيوووة، غوووايات  الت ف وووي، وغوووايات خانلوووة م ووويلة للووودملع تووو  ي هلووو  اللظوووا ع العصوووبية

حارئووة با  ووا ة إلوو  غووايات مديرووة توو  ي هلوو  الموودارك العلليووة للفووخص وتكوولن الالووايات 
 .  ئويات ما ية تول  هل  األر هل  شب   باب أو دخان  ي الدلاء أو هل  شب

 بعود ترصوي  أخبوار دقيلوة لتري وات وحودات العودو  و ظم الكمويف :يييكمتائن:يييدرسيييثامن
و فع أوئات  ييه وأماكف تلييل أ ياده، ويرب ا لموام اللبلوي بوبيعوة م والك المبوان موف 

 وولد هووادل حيووث التضوواري  وال بووات وال ووبان، يعموو  ئا وود اللحوودل الع ووبيية هلوو  تل وويم الر
ي:إلوو   وولعيف،  وولم الوود اع  ووم  وولم الدروولم ويرووب ا لتوويام بال لوواج التاليووة  ووي ت فيووذ الكموويف

األخبار، الكلمة، المدمة، إشارل بداية الدرولم، اييلوة ا ن وراب، إشوارل ا ن وراب، مبوان 
 .الضيب، الدرلم، التملي ، ا ن راب: ا تصا ، هل  أن   فذ الكميف ب يهة  ا لة

 أن ترووواو  إذا أمووويب المراهووود  وووي ميووودان المعي وووة يروووب :ييإلستتتعا ات:ييااستتتعييتتتدرسيي
إ ووعا   ب وويهة وتتلاموو  معوو  هلوو  أن ت دوولن مووف خوووي إمووابت  وتولووب م وو  أن  تمالووك 

مبووان نف و ،  ووإذا  انول إمووابت   ووورية تبودأ بإ ووعا   وتضوميد عياحوو ، وتروواو  نللو  إلوو  
ابت  بالالووة أو وئوول لوو  خلوو  إدراكووي أو بعيوودا هووف  وواحة اللتووا ، وإذا  انوول إموو رخووي رمووف

رموف  وئم ب لل  بوييلة  وليمة وإن تعوذر ذلوك  أتي و   وي مبوان هللي  تر ب التلام  مع 
 .2هل  أن يبلن معللما ه د اليعلع

                                                 
 (.15)أنظي الملر  رئم  1
 .المصدر ال اب : إبياايم إ ماه  2
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وئوود  رفوول القيووادل عدلدهووا هلوو  م ووتلع اللاهوودل الخلفيووة بتوولن  مووف أعوو   ووك العيلووة 
 :خل التي  ي تدا  يا ة التولي  الردود  مف 

كوووووياء بعووووووا المووووويارع هلوووووو  التووووووياب التلن وووووي وترليلدووووووا إلوووووو   ك وووووات ه ووووووبيية لصووووووالح  -
 .و.ت.عيل

 .تكليف  ي  متخصصة  ي ئول األ لك الفا كة -
 .تكليف  ي  خامة تعم   دلي  لت دي  هملية ميور ئلا   ال لا والم ونة -
 .تلديم تكليف مبرع و ييل للكتا ب التي  تلتر  بالداخ  -
 .1وتدريبدم لتفبي  وحدات و تا ب م ظمة هل  الردودتكليف الر لد  -

والموو ن التووي  األ وولرةولتعييووي الرانووب التكوولي ي ئاموول القيووادل بتكووليف مياكووي لتخووييف 
 .2تص  مف البلدان المختلفة لضمان الدهم الللع تي الذ  تلدم  هذه المياكي للرلرل

 مر وووود  ووووي الروووويل  ن وووورابيإبعوووود : "ذ ياتوووو ويلوووول  المراهوووود إ ووووماهي  موووول و   ووووي م 
نتللوول بعوودها إلوو  مي وووي إلترووائي بصووفل  الروولرل  ووي مد  ووة غوووار الوودماء توولن ، و إالفين ووي و 

عتيووواي  تووويل إختيارنوووا ألعووو  التووودرب، وبعووود إالتوودريب مووول  بمد  وووة الكوووا  التلن وووية، حيوووث تووم 
ت إلووو  لف وووا بمدموووة التووودريب بوووالمي ي، و  وووا ن وووتلب  المراهووود ف اللوووادميف موووف اللاليووواالتأهيووو     

يعوووايات الع وووبيية موووف دون  ووولا الرووودود التلن وووية وتلليووو دم درو وووا  وووي ال ظوووام المووو ظم، وا 
وبال ووولا، و وووذلك ال ووويي بوووالخولات المليونوووة مووول إنفووواد األناشووويد اللا يوووة الرما وووية التوووي 

الرليلووة خامووة الدوواون  األ وولرة تلعووب هلوو  الر وولد حفظدووا، وتعلوويمدم اليمووي هلوو  مختلووع 
ملووم، 19ملووم، و91رتووداد عيووار ملووم، و ووذلك المودا ل هديمووة ا 429ملووم، و11وملووم، 92عيوار 

تتوووام دورل التووودريب خإ، وبعووود 19، وأم عوووي 11واليشاشوووات الرليلوووة موووف نووولع دوشوووبا، وأم عوووي 

                                                 
 .35، 31ص.ص، الميعل ال اب : عما  بلفيد  1
 .35الميعل نف  ، ص 2
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ن المتخيعوووولن مووووف المي ووووي إلوووو  اللحوووودات الميابوووووة هلوووو  الروووودود الفوووويقية و  تلعوووو  المراهوووود
 .1"للريا ي

، حيوث بتلن  تولرا  ملرلظا مف حيوث الديبلوة والت ظويم و.ت.لإلشارل  لد هي  عيل 
م 4591-4591لووم يعوود عبووارل هووف  ووي  مووف المراهوود ف المتووولهيف مرلمووا  ووان هليوو   وو لات 

ب  إرتل  إل  م تلع الريل ال ظامي خامة بعد إنفاء لر ة الت ظويم الع وبي  بتولن  أ ييو  
بلمة الم ئتوة للرمدلريوة الريا ييوة ه بعدما إنتللل إل  تلن  الردم،  ما تضاهفل أهدا4591

التوي أمووبرل تمتلوك ملوويات وم   وات ذات مووبالة ه وبيية ميتبوووة أ ا وا بم ووا   التمووليف 
 :والت ليح، ومف أهمدا

 .خلية الريب الد تلر  بباب الرد د الذ   ان ي تال   مخين لترميل األ لرة -
 . ك ة رأس الوابية برملل  وأتخذت  مي ي لن لرة -
ف  لعوود ملووي الروويب الد ووتلر  الرد وود الووذ  ي ووتال  هوول اخخووي  م ووتلدع بوواب  ووعدون أ وو -

 .لن لرة والذخييل
 .ني  ال ياشي الذ   ان ي تال   م تلدع لعيبات وشاح ات نل  األ لرة -
 .2خيندار  ان ي تال   مي ي للتدريب والتكليف لع امي عيل الترييي -

ف وتوودريب الر وولد الووذ ف و بعوود إتبوواع إ ووتياتيرية الي ووبلة والتكوولي.ت.للوود أمووبح عوويل
" للملنود"عيفوا  ه وبييا  هصوييا ، و وي هوذا ال ويا  ئودمل عييودل تخيعلا مف المدارس الريبيوة 

(Le Mounde )للوود أمووبح : "ترلوويل  حوول  تووولر ئوودرات عوويل الترييووي  ووي الربدووة الفوويقية
نووويع  عوويل الترييووي عيفووا  م ظمووا   عوول  الفوووي  اللليلووة ذات  ل وويف أو أربعوويف ع ووديا مووينا

فيوووال   وووخمة مل ووومة إلووو   تا وووب و وووي ،  ربدوووة الترييوووي لوووم تكتوووع بوووأن تمووو ح ع لدهوووا بدلوووة 
ه ووبيية لتعووويدم مظدووي الر وولد ال ظووامييف، ولك دووا  وول  ذلووك دربووتدم توودريبا  م ربمووا وععلوول 

                                                 
، 1249دار اللصووووبة لل فووووي، الريا ووووي، ، نمتتتتذكتيتيشتتتتا ديمتتتتنيةتتتتتنينيومشتتتتاركي تتتت يحتتتتتبي:  ووووماهي  موووول و  إمرمووولد  1

 . 449، 425ص.ص
الملتلوو  الوولا ي حوول  نفووأل وتووولر عوويل ،ي"(م6511-6591)يشتتةتيييا تيتتتيييتتو   يباتتونس": ليووةهميوويل ه الصوواليي 2

 .21، الريا ي، ص1229، ويارل المراهد ف، عليلية الترييي اللا ي
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و عيفووا  نظاميووا  بروو ، وهوول ي ووتر  هووذا .ت.الواهووة الرلريووة ت وولد  وويئدم، وهبووذا مووار عوويل
يووي  وو   وولم أكرووي  ووأكري هووف عموواهيي الموودنييف الووذ   ووان ي وويل بوواألم  اللمووع بعوود أن  تم

 ريل الترييي إ تواع أن يفي  وعولده وئلتو  وذلوك بوإهتيا  العودو الفين وي نف و  ، 1"بي دا
 .الذ  ما  ت  يفبك في  و ي ئدرات  ويصف  بأن  مريد أهما  للواع اي  وميتيئة

 وي عميول التوولرات التوي ترود  لاكبوة و لم.ت.للد عاءت ا  تياتيرية الرد ودل لرويل
الريا ووووي خامووووة فيمووووا  تعلوووو  بملاعدووووة ا  ووووتياتيرية الع ووووبيية المضووووادل واللئوووول   ووووي وعوووو  

الرمدلريوووة الفين وووية الخام وووة بيهاموووة  ابلتدووواالمخوووووات الع وووبيية الفين وووية الكبووويع التوووي 
الفوووا ك شوووا ،  يا وووة الخ ووو  والتوليووو  بب ووواء الفووود هلووو  غووويار دهوووم " شوووار  ديالووول "الر ووويا  

إاووول  العمليوووات الع ووبيية الكبووويع التوووي  انووول اللاليووات الداخليوووة م ووويحا لدوووا إلووو  با  ووا ة 
 .لللضاء الرلرل التريييية

 

                                                 
، شتيتتدةيييم ا تتد": بعوود موويور واحوود وأربعوولن شووديا هووف إنوودالهدا مووريفة للملنوود الفين ووية ترلوو  تووولر الروويب الريا ييووة" 1
 .42م، الريا ي، ص4591أ يي   24، 14ع
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ي:وي  يمويشهجييألسالكيييشائكجيييمكهتبج.ت.أساييبيشةت:يييمب ثيييثان 
وتدييووب  أولوول ال وولوات ا  ووتعمارية الفين ووية إهتمامووا  بيوويا لم ووألة إختوويا  الروودودي

األ ووولرة هلووو  الرووودود الفووويقية،   وووخيت إمبانيوووات ه وووبيية  بيووويل  يلوووا  شوووببات التدييوووب 
وترفيووم خووولج ا مووداد، وو ووعل  ووي  ووبي  ذلووك ال وودود الفووا كة المبديبووة الموويودل بمياكووي 
ه وووبيية  بووويع وأبياعوووا للمياقبوووة وحلووول  لنلالوووام،  موووا وظفووول  وووي  مختصوووة لمياقبوووة تري وووات 

الردود الفيقية، للد إ وتواهل اللولات الفين وية  وي أغلوب األحيوان أن  و هل  ال .ت.عيل
 .ت صادر  ميات  بييل مف األ لرة

ي:إنطالةايمنيجونسيمعاركييي دوديييشتقةج:يييمطلبييألول
يي:أوضاعييي دوديييشتقةجي  يل يسةاسجييياطويق .6
ا اللاهوودل للوود أ وويت ا عووياءات الفين ووية هلوو  همليووات التمووليف التووي  انوول تضووولل بدوو 

الفوويقية والاليبيووة، إذ أمووبح مووف الصووعب إعتيوواي الخووولج الفووا كة المبديبووة وإدخووا  ال وولا 
" بووووواري  مووووواتل"، وح وووووب عييووووودل 1ف ئبووووو وووووووو  موووووووول تدخووووووووي  انوة التوووووووووووو  الكميوووووووبإنتظوووووام وب ف

(Journal Paris Match ) إن ا دارل : "م4591 وبتمبي  14الصوادرل بتواريا  114 ي هوددها
م مووف خفووا ن ووبة العبوولر وا ختوويا  إلوو  حوودود 4591تعمارية تمب وول م ووذ بدايووة أكتوولبي ا  وو
وهوووذا موووا    وووده أغلبيوووة ئوووادل اللاليوووات  وووي الوووداخ ، حيوووث أنووو  ومووول بدايوووة ب ووواء ، 2"بالم وووة 12

األ ووولك الفوووا كة إ وووتدان ئوووادل الرووولرل بفاهليوووة المفووويوع الفين وووي، وئووود  وووأ   وووبان الرووودود 
لع ووبيييف إذا  ووان هلوويدم ا نصووياع ألوامووي الروويل الفين ووي والعموو   ووي الفوويقية الم وو وليف ا

إشتالللا وإد علا ل ا مف حصة ميدود هملكم نرف براعة إل  المولارد ": ب اء الرلاعي،  أعابلهم
 ووي عييوودل المراهوود " مرموولد الفووييم"و" كووييم بللا ووم"، وهووذا مووا موويا بوو  القياديووان "الماليووة
، لكووف "و.ت.تخلوو  الفووببات المبديبووة مووعلبات عدي ووة لروويلال : "م4591مووا   29بتوواريا 

اللائل أ بل العب  حيوث تفوائم الل ول بعود تعييوي خوط مولري  بخوط شوا  الوذ  هوي  واليوات 
                                                 

 .94، 92ص.التمليف والت ليح إبان الرلرل التريييية، الميعل ال اب ، ص: بلببي حف  هللا 1
 .151الميعل ال اب ، ص: هبد العييي بل  ة 2
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الداخ  هف ئلاهده الخلفية بالخارم، وبالتالي م ل ومل  أ  إمدادات بالم ونوة وال ولا، هوذا 
و .ت.إن عويل: "م4591ت وليح  وي عليليوة الوذ   وان مبلفوا  بال" هموي أوهمويان"ما هبي ه   

الووذ  بلوو  ملوودرل ميملئووة مووف حيووث تعووداد أ ووياده وت وولير   تعووي  حاليووا  لخ ووا ي  بوويع، حيووث 
وئوود ياد العوودو مووف و ووا ل  وإمبانياتوو  و ي ووم ... مراهوود  وولولا  ووي شوودييف ألفوويأن أكرووي مووف 

موف األ ولرة،  وإن ترد ود  تكتيب ، وإذا    ا  ي العام الم صيم إ وتوع ا أن نودخ  هوددا  وخما
، و ووي هووذا الفووأن يلوول  1"الت ووليح والووذخييل أمووبح بووالالي الصووعلبة حاليووا ب ووبب إئفووا  الروودود

إن حمايووة األشووخاص والممتلكووات أمووبرل مضووملنة بفووب   عووا  مووف ئبوو  ": "ديالوول "الر وويا  
ع لدنوووا،  لووود أئمووول الرووولاعي هلووو  اووول  حووودود الريا وووي مووول تووولن  والمالووويب، وبفضووو  هوووذه 

توودابيي لووف تووتمبف ئوولات المتموويد ف التووي تلرووأ إلوو  البلوودان المروواورل مووف الوودخل  إلوو  الريا ووي ال
 .2"وتيويدها بال لا

للد أمبرل أو اع اللاليات الع بيية  ي الداخ  مو بة للالايوة بفعو  ال يا وة الاللو   
فيوو   م إنتدو  الوويمف الوذ  تفوواهد4595والتوليو  باأل وولك الفوا كة هلوو  الرودود،  فووي ندايووة 

ع لد عيل الترييي وهم  ترلللن بأهداد  بييل  ي و ح ال دار بأ لرتدم ولبا ودم الع وبي ، 
ولوووم  بووو  موووف الفوووي  والكتا وووب إال مرملهوووات موووالييل وم ا وووليف دون  ووولا وع ووولد نظوووامييف 
بأ لرة دون ذخييل وحت  بدون أ لرة  ي بعا األحيان،  ما ت ائصل و ا   ال ويل نتيروة 

إختفووواء مصوووادر التموووليف وإنلوووواع اوووي  ا تصووواالت بووويف مختلوووع األئ وووام الرصوووار الووودا م و 
وال لاحي  ي اللالية األول  واللاليات األخيع، وئد تكبد المراهدون بعود همليوة توليو  الرودود 

هلوو  حوودود الربدووة الفوويقية مووف  الفوويقية خ ووا ي بفوويية  ادحووة حيووث إرتفعوول ئا مووة الضوورايا
م ح وووووب التلووووواريي الع وووووبيية الفين وووووية 4591مبي دي ووووو 41م إلووووو  غايوووووة 4591عوووووانفي  13

 .3أ يي 123شديد ونف  العدد تلييبا مف الريح ، أما األ يع  لد بل  هددهم  1125
                                                 

 .199الرلرل التريييية، الميعل ال اب ، ص التمليف والت ليح إبان: بلببي حف  هللا 1
، 4514 ووملحي  وول  العووادل، م فوولرات هليوودات، بيوويوت، : تووي، 4ج، (م6511–6597)متتذكتةييألمتت ي: شووار  ديالوول  2

 .92، 95ص.ص
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للوود أمووبرل مروواوالت إعتيوواي الروودود الفوويقية موول التعييوويات المختلفووة لخووط موولري   
ت إعتيواي و موف مرواوال.ت.وإنفاء خط شوا  مو بة للالايوة، لكوف ذلوك لوم يم ول ه اموي عويل

، الردود دخلال  وخيوعا  ألن اللضية بال  بة لقيوادل الرولرل أموبرل تع وي م وألة حيوال أو مولت
حيث تم تكريم العمليات الع بيية  د المياكي ا  تعمارية المتمي يل هلو  الرودود موف عدوة 
 و د ال د الفا ك مف عدوة أخويع، فبا  وا ة إلو  مرواوالت العبولر لتمييوي ال ولا والم ونوة

 ، ولوم تكتوعكانل وحدات عيل الترييي تللم بمعارك وإشتباكات م تميل  د الللات الفين ية
و الميابوووة باألرا ووي التلن ووية  ووي مراولووة إختوويا  ال وودود المبديبووة، بوو  .ت.وحوودات عوويل

م بدرمووات متكوويرل لفووتح  الوويات هلوو  اوول  خووط موولري ، 4591عووانفي  14ئاموول إبتووداء  مووف 
أ ييوو   15-11د التووي بلالوول ذروتدووا خوول  الفتوويل الممتوودل مووا بوويف وهبووذا بوودأت معي ووة الروودو 

و بلوو  م ووتلع لووم ي ووب  لوو  مريوو   وولاء  .ت.م، حيووث إهتي وول القيووادل الفين ووية أن عوويل4591
، وأن مووف ال احيووة البفوويية أو الماديووة، وأن الخ ووا ي  انوول  بيوويل  ووي مووفل  اللوولات الفين ووية

 .1هددا  بييا مف الوا يات تم إ لاادا
إن ت وووامي نفووواج عووويل الترييوووي هلووو  الرووودود الفووويقية د ووول ال ووولوات الفين وووية إلووو   

ترميوووو  الربلمووووة التلن ووووية م وووو ولية الدرمووووات هلوووو  المياكووووي الع ووووبيية إنولئووووا مووووف التووووياب 
التلن ووي ونتيرووة ا ختيائووات نروول الريا ووي، وهووذا مووا ت  ووده ميا وولة ر وومية وعدوول مووف اووي  

ألوتم  مو كم أن : "ه للف ون الخارعية التي و ح مف خللدوار ي  الربلمة الفين ية إل  وييي 
تللملا بتدخ   ي   لدع ال يد بلرئيبة مف أعو  أن تيب ولا لو  المخوااي التوي ترلبدوا إلو  تولن  

اللادمة مف تلن  لل ودود المبديبوة، ويروب التأكيود أن مرو  هوذه و .ت.إختيائات وحدات عيل
العلئووات الفين ووية التلن وووية بوو  هلوو  ملئوووع العمليووات  ووتكلن مضووويل، لي وول  لووط بم وووتلب  

 .2"تلن   دولة لي ل  ي حالة حيب مل  ين ا

                                                 
 .114، 112ص.المصدر ال اب ، ص: رمضان بلرغدل 1
 .114المصدر نف  ، ص 2
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و الووودهم التلن وووي أح وووف إ وووتالل  موووف خووول  الت ظووويم الريووود .ت.للووود إ وووتاللل عبدوووة 
الملعلدل  ي التياب التلن ي هل  الردود الفيقية، حيث تذ ي أحد التلاريي الصادرل للحداتدا 

للحدات الع بيية إلو  الريا وي  وإن هوذا لوم  و لص تعوداد ئلاهود الرودود أن  رغم مالادرل بعا ا
بوو  بووالعب   لوود هي وول هووذه األخيوويل إرتفاهووا ملرلظووا ب ووبب ييووادل همليووات التر يوود مووف عدووة 

التي ما  تأت تيداد بالردات الردودية لملواتلي عويل الترييوي اللوادميف موف  وب بب الترمعات
وحتوو  موووف مخيمووات اللع وويف الملعوولدل  ووي توولن  موووف  الموودن التلن ووية ومع ووبيات التوودريب

هودد الملواتليف الريا ويييف المتمي وييف بتولن  حولالي  عدة أخويع، وح وب هوذا التلييوي  لود بلو 
و الميابوووة بتوولن  ببميووات معتبوويل .ت. ووتة رال  ع وود  أو أكرووي،  مووا تووم تيويوود ئوولات عوويل
أن قيوووادل الروولرل بتووولن  " الووذ ب  تروووي"مووف األ وولرة والوووذخييل بفووب  مترووودد، و ووي هوووذا  ووذ ي 

 : ل  د عاتت لمل  ميات مف المتفريات هل  شب  
 4222الربيووود ب الوووواللر و 922م وترتووول  هلووو  4591مووووا   24الد عوووة األولووو  بتووواريا  -

 . تي  مالو 
هلووو  هووودد موووف " هموووي أوهمووويان"م حيوووث ترصووو  4591عووولان  25الد عوووة الرانيوووة بتووواريا  -

والتوووي توووم إ وووتييادها خصيصوووا ( ، أعدووويل شووورف بواريووواتأعدووويل راد ووول)األعدووويل الل ووولكية 
 .لريل الترييي الريا ي  

 .1د ب الاللرالربي 1159م وترتل  هل  4591علان  45بتاريا  لرةالد عة الرا -
و هلو  شور ة .ت.م ترصو  عويل4591و ان ئب  هذا التاريا مل بداية شودي عوانفي 

رال  ئوعوووة  ووولا  42 وووي   ووولا مصووودرها مصوووي توووم نللدوووا هبوووي ليبيوووا إلووو  تووولن ، تمرلووول
رال   29ب دقيووة رشاشووة، والفوور ة الرانيووة  انوول تتمروو   ووي  422ئوعووة أخوويع م دووا  3122و

ئوعة  لا  ي إنتظار نللدا موف مصوي إلو  ليبيوا، و انول شور ات أخويع مصودرها  ولريا ئود 
وموووولل إلوووو  توووولن  هبووووي نفوووو  الوووووي ، وم دووووا الفوووور ة األولوووو  التووووي وموووولل إلوووو   مد  ووووة 

مليووولن  21ورشاشوووات و ب دقيوووة رشاشوووة 922ئوعوووة  ووولا م دوووا  4122وتمرلووول  ا  وووب درية
                                                 

 .311المصدر ال اب ، ص:  تري الذ ب 1
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م  انول ه واك خم ويف همليوة مفوبلهة وتري ووات 4591خيالشوة، وهلو  إمتوداد شودي عوانفي 
و موووف أعووو  إختووويا  الخوووط المبدووويب، وئووود  وووبط رادار المياقبوووة لخوووط مووولري   وووي .ت.لرووويل

فويل مراولوة إختويا  هلو  الرودود التلن وية  ل وة ه( شمالي تب ة إل  نلييف)الم ولة الر لبية 
الريا يية، ونف  المراوالت  رلل خل  شدي فيفي  خامة  ي ناحية الماء األبويا ع ولب 
تب ووووة، وئوووود  وووورلل ا حصووووا يات الفين ووووية أن ا شووووتباكات حوووود ل موووول ئلا وووو  نلوووو  ال وووولا 
ونرروووول ال وووولوات الفين ووووية  ووووي هوووودل همليووووات إهتوووويا  مووووف حرووووي  ميووووات  ووووخمة مووووف 

 .1أل لرةا
ي:نماذجيمنيمعاركييي دوديييشتقةج .1

بت فيوووووذ هووووودل همليوووووات  ووووود اللووووولات  (م4592-4591)و بووووويف  ووووو تي .ت.ئوووووام عووووويل
المتمي ووويل هلووو  اووول  الرووودود التلن وووية الريا ييوووة،  فوووي شووودي  وووبتمبي الفين وووية ا  وووتعمارية 

 همليووة)و همليووة ه ووبيية  بوويع داموول حوولالي شووديا   ووامل  .ت.م نفووذت وحوودات عوويل4591
خ وويت خللدووا  وول  فيووال ، وتووم  يدووا القيووام برمانيووة مروواوالت  عتيوواي وهبوولر ( د وودوش مووياد
اووف مووف الووذخا ي إلوو  الووداخ ،  ووم عوواءت بعوودها  412، حيووث تمبووف مووف تمييووي ال وود الفووا ك

م والتوي دامول خم وة 4592م وبداية عوانفي 4595 ي نداية  (همييوشهملية )أخيع هملية 
والوتمبف موف إعتيواي الرودود  إشوتباكا 113ا هفويل فيوال  التوي نفوذت وأربعلن  لما شار ل  يدو

 .2اف مف الذخييل 122وتمييي 
 وووبتمبي  11 وولم " ديالووول "و بدروولم أ  ووواء ييووارل الر وويا  .ت.كمووا ئاموول وحووودات عوويل

م إلو  الخووط المبدويب الفوويئي، وئود إ ووتعملل المد  يوة واليشاشووات الرليلوة وإ ووتواهل 4591
تلئوع نفوواج الوودوريات الليليووة المبلنوة مووف الوودبابات والمصووفرات وأن  ئولات عوويل الترييووي أن

ترموود اللوولات الفين ووية وتفوو  موود عيتدا بريووث أمووبح  وو  رد  عوو  مووف اووي  الروويل الفين ووي 

                                                 
 .443، 441ص.التولرات الع بيية بم ولة تب ة، الميعل ال اب ، ص: بلببي حف  هللا 1
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يباد يبلن هديم الردوع، وإنتدل العمليوة هلو  ال واهة الرانيوة موباحا بعود أن أحود ل مودمة 
 .1لدع قيادل الريل الفين ي

و .ت.لرويل 11، الدرولم الوذ   ل وع بو  الفيلو  التوي نفوذتدا قيوادل الرولرل المعواركومف 
م، حيووث شوو ل وحوودات 4595عليليووة  41-43وذلووك ليلووة  2هلوو  مي ووي المياقبووة هوويف اليانووة

و هرلموووا   ا ووورا  إهتي ووول بووو  قيوووادل األر وووان للرووويل الفين وووي خاموووة فيموووا  تعلووو  .ت.عووويل
و، و وووي هوووذا أوردت .ت.المتبووول للحووودات عووويلبوووال مط الرد ووود للدرلموووات والتكتيوووك الع وووبي  

عليليوة شوف  المتمويدون هرلموا هلو   41-43 وي ليلوة : "ال لوات ا  تعمارية تليييا عاء في 
 -موف البرووي المتل وط شووماال إلو  مفووار   واقية  وويد   ل وع ع لبووا– لووم  52عبدوة اللدوا 

رتي موووف عيوووار مووود ل مووول  12ا رتوووداد وحووولالي  ممووود عا هووودي 41م وووتعمليف  وووي نفووو  اللئووول 
ملم، وئد إ تدد  هذا الدرلم هل  الخصلص مي ي هيف اليانوة وميرهوة تابعوة ألحود 14/11

مي ويا وئود توم تودميي الخوط الفوا ك المبدويب  وي  وتة  41الفين ييف، و وي نفو  اللئول هولعم 
، وئد إ تعم  عيل الترييي  ي هوذا الدرولم ألو  مويل أ ولرة  ليلوة مرو  المود ل هوديم 3"ملائل
ال ووواا  بإ وووم القيوووادل العليوووا " إ وود ي"ملوووم، وبعووود نروواا الدرووولم نفوووط اليا ووود 1.9داد عيوووار ا رتوو
و ندول مورفية أكود  يدوا األهميوة ا  وتياتيرية لدوذا الدرولم الوذ  عواء بوالتيامف مول .ت.لريل

هرلمووات م  ووولة هلووو  المياكوووي ا  وووتعمارية اللائعوووة هلوو  الرووودود،  موووا نوووله  وووي نفووو  اللئووول 
بدوووذه الدرلموووات، وه وووأ برووويارل قيوووادل هي وووة األر وووان  -وييوووي اللووولات الم ووولرة–" كوووييم بللا وووم"

ع وووولد رخووووييف،  ووووي ملابوووو   21وأ ووووي  ع وووود  419الفوووويقية، وئوووود أ ووووفي الدروووولم هووووف ملتوووو  

                                                 
، الريا ووووي، 4594فيفووووي   43، 3، م15، عشتيتتتتدةيييم ا تتتتد":  ووووعع الروووويل الفين ووووي وئوووولل عوووويل الترييووووي الوووولا ي" 1

 .335ص
متي وهل أهم مي ي ه بي  للريل الفين ي هل  الردود الريا يية التلن ية، إذ 4122لل هل  إرتفاع ي: مي ي هيف اليانة 2

أنو  يفووي  هلو  م وواحة شا وعة تمتوود موف  وودل  ه ابوة إلوو  الرودود الفوويقية،  موا أنوو  يضومف التالويووة ألبويام المياقبووة هلوو  
حيوث يقويم الر ولد " مب   المالواويي"، "مب   الم ارل" ال  ال د الفا ك إل  غاية  ل  أهياس، و ان يضم أربل مباني أ ا ية

مرفوولظ : أنظووي(". SAS)مب وو   وباج الفوو ون األهليوة "، "مب وو  القيووادل الفين وية"الفين ويلن وأغلبيووتدم موف اللفيووم األع بوي، 
 .143الميعل ال اب ، ص: ئداش

 .141، 143ص.، صنف  الميعل  3
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، والروووووودو  التووووووالي  بوووووويف العمليووووووات الع ووووووبيية رخووووووييف 13مراهوووووود ف وعوووووويا  21د اإ تفوووووود
 :1مف تلن  هل  ال  الردود الفيقيةو  د المياكي الع بيية الفين ية إنولئا .ت.لريل

يييعملةاتيييعسكتيجيإنطالةايمنيجونسيييااريخ
 11 م4592عانفي 
 39 م4592فيفي  
 19 م4592مارس 
 93 م4592 أ يي 
 421 م4592 ما 
 49 م4592 علان

 

ي: تقيووسائ يعبوريييسديييشائك .9
رووو  حووواعيا للمووولت للووود  وووان ال ووود الفوووا ك المبدووويب بمرابوووة اووول  خوووان  للرووولرل، وئووود م

و   ت ووب لللاليووة الرانيووة حوول  .ت.ومصوويدل حقيقيووة لوونرواا،  فووي تلييووي أهووده نليووب  ووي عوويل
بعوود أربعووة مروواوالت هقيمووة : "إحوودع مروواوالت ا ختوويا  التووي ئووام بدووا هوول وع وولده، حيووث ئووا 

  ال د الفا د والعبلر إل  تولن  موف دون أن تكولن ل وا أ  و ويلة لترليو  ذلوك خاموة  ختيا
الملصات الضيورية للوول األ ولك، تياعول ع ولد اللاليوة الرانيوة إلو  الولراء مخضوبيف بالودماء 

 .2.."ومميئي الرياب بفع  األ لك الفا كة بعد أن  لدوا نصع ر ائدم
و العد وود مووف .ت.إ ووتعم  عوويل" شووا  وموولري "خووط ال وود الفووا ك المبدوويب لملاعدووة 

ووووولرت توووودريريا بدايووووة مووووف  وووو ة هووووذه الوووووي  تاأل وووواليب والوووووي   عتيايهووووا، والملحوووو  أن 
م ولووووووة الروووووولاعي – للوووووود عوووووويت العووووووادل أن المراهوووووود ف ي ووووووتعي لن بوووووودلي  الم ولووووووةم، 4591

وهوول  ووي الالالووب مووف  ووبان الردووة ويعووي  ابيعووة الم ولووة وأموواكف تمي ووي اللوولات  -المبديبووة
هلوو  الترديوويات الفين ووية وأبوويام المياقبووة،  مووا أن دوريووات المراهوود ف ت ووع  دا مووا للرصوول  

                                                 
 .111، 114ص.الميعل ال اب ، ص: رمضان بلرغدل 1
 .111الميعل نف  ، ص 2
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التي ت اهدهم هل   وتح  الويات  وي الخوولج المبديبوة، حيوث إ وتعملل ملصوال خاموة للوول 
األ وولك،  مووا إ ووتعملل المتفروويات الب الوواللر وهووي عبووارل هووف أنابيووب مرفوولل بمووادل متفروويل 

، وبووذلك  ووتم  ووتح الوييوو  أمووام دوريووات المراهوود ف، و ووي هووذا 1تل وول ئوويب األ وولك  تفريهووا
 :وهي أن همليات العبلر تمي بمياح  نفيي إل 

ووو - د الفيموووة ئبووو  همليوووة العبووولر يلووولم المراهووودون بإ وووتولع المبوووان الموووياد إئترامووو  وتيم 
و برفوي الخ واد  ترول .ت.المل مة التي غالبا ما تكلن  ي اللي ، حيوث تلولم وحودل عويل

، إال أن هوذه بولراأل لك  م تللم بي عدا بأللاا خفبية لتف وح الوييو  أموام المراهود ف للع
الوييلووة ال ت  ووتخدم إال  ووي األرا ووي ال وودلة وتعوود  مووف أخوووي الوووي  نظوويا لللئوول الكبيووي 

مول الذ  ت تاليئ ، حيث يضوي المراهدون بعد ميورهم لتمييي األ لرة بمختلع أنلاهدوا 
 وووي  ريوووي موووف  اموووا يرعووو  أموووي إكتفوووا دم وارد  ممووو اد   الوووذخا ي وحلوووا   الم ونوووة وهوووذا 

يصووووبرلن  ووووي ميموووو  ال يوووويان الفين ووووية، وئوووود نووووت  هووووف إ ووووتخدام هووووذه الوييلووووة األحيووووان ف
 .2إ تفداد الم ات مف المراهد ف خامة مل وعلد حلل  األلالام

 ووي ميحلووة الحلووة هموود المراهوودون إلوو  اييلووة إ ووتعما  الملصووال للووول األ وولك الفووا كة  -
ا باألخفوواب، ويووتم رهدووذذات الضووالط العووالي والتووي تكوولن موويودل بعوولاي  واقيووة أو تاللووع أ

ئوووول األ ووولك وإبعادهوووا هوووف بعضووودا وإحووودا   رووولل  ت ووولللن هبيهوووا خوووارم نووووا  الخوووط 
 .3المبديب

إ ووووتخدام المروووول  الكديبووووا ي الووووذ   ل وووول هلوووو  الخووووط المبدوووويب وي فوووود إلوووو  مل ووووعيف  -
متلابليف هل  نف  الخوط المبدويب  وم يلوول الرويء اللائول بويف مل وعي الفود األموي الوذ  

 ولك، مموا ي ومح بمويور الكديبوا ي ي وتمي  وي المرول  ويعيلو   وي مبوان األيرع  التيار 
 .4المراهد ف

                                                 
 .31، ص4511أوت -، عليلية59-51، عم لجيأولينو مبت، "خط شا  حاعي الملت ا لكتيوني: "ال ياشي هلي 1
 .443الميعل ال اب ، ص: عما  ئ د  2
 .المصدر ال اب  ،هيبي بفيي :شدادل المراهد 3
 (.92)أنظي الملر  رئم  4



 (م0521-0598)و يف مواجهة املخططات العسكرية الفرنسية بالوالية األوىل .ت.جيش: الفصل الثالث

 -621 - 

 

كوو ، ويووتم تفريوويه 29-21إ ووتخدام الب الوواللر، وهوول عبووارل هووف أنبوولب يملوو  بالبووارود مووف  -
بوووييلتيف األولوو  بلا وووة مفرووي ومفووع  بريووث يلوولم الفووخص بإشووعا  المفووع   ووم  بتعوود 

 .1لا وة المفري و لك  ديبا ي وبواريةه   ب يهة، والوييلة الرانية ب
و إل  تكتيك مداعة الخط الفا ك بأهوداد  بيويل  وي أكروي موف .ت.همدت وحدات عيل

مداعموة المراهود ف المتلودميف متعولدل هلو  نلوة، ذلك أن الللات ا  تعمارية الفين ية  انل 
 .2حلتدم بب  ئللإل  الخط الفا ك  ي شب  حيب العصابات، أما إذا إعتايوه  كانل تتم مل

ا هوووف مياكوووي عووود  ا ختووويا  تتولوووب ا ختيوووار الريووود للم ولوووة األكروووي ب   و انووول همليوووات
موووول إ ووووتعما  للل ووووا    ،(لوووويل   ووووي غالووووب األحيووووان)اللئوووول الم ا ووووب  ووووي المياقبووووة الفين ووووية 

المل موووة للوووول األ ووولك الفوووا كة والخوووولج المبديبوووة، وبعووود ا عتيووواي  وووان هلووو  المراهووود ف 
هلوو  المراهوود ف إعتيوواي حلوول  األلالووام  عووبو  مووا اللوولات الفين ووية التووي تلتفووي أ وويهم،  ملاعدووة
 وي حالوة تيمود الويادارات أو الووا يات للتري وات  اللصوع المود عي المباشويهل  تدد د ييادل 

 .3المفبلهة
و و ووعل القيووادل شوويواا  عتيوواي ال وود .ت.لنخوووار الم ردئووة بلحوودات عوويلونتيرووة 

تل ي إتصاالت م  دل و ييعة بيف الر لد مول تول يي خويا ط تبوي ف : الفا ك المبديب مف أهمدا
الملائوول بدئوووة للقيوووام بضووويب ال وود الفوووا ك  وووي ملائووول ي ووتري  هلووو  ئووولات الد د وووة الع وووبيية 

 .4الفين ية إملحدا ب يهة
يما يخص حلل  األلالوام  لود تفو ول قيوادل الرولرل لخولرتدوا وأولتدوا إهتماموا بالالوا، أما ف

حيوووث أو لووول لمرملهوووة  وووي  مختصووويف  وووي نووويع األلالوووام  ووو ايهم  وووباج و وووباج موووع موووف 
المتكوووولنيف  ووووي هووووذا المرووووا  والمتخوووويعيف مووووف الكليووووات الريبيووووة  ووووي بعووووا الوووودو  الفووووقيلة 

                                                 
 .441الميعل ال اب ، ص: عما  ئ د : ظي أيضاأن. 112الميعل ال اب ، ص: الالالي غيبي 1
 .495، 491ص.الميعل ال اب ، ص:  ل ع م اميية ورخيون  2
 .129الميعل ال اب ، ص: مرفلظ ئداش 3
 .495، 491ص.الميعل ال اب ، ص:  ل ع م اميية ورخيون  4
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الل ووويلة األنرووول  ختووويا  الخوووولج المبديبوووة،  لووود  ، ولموووا  وووان إ وووتعما  الب الووواللر1والصوووديلة
قيوووادل الرووولرل ا هتموووام بدوووذا المل ووولع حيوووث أوهووويت للادتدوووا المفوووي يف هلووو  همليوووات أولووول 

و درو وا  مفصولة  وي  يفيوة إ وتخدام .ت.التدريب  ي المودارس الريبيوة بوأن   لل ولا ع ولد عويل
ي الذ  بودأ العمو  بو   وي م تصوع المتفريات وتخيي  د عات تعم   ي هذا ا اار، وهل األم

م وبالتوووالي حووو  معضووولة األ ووولك الفوووا كة، و وووي هوووذا الخصووولص  انووول دروس 4595 ووو ة 
ات تأخذ حييا   بييا   ي م اه  التدريب، وموف خول  ي الد د ة وا ختصاص  ي األلالام والمتفر

ة فيموا  ول  نعوي  عويءا  موف تلوك الودروس خامو" إبوياايم إ وماه "د تي التودريبات للمراهود 
 : تعل  بيبفية م ل الرفلل المتفريل والفتي  الصاه 

 حودا   رولل  وي األ ولك الفوا كة المبديبوة يروب ترضويي األعدويل التوي تت وبب  وي  
 2:والتي تتي ب مف( هبلل نا فة) إنفرار الرفلل ال ارية أو الكديبا ية

-29ي تبلو  موف الوذ  يموير ا نفروار موف حفولل إلو  أخويع ب ويهة، والتو الفتي  الصواه  -
 .، وهي  ي الالالب ترتل  هل  متفريات مادمةك 49، وئلتدا  ي الرانية كم25

عبوارل هوف رلوة موالييل بدوا متفرويات ح ا وة وهول المت وبب  وي إنفروار الرفولل : الصاه  -
 .3(TNT)ول  ئدرل هل  تفريي 

بوي وة   ل ل ل  البارود األ لد الذ    ل  ا شتعا  إل  الصواه  بصولرل: الفتي  البويء -
  انيوووة  وووي المتوووي 432-52موووف أعووو   ووومان  ووولمة العامووو  بووو ، وتبلووو   ووويهت  موووا بووويف 

 .اللاحد
 .وي تعم  مف أ  متفريات لضمان إنفرار الرفلل: ئالب التو يم -
ووع  - ملل وود للروويارل أو ال ووار  مووادل الكبييوول أو ي ووتعم  لتفووعي  الفتيوو  بلا وووة ع ووم : المف 

 .4إ تعما  ال يرارل
                                                 

1
 Amar Boudjellel: Op.Cit, PP77, 78. 

 .المصدر ال اب : إبياايم إ ماه  2
 (.94)لملر  رئم أنظي ا 3
 .(91)أنظي الملر  رئم  4
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القيووام  ووي بوودأ عوويل الروودود حيووث ت الع ووبيية  وود الروواعي المبدوويب تووولرت العمليووا
تصواهدت الدرلموات التوي و بعمليات وا عة ال وا  وم ظمة  د الراعي مف الردة الفيقية، 

و هل  م تلع الرلاعي والم اا  العايلة اللائعة بويف الرودود والرولاعي، .ت.كان يف دا عيل
، ولملاكبوووووة لع وووووبيية الكبوووويع للر ووووويا  شوووووا  ووووي اللئووووول الوووووذ   انووووول ترووووي  فيووووو  العمليوووووات ا

ا  تياتيرية الع بيية المضادل للريل الفين ي أدخلل القيادل العليا لريل الترييوي تعوديلت 
أئروم العد ود موف الفيوال  للقيوام  م4595عليليوة  41فوي  هل  التكتيك الريبي لريل الردود، 

 ل  د المياكوي ت العد دل التي ش  المبديبة تيام ا مل الدرلما الخولج د  ه بييةبعمليات 
 وواقية  وويد   ل ووع و  الموواء األبووياالكليم و كوو الفين ووية بالروودود بم وواا  مختلفووة الع ووبيية

 .1تم خللدا تدميي مي ي هيف اليانة غييهاو 
بإنفوووواء وذلووووك ت ظوووويم ه ووووبي  خوووواص تووووم ا هتموووواد هلوووو   م4595 ووووبتمبي  29 ووووي و 

لتكتيبيوووة  وووم المرملهوووة الع وووبيية، حيوووث  وووان الفيوووال  وععلدوووا اللحووودل الع وووبيية العضووولية وا
مراهوودا، ومووف  92الفيلوو   تكوولن مووف  تيبووة ال وولا الرليوو  و يئووة الصوواهلة المتكلنووة مووف نروول 

 وول  إلوو  أربوول  تا ووب ئتاليووة لكوو  واحوودل أربعووة  صووا   و وو   صوويلة تتكوولن مووف  وولعيف، أمووا 
دل مبلنوووة موووف مووولرتي  تمرلووول  وووي أ ووولرة م وووان الرووودود األ ووولرة التوووي  وووان ي وووتخدمدا عووويل

 ملوووووووووووووم، وئاذ وووووووووووووات مووووووووووووولاريا نووووووووووووولع41.1عيوووووووووووووار (MITR) ، ورشاشوووووووووووووات(11، 14، 92)
(LANCESROQUETTES ) ومووودا ل(SANSRECUL ) ملوووم، وهووودد موووف المووودا ل 91عيوووار

 EQUIPEMENTS DE)ملوم، با  وا ة إلو  ترديويات ا شوارل  12عيوار ( FLACK)نولع 

TRANSISSTION)2.

                                                 
 .114، 112ص.الميعل ال اب ، ص: مورمد تقية 1
 .433 اب ، صالميعل الئلات عيل الترييي اللا ي المتمي يل هل  الردود الفيقية، :  ل ع م اميية 2
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ييواليتتجيمويشهتتجييألستتالكيييشتتائكجيييمكهتبتتجيإنطالةتتايمتتني تت يوي.ت.شتتةت:يييمطلتتبيييثتتان 
ي:(ييخامسجيوييسادسجييم طقااني)يألويىي

و المخوووات الع وبيية الفين وية الياميوة لعوي  الرولرل واللضواء .ت.واعدل ئلات عيل
هليدوووا هوووف اييووو  ت وووخيي  امووو  إمبانياتدوووا و للدوووا الع وووبي   بوووادل وحووودات عووويل الترييوووي 

هووووف اييوووو  حيمووووان وحوووودات المراهوووود ف مووووف  ة األولوووو  أوراس ال مامفووووةاللاليووووالم تفوووويل  ووووي 
الرا وو ة الفووعبية،  لاموول  ووي إاووار ئووانلن تل وويل الم وواا  المريمووة بووإعلء  ووبان الم ولووة 

،  موا شويهل  وي نفو  اللئول اخلوة الردودية الفيقية، حيث أمبرل م اا  ه بيية مريمة
  المراموووي  اليراعيوووة واألشووورار وئتووو  الع وووبيية الفين وووية  وووي تدوووديم وحوووي  الم ووواي  وإتووول

، وهلووو  اووول  الم ووواا  الردوديوووة 1الريلانوووات والملاشوووي حتووو  ال تكووولن يادا  للرووويل الريا وووي  
 نووولاحي وئ ووومات الم ولتووويف الخام وووة وال اد وووة الفووويقية التابعوووة لللاليوووة األولووو  المتمرلوووة  وووي

التوووي تيموووي إلووو  تل ووويل ات المتاخموووة لتووولن ، أمووودرت ا دارل ا  وووتعمارية العد ووود موووف اللووويار 
 :الم اا  المريمة، حيث إهتبيت الم اا  التالية مم لهة هل  ت ل  األشخاص والعيبات

  (ب)م تصوو يفدا  م ولووة مريمووة  موو ع وتفووم  عبووا  ال مامفووة التووي توو: الم ولووة األولوو 
تمتووود موووف  ليروووان ع لبوووا  حتووو  عبووو   ووول ياس شوووما  نلوووييف و ي وووان هلووو  م وووا ة حووولالي 

كووم 13عبوو  الع وو  شوويئا  حتوو  الرد وودل هلوو  الروودود موول خ فوولة هلوو  م ووا ة كووم، ومووف 32
 .بإهتبارها م ولة إ تياتيرية ل فاج الرا ييف م ذ بداية الرلرل

 وتفووم  مرموولع الم وواا  المتلصوولة بالفووييط الروودود  اللائعووة هلوو  خووط : الم ولووة الرانيووة
راذيووووة لصوووورياء موووولري ، مووووف بي دووووا عبوووو  غيفوووول ، وعبووووا  اليواريووووم ع وووولب نلووووييف الم

 .2الميمل ية وشط الالي ة بالليب مف واد   ل ، بما  ي ذلك م ولة الرييد التلن ية

                                                 
للمراهود ف، الريا وي،  ، الم ظموة اللا يوة45، عم لتجيأولينتو مبت، "حلا   هف مخوط ملري  وشوا : "بللا م ر ل حمل 1

 .39، ص4519
2
 SHAT, 1H2267, Dossiers 2 (Zones Interdites en Zone sud Constantinois, (Carte et Calques 

et Rapports). 
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 تفم  الفييط الرودود  بموا  وي ذلوك م واا  ملعولدل  وي التوياب التلن وي : الم ولة الرالرة
مف ئلعة ال  ان التلن ية شما  ونيل حت  مي ي أم هلي ع لبوا   وي الرودود الريا ييوة هلو  

، (كووم32 ت ول بوالليب موف مي ووط والعلي وات ليصو  إلو  )كووم 49كوم ومتل وط 412م وا ة 
كموووا تعتبوووي الم ووواا  المريووووة بالمووواء األبووويا بإترووواه تووولن  هبوووي عبووو  بلربيعوووة م ولوووة 

تروول مياقبووة الويوويان الفين ووي لوويل  ندووارا  هبووي موووار ب ووي العوواتي ( أ)مريمووة مووف الصوو ع 
 .وموار تب ة

 ووولل، عبووو  بووولعل ، عبووو  الووود ان، عبووو  أنووولا  وتتبووول  لدوووا تفوووم  عبووو  : الم ولوووة اليابعوووة 
، ونلووووة ميائبتدوووا المي وووي الع وووبي  الملعووولد بالمووواء (ب)الم ولوووة المريموووة موووف الصووو ع 

لضووووباج الفوووو ون األهليووووة ، ومي ووووي الوووود ان، وبوووويم اللعلوووواع، ومي ووووي ب ووووي ملوووودم األبوووويا
(SAS)1. 

األولووووو  الممرلوووووة  وووووي  للاليوووووةتمرووووو  الم ووووواا  المريموووووة هلووووو  اووووول  الرووووودود الفووووويقية ل
لدوا، مموا أدع إلو  إخوتل   راليا ويالريوي مف ال %92ما ن بت  ال اد ة و  الم ولتيف الخام ة

كبيووووي  ووووي األنفوووووة ا ئتصووووادية والعلئووووات ا عتماعيووووة خامووووة فيمووووا  تعلوووو  بت لوووو  األهووووالي 
بالم ووواا  الردوديوووة مووول تووولن ، وئووود أدت هوووذه ا عوووياءات إلووو   ووويار ال وووبان إلووو  الم ووواا  
الداخلية وداخ  الردود التلن ية، أما البقية  لد تم ترميعدم  ي المرتفودات وي م ببعضودم  وي 
ال رلن والمعتللت ترل اليئابة الع بيية، أما فيما يخوص إ وتياتيرية اللولات الفين وية هلو  
اوول  الروودود  دووي ا هتموواد هلوو  الرالووة الد اعيووة وتيئووب وحوودات عوويل الترييووي التووي تعموو  

 .وملحلة ال بان للئع شببات ا مداد والتمليف اي األ لك الفا كةهل  إعتي
إلووو  مرووولريف  للاليوووة األولووو ل الم ووواا  الردوديوووةهتمووودت القيوووادل الفين وووية هلووو  تل ووويم إ و 

 : و.ت.ه بيييف وهذا لمتابعة تري ات وحدات عيل
.  وموووا عاورهوووا موووف عبوووا، بباريوووة، أم هلوووي، بلشوووببة، المووواء األبووويا مرووولر م ولوووة تب وووة -

                                                 
1
Yves Courriére: La Guerre d'Algérie Dictionnaire et Documents, T5, SGED, Paris, Mai 

2001, P2392. 
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بما  ي ذلك م ولة اليريلة، الميارل، عبا  اليواريوم،  مرلر ب ي العاتي إل  غاية الفولج -
 .  ي ان، نلييف، مرياء الميمل ية

الم ولووووة ال اد ووووة المتاخمووووة للروووودود ل تي يووووي القيووووادل الفين ووووية لللاتدووووا الي ي ووووية  ووووي موووو
للملاعدوة ال وييعة موول  تر وبا ء وم وبيانة وخ فوولةو وي العمو  إلو  غايووة هويف البيضوا الفويقية

، "موول ي ياك"ب ووة للر وويا  ت وو اد قيووادل اللوولات الع ووبيية الفين ووية بلووواع إو و .ت.ئوولات عوويل
الووذ   ووان  توولل  قيووادل هوودد هووام مووف  تا ووب الموودرهات و ووي  المفووال والمد  يووة والويوويان  ووي 

 .1نلاحي تب ة وم بيانة وهيف البيضاء ونلييف
ي:بايواليجييألويىيييشتقةجعلىييي دودييو.ت.ج ظةميةويتيشةت .6

العمليات الع وبيية  ن  يا ة الالل  والتولي  بتعييي الخولج المبديبة با  ا ة إل إ
حتموول هلوو  قيووادل " شووار  ديالوول "الكبوويع التووي أاللتدووا الرمدلريووة الفين ووية الخام ووة بيهامووة 

والعمووو  هلووو  الرووولرل الترييييوووة  وووي اللاليوووة األولووو  أوراس ال مامفوووة التكي وووم مووول هوووذا الل ووول 
، تووووليي الردووواي الت ظيموووي لملامووولة األهموووا  الريبيوووة  ووود ا  وووتعمار الفين وووي ومصوووالر 

ال ووووات  هووووف إ ووووترلاب بعووووا األ وووويع مووووف ع وووولد الفين ووووية الع ووووبيية وح ووووب أحوووود التلوووواريي 
الخام وة و بالم ولوة .ت. وإن الردواي الع وبي  لرويل، و وبعوا الل وا   المصوادرل.ت.عيل

 : ن  اختيول   اال اد ة اللالية األو 
الم ولة  يضم( Secteur Autonome Tebessa) (S.A.T)الوإن ئواع الردود ح ب 

" بف هلي ماهلي مالح " مد  ة تاال  ي األرا ي الردودية بتلن يللدها مف و ال اد ة 
 يد ، عد  ملداد،  يحي هلي، در  عاب هللاب :بقيادل ه بيية  تا بخم  ل  إمديبلة 

ئ ي "خام ة  انل ترل قيادل ، أما  ي الم ولة ال"ل دوشيف"مالح  هبيد، هلي الريرلي
 .2"مرملد

                                                 
 . 121، 121ص.ال اب ، ص المصدر: دوم يك  ارا  1

2
 A.N.O.M: Implantation rebelle dans le sud GGA3R455-456, ALN Tébessa, Orgainiation et 

Coposition de la mintaqua N°05 et N°06 Wilaya 01. 
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 مودا ل  21، وب دقيوة رشاشوة 12م ولح بوو ع د  4222حلالي :ييياعديدييإلشماي يباياقتيب
 .ب دقية حيب وم د ات رشاشة 592، با  ا ة إل  مدا ل رشاشة 21، وهاون 

 ج ظةميييم طقجيييخامسجيييواليجييألويى: 
 .مرملد ئ ي: ييم طقجةائدي -
 .بلخالفة ال عيد: نائبيعسكتيي -
 .عديات المبي: نائبيسةاس  -

 1:و انل ه اك لر تيف بالم ولة
 بقيوووادل الموووليم األو  بووولذراع البفووويي بوووف بلخيوووي، وهوووي مفوووبلة موووف أربووول : يألويتتتى ييل  تتتج

دوريووات، و وو  دوريووة متكلنووة مووف هفوويل ع وولد ت فووط  ووي بباريووة، مي ووط، حلل ووة، الروودود 
 :تلن يةال

 .بف هي ة ل العيد: ييدوريجييألويى -
 .بف هي ة الييئي: ييدوريجيييثانةج -
 .بف خديم لخضي: ييدوريجيييثايثج -
 .بف خديم هبد اللهاب: ييدوريجيييتيبعج -
 تتوألع ئلاتدوا موف هودل  تا وب، حيوث أن  و  بقيادل الضوابط هولام الفوا عي : ييل  جيييثانةج

موودا ل الموولريتي  :يم وتمتلوك أ وولرة مختلفووة موف بي دوواكتيبوة مل وومة إلوو   صوا   بقيووادل موول
وحووودودها الفووومالية ونووويل،  ،وأ ووولرة رشاشوووة والبايو وووا والم د وووات اليشاشوووة وب ووواد  حيبيوووة
 .2الر لبية مي ط، الفي  الردود التلن ية، الاليب واد الكباريل

 .ئ و   عد:يكايبجييألويىيي -
 .بلئيوي ل :ييكايبجيييثانةج -
 .هبيد مالح :جييكايبجيييثايث -

                                                 
1 A.N.O.M: Implantation rebelle dans le sud GGA3R455-456, Op.Cit. 

 .495، 491ص. بيية بم ولة تب ة، الميعل ال اب ، صالتولرات الع: بلببي حف  هللا 2
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 .ئ ي خي يم :ييكايبجيييتيبعج -
 .هاشلر  مالح :ييكايبجيييخامسج -
ي خلي  :ييكايبجيييسادسج -  .هف 
 ييم طقجيييسادسجيييواليجييألويىج ظةمي: 
 (. مي ي القيادل  ي تاال) 1 ماهلي مالح بف هلي :ةائديييم طقج -
 . ال ليب عد  ملداد :نائبيعسكتيي -
 . فيم اللرد  بف الصاد المليم األو  ه :ةائدييي تس -
 .  ماهلي ش بان :كاجب -
 ووم هبوود هللا لعبيوود  هووذا إمعوويو  تروول  2ال ليووب همووارل هبوود هللا بووف  ووالم :بتتدب يم امتت  -

 .األخيي يللم أيضا بلظيفة مفي  هف األملا 
 يم موعجيكاائبيبدرييشابيهللا: 
 . بدر  هبد هللا: كتيبة المليم األو  -

                                                 
م بدوار تايب ل غيبي تب ة، متعلم  تلف اللالة العيبية  تابة، تويهم القيوادل العليوا 4519عليلية  24ملاليد :  ماهلي مالح 1

ة أ ولام  وي هلو  رأس خم و"  وي موالح"م هوي  بب يوة 4599والقيادل ال يا ية للفما  للبلدية المختلووة تب وة، ومول بدايوة 
عوويل الترييووي الوولا ي، نفووط  ووي ناحيووة م ووبيانة،  وودراتة، مي ووط،  وول  أهووياس، وئوود توولل  القيووادل هلوو  رأس  ووي  عوويل 

م أموبح 4599م، و وي شودي موارس 4599الترييي ب احية الفييعة خلفا  لللا د هفيم هلي الوذ  أ تفودد  وي شودي نول مبي 
م قيوادل الم ولوة 4591بمرملهوة مرمولد الفوييم  وم تولل   وي م تصوع  م إلترو 4599نا با لللا د شوييط ليهوي، و وي موا  

: أنظوي. ال اد ة  ي اللالية األول  وئد إتخذ مف األرا ي التلن ية مليا  ل  و ان يفي  هل  همليات ا مداد ونل  األ لرة
 .491، 494ص.التولرات الع بيية بم ولة تب ة، الميعل ال اب ، ص: بلببي حف  هللا

م بووودوار أوالد  ووويد  هبيووود، إلترووو  بالخدموووة الع وووبيية 4511المووودهل هبووود هللا العبيووود  ملاليووود : بووود هللا بوووف  وووالمهموووارل ه 2
، إلترو  بوالرلرل مول بوداياتدا، نفوط  وي م واا  متعوددل هلو  م وتلع الم ولوة ال اد وة 31: م ترل رئم4511الفين ية د عة 

م و ان  اتب  هيبي بفيي، شارك  وي 4591فيفي   44بتاريا  وهل  ال  الردود الفيقية، شال  م صب ئا د عيل الترييي
أوت  13م نفووط  ووي  تيبووة  يحووي الووواهي بووف هرمووان، وبتوواريا 4591هفوويات المعووارك  وود اللوولات الفين ووية،  ووم  ووي مووا  

مراهودا   وي تالوة بتولن ،  وم  492م ئا ود  تيبوة تضوم 4591م ئاد  ل   ي  ترل قيادل حواعي الوواهي  وم  وي  و ة 4591
م أمووبح را وودا بروويل الترييووي ئا وودا للم ولووة األولوو   ووي 4592اد  يللووا بال احيووة األولوو  لمداعمووة ال وود الفووا ك، و ووي  وو ة ئوو

بولببي حفو  هللا، التوولرات الع وبيية  وي م ولوة تب وة، الميعول : أنظوي. الم ولة ال اد ة مف اللالية األول  أوراس ال مامفة
 .هيبي بفيي، المصدر ال اب : دل المراهدشدا: وأنظي أيضا. 119، 119ص.ال اب ، ص
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 . بف حام الميشح  عداو  هرمان: ال ا ب -
 .ف  لوان،  ل ع بف الويب و بيل أحمدب ارس الواهي : الم اهد ف: ئادل الفصا   -
 . ع د  11 يوع مف  23: التعداد ال ظي   -
، (11/15)ب دقيووووة رشاشووووة ، (MG42)موووود ل رشوووواش ، 92موووود ل هوووواون عيووووار :ييياستتتتلةحي-

 . 1البائي ب اد  حيبيةو  م د ات رشاشة 42با  ا ة 
 . لعميلعب  ا :يياموةعي-
 .ع لب ببارية، ت ل ل، (أك )الرمامات ، تب ة :م طقجيييعملةاتي-
 عثمانييعبيدي"كايبجيييمالزمييألوليييمدعوي": 
 . ب بب العدد الكبيي مف المي   ع د  12إل   99مف : يياعديد -
 . (عاب هللا بدر  )األول  بالتلييب نف  الت ليح  الكتيبة : جسلةح -
  . الد ان ،بيي ال بايبية ،بياالماء األ: م طقجيييعملةات -
 .بالليب مف هيف همارل: يياموةع -
 ي:ييطا تيبنيسلطانوليكايبجيييمالزمييألي
 .نف  الملائل والمدمات  الكتا ب ال ابلة -
 ي:يخاصجييلمالزمييألوليحاش يييطا تكايبجيييقويتيي
 . المليم معلم خلي : و ال ا ب األ -
 . الميشح عي   بف بلييد: ال ا ب الراني -
 .  يوع  ل ة: ياعديدي -
، با  وا ة إلو  ب واد  (11/15)ب دقية رشاشوة ، (Bren)ب دئيتان رشاشة ي:جسلةحيجقدبتيي -

موود ل هوواون ، 14موود عي هوواون عيووار : مووف الوووياي اللووديم والروود ث، أمووا األ وولرة الرليلووة
 . (Berreta)د ل رشاش ، م92عيار 

                                                 
1
 A.N.O.M: Implantation rebelle dans le sud GGA3R455-456, Op.Cit. 
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 ي:حمدأ تح يعل يبنيي:م موعجيييكاائبييت
 . حمدأو   يحي هلي بف يم األكتيبة المل -
 . ع د  422 :يياعديد -
 . البائي ب اد و  م دس رشاش 41و أ 42، ب اد  رشاشة 23و أ 21:ييياسلةح -
 .اليديم لكف مبان التملئل المرتم  الماء األبيا والميرن  :نطالقةاعدةييإليي-
 ي:جييي قيبيشدييمقديديبنييي ف اوييكايب
 . ف  لن و  بياك ي هلي بالمليم األ: ال ا ب -
 . ع د  412: يياعديد -
، (Bren)ب ووواد  رشاشوووة  23، (15MG) مووود ل رشووواش، (Louis)مووود ل رشووواش ي:يياستتتلةح -

 .1والب اد  بعا الم د ات اليشاشةبا  ا ة إل  
الربووو  ، أم  مووواكم، اليديوووم، ت فوووط  وووي ناحيوووة ب وووي العووواتيو  بوووالليب موووف ميوووداس :ييامتكتتتزي-

 .يفل ، غاألبيا
 ي:س يعل ييي ة ل بجيييمالزمييالوليكاي
 . االبي هبد اللاحد :نا ب -
 . ع د  422: يياعديد -
البائي و  (LRAC)ئاذ  ملاريا مضادل للمدرهات ، (Bren)ب اد  رشاشة  21 :يياسلةح -

 . ب اد  حيبية
 .رأس العيلن  ،ع لب تاال وت فط  ي ناحية الكليم :مامتكزة -
 ي:"ي دوشين"بجيييمالزميعبيديصايحيكاي
  .الميشح همار: نا ب -
 . غيي معيو : يياعديد -

                                                 
1 A.N.O.M: Implantation rebelle dans le sud GGA3R455-456, Op.Cit. 
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ئوووواذ  موووولاريا ، ب وووودئيتان رشاشووووتانو  موووود ل رشوووواش، 14موووود ل هوووواون عيووووار  :يياستتتتلةح -
 . 1م د ات رشاشة وب اد ، مضادل للمدرهات

 .دوار ببارية ال  غاية هيف بف  الية :م طقجييي شاط -
ال اد ووة الخام ووة و  خووص الم ولتوويفالت ظوويم الع ووبي  الووذ  وح ووب هووذا التلييووي  ووإن 

وي فووط هلوو  م ووتلع ئ وومات ال احيووة ال اد ووة مووف  األرا ووي التلن وويةباليووة األولوو    فووط للل 
ية هلووو  اووول  ال ووود الفوووا ك اللاليوووة األولووو ، و وووان الدووود  الوووي ي  إ وووتددا  المياكوووي الع وووبي 

إختيائ  و تح  رولات لتلموي  ا مودادات للربدوة الداخليوة التوي تعواني عوياء  يا وة المبديب و 
ل م دووووووا وحوووووودات اء همليووووووات التمفوووووويط للروووووويل الفين ووووووي التووووووي هانووووووعووووووي الاللوووووو  والتوليوووووو  و 

ي.و.ت.عيل
ييم طقتتجيييخامستتجي)يلواليتتجييألويتتىييييم تتا قييي دوديتتجويإنطالةتتايمتتني.ت.عملةتتاتيشتتةت .1

ي:(وييسادسج
للووود ذ ووويت التلووواريي الفين وووية أنووو  وبووواليغم موووف نرووواا ا  وووتياتيرية الفين وووية  وووي وئوووع 

لفيووة هبووي توولن  بفووب  ن ووبي، إال أن العمليووات الع ووبيية ا موودادات اللادمووة مووف الللاهوود الخ
، حيووووث إهتي وووول ال وووولوات الفين ووووية التووووي يلوووولم بدووووا عوووويل الترييووووي إ ووووتميت بوووولتييل مبرفووووة
ل  مياكيهوووا الم تفووويل هلووو  الرووودود حوووبتري وووات متكووويرل لع اموووي م ووولرة موووف عووويل الترييوووي 

 :م4591بداية مف ال صع الراني   ة  الفيقية
لموويور الموو ظم اخوويع أومووف ناحيووة  ،بلرب يووةعبوو  لع امووي حوول  الكليووم و  تري ووات متكوويرل -
 . مامفةأوراس العبا  –(ساميد)ل  مرلر ع لب تلن  هلمتميد ف ل
 . م شي  تب ة 21 هل  م ا ة ميف ببارية و  ،لالامأمات و ما ف مميتة وو ل ل هر -
لعيوووولن ومي ووووي بوووويم رأس اهلوووو  بعووووا المياكووووي الع ووووبيية بمووووا  يدووووا  التريشووووات المتكوووويرل -

 .،  ما تم ت ري  هرمات بضلاحي تب ةماتاالرم

                                                 
1 A.N.O.M: Implantation rebelle dans le sud GGA3R455-456, Op.Cit. 
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 ةربعووووأو الكليم بوووو للبلديووووة المختلووووةئلووويم الريا ووووي  لمي بووووة موووالييل تابعووووة ا  ووووي  ختووووا إ -
 .ل  تلن إدخلل أ( GMC)شاح ات مف نلع 

دل  وووي المتلاعوووالفين وووية  وووتعمارية ا  ووود األهووودا  العمليوووات الع وووبيية وئووود تلامووولل 
و أحوود  .ت. ووتعملل  يدووا وحوودات عوويلإ، و اللاليووة األولوو مووف  ال اد ووةو  لخام ووةتوويف االم ول

ت آ ويار  وي الم فوأكبوي األ إلروا  بدود  لالواموالل ابو  واألاليشاشوة والمودا ل ال ارية  األ لرة
الع بيية الفين ية والفي  المتلاعدل  يدا، ومف بيف العمليات الع بيية التي ئامل بدوا وحودات 

 : و نذ ي.ت.عيل
مراهودا، يللدهوا المراهود  39نوة موف هاعمل  صويلة مبل  يم4591ي أوت مف   ة  ي شد -

لدرلم هلو  مي وي المواء األبويا لك دوا اب "همارل هبد هللا لعبيد "و "نصي مورمد بف هلي"
 تكفوووا   ين وووية، التوووي ئامووول بوووإبل  المياكوووي التابعوووة للرووويل إكفوووفل موووف ئبووو  اوووا يل 

ملاتلووة للصووع المراهوود ف بالمبووان الم ووم  الردبووة، اووا يل  44 ووتعمار  التووي أر وولل ا 
إ ولاج اوا يتيف موف ئبو  و  الربو  بلا ووة الووا يات الفين ويةحي  : ومف نتا   هذا الدرلم

 . 1وحدات عيل الترييي اللا ي
مراهوودا تابعووة للكتيبووة الرالرووة  99مبلنووة مووف ئاموول  صوويلة مبلنووة  م4591أوت  12و ووي  -

 . 2داعمة مي ي الل قيطبم "هبيد مالح"يللدها المراهد 
مي ووي  "بوودر  عوواب هللا"مراهوود يلوولدهم المراهوود  322م هوواعم 4591أوت  32و ووي  وولم  -

هموارل هبود "كم هف ب ي العواتي، بالت  وي  مول  تيبوة يللدهوا المراهود 19الخ ي  الذ   بعد 
خوووييف ر 39مراهووود ف وإموووابة  29 تفوووداد إ: وئووود أ وووفي هوووذا الدرووولم هوووف ،"هللا بووف  وووالم

 122ئتيوووو  و 422 ووووتعمار  بووووووئوووودرت خ ووووا ي الروووويل ا ، خووووي لوووود الووووبعا اخبرووووياا و 
 . 3عييح

                                                 
، 4التلييوي الولال ي لت وري  أحودا  الرولرل الترييييوة، م: الم ظمة اللال ية للمراهود ف تب وة :الصاليي ملو  أحمد بف أحمد 1
 .21ت، ص.د
 .21تلييي والية تب ة، المصدر ال اب ، ص ،عابي  هبد العيييو يياني الدراعي  :شدادل المراهدان 2
 . المصدر ال اب  ،يرئيف مالح :المراهد شدادل 3
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اللاليوة وإ ا ة إل  همليات مداعمة المياكي الع بيية  لد  لفل قيادل الم ولة ال اد وة 
بعا اللحدات بعمليات يرع األلالام المضادل للدبابات المصفرة،  لد شدد شدي أوت األول  
بعملية يرع األلالوام بم ولوة تام وميدل ئويب  "الداد  بلراس"المراهد م قيام  يئة يللدها 4591

نل مل إل   لعيف، األو  تلع  إل  ب ي أم هلي وئوام بعمليوة يرع األلالوام وأ وفيت إأم هلي، و 
 .1تفريي دبابة  ين ية بلا وة لالم أر ي: العملية هف

يفووة  وود و بعوودل همليووات ه ووبيية ه .ت.م قيووام وحوودات عوويل4591شوودد شوودي  ووبتمبي  -
 وووتعمارية  وووي الم ولوووة الردوديوووة التابعوووة للم ولوووة ال اد وووة، و انووول بدايوووة هوووذه إأهووودا  

مووالح " ووبتمبي حيووث هاعموول الكتيبووة الرانيووة التووي يللدهووا المراهوود  24العمليووات  ووي  وولم 
ترووويم : مراهوودا، وئوود أ وفي هووذا الدروولم هووف 12مي ووي بباريووة وشووارك  وي الدروولم  "هبيود

 .2ة، وئت  ع د يفوحي  مخينييف للم ون
شووار ل فيوو  الفصووا   األولوو  والرانيووة والرالرووة حوود  هروولم م 4591 ووبتمبي  21 وولم  و ووي -

المراهوود : مراهوود تووابعيف لقيووادل ال احيووة األولوو  مووف الم ولووة ال اد ووة، يلوولدهم 12بتعووداد 
وشوووملل هوووذه الدرلموووات  ،"ادر بيووود و ه"، و" وووعد بوووف هموووارل"، و"بللا وووم  ل وووع بوووف الويوووب"

ا ك المبديب هل  ال  الخط المتاخم للمواء األبويا، البياكوة، الرروار الصوفي، الخط الف
، "هموارل وعد بوف "بتوي  وا  المراهود ، تروويم دبابوة  ين وية: وأ وفيت هوذه الدرلموات هوف

 .3"مورمد بابي" تفداد المراهد إو 
 وي  "موالح هبيود الندوشويف"شتببل  تيبة يللدها المراهود إم 4591 بتمبي  21و ي  لم  -

شاح ة،  انول تلولم  19مبان الم م  رأس بلشببة مل ئا لة ه بيية  ين ية مبلنة مف ال
 وويارات  29دبابووة و 49بمدمووة نلوو  التمووليف للر وولد المتلاعوود ف برك ووة بلشووببة ومدهلمووة بووو

اوا يات حيبيوة مل بلوة  21شتباك تدخلل ع د   ين ي، وبعد بداية ا  392عيب وحلالي 

                                                 
 .25، المصدر ال اب ، صتلييي والية تب ة ،لو  أحمد بف أحمد الصالييم :المراهد شدادل 1
 .44المصدر ال اب ، ص ،عابي  أحمد: المراهدشدادل  2
 .41، صنف  المصدر  ، ل ع بف الويب بللا م :المراهد شدادل 3
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عوووابي  ": مراهووود ف وهوووم 23 تفوووداد إ :شوووتباك هوووفا  ، وئووود أ وووفي هوووذا(B26)موووف نووولع 
أموووا  بروووياا، "خليوووم  وووعد"، وإموووابة المراهووود "مل ووو ، عوووابي  بفووويي، ومعووووار الفوووييم

نفروويت بلا وووة إتوودميي  وويارل عيووب وشوواح ة ودبابووة  :خ وا ي الروويل الفين ووي  تمرلوول  ووي
 .  1ع د  11لالم، وملت  

و .ت.م ئاموول وحوودات عوويل4591مبي  ووبت 11 ووبتمبي إلوو   21و ووي الفتوويل الممتوودل مووف  -
 ووووتعمارية، و انوووول بدايووووة هووووذه بت ظوووويم هوووودد مووووف الدرلمووووات الع ووووبيية  وووود المياكووووي ا 

 "مي ووولم ال ياشوووي"مراهووود يلووولدهم  44 وووبتمبي ه ووودما ئوووام  ووولم  موووف  21الدرلموووات  ووولم 
بوويف دبابووات  29موودهلم بووويلوولم بريا ووة الخووولج المبديبووة هلوو  مي ووي ه ووبي  بووالدرلم 
موابة المراهود إ، و تفريوي دبابوة  ين وية: ، وئد أ في هذا الدرلم هفلماء األبيات ل لة وا

بي موا هاعمول  صوويلة ، أدت إلو  بتوي  وائ  الي ويع  مد  يوة فوظايا ئذيفوةب "عبا وة م وعلد"
بووالدرلم هلوو  مي ووي  "عووابي  مووورمد بووف م ووعلد"مراهوودا يلوولدهم المراهوود  12مبلنووة مووف 
ة تدوديم عويء موف المي وي الفين وي، وإمواب: درلم هوف بتمبي، وئد أ في ال 41ببارية  لم 

مراهود  922و ي نف  اليولم هاعمول وحودل مبلنوة موف  ،هدد مف الر لد الفين ييف برياا
الرووام مووالح "و "بياك ووي هلووي"و "هبوود هللا لعبيوود "و "مووالح الندوشوويف" :يلوولدهم  وو  مووف

 وتعمارية التووي  انوول ا  اللولات الع ووبيية "إبوياايم ئووياد"و "أموورمد عوود "بم وواهدل  "الييود 
اوووا يل  11تلووولم بمياقبوووة م ولوووة الرووودود الريا ييوووة التلن وووية، و انووول مدهلموووة بالووودبابات و

ف   فوووتداد مراهووودإ :حيبيوووة  وووي المبوووان الم وووم  الملووويون، وئووود أ وووفي هوووذا الدرووولم هوووف
ع وود   12ملتو  : أموا خ وا ي الرويل الفين ووي  تمرلول  وي، خوييف برووياارموابة خم وة إو 

خووووي برووووياا، إ وووولاج اووووا يل مل بلووووة، ترووووويم هوووودد مووووف الوووودبابات رابة هوووودد  ين ووووي وإموووو
 . والفاح ات

و يللدهووووا المراهوووود .ت.م ئاموووول  صوووويلة مووووف ئوووولات عوووويل4591 ووووبتمبي  12و ووووي  وووولم  -
 59شواح ة وهلو  مت دوا  41بمداعموة ئا لوة ه وبيية  ين وية مبلنوة موف  "مرفلظي همار"

                                                 
 .43، صال اب المصدر ، تلييي والية تب ة ،عابي  إبياايمو  يشيفي أحمد  :المراهدان شدادل 1
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 وتولعية ئويب ال ود إتلولم برللوة  ويارات موف نولع عيوب  انول  25 ،دبابات 25ع د ، 
 تفوداد  ل وة إ: الفا ك بالمبان الم م  ايي  بلشببة تب ة، وئود أ وفي هوذا الدرولم هوف

موورمد بوف ": ، وإموابة  و  موف" ل في الفاتح، مياا  ما ، ملول ي األمويف": مراهد ف وهم
ووويم  ين ووي، وترع وود   31ملتوو  ، و ووي الرانووب الفين ووي برووياا "هوولول مووورمد" ،"مووالح

 .شاح ات ه بيية 25
 "م وعلد  أحمود"ئامل الكتيبة الرانية التوي يللدهوا المراهود م 4591 بتمبي  11و ي  لم  -

األ لرة اليشاشوة،  موا ئامول بويرع وإ تعملل  بالدرلم هل  مي ي ببارية "معاش"المدهل 
 39ملتوو  : ، وئوود أ ووفي هووذا الدروولم هووفألالووام  ووي الوييوو  الم ديووة إلوو  المي ووي الع ووبي  

 . 1وتدميي  يارل عيب ،رخييف 43 د   ين ي وإمابة ع
بوالدرلم هلو   "ابة أحمد بف هبود هللا"و يللدها المراهد .ت.ئامل  صيلة مف ئلات عيل -

مي وووي مفصوووا  الل ووويع والقيوووام بعمليوووة يرع األلالوووام بم ولوووة المووويارل، وئووود تمب ووول ئووولات 
ا   يللدهوا المراهود  ول   صو وهاعمول، تفريي دبابة  ين ية بلا وة لالوم و مف.ت"عيل

 .بف حليم ،مياكي ب ي الل يع  "هابي ال ا ي، الويب بف الفيا، هبيوت هبيد"
أواموويه لعوودد مووف المراهوود ف يلوولدهم  "عوود  ملووداد"أموودر ئا وود الم ولووة ال اد ووة المراهوود  -

بوويرع  مانيووة ألالووام، بي مووا  "لمووانيهلووي األ"لالووام، وئووام لوويرع األ "الويووب بووف الفوويا"المراهوود 
بالتلعو  إلو  فويا البلوي ئويب مفصوا  الل ويع ونروح  وي  "هوابي ال ا وي"مراهود ئام ال
، وعوووويا "هلووووي األلموووواني" تفووووداد المراهوووود إنفروووويت إحووووداها وأدت إلوووو  إألالووووام،  21يرع 

 . "مري الد ف هلي بف ش ي ة"المراهد 
، ألالوووام  وووي م ولوووة أم هلووويبعمليوووة يرع  "بووولراس الدووواد "ئامووول  صووويلة يللدهوووا المراهووود  -

 وووووتعمار   وووووي ئصوووووع ت العمليوووووة هوووووف تفريوووووي دبابوووووة، وتمرووووو  رد  عووووو  الرووووويل ا وأ وووووفي 

                                                 
 ،ال وووواب المصوووودر تلييووووي واليووووة تب ووووة، بياك ووووي هلووووي، عوووود  مووووورمد، أمووووورمد عوووود  وإبووووياايم ئووووياد، : ف المراهوووود لشووووداد 1

 .41، 49ص.ص
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بفوويي ": المراهوود ف مووف مياكووي بووف حلوويم والووذ ارل، وأ ووفي اللصووع هووف إمووابة المراهوود ف
 .  "التلمي، مورمد العيبي تمااي

كانل الفصا   المبلفة بعمليوات يرع األلالوام هي وة للصوع الووا يات الريبيوة الفين وية 
التووي  "الدوواد  بوولراس"و "هبوود هللا لعبيوود "موول الفصوويلة التووي  ووان يللدهووا  وو  مووف مرلمووا حوود  

األلالام، وتلعو   وتة مراهود ف موف الفصويلة إلو   رولم الوويف ليرع تلعدل إل  م ولة الميارل 
التووي ألالووام بدووا، حيووث تعي وولا إلوو  هروولم مووف ئبوو  خموو  اووا يات  ين ووية  29بالووي  يرع 

الب الم واهدل موف اللولات المتلاعودل  وي مما إ تده   اهة، ئيابة الن و شتبك معدا المراهدإ
الوووذ ف هووواعملا دبابوووات  29شووواح ات و 23المياكوووي الع وووبيية التوووي أر ووولل ئلاتدوووا هلووو  موووتف 

، وأ ووفي تدمدوم بقيووة أ ووياد الفصوويلة لم وواهدبلووئوولات عوويل الترييووي التووي توودهمل هووي األخوويع 
ليوات الع وبيية، و وي روويم هودد موف اخشتباك هف تفريي دبابة بلا وة لالوم أر وي وتهذا ا 

 وووتعمار  إلووو  المر ووود  وووي موووفل  الرووويل ا  "ميلووولد الووولهياني" شوووتباك  وووي  اليووولم المووولالي لإل
  .1وبعا الذخييل( MAT49)و حامل ب دقية مف نلع  ملني و.ت.مفل  عيل

موورمد "، بم واهدل "بودر  عواب هللا"م هاعمل  صيلتيف يللدها 4591خل  شدي أكتلبي و  -
المي وي الفين وي بوبف حلويم، وبعود مرامويل المي وي  "مبويوك بلعمعوة"و ،"يم بف هبود هللامل

 وووتعمارية هلووو  الدرووولم بلا ووووة الووودبابات توووم ئصوووف  بمووودا ل الدووواون، وئووود ردت اللووولات ا 
، وعوويا "ن  ل ووعاهلوول " تفووداد المراهوود إ: ومد  يووة الميوودان، وئوود أ ووفي هووذا الدروولم هووف

، ملتووو  هووودد موووف الر ووولد الفين وووييف: ا  وووي الرانوووب الفين وووي، أمووو"هلوووي الريرلوووي"المراهووود 
وبعوووود هووووذا الدروووولم ئاموووول ، رووووويم أعووووياء مووووف المبوووواني والمخوووواب تو  توووودميي دبابووووة  ين ووووية
حوواعي المبووي، ": و بقيووادل  وو  مووف.ت.مووف ئوولات عوويل امراهوود 11 صوويلتيف مبلنووة مووف 

ل مووورمد الصووالح،  وولك الفووا كة ئوويب ئووار بتخييووب األ "وشووابل الرموو ، وا ووماهيف إبووياايم

                                                 
 . المصدر ال اب  ،عل لية مورمد الباشا :المراهد لشداد 1
 .45، 41ص.تلييي والية تب ة، المصدر ال اب ، ص: أنظي أيضا -
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دبابات و يارل عيب  ين وية، وئود أ وفي  23ن مل و شتبك المراهدإوخل  هملية التخييب 
 . "ظاهيية الواهي"عيا المراهد : تباك هفشا 

 وتواهل إ ولك الفوا كة، وئود و بتخييوب األ.ت.بي ما ئامل وحودل أخويع موف ئولات عويل -
كتفوفل إئ ابو ، وئود  29با يوة، وأهمودل  دي  29 لشويبة، و 12خل  هلميوة التخييوب نويع 

اللوووولات الفين ووووية مبووووان همليووووة التخييووووب  لاموووول بلصووووع المراهوووود ف مووووف مياكووووي الموووواء 
 وووووتعمار  مرامووووويل األبووووويا، المووووواء األ ووووولد، الت ل لوووووة، وئووووود حاولووووول قيوووووادل الرووووويل ا 

ن وووراب بعووودما  وووتعما  الووودبابات، وتمبوووف المراهووود ف موووف  وووك الرصوووار وا إالمراهووود ف ب
 . 1ترويم  يارل عيب :تمب لا مف

بياك وي "المراهود : و يللدها  و  موف.ت.م ئامل وحدات عيل4591أكتلبي  45و ي  لم  -
بعمليووة يرع ألالوام  ووي الوييو  الوويابط بوويف  "هرموان، شووابل الرمو ، مووورمد بوف هلووي ناموي  

دبابووات،  25شوواح ة،  43أم هلوي وبلشووببة أ  وواء هبوولر ئا لووة ه ووبيية  ين ووية مبلنووة مووف 
مراهود ف بروياا  29إموابة  :عيب،  يارل إ وعا ، وئود أ وفيت العمليوة هوف يارات  23

تفريوي دبابوة : الخ وا ي الفين وية  تمرلول  ويأموا ، "هلولان بللا وم، ئبلوة هبود هللا": مف بي دم
ع وود   ين ووي، وأ ووي ابيووب  12ملتوو  ، و نفرووار لالومإو ويارل ا  ووعا ، و وويارل عيووب بعوود 

 . 2 ين ي
و يللدهووا المراهوود .ت.م ئاموول  صوويلتيف مووف ئوولات عوويل4591أكتوولبي  11أمووا  ووي  وولم  -

بوووالدرلم هلووو  اللووولات الفين وووية بالمبوووان الم وووم   ووو  الوووويف، و انووول  "هبووود هللا لعبيووود "
شووارك  ووي همليووة البرووث  ووي هووذا المبووان، وئوود  لاللوولات الفين ووية تبرووث هووف اووا يل  وولو

إمووابة هوودد مووف اووا يات مل بلووة و فووا ة، وئوود أ ووفي هووذا الدروولم هووف  21ع وود ، و 492

                                                 
 . 15، 19ص.ص ،ال اب المصدر  ،ا ب، شابل الرمي،  ارس  لوانمعمي بف الع مللك :المراهد ف لشداد 1
 . 19، صنف  المصدر  ،مخي  هبد الرميدو شابل الرم   :شدادل المراهدان 2
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ليوات الريبيوة ح ات واخ ت فوائدم الالوايات ال وامة، وتروويم هودد موف الفواإالمراهد ف بعود 
 . 1الفين ية

وو - مرملهووة مووف  وود و .ت.م ئاموول بوو  وحوودات عوويل4591  هروولم  ووي شوودي نوول مبي ر  و  
ئووارل اليبيعووي، الل قوويط، خ لووة البياكووة، اليوي ووة، : المياكووي الع ووبيية الفين ووية  ووي  وو  مووف

، بوووف حلووويم ف غووويلن، اليميلوووة، بووويف عبلووويف، الرروووار الصوووفي، البياكوووة، المووواء األبوووياهوووي
  ولك الفوا كة اللييبوة موف المياكويتخييوب األ: ن موفو وئد تمبف خللدا المراهود ،والخ ي 

يريوواو  هبووييل، بوويغيل هلووي، ":  تفوودد خوول  هووذه الدرلمووات  وو  مووفإو ،  ووتعماريةا 
  حمووولد ، هبيووود المبووواي ، إبوووياايم بوووف عووودو، الوووييف بللا وووم مووولج، ابيوووب بللا وووم، عيووواد

 .2"عباس
و هرولميف ه وبيييف هلو  المياكوي .ت.م ش ل وحدات عويل4591وخل  شدي دي مبي  -

 ووتعمارية الفين ووية،  ووالللات الفين ووية المتلاعوودل  ووي مي ووي بباريووة مبلفووة ب لوو  الم ونووة ا 
ان الم وم  عبو  الوائوة، و  وي المبو.ت.هاعمتدا وحدل مف ئلات عيلحيث مي ي، الإل  

ترويم  يارل عيب، وشاح ة موف نولع ، و ملت   ل ة ع لد  ين ييف :وأ في هذا الدرلم هف
(JMC) و يارل ه بيية  . 

مراهووودا  19و تعوودادها .ت.م ئاموول وحووودل مووف ئوولات عووويل4591دي ووومبي  19و ووي  وولم  -
 ووتخدم إوئوود  بووالدرلم هلوو  مي ووي الموواء األبوويا، "بللا ووم  ل ووع"يلوولدهم المووليم األو  

المراهووودون خوووول  هوووذا الدروووولم األلالوووام المضووووادل للووودبابات ومتفروووويات مضوووادل لن وووولك 
تلعوو   نتدوواء موف همليووة يرع األلالوواموبعوود ا  ،وئ ابوو   دويوة مريئووة رشوواش الفوا كة، وموود ل
 وولك الفووا كة، بي مووا تلعوو  بقيووة أ ووياد اللحوودل نروول المي ووي لمداعمتوو ، وبعوود  وولم للووول األ
 ووووتعمارية هلوووو  الدروووولم بلا وووووة الوووودبابات ار هلوووو  المي ووووي ردت اللوووولات ا إاوووول  ال وووو

 ولك الفوا كة لفوك الرصوار ع بتخييوب األل و     ذوالمر يرات مما أدع إل  تدخ  الفلم ال

                                                 
 . 19ص ،ال اب المصدر  ،خلفي الواهي :المراهدشدادل  1
 . 34المصدر نف  ، ص ، يايفية مورمد الفييم :شدادل المراهد 2
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 تعمارية هل  أ ياد اللحودل، وتمبوف أ وياد اللحودل موف  وك الرصوار الذ   يبت  الللات ا 
ن وورب إ، و إحووداها نفريتإالووام،  تبعووتدم الوودبابات  وووالتلعوو  نروول األر  التووي يرهوول باألل

مراهووودا  44إموووابة : بعووودها أ وووياد اللحووودل موووف مبوووان المعي وووة، وأ وووفي هوووذا الدرووولم هوووف
 29، دبابوووووةوتووووودميي ، أخوووووييف بروووووياا 21   ين وووووي، وإموووووابة ع ووووود 39ملتووووو  ، و بروووووياا

 ووووتعمار  تيائووووب تري ووووات ئوووولات الروووويل ا   انوووولو ، 1هيبووووات ه ووووبيية 29مر وووويرات، 
ختيا  ال ووود الفوووا ك، وتفوووف  ووودها همليوووات ه وووبيية إو التوووي تلووولم بووو.ت.دات عووويلوحووو
و الت وويب .ت.راولوول ئوولات معتبوويل مووف عوويل ، ارك  يدووا مختلووع اللحوودات الع ووبييةتفوو

هبووووي الل ووووم الر وووولبي للروووواعي الروووودود ،  داعمتدووووا الكتيبووووة الرالرووووة والرام ووووة مووووف ئوووولات 
 . 2المظلييفالمظلييف والكتيبة اليابعة هفي مف الل امة 

فوووب  وووي الم ووواا  التوووي  تفووودد المصوووادر الفين وووية هلووو  أن المعوووارك الردوديوووة  انووول ت
و للعبوولر م دووا، والتووي ترلوو  لدووا تلوودما معتبوويا هلوو  ح وواب اللوولات .ت.تختارهووا وحوودات عوويل

الفين ية التي  انل تللم بفف هرلمات ه بيية مضادل لدا، و ي الم واا  الردوديوة وح وب 
بووة الرالرووة للمظليوويف لروو  بالكتي ووتواهل أن ت  إو .ت. ووإن ئوولات عوويل "بيرووار"تصووييح للعليوود 

خوييف  وي ئوواع ر 42ع ولد  ين وييف، وعويا  21ئتو  المراهدون  حيث إ تواع ،التي يللدها
  الوووذ "بيروووار"لقيوووادل الكتيبووة الرالروووة للمظليووويف خلفووا للعليووود  "تياك وووي"وبعووود توووللي العليوود  ،تب ووة

، شوارك  وي " يليوب  يو "ودريب هلو  تل يوات الرويب المضوادل للتمويد بوتده  لقيوادل مي وي التو أ  
 . 3همليات ه بيية  ي عبا  الع  ، وغيفل ، ر لة الكتيبة الرانية والرام ة

تبعول خول  هوذه الفتويل إو .ت.ومف خل  شدادات المراهود ف المتول يل  وإن ئولات عويل
للا و  الالفين ية، وهذا لتأميف هبلر ه بيية ئا مة هل  مداعمة المياكي الع بيية  إ تياتيرية
 .لل د الفا ك األ لرةالمرملة ب

                                                 
 . 31، 31ص.المصدر ال اب ، ص ،م عد مورمدو األيهي  تهليلا :المراهدان لشداد 1
 . 121معي ة عبا  ال مامفة، المصدر ال اب ، ص: دوم يك  ارا  2
 . 121، 121ص.المصدر نف  ، ص 3
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 وارس ": مراهود يلولدهم  و  موف 422م ئامل  تيبة مبلنة موف 4595عانفي  24 ي  لم  -
بمداعمووة المياكووي الفين ووية المتلاعوودل  ووي الموواء  "بللا ووم  ل ووع،  ووليمي العيبووي ،الووواهي

راهد  انلا  ي مدمة نل  األ لرة إلو  اللاليوة م 122األبيا والبياكة، وهذا لتأميف هبلر 
لفول  و  مرملهوة نل ومل الكتيبوة إلو   ول  مرملهوات    إاليابعة، ولت فيذ مخووط الدرولم 

لفووول بعمليوووة نووويع األلالوووام، والمرملهوووة الرانيوووة تكفلووول بمدموووة معي وووة،  المرملهوووة األولووو     
لووووع ه اموووويها رووووة  لوووود    همليووووة تفريووووي األلالووووام داخوووو  ال وووود الفووووا ك، أمووووا المرملهووووة الرال

ملوم، ومود عي رشواش، 14 وتعما  مودا ل الدواون إبمداعمة المياكي الفين ية وهوذا بلا ووة 
تبعل المرملهة خل  هرلمدا إ وتياتيرية إاول  إبايو ا، وأ لرة رشاشة، و  ا عئذ 29و

  الودبابات والعيبوات نرول المبوان الوذ  وتعمارية وهوذا لروي  ال ار هل  المياكوي الع وبيية ا 
 21 تفوداد إ: يرهل في  المرملهوة األولو  األلالوام األر وية، وئود أ وفي هوذا الدرولم هوف

تمب وول ئوولات ئوود و ، خووي مووف شوودل البوويدرخووييف برووياا، و لوود هوودد ر 44وإمووابة  مراهوود ف
خوييف بروياا، ر 19 وتعمار ، وإموابة إع د   41و خل  هذا الدرلم مف ئت  .ت.عيل

 . 1ف هف ايي  األلالام األر يةيبابتهيبات ه بيية، وتفريي د 29وتدميي 
هرلموووا هلووو  المي وووي  "هييووويان هبووود ال ووولم"م ئووواد المراهووود 4595عوووانفي  29و وووي  ووولم  -

 وووتعما  األ ووولرة إمراهووودا ب 92الفين وووي بخ لوووة بباريوووة، وشوووار ل فيووو  وحووودل مبلنوووة موووف 
 ملم، وئود تمب ول اللحودل موف تودميي المي وي92، وبيان، ومد ل هاون 11اليشاشة مف نلع 

 . 2الفين ي
م  لفوول قيووادل األر ووان العامووة قيووادل الم ولووة ال اد ووة القيووام 4595عووانفي  42و ووي  وولم  -

بوووالدرلم هلووو  خووووي شوووار  ومووولري ، وأر ووولل لدوووذا الالوووي  مووورفييف ألمووواني وأمييبوووي 
 ووول المياكوووي الممتووودل موووف ت ل لوووة والبياكوووة إلووو  عبووو  بلرموووان هووود ا ي الدرووولم، وهي  يلتصووول 

مراهووووود مووووودهلميف ببتيبوووووة تابعوووووة للم ولوووووة  922هوووووذا الدرووووولم للدرووووولم، وئووووود شوووووارك  وووووي 

                                                 
 .11المصدر ال اب ، ص، تلييي والية تب ة ،مالح يرئيف :شدادل المراهد 1
 . 11ص ،نف  هليداد هبد ال لم، المصدر  :شدادل المراهد 2
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، وئوود تمب وول ئوولات "عوود  ملووداد"الخام ووة، وئوواد الدروولم ئا وود الم ولووة ال اد ووة المراهوود 
ع وووود   ين ووووي، بي مووووا  12دبابووووات وئتوووو   21و خوووول  الدرلمووووات مووووف توووودميي .ت.عوووويل

 .خييف برياار 43مراهد ف وأميب  21 تفدد أ
الموودهل العبيود  هرلمووا هلوو   "هموارل هبوود هللا"م ئوواد المراهوود 4599عوانفي  49و وي  وولم  -

فيووو   لاللووولات الفين وووية المتلاعووودل بم ولوووة بلئوووا ي ئووويب الرووودود الريا ييوووة التلن وووية شوووار 
دبابووة، واووا يات  12مراهوودا، و انوول اللوولات الفين ووية مدهلمووة بووو 412كتيبووة مبلنووة مووف 

ع وووود   ين ووووي، وتوووودميي هوووودد مووووف  99الديليبوووولبتي، وئوووود أ ووووفي هووووذا الدروووولم هووووف ملتوووو  
عبووارع ": ، وأمويب  وو  موف"شووا عي الوواهي" تفودد المراهود أالفواح ات الع وبيية، بي مووا 

 .1برياا " ل في مورمد الصالح ،هبد ال لم
هلوووو  اللوووولات بووووالدرلم  "همووووارل هبوووود هللا"المراهوووود  ئووووام م4595ندايووووة شوووودي عووووانفي  ووووي و  -

و  وي الدرولم، .ت. ل  تيبوة موف ئولات عويل تعمارية المتمي يل  وي عبو  بلئوا ي، شوار ا 
 21اووا يل مووف بي دوووا  41شووتباك الووودبابات و ووتعملل اللوولات الفين وووية خوول  هووذا ا إوئوود 

وو ف المراهوودون مووف اووا يات  انوول تلوولم بعمليووات إنوويا  للمظليوويف  ووي ئمووة الربوو ، وئوود تمب 
، وئتوو  هوودد دبابووات بلا وووة األلالووام األر ووية التووي يرهوول ئبوو  بدايووة المعي ووة 23توودميي 

 وولاج اووا يل  ين ووية، وتوودخلل إمووف  "بللا ووم ئلبووي"مووف الر وولد الفين ووييف، وتمبووف المراهوود 
لفوووك الرصوووار هلووو  المراهووود ف، وبعووودها  "أحمووود"وحووودل موووف ئووولات عووويل الترييوووي يللدهوووا 

   .2ن مف الرب و ن رب المراهدإ
دل  تيبوووة مراهووود موووف الفيلووو  األو  والرووواني بم ووواه 922م ئوووام 4595فيفوووي   21 وووي  ووولم  -

و وووي  ريوووي موووف األحيوووان  انووول فيوووال  الم ولوووة كلم ووودوس بمداعموووة ال ووود الفوووا ك شوووا ، 
ال اد وووة تلووولم بمداعموووة المياكوووي الع وووبيية الفين وووية، وهوووذا بالت  وووي  مووول  تا وووب المدوووام 

مياكي الع بيية الفين ية المتلاعودل  وي البياكوة، ت ل لوة، ال تددا  إو  (الكم دوس)الخامة 
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همووووارل هبوووود هللا، بياك ووووي هلووووي بووووف  وووولن ، ": ئوووواد هووووذا الدروووولم  وووو  مووووفخ لووووة بباريووووة، و 
ع وود   34ملتوو  : وأ ووفي هووذا الدروولم هووف. "بلمفصووا  الرووام مووالح، عوواب هللا بوودر  

وغوووو م األهموووودل الكديبا يووووة وهي ووووودا   وووولك الفووووا كة لووووم مووووف األ 21تخييووووب ، و  ين ووووي
ا شوتبك ع لدهوإ يارل عيوب تدميي كما تم . و.ت.للصرا ة العالمية المتلاعدل بمياكي عيل

ي.  لك الفا كةمل المراهد ف المبلفيف بلول األ
و موف هرماتدوا هلو  المياكوي .ت. رفول ئولات عويلم 4595وخل  م تصع شدي فيفي   -

مراهود  412 تيبوة موف ، بي موا هاعمول 1"هرموان  وعد " لاديوقبمي ي  ول ياس  الفين ية 
المي وي الفين وي المتلاعود  "لويوب موورمدالباهي موورمد،  وليمي العيبوي، ا": يللدهم    مف

 23ملووم، وئاذ ووات البايو ووا، و11 ووتعما  موودا ل الدوواون إ ووي الوائووة بوويف بلشووببة وتب ووة ب
كتففل الكتيبة موف ئبو  قيوادل الرويل اال وتعمار  التوي أئد لالما، و  19مل يرع رشاشات، 
ل مووووف أعوووو  مداعمووووة ئوووولات عووووي اتاووووا ي  29دبابووووة،  41 وووويارل ه ووووبيية،  19أر وووولل 

، رخوي بروياا 32وإموابة  ع ود   ين وي 12ملتو  : شتباك هفالترييي، وئد أ في هذا ا 
 45و ووي  وولم  ،دبابووات بلا وووة األلالووام األر ووية 21اووا يات حيبيووة، وتوودميي  21 وولاج إ

المياكي الع بيية الفين وية  وي المواء األبويا،  و.ت.م، هاعمل ئلات عيل4595فيفي  
بياك وي " يلولدهم مراهودا 39ية، شوارك  وي هوذه الدرلموات الخ ي ، ب ي حليم، ب وي ال وبايب

 . 2"المبي بف مالح
 "نصوي هللا موورمد الصويد"مراهود يللدهوا  92شتببل وحدل مف إم 4595و ي شدي مارس  -

شوتباك  تعمارية  ي عب   ويد  ظواهي بالرودود التلن وية، وئود أ وفي هوذا ا مل الللات ا 
د  ل ووووع، تلا تيووووة هلووووي، مووووورمد التوووولمي، هبوووود  حفووووة، هبيوووو" : تفووووداد المراهوووود فإهووووف 

 12 ووتعمارية ، بي مووا خ وويت اللوولات ا "هبيمووي هبوود هللا، بلاليووث مووالح، حووواب مووورمد
 . لاج اا يلإو مف حي  دبابة و .ت.، وتمب ل ئلات عيل حي ع 42ئتي ، و
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و بتخييوب ال ود الفوا ك بعبولات .ت.ئامل وحدل مف ئلات عويلم 4595و ي شدي أ يي   -
، 1يي أ ولك الكديبواء والدواتع التوي تويبط بويف مياكوي المواء األبويا، والبياكوةنا فة، وتودم

  أهمووودل الدووواتع اتددإ وووبو إ وووتياتيرية همليوووات التخييوووب .ت.هتمووودت قيوووادل عووويلإ وئووود 
تصاالت والكديباء بيف ئادل المياكي الفين ية، وتدخ  هذه العمليات  وي والكديباء للول ا 

  .الفين ية تمار دا ئلات عيل الترييي  د األهدا  إاار الريب ال ف ية التي  انل
بللا وم  ل وع بوف " صويلتيف موف الفيلو  األو  يللدهوا  إشوتببلم 4595شدي موا  خل  و  -

المتمرلوة  وتعمارية التابل لقيادل ال احية األول  مف الم ولة ال اد وة مول اللولات ا  "الويب
لم ووووم  هيئوووولب اليملووووة، وئوووود  ووووي المبووووان ا ووووي  تبووووة مووووف المفووووال المدهلمووووة بالوووودبابات 

ع وووود   ين ووووي  49 ووووتواهل ئوووولات عوووويل الترييووووي توووودميي شوووواح ة ه ووووبيية، وإمووووابة إ
 .  2برياا

و بعملية يرع ألالوام بوالويي  الم ديوة .ت.م ئامل  يئة مف عيل4595ما   34و ي  لم  -
ودبابووة نصووع مر وويرل،  (JMC)شوواح ة  بعضوودا  روموول نفروويإإلوو  الموواء األبوويا، وئوود 

ي شوتببل مول  يئوة عويل الترييوإنفرار و  يئة ه بيية  ين ية إل  مبان ا  لهيهوبعدها 
 . 3"هلول ح يف"، و اتب  "بياكفي هرمان" تفداد ئا د الفيئة إأدع إل  مما 

و، األولووو  .ت.عتوووايت  ووول   تا وووب موووف ئووولات عووويلإم 4595 ومووول بدايوووة شووودي عووولان -
والرالروووة موووف اللاليوووة اليابعوووة ال ووود  ،"هبووود اللاحووود العفووولر  "، والرانيوووة "هبيووود موووالح"يللدهوووا 

لفووول هوووذه الكتا وووب الفوووا ك  وووي المبوووان الم وووم  غووود ي الصوووابلن ئووويب المووواء األبووويا، و   
شوتببل معدوا، إ وتعمارية و كتفوفتدا اللولات ا إبالذهاب إل  ملي قيوادل اللاليوة األولو ، وئود 

مووالري "اهوود مراهوود ف مووف اللاليووة اليابعووة، وعوويا المر 29 تفووداد إأدع االشووتباك إلوو  
 . "مورمد

                                                 
 . 93المصدر ال اب ، ص ،ئبلة  ما  :دشدادل المراه 1
 . 93، صنف  المصدر  ، ل ع بف الويب :شدادل المراهد 2
 . 91ص المصدر نف  ،ئبلة  ما ،  :شدادل المراهد 3



 (م0521-0598)و يف مواجهة املخططات العسكرية الفرنسية بالوالية األوىل .ت.جيش: الفصل الثالث

 -687 - 

 

مراهوود موووار تب ووة بقيووادل  12م هاعموول  صوويلة مبلنووة مووف 4595شوودي عليليووة وخوول   -
 ووولك الفوووا كة المريووووة وبعووودما تمبوووف المراهووودون موووف ئوووول األ، "هبووود اللاحووود هاشووولر  "

ن ورب إريا وة،  أاللول موفارل ا نوذار  ال تعمارية المبلفوة بكتففتدم الللات ا إبالموار 
 . 1، وئامل أربعة اا يات حيبية بمواردتدمالمراهدون 

والعموو  التلن وويتان إلوو  الكووم الدا وو  مووف العمليووات الع ووبيية  2وئوود أشووارت عييوودتا الصووباا -
 ووي الم ولووة الردوديووة الخام ووة وال اد ووة التووي إ ووتدد ل المياكووي ا  ووتعمارية والخووولج 

هد وودل هلوو  و هرلمووات .ت.م نظموول  ووي  عوويل4595دي وومبي  11المبديبووة،  فووي  وولم 
كووم شوويئي الموويي ، وئوود ئاموول 21الخووط المبدوويب  ووان أبييهووا الدروولم الووذ  تووم هلوو  بعوود 

مراهوووودا، بعوووود أن ئووووول المراهوووودون الخووووط المبدوووويب  92بدووووذا الدروووولم  يئووووة مبلنووووة مووووف 
، و وي عدوة الولنيل حامويت 3إمودملا بفصيلة  ين ية مصفرة  ضويبلها بمودا ل البايو وا

، وئوووود إهتي وووول يا وأمويتوووو  بلابوووو  مووووف ئ ابوووو  الدوووواون و مي وووويا  ين وووو.ت.وحوووودل مووووف عوووويل
المصووادر الفين ووية بأنوو  هرلمووات أخوويع ن ظموول  وود  ل ووة مياكووي  ين ووية لك دووا لووم ت ووذ ي 

 .4ملائعدا
م أحد  المراهدون  رلات وا عة  ي األ ولك 4592عانفي  23-24و ي الفتيل ما بيف  -

ون بإرشووادات مووف األهووالي هووف الفووا كة  ووي نوولاحي هوويف اليرئوواء، وبعوود أن توويود المراهوود
و اللولات ا  وتعمارية بي موا  انول .ت.ت للت عيل ا حتل ، هاعمل ه امي مف عيل

ع ديا  ين ويا وعويا  43هذه األخييل مرضيل  مي ا  للمراهد ف، وأ في ا شتباك هف ملت  
م  ود  ما وع  المراهودون ئوذا فدإغت ام  مية مف األ لرة والذخا ي الريبية، و هدد  بيي، 

المي وووي الع وووبي  الفين وووي اللائووول  وووي م ولوووة بوووف عبلووويف الوووذ   بعووود بضوووعة  يلووولميتيات 
،  أموووابل ئوووذا ب المراهووود ف مخيمووويف ه وووبيييف  تروموووا وتوووم تبووواد  ع ووولب شووويئي تب وووة

                                                 
 . 12ص ،ال اب المصدر ، م اهي هبد اللهاب :شدادل المراهد 1
 (.93)أنظي الملر  رئم  2
 .م، تلن 4592عانفي  24، 1151، عشتيدةيييصباح": هد فالقيادل الفين ية تعتي  بتفائم نفاج المرا" 3
 .م، تلن 4592عانفي  21، 4319، عشتيدةيييعم ": الللات ا  تعمارية تتلدلي أمام عيل الترييي الريا ي  " 4
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ع وديا  ين وويا بويف ئتيوو  وعوييح،  مووا  12اول  ال وار موول اللولل الفين ووية، إنتدول ب ووللج  
كوم شوما  شويئي تب وة 49مي ي الكليم اللائل هل  بعود  و بمداعة.ت.ئامل  تيبة لريل

وهووول الخبوووي الوووذ  أوردتووو  و الوووة  لنا تووود بوووياس األمييبيوووة  م وووتخدميف ئ ابووو  ومووودا ل هووواون 
إن المياكوووي الفين وووية اللائعوووة هلووو  الخوووط المبدووويب ت فوووف   ووودها هرلموووات : "حيوووث ئالووول

لخووط المبدوويب بعوود و أن تختووي  ا.ت. لميووة  ووي نفوو  اللئوول الووذ  تروواو  فيوو   ووي  عوويل
 .1"تخييب 

عوووانفي شوووددت م ولوووة هووويف اليرئووواء ع ووولبي المووويي  وشووويئي مي وووط هرلموووا  29وبتووواريا  -
و موويودل بموودا ل البايو ووا  وود دوريووة مصووفرة مووف الروويل الفين ووي .ت.لكتيبووة مووف عوويل

كانوول ت وويي  ووي الوييوو  الممتوود ع وولبي ال وود المبدوويب اللائوول إتروواه الفووي ،  تكبوود العوودو 
تيف مصوفرتيف بموا  يدموا موف ع ولد،  موا ن صوب  مويف  وي نفو  الم ولوة  ود خ ارل  ويار 

دبابوووات حيوووث أ ووويمل ال وووار  وووي دبابوووة وموووات موووف  يدوووا مخت لووويف بوووال ييان، و وووي الفوووما  
الفوووويئي مووووف تب ووووة أالوووو  الفوووودا يلن وابوووول مووووف الوللووووات ال اريووووة  وووود المي ووووي الم رمووووي 

ت بب الدرولم  وي خ وا ي ماديوة  ادحوة بالكليم، وئد بل  هدد اللات المدفية نرل الم ة  
وإلتدمل ال ييان هدل مباني خفبية،  ما تم ترويم هيبة مصفرة بلا ووة مودا ل البايو وا، 

 .2وتفريي هيبة مصفرة أخيع بفع  لالم أر ي
م دار إشوووووتباك ه يوووووم بووووويف  تيبوووووة موووووف 4592عوووووانفي  42-21وخووووول  الفتووووويل موووووا بووووويف  -

بوي ه فويي الصولمعة اللائول شوما  مي وي و وه امي مف الريل ا  تعمار  غي .ت.عيل
وهلو  عوييح،  44ئتلو  و 21الكليم، وئد م  ي ول اللولات ا  وتعمارية بخ وارل ال تلو  هوف 

ا  ووي توودخلل دوريووة مصووفرة لل روودل لكووف المراهوود ف أمويوهووا بلابوو  مووف الوللووات ال اريووة 
م تروول  وويارل وموودا ل الدوواون  روموولا دبووابتيف وأبيوود ر ابدووا، و ووي نوولاحي تب ووة إنفرووي لالوو

عميعوا، و وي م ولوة  وئود ئتو  ر ابدموا( GMC)هالع تياك، وإنفري لالم رخوي ترول  ويارل 

                                                 
 .م، تلن 4592عانفي  29، 4315، عشتيدةيييعم : "باهضةعيل الترييي يببد الللات ا  تعمارية خ ا ي " 1
 (.91)  رئم أنظي الملر 2
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مدهموة بتالويوة عليوة و ووحدل إ وتعمارية .ت.كا  الدلار  دارت معي ة بيف  تيبة لريل
مف  لا الوييان، وئد تمبف المراهدون مف ترميد تري وات اللولات الفين وية، بي موا  وان 

 23ذا ع مد عيتوو  ورشاشووات  الرليلووة  وود الويوويان  أموواب المراهوودون  وولم رخووي  لعوو  ئوو
، هوذا وئود اا يات التي إن ربل مف الميدان لت وي  إ ووياريا  وي المياكوي الفين وية اللييبوة

و هملياتدووا الع ووبيية  ووي  اموو  التووياب الوولا ي، وئوود أ ووفيت .ت. وواهفل وحوودات عوويل
رخووييف،  11ع وود   ين ووي وعوويا  423 وواهة األخيوويل هووف ملتوو   11هووذه العمليووات  ووي 

، وخول  هوذه الفتويل 1إ وتعماريا   41وأهم هذه العمليات  انل  ي ال لاحي الفيقية أ وف ئتو  
ع لد ألمان مف ئلات اللفيم األع بوي أنف ودم للولات عويل الترييوي الوذ   ول مدم  21 ل م 

ي  هوووادتدم للدووول  األحموووي الريا وووي ، هوووذا األخيوووي الوووذ   ووول مدم للدووول  األحموووي التلن ووو
 2:أللمانيا هف ايي  تلن  وهم

 م بمد  ووووة اللوووولن وهوووول مووووف الكتيبووووة 4531دي وووومبي  15مللوووولد  ووووي : كوووولرت  وووولهلف بوووواي
 .الرامية للفيل  اليابل للمفال

 م  ي مد  ة للبف وهل مف نف  الكتيبة4531علان  19ملللد  ي : إك   هلك. 
 ف نف  الكتيبةم م  ي ييخي بي 4531عليلية  42ملللد  ي : هار  د باال. 
 م  وووي مد  وووة بيي وووبلن موووف الكتيبوووة 4531عليليوووة  21مللووولد  وووي : كوووار  هوووا ي  يتفوووا ي

 .3الرانية للفيم األع بي للمفال
م شووف  المراهوودون هرلمووا  ا وورا   وود المي ووي 4592عووانفي  12-41و ووي الفتوويل مووا بوويف  -

ب ووة بربوو  الفين ووي اللائوول  ووي الموواء األبوويا الووذ  يفووي  هلوو  م ولووة ع وولب تالفين ووي 
بوووولعل ، وبعوووود هرلمووووات ه يفووووة مووووف المد  يووووة مختلفووووة ال يووووارات  انوووول ملعدووووة  ميحلووووة 

                                                 
 44، 4319، عشتيتتدةيييعمتت ": ئ بلووة تلعددووا الموودا ل الريا ييووة إلوو  المياكووي الفين ووية  ووي خووط موولري  322أكرووي مووف " 1

 .، تلن 4592عانفي 
شتيتدةي": الدل  األحمي الريا ي  ي ل م أربعوة ع ولد موف ئولات اللفيوم األع بوي للدول  األحموي التلن وي  هوادتدم أللمانيوا" 2

 .، تلن 4592عانفي  45، 4353ع ،ييعم 
 (.99)أنظي الملر  رئم  3
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أخووذ موولائعدم  ووم الوودخل  إلوو  و با حااووة باألهووداء و .ت.إنتلاليووة، تمبووف وحوودل مووف عوويل
المي وووي الفين وووي ه ووولل، ووئعووول معي وووة بال ووولا األبووويا اووويمف  يدوووا المراهووودون هلووو  

دبابوووات بالمووودا ل هديموووة ا رتوووداد رغوووم إختفا دوووا  وووي  29الميووودان، مموووا أ وووفي هوووف تروووويم 
شواح ات  23، و(JMC)خ اد  ح فيت لدذا الفأن،  ما تم إ يام ال ار  ي أربعوة  ويارات 

عوانفي أحود  المراهودون  45، و وي ليلوة مبواني ه وبيية 23نائلة للبتويو ، و وذلك حوي  
لووولميتيات ع ووولب متوووي، وهلووو  بضووول  ي 922 وووي خوووط شوووا   رووولات ال يلووو  إت ووواهدا هوووف 

ع ولد  21و دورية  ين وية وتمب ول موف ئتو  .ت.الماء األبيا هاعم  لماندوس مف عيل
 .1رخييف 23إ تعمارييف وعيا 

                                                 
، شتيتدةيييعمت ": عيل الترييي اللا ي يرت  مي ي الماء األبيا بعود هرولم ه يوم بالمد  يوة ومعي وة بال ولا األبويا" 1
 .، تلن 4592عانفي  12، 4351ع
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ي:  يمويشهجيييمخططاتيييعسكتيجيييفتنسةجيييكبتىييو.ت.شةت:يييثايثييمب ثي
 ووتة  م ووذ إنوودالع الروولرل الترييييووة هي وول  ين ووا أيمووات  يا ووية  بيوويل تيعمتدووا إ ووتلالة

حبلمووات دون إحت وواب الفخصوويات التووي يعي دووا ر ووي  الرمدلريووة ولووم تمووارس ال وولوة لعوودم 
م، حبلمووة إ وودغار لر، حبلمووة 4599حبلمووة مانوودي   وويان  عووانفي )ملا لووة البيلمووان هليدووا 

م، حبلمووة بوولرعي ملنوولر ، حبلمووة  يلوويب  غايووار الووذ  هلوو  مداموو   ووي 4591غووي مووللي 
ي(.يملنم، حبلمة بييي ف4591أ يي  

ي:يثورةيبايواليجييألويىديغولييلقضاايعلىيييي  تيليإساتيجة ةجينماذجيمني:يييمطلبييألول
 ووي اللضوواء هلوو  الروولرل الريا ييووة والووتخلص الفين ووية المتعاقبووة لود هروويت الربلمووات ل

وومي بروويب الريا ووي، و انوول ال وولوة الفين ووية ت وويل أوئاتووا هصوويبة األمووي  مووف هلائووب مووا   
خامووة موول تفووائم  وععلدووم يفووعيون بووالخولرل ووي الريا ووي ف الفين ووييف  يم ووتلاال أيهوو الووذ  

 وي مولول : "  وي موذ يات األمو  يلول  الر ويا  ديالول األيمة ال يا ية وا ئتصادية، و ي هذا 
تل  التولاين إخوإن  و  إن وان يفوعي أن ...  دم  ي نفوي الللو م  ان    شيء ي  4591ربيل 

موووا  ر وووتعمار خاموووة  وووي الريا وووي ئووود أموووبح مرووويد وإن ا الموووالي  تولوووب تووودابيي موووارمة، 
 .1"هف ح  هذه اللضية اهاعي  ان وا را أن ال ظام  اميهلنة هقيمة الفا دل وبد

" راوو   واالن"د الرويل الفين وي بوالريا ي بيهاموة الر ويا  تموي   م4591ما   43و ي 
(Raoul Salan )  ما ل"ئا د األر ان والر يا( "Masu )يف بتأ يود موف الم وتلا يف ئا د المظليو

إلوو  الربووم هلوو  أموو  أن   لوووذ  2"شوووار  ديالوول "األوربيوويف، وأخووذ الكوو  يوالووب بعوولدل الر وويا  

                                                 
، 1242دار الربمووة، الريا ووي، ، (م6516-6511)يياطتتوريييسةاستت ي تت يييثتتورةييي زيئتيتتجي: م ووعلد  وويد هلووي أحموود 1

 .49ص
م بمد  ووة ليوو  الفين ووية مووف ها لووة  ا لليبيووة مي وولرل، تللوو  4152نوول مبي  11ملاليوود : شووار  رنوودر  مووار  علييووم ديالوول  2

م ببليووة  ووان  ووييي الع ووبيية حتوو  تخيعوو  م دووا بيتبووة مووليم  وواني، 4521تعليموو  األولووي  ووي مدر ووة يا وولعية وإلتروو  هووام 
م، أ ووف حموو  لوولاء الملاومووة 4512هلوو  إ ووي ا حووتل  األلموواني لفين ووا  وو ة  1.ع.، لموول نرموو  خوول  ا4.ع.شووارك  ووي ا

م رعوول ديالوول  مووف عد وود  مخل ووص هلوو  رأس الرمدلريووة الفين ووية 4591مووا   43وشووب  حبلمووة  ين ووا الروويل، وبعوود تموويد 
وأنظووي . 919، ص4552ل فوي، بيوويوت، ، الم   ووة العيبيوة للدرا ووات وا3، ج4، مييموستوعجيييعستتكتيج: أنظووي. الخام وة

 .51، 53ص.، ص1221، دار الكتاب الرد ث، الريا ي، جاريخيييثورةييي زيئتيج: مالح بلرام: أيضا
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وأرغمل هل  ئبول   أن تفع  شي ا"  يليملن" ين ا مف ا نديار وا  لس،  لم ت تول حبلمة 
ترمو  أعبواء الربوم ، هوذا األخيوي الوذ  ئبو  ا ئتوياا وأهلوف هوف إ وتعداده ل"ديالول " كيل هولدل 

 .1الربم" ديالل "م ت ل م 4591علان  24بفيج أن  تم ذلك هف ايي  البيلمان، و ي 
ي:مخططيشاليييعسكتيي .6

م ذ وملل  للربم هل  تدعيم مي يه حت  ي تويل التصي  " ديالل "أخذ الر يا  
ر يا  ف الهي  ، حيث 2،  إ ترد   ي  ين ا د تلرا عد دا للرمدلرية الفين ية الخام ةبريية

ئا دا هاما للللات البريية خلفا  م4591 ي دي مبي  3(Morice Shalle)شا  ملري  
عتدد  ي إدخا  توليي هل  األ اليب التي  ان  تبعدا الريل الفين ي  إ ،" االن"للر يا  

م 4591ئتيا مفيوه  الذ   ان ئد بدأ  ي التخويط ل  م ذ أكتلبي إ د الرلرل الريا يية، و 
 .4م4595مف شدي فيفي   ئا دا هاما ودخ  حيي الت فيذ بدءا   ئب  أن يصبح

مخوووووو  مووووف خوووول  يياراتوووو  الميدانيووووة لم وووواا  الريا ووووي " شووووا "الر وووويا   وئوووود إ ووووتل  
الووذ  تمروولر  ووي القيووام ، 5والم وواا  المريمووة، ومووف هووذا الم ولوو  راا الر وويا  يمدوود لبينامروو 

ل، وئوود تموول المصووادئة هلوو  بينامروو  بدروولم  ا ووح  وود معائوو  المتموويد ف لللضوواء هلوو  الروولر 
                                                 

 .111م، الميعل ال اب ، ص12و 45 لرات الريا ي خل  اللينيف : يري بلهييي 1
تمرلووة  ووي إدخووا  تعووديلت هلوو  الد ووتلر الووب الر وويا  ديالوول  مووف الفووعب الفين ووي التصووليل هلوو   يا ووت  الرد وودل الم 2

الفين ووي بدوود  الرصوول  هلوو  موولحيات أو وول لووي ي  الرمدلريووة الفين ووية الخام ووة، و ووذلك بدوود  إخضوواع الع ووبيييف 
لللووادل الموودنييف، و ووذلك الرييووة  ووي التعاموو  موول الم ووتعميات وشوو وندا وإهووادل ت ظوويم اياكوو  الدولووة وتكوويي   وويادل الفووعب 

نتيرة هذا ا  تفتاء حصل  ديالل  هل  تأ يد مول  مف الفعب الفين ي حيث ملت با يرواب للد وتلر  و انل.. الفين ي
 .131، 133ص.الميعل ال اب ، ص: همار بلحلش: أنظي. مف مرملع ال اخبيف الفين ييف %19الرد د ب  بة 

امووا لللوولات الفيني ووية بووالريا ي، ئا وودا ه م4591أكتوولبي  41ف  ووي بفين ووا، هووي   م4529 ووبتمبي  29 ملاليوود :شووا  موولري  3
المتمرو   وي تعييوي  يا وة األ ولك الفوا كة بب واء ال ود الفوا ك  اب  مفيوها شامل لللضاء هل  الرلرل وهيلدا هف الفوعب

،  موووا ئوووام بالعد ووود موووف العمليوووات الع وووبيية  وووي اللاليوووات التاريخيوووة،  وووان معار وووا ل يا وووة م4595الوووذ  حمووو  إ وووم   ووو ة 
 و ة، تول ي  49،  ورف م4594نلولب الفاشو   ود ديالول  هوام  يية الم ئتة لذا شارك  وي ا الربلمة الري المفاو ات مل ا

 .111، صالميعل ال اب : لخضي شييط ورخيون  :أنظي. م4515فيفي   41 ي 
 . 313صالميعل ال اب ،  :يري بلهييي 4
الملتلوو  الوولا ي األو  حوول  األ وولك الفووا كة  ،"ييخطتتطييي ه مةتتجيييفتنستتةجي تت يمويشهتتجيييثتتورةييي زيئتيتتج": ل يوواحي 5

م، دار اللصووبة 4591واأللالووام، م فوولرات المي ووي الوولا ي للدرا ووات والبرووث  ووي توواريا الري ووة اللا يووة و وولرل أو  نوول مبي 
 .11، ص1244لل في، الريا ي، 
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: ئووا ل (Elly" )إ لووي"م، حيووث موويا الر وويا  4595فيفووي   11 ووي إعتموواع لر ووة الوود اع  وولم 
نا  الر يا  شا  المصادئة هل  مخوو  العملياتي وهل  إبلاء الللات الفين ية بالريا ي  وي "

األمي  تعلو  باللضواء  الم تلع الذ  الب ، حيث أن   ي ذهف الر يا  ديالل   ان وا را أن
هوذا المخووط هلو  " ديالول "، وئد وا و  الر ويا  1"ال دا ي هل  المتميد ف  ي وئل ئصيي عدا

وئبوو  أن  تلعوو  الر وويا  شووا  إلوو  الريا ووي تدرا وول معوو  خوتوو  ووا لوول هليدووا و انوول : "ئووا ل
ضواء هليدوا لدرلمات تباها هل     مياكي الرولار واللات ول  هل  تعب ة الللع الليمة وشف 

  .2"اللاحدل تللع األخيع وا حتفاظ بدذه األماكف
تفوووبيلة ها لوووة موووف ئووولات الرووويل واألموووف " شوووا "وهبوووذا و ووول ترووول تصوووي  الر ووويا  

واألهووولان، حيوووث ئووودرت موووريفة المراهووود اللووولات ال ظاميوووة الفين وووية العاملوووة بوووالريا ي خووول  
مختلوع ئواهوات الرويل  ألوع ع ود   وانلا مل وميف  وي 922م بوأكري موف 4595مولل  و ة 

رال  ع وووود  مووووف  وووولا  442ألووووع ع وووود  مووووف اللوووولات البييووووة،  122: هلوووو  ال روووول التووووالي
الوييان والبرييوة، إ وا ة إلو  ئولات أخويع م دوا موا  وان خا وعا لوليارل الود اع وم دوا موا  وان 

 ألوع رعو  يمرلولن مرمولع ئولات الودرك والودرك الم وتل  32تابعا لليارل الداخليوة، وهوم حولالي 
ألع ه صيا مف اللحدات ا ئليمية وهوي وحودات  انول مفوبلة  وي  419والدرك الرمدلر ، و

ألووع ه صوويا مووف الكتيبووة الرمدلريووة  12-42هملمدووا مووف الم ووتلا يف األوربيوويف، ومووا بوويف 
م، با  وووا ة إلووو  ئووولات 4599لنموووف الوووذ ف نللووولا موووف  ين وووا إلووو  الريا وووي إبتوووداءا  موووف هوووام 

ألوووع شوووياي،  وووع هلووو  ذلوووك ئووولات  32م حووولالي 4595 ووو ة  الفوووياة الوووذ  بلووو  هوووددها
والرويس المت لو  للرمايوة الييفيوة والملودر هوددهم موا  اللفيم األع بوي وئولات الري و  والل لمي وة

                                                 
 .455الميعل ال اب ، ص: مالح بلرام 1
، الميعوووول ال وووواب ، (م4591-4599)الترييووووي الوووولا ي الريا ووووي  موووو تمي الصوووولمام وتووووولر  وووولرل : ل لر ووووف أيغيوووود  2

 .451ص
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ألوووع، با  وووا ة إلووو  ئووولات المخاينيوووة العوووامليف ترووول  ووولوة  وووباج المياكوووي  412-92بووويف 
 .1ا دارية المتخصصة

أن تعداد الللات ا  وتعمارية "  ل ع م اميية"الد تلر وح ب الل ا   الفين ية  ذ ي  
ألوع ع ود ،  941م أكروي موف 4595المتمي يل  ي الريا ي ئود بلالول حتو  الفواتح موف عليليوة 

ألووع  44ع وود ، اللوولات البرييووة ألووع  351اللوولات البييووة : كانوول مليهووة هلوو  ال روول التووالي
ألووع ع وود ، ئوولات  43ك حوولالي ألووع ع وود ، ئوولات الوودر  322ع وود ، اللوولات الرليووة أكرووي 

ألوع رعو ، المرملهوات  12ألع ع د ، ئلات الري   والل لمي ة حلالي  11وحدات الملااعة 
ألوع مر ود،  45ألع ع د ، ئلات الود اع الوذاتي  41رال  ع د ،  ي  المخين  42المت للة 

 ود  ألوع ع 422و انول هوذه اللولات مليهوة هبوي اللووي الريا وي   لو  حيوث إنتفويت حولالي 
مر د ألوع  432ألع ع د  بال احية الفيقية، و 432مف الللات  ي ال احية الاليبية، وحلالي 

 .2الم اا  هبي اللافألع تمي يوا  ي بائي  192بال احية الل و ، و
إن مروو  هووذه األرئووام الضووخمة لتعووداد الروويل الفين ووي تل ووح أن  ين ووا تخوووط لروويب  

أ  واء " ديالول "هلو  الرولرل وهوذا موا أكوده الر ويا   اليلة المدع إل  غاية إحياي نصي ه وبي  
يروب أن تتأكودوا بأن وا مايل وا  وي الريا وي : "م، حيوث ئوا 4592موارس  21ييارت  للريا ي  وي 

لمووودل اليلوووة عووودا، وأن وووا لوووف ن ووول  شوووي ا ئبووو  ا نتصوووار الع وووبي  وأنووو  يروووب أن تبلووو   ين وووا 
 .3"بممف أع  اللعلد وأنا أ   فيبالريا ي، أنتم تراربلن 

هلوووو  تعييووووي وحوووودات العموووولء مووووف الري وووو  " شووووا "كمووووا إرتكوووويت إ ووووتياتيرية الر وووويا   
ل هدد ه الء مف حولالي والل لمي ة ووحدات الد اع الذاتي لتدعيم الللات ا  تعمارية، حيث إرتف

ألووووع حي ووووي  ووووي أو  عليليووووة  92م إلوووو  أكرووووي مووووف 4599حي ووووي  ووووي أو  عوووولان  43122

                                                 
، الريا ووووي، 4594فيفووووي   43، 3، م15، عييم ا تتتتد شتيتتتتدة":  ووووعع الروووويل الفين ووووي وئوووولل عوووويل الترييووووي الوووولا ي" 1

 .331ص
 .419الميعل ال اب ، ص:  ل ع م اميية ورخيون  2
، عم يووة التواريا والتوويا  بات ووة، الريا ووي، 14، عم لتتجييياتتتيث، "ييووة يا ووة ديالول  إتروواه الروولرل الريا : "ل لر وف أيغيوود  3

 .41، ص4551
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 الء مووف حيووث أندووم يعي وولن مخوواب  الروولار وأ وويارهم وذلووك هووف ، و ووان تر يوود مروو  هوو1م4595
 .2ايي  الت ي  باألهالي وإرتكاب أبفل الريا م  ي حلدم

إ وا ة إلوو   وو  هووذه األهووداد تووم ا هتمواد هلوو  مرملهووة الضووباج المختصوويف  ووي هلووم  
ة بدود  إ وتمالة األهوالي هوف اييو  المعاملو - وباج الفو ون األهليوة–ا عتماع وهلم ال ف  

 ووووابوا  111م حوووولالي 4591الر وووو ة والتر وووو  هلوووو  المراهوووود ف، وئوووود بلوووو  هووووددهم  وووو ة 
 .3دا يل إدارية 992ع ديا،  انلا مليهيف هل   4112وم اهدا و

كانول الخووة : " لوا " شوا " ي مذ يات  أهم مبوادو مخووط " ديالل "ئد ومع الر يا   
ياكوووي الرووولار واللضووواء هليدوووا ت ووول  هلووو  تعب وووة اللووولع الليموووة وشوووف الدرمووات تباهوووا هلووو  م

اللاحوود تلووولع اخخوووي، وا حتفووواظ بدوووذه األمووواكف بغيوووة الريلللوووة دون إهوووادل إ وووتعمالدا، وإختيوووار 
اللحوودات التووي  ووتتلل  شووف هووذه الدرمووات والخوويوم مووف الت ظوويم العووام والقيووام بتيتيووب خوواص 

 .4"ا يات العملديةهف ايي  دهم الللع باليعا  والمعدات ال يما تيويدها بعدد  بيي مف الو
" شوا "الفين وية التوي إهتمود هليدوا الر ويا  كما ميحل مريفة المراهود حول  اللولات  

وهبذا تلالول أكبوي العمليوات الريبيوة التوي هي تدوا حويب الريا وي و انول : " ي توبي  مخوو 
الرليلوة، ت اهم  يدا الللات البريية والرلية والبيية، تعييها  ي  هد دل مف الودبابات والمد  يوة 

إل  تكليف ئولات إحتياايوة موف الفوي  األع بيوة والمظليويف وئولات الصودام، وإ تدهل الضيورل 
و ووي نفوو  اللئوول تعييووي ئوولات الويوويان وإ ووتعما  الوووا يات العملديووة هلوو  نوووا  وا وول عوودا، 
ولم  تولرع الرويل الفين وي هلو  إ وتعما   و  الل وا   التوي ئود ترلو  لو  غي و   وي اللضواء 

الترييووي،  أمووبح إ ووتعما  ال ابوووالم واأل وولرة المريمووة  ووي الروويب يرووي  بفوووب  هلوو  عوويل 
 .5"م دري م  تمي وهل  أو ل نوا 

                                                 
 .119الميعل ال اب ، ص: لخضي شييط ورخيون  1
 .119الميعل ال اب ، ص: يري بلهييي 2
 .11الميعل ال اب ، ص: ل لر ف أيغيد  3
 .13المصدر ال اب ، ص: شار  ديالل  4
 .131م، الريا ي، ص4594نل مبي  43، 1، م421، عدةيييم ا دشتي": إ تياتيرية الريل الفين ي" 5
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م 4595توبيووو  بينامرووو  بدايوووة موووف فيفوووي  " شوووا "وهلووو  هوووذا األ ووواس باشوووي الر ووويا   
 :هل  أن  تم ت فيذه و لا لن   التالية

 مبديبوووة، وتل ووويل الم ووواا  المريموووة غلووو  الرووودود الفووويقية والاليبيوووة باأل ووولك الفوووا كة ال
 .1وييادل هدد المياكي الع بيية ويرع األلالام بفب  م تظم

   و  وي .ت.التابل للرلرل الريا يية ويرع التفبيك  ي عبدوةترويم الت ظيم ال يا ي وا دار
ووعب ا داريووة المختصووة  أو وواج األهووالي، ويترلوو  هووذا الدوود  مووف خوول  تكريووم نفوواج الف 

ات الييفية ترل رها تدا لمياقبوة ال وبان و  وبدم بلا ووة ال فوااات اليراعيوة وإنفاء البلدي
ومي بالتوآخي بويف الم ولميف والفين وييف حتو   وتم الرفواظ  وإهادل تيميم ع لر الرلة أو موا   

 .2هل  بلاء الريا ي  ين ية
 للحوودات الع ووبيية و وإموودار األوامووي ل.ت. ووي  حصووار م ربووم هلوو  مياكووي ترموول عوويل

بووأن تكوولن دا مووة الري ووة وهلوو  أ ابووة ا  ووتعداد لتيائووب تري ووات الروولار وت ووخي  الفين ووية
الويووويان الريبوووي لمياقبوووة  امووو  أنرووواء اللووووي الريا وووي  بإ وووتميار، با  وووا ة إلووو  تر يووود 
اللووولات البرييوووة للقيوووام بعمليوووات تفتووويل  ووو  ال وووفف المفوووبلهة خل وووا موووف تمبوووف الرووولار موووف 

إلو  إحبوام غلو  الم ا وذ البييوة والضوالط هلو  حبولمتي التيود بفور ات أ ولرة، با  وا ة 
و الميابوووة هلوو  الروودود بدوود  ترفيووم .ت.توولن  والمالوويب للتضوويي  هلوو  وحوودات عوويل

 .م ابل ا مداد بالم ونة وال لا
  القيووام بعمليووات  ووخمة ت رموول  يدووا أغلووب اللوولع الع ووبيية بمختلووع تخصصوواتدا، والقيووام

، حيوث توم بيمروة همليوة ع بيية اللاحدل تللع األخيع بعمليات تمفيوية وم ح الم اا  ال
لك  والية ه بيية مف الخام ة إل  األولو  بالتيتيوب الت وايلي مول و ول  ولع يم وي لكو  

 .3واحدل م دا شدييف بالتلييب

                                                 
 .11الميعل ال اب ، ص: ل ياحي 1
 .192م، ص4594دي مبي  19، 1، م444، عشتيدةيييم ا د": ر ا   مف الميدان" 2
 .129الميعل ال اب ، ص: مالح بلرام 3
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  تر يووود المييووود موووف أهوووداد المتعووواونيف مووول ا  وووتعمار موووف الري ووو  والل لميوووة للم ووواهمة  وووي
بإهتبووووارهم مووووف األهووووالي ويعي وووولن التلييوووول اللبلووووي وعاليافيووووة  العمليووووات الع ووووبيية الكبوووويع،

وئووود نفووويت موووريفة المراهووود حووول  وظيفوووة هووو الء بوووأندم ، 1الرووولار وأمووواكف تلاعووودالم ووواا  
يللملن بإ  اد للللات الفين ية هذه األخييل التي وظفتدم بدد  خل  ه لل هميلوة وشولائات 

  إ وتالل  الو لص الوذ   وان ملعولدا دملية بيف ال وبان ي وتفيد م دوا ا  وتعمار موف خول
األهوالي وبالتوالي  ي وهي ال بان، وتمبويف  وي  الري و  والل لمي وة موف ا نتلوام موف بعوا 

 .2إ عا  الرلرل وهيلدا هف الفعب
 المرا ظووة هلوو  مياكووي التيبيوول (Quadrillage)3  وإ ووتعما  وحوودات ه ووبيية خفيفووة  ووييعة

الدا مووووة وتكريووووم همليووووات ا  ووووتولع ب وووولا  الري ووووة لملحلووووة الروووولار وتعييووووي المياقبووووة
 .الوييان واليئابة الم تميل ليل  وندارا  

وإهتمواده " شا "بدذا الكم الدا   مف ا مبانيات المادية والع بيية التي عديها الر يا  
و بفووف العمليووات .ت.هلوو  عوويل نظووامي متفوول  لللضوواء هلوو  الروولرل وتصووفية وحوودات عوويل

 : هل  ال رل التالي تعتمد هل  تمفيط الم اا  واللاليات الع بييةالع بيية الكبيع التي 

                                                 
ار ملابووو  أعووويل  لميوووة تووولظفدم ال ووولوة الع وووبيية عبوووارل هوووف ئووولات موووف األهوووالي متعاونوووة مووول ا  وووتعم: الري ووو  والل لمي وووة 1

الفين ية وي تويعلن مالادرل الخدمة  ي أ  وئل  لاء بولب م دم أو بت ييح مف ال ولوات ا  وتعمارية،  موا يمبوف مو ردم 
 رتب ه وبيية هييوم أو رئيوب أو رئيوب أو ، ويعتبويون  ملواتليف يبملولن مدموة اللحودات الع وبيية ال ظاميوة نظويا لمعوي تدم
بع امووي عوويل الترييووي ولوويوابودم موول ال ووبان المرليوويف، با  ووا ة إلوو  تلووديمدم للم وواهدات المتمرلووة  ووي عموول المعللمووات 

 .142الميعل ال اب ، ص: مالح بلرام: أنظي. و ي المرابدة الع بيية للمراهد ف
 .492عييدل المراهد، المصدر ال اب ، ص: ر ا    ي الميدان 2
بعات المتلملة مل بعضدا البعا وهي اييلة همليوات التوليو  بإنفواء مياكوي مرصو ة متلاربوة موف ويع ي المي : التيبيل 3

م وإتخوذ الكل ول موف بولد القبا و  م ولوة نملذعيوة لتريبتدوا 4599بعضدا البعا مف م ولة واحدل، شيع  يدوا  وي خييوم 
 941 لووا لدووذه الخوووة أنفووأ الروويل الفين ووي  ووي إاووار  يا ووة التدد ووة حتوو   ووتمبف مووف إعووياء ا نتخابووات التووي وهوود بدووا، وو 

مي وويا ه ووبييا مووف مياكووي التيبيوول  ووي الم ولووة المرصوولرل مووا بوويف هيايئووة وأربعوواء ب ووي را ووف، وميفوولي، وتيووي  ويو، وذراع 
المييان، وهي نف  ال يا ة التي إتبعدا الر يا  د   لر الذ  شف همليات توديي وا عة  ي ب ي م صولر و وويم وبرايوة 

 .129، 123ص.الميعل ال اب ، ص: يري بلهييي: أنظي. بدد  إ تعادل ال يويل هل  الم ولة وترلي  التدد ة وعيري 
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م التووي أالوو  هليدووا 4595فيفووي   29بوودأت أولوو  العمليووات  ووي : تمفوويط اللاليووة الخام ووة -
 12حولالي  "شوا "الر ويا  وئد و ول  ،وتمي يت بربا  اللنفيي  (Caurome)ا م التام 

 "إبيانوول"ر وويا  ال، و 1لل  قيووادل العمليووةالووذ  توو"  امبيووار"ألووع ع وود  تروول تصووي  الر وويا  
و هوووذه .ت.وئووود عابووو  عووويل ،2الوووذ   وووان م ووو و  هوووف ئوووواع  وووعيدل "بيروووار"والكلللنيووو  

مووودام موول اللوولات الفين ووية الوذ  تراشوو  ا  "لوفوويالعليوود "العمليوة بقيووادل الصووا  الروواني 
الريل الفين وي  ختفاء والت ل  وإ دامب  همد لتل يم وحدات  لمرملهات مالييل لت دي  ا 

أنوو  نرووح  ووي  "شووا "هتلوود الر وويا  إ بووأن اللاليووة الخام ووة خاليووة مووف أ ووياد الروويل والروولار، و 
 .خوت  وأن م ولتي  عيدل ووهيان توديت مف المراهد ف

" همليوووة الرووويام" أالووو  هليدوووا ت وووميةنتلالووو  لللاليوووة اليابعوووة إه ووود : تمفووويط اللاليوووة اليابعوووة -
(Courroi)  نتفوار ئلاتو  إ، وب"ما ول"ترول قيوادل الر ويا   م4595ليوة علي–مف علانوتمتد

توار إحاللالية الخام ة للظدلر  وي الميودان    ل  أرا ي اللالية اليابعة حت  هاد مراهدو
 .3"ديالل " ي األمي والب ال ردل مف  "شا "

مف أال  العمليوات الع وبيية  (La Jummelle)"هملية الم ظار"تعتبي : تمفيط بقية البلد -
ختوار بولد القبا و   وي تكولن م ويحا إي هي تدا الرلرل  مف مخوط شا  ئادها ب ف و  و الت

هل  م ولة الرض ة المرواورل  "هملية الفيارل"لدا، و تمديد لدذه العملية شف الر يا  شا  
عليليوووووة  44لترووووواء إليدوووووا أ  ووووواء همليوووووة الم ظوووووار أو المردوووووي وذلوووووك   ووووولم حتووووو  يم ووووول ا 

 . م4595
مراميل  و  المودن واللويع لم ول ب تعمارييف   و تا ب المفال ا ئامل هفيات مف  ي 

ع الروووويل يحوووو، وبدووووذا الفووووب  تفتوووويل الم وووواي  واألكوووولايموووول  مووووف الوووودخل  والخوووويوم األهووووالي

                                                 
مصوووف   يحووات، دار المعي ووة لل فووي والتلييوول، : ي، توو(م6595–م6598)شتتهادج يحتتولييياعتتذببي: الر وويا  أو وواري   1

 . 19ص ،1221الريار ي، 
، 1221، م فوولرات المي ووي الوولا ي، الريا ووي، (م6511ي–م6598)م ا تتديحتتتبييي زيئتتتيبومةتتاتي اتتىي :بللا ووم متيرووي 2

 . 12ص
 . 411الميعل ال اب ، ص :مورمد لر ف أيغيد  3
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 وووي  واكت وووردا برروووا هوووف الر ووولد وخليوووا الربدوووة، وبعووود ذلوووك تمي وووي إالفين وووي هلووو  الم ولوووة و 
  ار يووة انوول لدووا ر ووار أشوودي و  ت ووعةمردووي مياقبووة، وبووذلك داموول همليووة اللتفوود د ال الم ولووة

 .1و.ت.وعيل ت مف نفاج عبدةحد  التي هل  م ار الرلرل 
بووودأ شوووا   ،اللنفووويي و ها  وووي القبا ووو  وبي موووا  انووول همليوووة المردوووي تروووي  هلووو  أشووود  

 ووتدد ل إالتوي  "الكييموة األحروار"يخووط للميحلوة الرالروة موف بينامرو  وشويع  وي ت فيوذ همليوة 
 رال  ع ووووووووووود  وأ ووووووووووو د قيادتدوووووووووووا للر وووووووووووياليفهفووووووووووويل  ووووووووووود لدوووووووووووا وع   ،يالفوووووووووووما  الل ووووووووووو وي 

تتووووليع همليووووة األحرووووار الكييمووووة هلوووو  ال روووول و  ،(JANO)" عووووانل"و (DIKORNO)"رنوووولل ديب"
 :    التالي

 . شملل عير ، ميلة، الميلية: هملية اليرئاء بقيادل ديبلرنل -
 . شملل الل ،  بيبدل( هيبيت: )هملية اليميد بقيادل الر يا  -
 .حل  الدو شملل  :هملية الصفياء -
 . ئالمة، الرض ة :هملية المفلرات -
 . 2هملية الريع، المدية -

هووذا  ووان هي ووا مرموول هووف ت ووييي العمليووات الع ووبيية  ووي إاووار مخوووط شووا  الووذ  
 .ةأع  اللضاء هل  الرلرل التريييي   درم  مف ال يا ة الديالللية مف

  :ه بيية و   مخوط شا  وهيربل همليات أل ام يح األول للالية ا انل وئد     
 . م4595عليلية   (Eti ncelle)إت  ا هملية  -
 . م4592أ يي    (Trident)تييدانهملية  -
 . م4592أكتلبي   (Ariege)أريامهملية  -
 . م4592أكتلبي  (Elameche)أ لميل هملية  -

                                                 
 . 315، 311ص.يعل ال اب ، صمال :يري بلهييي 1
 . 353، صالميعل نف   2



 (م0521-0598)و يف مواجهة املخططات العسكرية الفرنسية بالوالية األوىل .ت.جيش: الفصل الثالث

 -311 - 

 

 : ص لدذه العمليات الكبيع وئد خص  
 .للمضلييف 42الللاء  -
 .للمضلييف 19الللاء  -
 .للمفال 14الللاء  -

روويل ب 1 ووم 1122م هلوو  م وواحة تلوويب بووو4595 ووي عليليووة  األولوو نوللوول العمليووة إ
و وووان الدووود  موووف هوووذه العمليوووة ئوووول  ،ألوووع ه وووبي  معووويييف بميوحيوووات مختلفوووة 39تعوووداده 

يل المتمي و و.ت.والرالرة واليابعوة وال اد وة وتصوفية ئولات عويل األول بيف اللالية  تصاالتا 
ععوو  الملاعدووة  و.ت.، لكووف مووملد عوويلاألولوو للاليووة مووف ا األولوو بربووا  الرضوو ة الم ولووة 

حتميووووة موووول العوووودو وحوووود ل خ ووووا ي معتبوووويل  ووووي مووووفل  عوووويل الترييووووي و ووووذلك  ووووي اللوووولات 
تصووفية الرضوو ة مووف مراهوود  اللاليووة   وويحيووث هروويت هووذه األخيوويل ،  ووتعمارية الفين وويةا 

 األوراستفووم   م4592أ ييوو   "تييوودان" ووم إنيووة التووي ترموو  عوواءت العمليووة الرا،  مووا األولوو 
درك تماموووا أنووو  ال يمبوووف أبووودا اللضووواء هلووو   تا وووب تووو لووولات ا  وووتعماريةال لوال مامفوووة و انووو

 .1ول األ و  ي اللالية.ت.عيل
 ووي   هووف  وو  العمليووات التووي بيمروول  ووي نوووا  مخوووو  لك وو "شووا "أشووي  الر وويا  

حيووث  انوول  ،األوراسو بوو.ت.للضوواء هلوو   تا ووب عوويلل لالم وووي  األهوودا األخيووي لووم  بلوو  
ووووأ ووووف  توووو ،يووووة لمدمتمال دايووووة الر ت فيوووووذ موووو  واالووووذ   (Crepin) "كييبووووا"ف مبانوووو  الر وووويا  ي  ه 

 19اللولاء  نلو حيوث  ((Ariege" أريوام" كانول همليوة  األوراسالكبيع  ي الع بيية لعمليات ا
  ال مامفووة لمياقبووة ومتابعووة ئوولات عوويل اعوو  وعبوواي ليوويف إلوو  عبدووة   يموو ، وغابووة البظمووف الم
 . المتمي يل  ي هذه الم اا  الترييي

ختويا  التوي  انول تياتيرية خامة لملاعدوة همليوات ا أهدت قيادل الريل الفين ي إ 
عوويل  وحوودات يوول هووذه ا  ووتياتيرية أ ا ووا لم وول تروويك و، وئوود ب  .ت.تلوولم بدووا وحوودات عوويل

                                                 
 .499، 499ص.، ص اب المصدر الئادل عيل الترييي اللالية األول ،  :همار ملا 1
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موواكف التووي تتلاعوود بدووا وهووذا بالووي  اللضوواء هليدووا، الخ ووا  هليدووا  ووي األ  يوتضوويالترييووي 
 : ئا مة هل  ال لاج اختية ي م اا  الردود الفيقية وا  تياتيرية الفين ية 

ابيعوة  دلترد وال د الفا ك ختيا  إت ول  دورية الريا ة مف مي ي المياقبة األئيب لمبان  -
وووواع والمياكوووي المرووواورل بووول  قيوووادل اللإ وووي نفووو  اللرظوووة  وووتم و تراهووو  إالت ووول  وحرمووو  و 
 . بلا وة الل لكي

ختوويا  ئصوود هيئلووة تري ووات ع  ووي أو وول دا وويل ممب ووة حوول  مبووان ا ئصووع موود عي مبر وو -
 . المراهد ف

هتويا  المت ولليف إذا إ م تلع اللواع الفيهي  ي ترييك رلية التولي  ئصود  هل الفيوع  -
ترواه نرول وواردل إذا  وان ا تراه مف تلن  نرل داخ  الريا وي، أو ترييوك رليوة المكان ا 

خامووة هلوو  اللصووع الموود عي   ووتم ا هتموواد ووي هووذه الرالووة األخيوويل و  األرا ووي التلن ووية
 .  ت فار اللحدات العاملة  ي الم ولة العايلةإو لا الوييان و 

هتووويا  وخوتووو  ر مي وووي قيوووادل العمليوووات اييلوووة ا هلووو   ووولء المعويوووات الميدانيوووة يلوووي   -
د  أو المووووواردل، يماندووووا، م ووووالكدا، حرووووم وهليووووة اللوووولات الووووليم كيفيووووة التصوووو)المبد يووووة 

  (.تدخلدا
 . حتيااية ت فار الللات واأل لرة المر دل  ي العملية المليرل مل إشعار الللل ا إ -
 .1التريك نرل األهدا  الميملدل إشارلإهواء  -

لضواء  دود  موف هملياتو  هوذه ملامولة توبيو  مخووط شوا  لل" كييبوا"للد  ان الر يا  
م إلوو  مووا  4592اموول هووذه العمليووات مووف أكتوولبي هلوو  الب يووة الترتيووة لروويل الترييووي، وئوود د

 : بخم ة مياح " ديالل "، وئد ميت ال يا ة الفين ية الع بيية التي عاء بدا م4594

                                                 
 . 91الميعل ال اب ، ص :ريودل ه 1
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عموول المعللمووات حوول  وحوودات عوويل الترييووي مووف حيووث التعووداد البفووي  : الميحلووة األولوو  -
، ور م خووط حيبيوة، وإنرواي الخويا ط التلاعد هل  م تلع    ئ مةوئدرل الت ليح وأمب ة 

 .1إختصاص    م دالتلييل الللات الفين ية ح ب 
القيوووام بتووودخ  ه وووبي  وا ووول ال ووووا  لللووولات البييوووة هلووو  هووودل مرووواور، : الميحلوووة الرانيوووة -

وإ ووتالل  التضوواري  لإلحتموواء لمتابعووة الفوواريف مووف ع وولد عوويل الترييووي لم وول ا ن ووراب 
 ووي موولايال القيووام بووإنيا  عوول  هووف اييوو  الوووا يل العملديووة هلوو  الم وواا  الميتفعووة ألخووذ 
أ ووووبقية  ووووي همليووووة تبوووواد  ال يوووويان، وبالتووووالي إحوووودا   ماشووووة لتوليوووو  المراهوووود ف وم وووول 

 .إن رابدم وذلك بالت  ي  مل الر لد الميابويف  ي الم اا  الم خفضة
للوولات الكلمانوودوس  ووي الربووا  المروويرل مووف  ا بلوواء هلوو  وعوولد ه ووبي  : الميحلووة الرالرووة -

المراهوود ف لموودل ال تلوو  هووف  ل ووة أشوودي لم وول المراهوود ف مووف أ  مراولووة  هووادل ت ظوويم 
مووووفل دم مووووف عد وووود وملاموووولة اللتووووا ،  مووووا  ووووتم  ووووي أ  وووواء ذلووووك تخييووووب وإتوووول  مياكووووي 

 (.كايمات)المراهد ف هف ايي  اللصع المد عي للكدل  والمخاب  األر ية 
العم  هل  ش  اي   ي التضواري  الولهيل بموا  وي ذلوك الربوا  لت ودي  : يحلة اليابعةالم -

 .الفين ية وومل  اخليات الرليلة تلغ  الللات الع بيية
العموو  هلوو    ووب األهووالي  ووي اللوويع والمداشووي التووي تكوولن  ووي نوووا  : الميحلووة الخام ووة -

لوولات الفين ووية ليموود تري ووات العمليووات، والعموو  هلوو  تر يوود المييوود مووف المتعوواونيف موول ال
 .2عيل الترييي مف عدة، واللضاء هل  خولج ا مداد والدهم الللع تي مف عدة  انية

                                                 
 .ل الداد  ريايمية، المصدر ال اب : شدادل المراهد 1
 .بفيي هيبي، المصدر ال اب : شداد المراهد 2
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 :(مشتوعيةس طي ج،يسلميييش عان)يإساتيجة ةجييياهدئج .1
بملايال ا  وتياتيرية الع وبيية التوي إتبعدوا الر ويا  ديالول ، همود هوذا األخيوي إلو  تب وي 

د لللضوواء هلوو  الروولرل مووف خوول  إتبوواع  يا ووة ا غووياء والمياوغووة،  كوويل التدد ووة  أ ووللب عد وو
وتعووي  التدد ووة هلوو  أندووا همليووة حفوود وتعب ووة لمرموولع الل ووا   واألدوات الع ووبيية والمدنيووة 

 ندوووواء العموووو  الروووولر  و وووو  نظييووووة الدوووودم (  يا وووويا، إداريووووا، إئتصوووواديا، إعتماعيووووا، ه ووووبييا)
يوووا المتمووويدل وتفكيبدوووا، أموووا الب ووواء فيع وووي ب ووواء ال ووولم والب ووواء،  الدووودم يع وووي البروووث هوووف الخل

وترد ووود العلئوووة مووول ال وووبان بم ووواهدتدم  وووي عميووول المرووواالت لك وووب  لوووتدم وخلووو  عووول موووف 
 .1التعايل والفعلر بالم اوال 

 :وتعتمد هذه ا  تياتيرية هل   ل ة إعياءات وئا ية تتمر   ي
يوي العمو  الع وبي  وحفود اللولات لللضواء هوف اييو  تي  ا  تميار بتدميي الخليوا الرلريوة -

 .هل  همليات التميد م ولة بم ولة
هوف اييو  الي ول موف التودابيي الدها يوة متعوددل األشوبا  للتوأ يي تكريم العم  الب يبلللعي  -

 .هل  ملائع ال بان ود عدم لإلنتلا  إل  الردة المضادل للرلرل
ف األهوووووالي لتلميووووول مووووولرل وتلييوووووب الخووووودمات موووووالعمووووو  هلووووو  توبيووووو  مفووووواريل إمووووولحية  -

 .2الم تعمي  ي هلل  األهالي الم تعمييف
للووود تيا ووو  المفووويوع الرد ووود لوووإلدارل ا  وووتعمارية مووول تكريوووم للمردووولد الريبوووي للرووويل 

إن الدود  هول ": "إيوم  ولرييي"الفين ي الوذ  إهتمود اللمول هلو  نووا  وا ول، و وي هوذا يلول  
الريل الفين وي  وي الريا وي وبالتوالي هيئلوة  تلحيد وت  ي  هم  وعدلد ال بان الم لميف مل

 .3"المعار يف لل لوة الفين ية، وإهادل بعث أر ية خصبة لوالما  انل متدهلرل

                                                 
ي: ل بف دارل 1 ييي زيئتيج يييثورة ي ع  يييفتنسةجيورد ، أايوحة ل ي  شدادل الد تلراه، (م6511-6599)يي تبييي فسةج

 .51، ص1221/1221عامعة الريا ي، 
 .393، 394ص.الميعل ال اب ، ص: الالالي غيبي 2

3
  Yves Corriére: La guerre d'Algérie, Op.Cit. P2185. 
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ولتر وويد مفوويوع التدد ووة ئووام الر وويا  ديالوول  بل وول مخوووط إئتصوواد  إغيا ووي  دوود  
 : ة الفعبيةللرفاظ هل  الريا ي الميتبوة بفين ا وإ يا  الرلرل مف مرتلاها وتفتيل الرا 

ي:مشتوعيةس طي جييإلصالح  .يأ
ملووووة اللهوووولد ا موووولحية التووووي وردت  ووووي خووووواب ديالوووول  الووووذ  أللوووواه ععبووووارل هووووف 

م إلووو  4595عوووانفي  24تمتووود لفتووويل خما وووية موووا بووويف و م، 4591أكتووولبي  23بل ووو وي ة  ووولم 
، ويفووووووووم  هووووووووذا المفوووووووويوع ا رتلوووووووواء باللواهووووووووات ا ئتصووووووووادية 1م4591عووووووووانفي  24غايووووووووة 

يووة وتر وويف الخوودمات لنهووالي الريا وويييف، ودهوولل ال ووبان الم وولميف لإلنخووياج  ووي وا عتماع
" أولييوو "موويا الر ويا   وئودب  واهوود  وي إاووار التوآخي والتدد ووة، اليؤيوة الفين وية الدا عووة لم وتل

م 4595للوود شووددنا  ووي هووام : "الم وو و  هووف الريوولش الفين ووية بالفووي  بم ا ووبة العووام الرد وود
 وووالر يا  ديالووول  ه ووودما هوووي  هلووو  الريا ووويييف المفووواريل : التووواريا أعووويأ همووو   يا وووي  وووي

ا مولحية يبوولن ئوود إنتصوي هلوو  الروولرل  وي ميووداندا و ضووح أموام العووالم هبووث معي وة لووم يعوود 
 :وئد شملل ا عياءات ا ملحية الكريي مف المياد ف أهمدا، "ه اك ما  بيرها

تلييل ئول األرا وي الفلحيوة هلو   تلير  ي إاار مفيوع ئ  وي ة:  ي المرا  الفلحي -
ألووع هبتووار، حيووث تلووير بيعدووا بأ ووعار  192الفلحوويف الريا وويييف ئوودرت م وواحتدا ب روول 

ملبللووة والملحوو  أن هووذا ا عووياء  تعووار  موول اللائوول ألن هووذه األرا ووي تلوول  ووي أغلبدووا 
ل وووبان ،  موووا أن غالبيوووة ا(الم ووواا  المريموووة)بم ولوووة األهموووا  الريبيوووة للرووويل الفين وووي 

 .2يعانلن الب س والريمان وال ي تويعلن ا  تفادل مف هذه ا عياءات
ئوويرت ا دارل ا  ووتعمارية إنفوواء مفوواريل ومعاموو  موو اعية، ئ ووم :  ووي المرووا  الصوو اهي -

م دووووا للصوووو اهات الرليلووووة هلوووو  غوووويار مصوووو ل الرد وووود والصوووولب بع ايووووة، وإنروووواي مصووووانل 
دل مووف حلوول  الوو فط والالوواي الووذ ف أكتفووفا حوود را بتيو يماويووة  ووي الم وواا  ال وواحلية لإل ووتفا

                                                 
، مذ يل (م6511-6591)دوريييم طقجيييثانةجيمنيييواليجيييااريخةجيييسادسجي  يييثورةيييا تيتيجيييكبتىي:  الم عيد 1

 .445ص ،1222/1224ل ي  شدادل الماع تيي، عامعة الريا ي، 
 .144الميعل ال اب ، ص: ورخيون الر يد  خليفة  2
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 ي مرياء الريا ي، با  وا ة إلو  مصو ل الفل وفات بربو  الع و ،  موا  وتح المروا  أموام 
والمفوووواريل، أموووووا بال  وووووبة  الفووووي ات اليأ ووووومالية األع بيووووة لإل وووووترمار  وووووي توووووليي ا نتوووووام

ت الالذا يوة وتووليي للص اهات الخفيفة  كوان المفويوع الفين وي  دود  إلو  بعوث الصو اها
، والملح  أن مر  هذه المفاريل عاءت لخدمة ا ئتصواد الفين وي تفوي  1ال  ي  وغييها

 .هليدا الدولة الفين ية، بي ما المفاريل الخفيفة والمتل وة  انل والتيا   ي  د الكلللن 
 دوود  مفوويوع ئ وو وي ة لللضوواء هلوو  إلتفووا  الفووعب الريا ووي  :  ووي المرووا  ا عتموواهي -

رلرل وإظدووار أن مووا يروود   ووي الريا ووي لووي  بروولرل حييووة بوو   وولرل عيوواع هوود دا تر وويف بووال
ألووع وحوودل  ووب ية لفا وودل مليوولن  122،  فووي مرووا  ال ووبف تلووير ب وواء الظوويو  الم يفووية

ن ووومة هلووو  إمتوووداد خمووو   ووو لات هلووو  أن  تي وووي الردووود باأل ووواس هلووو  ال وووبف الييفوووي 
 و  هوددا  بيويا موف م اموب الفوال ، هلو  أن بإ تخدام مي  إئتصادية تل ي  ي اللئل نف

تلوووولم ال وووولوات الفين ووووية بتلووووديم المعوووودات و وووومان التووووأايي للم ووووتفيد ف الووووذ ف  وووول يون 
بأنف دم اليد العاملة، و انل الالاية  مان إحتكاك ال بان الودا م بوا دارل ا  وتعمارية بموا 

ال ووب ي نراحووا  ، وئوود هووي  المفوويوع(SAS) ووي ذلووك مباتووب الفوو ون األهليووة المختصووة 
ن ووبيا  داخوو  بعووا الموودن إال أن نتا روو  ظلوول مروودودل  ووي األريووا  ب ووبب غيوواب األمووف، 
با  ووووا ة إلوووو  حرووووم اللويعووووة التووووي حوووود ل بوووويف ال ووووبان وا دارل ا  ووووتعمارية  لووووم يبووووف 
با مبان إ تيعاع الرلة حت  بإ تعما     و ا   التيهيب والتيغيب بعدما أموبرل  لدوا 

 .2هديمة الردوع 
حيووث تووم بيمرووة هلوو   هوود  مفوويوع ئ وو وي ة إلوو  تعلوويم أب وواء األهووالي:  ووي مرووا  التعلوويم -

و وتح المروا   وي عميول  تدري  نصع مليلن تلميذ وييادل هدد المودارس   لات 29مدع 

                                                 
 .25م، ص4595 بتمبي  21، 21، م29، عشتيدةيييم ا د": ه   تلئع مفيوع ئ  وي ة" 1
، 4بلهلم بللا م، ج: ، مي(يي تبييي زيئتيجيوإنعكاساجهايعلىييإلةاصادييإلساعمارييييفتنس )ثمنيحتبي: هلار  قبا لي 2

 .13، 11ص.، ص1241ريا ي، دار  ل ب العللم، ال
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، با  ووووا ة إلوووو   ووووتح مياكووووي التكووووليف هلوووو  م ووووتلع (ابتوووودا ي،  ووووانل ، عووووامعي)األاوووولار 
 .1لترا  بداالرلا ي الكبيع والتفريل هل  ا 

إن ا هتمام بمرا  التعليم مف ئبو  ا دارل ا  وتعمارية لوم يبوف الدود  م و  هول التعلويم 
وخلوو    ووة مووف أب وواء   ووي حوود ذاتوو ، وإنمووا  دوود  لللضوواء هلوو  الروولرل وئووول ملاردهووا البفوويية

 .2األهالي ت مف بالرلا ة واليؤية الفين ية وتدا ل هف م تلب   ين ا  ي الريا ي
هوووود  مفوووويوع ئ وووو وي ة إلوووو  تلووووديم الخوووودمات الصوووورية لنهووووالي : ا  الصووووري ووووي المروووو -

م وغووالبيتدم ال وواحلة 4591الريا ويييف الووذ  بلوو  هوددهم حوولالي  مانيووة مل وويف ن ومة  وو ة 
، و ان ه الء يعانلن ب بب تدهلر الرانب الصري وإنعودام %13ي يفلن األريا  ب  بة 

ء التالذيوووة وإرتفوواع ن وووبة اللفيووات، و وووي كلووي للميا وو  الصووورية موول إنتفوووار لنموويا  و وول 
إاوووووار مفووووويوع ئ ووووو وي ة تعدووووودت ال ووووولوات ا  وووووتعمارية بأندوووووا  وووووتدرس همليوووووة تووووووليي 
الخدمات الصرية ور ل هدد المياكي ا  تففا ية وهدد الكلادر الوبية، إال أن تلك اللهلد 

 .3ال لر ولم تتر د هل  أر  اللائل لم تي
 أ ديفيمشتوعيةس طي ج: 
 ي:ييمعل جيأل ديفي
إنعووووووواش ا ئتصووووووواد الريا وووووووي  ومعي وووووووة حاعيوووووووات ال وووووووبان وتلوووووووديم إئتياحوووووووات لل ووووووولوات  -

 .، وتالييي أو اع الريا يييف الم لميف خل   تيل الخم    لاتا  تعمارية
تفوووووريل ا  وووووترمارات الفين وووووية  وووووي الريا وووووي وييوووووادل الووووودخ  الووووولا ي الريا وووووي  وإشوووووياك  -

 .الريا يييف  ي هملية الت مية

                                                 
1
 "Le Plan de Constantine": Le Monde, N°10, 11 Juin 1960, P01. 

، دار الددع (م6595-6597)جطوريييثورةيييا تيتيجييي زيئتيجيويإلساتيجة ةجيييفتنسةجييلقضاايعليهاي: لمياء بلئييلل 2
 .59، ص1243للوباهة وال في والتلييل هيف مليلة، الريا ي، 

 .423يعل نف  ، صالم 3
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واللضوووواء التوووودريري هلوووو  الفوووويو   ووووي الم ووووتلع الم يفووووي بوووويف األهووووالي  البوالووووةتللوووويص  -
هوووف اييووو  تلبيوووة حاعيوووات  والكللووولن لضووومان م وووتلب  واهووود  وووي إاوووار التعوووايل ال ووولمي

 .1...(التفالي ، ال بف، التعليم، الصرة)ال بان الضيورية 
 يأل ديفيييخفةج: 
و وإ وويا  الروولرل .ت.ي  موولرل عوويلاللضوواء هلوو  الرا وو ة الفووعبية للروولرل الترييييووة وتفوول  -

 .مف مرتلاها وتصلييها هل  أندا  لرل موالب إعتماعية
ربووط إئتصوواد الريا ووي با ئتصوواد الفين ووي برمايووة المصووالح ا ئتصووادية الفين ووية و وومان  -

 .إ تميارية تلريد الملارد الخام
ا  وووووتعمار تلميووووول مووووولرل ا دارل ا  وووووتعمارية الفين وووووية لووووودع األهوووووالي والدهايوووووة لصوووووالح  -

 .وم تلبل   ي الريا ي
،  موا أن تفوييد المودارس خل  نخبة مف الريا يييف ميتبوة  لافيا بفين وا لرمايوة مصوالردا -

 .والمفاريل ال ب ية  دد  إل  إبعاد الريا يييف هف الرلرلوالم تففيات 
ك ووووب الووووويأ  العوووووام الووووودولي وإظدوووووار  ين وووووا هلووووو  أندوووووا تعمووووو  عاهووووودل لتر ووووويف أو ووووواع  -

 .2يف هف ايي  تر يد هذا المفيوع ا ئتصاد  والرلا ي وا عتماهيالريا يي
 :سلميييش عانمشتوعي .يب

م أهلف الر يا  ديالل  هف مبادرل عد دل  نداء ما  مي برويب 4591أكتلبي  13 ي 
 وي دهولل ه اموي عويل الترييوي إلو   ، ويتمر  مضوملندا" لم الفرعان"الريا ي أ ال  هليدا 

م إلوو  أئوويب مي ووي للروويل الفين ووي أو الوودرك أو الفووياة ودهوولل رمووي ال وولا وت ووليم أنف وود
القيوادل ال يا ووية لربدوة الترييووي  وي الخووارم أو موا  ووماها هول بالم ظمووة الخارعيوة للتلعوو  إلوو  

                                                 
، 4، ج(6555-6597)  يأص يييموساةييي زيئتيجيشهادةيعنيحزبي تنساييي اكمي  ييي زيئتي: هبد الرميد بياايمي 1

 .11، 12ص.، ص1224مي ي اللحدل العيبية لل في، لب ان، 
 .19، 13ص.الميعل ال اب ، ص: هبد الرميد بياايمي 2
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أول ووووك الووووذ ف يللموووولن : "و ووووي هووووذا يلوووول  الر وووويا  ديالوووول ، 1بوووواري  لتصووووفية وإندوووواء الروووولاد 
أندم شوورعان ألن الفووراهة ال توو لص هلوو  أر  بمعووارك  وول  التووياب الريا ووي  أهتووي  أنووا بوو

أنووتم يووا مووف لكووم : "إلوو  الووذ ف لدووم أئووارب  ووي الربوو  ئووا ل" أولييوو " مووا تلعوو  الر وويا   ،"الريا ووي
هووا لت مميئووة ومبعروويل إنووي أ دووم رالمبووم وأالووب موو كم أن تعيوودوا إخوولانكم الضوواليف إلوو  عووادل 

اللوانلن  وي الربوا ، وحتو   تلئفولا هلو  الصلاب حت   تلئفلا هف متابعة حيال الخوارعيف هوف 
إرتكووواب الرووويا م  وووي المووودن واللووويع بع ووولان وا يوووة م ري وووة، أرععووولهم إلووو  الصووولاب وأئ عووولهم 
بعبووث معي ووة أمووبرل بوول مبووير وال أموو ، إن عيا ووي الالوود ترتووام إلوو  عميوول أب ا دووا مووف اليوولم 

وبصولرل ، "التخييوب العقويموئد رن األوان لي تلي العم  ا يرابي  ي ظ  ال لم ويخلوع مبوان 
موولعيل  ووإن مبووادرل ديالوول  هووذه توالووب ئووادل الروولرل الترييييووة با  ت وولم وهوول إ ت وولم موويدوم 
أحووودهما ه وووبي  يروووي  هلووو  أر  المعي وووة موووف خووول  ر ووول اليايوووات البيضووواء ونووويو   ا وووة 
الم وووولريف مووووف الربووووا ، واخخووووي  يا ووووي هد وووو  ترليوووو  ا  ت وووولم الع ووووبي  إلوووو  إ ت وووولم 

 .2 مير 
وئد حاو  ديالل  إ تالل  األو اع ال ا دل المتمرلة  ي حالة التملم  لدع ئوادل عويل 
الترييوووي  وووي الوووداخ  نتيروووة الصوووعلبات الكبيووويل التوووي تعانيدوووا الرووولرل بفعووو  توووأ ييات العمليوووات 

التمووووليف )تياعوووول خووووولج ا مووووداد الع ووووبيية الفين ووووية  وووومف إاووووار مفوووويوع شووووا  الع ووووبي  و 
أ ييات ال د الفا ك المبديب هل  الردود التلن ية والماليبيوة، با  وا ة إلو  بفع  ت( والت ليح

 .3الداخ  تلصيي الربلمة الم ئتة  ي هذا المرا  ح ب إتدامات العد د مف قيادات

                                                 
 .92، 15ص.الميعل ال اب ، ص: لخضي شييط ورخيون  1
 (.99)أنظي الملر  رئم  2
، حويةاتيشامعجيةايمج، "هي  الر يا  ديالل  ل لم الفرعان وتلييي المصيي وتأ ييهما هل  الرلرل: "رمضان بلرغدل 3
 .421، 424ص.، ص1221دي مبي  34، 21ع
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ي:ييمخططاتيييفتنسةجشةتيييا تيتي  يمويشهجي:يييمطلبيييثان 
ي:شةتيييا تيتي  يمويشهجيمخططيشال .6

موو ري والالتووي أمودرها المبتوب الرواني بلوواع خ فولة  الع وبيية أحود التلواريي تللود أكود
أن وعواء فيو   وي األوراس، والتي أوردت ومفا للعمليات التي شو ل  م4592 بتمبي  24 ي 

موووبح نفووواج المتمووويد ف متلوعوووا ومفوووتتا ولوووم يعووود ه يفوووا أو العصوووابات الم ووولرة عووويع تووودمييها 
حتيوووووااييف بتووووودميي الم فوووووآت اللديموووووة خيووووويل لإلو وووووي الربوووووا  ئامووووول العمليوووووات األ ،كال ووووواب 

للعصووابات الم وولرة وترووويم العد وود مووف مخوواين الم نووة والعتوواد، و ووي غابووة ب ووي ملوول  الملووي 
حيوث هرويت المخواب  وعول الرمايوة الوذ   ،ال اب  لقيادل الم ولة تم تفتيل ال ظام الللع تي

تلييوي رخوي ا موا   افيو  وهوذ، 1و يا  ولم يعد لملي القيوادل مي ويا  ابتوا.ت.كان يرض  ب  عيل
، حيوووث م4592أكتووولبي  43موووادر هوووف ال احيوووة الع وووبيية العاشووويل باللوووواع الل ووو وي ي  وووي 

بفاهليووة التكتيوك المتبوول موف ئبوو  الروولار  أشوادو هلوو  األوراس هتوي   ووم يا بففو  هووذا الدرولم أ 
هووووذه   نروووواا ووووي هووووذه الم ولووووة الصوووو بة، رغووووم ا مبانيووووات الع ووووبيية الدا لووووة التووووي  ووووخيت 

يبووا  عوواال لملاعدووة ت ووتخدم تكإو .ت.يلعوو": أنالعمليووة، ومووف بوويف مووا عوواء  ووي هووذا التلييووي 
نضووباج تووام خوول  همليووات إالتفوول  الووذ  تم روو  ل ووا أ وولرت ا الرليلووة، وهوول تكتيووك ب وويط يعتموود 

 ما أشوار هوذا التلييوي أيضوا إلو  أن أ واس هوذا التكتيوك ، "إال  ال ار وبيودل أهصاب  بييل
أن ، و   ال ووار هلوو  م ووا ات بعيوودل  ووي اللئوول الووذ  تكوولن فيوو  ئلات ووا مرتمعووةلتمروو   ووي إاوو

 ووتخدام و ووا ل ا إلوو  عانووب مووعلبة ال يبفووفلن أ وولرتدم الرماعيووة إال توودريريا تبعووا  الروولار 
 .ئل هذه األ لرة أميا م با للالايةعع  ترد د ملامما التضاري  
لوووم تتلمووو  بعووود إلووو   الفين وووية يةأن القيوووادل الع وووبي هوووذا التلييوووي أيضوووا بووو هتوووي إ كموووا 

ن  وو  وحوودت ا مدمووا إ" :وعوواء التعبيووي هووف ذلووك  التووالييووك لخوووة الم ا ووبة لملاعدووة هووذه التكتا

                                                 
1
 Mohammed Harbi et Gilbert Meynier: Le FLN documents et Histoire )1954-1962), 

Casbah editions, Alger, 2004, P104. 
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  ووا،عووياءات الكفيلووة بإخفووا  هملياتكانوول قيمتدووا أو ميوويات ئادتدووا يرووب أن تعووي  وتوودرس ا 
 .1"ن حل ناععا لذلكل  حد اخإن ا لم نرد أ بدو 

 كتوووولبيأ 45 ووووي ( Gouraud)"غوووولرو"مووووادر هووووف الر وووويا   رخووووي هتووووي  تلييوووويإ  كمووووا
شووتباكات ا إن " :األوراس، إذ مووف بوويف مووا عوواء فيوو  م ولووةو ب.ت.ببفوواءل أ ووياد عوويل م4592

 وووي  وووتر ا ية إم عيووودا وبوييلوووة معي وووة  ووود خصوووم  وووترب  ال ووول موووعلبات األخيووويل بووواألوراس بي  
لوووك الصوووعلبات بوووييت خاموووة خووول  توأن ر ، األ وووتخدام المووولارد الد اعيوووة التوووي تل يهوووا إ

ووإالميحلووة الريعوووة المتعللووة ب ف بدوووا الخصووم بعووود أن نظمدووا بوييلوووة ئتروووام الملائوول التوووي  ترص 
 .2"باهيل ودا ل ه دا بوييلة إال  نار مرالية
و للتلليووو  موووف حووودل الخ وووا ي  وووي .ت.تخوووذها عووويلإكوووان موووف ا عوووياءات الفلريوووة التوووي 

الريا ووي ، وتر بووا لترووويم الت ظوويم الديبلووي للروولرل  الموودنييف مووف الفووعب ووي مووفل  و   مووفل 
معي ووووة  إ ووووتياتيريةمووووف خوووول  مخوووووط شووووا ، لرووووأ ئووووادل الروووولرل إلوووو  توبيوووو   ابمختلووووع هي اتدوووو

 : لملاعدة مخوط شا 
 موووالييل العووودد  أ ووولام ووومل إلووو  و، بريوووث ئ  .ت.إهوووادل ايبلوووة اللحووودات الع وووبيية لرووويل

  .3إذا وئعل  ي حصارلبفيية الخ ا ي اا دبيتر للتتمبف مف الت ل  ب يهة 
 ونصووب حويب العصووابات  لروا  الضووير بلولات الروويل الفين وي ا  وتميارية  وي أ ووللب 

الري و  والل لمي وة وإ وتددا  الب و  الترتيوة  ملحلوةالضيبات الخاافة مول إهتماد الكما ف و 
 . بما  ي ذلك مصالح الكلللن 

  دراليوووووة نفووووواج خووووول  تكريوووووم  العمليوووووات الريبيوووووة إلووووو  داخووووو  التوووووياب الفين ووووي موووووف نلوووو 
أوت  19–11 خووول  ليلوووة  ،4و بفين وووا ت فيوووذا لتلعيدوووات لر وووة الت  وووي  والت فيوووذ.ت.عبدوووة

                                                 
1
 Mohammed Harbi et Gilbert Meynier: Op.Cit, P105. 

2 Ibid, P106. 
 . 12ص ،الميعل ال اب  :همار ئلي  3
 .459الميعل ال اب ، ص :ل ياحي 4
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عاموو  تكييووي تمروو   ووي م ئتصوواد  وه ووبي  إذات اووابل  ملائوولهوودل إ ووتددا  تووم  م4591
 .1البتيو  وم تلدهات البتيو 

 ووولك المبديبوووة موووف العمووو  هلووو  تفوووبي   وووي  مختصوووة  وووي نووويع األلالوووام والتعامووو  مووول األ 
البعروات إلو  تولن ، المالويب، مصوي،  فوي الكليوة الريبيوة المصويية تخيعول  إر وا خل  

، وا  وووتفادل موووف لل إلووو  تووولن  بعووود أن تللووول تووودريبدا وووابط أر ووو 32د عوووة متكلنوووة موووف 
خييرووي الموودارس الريبيوووة التووي أنفوووأتدا الروولرل  وووي  وو  موووف توولن  والمالووويب خامووة فيموووا 

لرييبة الرد دل التوي   ودرس  يدوا إ وتخدام األ ولرة الرليلوة والووي  الرد ودل  تعل  بالبيام  ا
 .لتدميي وإختيا  األ لك الفا كة

   2:و بمياح  هي.ت.ختيا  الخولج المبديبة مف اي  عيلإوئد ميت همليات 
ختووويا  الخوووويف  ف ئبووو  المراهووود ف  موووكانووول  يدوووا الل وووا   المعتمووودل :ييألويتتتىييمتحلتتتجي -

تمرلل  وي تر وب حلول  األلالوام والخوولج المبديبوة مويورا  ،دا ية وغيي  افيةب يوة وعد ب
هبي الفعاب واألوديوة،  وم توولرت العمليوات إلو   كويل حفوي أنفوا  ور ول األ ولك بلا ووة 

هتبارها مادل هايلة للكديباء ومف  م الت ل  هبي حلل  األلالوام بل ول الرروارل إاألخفاب ب
 .3 يدا يعي  للملت األكيد خوأاي، وأ   لئدا وهي هملية ملي ة بالمخا

 وووتعما  الملصوووات الخاموووة باأل ووولك الفوووا كة ذات الضوووالط إتوووم  يدوووا :يييمتحلتتتجيييثانةتتتج -
 .  للط ذات أذرع مالوال بالمواج العاي  32-41العالي تتياوا ئلت  مف 

، وهوووووي أنابيوووووب معدنيوووووة مرفووووولل (الب الووووواللر) وووووتعملل  يدوووووا أنابيوووووب أ:يييمتحلتتتتتجيييثايثتتتتتج -
فريات ت تخدم لفوتح الرالويات  وي األ ولك الفوا كة وحلول  األلالوام،  بلو  اول  اللاحود بالمت

كلوو ،  ميووة المتفروويات 42-29 ووم ووينوو  مووف 29-29وئووويه مووف  ،م21-4.9م دووا مووف 
 .4المتفريات ل   لك  متي مف  1.12الملعلدل داخل  تعاد  

                                                 
 . 13، صالمصدر ال اب  : عد دحلب 1
 . 339ال اب ، ص المصدر:  عيدانيالواهي  2
 . 12ص ، اب الميعل ال :همار ئلي  3
 . 153ص، الميعل نف   4
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لرلووو   ووودويا، ويووو د  ولفوووتح الرالووويل  وووي األ ووولك الفوووا كة بووود ل الب الووواللر  ووول  مبوووان ا
متوار خاليوة موف األلالوام المضوادل أ 29-23نفراره ترل شببة األ لك إل   تح  اليل بعي  إ

 ووتخدام موو اد   إكمووا تووم . لنشووخاص ي ووتويل مووف خللدووا الموويور والت وويب للردووة األخوويع 
داخلدووا المراهوودون هبووي الرفووي تروول الخووولج المبديبووة والملالمووة وععوو   خفووبية خامووة يمووي  

 إ ووووتميو  ترتدووووا موووول ععوووو  إشووووارات  وووول   وووو  لالووووم يصووووعب تفكيبوووو  وبدووووذه الوييلووووة الصوووو د
 .1الخلفية للردود مرمليف بال لا والذخييل واأللب ةإل  الخولج المراهدون  ي الميور 

وو ع ووبيية الفين وويةوواعدوول ئوولات ال ة  ووي ميوودان اللتووا  ولووم  ووتمبف ئووادل مووعلبات عم 
 ةموف ترليو   و  أهودا دم المتمرلو األوراساللولات  وي  الرملة رغم ئصي المدل التي مبرتدا هذه

 .د ف ي  ص  الرلرل هف الفعب وإبادل  تا ب المراه
 قيوة موا هول الروا   وي ب األولو  ف  مخوط شا   ي ترلي  أهدا    ل  أر  اللالية 

 : إل  حد ما ونذ ي بعا األ باب التي أدت إل  هذا الفف  اتاللالي
ليوات الع وبيية ببو  هييموة و بوات رغوم التضوريات الر وام واع  المراهودون  و  هوذه العم -

 .التي ئدمل د اها هف اللاف
الدرلمووات ونصووب الكمووا ف  ووي األموواكف التووي تمووي هليدووا ئلا وو  العوودو، وبعوودد ئليوو  مووف  -

 .      ف ملعلد ف  ي    مبان و ي أ  وئلن المراهد أالمراهدون بيهف للعدو ب
 . ل والتي شلل  ي الربا  والالاباتيرع األلالام  ي الويئات الاليي معبد -
 .2تكريم العمليات الفدا ية  ي المدن والليع وخامة مد  تي بات ة و ويم -

نتدوول تلووك الرموولت والعمليووات الكبوويع  وومف مخوووط شووا   ووي اللاليووة إو ووي األخيووي 
 و.ت. وووتعمارية الرووويارل اللضووواء هلووو  وحووودات عووويلولوووم ت وووتول اللووولات ا  األوراس األولووو 
حوووويب " إ ووووتياتيرية  الفووووعب  لاموووولل هووووذه اللحوووودات نفوووواادا الميووووداني تروووول هلوووو اوهيلدوووو

 .تأ  ما وعد فين يةللات الالبضيب " العصابات

                                                 
 . 153ص ،الميعل ال اب  :ل ياحي 1
 . 492 ،495ص.ال اب ، ص مصدرالئادل عيل الترييي اللالية األول ،  :همار ملا 2
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 :شةتيييا تيتي  يمويشهجيإساتيجة ةجييياهدئج .1
ي:مشتوعيةس طي جموقفيييثورةيمني .يأ

واكبوول عييوودل المراهوود ل ووان حووا  الروولرل همليووة الدهايووة  وود إ ووتياتيرية التدد ووة مووف 
:   العد وود مووف الملوواالت التووي ت عووي  األهوودا  الخفيووة لمفوويوع ديالوول  ا غيا ووي مووف بي دوواخوول

ولك ووو   ييووود إيرووواد نخبوووة متميووويل هوووف .. إن مفووويوع ئ ووو وي ة ال  ييووود إمووولح ا يراعيوووا حقيلوووة"
الرموواهيي، ي ووتويل ا  ووتعمار أن ي ووتاللدا  ووي ئموول  وو  مراولووة  لريووة، وبدووذا يظدووي اللعوو  

إن  إ تميار للريب بل ا   أخويع  دول لوم  دوتم بوالتوليي الفلحوي :   وي ةالرقيلي لمفيوع ئ
وخلمووة اللوول  إن مفوويوع ئ وو وي ة فيمووا إذا تووم .. ألنوو  وا وو ي   تصووفلن بالعموو  ال يا ووي

توبيل  بأكمل   تكلن نتا ر  توولر الم ولوة الصو اعية هلو  ح واب بقيوة الوبلد، وأن  تودهلر 
لريا ووويييف وأن تفكوووك أعوووياء ا ئتصووواد الووولا ي، وأن تتضوووخم ا نتوووام الوووذ   دوووم الم وووتدلكيف ا

 .1"تب ية البلد وتيداد خولرل
للووود أدرك ئوووادل الرووولرل خوووولرل اليهانوووات ال يا وووية والع وووبيية للر ووويا  ديالووول  خاموووة 
مراولتووو  لك وووب الرمووواهيي الفووووعبية وإبعادهوووا هوووف م ووواهدل الروووولرل موووف خووول  بعرووو  لمفوووويوع 

إتخووذ ئووادل الروولرل مرملهووة مووف ا عووياءات لمرابدووة هووذا  الصوودد ئ وو وي ة ا غيا ووي، و ووي هووذا
 :المفيوع أهمدا فيما  لي

هموو  ئووادل الروولرل هلوو  معار ووة مفوويوع ئ وو وي ة وت بيوو  الفووعب إلوو  مخوواايه ود عوو  إلوو   -
وذلوك بتدد ود  و  موف ي وتريب لو  با هودام، وئود توم ت فيوذ حبوم  ملااعت  ور ا  و  ب ولده

 .2إنخيالا  ي مفيوع ديالل الملت هل   ريي مف الذ ف 
توودعيم الدياكوو  الم برلووة هووف موو تمي الصوولمام  المرووال  الفووعبية والمروواكم الرلريووة لتأكيوود  -

 .3اللويعة مل ا دارل ا  تعمارية

                                                 
 .43م، ص4595أكتلبي  45، 21، م29، عشتيدةيييم ا د": لماذا أ ل ؟... مفيوع ئ  وي ة بعد هام أ ف نتا ر " 1
 (.91)  رئم أنظي الملر 2
، د وولان الموبلهووات الرام يووة، الريا ووي، (م6511-6791)اريخييي زيئتتتيييم ا تتدةيم طتتاتيمتتنيجتت: هبوود اللووادر خليفووي 3

 .145، ص1242
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و مووف عد وود  ووي وحوودات ئتاليووة مووالييل لضوويب ا  ووتعمار  ووي أ  وئوول .ت.ت ظوويم عوويل -
 .ومبان مل مضاهفة العمليات الفدا ية والع بيية

ال يا ووووة و ضووووح األ وووواليب ا  ووووتعمارية وتلعيووووة الرموووواهيي مووووف خوووول  همليووووات  كفووووع -
التوووأايي اليووولمي للرمووواهيي وإبوووياي دور الدياكووو  ا داريوووة والصووورية واللضوووا ية وا هلميوووة 

 .للرلرل، وتكريم ال فاج الدها ي وا هلمي لملاعدة الدهاية ا  تعمارية وترقيم الفعب
 أ لا  خامة و تح د اكيف بالم اا  الربلية و ي الودواويي تفريل ال فاج الترار  بإئامة -

وتللوويص حرووم الاليامووات وتلووديم م وواهدات للعووا لت الفليوويل وتفووريل األهووالي هلوو  ت ميووة 
وا  وووتفادل موووف األمووولك التوووي هووواعي  الرووويول الريلانيوووة، با  وووا ة إلووو  إ وووتالل  األرا وووي

 انوووول الروووولرل ت ووووتعم  و وووويلة لفا وووودل الروووويل والفووووعب معووووا، إلوووو  عانووووب ذلووووك أموووورابدا 
 .1الملااعة ا ئتصادية  ملااعة التبل وغييها

ي:موقفيييثورةيمنيمشتوعيسلميييش عان .يب
للوود إتخووذ ئووادل الروولرل الترييييووة مرملهووة مووف الملائووع وا عووياءات  وود هووذا المفوويوع 

 :يمبف إبيايها فيما  لي
والمعتللوويف، حيووث تلوودم  الم وواهمة  ووي تر وويف و وو ية العووا لت الفليوويل وهووا لت الفوودداء -

 .معلللة و افيةلدم بإنتظام م ح 
 تصوووا  مووول أ وووي المعتللووويف وهووول موووا ي ووواهد هلووو  ر ووول مع ليوووات المراهووود ف الم ووواعيفا  -

 .وم عدم مف ا ن يا  وراء إغياءات المفاريل الديالللية
لوو  مبووال  ماليووة متفاوتووة ح ووب رتبووة  وو  مراهوود،  ترصوو  ههووا لت المراهوود ف  حصوول  -

 ينوك،  4922 ينك، أموا العييوم  4222التي يبلن أحد أ يادها بيتبة ع د  هل   العا لة
 . ينك 3922وبال  بة للعا لة التي أحد أ يادها بيتبة  ابط ترص  هل  

                                                 
 .499المصدر ال اب ، ص: هلي  ا ي 1
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تعتبووي  وو  هووذه ا هانووات الماليووة حمايووة للروولرل مووف التفوويذم وا ن وويا  وراء األوهووام التووي  -
 .1و.ت.الخل ات وا نل امات داخ  عيل بيعدا ديالل  الذ  ي ع  مف خللدا ليرع 

وبموووا أن الفوووعب الريا وووي   وووان الم وووتدد  الوووي ي  موووف ئبووو  ال ووولوات ا  وووتعمارية 
دووذه الملاربووة الرد وودل التووي حا وو ة الروولرل وشوويياندا  لوود إ ووتدد ت  بالفين ووية التووي  انوول تعتبوويه 

مولحي ومفويوع  ولم هبيت ه دا إ تياتيرية التدد وة متمرلوة  وي إاول  مفويوع ئ و وي ة ا 
موووا د وووول ئوووادل الروووولرل لل ووول مختلووووع الرلووول  والل ووووا   للريلللوووة دون وئوووولع الفووورعان، وهووووذا 

هوف اييوو  اللويعوة بويف الفوعب و لرتوو  موف خول  تلعيووة وتعب وة الرمواهيي الفووعبية وت ظيمدوا 
يا دون إهودار اائاتدوا مموا أدع إلو  تعول  إ تردا  رلياتدا وتيشيد إ تعمالدا وهلل وة و وا لدا

العرووي الم وور  لوود دا أمووام ئوودرات العوودو وإمبانياتوو ، وبالتووالي ترليوو  شوويء مووف التوولاين يمبووف 
 وي مروا  ت ظويم الفوعب نراحوا  حللول الرولرل وئود ،مف بلل  األهدا  بأئ  التكاليم والخ ا ي

، وتلحيووود (ا  وووتلل )ال ي وووتدان بووو  بتلحيووود العلووول  والمفووواهي حووول  هووود  واحووود ومصووويي  
 .2وتعييي  كيل اللحدل اللا مة بيف الفعب والرلرل( الكفاا الم لح)اييلة العم  

للوود  فوولل المفوواريل الفين ووية  ووي ترليوو  أهوودا دا هلوو  رأ وودا هووي  الفووعب هووف  لرتوو  
إ وويا  الروولرل مووف مرتلاهووا، حيووث إ ووتواهل ا  ووتياتيرية المضووادل لروويل الترييووي إحبوواج  وو  و 

الفين ووية الياميووة  خموواد الروولرل،  مووا أن  ياتيريةالمروواوالت الفين ووية واللئوول   ووي وعوو  ا  ووت
المفووواريل واللهووولد الفين وووية ا مووولحية بليووول  وووي مرملدوووا حبووويا هلووو  ور  و انووول ملعدوووة 
باأل وووواس لإل ووووتدلك الخووووارعي وتبيوووويا موووولرل  ين ووووا  ووووي المرا وووو  الدوليووووة، بي مووووا ال وووولاد 

وا  وووداد والتضويي ، و ووي  األهظوم موف الريا وويييف بلوي يعوواني الوليلت نتيروة  يا ووة اللمول
 وي م 4592حالة الفعب الريا وي   و ة ( ب ي العاتي)أحد شعياء أوالد  يد  هبيد   صفهذا ي

 :بللل ظ  إملحات ديالل  
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 ب  ل  ع  ي   ف  م  ال   ا   ش  و   ة  ال  ح   ي  ا   د   ي   لر  م      ب  ي   ف  ت   ا   ل  ئ  أ  ب   م  ه  ي  ت     ل  وووووا ديالووووووان  ع  
    وووووووووووان  ل  ش   ف  م   اب  وووووود  ت   لر  ووووي  ت  الو  ح     ب  ي  ووووووود  ك  م   الل ط  و   م  ال  ل  م      ي  الو   ف  م  
    وووووووووووووان  الي   ف  ووووووووووي  لع  ت  ح   اس  ر  األو   ف  م     ب  ووووووووود  ل  ت   م  ووووالاب  ال   ب   ي  ووووووا   ي   ا   وووووووووب  ع  و  
    ووووووان  ي  د  ي و      ي   ال    اع  وووي      ل  اه        ة  و   ذ  ر  لي م  لع ال  خ   ة  و   ي  ع  م    م  ي  االل  
 ة  وووووووووووووووان  ف     ا م  د  ووووووواح  ي  ل ع  و  د  غ  و   لم  وووووالي     ة  وووووول      ي  م   ة  وووول   ي   م   د  وووب    ل  ل  خ  
 ة  وووووان  ب  ي ع      ات  ل  ووووووم  أ   لل   ت   ل     م  و  ن  ا      اد  ل  وووووووي الب      ب  وووعالف   ان  ي  ووووي  ن  ت  ح  
    ان  م  ي   ل   ا   لي  الف   اش  ه   اش  ه   ف  م  و     ة  ووووووووووووو     د  ت  و ح  د     ا ه  وووم   ات  ووووم   ف  م  
    ووووووووووان  ي ش  ووووول   ع  ي  ل ل  و  ي   صيه و  هللا      ا   يف  ع  و   عب  لف  ل   ض   الف          ض   الف  
 .1   وووووووووووووانلو     و   ل   وووويال  د   يش  ه   ع  ي  ه  ي  و    االد  م  ه  حبط أ أو   ا   ين      ع   ي و      ع  ئ  و  

 

 يا ة الرمدلرية الفين ية الخام ة بيهاموة يصع الفاهي مف خل  األبيات الفعيية 
اللوا م هلو   ط ملري وخمم لالمتم   مخوط شا الر يا  ديالل  الذ  أال  مفيوه  الع بي  

م باأللالوام واأل ولك الفوا كة المبديبوة التوي م عول هبولر ده  دود الفويقية الم وغلو  وتوليو  الرو
إ ووووتعما  التي ووووانة الع ووووبيية  ووووذلك حتوووو  أن الويوووولر تدوووواب هبوووولره، و وال ووووبان المراهوووود ف 
فوووول هووووذه ال يا ووووة األوراس حتوووو  الروووودود الفوووويقية، وئوووود خل   ووووي ريمووووة  ال ابووووالم واأل وووولرة الم

ال يا وووية ا مووولحية أن وعوووياا ال ت ووودم ،  موووا  ل موووآسٍّ وتي ووواللم يوووة ئلا ووو  موووف الفووودداء 
حيووال  دوواأنهلوو  ر الرالووة ا عتماعيووة للييووم الريا ووي  حيووث موول  الميهلمووة لووم تموو  األهووالي 

،  ووم  ووي األخيووي بووي ف العلئووة اللايوودل بوويف وال ووبان ي يفوولن أملاتووا ب ووبب اللموول والفلووي با  ووة
وتمب و  موف إحبواج  و  غات الر يا  ديالل  الفعب وعيل الترييي الذ  وئع بالميماد لميوا 

 .ا  تياتيريات التي تب تدا الرمدلرية الفين ية الخام ة
 

                                                 
 .ئصيدل هف الرلرل التريييية مف تيا  الفعي الفعبي ألوالد  يد  هبيد ب ي العاتي :الفاهي أحمد بف  عد 1
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 انووول الرووولرل الريا ييوووة تموووي  بميحلوووة حيعوووة نتيروووة إنعبا وووات م 4592مووول بدايوووة  ووو ة 
ف هييمووة القيووادل وحوود ت مووف ا  ووتياتيرية الفين ووية للرمدلريووة الفين ووية الخام ووة التووي نالوول موو

و  ووي عبدووات اللتووا  داخوو  اللاليووات وهلوو  الروودود، ييووادل إلوو  نلووص وخلوو  .ت. اهليووة عوويل
وتفوائم مفوب  الت  وي  وا تصوا  ونلوص ا مبانوات  - يا يا وه وبييا- الت ظيم إل  حد  بيي

قيوادل الرولرل  أخوذتالمادية والبفيية هل  رأ دا الودهم بال ولا والوذخييل، وأموام هوذه األو واع 
تفكووي  ووي و وول ملاربووة عد وودل تتلاكووب موول التووولرات الداخليووة والخارعيووة واللئوول   ووي وعوو  
ال يا ات الفين ية مف عدة وترلي  ا عماع اللا ي ونبوذ الخصولمات لترليو  أهودا  الرولرل 

 .مف عدة  انية

ي:ودور ايييا ظةم يوييعسكتييي يئجييألركانيييعامجقةادةي:يييمب ثييألول
ي:لتوفيوعويم يلهوري يئجييألركانيييعامج:يطلبييألولييم

 بيووي األ ووي هلوو  الروولرل الترييييووة للوود  ووان   ووتياتيرية الرمدلريووة الفين ووية الخام ووة 
و .ت.و  وي الملاعدوة والترود  وا  وتميارية، حيوث هانول وحودات عويل.ت.وهل  ئدرل عويل

داد والتموووليف يد هلووو  ذلوووك  ووي الوووداخ  نتيروووة  يا وووة الاللووو  والتوليووو   تللصوول خوووولج ا مووو
حمولت التفتوويل والتمفويط  ووي إاوار مفوويوع شوا  الع ووبي  الوذ  شووت ل ئولات عوويل الترييووي 

نفوواااتدا  ووي الم وواا  واللاليووات الع ووبيية،  أمووبرل األو وواع  ووي الووداخ  موو بة وحوود  مووف 
ووح  الموولارد التووي  ووان مصوودرها الفووعب، هووذا األخيووي الووذ   تعووي  إلوو   للالايووة خامووة موول ش 

للمووول والت كيووو  وا بعووواد موووف أر ووو   ووومف  يا وووة تل ووويل الم ووواا  المريموووة وإنفووواء مياكوووي ا
الترميوول، وإن  انوول الروولرل  ووي ال وو لات األولوو  ئوود تووولرت  ووإن الفضوو  الكبيووي  يعوول للللاهوود 
الخلفيووة مووا وراء الروودود خامووة أن الموولارد الداخليووة أمووبرل هييلووة  ووي ظوو  إشووتداد القبضووة 

ا الل ووووول هووووول شوووووأن  ووووو  اللاليوووووات الداخليوووووة دون إ وووووتر اء  وووووإذا  انووووول ا  وووووتعمارية، إن هوووووذ
ا حصوواءات للر وولد والموولارد وال وولا  ووي تيا وود م ووتمي هلوو  م ووتلع مياكووي الروودود الفوويقية 
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والاليبيووة  إندووا بليوول ه وواك، بي مووا يعوواني مراهوودو الووداخ  وتووتللص موولاردهم دون إيروواد حلوول  
 .مف ئب  القيادل  ي الخارم

حصوي الظوويو  التووي  انول ت يفوودا الرولرل ئبوو  إنفوواء هي وة األر ووان العامووة ويمبوف ل ووا 
 : ي ال لاج التالية

تفووائم المفوواك  المتعللووة بالوودهم الللع ووتي ونلووص التمووليف  ووي الووداخ  الووذ  إنعبوو   وولبا   -
ل وهووددا  وإتباهدووا و .ت.هلوو  نفوواج وحوودات عوويل  ووي ظوو  تفوول   اللوولات ا  ووتعمارية هوود 

الم واا  )، و يا وة العوي  (ال د الفا ك شوا  ومولري )وغل  الردود  إ تياتيرية التولي 
، حيووث أمووبرل ئوولات عوويل الترييووي  ووي اللاليووات الداخليووة تعوواني (المريمووة، المرتفوودات

وتلليدووووا لضوووويبات ه ووووبيية ملععووووة بفعوووو   1نلووووص  بيووووي  ووووي ا مووووداد باأل وووولرة والووووذخييل
 .العمليات الع بيية الكبيع  مف مخوط شا 

الروولرل  ووي الخووارم  ووي إيروواد حلوول  لتلمووي  ا موودادات خامووة موول الخ ووا ي  هرووي قيووادل -
البفوويية الفادحووة التووي تعي وول لدووا وحوودات عوويل الترييووي هلوو  الروودود الفوويقية والاليبيووة 

 يا ووة التوليوو ، حيووث أن  ريووي مووف مروواوالت إختوويا  ال وود الفووا ك  تدووا   ووي ووي مراوال
نديامية لدع شوييرة وا وعة موف ئوادل وع ولد المبديب باءت بالفف  وهذا ما هيي اليوا ا 

 .عيل الترييي  ي الداخ  وهل  الردود

                                                 
ا تفاوريا  بلصد درا ة األو اع ال ا دل داخ  الريا ي وو ل الرلل   1 أمام هذا الل ل الكار ي هلد معظم ئادل الداخ  للاء 

صوا  بلوادل الرولرل  وي الخوارم، وئود هلود هوذا الللواء موا الممب ة لفك العيلة وملاعدة الللات الفين ية التي هيئلل همليات ا ت
م بمبووادرل مووف العليوود هميوويوش ئا وود اللاليووة الرالرووة وبرضوولر العليوود  ووي الروولاس ئا وود اللاليووة 4591دي وومبي  41-29بوويف 

 وود همووي أوموود   ال اد ووة وم وو و  اللاليووة األولوو  هبيوود  الرووام لخضووي والعليوود ل بوولئيل ئا وود اللاليووة اليابعووة، وئوود ئووام اليا
ب ل  مرضي ا عتماع إل  الربلمة الم ئتة  وي الخوارم، وهلو   ولء هوذه التوولرات ئويرت الربلموة الم ئتوة ت ظويم إعتمواع 

م وئعول معي وة مول 4595ليؤ اء اللاليات خارم الريا ي، وأ  اء تلعددم لرضلر الم تمي الميمل هلوده بتولن  شودي أ ييو  
: هموووار بلحووولش: أنظوووي. التوووي إ تفووودد  يدوووا العليووود هميووويوش والعليووود  وووي الرووولاس (Ducasse)ئووولات الكلللنيووو  ديبووواس 

 .114، 112ص.الميعل ال اب ، ص
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بتواريا "  وي الرولاس"وئا ود اللاليوة ال اد وة " هميويوش"إ تفداد ئا د اللالية الرالروة العليود  -
ئا وود اللاليوة اليابعووة بتوواريا " ل بولئيل"م، با  ووا ة إلو  إ تفووداد العليوود 4595موارس  15
إنعب ل هذه األحودا   ولبيا هلو  الرولرل  وي الوداخ  ال ويما مول م، حيث 4595ما   29

ومووا أ ووييه مووف تووأ يي (  وول  واليووات موف أموو   ووتة)الخ وارل الر وويمة هلوو  م ووتلع اللووادل 
 .لر لد عيل الترييي  ي الداخ  وحت   ي الخارمب يبلللعي 

 ولم " األمويف دبواغيف" إندالع أيمة داخ  الربلمة الم ئتة هل  إ ي إ وتلالة وييوي خارعيتدوا -
بالتوودخ   ووي موولحيات  "  يحووات عبوواس"م والووذ  إتدووم ر ووي  الربلمووة 4595مووارس  49

 .2م4595فيفي   49بتاريا  1"همييل هلول"وت بب   ي ملت  
إتدوووام ئوووادل اللاليوووات الداخليوووة ألهضووواء الربلموووة الم ئتوووة  وووي الخوووارم بالتلصووويي وأندوووا لوووم  -

الروووولرل  ووووي الووووداخ ، وأندووووا تالا وووول هووووف مووووا يعانيوووو  ت ووووترب بمووووا فيوووو  الكفايووووة لراعيووووات 
إلوو  ويراء الربلمووة " بلموود ف"الملوواتللن  ووي الربووا ، وهوول ا تدووام هي وو  الووذ  وعدوو  العليوود 

الم ئتة بأندم ال يللملن بلاعبواتدم إترواه الرولرل وموالبتو  بضويورل دخول  أهضواء الربلموة 
 .3الم ئتة إل  الريا ي

التي أ يت نتا ردا اللخيمة هلو   ريوي  "لعملر   مورمد"اميل ئضية العلداء أو ما يعي  بم   -
 .4مف مع ليات المراهد ف

                                                 
كان هلول يعم   ي مبتب عبدة الترييوي بمدريود بإ وبانيا، و وان موف المفويو  أن  تلعو  إلو  : حاد ة ملت  همييل هلول 1

ن هوولول لووم يمتروو ، لووذلك تلووير نللوو  إلوو  اللوواهيل وئووام الوود تلر المالويب ب وواءا  هلوو  الووب ئا ووده هبوود الرفووي  بلموول ، غيووي أ
دبوواغيف وييووي الخارعيووة بتعيي وو  م وودوبا للريا ووي  ووي بيوويوت، إال أن هبوود الرفووي  بلموول  إ ووتدهاه إلوو  اللوواهيل وواعدوو  ر لووة 

مبووادو أو  نووول مبي يفووتم الربلمووة الم ئتوووة ويووتدم ر ي وودا بوووا نريا  هووف ( هووولول) يحووات عبوواس بتلوواريي ن وووبل لوو  وبأنوو  
م هري هل  عرت  مللال بالويي  العام أمام مب   الربلمة الريا يية، وأموام هوذا الل ول 4595فيفي   49م، و ي  لم 4591

. أمووي  دبوواغيف هلوو  أن الراد ووة لي وول همليووة إنترووار وأندووا همليووة موودبيل وإتدووم عبوواس  يحووات وبلموول  بوواللئل  ورا دووا
 .113، 111ص.اب ، صالميعل ال : همار بلحلش: أنظي

 .113الميعل نف  ، ص 2
 .111المصدر ال اب ، ص: شلشال عيد بلخي  3
 .395، صالميعل ال اب ،  ي الرلرل اللالية األول  أنملذعاإشبالية القيادل  :مورمد يروا  4
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هلو  الرودود إ وي المفويوع الوذ  ئدمو  اليا ود  "كوييم بللا وم"وما ياد األمي تعليودا هول  فو  
الملووام هلوو  اوول  الروودود الفوويقية  (خووط موولري )عتيوواي الخووط المبدوويب إفيمووا يخووص  "إ وود ي"

 "بللا وم كوييم"، وتلوك  انول مووامح الولييي نروايالوذ   وان ئيود ا  (خط شا )والاليبية وتلأم  
 . 1الذ  ئد أدرك مدع تأ يي ذلك الراعي هل  ئلا   ا مداد إل  داخ  الريا ي

نووول  حي ووة نلوووة  "  ووولع بالم وو وليةا "والتووي ت ووم  بوو "إ وود ي"كانوول خوووة اليا وود 
ع ولد عويل متودت إمامفة و ال األول  أوراس  اللاليةأمابل  ي البداية ئلات  يهصيان عماه

بربووم هوودم عوودواها أمووام ال وود الفووا ك هووذه الخوووة الووذ ف ر ضوولا توبيوو   للاليووة الرانيووةالترييووي ل
ألندووا تعتموود هلوو  تكوويي  ايم ووة الضووباج الفوواريف مووف الروويل الفين ووي والضووباج المر وولبيف و 

ل أبعوادا خويويل حيوث تفائمول مفواك  وئد أخوذت هوذه الظواهي  (كييم بللا م)هل  اللالية الرالرة 
وهلو  م وتلع اللاليووات   وي تولن  الفويار والعصويان ور وا اللتوا  هلو  م وتلع عوويل الرودود

 وبدايوووةمووول ب ووواء ال ووودود الردوديوووة وال ضووولب التووودريري للتموووليف بال ووولا خاموووة  2الداخليوووة
نصووع  كرووي مووفأإلوو   ع وولدهرتفووول هوودد إالروويل الفين ووي الووذ   ل ووتفادموول إالعمليووات الكبوويع 

نرح  وي الرود موف الذ   ،الل ا   المردودل لللات عيل الترييي  ي ظ  م4591مليلن هام 
الرويل   وتخدامإك بفضو   وبح همليوة تكوليف وحودات  بويع وذلوو  و.ت.رويلاللدرل الع بيية ل

هلووو  حووودود  و.ت.ع ووولد عووويلإرتفووواع هووودد ،  وووي اللئووول نف ووو  لحووودات م لللوووة عووولال الفين وووي
 .3الخارعيف مف الريا ي أكبي هددا مف العا د ف إليدا أن هدد الر لد  بفع الماليبتلن  و 

 ووي ظووو  هوووذا الل وول المتووويد  الوووذ  تعانيوو  الرووولرل  وووي الووداخ  والخوووارم هلووودت الربلموووة 
م للتباحوووث  وووي المفووواك  وو ووول 4595عووولان  15الم ئتوووة إعتماهوووا لمرلووو  الوووليراء بتووواريا 
يرة تباد  ا تداموات بويف ويراء الربلموة الم ئتوة، الرلل ، إال أن هذا ا عتماع باء بالفف  نت

                                                 
الري وة  ،  ل ولة م فولرات المي وي الولا ي للدرا وات والبروث  ويمي ت ييي زيئتت6591شذورينتو مبتي :مصوف  هفوماو   1

 .491، ص1242، دار هلمة، الريا ي، 4591اللا ية و لرل أو  نل مبي 
 .453، ص4513، م   ة األبرا  العيبية، لب ان، شبهجيييا تيتيييو   يبينييألسطورةيوييويةع :مورمد حيبي 2
 .411، صالمصدر نف   3
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وييوووي الداخليوووة الوووذ  إهتوووي  بوووأن الربلموووة الم ئتوووة " لخضوووي بوووف البوووا "وهوووذا موووا هبوووي ه ووو  
إن اللحوودل لووم تترلوو  وال تووا    وو يفة، وحتوو  الوودو  : "ملصوويل  ووي أداء واعباتدووا، حيووث ئووا 

عي دووا ال وواس وال يعي دووا الووليراء التووي أهانت ووا  لوود تولهوول دون م وواهي ا، ه وواك هوودل أشووياء ي
، وهوول " أموبر ا بوذلك حبلموة غيوي عيا ييوة وموينا ن للوي التصوييرات عيا وا   ظدويت خل ات وا

إن وووا حبلموووة : "وييوووي ا هووولم الوووذ  مووويا" أل  ييووود"نفووو  اللموووع الوووذ  عووواء هلووو  ل وووان 
اللاعووب يفووي  أظدينووا هرينووا، ولووم تتبووي ف ل ووا أ  خوووة  يا ووية أو ه ووبيية أو دبللما ووية، و 

 .1"هلي ا اخن أن ن ع  بلا وة هي ة عد دل   تيعاع نفلذنا هل  الفعب  ي الداخ 
م إنتدووووول إعتماهووووات مرلووووو  الوووووليراء باللووووواهيل، وإتفووووو  4595عليليوووووة  41و ووووي  ووووولم  

أهضووواء الربلموووة هلووو   ووويورل تفوووبي  مرلووو  وا وووي عد ووود للرووولرل الريا ييوووة لتعيووويف حبلموووة 
 وووبيية و يا وووية عد ووودل للرووولرل، وموووف ه وووا عووواء إعتمووواع العلوووداء عد ووودل ولل ووول إ وووتياتيرية ه

دي ووووومبي  49أوت إلوووو   44بدايووووة موووووف (  وووولم 442)أربعووووة أشووووودي العفوووويل الووووذ  دام حووووولالي 
 :م برضلر4595

 (.ئا د ال احية الفيقية)ل  ال عيد  -
 (.ئا د ال احية الاليبية)هلار  بلمد ف  -
 (.ئا دل اللالية األول )هبيد  الرام لخضي  -
 (.ئا د اللالية الرانية)هلي  ا ي  -
 (.ئا د اللالية الرالرة)ل إيعيورن  -
 (.ممر  اللالية الخام ة) 2 ليمان دهيلي  -

                                                 
 .111، 119ص.الميعل ال اب ، ص: همار بلحلش 1
م ببوولغ ي تيووي  ويو، تللوو  تعليموو  األولووي بم وولط رأ وو ، تووم تعيي وو  بووالريل الفين ووي 4512 ة ملاليوود  وو:  ووليمان دهيلووي  2

وب دا تدوا توم ت ويير  ليلترو  برويب الفوعب ولي ا و   وي موفل  ، لي تلو  بعودها إلو   ين وا ليلامو  ال ضوا   1.ع.خل  ا
م، أمبح 4591تدا إل  عانب ل بلئيل   ة ال يا ي ه اك، إنضم إل  الرلرل باللالية اليابعة وأمبح هضلا  ي مرل  قياد

الميعول : بولهلم بللا ومي ورخويون : أنظوي. هضلا  ي قيادل هي ة األر ان لريل الترييي وشوارك  وي إعتمواع العلوداء العفويل
 .151، 154ص.ال اب ، ص
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 (.ئا د اللالية ال اد ة)لوفي بلدغان  -
 (.وييي الللات الم لرة)كييم بللا م  -
 (.وييي ا تصاالت والمخابيات)هبد الرفي  بلمل   -
 (.وييي الداخلية)لخضي بف البا   -

وئووود إتفووو  المرتمعووولن  وووي األخيوووي هلووو  تفوووبي  مرلووو  وا وووي عد ووود للرووولرل الريا ييوووة  
و، ومووف ممرلووي .ت. تفووب  مووف ئووادل ه ووبيييف ومووف ممرلوويف للروولرل مووف  يدراليووة  ين ووا لربدووة

با  وووا ة إلووو  اللوووادل الع وووبيييف  الرووولرل  وووي تووولن  والمالووويب، وتعيووويف ئوووادل اللاليوووات الداخليوووة
، ئا وود أحموود، هلووي  وولاهي، الووواهي اليبيووي ، 1هلووي م رلووي: "د أمرووا المتلاعوود ف هلوو  الروودو 

، وئوود إتفوو  الرميوول هلوو   وويورل تلليووة الروولرل بخلوو   وولوة ئليووة ئووادرل هلوو  "أحموود بووف شووييم
 .2ر ل الترديات وتلعي  ال يا ات واللئل   ي وع  إ تياتيرية ديالل  لللضاء هل  الرلرل

ل  اللا ي للرولرل الرد ود  وي العامومة الليبيوة للد تبل هذه الخولات هلد إعتماع للمر 
وئود أبوييت ، م4592عوانفي  41م إلو  4595دي ومبي  49ايابل   ي الفتيل الممتدل ما بويف 

وبوودا مووف خوول   الوودورل الرالرووة للمرلوو  الوولا ي للروولرل الريا ييووة التووي تلاموولل أكرووي مووف شوودي
لضووايا ذات الل ومفوواك  ت ظوويم خووتل  العميوو  حوول   وويي الروولر ا  الرل ووات التفوواورية ظدوولر

خامووة فيمووا  تعلوو  بووأداء الربلمووة الم ئتووة ونفوواااتدا وو وو ية   يا وويالوووابل الع ووبي  وال
و موف حيوث التخووويط الريبوي وت ظويم اائووة الرويل هلو  الروودود و وي الوداخ ، وئوود .ت.عويل

  ووي مووف بي دووا إهتموواد نووص تأ ي ووي م ووتلح  مووفحلوول   ووي الرانووب ال ياهوودل تب  وول الوودورل 
                                                 

إلوو  حوويب الفووعب م بعيابووة  ووبيبدل، تللوو  تعليموو  األولووي بم وولط رأ وو ، إنضووم 4511دي وومبي  21ملاليوود : هلووي م رلووي 1
م بعود إعوياءات العفول العوام، 4519م أ وف قوبا هليو  وأودع ال ورف إلو  غايوة موا  4519موا   21وشارك  وي مظواهيات 

م وشوارك  وي هرلموات 4599م، إنضوم إلو  الرولرل  و ة 4591-4511د موف  و ة .ا.أنتدب  م تفار بلد  ممرل لري ة إ
ل  ووي اللاليووة الرانيووة  م وو و  هلوو  الم ولووة الرالرووة مووف اللاليووة، ئوواد الفووما  الل وو وي ي، وبعوود موو تمي الصوولمام هووي ف  عضوو

م، إنتلووو  مووول لر وووة الت  وووي  والت فيوووذ إلووو  تووولن  وتوووم تكليفووو  بمدموووة الووودهم 4591العد ووود موووف المعوووارك أشوووديها معي وووة ميلوووة 
هي ة األر ان العاموة  م أمبح نا با للا د4592م هي ف هضلا  ي قيادل أر ان الريل،  ي   ة 4591الللع تي، خل    ة 

 .119، 119ص.الميعل ال اب ، ص: بلهلم بللا مي ورخيون : أنظي. وبلي  ي م صب  إل  ا  تلل 
، 114ص.الميعول ال واب ، ص: هموار بلحولش: أنظوي أيضوا. 115، 111ص.المصدر ال اب ، ص: ال عيد بلخيشلش 2

111. 
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و و ذا ئولانيف الم   وات ا نتلاليوة الم وييل للرولرل الريا ييوة،  موا .ت.الللانيف األ ا ية لربدة
ئا ود " ال وعيد  ل: "أنفأ المرل  مبتبا  لت ييي أشالا  الم تمي  تألع مف  ل ة ه امي وهوم

 ، وذلوك بدود  إهوادل تفوبي " وعد دحلوب"ئا ود أر وان الالويب و" هلار  بلمود ف"وأر ان الفي  
 .2وإئتياا الرلا ب الليارية 1أهضاء الربلمة

 :ومف أهم الليارات التي إتخذها المرل  اللا ي للرلرل خل  م تمي ايابل  نذ ي 
تتكووولن موووف البووواءات ( CIG)ويارل اللووولات الم ووولرة وتعليضووودا بلر وووة وياريوووة للرووويب  إلالووواء -

ن  وولوة ا شوويا  ر ووي  الربلمووة  ووي هووذا الخصوولص أ"  يحووات عبوواس"، وئوود موويا الرل ووة
و أموووبرل أئووولع نفووولذا موووف ذ  ئبووو  ألن الربلموووة الم ئتوووة أموووبرل بوووذلك .ت.هلووو  عووويل

   .3مرددل بعدل وظا ع ويارية ترل ال لوة المباشيل للمرل  اللا ي للرلرل الريا يية
هلوووي "بم ووواهدل  "بلمووود فهووولار  "العليووود لووو  إإنفووواء قيوووادل أر وووان هاموووة أ ووو دت م ووو وليتدا  -

 .4، ومليها غار الدماء تلن "أحمد، وهيالد ف يرار  م رلي، ئا د 
 أموبرل قيوادل مرو  الولا ي للرولرل وتأخذ قيادل األر ان مفة الم  ولية أمام المرل    

الربلمة ئانلنيا،  ما أ  دت لدا مدموة إهوادل ت ظويم عويل الترييوي ور ول مع لياتو  التوي تودنل 
 .5 ي المدل األخييل

                                                 
ر وي  الووليراء  يحوات عبواس، نا وب ر ووي  : لوو  ال رول التواليموف نتوا   مو تمي اويابل  ظدوولر تي يبوة الردواي الربولمي ه 1

ح يف ر ل أحمد، ل بل يا ، رابوح : الليراء ووييي الخارعية  ييم بللا م، نا ب ر ي  الليراء أحمد بف بلة، ويراء الدولة
: مول ، وييوي الداخليوةهبود الرفوي  بل : بيواج، ل خيضي، ل  ال عيد، وييي الت ليح وا  تخبارات والملاملت العامة

أحمود  يان وي ، : هبود الرميود مدوي ، وييوي الماليوة: أل  ييود، وييوي الفو ون ا عتماعيوة: لخضي بف البا ، وييي األخبوار
والملح  مف خل  هذه التفبيلة الرد دل للربلمة الم ئتة الرانيوة للرمدلريوة الريا ييوة هول تالييوب وإ وتبعاد مرمولد الفوييم 

، 421ص.المصودر ال وواب ، ص:  ووعد دحلوب: أنظوي. لبوواءات الورل  الوذ  إتدمدوم بتبووذ ي أمولا  الرولرلبضوالط موف اوي  ا
 :وأنظي أيضا. 442

- Yves Courrieurs: La Guerre d'Algérie, Tome 04, les feux du desspoire, boussiers 

saintamand France, 1988, P37. 
 .421المصدر ال اب ، ص:  عد دحلب 2
 .25م، ص4592عانفي  19، 92، عشتيدةيييم ا د، "المرل  اللا ي للرلرل الريا يية يلير مصييه: "اتعباس  يح 3
 .191، صالمصدر ال اب  :هلي  ا ي 4
 .411الميعل ال اب ، ص :مصوف  هفماو   5
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لووذ   ووتللم بوو  قيووادل األر ووان هوول تفووبي  وحوودات عد وودل هلوو  أمووا بال  ووبة إلوو  العموو  ا  
الروووودود الفوووويقية والاليبيووووة والم ولووووة الر لبيووووة وت ظيمدووووا ت ظيمووووا ه ووووبييا مووووف حيووووث الت ووووليح 

توتل م مول  الوداخ بوأ اليب العمليات الع بيية، با  ا ة إل  ت ظيم اللحدات ببيفيات معي ة 
و ووتح مياكووي  ،خامووة مخوووط شووا  لم بدووا  ين وواابيعووة الملئووع بال  ووبة إلوو  الروويب التووي تلوو

مرملهوووة موووف بالمياكوووي تلوووك وتعييوووي بووويام  ، دريب  وووي الرووودود الفووويقية والاليبيوووةه وووبيية للتووو
، وتر يووووود الفوووووباب وتكلي ووووو  والرصوووووة ختصاموووووات  المد  يوووووة والمفوووووال وتعلووووويم المتفروووووياتا 

تر يود  و  شواب ئوادر ب وذلوكالردود أو  ي  ين ا، هل  الداخ  أو  ي ه بييا و يا يا  لاء 
 وحوووداتإ وووتردا  ، با  وووا ة إلووو  وحووودات م ظموووة  إلووو  إر وووالتدريبووو  و و هلووو  حمووو  ال ووولا 

ميابوة بالر لب ألن   ي هذه الفتيل  ري الرد ث هف  ص  الصورياء  كوان البود موف  ه بيية
، وأيضوووا ة التوووياب الووولا يتعييوووي عووويل الترييوووي  وووي هوووذه الم ولوووة بلحووودات ئوووادرل هلووو  حمايووو

تعتمود أ ا وا الفويقية والاليبيوة الرودود   ويلعيدات ه بيية مف اي  القيادل للداخ  و و ل ت
د الرووويل هلووو  األ ووواليب التوووي توووتل م مووول توووولر المعي وووة التوووي يخل ووودا عووويل الترييوووي  ووو

  وحوودات ه ووبيية مووالييل ي، أو العموو  الع ووبي  هلوو  أ وواس تفووبالفين ووي تبعووا لدووذه الخوووة
بوويف اللحوودات الفين ووية التووي  انوول مليهووة بلوولل  بيوويل  ووي  الررووم تمتوواي بالميونووة  ووي التروويك

 .1كريي مف الم اا 

                                                 
 .154، 152ص.، صالميعل ال اب  :الر يد  خليفة ورخيون  1
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 ي: يئجييألركانيييعامجييا ظةميييعسكتيييقةادةي:يييمطلبيييثان 
الووذ  لعووب دورا  بوواريا   1"هوولار  بلموود ف" وو دت قيووادل هي ووة األر ووان العامووة إلوو  العليوود أ   

معتموودا  ووي ( COM) ووة العمليووات الع ووبيية  ووي الت ظوويم وت ووييي الربدووة الاليبيووة  ووي هدوود لر
 .المتميي وا نضباج الع بي  ذلك هل  التخويط 

نضباج وبمع ليوات م دوارل ك يفتلد إل  أئ  مبادو ا كان أمام قيادل األر ان عيل مفك   
وتردييات   يفة، وإاارات مبعريل بيف ال رلن وا هما ، وإاارات أخيع مفيو وة هلو  موا 

 وويويل  املووة للروويل الفين ووي هلوو  الروودود ملابوو   ،ي غيووي معتووي  بدووابلووي مووف عوويل الترييوو
تخذت قيوادل األر وان إ 2و ي  بي  الخيوم مف ذلك الل ل اليتيب ،إل  حد  بييمتربما  يدا 

ة ملاربو وذلوك بل ولالعامة إعياءات خامة ئصد التربم  ي اللحدات المتمي يل هل  الرودود 
، و وان األموي  ي و ط الر ولد وحلرلوة المفواك  قيادلتيتكي أ ا ا هل  حضلر دا م للعد دل 

متعللوووا بوووإبياي وعووولد ئوووادل هوووايميف هلووو  ترمووو  م ووو ولياتدم ومصووومميف هلووو   وووي   ووولوتدم 
 . 3و.ت.يف بم تل  عيلم تعداد دا م  هواء المر   ي عميل الظيو  ومدتإوهل  

خووووي عووووانفي وتلحيووووده  ووووي أوا هلوووو  الروووودودبوووودأت قيووووادل األر ووووان بإهووووادل ت ظوووويم الروووويل 
  وويالت ظيميووة م ووتفيدا و م هلتوو  الذاتيووة  وو  هووا ب روواا إنراي عوو  أل "بلموود ف"،  لظووع م4592
قيووادل لر ووة العمليووات ومووف تريبتوو  ال اعرووة  ووي  "بووف البووا "و "بلموول " وو  مووف دهم بووهملوو  
" هووولار  بلمووود ف"، وئووود و ووول 4وموووف دروس التروووارب الفاشووولة لموووف  وووبلله  وووي الفوووي   يوووةالاليب

 :لترقيلدا أهمداأهدا ا هم  
                                                 

ار ئالموة، إ وم  الرقيلوي ل إبوياايم بلخيوبوة، ياو  تعليمو  بالمدر وة م بمرواي همو4531أوت  13ملاليد : هلار  بلمد ف 1
م،  م إلتر  بالمدر ة الكتانية بل وي ة،  ي  مف الخدمة الع وبيية 4531الليرنية بم لط رأ    م إلتر  بمدر ة ألمابيي   ة 

م برويل 4591ريبيوة، إلترو  بدايوة موف الفين ية وتلع  إل  مصي وإلتر  بالرامل األيهي وتللو  تدريبو  الع وبي  بالكليوة ال
م بإهتبواره ئا وودا 4592م ئا وود لنر وان الاليبيوة، أشووي  هلو  ت ظوويم عويل الترييوي  وو ة 4591الترييوي الولا ي ليصووبح  و ة 

: بولهلم بللا وومي ورخوويون : أنظووي. لدي وة األر ووان العاموة،  مووا شووال  م صوب وييووي الوود اع  وي أو  حبلمووة للريا وي الم ووتللة
 .451، 415ص.ب ، صالميعل ال ا

 .419الميعل ال اب ، ص :مصوف  هفماو   2
 .31، ص1224، دار اللصبة، الريا ي، م ابعيييثورة :هبد الييا  بلحارل 3
 .111الميعل ال اب ، ص :مالح بلرام 4
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 .و هل  الردود الريا يية مل تلن  والماليب.ت.إهادل ت ظيم وحدات عيل -
وذلووك بإ ووتردا  إ ووتياتيرية عد وودل تلوولم هلوو   العموو  هلوو  إعتيوواي خوووي شووا  وموولري  -

ال وود الفووا ك وتلليوو  الخ ووا ي  ووي تكووليف وحوودات ئتاليووة متخصصووة للقيووام بعمليووات إئترووام 
 .1مبان الم ا بيف للقيام بدذه العملياتاألوراا وإيراد اليمان وال

 .و هل  م تلع اللاليات  ي الداخ  وتعييي الدهم الللع تي بدا.ت.ت  ي  هم  عيل -
القيووام بعمليووات نلعيووة متيام ووة  وود المصووالح ا  ووتعمارية هلوو  الروودود وهلوو  الربدووة  ووي  -

 .2الداخ 
 ووولد المتلاعووود ف  وووي تخوووذها إرغوووام الم وووات موووف الرإكوووان موووف ا عوووياءات الفلريوووة التوووي  

الموودن التلن ووية والماليبيووة هلوو  العوولدل إلوو  الروودود، وتالييووي القيووادات الع ووبيية التووي أ وو دت 
فواريف موف والضوباج ال "إ ود ي"اليا ود   تبعد م دا أنصوارأإل   باج غالبيتدم مف المراهد ف، و 

تكووليف عوويل فبال  ووبة إلوو  ترليوو  اللحوودل والتما ووك  ووي مووفل  الملوواتليف و  ،الروويل الفين ووي
ووتلليوود      الفاشوولة أن العمليووة ال يمبووف أن تووتم إال بوودهم اللووادل  " وود يإ"مووف تريبووة  "بلموود ف" م  د 

 ي حي ة المعار ة وم اهمتدم  يدا،   ارع إل  إال   ياا    ال ر اء موف  االذ ف شار ل 
هوولدل : لا اووارات والر وولد المتوولرايف  ووي الري ووة ملبيووا بووذلك المولووب األ ا ووي للملوواتليف وهوو

مو اميل  بعودال ورلن ،  موا أالو   وياا الضوباج الوذ ف أودهولا ختيوارهمإاللادل الوذ ف ئواملا هوم ب
وأر ولدم إلو  الرودود بويف الريا وي وموالي  ئاموة ت ظويم عويل الترييوي  وي الصورياء  3العملر  

                                                 
وال فوي  ، دار الددع للوبعوةال األخضي الصبيري ليهياء ئفيا اامة : ، تي ويرييبومدبنيييتش يييلغز: رشيد مصالي 1

 .92، 13ص.ص، 4552الريا ي،  ،هيف مليلة والتلييل
 .152الميعل ال اب ، ص: الر يد  خليفة ورخيون  2
هملل هي ة األر ان بدذا الخصولص إاول   وياا المعتللويف بال ورلن التلن وية   ورف دنودن، باعوة، تواعيويف، وتوم  وم  3

هبووود هللا : الم ووورلنيف  وووي ئضوووية العمووولر  وهوووم الووويواد هووو الء إلووو  عووويل الترييوووي الووولا ي،  موووا توووم إاووول   وووياا الضوووباج
بلدلشووات، أحموود الفووييم م وواهدية، والووذ  تووم إر ووالدما إلوو  الروودود الماليووة وتووم تكلوويفدم بتفووبي  خليووا لروويل الترييووي  ووي 

حوودات أو وواج الووولار ،  مووا تووم ت ووييح الضووباج ال ووابليف  ووي الروويل الفين ووي الملوويبيف مووف  ووييم بللا ووم وإبعووادهم هووف الل 
 . اللتالية وقيادل الفيال ، حيث تم إ تبعادهم إل  المصالح التل ية ومباتب التمليف والت ليح ومياكي التكليف

، دار الدوودع هوويف مليلووة، "جطور تتا-دور تتا-ج ظةمهتتا-نشتتوجها-ويهاأصتت"ييقاعتتدةيييشتتتقةجي: هبوود الرميوود هوولاد : أنظووي -
 .59، ص4553الريا ي، 
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 وووتر اء مخيموووي إهوووادل ت ظووويم عووويل الرووودود الفووويقية بوأئبووو   وووي اللئووول نف ووو  هلووو  إ  ،الكبووويع 
حيوووث  انووول تقووويم هلووو  التووولالي اللووولات التابعوووة للووولال تيف الرالروووة واليابعوووة  ،يتلنوووة والر ووولبالي 

ألووع  41 ئلاموو بصوولرل م ضووبوة، و ووان الل ووم األكبووي مووف عوويل الروودود التلن ووية الووذ  بلوو  
ل ووعل تلووك اللوولات بباملدووا تروول قيووادل ملحوودل أ وو دت   ، ووي  ل وو  هارمووة لن ي يفوو ع وود 

م بعوود  فوو  هووذا 4592 ووي فيفووي  " أحموود بووف الفووييم"الووذ  خلووع  "مل وو  بووف أحموود"لل ليووب 
 .1"إ د ي"األخيي  ي توبي  بينام  

ومووف أعوو  ال وويي الر ووف لعموو  هي ووة األر ووان العامووة تووم تلييوول المدووام مووف اللمووة إلوو   
نا وب : اللاهدل،  لا د األر ان العامة ي اهده  ل ة نلاب  ما هل معمل  ب   ي واليات الداخ 

، أموووووا هلووووو  م وووووتلع 2ا وووووب  يا وووووي، نا وووووب مبلوووووع با  وووووتعلمات والملامووووولته وووووبي ، ن
 :اللاهدتيف الاليبية والفيقية  لد تم إهادل ت ظيم مصالردا هل  ال رل التالي

 مبلفوووة بمياقبوووة ملائووول الرووويل الفين وووي و فوووع أهلانووو   دوووي التوووي : مصووولرة ا  وووتعلمات
ئوة إتصوا  مول   وات الفوعب حتو  تردد مبان العدو وتعداده وئولل  ولح  وتلولم بويبط هل

تتولل هلو  عميول األخبوار وتتعوي  هلو   و  موالييل و بيويل ئود تمو  الرولرل موف ئييوب أو 
 .3بعيد

 و .ت.تعمو  هلو  خلو  ئ ولات ا تصوا  الم وتميل بويف وحودات عويل: مصلرة ا تصواالت
ا  ووي الفيووال  أو الكتا ووب موول تكووليف مياكووي ومخوواب  حتوو  ت وود  همليووة  هلوو  الروودود  وولاء 

 .4ا نتلا  وا تصا 
 تعموووو  هلوووو   ووووبط البوووويام  التدريبيووووة للموووودارس الريبيووووة  ووووي الروووودود : مصوووولرة التوووودريب

، ور وول هوودد الخووييريف  حوودا  نللووة نلعيووة التلن ووية والماليبيووة وتيويوودها بإاووارات للتوودريب
متعللووووة با ختصامووووات التل يووووة لملاكبووووة الترووووديات، و ووووي هووووذا الخصوووولص إلتروووو  بتلووووك 

                                                 
 .111، 111ص.ص، ال اب الميعل  :مالح بلرام 1
 .152الميعل ال اب ، ص: الر يد  خليفة ورخيون  2
 .91المصدر ال اب ، ص: الواهي  عيداني 3

4
 Mohammed Harbi: Le FLN Mirage et Réalité, éditions ENAL.NAQD, Alger, 1980, 

PP412, 415. 
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عبواس غييو ،  وليم "ريي مف الضباج الفاريف موف الرويل الفين وي هلو  غويار المدارس الك
 ." عد ، هبد المالك ئ ا يية، خالد نيار،  ليمان هل مان، لويش هبد الرميد

 إهتموول بتكووليف إاووارات متخصصووة  ووي الوووب والتمووييا،  بدايووة مووف : مصوولرة الصوورة
  ووعا  الر وولد وإر ووا  م إ ووترد ل هي ووة األر ووان العامووة مياكووي شووب  ابيووة 4592 وو ة 

ل "الروووواالت الم ووووتعرلة إلوووو  الخووووارم، و انوووول هووووذه المصوووولرة تروووول إشوووويا  الوووود تلر 
 .1"ملال  خياج"و" م تلر  "و" بلذراع"بم اهدل    مف " الصاليي ال لاش

 غوذاء، ملبو ، )و مف الملاد التملي ية .ت.تتكف  بتالوية حاعيات عيل: مصلرة التمليف
ر ووا  الريحوو  إلوو  الخووارم وئوود  وومل  يوهووا لدووا هلوو  م ووتلع ،  مووا تتكفوو  بإ..(أحذيووة

مياكووي الروويل هلوو  الروودود، حيووث إ ووتواهل هووذه المصوولرة خوول  الفتوويل الممتوودل مووا بوويف 
ألووع  41.1ألووع اووف مووف الموولاد الالذا يووة و 11م أن توول ي 4594م وعليليووة 4592عوولان 

ن ، أموا ال احيوة الاليبيوة اف مف مختلع الللايم التي توم تخيي دوا هلو  الرودود الفويقية بتول 
اوف موف المولاد الالذا يوة وإنتوام  4122م توم تول يي 4592 خل  ال دا ي األو  مف  و ة 

 .2رال  اف مف الملب  29
 تضووووم مروووواكم ت ظووووي  ووووي اللضووووايا والمخالفووووات التووووي  يتكبدووووا الر وووولد : مصوووولرة اللضوووواء

 .والملاا لن 
 الع وووووبي ، يفوووووي  هليدوووووا  تضوووووولل بوووووالتخويط وا  تفووووويا  للعمووووو : المصووووولرة التل يوووووة

، وموف مدامدوا "يرئي ي، هبود الويحيم بللمويم، ل بلتلوة، اواهي بلهي وة، إبوياايم العيود "
و  ووي ملاعدووة ا  ووتياتيرية .ت.و وول الخوووط الع ووبيية وا شوويا  هلوو  إ ووتياتيرية عوويل

 .3المضادل لإل تعمار الفين ي

                                                 
، 4553يل الترييووي الوولا ي، الريا ووي، ، المرا ظووة ال يا ووية لروو391، عم لتتجييي تتةت": للوواء موول اللوولاء همووارل بوولئلي" 1

 .13ص
 .129الميعل ال اب ، ص :هبد ال لر خيري 2
 .13الميعل ال اب ، ص: "للاء مل الللاء همارل بلئلي" 3
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، لكوو   وول  م وواا  هلوو  يقيةل ئوولات الروودود الفوو ووموبال  ووبة للت ظوويم ا ئليمووي  لوود ئ   
 1: اختيوقيادل خامة  حدودم ولة 

الفوواذلي بووف "بم وواهدل " هبوود اليحمووان بووف  ووالم" تروول قيووادل :جمايةم طقتتجيييعملةتتاتيييشتت -
  . يللا  مف ئلات عيل الترييي 41، وتفي  هذه الم ولة هل  "هبد الال ي"و" عد د

ل "و" ال ووعيد هبيوود"بم وواهدل  "مووالح ال وول ي"تروول قيووادل  :م طقتتجيييعملةتتاتييي  وبةتتج -
 .فيال  مف ئلات عيل الترييي 21، وتفي  هذه الم ولة هل  "هل 

وتتمي وي ، 2" ويئمرمولد "فوي  هليدوا يب إل  ليبيا تمتد مف أئص  الر ل  :ييم طقجيييثايثج -
 .3بدا وحدات مت للة للريل

ا هلوو  رأ وود مووبحأالتووي  ووي الووداخ  اللاليووات العامووة األر ووان هي ووة هوودلل قيووادل كمووا   
 وووولع باللظوووا ع الع وووبيية، أربعوووة رواد لإلبم ووواهدل ، هليووود ذو وظيفوووة  يا وووية وه وووبيية

ترول ر ا وة نليوب و ل وة مليمويف  أموبرل تصا ، أما الم ولة  تعلمات وا ال يا ية، ا 
واللووواع بي ا ووة ميشووح أو م وواهد  ،وال احيووة بي ا ووة مووليم وأربعووة  ووباج بيتبووة مووليم  وواني

، ومووف أعوو  توبيوو  أمروو  لإل ووتياتيرية الع ووبيية لدي ووة األر ووان العامووة، ئاموول 4بعووة رقبوواءوأر 
هذه األخييل بميا لة ئادل اللاليات  ي الداخ  وأميتدم بضيورل مياععوة التكتيوك الريبوي المتبول 

ورل تكليف الر لد هلو  أ واس الملاربوة الرد ودل التوي ت تدردوا،  د الللات الفين ية وهل   ي 
يرووب : "، هووذا مووا هبوويت ه وو  عييوودل المراهوودلوويمتدم بضوويورل تكريووم ا تصووا  بالفووعبكمووا أ

-4599)و  ووي اللاليووات الع ووبيية العوولدل إلوو  م وواه  واووي   وو لات .ت.هلوو  وحوودات عوويل
التي م عل نراحات الرلرل،  ما يرب هليدوا هودم تفوبي  اللحودات الكبيويل وتفواد  ( م4599

إن الدد  الم فلد مف  فاح ا هل المبتلب بالودم  وي نوداء  ،الملاعدة المباشيل مل ئلات العدو
م أال وهوول ا  ووتلل  الووذ  ال يفصوو  ه وو   وولع الترلووي بالصووبي والتفووبل 4591أو  نوول مبي 

                                                 
 .152، 111ص.، صال اب الميعل  :مالح بلرام 1
 .419الميعل ال اب ، ص :مصوف  هفماو   2
 .99الميعل ال اب ، صي، نفأل وتولر عيل الترييي اللا  :ببي حف  هللابل  3
 .411، صالميعل ال اب  :عما  ئ د  4
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التووي  وو بل  حووامليف لللا دووا حتوو  بعوود  بوواليوا الرلريووة واللا يووة لترليوو  أهوودا   لرت ووا المريوودل
 .1"ا  تلل 

بتوولن  مدمووة الموودارس الع ووبيية  لخييرووت عوويل الترييووي وئوود توولل  الكريووي مووف إاووارا  
وتووم تل وويمدم بوويف لر ووة العمليووات ( Compagnies Lourdes)قيووادل الكتا ووب الرليلووة للمد  يووة 

 مووووورمد، هبوووود الرميوووود الفووووييم، (ييووووف العابوووود ف)هوووويور حفوووويل ": أمرووووا الفوووومالية والر لبيووووة 
،  مووا  هبوود 2بوود الووييا  بلحووارلهاوع بووف  وواهد، عي وو  بخوولش،  ووهوول ، إبووياايم بوويوا ، حف

 .3"اليحيم
  في  عي يا المخوط الت ظيموي الوذ  نروده  وي أما الت ظيم الداخلي لقيادل األر ان  وب    

 "بلمود فهولار  " وتكم  وئود إمصوالح، مرملهوة موف الالقيادات الع بيية الفين وية التوي تضوم 
 :هيو  ت ظيم قيادت  بإنفاء خم ة مباتب متخصصة

 ."بليادل"بقيادل المليم األو   :ا دارل والت ييي العام  المبتب األو  -
 ." ليمان"بقيادل ال ليب مل   وترل إشيا  اليا د  : تخباراتا المبتب الراني  -
مدمتوو  التخووويط للعمليووات الع ووبيية وعموول المعللمووات  :ةالتل يوو المصووالح المبتووب الرالووث -

  ". يييرئ"اليا د المتعللة بدا ترل إشيا  
 ".شبيلة"أ  د إل  ال ليب  :ش ون الملاتليف والملظفيفت ييي اليابل  المبتب -
 .4" يحات"و ل ترل تصي  ال ليب  :المبتب الخام  الصرا ة وا هلم والتيبية -

                                                 
 .44، ص4592أكتلبي  23، 11، عشتيدةيييم ا د": تعليمات هي ة األر ان العامة" 1
م باللو   وبيبدل، تللو  تعليمو  ا بتودا ي والروانل  بخ فولة وإنلوول  وي م وتلع ال و ة 4531ملاليود  و ة : هبد الييا  بلحارل 2

 23م، أ ووف إلتروو  بروويل الترييووي الوولا ي، هووي ف ئا وود  تيبووة  ووي اللاليووة األولوو  أوراس ال مامفووة لموودل 4599ال دا يووة  وو ة 
م ترص  هل  شدادل هليا  ي العللم 4592  لات ليصبح بعدها  ابط يفي  هل  تكليف ع لد عيل الترييي، و ي   ة 

بولهلم : أنظوي. ود الريا يية التلن ية إلو  غايوة ا  وتلل هل  الرد 45الع بيية مف األكاديمية الريبية ب لريا، ئاد الفيل  
 .122، 455ص.الميعل ال اب ، ص: بللا مي ورخيون 
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وبالتووالي ترلوو   ج الروويل الفين ووي  ووابلا مووف مدووام القيووادل المباشوويل،ا ووبتووم إ ووتبعاد   
الرقيلوي  وي التوأايي والقيوام بعمليوة مويم بويف تلحيد الرويل ب رواا هوف اييو  مياهوال التمريو  

 .     1 ي اللاليات الداخليةن الر لد   تملن إليدا مختلع اللحدات والمرملهات التي  ا
ا اوولع  انوول القيووادل ئوود أئاموول نظامووا للمياقبووة بلصوود الووتمبف مووف أخوويع ومووف عدووة     

لتوووووودريب، الم يفووووووة، ا) الرلانووووووب  ووووووي مختلووووووعاللتاليووووووة اللحوووووودات أو وووووواع ار هلوووووو  إ ووووووتمي ب
ات أ وووبلعية تضوووم أهوووم إعتماهووو،  كوووان هوووذا ال ظوووام  يتكوووي هلووو  إعباريوووة هلووود ..(ا نضوووباج

توم  ةماالصوي و نضوباج وموف أعو   وي  ا ، 2الم  وليف هل  م تلع     يل  و    تيبة  ليلوة
إمدار هللبات مارمة  ي ح  الفاريف مف الريل الذ ف ئود  تعي ولن إلو  ا هودام، و وذلك 

وتر وووويف و وووو ية الملوووواتليف ماديووووا، حيووووث حللوووول ا دارل الماليووووة لدي ووووة  الفوووولاذ ع  ووووياإهوووودام 
 .   3إحتيااا ماليا معتبيا لمدل   تيفاألر ان العامة 

أو بلا ووووة لروووان  ار وبصوووفة مباشووويلإ وووتمي تتووودخ  ب العاموووة األر وووانهي وووة  انووول قيوووادل        
  ، و يفيوووات التكفوو  بوووالريح ووبي  هلووو  ت فيووذ بينووام  العمووو  الع الم وواا  مووف أعووو  ا اوولع

هتموودت إ  كمووا والترديووي واألدويووة والموولاد الالذا يووة، لذخيي الووحتيوواج و وو وو ية أ وولرة ا  ،ونللدووم
ايبلووة م ياريووة لللحوودات وعوودوال نظييووا لتردييهووا بال وولا والووذخييل والمعوودات، وذلووك مووف أعوو  

وبدوذه ا عوياءات  ،4لماديوة تعما  الملارد البفيية هل  أح ف وع  وترد د الل وا   اإ مان 
تر ووو ل و ووو ية الملووواتليف  وووي عووويل الرووودود بترد ووود الرصوووص الالذا يوووة، ومياقبوووة الت وووييي 
ومراربة التبذ ي، وأمبرل أ اليب ا دارل والت ييي بلع  هام أكري  عاليوة خاموة هوف اييو  

 موا تر وف  ،ختلس والتيويي  ي المرا بةاليئابة الصارمة، وتيشيد ا نفا  واللضاء هل  ا 
م وووتلع التووودريب والتكوووليف والت وووليح و انووول ال تيروووة بعووود حووولالي  وووتة أشووودي موووف إنفووواء قيوووادل 

لوول ئوولات الروويل  ووي الروودود الفوويقية إلوو  عوويل متما ووك ئوول  تتوول ي األر ووان العامووة أن ترل  
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،  موووووا توووووولر تعوووووداد نضوووووباااإت ظيموووووا وت وووووليرا وتكلي وووووا و   ظووووواميفيووووو  ملاموووووفات الرووووويل ال
 ألووع ع وود  موول توول يي  مبانووات ماديووة معتبوويل 12لروودود الفوويقية ليفوول  و هلوو  ا.ت.عوويل

اووف مووف األ وولرة بمختلووع أنلاهدووا، و ميووات  ووخمة مووف الووذخييل،  مووا تووم  1122تمروو  فيوو  
إنفاء مياكي لصيانة األ لرة هل  غويار مياكوي غوار الودماء، هويف دراهوم، المتلول ، الليويوان، 

 .1شاح ة وميانتدا 4222إملا  با  ا ة إل  مي ييف بليبيا، حيث تم
ريوويا مووف ال روواا خولاتدووا بربووات يرالفدووا  العامووة األر ووان هي ووة وهبووذا واموولل قيووادل  

حيووث أمووبح لدووا عوويل موو ظم  تكوولن مووف هوودل فيووال   ييوود تعوودادها هلوو   ،والووتربم  ووي الل وول
ئول   الردود الفيقية،  ما أدخلل إل  ال احة أ لرة عد دل ذات مفعل  هل ألع ع د   12

 .2أمبرل تيهب الللات الفين ية وهبذا تاليي الل ل  ي  تيل وعييل
 :و.ت. ةتييييعامجيركان يئجييأليييدوريييعسكتيييقةادةي:يييمطلبيييثايث

أموووبح ترووول و األر وووان العاموووة الرووويل ليصوووبح عيفوووا هصوووييا هي وووة للووود اووولرت قيوووادل   
لمفل ووية ال يا ووية، وب ووبب ا ،، مياكووي العبوولر والتوودريب ا  ووتخباراتالمصووالح تصووي    وو  

 األ وولرةالروودود الاليبيووة باليئابووة الرليووة الفين ووية التووي تروول  دون تيويوود عوويل الترييووي هبووي 
، لذلك  انل اللحدات المتمي يل هل  الردود التلن وية مل ول ه ايوة خاموة موف اوي  الرليلة

تولر عد ود  وي  وف وبعد الت ظيم المربم وتكليف اللحدات حد ل نللة نلعية و  ،3قيادل األر ان
موف حويب العصوابات إلو  الرويب العصويية الم ظموة  و.ت.عويل إ تياتيريةالريب، وترللل 

مم والمدا ل المضادل للووا يات  ضول 429مم ومدا ل 19بآالتدا ومدا عدا الرد رة مر  مدا ل 
 .4و.ت.ومف ه ا بدأت هصينة عيل ،هف الب اد  الرد رة

                                                 
 .152الميعل ال اب ، ص :مالح بلرام 1
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ألر وووان الت وووليح والتموووليف،  ع ووودما اووويأ تعووود   هلووو  ان  وووذلك موووف أهوووم أدوار قيوووادل اكووو  
تم دم  ويارل الت ليح والتمليف العام  وي ويارل واحودل هوي  م4592الربلمة الم ئتة  ي عانفي 

، وأمووبح "هبوود الرفووي  بلموول "بووإدارل العليوود ( MALG)ويارل الت ووليح والملاموولت العامووة 
ت وووليح الاليبيوووة و وووان ملوووي المد ييوووة الفووويقية لدوووذه الوووليارل مد ييوووة الت وووليح الفووويقية ومد ييوووة ال

تولن  : اكوي وممرليوات  وي البلودان التاليوةبالليب مف ملي الربلمة الم ئتة بتلن  وللمد يية مي 
 . وليبيا ومصي و لرية والعيا  وألمانيا

تصواالت  وي ويارل الت وليح وا  "بلمول " ي تولن  مول العليود  "بف هلدل"هم  العليد    
، وبلووووي  ووووي هووووذا (توووولن -ليبيووووا)هووووف الت ووووليح والتمووووليف  ووووي الربدووووة الفوووويقية العامووووة م وووو وال 

 وتلل ، للوود حاولول ويارل الت ووليح أن ت فو  مصووانل لدوا بووالماليب األئصوو  الم صوب حتوو  ا 
 ووتيياد إ "بلموول "لووير  لووم تفلووح  ك دووالصوو ل اليشاشووات وموودا ل الدوواون وئووذا ع المد  يووة، ول

وت لو  عولا بلا ووة اوا يات  (لولي ليبوي)ا مبتولب هليدوا اللذا ع بفر دا  ي م اد   موف ليبيو
تلئووع –تابعووة  حوودع الفووي ات البييوانيووة، و ووان خووط  وويي الوووا يل اوويابل  بوولرت  وومل  

لكووف ئبوو  أن تصوو  الوووا يات إلوو  وعدتدووا  انوول تتللوو  بيقيووة  ،(بوواري )للبوولرعي  -ببلر وويبا
مووف يفووتييدا  تر ة اللوولي وعوودشوو مووف مخووابيات الروولرل الريا ييووة بووالماليب األئصوو  بوودهلع أن

 "بف هلدل"ميات هل  حد شدادل المراهد العليد  42 تعملل هذه الوييلة حلالي إ، وئد ه اك
نتللول همليوة اللولي إمخابيات الرلرل بوأن المخوابيات الفين وية تفو ول للعمليوة   لكتففإإل  أن 

ف  ووي شوودي رمضووان لكوو، المتل ووط األبووياإلوو  بوواخيل تراريووة أمييبيووة  انوول تعموو   ووي البرووي 
كتفوووفل أبووودا لوووبعا هموووا  الفووورف بمي ووواء اووويابل  بوووأن يلت وووملا مووو دو  لووولي فيموووا بيووو دم  

العملية ووم  األمي إل  ال لوات الليبية وتم ت لية المفبلة مف اي  الربلمة الم ئتوة مول 
 .1أن العملية  انل تتم  ي  يية  املة "بف هلدل"ال لوات الليبية، ويذ ي 
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والعتووواد إلووو  مووولان  مصوووي  األ ووولرةومووولل شووور ات  بيووويل موووف  م4592خووول   ووو ة     
مراهود، و انول هوذه  442أشودي موف ئبو   21وليبيا، دامل همليوة إ ياغدوا موف ال وفف حولالي 

بوولاخي  23شووتياكية وا تروواد ال وولفياتي والصوويف الفووعبية التووي أر وولل مووف البلوودان ا  األ وولرة
مضووادل للوودبابات المضووادل للويوويان و ال م دووارات بدووا رشاشووات وموودا ل  ليلووة مووف مختلووع ال يووا

 مووم411-19مووم، وموودا ل ميوودان مووف عيووار 412-92موودا ل هوواون مووف عيووار با  ووا ة إلوو  
 .1رتداد، وبذلك تولر  لا الرلرل الريا ييةإومدا ل ميدان بل 

ئامووول البرييوووة الفين وووية بتفووود د المياقبوووة هلووو  مووولان  ( م4591-4592)وخووول   تووويل   
ومياقبووة خووولج الملحووة بمووا  ووي ذلووك ال ووفف األع بيووة لم وول شوور ات األ وولرة لفا وودل  الريا ووي

الروولرل الريا ييووة، حيووث تفوويي التلوواريي الفين ووية أندووا تمب وول مووف مصووادرل  ميووات  ووخمة مووف 
وخاموة  األ ولرةبميات معتبويل موف مرملة ببلاخي  انل  21هتيا  إ األ لرة، وتمب ل مف 

الم ووتعم  ( Bangalore)ل براعووة ما ووة إليدووا لصوو اهة الب لوواللر المتفروويات التووي  انوول الروولر 
 تفوووول البرييووووة  م4592و ووووي شوووودي دي وووومبي  ، ووووي  ووووتح  الوووويات  ووووي الخووووولج هلوووو  الروووودود

الفين ووووية مي بووووا ألمانيووووا  ووووي البرووووي المتل ووووط ممووووا أ ووووار أيمووووة حووووادل  ووووي العلئووووات الفين ووووية 
ا ييووة ولووذلك أنفووأت لدووا مد ييووة التل يوو  األلمانيووة، لووم تكووف هووذه األموولر بخافيووة هووف الروولرل الري 

د ودوش " وي ئاهودل  م4592والبرث التابعة لليارل الت ليح والملاملت العاموة بدايوة موف  و ة 
إاووار مراهوود مدمووتدم عموول  122بليبيووا بووالاليب مووف اوويابل ، و ووان يعموو  بدووا حوولالي  "مووياد

دا للخوويوم بتفامووي   ووتالللإالمعللمووات التووي تووأتي مووف مصوولرة البرووث ومصوولرة العمليووات و 
ودرا ووات وملحظووات تلوودم للربلمووة الم ئتووة الريا ييووة أو للقيووادات المختلفووة  وولاء  انوول هووذه 

 .2هي ة األر ان العامةال تا   لقيادل 
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دور  عووا   ووي ت ظوويم وإهووادل الروولرل إلوو  العامووة األر ووان هي ووة وبالتووالي  ووإن ل فووأل قيووادل   
امدوووووا لتصوووووبح ئوووووادرل هلووووو  اللئووووول   وووووي وعووووو  مدترووووود ث ئلاتدوووووا و  ايبلوووووةو  وووووالع هصووووويها 

 .الفين ية ع بييةالمخووات ال
" هموووار بووولعل "و نووولرد شووودادل للمراهووود .ت.وئبووو  هوووي  نمووواذم موووف معوووارك عووويل  

، والتوي يعوي  مفواهد تكواد تكولن مي يوة لموا "حلاعي الملت الربدة الم  وية"اللاردل  ي  تاب  
و والروويل الفين ووي  ووي .ت.وحوودات عوويلكووان يروود  بالضووبط  ووي الملاعدووات الع ووبيية بوويف 

كوووان : "ملاعدوووة األ ووولك الفوووا كة، وموووا  تكبوووده المراهووودون  وووي  ووواحات الووولغ ، حيوووث يلووول 
للريل الفين ي إمتياي  بيي بفض  إعياءات  اللئا ية، و ان تكتيب  الريبي  ي أغلب األحيوان 

الرابتوة أو المتلدموة ذلوك  يللم هل  تللية الربدة الد اعية بيرع حلل  مف األلالام حل  الملائول
لم ووول ع ووولد عووويل الترييوووي موووف التلووودم أو الدرووولم،  موووا أنووو  إكتفووو  بوووإغل  ئلاهوووده وحامياتووو  
بتل يل الم اا  الملالمة بأشياة ملاييوة وبتلمويلت ليروتف  برالويات نوادرل يمبوف لدورياتو  أن 

 نفرووار الووذ  متوويئبيف دومووا  ات وولكدا ه وود الخوويوم أو العوولدل إلوو  ملائعدووا  ووي شووب  مووفل  
 ي  ووع مووف يبوولن  ووي الملدمووة مووف ئوولات المراهوود ف، لكووف الملحوو  أن هووذا التكتيووك لوالمووا 
كانل ل  نتا   هب وية،  فوي  ريوي موف األحيوان ترود  ا نفروارات الدالوة هلو  ا ختويا  الوذ  
يعلبدوا مباشوويل وابوو  مووف ال يوويان واللصووع الكريوم مووف المياكووي الفين ووية، لكووف المرصوولة تكوولن 

 .1"حد الريلانات التا دة التي ميت ليل هل  األر  الملالمةأ
أما فيما يخص نصع الكما ف التي يللم بدوا الرويل الفين وي  دوي  وي الالالوب ترود    

متوي تلييبوا  انول 422غيي بعيدل هف مياكيه الرصي ة، وهي  ي الالالب غيي مردية  في  و  
دئا   وت صول لصومل الليو ، وبواليغم وحدات عيل الترييي  ي تيحالدا الليلي تتلئع لبضل 

أه ب إال أندا  ي نفو  اللئول ال ت وتال ي هوف ا تصواالت مف أن ئلات العدو تكلن  ي حالة ت
بقيادتدا  وي المياكوي الرابتوة بإ وتعما  أعدويل الياد ول الصواليي المعلو  هلو  ظدوي أحود الر ولد، 

مووول عدل وووا لملائووول  و وووان  وووري  الياد ووول يفوووي بلعووولد الكمووويف   عمووود إلووو  ا ن وووراب خاموووة
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الر وووولد الفين ووووييف وأهوووودادهم ألنوووو  ي ووووتويل أن ي ووووتدرع ا لكموووويف لي ولوووو   ووووي همليووووة وا ووووعة 
للمرامويل، وأ  وواء همليووة ا ن وراب نترموول مووف عد ود لدرا ووة الملئووع وغالبوا مووا نلوولم بضوويب 

نوووذهي أكروووي ه ووواكيه  يتصووولر هووو الء أندوووم غيوووي ئوووادريف هلووو  ا ن وووراب مووو خيل العووودو حتووو  
ن بعبوو  مووا  وان م تظوويا موو دم ه وودما يفلودون ال وويويل هلوو  أنف ودم  وول  يتموولن أر ووا ويللمول 

لدووم نفوو   مفضووليف الرووي   ووي  وو  إتروواه وهووم يوللوولن ال ووار غالبووا هلوو  ر ووائدم الووذ ف يبوولن 
ال ووللك، وه وودما يبتفووع الضووباج الفين وويلن الفاععووة  ووانلا  لروو ون إلوو  الكووذب لكووي  بوويروا 

لا    ووودون بوووأندم تعي ووولا لدرووولم متمووويد ف يفلئووولندم هوووددا هفوووي الدييموووة لووودع ئوووادتدم،  كوووان
موويات، وأن المعي ووة داموول هفوويل موويات أاوول  ممووا  انوول هليوو ، ال أحوود هلوو  م ووتلع القيووادل 
كان يفكي  ي الترلي  مف اليواية الملدمة ب  هل  العب   ان ذلك ملاتيا  لي ول تلواريي ت تدوي 

 .1بولب تعيييات ومتولبات عد دل
 وي موفل   ول الملاربوة الرد ودل التوي إ وترد تدا قيوادل هي وة األر وان العاموة نعبإوئد   

دت اللولات الفين وية خ وا ي  ادحوة، وموف  ب و نلعيوةهودل همليوات ه وبيية بت ظويم و .ت.عويل
 :هذه العمليات نذ ي

 ي:يم6511مارسيي19بوميييألبةضمعتكجييي ب ي
المعوارك التوي ئادهوا ع ولد عويل  ي تلييي م دوبية المراهود ف للاليوة تب وة هوي  ألهوم 
وهلوووو  الروووودود ( أوراس ال مامفووووة)الترييووووي  وووود ا  ووووتعمار الفين ووووي داخوووو  اللاليووووة األولوووو  

توودريبدم هلوو  أندوولا  امراهوود 11مووا يلوويب أن " هرمووان الرموويل"المراهوود يلوول  ، حيووث الفوويقية
، اول  الرودود والمياكوي الريبيوة التوي أئامتدوا قيوادل الرولرل هلو  وي المودارس  حيب العصوابات
 ير ابعود أن ت وول أواموي بالوودخل  إلو  أر  الوولاف موف اووي  القيوادل العامووة ل وواحيوث أهويول 

 ووي  وولم حيووث أنوو  ، األولوو إلوو  م وو و  اللاليووة   يصووالدا مبووال  ماليووة م احد رووة وت ووليبأ وولرة 
تروواه أر  الوولاف موويورا بربووا  يريووم الوولاهي ويريووم إغادرنووا المياكووي ب م4592مووارس  21
عتيوواي الخووط المبدوويب ئبوو  إمووارس دخل ووا أر  الوولاف وذلووك بدوود   21ه ، و ووي  وولم ال ووا
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إيصال  بالكديباء، و عل تلدمل الفيئة المختصة بلول األ لك الكديبا ية الفا كة بيف مي وي 
 حيووث بوودأت همليووة اللووول لن وولك ا ،العوواتي ومي ووي نلووييف هلوو  ال وواهة ال ووابعة م وواءب ووي 

حتيااوات الليموة لرمايوة الفيئوة المختصوة بواللول أل  ا بعود أخود ا هبيهو ت ول ل للرل لرع   
أن األ لك الكديبا ية الفا كة مبديبوة مموا أدع إلو   نالم اارو، وأ  اء هملية اللول وعدهر

ارع بدباباتوو  إلوو  مبووان همليووة اللووول مووف الردووة الفوومالية  وو ا مووف اووي  العوودو، حيووث إكتفووا 
 وتعما   و  إهلو  أر وية الميودان وذلوك بشوتبب ا معو  أ  ي اهل لبية مراوال اللضاءوالردة الر 

شوتباك ا  إ وتميو مما أدع إل  ترويم دبوابتيف مدواعمتيف،   لرت ا بما  يدا ئاذ ات الصلارياأ
 واهة ونصوع ترول عتياي هوذه األ ولك التوي توم ئوعدوا  وي ظوي  إحت  دخل  المراهد ف و 

 ووت راده بالوووا يات إملحلت ووا بدبابتوو  و وويارات  و ب  لاموول اللوولات الفين ووية، نيوويان أ وولرة العوودو
حيووث تخلوو  هووذا  األبوويات المعي ووة اوول  الليوو  م  ووربيف تروواه الربوو  إ ووتمي   ،الكاشووفة لوويل

ربوو  بالتعمل ووا  م4592مووارس  29و ووي  وولم وملتوو  ر ابدووا،  (GMC) وويارل ن ووراب حووي  ا 
وحولالي ال واهة  ، وابلتدابدد  ترصيف ملائول الود اع ألن المعي وة  وتكلن أشود موف  األبيا

 وووي أهوووالي ئموووم المرمللوووة عووولا  الخام وووة موووباحا بووودأ العووودو  وووي همليوووة إنووويا  ئلاتووو  الع وووبيية 
رأس العوول، : الربووا  مصوورلبة بوووا يات ملاتلووة ومل بلووة ودخوول  الوودبابات مووف المروواور اختيووة

لالي خم ووة وبلوو  هوودد اللوولات ا  ووتعمارية المفووار ة  ووي هووذه المعي ووة حووواد هوول ، المفوويع، 
 وو  هووذه دخلوول ، حيووث 1دبابووة 422حوولالي اووا يل و  12ب وولا عوول ئوودر ب روول رال  ع وود  و 

حلالي ال واهة  ي للات مف الردة الر لبية والردة الفيقية مدهمة بأ لرة مدا ل الميدان، و ال
شووتباك حوولالي  وواهتيف،  ووم  تروولا المرووا  ودام ا  ف عد وودال اد ووة وال صووع بوودأت المعي ووة موو

بتعوودت هوووف ميوودان المعي وووة و  ووورل إ يات المل بلووة بلصوووع ملائع ووا مووودل  وواهة  وووم إلوو  الووووا
المرووا  لريفوودا مووف عد وود، حيووث تصوودع لدووا المراهوودون ببوو  ب ووالة وشووراهة ي وواهدهم  ووي 

الربوووا ، حيوووث توووم إ فوووا   ووو  هرلمووواتدم إلووو  غايوووة م تصوووع ال دوووار، حيوووث  إ وووتياتيريةذلوووك 
مد  يووة الميوودان هلوو  ملائوول المراهوود ف، وهبووذا  ووتخدام إن وورب العوودو إلوو  الخلووع وبوودأ  ووي إ
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 وتعما  العودو اا ياتو  ودباباتو  ومدا عو  وعيفو  إلو  غايوة ال واهة الرام وة إت المعي وة بإ تمي 
 ووتعما  الوووا يات إي  وو  ملائعوو  لم وول خوويوم المراهوود ف مووف ميوودان المعي ووة بلوويل حيووث هووي  

ا راهوود ف تمب وولا مووف الخوويوم مووف هووذالكاشووفة، ورغووم  وو  هووذه التعييوويات وا مبانيووات  ووإن الم
عووود  " : ووي المعي وووةمراهووود ف المفوووار يف الوموووف بوويف ، الرصووار مت ووولليف إلووو  أموواكف أخووويع 

هضول  "بياك وي هلوي بوف  ولن "نا وب م و و  م ولوة،  "عللي هرموان"م  و  م ولة،  "ملداد
 "هرمووووانحمووويل "موووليم،  "حفووو  هللا أحمووود"هضووول م ولوووة،  "الدووواد  ريايميوووة موووورمد"الم ولوووة، 
غبوولم مووالح، د": د  وو  مووفا تفوودأ ووفيت هووذه المعي ووة هووف إو  مووليم،  "العيوود بلخيووي"مووليم، 

 ووي نفوو  ، و "مووورمدعللووي "وأ ووي ، "عوودواني هبوود الرفووي "، وعوويا "بدلوول  مووالح بووف الوولرد 
إ ووولاج : م دوووااللئووول توووم إلروووا  خ وووا ي بفووويية وماديوووة  ادحوووة  وووي موووفل  اللووولات الفين وووية 

العفووويات موووف الر ووولد ئتووو  با  وووا ة إلووو  ، (GMC)  دبابوووات، و ووويارل حووويا   ووولإاوووا يتيف، 
 .1الفين ييف

 ي:يم6511شويلةجيي17وي18يآرةومعتكجيشب ي
ئا وود الم ولووة ال اد ووة بتكليووم قيووادات  "عللووي هرمووان"تعوولد أ ووبابدا إلوو  قيووام الفووديد 

ام ترووول هووو إعتمووواعالترييوووي بإلياميوووة حضووولر  يل صوووا   الرووولرل ونلاحيدوووا بوووإبل  وحووودات عووو
علم لتتلودم دوريوة الريا وة لوت   ررئولعتمول ئوادل اللحودات والفصوا   بربو  إإشيا  ئا د الم ولة، و 

موف عدوة  ليروان  -الوذ  إكتفوع أموي هوذا ا عتمواع- وتعمار  القيادل بتلودم ئولات الرويل ا 
كتفوع موف ، بي ما تمي يت ئلات أخويع بربو  البلليوات لوم ت  ررئلو  ية هلي وئيبي متردة نرل 

واللحوووودات بالتلعوووو  نروووول األموووواكف الرصووووي ة  األ وووولام ووووأميت القيووووادل ئووووادل ، اووووي  الريا ووووة
ة هلوو   وو  مروواور الربوو ، ولمووا   ووي ال لوواج المفووي  األ وولاموالتمي ووي بدووا، بي مووا تليهوول بقيووة 

أوامويه بوإال   "هرموان عيللوي"، أمدر ئا ود الم ولوة ملائعدم تعمارية مف تلدمل الللات ا 
مووودم عوويل العوودو بملاومووة ه يفووة تياعوول إلوو  الخلووع و ووتح المرووا  إلوو  إولمووا ال ووار هليدووا، 

الترييوووي ألكروووي موووف  ووواهة،  وووم   وووح  الووووا يات المل بلوووة ودام ئصوووع الويووويان لملائووول عووويل
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لدوووا وحووودات عووويل الترييوووي المتلدموووة وم عتدوووا موووف  تروووا  للووودبابات وع ووولد المفوووال،  تصووودالم
تمووام ال وواهة أشووده مووف ال وواهة الرانيووة مووباحا إلوو  اللتووا  هلوو   إ ووتميالتلغوو   ووي الربوو ، و 

وحاولووول قيوووادل الرووويل الفين وووي خووول  المعي وووة ت فيوووذ خووووة للتلغووو   وووي ، الرانيوووة بعووود الووويوا 
المراهوووود ف،  ووووم هاعموووول  ووووي  المفووووال ترصووووف ملائوووول  ووووتعملل الوووووا يات للصووووع إالربوووو   

ظلوووويف، وتلامووو  اللتووووا  مدهلموووة بالووودبابات والوووووا يات العملديوووة بوووإنيا  هوووودد موووف الر ووولد الم
اللصووع الموود عي أكرووي مووف  وواهة وأ  وواء  إ ووتمي مووا ، ابضووياول إلوو  ال وواهة الخام ووة م وواء  

م ولووة المعي ووة  لرامووي م ووتعمار  تعيوود ت ظوويم ئلاتدووا لهمليووة اللصووع  انوول قيووادل الروويل ا 
المراهود ف موف  ةوه د ال اهة التا عة حاولول مرملهو، ن رابمف ا  و.ت.لم ل ئلات عيل

موف عميول  مبوانال وول   تعمار   انل تليدا، لكف ئلات الريل ا ك الرصار المضيوب ه 
ختويا  الرصوار ترول نيويان مبرفوة وتردولا إلو  إمف   ي األخيي دون المراهوئد تمبف عدات ، 

 وووتعدت لخووول  المعي وووة موووف إعبووو  الرووول ، أموووا بقيوووة  صوووا   الرووولرل ئووود اليمووول ملائعدوووا و 
 .1عد د

 ررئوولت وعل دا يتدووا موف عبو  إترووددت المعي وة و  اليولم المولالي الصوباا البواكي مووف و وي
 تدهل قيادل الريل الفين ي ئلاتدوا موف  ا وة المياكوي الع وبيية التابعوة إإل  عب  الرل ، و 

و  وووك الرصوووار .ت. وووتواهل ئووولات عووويلإلامووو  المعي وووة ايلوووة اليووولم، و وووي الم ووواء تتللدوووا 
بياهميوة ":  ي المعي ة مف بيو دم نوذ ي ءدامف المراهد ف شد بيي وئد  لط هدد ، ن رابوا 

عويا ئا وود الم ولووة ال اد ووة  مووا ، "بلييوان، الرف وواو  العبوودلي، قبووا لي الر ويف، حووار  البوواهي
هبووود المالوووك أحمووود بوووف بل ووويا ، موووذ لر الرفصوووي،  وووعيد، "والمراهووود ف ، "عللوووي هرموووان"

يا ، عي وووي المبوووي، الرمووويل هرموووان، بياك وووي ليهوووي، بياك وووي هلوووي بوووف  ووولن ، بياهميوووة بووولمع
هبود المالوك العيبوي، ": أ ويوتوم  ،"بوف موالح موورمدبلاي ة مختار، الرميل هلي، هبود المالوك 

، م ووواني لعروووا ، موووورمدالبووواهي غووولب، بياك وووي ليهوووي،  يحووواني  وووالم، الرمووويل ح ووويف، بلييووود 
أن تووودمي : و خووول  المعي وووة.ت. وووتواهل ئووولات عووويلإوئووود ، "عف وووي معموووي، بياك وووي معموووي
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 تعمار  خل  المعي ة أكروي موف ، وإمابة اا يتيف، وإ لاج اا يل، وخ ي الريل ا دبابتيف
رت ئووولات العووودو المفوووار ة  وووي هوووذه المعي وووة ، وئووود ئووود  بروووياا 12ئتيووو ، وإموووابة حووولالي  92
ئاذ ووات الل ابوو ،  21اووا يات مل بلووة، و 29اووا يات هملديووة و 42ع وود  موودهميف بووو 4222وبوو

 . 1دبابة 32وما  يبل هل  
 ي:يم6511تكجيشب يبوعتوجيشويلةجيمع
باشيت ئلات الريل الفين ي همليات تمفويط وا وعة بم ولوة هويف البيضواء إلو  غايوة   

عليليوووووة إلووووو  عبووووو  بووووولهيوم أ وووووف  انووووول مرملهوووووة موووووف  15 لموووووللا  ووووولم  رييالصوووووبئصوووووي 
الووذ ف  "بلخيشوولش ال ووعيد، شوولاللم رابووح، ئوولتي بلعمعووة"المراهوود ف متمي وويل ه وواك، مووف بيوو دم 

ل وبان اللييبوة ه ودها ئامول ام واي  بأحود  للترصوف  وارهلا  تري ات الرويل الفين ويفلا إكتف
الووذ  إلتروو  هلوو  " الرييو يلوول" ووتدهاء المووليم إ ووتعمار  بتوودعيم وحوودتدا و قيووادل الروويل ا 
 األولوو نل ووام إلوو  مرموولهتيف، با  و.ت.لاموول وحوودات عوويل ، إلوو  الم ولووة رأس التعييوويات

الصوالح ال ولدر ، وبمداهموة م وي   موورمدوالرانيوة تلعدول إلو  م وي   أر وي أتلعدل إل  مخب
و وي ، موف أعو  معي وة مبوان إختبواء ع ولد عويل الترييوي وإ ترلاب  وئاملا بتلييدهخيي األهذا 

األموووي الوووذ  حوووتم هلووو  ع ووولد ، بل بلوووة بعوووا الم ووواا   ةالفين وووي امووول اللووولاتئهوووذه األ  ووواء 
وتمب ولا موف ئتوو   ،ال وار مول الر ولد الفين وييفل  إاووتبواد   و للخويوم موف مخبوأهم.ت.عويل

 وي ا شوتباك  ولط  ئودخوي، و روع د   " اشللي عاك"و  وئت  اليئيب األ "الرييو يلل"المليم 
 . 2ن و ن رب بعدها المراهدإو  ،شديدا "الصالح نلادر   مورمد"
 ي:يم6511أوتيي17معتكجيييقليلجي

موف نولع عيوب وأربول شواح ات ئادموة  تعلد أ باب هذه المعي ة إل  ئدوم  ويارل موالييل
ب وووو  إ، وشوووواءت األئوووودار أن يبوووولن ه وووواك "بخوووولش بللا ووووم"المراهوووود تروووواه بيوووول إمووووف الفووووييعة 

لحلتو  ئولات  ترواه عبو   مول  إت ول  اللولات الفين وية ئتوياب إوه ود  ،"بخلش هلوي"المراهد 

                                                 
 . 31دوبية المراهد ف الفييعة، المصدر ال اب ، صتلييي م  ،هبد المالك العيبي: شدادل المراهد 1
 . 191، 199ص.، صالمصدر ال اب : عيد بلخيشلش ال 2
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عوودها أاللوولا وب(  وولم نف ووك يووا بخوولش) ووم  إبم اداتوو  ب  الروويل الفين ووي، وئووام بعووا الري وو
 ووتعمار  الموودهل  ووتمبف مووف ئتوو  أحوود هموولء الروويل ا بالمروو  هليوو  اليموواص،  وويد هلوويدم 

يارل عيووووب،  تياعوووول الر وووولد ، وعوووويا ع وووود   ين ووووي بيتبووووة م وووواهد  ووووان هلوووو  مووووتف  وووو"ررئوووول"
نتظووار الوودهم والتعييوويات مووف المي ووي الفين ووي بالفووييعة، وبعوودها إن إلوو  الخلووع  ووي ل الفين ووي

وحاموويت الم ولووة  "عووان بيووار"يوويل للروويل الفين ووي يللدهووا ال ليووب الفين ووي وموولل ئوولات  ب
 . وم عل ال بان مف الخيوم مف م ايلدم "هلي بخلش"التي  تلاعد بدا 

ولفو  إلو  حيلوة لملاعدوة الر ولد الفين وييف  لوام ب ويع بينل و   أ لد لر "هلي بخلش"أما 
هتلوووودوا أندووووم تمب وووولا مووووف وإ ليموووواص ن ال ،  ووووأال  هليدووووا الر وووولد الفين وووويالرلفوووواءنبتووووة حوووول  
 "عووان بيووار"، وأ وويهل مرملهووة مووف الر وولد الفين ووييف نروول البينوولس  تلوودمدا ال ليووب ت إموواب
اليماص  تمبف موف ئوتلدم، و وي المويل الرانيوة ئوام  "بخلش هلي"ئتيبلا م   أال  هليدم إولما 

يمواص وه ود دنولهم ندوا  هليدوا الر ولد الفين وييف بلابو  موف الإ  موخيلبل ل همامتو  هلو  
ت المعي ووة لموودل يم يووة  لووام أحوود الر وولد الري وو  إ ووتمي م وو  أمووويهم بلابوو  مووف اليموواص، و 

 فوووي رأ وو  إلوو  نصووفيف  "هلووي بخوولش"بيمووي ئ بلووة  دويووة هلوو  المبووان الووذ   ووان  تلاعوود بوو  
 . 1 يهاإ تفدد هل  أ 

تدم موف ديوارهم  وتعمارية  وبان م ولوة اللليلوة وأخويع تفداده حاميت الللات ا إوبعد 
بروي  الم واي    لفتدواو  ب وة الضوابط الفين وي اللتيو إحضيت أورعاال وأافاال وشيلخا، و  ان اء  

وإبووف هموو   "حاموود"هموو   مووا ئووام الر وولد الفين وويلن بلتوو  نتلامووا ألبيدووا، إواألشووخاص واألنعووام 
لفين وية بدوذه ولوم تكتوع اللولات اب و ، إ لط شديدا  ول  عرموان لذ  ا" بللا م" م أبي   ،"همار"

  و  رعوا   إئتوادت "هلوي بخولش"حيث أئدمل هلو  معاقبوة  و  موف لو  مولة بالفوديد الريا م 
 .2إل  ميك التعذ ب بالفييعة وأبللهم  ي ينيانات التعذ ب مدل  تة أشدي دوار اللليلة

                                                 
 .14تلييي م دوبية المراهد ف الفييعة، المصدر ال اب ، ص ،بخلش إبياايم بف حامد :المراهد شدادل 1
 . 11ص، نف  المصدر  2
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 م6511نو مبتيي65معتكجيجا تيوتي: 
وبصووربت  الكلمانوودو  "مووار موولاه"بقيووادل ئا وود ال احيووة الرالرووة بلهييووم المووليم الروواني   

ن موووف و .ت.عووويل يدوووا ، خوووا  "شووو بان أحبووويه"لل احيوووة بقيوووادل الم ووواهد  مراهووودا  33المبووول 
وئامل ئلات العودو بتوليو  معي ة ه يفة مف ال اهة اللاحدل بعد م تصع ال دار حت  اللي ، 

التوووي  -عبوووا  أشووولعلل- األولووو تعييووويات ه وووبيية موووف عبوووا  الم ولوووة   ووواحة المعي وووة بلووودوم
بودأت  بم اهدل  ولا الرول و ولا المد  يوةو  ،مف ه اك االميوحيات ل ل  ه اكيه ل تعملإ

 انووول  ووواحة المعي وووة  لدووووا اللووولات الفين وووية  وووي ئصوووع ملائووول ترصوووف المراهووود ف، حيوووث 
الووذ ف تبووادللا إاوول  ال يوويان موول اللوولات الفين ووية  ف المراهوودممووا  وواهد هلوو  مووملد مووخلر 

وأ  واء الليو   وك  ،عيحو  42ئتويل و 39 بدوا العودو خ وا ي معتبويل م دوا و  وم علها مف التلدم
 29شووديد و 44المراهوودون الووول  والرصووار بلوولل ال وولا والل ابوو  اليدويووة و انوول خ ووا يهم 

 .1عيح  مف بي دم م اهد الكلماندو وأ يي واحد أهدم  العدو مف بعد
 ي:م6511مارسيي18معتكجيبوعقاني
ئا وي "الولا ي ب صوب  مويف لفيئوة ه وبيية بقيوادل  و.ت.لئامل  يئة مف ع ولد عوي  

موباحا، إال أن الكمويف ترول  إلو  معي وة حاميوة  الرام وة ي حدود ال اهة  "هرمان العميو ي
اللاي  بعود ومول  ا مودادات الع وبيية موف المياكوي المريووة بالمبوان،  موا شوارك الويويان 

نتللول المعي وة إو وي اليولم المولالي  ،لكدوا ي هذه المعي وة م وتعمل عميول ا مبانيوات التوي يم
شووتد لديبدووا موول بوويو  الفرووي، و ووي م تصووع ال دووار إلوول  وب ووي ئوودور و مإلوو  عبووا   للبووة وب ووي 

لووووي يف، و لتلوووارب ا.ت.تووودخ  الويووويان لل بلوووة المبوووان إذ لوووم يفوووي  بووويف عيفووو  وع ووولد عووويل
خ وا ي العودو  لودرت  أموا، رخوييف 43مراهودا وعويا  11 تفداد إ و انل نتيرة هذه المعي ة

الووذ  موويا بدووذا العوودد وئوود  "دانيووا  بوولني"الر وود  أ ووي و رخووييف  32ع وود  وعوويا  19بلتوو  
 .2بليل عرث ئتلهم مدل أ بلع  ي الالابة

                                                 
 .   455ال اب ، ص صدر، الم اللالية األول ئادل عيل الترييي اللا ي :همار ملا 1
 .139الميعل ال اب ، ص :يري بلهييي 2
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 يي:م6511ديسمبتيي11كمينيحماميييضلعجي
مراهودا  وي اييلدوا موف م ولوة اللوين إلو  عبو   49كانل  يئة الكلم دوس مبلنة مف   

الوذ   وان مبلفوا  "بولئيل أحمود بوف هموي"بأحد الم واي  لت واو  اعوام العفواء ه ود  شيو ،   يللا
نوللووول إبلنووولا يعلموولن  ووولء نيتوو  حيووث  وووان ئوود وشووو  بدووم  ووي تلوووك الليلووة،  يبترضووييه، ولووم 

، حيث أنو  لوم يموي وئول اليو  حتو  ا الخا فدوريات العدو لمراميل هذا الم ي  بم اهدل هذ
، هبود (ئا ود الفيئوة) وي ئليودر ": وهوم 44 تفوداد إأ وفي هوف لوذ  ابويف الووي يف  ئتتوا بدأ ا 

اللوووادر بووووف الفوووانبيط، هبوووود ال ووولر،  وووولواني هاشووولر، لخضووووي المعووواي ، أحموووود م صووولر ولوووود 
هووودد موووف ع ووولد لتووو  بووو  م وووي ملا،  "الريموووة، الرووويف بلحلفايوووة، ال وووعيد اللئوووا ي، الفوووديد بووولئيل

 .1 ابطع د  بيتبة دم مف بي الريل الفين ي 
 الوذ  بودأ العاموة قيوادل األر وان هي وة  وان الدرولم بوأمي  :متكتزيعتينيييزرةتجه وميعلتىييي

 14يفيووان األخيوويل الووذ  دام إوئبوو  بوودأ مفاو ووات  م،4591 ووي أواخووي شوودي فيفووي   وو ة 
وئوود شووار ل عميوول وحوودات عوويل الترييووي  ، لمووا  ووامل ولووم  تلئووع إال  وولم تلقيووم اللتووا 

التوي  األ ولرة وتعملل فيو  مختلوع أنولاع التوي إالريا ييوة، الميابوة هل  الرودود التلن وية 
 . 2مة  ي األرواا والعتاد تعمارية خ ا ي ع يبرليتدا و بدت الللات ا 

 وووي ئمووة عبووو  رأس  ووولرار  تلاعوود مي وووي اللاليوووة األولووو   :م6516معتكتتتجيإب تتتومتيفةفتتتتيي 
 "بوووووف ل  يحوووواتي م ووووعلد"لروووويل الترييووووي، وهووووف أعوووولاء المعي ووووة يلوووول  ر يوووو  ال وووولا 

 "هلوي  ولايعي"للد   ا مرتمعيف مول مي وي القيوادل الصوا  األو  : "المعيو  بإ م بيويل
" لخضووي ئ وووي  "و" ل الصووالح بووف عبوواس"، والضووابط األو  الع ووبي  "الووواهي يبيووي  "و
، والمراهوود ف "شووييم عيللووي"و" ل بووف الوودراعي  يحوواتي"، والمووليم "مرفوولظ إ ووماهي "و
أنصووي هوولو ، الصوواد  موويد، إبووياايم غلووالي، نلامووي  مل وو ،  يحوواتي خلالوود  ل، "

                                                 
 .929الميعل ال اب ، ص :لييب ام الع  1
 .14، 12ص.الميعل ال اب ، ص، (م4591-4591) لرل نل مبي  ي الريا ي  :مورمد العيد مومي 2
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 112 وووي تعوووودادها الكلوووي تفوووول  و .ت.، و انوووول وحووودات عوووويل"م وووعلد، عباب ووووة ال وووعيد
 .1مراهدا م لريف

م ئامول الميوحيوات الفين وية بعمليوة إنويا  للمظليويف  وي أهوالي 4594فيفوي   21و ي   
وبووودأت ل الم ولوووة التوووي  ترصوووف بدوووا المراهووودون، الربوووا   موووا ئامووول اللووولات البييوووة بمراموووي 

الملاعدة بيف الوي يف مف العاشيل مباحا حتو  م تصوع الليو ، وإ وتواع المراهودون ملاوموة 
إعتماهووا للووادل " هلووي  وولايعي"وا  تب ووا   ووي الوود اع هووف موولائعدم، و ووي الليوو  هلوود ال يوويان 

وتوووم تل ووويم اللحوووودات   وووويارا ن وووراب بأئووو  األالرووويل والتباحوووث معدووووم  وووي خووووة للوووود اع و 
وتل يل م اا  التمي وي وخلو  م ا وذ للخويوم موف التوليو ، و وي موبيرة  الع بيية إل  أ لام

م تلاموووولل المعي ووووة بوووويف وحوووودات عوووويل الترييووووي واللوووولات 4594فيفووووي   21اليوووولم الموووولالي 
دورها عملل بوالفين ية التي إ وت ردت بال ولا الرول  لتالويوة التلودم لللحودات البييوة التوي إ وت

،  مووووا ئاموووول بتلييوووول  يئوووووة  وووولا المد  يووووة  رغووووام ع وووولد عوووويل الترييووووي هلوووو  ا  ت وووولم
الكلماندوس إل  مرملهات موالييل للتمي وي  وي الميتفعوات واألوديوة والالابوات للتصود  وإبوادل 

بيماموتيف األولو  " هلوي  ولايعي"الملاعدوة أمويب اليا ود ، وه د إحتدام أ لام عيل الترييي
نيووة  ووي ر بتوو  بعوود مراولتوو  التصوود  لوووا يل حيبيووة  انوول تلوولم بعمليووة ئوو ص  ووي موودره والرا

، وتلامولل المعي وة 2ع ايفياعف بالابة ب وي ملول وأ تفدد  ي المبان الم م   رالي  للمراهد ف
و موف إختويا  الوول  الفين وي .ت.حيث تمب ل بعوا األ ولام موف عويل رغم  داحة الخ ا ي

شووديدا وإمووابة  451د أ ووفيت هووذه المعي ووة هووف  ووللج وا ن ووراب إلوو  الربووا  المروواورل، وئوو
لخضووي "، الضووابط األو  "هلووي  وولايعي"ئا وود اللاليووة األولوو  : عييرووا، ومووف بوويف الفوودداء 32

،  موا عويا "ل بوف الودراعي  يحواتي"و" الفوييم عيللوي"، والموليم "هلي درويل"و" الل وي  

                                                 
 .93، المصدر ال اب ، صاللالية األول  ئادل عيل الترييي اللا ي: همار ملا 1
 .131المصدر ال اب ، ص: الواهي اليبيي   2
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، أما هوف الخ وا ي الفين وية  لودرت "اليبيي   الواهي"العد د مف بي دم نا ب ئا د اللالية األول  
  .1وهفيات الريح  ئتي  122برلالي 

-4591)و  ووووي الم ولووووة الردوديووووة .ت.والروووودو  التووووالي  بووووي ف حصوووويلة نفوووواج عوووويل  
 :2(م4591

يويعلىييي دود.ت.عملةاتيشةتيييس ويت
4591 4152 
4595 1113 
4592 1111 
4594 3954 

 

و هلووو  .ت.تضوووح ل وووا توووولر العمليوووات الع وووبيية لرووويلوموووف خووول  الرووودو  أهوووله    
الرووودود  ووود مصوووالح اللووولات الفين وووية، بموووا  وووي ذلوووك الدرلموووات هلووو  خووووي شوووا  ومووولري  
وإحوودا   روولات ت وومح بتمييووي ا موودادات لللاليووات الداخليووة هووذا مووف عدووة، ومووف عدووة  انيووة 

وذلووك بفضووو  توووولر م 4591م ملارنووة ب ووو ة 4592 تبوويف ل وووا ييووادل هووودد العمليووات بعووود  ووو ة 
ا  ووتياتيرية الع ووبيية لروويل الروودود موول نروواا الملاربووة الرد وودل التووي ابلتدووا هي ووة األر ووان 

 .العامة

                                                 
 .99صدر ال اب ، صالمئادل عيل الترييي اللا ي اللالية األول ، : همار ملا 1
 .152الميعل ال اب ، ص: رمضان بلرغدل 2
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ي:(يألويىييواليجي)م طقجيييعملةاتيييعسكتيجييي  وبةجي:يييمب ثيييثان 
ي:ينشوةيم طقجيييعملةاتييي  وبةج:يييمطلبييألول

م، 4592 و ة  "هولار  بلمود ف"بقيوادل العليود  ر وان العاموةاألهي وة ئب  أن تظدي قيادل 
نبي، وي وواهده  وو  او بربوو  الفووع.ت.الم وو و  هووف ئاهوودل عوويل "ال امووي مفووي   مووورمد"كووان 
 موووورمد"، وتووولل  "هلوووي بوووف  ووولن  بياك وووي، هرموووان عللوووي، الوووواهي بوووف  ووولوان  وووارس": موووف

 دت قيادتدووا ، وأ وو وول قيووادل م ولووة العمليووات الر لبيووةقيووادل اللاهوودل حتوو  هي   "ال امووي مفووي  
 . 1ر ان العامةإلي  مف ئب  هي ة األ

م  ووي المبووان 4592مووا   29لل قيووادل العمليووات الع ووبيية لم ولووة الر وولب  وولم تفووب  
 "هلوي م رلوي"و "هولار  بلمود ف"العليود ر وان العاموة ئا ود هي وة األشويا  إالم م  هويف لالويم ب

نتلووا  إلوو  لإل "ال امووي مفووي   مووورمد" ووتدهاء ال ليووب إوبعوود أن تووم ، "ال امووي مفووي   مووورمد"و
 "موالح ال ول ي" و دت قيوادل الم ولوة الر لبيوة لليا ود ر ان العامة بالوار الودماء، أ  ملي هي ة األ

 . 2 م اهد ف ل  "هل  مورمد"و " عيد هبيد"ف ال قباء ي  وه  
م الروودود بوويف ملااعووة شوومالية وملااعووة ع لبيووة ئبوو  أن يبوولن تيتيبووا لللحوودات يل ووتإن 

، الم ووتلياتعميوول يعتبووي و بووة نلعيووة هلوو  وإيروواد شووببة م ظمووة للعمليووات الع ووبيية اليووة اللت
اللواهييف الفمالي والر لبي لي ا م  لخيف هل  الخاراة األملية لللاهودل  كما أن إ تردا 

ن هلوو  حوودودهما لك دمووا تتعووديا األولوو الفوويقية اللديمووة وللم ولتوويف الخام ووة وال اد ووة لللاليووة 
وذلووك  هووواء د  اميبيووة  ووي همليووات التمووليف والت ووليح وا  ووتخبارات  داتا وتل ووعاوتتخوياندوو

وت  ي  الردلد   تددا  الللات الفين ية الميابووة هلو  الرودود موف عدوة، واللولات الفين وية 
المتمي ووويل  وووي اللاليوووات الداخليوووة موووف عدوووة أخووويع  وووي اللاليوووة الرانيوووة واللاليوووة األولووو  أوراس 

 . 3ال مامفة
                                                 

ار ، دييعلةتايي تةتيييا تيتتيييتو   ي ت ييي تدوديييشتتقةجيوييعالةتاتييي زيئتيتجييياونستةجيييقةادةيييعستكتيج: مورمد يروا  1
 . 391ص، 1242هلمة للوباهة وال في والتلييل، الريا ي، 

 . 492، ص1221ام، م فلرات رنيب، الريا ي،  عيد اللر: ، تي(م6511-6591)بومةاتييي تبي: خالد نيار 2
 . 494، صنف  المصدر  3
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ضووووم م ولووووة العمليووووات الع ووووبيية الر لبيووووة الم ولتوووويف الخام ووووة وال اد ووووة التووووابعتيف ت
ف تم إدماعدما  وي م ولوة همليوات ه وبيية واحودل، يرودها ياللتيأوراس ال مامفة األول لللالية 

وب ووي العوواتي إلوو   األبوويالنيل ومووف الفووي  عبوو  بلعووابي وعبوو  بلرب يووة والموواء الووشووماال عبووا  
أموا مووف ال احيوة الاليبيوة  وإن حوودودها تبودأ موف ال لوووة  ،خموة للروودود التلن ويةالمتا حودود نلوييف

 . التي   ول  م دا خط ملري  ورخي حدودها مف ال احية الر لبية هي الصرياء
نبي هوووووي المي وووووي الخلفوووووي للحووووودات الم ولتووووويف الخام وووووة او انووووول ئاهووووودل عبووووو  الفوووووع

أندووا تمروو  نلوووة دهووم وإ وو اد للحوودات  ،  مووااألولوو التابعووة لللاليووة   وولاماألوال اد ووة وبعووا 
موولن بمداعمووة المياكووي الع ووبيية الفين ووية المتلاعوودل هلوو  اوول  الروودود ل ليو الووذ ف .ت.عوويل

مفصوووا  الل ووويع، عبوووا  البو وووة، ، نلوووييف، األبوووياالريا ييوووة التلن وووية  وووي  ووو  موووف المووواء 
، أمووا م ولووة بييانوول ..ةالرليربووات، بلشووببة، أم هلووي، الوولنيل، الموويي ، اليريلووة، الموويارل، بباريوو

،  إندا تعد ئاهودل خلفيوة للحودات التوي  لفول بمداعموة مياكوي الرويل الفين وي بمد  وة الكليوم
و هل  الول  الرودود التلن وية  وي  و  موف أم العوياي ، .ت.با  ا ة إل  تمي ي ئلات عيل

لمداعمووة  ئلعووة ال وو ان، حيوودرل، والتووي تعتبووي أموواكف  نووول  األ وولاماليديووم، ئفصووة، توولير، 
 . 1األ لك الفا كة هل  ال  حدود م ولة العمليات الع بيية الر لبية

ي:يييا ظةميييقااي ييوحديتيم طقجيييعملةاتييي  وبةج .6
العاموووة التوووي تلووولم هلووو  ر وووان لتوبيووو  الملاربوووة الرد ووودل التوووي و وووعتدا قيوووادل هي وووة األ

، و ووووي شوووودي عوووولان 11 والفيلوووو  14م، م دووووا الفيلوووو  4592أ ييوووو   21توووواريا بفيووووال  تفووووبي  
م بوودأ الروويل بووالدرلم هلوو  خووط موولري  وهلوو  اوول  حوودوده بدرلمووات مووف اللالووة إلوو  4592

": ونوولر رمووف نووا" ووي مذ ياتوو  " ل ه وويف"ويووذ ي المراهوود  لمووا،  14غايووة ب ووي العوواتي وداموول 
 ،المع يوووة بمداعموووة ال ووود الفوووا ك المبدووويب  ولووواأل لجا دا موووا  وووي الخوووو وووك ووول خووول  هرلم"

هلو  اول  الرودود، و وي الفين وية الم تفويل ما تعي  ا إل  همليات اللصع موف المياكوي واال
م وهل  إ ي ومل  أوامي بالودخل  إلو  الريا وي  يصوا  شور ة  ولا 4592عليلية  41 لم 

                                                 
 . 393، صالعليا لريل الترييي اللا ي، الميعل ال اب  القيادل الع بيية: مورمد يروا  1
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تري  وا هلو  رأس  تيبوة بإترواه ال ود ، لللالية األول  ةوملاد تملي ية للم ولة الخام ة وال اد 
تعي ووووو ا لدرووووولم مباغووووول بعووووود أن رمووووودت ا الووووووا يات  لرروووووار الصوووووفي  وووووي م ولوووووةالفوووووا ك 

وأرغم وا هلو  اليعولع بعوود  م و  بأهرلبوة نوا صوب ل وا الرويل الفين وي  مي وا نرل ا  تكفوافية  
اييل  ولم نعري هلي  إال  وي  ولم  "مالح بلشليلة" ،  ما أ اعبريوا" حاعي إبياايم"تعي  
 المياكوي الفين ووية خامووةم هلوو  4592يلوة  وو ة م ووتميل ابصوولرل الدرلموات ئوود تلالوول غود، و 
 ووولد وبووويف عبلووويف والرروووار الصوووفي ودامووول إلووو  غايوووة شووودي فيفوووي  لمووواء األاو  األبوووياالمووواء 
 .1م4594

كان  لعد بم ولة العمليات الر لبية فيوال  مدهلموة بوأربل  تا وب مردويل بأ ولرة  ليلوة 
 ،2تووووة والبواريووووات المضووووادل للويوووويانالرابالموووودا ل رتداديووووة و موووودا ل الدوووواون، والموووودا ل ا : مروووو 

تكولن ت م4592هل  الرودود الفويقية مول م تصوع ل و المتمي ي .ت.إ ا ة إل  أن ئلات عيل
 :هل  ال رل التالي مليهيفمراهد  ألع 49مف 
  مراهودا  وي هي وة األر وان العاموة،  492مراهد، مو دم  922هي ة األر ان ومصالردا بدا

األو   وي غوار الودماء والرواني  توي  انول تضوم ئوواهيفال الرودودمراهدا  ي قيادل  192و
 .والرانية والرالرة واليابعة األول مراهد  ي الللاهد  122 ي تالة، و

  مراهووود لدي وووة األر وووان، وويع  422مراهووود مووو دم  9922وبدوووا  الفوووماليةم ولوووة العمليوووات
، 11، 11، 12، 45، 41، 43، 41، 44)مراهووووود هلووووو  الفيوووووال   992البوووووائي ب  وووووبة 

 ZONE) مراهووود ويهووولا هلووو  ئلا ووو  م ولوووة العمليوووات الت ووول ألوووع، وبلوووي (99، 35

CONVOIEN ) األولوووو مراهوووود للخموووو  ئلا وووو   492المعتموووودل لوووودع الفيووووال  هلوووو  نروووول 
 .مراهدا هل  األربعة ئلا   الباقية 922و

  مراهووود موووليهيف هلووو  هي وووة أر اندوووا الريبيوووة  وووي  1122م ولوووة العمليوووات الر لبيوووة بدوووا
 : اختي ذلكوتفصي  الر لب، 

                                                 
 . 35، صالمصدر ال اب : رمد ه يفمو 1
 . 111دور اللاهدل الفيقية، الميعل ال اب ، ص: الواهي عبلي 2
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 .مراهدا 92هي ة األر ان  -
 .مراهدا 992( 11)الفيل   -
 .مراهدا 992( 14)الفيل  -
 .مراهدا 992 يل  دبيلي إبياايم  -
 .مراهد 122 يل  يغلمي همار  -
 .مراهدا 492 يل  عد  ملداد  -
 .مراهدا 392ئاهدل عب  الفعانبي  -
 .مراهد 122م لخضي ئا لة م ولة العمليات الر لبية حا -
  مراهوودا مووليهيف هلوو  المع ووبيات ال ووتة ومدر ووة األشووبا   3392مياكووي التوودريب وتضووم

 : اختيوتفصي  ذلك 
 .مراهد 4222مع بي مل   -
 .مراهد 922( BENI)مدر ة األشبا   ي  يعة ب ي  -
 .مراهد 192( BERINO) بيي ل مع بي -
 .مراهد 122مع بي مانعي المتفريات والمفتالليف بدا  -
 .مراهد 122مع بي ب ي الرفيل  -
  مراهد مليهيف هل   ل ة أماكف هي 4122مياكي الفيي والعبلر، و انل تضم: 
 .مراهد 4222 الييتلن مع بي بلد  -
 .مراهد 3222 يعة  ابيل  -
 .1مراهد 122بيم الملياني  -

                                                 
 .439ئلات عيل الترييي اللا ي المتمي يل هل  الردود الفيقية، الميعل ال اب ، ص:  ل ع م اميية 1
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 :يييوحديتييي اشطجي  يم طقجيييعملةاتييي  وبةج.ي1
 : 1 التاليل اشوة  ي م ولة العمليات الر لبية كانل اللحدات الع بيية ا 
 

يمكانيييامتكزيييقائديسميييوحدةإ
 بلئا ي بياايم الدبيليإ 14الفيل  
 هيف لاليم همار يغلمي 11الفيل  
 الرايل مالح ل دوشيف 91الفيل  
 بلرب ية العيبي بلخيي 19الفيل  
 عب   يد  أحمد خلي  حبيب 13الفيل  
 هيف ه ا  ئ و  عد  93الفيل  
 / / 19الفيل  

 

 92ن  ووو   يلووو  موووف  تيبوووة ال ووولا الرليووو  و يئوووة الصووواهلة المتكلنوووة موووف نرووول ل تكووويو  
أربول  صوا  ، وتتكولن  و   صويلة موف  لمراهود، وموف  ول  إلو  أربول  تا وب ئتاليوة لكو  واحود

 11و 14تي ي  وويف، و ووان  وولا الروويل  تكوولن مووف أ وولرة م وواندل مبلنووة مووف موولر إ وولعيف 
، (LANCES ROQUETTES)، وئاذ وووات مووولاريا موووم41.1( MTTR)، ورشاشوووات 92و

، وترديويات (FLACK)مم موف نولع 12، وهدد مف المدا ل (SANS RECUL) مم91ومدا ل 
 .2(EQUIPEMENTS DE TRANSMISSIONS)ا شارل 

                                                 
 . 394، 392ص.، الميعل ال اب ، صالعليا لريل الترييي اللا ي القيادل الع بيية: مورمد يروا  1
 .151، 154، الميعل ال اب ، صحل  الرلرل التريييية وأبرا  ت ل ع م اميية، درا ا 2
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ي:ييي شاطيييعسكتيييوحديتيشةتيييا تيتيييو   يبايم طقجييي  وبةج:يييمطلبيييثان 
 الرودود الفويقية تعمارية هدل مياكي ه بيية  ي م ولة ية ا مل ال لوات الع بي أئا

فل الللات الع بيية الفين ية المتلاعدل  يدا بمياقبة ومتابعوة ل  مي يا، و    91وم  هددها إل  
مدر وووة  ،مي وووي الكووولميف: ال اد وووة وهووويالخام وووة و و بالم ولوووة .ت.تري وووات وحووودات عووويل
رل، الرمووولج، الووودوب، الل قووويط، درنوووة، بووويف عبلووويف، لرليوووات، ت ل لوووة، التدوووذ ب، الياويوووة، الكووولا

البياكووة، الموواء األ وولد، الخ يوو ، ب ووي الل وويع، ب ووي حلوويم، هللووة الفوورم، الرميرمووة، لدوولاريف، 
 ي ووووان، يواريووووم، العللووووة المالرووووة،  ليرووووان، ئ تووووي ، بلحييوووو ، ب ووووي ملوووودم، الميرهووووة، أكوووو  

ة،  وول ياس، بلمل وو ، يب ووي ال باي ووية، غوود ي الصووف الرمامووات، خيوويان، هلووة، ئلوولع التووياب،
ئيبووي، الوود ان، هيئوولب الخفووبة، الفووببة الصووفياء، بلئفووة، ب ووي الروولش، شووط الكووللي ، شوويي  
يمان، رأس الذراع، شيي  ن لانيف، هيف شوبيو، ر انوة، عول ، بابوار، الويو ، العواميل، مد لوة، 

فييوود، الفووييل، بتيتووة، الريشووان، اليملووة، ، الاليملووة ر الصووفي، بليئووان، اللليتووة، هيئوولبالررووا
 .1الميمل يةنلييف، 

و انل المياكي الع بيية اللييبة مف األ لك الفا كة هي ة لدرلمات وحودات عويل 
األتلماتيبيوووة الخفيفوووة إلووو  عانوووب األلالوووام المضوووادل  األ ووولرةالترييوووي التوووي  انووول ت وووتدد دا ب

مراهود بت ظويم هرولم م ولح  39نة مف ئامل  صيلة مبل  م4592للدبابات،  في شدي عانفي 
هل  مي ي الخ ي  بعدما ئاملا بلول األ لك الفا كة وإال  ال ار ملب المي ي، و وان رد 

بلا ووة المد  يوة الرليلوة أ وفي هوف ومتلامو  ي ك وي   وتعمار  بلا ووة ئصوع م   ع  الرويل ا 
 .2"الباهي هلي" تفداد المراهد إ

هلوو  مياكووي بوويف عبلوويف  م4592شوودي عووانفي   وويرخووي وئوود أهلووب هووذا الدروولم هروولم 
شييط هبد ال ولم، "مراهدا يللدهم    مف  12والررار الصفي، ئامل ب   صيلة مبلنة مف 

و خوول  الدروولم موودا ل .ت. ووتخدمل ئوولات عوويلإ، وئوود "ي، الرموويل هرموواناألورا ووالصوواد  

                                                 
 .411، 413ص.المصدر ال اب ، ص :التلييي ال يا ي لللالية األول  1
 .11، صالمصدر ال اب ش ل  الداد ، الم ظمة اللال ية للمراهد ف تب ة،  :شدادل المراهد 2
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لمياكووي لداهمووة أنبلبووا متفروويا خوول  همليووة م با  ووا ة إلوو  هفوويون ، ملووم92-ملووم19الدوواون 
الفين ووية، وئوود نرووح المراهوودون  ووي تفريووي عوويء مووف ال وود الفووا كة وإحوودا   الوويات فيوو ، وئوود 

، وإموووووابة  ووووو  موووووف "ال ووووول  أهيا وووووي موووووورمد" تفوووووداد المراهووووود إأ وووووفيت هوووووذه العمليوووووة هوووووف 
 .1"ي، حاد  الباهياألورا  المة شابل، الصاد  "المراهد ف 

ولة الر لبية المتمي يل بالرودود الريا ييوة أمدرت قيادل الم  م4592و ي شدي فيفي  
، لمداعموووة "هموووار يغلموووي ،إبوووياايم الووودبيلي"التلن وووية أواميهوووا للفيوووال  التوووي يللدهوووا  ووو  موووف 

 وووي وئووول  ، بوووف حلووويماألبووويامياكوووي الل قووويط، بووويف عبلووويف، الرروووار الصوووفي، البياكوووة، المووواء 
 14لدوا المراهود ف بمداعموة  لموا ئوام خل 14ت هوذه الدرلموات إ وتمي ، وئد متيامف وم تمي

، وئد أ وفيت هوذه العمليوات "هرلم الرل "ا، وئد أال  هل  هذه العمليات يمي يا ه بييا  ين 
هف ئول هدل  يللمتيات مف األ لك الفا كة وتودميي هودد موف الم فوآت التوي أئامدوا الرويل 

ئفايفيوووة "مراهوود  تفووداد الإبي مووا تووم ت ووري  ، وملتوو  هوودد مووف الر وولد الفين وووييف  ووتعمار  ا 
 .2وإمابة هدد رخي برياا "الواهي مورمد

بفووف هرووولم هلووو   "الرمووي شوووابل"يللدهووا المراهووود ( 11)وئاموول  صووويلة تابعووة للفيلووو  
ن بلصووع المي ووي بلا وووة موود ل و ، وئوود ئووام المراهوودم4592مي ووي بباريووة  ووي شوودي فيفووي  

ع بلا وووووة صووووللملووووم و وووولا البايو ووووا، وردت  ووووي  الروووويل الفين ووووي هلوووو  هووووذا ا92هوووواون 
 .3الدبابات والعيبات المصفرة

بعمليوووات ئوووول  "أدموووي"و وووي نفووو  الفووودي ئامووول  صووويلة أخووويع يللدهوووا الموووليم الرووواني 
شووتبك أ ووياد إلن وولك الفووا كة والمبديبووة  ووي م ولووة موواعف الوودعام ئوويب عبوو   وويد  أحموود، و 

لبايو ووا، لتتوودخ  الفصوويلة موول دبووابتيف  ين وويتيف، أ ووفي هووف ترووويم الوودبابتيف بلا وووة  وولا ا
 تفوداد إأ وفي هوف الوذ  و .ت.بعودها اوا يات ودبابوات الرويل الفين وي للصوع ملائول عويل

                                                 
ور يووو  التدوووامي، التلييوووي الووولال ي لت وووري  أحووودا  الرووولرل الترييييوووة، المصووودر ال ووواب ،  لرمووويل هرموووانا: شووودادل المراهووودان 1
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برووياا  "الرموويل همووارل،  ووبيل أحموود، بووياو  ئوودور"، وإمووابة  وو  مووف "بوولمعيل أحموود"المراهوود 
 .1متفاوتة الخولرل

 إحوودع هلوو  رأس اهرلموو" حمووة ه وويف"م ئوواد المراهوود 4592 ووي ندايووة شوودي فيفووي  و 
، و وان هود  هوذا الدرولم تروويم ملئول (11)مراهودا توابعيف للفيلو   39الفصوا   مبلنوة موف 

 ووتخدمل إت وويوي هليوو  وحوودل ه ووبيية  ين ووية  انوول مبلفووة بريا ووة األ وولك الفووا كة، وئوود 
األتلماتيبيوة وال صوع اخليوة، والفامبوار األمييبيوة،  األ ولرةو  ي هوذا الدرولم .ت.ئلات عيل

ملوووم، وئوووام أ وووياد الفصووويلة بلوووول األ ووولك الفوووا كة والمووويور إلووو  92ار ومووود ل هووواون موووف عيووو
الملئل الذ  تتلاعد في  الللات الفين ية، لك دوا وئعول  وي  مويف نصوبت  اللحودل الفين وية التوي 

نفروي  وي إحودع إلالوم  بكانل مدهمة بالدبابات واأل لاء الكاشفة، وئام أحد المراهد ف ب ص
دمييها مموا أعبوي البقيوة هلو  التياعول إلو  الخلوع لتف وح المروا  الدبابات الفين وية أدع إلو  تو

ممووا إ وووي  ي للم ولووةك ووي  ، بباريوة التووي ئاموول بعمليووة ئصوع م  األبوويالمياكوي البياكووة، الموواء 
، وئوود أدع هووذا اللصووع إلوو  إمووابة أربعووة مراهوود ف برووياا ع وولد عوويل الترييووي لإلن ووراب

 .2ترويم دبابتيف  ين يتيفتم بي ما  ي الرانب الفين ي  متفاوتة الخولرل
( 11)مراهدا مف الكتيبة الرالرة التابعة للفيلو   تلن ئام  م4592مارس  42و ي  لم 

ة، وهول عبوارل هوف مي وي متلودم روعمة المي وي الفين وي بم ولوة الفايبمدا "مالح هبيد"يللدهم 
ن موف و لمراهودداهم للفي  الفين ية التي  انل تللم بريا ة خوط شوار  المبدويب، وئود تمبوف ا

معي ووة  ووارية إ ووتميت لموودل أربوول  وواهات إ ووتعم  خوول  ع وولد الكتيبووة  بعوودتل  المي ووي إحوو
عويء موف ملوم والبايو وا حيوث توم تروويم 92الرالرة األ ولرة األتلماتيبيوة ال ويما مودا ل الدواون 

 المراهودون  ، وتمبوفيفويون إلو  المياكوي األخويع ن ل الر لد الفين يالمي ي الع بي  مما عع  
 .3فيومذياه غ م حلا ب لنلب ة الع بيية والمدنية ومعااع ه بييةال يويل هل  المي ي و 
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، م4592أ ييو   45الرليلوة  ولم  األ ولرة لود تمول مداعمتو  ب األبوياأما مي ي المواء 
الوذ  ئوام  "حوا ي البواهي"و يللدهوا المراهود .ت.وشارك  ي هذا الدرلم  تيبة موف ئولات عويل

 :هل  ال رل التالي فل    واحدل بمدمة ه بييةل  ك    صا   بتل يمدا إل   ل ة
فوووول بمدمووووة نصووووب  موووويف بدوووود  هيئلووووة تلوووودم  ووووي  ال روووودل والوووودهم ل      :األولوووو الفصوووويلة  -

 .الفين ية
فووول بمدموووة يرع األلالوووام لم ووول تلووودم الووودبابات، إ وووا ة إلووو  مداعمتدوووا ل      :الفصووويلة الرانيوووة -

 ."حمة ه يف"لفصيلة المراهد بأ لرة البايو ا  ي نف  اللئل، وئد ئاد ا
ملوووم، 12-ملوووم91ع أ يادهوووا بمداعموووة المي وووي بلا ووووة مووودا ل هووواون ل وووك   :الفصووويلة الرالروووة -

 .ملم41.1ر اأ لرة رشاشة مف عيو 
وئد تم مراميل المي ي موف الردوة الفومالية والفويقية والر لبيوة حيوث توم إاول  ال وار 

دروولم هووف حووي  هوودد مووف ميا وو  المي ووي أ ووفي هووذا البصوولرل مبرفووة وم ووتميل لموودل  وواهتيف، و 
، وإموووابة أربعوووة "مبار وووة رمضوووان" تفوووداد المراهووود إالفين وووي، وتووودميي دبوووابتيف  ين ووويتيف، و 
 .1مراهد ف رخييف برياا متفاوتة الخولرل

 "شووييط هبوود ال وولم"مراهوودا يلوولدهم  وو  مووف المراهوودان  31فوول  يئووة مبلنووة مووف وتكل  
بمووودا ل  م4592موووا   41 ووولم  األبووويا  ئووويب المووواء بمداعموووة مي وووي الخ يووو " وووارا العيبوووي"و

أنبلب متفري مف مادل الب لواللر وهوذا  41اليشاشة و األ لرةملم، و  14-ملم92 الداون عيار
متوي ت ول  موف خللدوا  ولم موف 41، وئود توم إحودا   رولل تلودر ب رول لتفريي األ لك الفا كة

للوولا ال ووار هلوو  ع وولده  ووم إن ووربلا المراهوود ف الووذ ف تلغلوولا بووالليب مووف المي ووي الفين ووي وأا
، وئوود أ ووفي هووذا الدروولم هووف أ ووي أ وولام المراهوود ف المتمي ووييفتروول تالويووة نيوويان  ريفووة مووف 

 "بياك يووة اليبعووي"، وإمووابة المراهوودان "مووورمدرايوو  " تفووداد المراهوود إع وولد  ين ووييف، و  21
 .2برياا متفاوتة الخولرل "شابل  المة"و
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( 91)التابعووة للفيلوو   األولوو مراهوودا مووف الكتيبووة  19مووف  بي مووا هاعموول  صوويلة مبلنووة
ن خووول  هوووذا و  وووتخدم المراهووودإ، وئووود م4592موووا   49 ووولم  "الل وووويط"مي وووي خ لوووة الملحووود 

األوتلماتيبيووة، وأ ووفي هووذا  األ وولرةملووم، والبايو ووا و  14-ملووم19الدروولم موودا ل هوواون عيووار 
ويرع ألالام  ي الوييو  الوذ  ت وتخدم   الدرلم هف ئول األ لك الفا كة اللييبة مف المي ي،

 مموووا أدع إلووو  اخليووات الع وووبيية الفين ووية، وئصوووع المي ووي الفين وووي بلا وووة ئوووذا ع الدوواون 
إمووابة إلوو  ف  المراهوود ل  صوويلةبي مووا تعي ووحووي  خوويم الر وولد الفين ووييف ومخووين الووذخييل، 

 .1"بدلل  مالح، ع ي ة الفابي، بلببي البلد " وم دم بريااع لد أربعة 
و التابعوووة .ت.ت فيوووذ ئووولات عووويل م4592موووا   11-42وشوووددت الفتووويل الممتووودل موووف 

ل ل ووولة موووف الدرلموووات الع وووبيية هلووو  المياكوووي  "هموووار اليغلموووي"الوووذ  يلووولده ( 11)للفيلووو  
الع ووبيية الفين ووية اللائعووة  ووي بوويف عبلوويف، الررووار الصووفي، الموواء األ وولد إ ووا ة إلوو  همليووة 

ر ل  ووي هووذه الدرلمووات الكتيبووة اليابعووة التووي يللدهووا المراهوود للووول األ وولك الفووا كة، وشووا
ري  هللا "مراهوودا يلوولدهم المراهوود  19الووذ  أموودر أواموويه لفيئووة مبلنووة مووف  "حووااي البوواهي"

، وبعود إتموام م4592موا   41لت فيذ مدمة ئول األ لك الفا كة والمبديبة  لم  "هبد الرفي 
ملوووووم 14ي وووووي بووووويف عبلووووويف بلوووووذا ع الدووووواون مئووووولات عووووويل الترييوووووي هاعمووووول  همليوووووة اللوووووول

فوول  صوويلة أخوويع مبلنووة مووف ل  توودميي مبوواني المي ووي، بي مووا     إلوو  دعأ ممووا واليشاشووات الرليلووة
ملوم بت فيوذ الدرلموات هلو  بقيوة المياكوي  14-ملوم91د ف بمودا ل هواون عيوارمراهدا ميو   39

 .2الفين ية
 "مووووورمدعوووود  "المراهوووود هاعموووول الكتيبووووة التوووي يللدهووووا  م4592عوووولان  42و وووي  وووولم 

، األبوياالمياكي الع بيية الفين ية المتلاعدل  وي  و  موف البياكوة، المواء ( 14)التابعة للفيل  
بيف عبليف، وئد أ فيت هوذه الدرلموات هوف ن وع مخوين للوذخييل الريبيوة وتروويم أعوياء موف 
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ئاموول الكتيبوووة وبعووود  توويل يم يوووة مووف هووذه الدرلموووات  ،1المبوواني الع ووبيية  وووي المياكووي الرل ووة
فوول الفصوويلة ل  بمداعمووة مي ووي البياكووة، و    "هبوود اللاحوود يالمووي"الرالرووة التووي يللدهووا المراهوود 

بمدمة تفريي وئول األ لك الفوا كة وئود تودهمل  وي هملدوا بر ولد الفصويلتيف الرانيوة  األول 
لوووذ ف ت ووودي  مدموووة المراهووود ف الوالرالروووة بدووود  تخييوووب األ ووولك الفوووا كة المريووووة بوووالمي ي 

ملووم والبايو ووا  92-ملووم19أو لوول لدووم مدمووة مداعمووة المي ووي الفين ووي بلا وووة موودا ل الدوواون 
متوي موف األ ولك الفووا كة 122اليشاشوة الرليلوة، وئود أ ووفي هوذا الدرولم هوف توودميي  األ ولرةو 

بي موووا هوووادت الفصووويلة ، وملتووو  هووودد موووف الر ووولد الفين وووييف (GMC)وتفريوووي دبوووابتيف و ووويارل 
 .وإمابة  ل ة رخييف برياا  تفداد مراهداهدها بإ رت اء إ المة إل  ئل 

والرانيووووة مي ووووي البياكووووة  األولوووو هاعموووول الفصووووا    م4592و ووووي أواخووووي شوووودي عوووولان 
اليشاشة، وئد أ في هذا الدرلم هوف تودميي  األ لرةواأل لك الفا كة بلا وة مدا ل الداون و 

 .2بريواإ  يف  مراهد فة أعياء مف األ لك الفا كة اللييبة مف المي ي، وإماب
و موووف هرلماتدوووا الع وووبيية هلووو  مي وووي البياكوووة  وووي الفتووويل .ت.وئووود  رفووول ئووولات عووويل

، وئوود شووارك  ووي هووذه الدرلمووات الكتيبووة اليابعووة التابعووة م4592عليليووة  11-41الممتوودل مووف 
 ئامول ئولات عويل الترييويكموا  ،3ملم 14-ملم92م تعمليف مدا ل الداون عيار( 11)للفيل  

نولئوا إ م4592أوت  29بفف هرلم هلو  المي وي الفين وي ببباريوة  ولم ( 14)ابعة للفيل  الت
شوتببل ئولات الفيلو  مول الووا يات الريبيوة الفين وية وتمب ول إ دمف ئمة عب   رلم الويف، وئ

 ووتعمار  مووف إ وولاج اووا يل وإمووابة أخوويع، بي مووا ئاموول اللوولات الع ووبيية التابعووة للروويل ا 
نولئووا مووف مي ووي الخ يوو  اللييووب ممووا إلترييووي بلا وووة المد  يووة الرليلووة صوع ملائوول عوويل الب

وإمابة رخييف برياا متفاوتة الخولرل، وئد شوارك  وي   فمراهدهدد مف ال تفداد إأدع إل  
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، والكتيبووة الرانيووة التووي يللدهووا "مووورمددربووا  "التووي يللدهووا المراهوود  األولوو هووذا الدروولم الكتيبووة 
 .1"دبيلي إبياايم"، وئاد الدرلم ئا د الفيل  المراهد (14)  مف الفيل "مورمدعد  "

بفف هرلم هلو  المي وي الفين وي بخ لوة ( 91)التابعة للفيل   األول ئامل الكتيبة كما 
 92، وشووارك فيوو  "عووابي  بللا ووم"، وئوواد هووذا الدروولم المراهوود م4592أوت  43الملحوود  وولم 

 دم  ووابط بيتبووة مووليم أو ، وغوو م رشوواش ع وولد  ين ووييف مووف بيوو 21مراهوودا تمب وولا مووف ئتوو  
 تفودد موف إ، و للوذخييل ، ورلة ت د د للمدا ل وحليبتوان(MG42)رشاش مف نلع  32أمييبي، و

موالري األيهوي، عوابي  هرموان، عوابي  مصووف  "أربعوة مراهود ف وهوم  و.ت.مفل  عويل
 .2"م علد  خيار ، بلرغدل، عابي  مختار"، وإمابة    مف المراهد ف "والعيبي

بمداعمووة مي ووي الملحوود  وولم ( 91)مووف الفيلوو   األولوو  صوويلة تابعووة للكتيبووة  ئاموولوئوود 
 ووووتخدم إمراهوووودا، و  99الووووذ  شووووارك فيوووو   "إبووووياايم عووووابي  "المراهوووود  هئووووادم 4592أوت  41

األتلماتيبيوووة  األ ووولرةملوووم والبايو وووا و  14-ملوووم19 ن  وووي هوووذا الدرووولم مووودا ل عيوووارو المراهووود
هووودل أمتوووار موووف األ ووولك الفوووا كة والمبديبوووة ويرع ألالوووام  وووي وأ وووفي هوووذا الدرووولم هوووف ئوووول 

حووودا  أ ووويار  وووي وإاألمووواكف التوووي شوووددت همليوووة اللوووول، وئصوووع مبروووع للمي وووي الفين وووي 
مراهووودا،  19 تفوووداد إعدرانووو ، وملتووو   مانيوووة ع ووولد  ين وووييف، و  وتدوووديم المبووواني المريووووة بووو 

 .3رخييف برياا 21وإمابة 
الع وبي  الفين وي المتلاعود  وي غابوة اليبيعوي  ولم  و المي وي.ت.وهاعمول ئولات عويل

أ ووفي هووف غوو م ملبوو   الووذ  "بوولئيل مصوووف "، وئوواد هووذا الدروولم المراهوود م4592أوت  19
وبلالوول خ ووا ي عوويل ، بعوود معي ووة ه يفووة داموول ئيابووة الوورل   وواهات ه ووبيية وئ ابوو   دويووة

 ل وة مراهود ف بروياا وهوم ، وإمابة "ياو  همار"م دم  تفداد هدد مف المراهد ف إالترييي 
 . 4"هبد هللا بلراس، بف رابح البلد  ر ل بللا ي مرملد،"

                                                 
 .441مورمد عد ، المصدر ال اب ، ص :شدادل المراهد 1
 .441، صنف  مل   ميياني وعابي  بللا م، المصدر  :المراهدانشدادل  2
 .441م علد خيار  وعابي  بللا م، المصدر نف  ، ص :شدادل المراهدان 3
 .411ميياني مل   وياو  همار، المصدر نف  ، ص :شدادل المراهدان 4
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بولئبييف "ئلات الكتيبة الرانية التوي يللدهوا المراهود  م ئامل4592وخل  شدي أكتلبي 
-ملوم91بإ وتعما  األ ولرة األتلماتيبيوة ومودا ل الدواون درولم هلو  المي وي الفين وي ب "همار
وتودميي المي وي الفين وي وئوول  أ في هف تروويم دبوابتيف الذ  الوائة هيئلبم ولة بملم 12

رخووييف  12ع وود   ين ووي، وإمووابة  49هوودل أمتووار مووف األ وولك الفووا كة والمبديبووة، وملتوو  
 .1برياا

ا لعمليوووووات عووووويل فووووويتكر م4592دي ووووومبي  11-21شوووووددت الفتووووويل الممتووووودل موووووف كموووووا 
الوذ  يلولده ( 14)لرالروة واليابعوة التابعوة للفيلو  والرانيوة وا األولو  الترييي، حيوث ئامول الكتيبوة

عمليات هرلميوة هلو  المياكوي الع وبيية الفين وية المتلاعودل  وي بوف ب "إبياايم الدبيلي"المراهد 
نلالووام المضووادل للوودبابات وئووول األ وولك لئاموول بعمليووات يرع و حلوويم، ب ووي الل وويع، الخ يوو ، 

بللا وم  ل وع، مبار يوة مختوار، بلعوابي هبود " ف الفا كة والمبديبة، وئد ئواد  و  موف المراهود
تودميي  لو أ فيت ه التي الدرلمات الع بيية هل  المياكي الفين ية "اللاحد، بلهراعة الويبة

 وول  دبابووات بلا وووة ألالووام أر ووية وئووول هوودل  يلوولمتيات مووف األ وولك الفووا كة ونوويع هوودد 
 ووتعمار  وعموول هوودد مووف لروويل ا كبيووي مووف األلالووام التووي يرهتدووا وحوودات الد د ووة التابعووة ل

 .2األهمدل الكديبا ية وترويم مباني مريوة بالمياكي الع بيية الفين ية
والرانيووة والرالرووة واليابعووة  األولوو ئاموول ئوولات الفصووا   م 4592دي وومبي  14و ووي  وولم 

هوابي ال ا ووي، "كو  موف  هئوواد األبويابفوف هرولم هلو  المي ووي الفين وي بالمواء ( 11)للفيلو  
مودا ل الدواون عيوار   و فيو.ت. تخدمل ئلات عيلإ، وئد " الداد ، اياار الواهيخلع هللا

أ ووفي هووذا الدروولم هووف توودميي دبووابتيف وترووويم ئوود لووم، و م11والمد  يووة الرليلووة عيووار  ملووم14
 .المي ي الفين ي

هرلمووا هلوو  مي ووي ( 11)ل الكتيبووة اليابعووة للفيلوو  شوو    م4592دي وومبي  11و ووي  وولم 
 ووتخدمل ئوولات عوويل الترييووي  ووي إ، وئوود "ري  هللا هبوود الرفووي "المراهوود  هدئووا األبووياالموواء 

                                                 
 .415تلييي والية تب ة، المصدر ال اب ، ص 1
 .412يغاد  مورمد، المصدر ال اب ، صعد  مورمد وم :شدادل المراهدان 2
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ئصع المي ي الفين ي تم ، وئد ملم11-ملم14-ملم92هذا الدرلم المد  ية الرليلة مف عيار 
ئذيفوة مد  يوة، وئود أ وفي هوذا الدرولم هوف إموابة المراهود  12ئذيفة ماروخية و 91برلالي 

 .1برياا "ري  هللا الفادلي"
 األهوودا هملياتدوا الدرلميوة  ود  م4594و  وي بدايوة  و ة .ت.تأنفل ئولات عويل وإو 

 صووويلة موووف  "عوووابي  بللا وووم"المراهووود  ئووواد م4594عوووانفي  21 ووولم   فووويالع وووبيية الفين وووية، 
المي ي الفين ي بلاد اللصب، وئد نرح أ وياد الكتيبوة  وي ئوول  لعماهالتي و .ت.ئلات عيل

تمب وولا مووف توودميي دبابووة وئووول  مووا  ووتعمار ، ت الروويل ا شووتببلا موول ئوولاإاأل ولك الفووا كة و 
ا نارل التي  انل ت تعم  مف ئب  الر لد الفين ييف  ي مد الدرلم هلو  المي وي، وئود أ وفي 

 .وإمابة مراهدان برياا "هرماني م لر" تفداد المراهد إهذا الدرلم هف 
يللدهووا المراهوود  (11)ئاموول  وول   تا ووب تابعووة للفيلوو   م4594عووانفي  42 ووي  وولم و 

وو "هبوود اليحمووان بووف لووويش" ف هروولم هلوو  األ وولك الفووا كة الممتوودل مووف خ لووة بباريووة إلوو  بف 
هووول  بللا ووم، هووابي ال ا ووي، أحموود "الموواء األ وولد، وئوود أ وو دت قيووادل الكتا ووب إلوو   وو  مووف 

موووف تخييووب األ ووولك الفوووا كة والخووولج المبديبوووة لم وووا ة هووذه اللووولات ، وئووود تمب ووول "البلوود 
برووياا  "ميغوواد   ل ووع"متووي، وأ ووفي هووذا الدروولم هووف إمووابة المراهوود  4222در بروولالي تلوو

 .2"ذياب حمة"و  ي رع  المراهد 
بووالدرلم ( 14)والرانيووة التابعووة للفيلوو   األولوو ئاموول الكتيبووة  م4594عووانفي  49و ووي 

ف، وشوم  هل  المياكي الع وبيية الفين وية المتلاعودل  وي الم ولوة الم ومال بلئوا ي،  رولم الووي
التوي ئادهوا  األولو لخ ي ، بف حليم، ب وي الل ويع، وئامول الكتيبوة : هذا الدرلم المياكي التالية

وو "بللا ووم  ل ووع"المراهوود  ف مووف خللوو  مووف ئتوو   وول  ع وولد بووالدرلم هلوو  مي ووي الخ يوو  تمب 
 .3 ين ييف

                                                 
 .431، 431ص.، صال اب ري  هللا هبد الرفي ، المصدر  :شدادل المراهد 1
 .411، صنف   ل ع ميغاد ، المصدر  :شدادل المراهد 2
 .419 ، المصدر نف  ، صدهلي ميغا :شدادل المراهد 3
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وئاموول  م4594مووف نفوواادا الع ووبي  خوول  شوودي عووانفي  و.ت.و رفوول ئوولات عوويل
وووهووودل وحووود ف هووودد موووف الدرلموووات الع وووبيية هلووو  المياكوووي ات م تفووويل  وووي م ولوووة الرووودود بف 

، األبويائامول بمداعموة مي وي المواء ( 14)الع بيية الفين ية،  الكتيبة الرانية التابعة للفليو  
ملووم 19ملووم، وموودا ل 14 ووتخدملا موودا ل الدوواون عيووار إمراهوود  412وشووارك  ووي هووذا الدروولم 

د أ في هذا الدرلم هف تدميي هودد موف اخليوات الع وبيية التابعوة للصع المي ي الفين ي، وئ
لدروولم ه ووبي   م4594عووانفي  41للروويل الفين ووي، أمووا مي ووي بوويف عبلوويف  لوود تعووي   وولم 

 األولوو ، وشووار ل فيوو  الكتا ووب (14)مووف الكتيبووة اليابعووة التابعووة للفيلوو   األولوو شوو ت  الفصوويلة 
 موووورمدهوووابي ال ا وووي، خلوووع هللا الدووواد ، اياوووار "ن و المراهووود اوالرانيوووة والرالروووة التوووي ئادهووو

الفيديوة، وئود  األ ولرة وتخدمل خول  الدرولم المودا ل الرليلوة وأ ولرة اليشاشوات و إ، و "الواهي
 .1ن  ي حي  المي ي الفين يو نرح المراهد

عوووانفي  19هرلموووا ه وووبييا  ووولم  " وووعدوني لرلووول"و "بياك وووي  ووولوان"وئووواد المراهووودان 
الفا كة والمبديبة  ي المبان الم م  الف بة الرمياء، وئود أ وفي هوذا هل  األ لك  م4594

نفروووار األلالوووام التوووي يرهتدوووا وحووودات إ تفوووداد عووو  أ وووياد الفصووويلة بأكملدوووا بعووود إالدرووولم هوووف 
بووولراس هبووود هللا، ئا ووومي "الد د وووة الع وووبيية الفين وووية لرمايوووة األ ووولك، وإموووابة المراهووودان 

 .2"الواهي
مووف الكتيبووة  "عيوواد مووورمد"ئاموول  صوويلة يللدهووا المراهوود  م4594 مووا  41و ووي  وولم 

، وتمب ول موف األبويابفوف هرولم هلو  األ ولك الفوا كة بالمواء ( 11)التابعوة للفيلو   األولو 
تخييوووب األ ووولك ونووويع هووودد موووف األهمووودل الكديبا يوووة ونووويع  وووتيف لالموووا مضوووي ا ميروهوووة  وووي 

 .3م ولة التخييب

                                                 
 .419ل اب ، صري  هللا هبد الرفي  وعد  مورمد، المصدر ا: شدادل المراهدان 1
 .411بللا م عابي ، المصدر نف  ، ص :شدادل المراهد 2
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تابعووووة  "عووووابي  مختووووار"ة يللدهووووا المراهووود ل  صوووويلشووو    م4594 عوووولان 19و وووي  وووولم 
للكتيبووة الرالرووة بدروولم هلوو  األ وولك الفووا كة  ووي عبوو  الل قوويط، ونرروول الفصوويلة  ووي تخييووب 

 ووتخدام إ ووتعمار  وتصوودت لدرلموو  بشووتببل موول الروويل ا إعوويء مووف الخووط المبدوويب، وئوود 
الر ووولد الفين وووييف شوووتباك هوووف ملتووو  هووودد موووف الخفيفوووة والبايو وووا، وئووود أ وووفي هوووذا ا  األ ووولرة

 .1برياا "عابي  مختار"، وإمابة المراهد "مياد مل  " تفداد المراهد إو 
بوالدرلم هلو  األ ولك الفوا كة ئويب  امراهود 439ئوام  م4594عليليوة  29وئي  لم 

 :ن هل  أربعة  صا  و م المراهد   ، وئد ئ  فيقيةالردود ال
ومموي  الكتيبوة  "موورمدعود  "هدل بم وا "هوابي ال ا وي"ئادهوا المراهود  :األولو الفصيلة  -

ئترووووام المي ووووي الفين ووووي اللييووووب مووووف إ، وئوووود حووووددت مدمتدووووا بمداعمووووة و "همووووار"الموووودهل 
 .األ لك الفا كة وال يويل هلي   ي أ يع وئل ممبف

وتلووديم الم وواهدل والوودهم لدووا ه وود  األولوو فوول بريا ووة ومياقبووة الفصوويلة ل      :الفصوويلة الرانيووة -
 .راعةال

 وو دت لدووا مدمووة إاوول  ال ووار هلوو  المي ووي الفين ووي مووف بعيوود لت وودي  أ   :رووةالفصوويلة الرال -
 .األول مدمة الفصيلة 

 انل مدمتدا تلوديم ا  وعا ات األوليوة للريحو  موف ع ولد عويل الترييوي  :الفصيلة اليابعة -
وئوود تمي وويت  ووي المبووان الووذ  ئوعوول فيوو  األ وولك الفووا كة حتوو   ت وو   لدووا التوودخ   ووي 

 .اللئل الم ا ب
 41أ في هذا الدرلم هف تدميي المي ي الع وبي  الفين وي وتودميي دبوابتيف، وئتو  

 تفووووداد مراهوووود واحوووود، وأ ووووي المراهوووود إمراهوووودا برووووياا، و  15ع وووود   ين ووووي، وإمووووابة 
 .2"هيون مالح"

                                                 
 .499، صال اب هبد اليحمان عابي ، المصدر  :شدادل المراهد 1
 .491، صنف  همار عد ، المصدر  :شدادل المراهد 2



 (م0526-0521) إسرتاتيجية جيش التحرير الوطين يف الوالية األوىل ومنطقة العمليات اجلنوبية: الفصل الرابع

 -323 - 

 

هاعموول  تيبوة موف ئولات عوويل الترييوي األ ولك الفووا كة م 4594 وي شودي  وبتمبي و 
 موووف خ لوووة الملحووود إلووو  خ لوووة بباريوووة بلا ووووة مووودا ل الدووواون والمبديبوووة  وووي الم ولوووة الممتووودل 

 تفوداد مراهود إملم والبايو ا والمودا ل اليشاشوة، وأ وفي هوذا الدرولم هوف 19-ملم92-ملم91
 .1برياا "مالري لر ف"وإمابة المراهد 

ي:نماذجيعنيعملةاتييخاتيقيييسديييشائكيييمكهتب:يييمطلبيييثايث
بديبوة مول تر وب ملائول األلالوام واأل ولك الفوا كة ختيا  الخوولج المإتعددت همليات 

والموويور هبووي الفووعاب واألوديووة،  ووم عوواءت  كوويل حفووي األنفووا  ور وول األ وولك المبديبووة بموولاد 
هايلووة  األخفوواب وو ووول هلمووات هلووو  أموواكف األلالووام التوووي يصووعب تفكيبدوووا، وهووي همليوووة 

 وتخدمل اييلووة الصوو اد   إا مرفل وة بالمخووااي إذ  ريويا مووا  تعوي   يدووا الر وولد للمولت،  موو
الخفبية التي  دخ   يدا ع لد عيل الترييي  م  د علن ترول األ ولك الكديبا يوة  وم توولرت 
األموووولر وأمووووبرل ت ووووتعم  ه وووواك ملصووووال خامووووة للووووول األ وووولك الكديبا يووووة ذات الضووووالط 

 .2العالي
ب  ووتعما  المتفروويات هووف اييوو  األ وواليإوئوود تووولرت األ وواليب إلوو  أن عوواءت  كوويل 

الموااية وهي أحد  اييلة رنذاك  ي  تح الراليات  ي األ لك الفا كة وحلل  األلالام ليموي 
ختياقيووة لخووولج الم ووتعمي همليووات خللدووا الروولار وهبووذا  ريوويا مووا يصوواحب هووذه العمليووات ا 

تملي  ممرلة  ي مداعمة بعا مياكيه  ي هدل عدات  رباك الللات الع وبيية المتمي ويل  يدوا 
ع ئصوود تفووتيل ئوولاه وبووث اليهووب  يدووا، وبالتووالي شوواللدا هووف متابعووة ئصووع مبر وو هووف اييوو 

والوذخييل واأللب وة والمو ن إلو  داخو   األ ولرةئلا   عيل الترييي المختيئة للردود والمرملة ب
 .3التياب اللا ي
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 :م6511دخوليةائديييم طقجيييسادسجييي قيبيشالي يعثمانيفةفتيي .6
 15ر لووة  "عللووي هرمووان"الم ولووة ال اد ووة ال ليووب ئووام ئا وود  م4592 ووي شوودي فيفووي  

وووإمراهووودا بعمليوووة  ل العمليوووة  وووي المبوووان الم وووم  بلمل ووو  بووويف ختووويا  لل ووود المبدووويب، وتم 
 وتعمارية للمرملهوة ب يالعاتي ونلييف، وخل  هملية ئوول األ ولك الفوا كة تفو ول اللولات ا 

شوتببل مول ئولات إ  الم ولوة،  و إلو.ت. أر   وحدل ه بيية  ين ية لم ل دخل  ئولات عويل
ئويب األ ولك ( GMC) ويارل شوتباك هوف حوي  عيل الترييي لليلوة  املوة، وئود أ وفي هوذا ا 

ن وربل ئولات عويل إموف اوي  الرويل الفين وي، وبعودها  "عود  ملوداد"الفا كة، وأ ي اللا ود 
بووويف أ وووف ترووودد اللتوووا   ،أ وووف لرلتدوووا وحووودات الرووويل الفين وووي األبوووياالترييوووي إلووو  الربووو  

بدلوول  مووالح بووف " تفووداد هوودد مووف المراهوود ف نووذ ي موو دم إالوووي يف ليوولم  اموو  أ ووفي هووف 
، وأربعووة ع وولد   روودرون مووف اللاليووة الرالرووة  ووانلا "مووورمدالوولرد ، مووالح دغبوولم، هموويان بووف 

هلوووي "ر وووالة إلووو  اليا ووود  "عللوووي هرموووان"تصووواالت، وبعووود المعي وووة أر ووو  مبلفووويف بردووواي ا 
 .دا ب تا   المعي ة وأن  هايم هل  إهادل ت ظيم نلاحي الم ولة ال اد ةيخبيه  ي "عيي لا

لم ولوة ائا ود  "عود  ملوداد"ختويا  نوذ ي ومف بيف المراهود ف المفوار يف  وي همليوة ا 
 موووورمد"، األولووو لم ولوووة ال اد وووة موووف اللاليوووة ائا ووود  "عللوووي هرموووان"، األولووو اليابعوووة لللاليوووة 
هضول  وي  "هلي بف  لن  بياك ي"قيادل الم ولة ال اد ة، هضل  ي مرل   "الداد  ريايمية

ئا وود ناحيووة،  "أحموود حفوو  هللا" اتووب الم ولووة،  "ع فووي معمووي"مرلوو  قيووادل الم ولووة ال اد ووة، 
مووووليم  ووووي ال احيووووة الرالرووووة مبلووووع بالفوووو ون  "الرموووويل هرمووووان"ئا وووود ناحيووووة،  "ح وووويف بووووللياي"

 "بووف خييووم مووورمد"مووليم أو ،  "يا  بلعمعووةهبوود الووي "مووليم أو ،  "العيوود بلخيووي  "الع ووبيية، 
 "ئييوب العيبووي"ع ود ،  "بلاالووب هلوي"ع ود ،  "غولب هلوي"ع وود ،  "الرمويل ح ويف"ع ود ، 
 .1ممي  "م  لئة"ممي ،  "بلببي ببلر"ع د ، 
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ي:يزبيتييييع يوييطا تييعبوريييتيئدينيعل يسوي .1
ل ووووود الفوووووا ك عتيووووواي اإموووووف م 4592 وووووي شووووودي أ ييووووو   "عييهلوووووي  ووووولا"تمبوووووف اليا ووووود ي

 .1ع لب الم ولة ال اد ة اللالية األول  مراهد شما  نلييف 41والمبديب بي لة 
يا  ال وود ختوو  ووي مذ ياتوو  أن المروواوالت التووي ئووام بدووا  "الووواهي يبيووي  " ووذ ي العليوود 

نتفووووار الكريووووم لللحوووودات ن لووووم نلوووو  م ووووتريلة نتيرووووة ا إالفووووا ك والمبدوووويب  انوووول موووو بة 
با  وا ة إلو  وعولد المياكوي الع وبيية وأبويام المياقبوة ، اول  الرودود بيية الفين وية هلو الع 

مياقبووة تري ووات أ ووياد عوويل الترييووي، إ ووا ة الموويودل بووأعديل الوويادار التووي ت ووتخدم  ووي همليووة 
بتري ووات  انلن موول اللوولات الفين ووية ويخبيوندووإلوو  وعوولد مخبووييف  ووي الووداخ  التلن ووي  تعوواو 

مختلفووة  ا  ال وود الفووا ك ئوام العليوود بعوودل مروواوالت  ووي م وواا ختووي إمدمووة ا لوت فيووذ ،المراهود ف
عبو  بلخضويل، م ولوة موداس، عبو  أم هلوي، ئلعوة  هل  ال  م ولوة العمليوات الر لبيوة م دوا

وأدت إلو  ملتو   ريوي موف المراهود ف وإموابة رخوييف برويوا، هوذا ت بالففو  اء  ان، لك دا ب
 م وواهدل لت فيووذ المدمووة، لك وو إيروواد ح ووف و لتوول يي ظوويو  أهوودل موويات التياعوول هلوو  أعبوويه مووا 

ووموولل  إلوو   المراولووة الخام ووة مووف م ولووة نلووييف بعوودعتيوواي الروودود إتمبووف مووف   ووي األخيووي
، "هموووار راععوووي"د اليا ووود ا تفووودإهوووف المراولوووة األخيووويل  إنتدووولوئووود ، م ولوووة الربووو  األبووويا

.2ولوووووووووووو األإلوووووووووووو  ملووووووووووووي قيووووووووووووادل اللاليووووووووووووة  "يبيووووووووووووي  الالووووووووووووواهي "وتلعوووووووووووو  بعوووووووووووودها اليا وووووووووووود 
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و التوووي إ وووتدد ل ال ووود الفوووا ك .ت.والرووودو  التوووالي  بووويف نمووواذم موووف همليوووات عووويل
 (م4594-4592)مووف  وو لات   ووي  توويات مختلفووة والمبدوويب واللوولات العاملووة بمياكووي المياقبووة

 :ر ف نصع الفدي الع بي  لرييدل المراهدوئد إ لي اه مف 
 

يناائجيييه وميمكانيييه وميجاريخيييه وم

عانفي 
 1م4592

  لم مف اال لك الفا كة 42ئول  وت ل لة األبياالماء 
  لك الفا كةئول األ تب ة وت ل لة

  لك الفا كة لم مف األ 21تخييب  مي ط وبلرا  الد ي

 األبياالماء 
  لك الفا كة لم مف األ 21ئول 

 رخييف 21ع لد  ين ييف وعيا  21ملت  
 ترويم دبابة

فيفي  
 2م4592

  لك الفا كة لم مف األ 42ئول  ، بلخضيل، الدريعةخط مي ط
 حدا   رلات وا عة  ي ال د الفا كإ الكليم

 ب ي العاتي
 تح  اليات  ي ال د الفا ك والمبديب تمب ل 

 تا ب مف العبلر إل  داخ   23 يه إهل  
 األول اللالية 

 حدا   اليات  ي ال د الفا كإ ب ي العاتي األبيااللنيل الماء 

 هيف اليرئة والخ ي  3م4594أ يي  

تخييب و تح  اليات  ي م اا  متفيئة مف 
 .ال د الفا ك

مداعمة المياكي الد اعية الفين ية بلا وة  
 .الرليلة األ لرة

 داهمة حد دية 14ئتلع إ
 لالام مضادلأ 21لء هل   تيا 

                                                 
 .41، ص4592فيفي   21، بتاريا 94، عشتيدةيييم ا د: نصع الفدي الع بي   1
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يييتو   ييا تيتتييج تالينشتاطيةتويتيشتةتإردوديييفعت يييفتنستةجي:يثايتثيييييمب ث
ي:يي  وبةجييعملةاتي  يم طقجي

و هل  الريء الر لبي مف الرواعي الرودود ،  وإن قيوادل .ت.مل تلام  هرمات عيل
الم ولووة الخام ووة والم ولووة   ووتعمار   انوول تلوولم بتوودعيم مردلدهووا الع ووبي   ووي الروويل ا 
 يةهلوووو  الروووودود الفوووويق ووووتعمار  للتمي ووووي  ووووتدهاء مختلووووع تفووووبيلت الروووويل ا إبال اد ووووة 

 .و.ت.لمياقبة ومتابعة تري ات وحدات عيل
ي:(م طقجيييعملةاتييي  وبةج)يي دوديييشتقةجيجمتكزيييقويتيييفتنسةجي  ي:يييمطلبييألول

 وووتعمار  ب وووربدا موووف موووف بووويف أهوووم اللحووودات الع وووبيية التوووي ئامووول قيوووادل الرووويل ا 
 :ل  الردود الفيقيةهملائعدا التي  انل تتمي ي  يدا  ابلا ونللدا إل  اللواع الع بي  

 ووتعمارية بالكتيبووة الرالرووة للمظليوويف التووي يللدهووا العليوود بيرووار، وتمي وويت م اللوولات ا يتوودع -
 ووي مي ووي أكوو  لووي بووان، بي مووا  انوول الكتيبتووان الرالرووة وال اد ووة مووف اللوولات الصوورياوية 

نيوووة  وووي والرا األولووو تياقبوووان ال ووولاحي الليبيوووة موووف ب وووي العووواتي ونلوووييف، وتمي ووويت الكتيبوووة 
 .األوراسالم ولة التي تفص  م ولة تب ة هف 

مووف ئوولات المفووال لرمايووة ال وود  األولوو مووف الخيالووة المظليوويف والكتيبووة  األولوو الكتيبووة   يووتلع -
 .الفا ك

الكتيبتووان اليابعووة والخام ووة مووف اللوولات المرمللووة التابعووة للوولات المظليوويف  اء ووتدهإ كمووا تووم -
يابعووة  ووي  ي ووان، وتمي وويت الكتيبووة الخام ووة  ووي خ لووة مووف ملريتانيووا،  تمي وويت الكتيبووة ال

 . يد  ناعي
 .1تمي ي ئلات المظلييف الخيالة لمياقبة اللواع الفيهي  -
المظليويف الخيالوة والكتا وب ئولات الللات المدرهة التابعة لكتيبوة ال وباي  المالاربوة و  تكليم  -

 .المرمللة بمياقبة الم ولة الر لبية
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ع وولبي  ية بالكتيبوة الرالروة للمظليوويف التوي تمي ويت ئلاتدوا  وي نلوييف وتعمار اللولات ا  يويتعي  -
 .الخط المبديب

موووف  "د  بلنييوووي"موووف ئووولات المظليووويف الخيالوووة التوووي يللدهوووا العليووود  األولووو  ووورب الكتيبوووة  -
 . ويم وتمي يت  ي ئواع تب ة لتدعيم ئلات المدرهات

إلووو  الر ووولب، وتوووم  داف وأر ووولف نلوووييموووالكتيبوووة الرانيوووة موووف ئووولات الخيالوووة الميتيئوووة   ووورب -
 .1للات ال باي  لرماية ال د الفا كبتعليضدا 

 الردوديوة الفويقية تعمارية هدل مياكي ه بيية  وي الم ولوة  أئامل ال لوات الع بيية ا -
فوول اللووولات الع ووبيية الفين وووية المتلاعوودل  يدوووا بمياقبوووة مي ووويا، و ل   91وموو  هوووددها إلوو  

هلووو  اووول  الرووودود مووول تووولن  ال ووويما  وووي م ولوووة  و.ت.ومتابعوووة تري وووات وحووودات عووويل
تب ووة، أ ووف تتمي ووي فيووال  عوويل الترييووي  ووي الرانووب التلن ووي والتووي  روويت هرلماتدووا بعوود 

م هلوووو  المياكووووي ا  ووووتعمارية وخللوووول مفوووواك  لللوووولات ا  ووووتعمارية الميابوووووة 4592 وووو ة 
بإ ووتميار  لووذلك  ووتعم  ال وولوات ا  ووتعمارية هلوو  تعييووي المياكووي التووي تتعووي ه وواك، 

الرووويل ا حتيوووااي وتي يوووي األ ووولرة الرليلوووة بدوووا ال ووويما لدرموووات عووويل الترييوووي بلووولات 
الدبابات واخليات المصفرة وب اء عداريات لصد الدرمات وا ختيائات التي ت تعم   يدوا 
أ ولرة  ليلوة ألرلول أ ويارا  ع ويمة بوالمياكي الع وبيية وأحود ل هلعوا  وي الر ولد العوامليف 

 ل لووة، تالل قوويط، بوويف عبلوويف،  :م وول هووذه ا عووياءات مياكووي بعي دووا نووذ ي م دووابدووا، وئوود 
، البياكووة، الموواء األ وولد، الخ يوو ، ب ووي حلوويم،  وول ياس، بلمل وو ، الررووار الصووفي، اللليتووة

 . 2الماء األبيا، الكليم، هيف اليرئاء
 ةييكووي ه ووبا ووتعمار  بب وواء مي وإ ووا ة إلوو   وو  هووذه المياكووي ئاموول قيووادل الروويل ا 

و لول أ، و   تيعاب األهداد التوي توم إ وتدها دا للعمو  ه واك لللاتدا بم ولة تب ة ةدا معد دل 
 :وتمرلل  ي هل  الردود،مدمة مياقبة ورمد تري ات ئلات عيل الترييي  ملد
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 يي1:متيكزيييمتيقبجييي دوديج
 .لمياقبة عب  غيفل  والردود التلن ية ع لبا: متكزي تكان -
 .مف الردود التلن ية نرل الرب  األبيا لقبة الم ولة الممتدلميا :متكزينقتين -
 (.شط الالي ة، و د  الميمل ية ع لبا)لمياقبة الفرام الصرياوية  :متكزيبوموسى -
الم ولووة الممتوودل بوويف ب ووي العوواتي شووماال إلوو  م ولووة الفييوود ع لبووا لمياقبووة  :متكتتزيستتوكةاس -

 .ياي ، تليروالتي تلابلدا الم اا  التلن ية اليديم، أم الع
 .لمياقبة الم اا  الممتدل مف ب ي الل يع إل  بييئان :متكزيرأسيييق قةط -
 .لإلشيا  هل  الم اا  الردودية مف ب ي الل يع إل     ت ل لة :متكزيييمااييألبةض -
 .لمياقبة الت ل  مف عب  الد ي نرل عب  بلغا ي ع لب ونيل :متكزيييكويف -
 .ب  الد ي إلي عب  انلا لمياقبة الت ل  مف ع :متكزيبكاريج -
 .نرل عب  بلرب ية وبلشببة نلا انتلا  مف عب  بلعل  و لمياقبة ا  :متكزيج وكلج -
 .لمياقبة الم ولة الممتدل مف شما  الكليم حت  واد  الكباريل :متكزيعينيييزرةاا -
 . وحلل ةلمياقبة عب  الد ي شيئا باتراه الم لللة  :متكزيبنيشبلين -
 ييي2:ديخلةجمتيكزيييمتيقبجييي
ئموة عبليوة تتل ووط   هلووأ   قويم هلوأاللولات الفين وية  لنوو   مياكوويهوم أ يعتبوي  :متكتزيييتتدكان -

 تيوبيووووة)معظوووم المفوووواتي  ويفوووي  هلوووو  ،شووووماال وميتفعووووات تب وووةعبوووا  ال مامفووووة ع لبوووا 
 وبوولعل  و وولل رنووبوبريوويل األ بووياوالموواء األ وتايب وول ومفوو ت  والفووييعة والميرهووة غيبووا

 .(عة  ي الفما  الفيئيية وعب  بلربوالعللة المالر
 .األبيالمياقبة الرب   :متكزيييبةاضج -
 .لمياقبة عب  تايربلنل وئعلر الكيفان و م ال د وعب  بل ماش :متكزيثلة ان -
  .  لمياقبة واد  هل :متكزييي تف -
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تصووا  والت لوو  بوويف عبوو   وويدياس بتيوبيووة وعبوو  لمياقبووة ا  (:حلو تتج)متكتتزيعتتينيييفضتتجي -
 .ةة وبلكفيم وحلل الم للل

شما  هيف اليئي  وملال إلو  م ولوة الضولعة  ويفي  هل  الم اا  :جمتكزيعينيييشانة -
 .و اروبيي وهيف البيضاء

 .الدرملن ع لباو  اللمياقبة عب   لل شما :متكزيييعقلجيييماي ج -
م ولة  و  الب وباس ومولال إلو  عبوا  الويو  وعبوا  شاشوار، ئوم توم لمياقبة  :متكزية اةس -

 .1بمروة ل يو  الرلامات و يية للل امة الريا يييفده تيوي
 ي:يمهاميمتيكزيييمتيقبجيييعسكتيج

:تمرلل  ي مدامالعد د مف الأ  دت للللات الفين ية المتلاعدل  ي المياكي الفين ية    
أموووام ت ووول  وحووودات عووويل الترييوووي موووف وإلووو  تووولن  وئوووول خوووولج غلوو  الرووودود الفووويقية  -

 .لللاليات الداخلية ن العم  الع بي  ا مداد التي تعتبي شييا
موف تريشوات وهرلموات فيوال  عويل الترييوي بتعييوي  مولري شوا  و  يتالوية وحماية خوو -

 .وباخليات الرليلة المصفرة المياقبة بلا وة الوا يات وأعديل اليادار
المصووالح ا ئتصووادية و وومان توود   الموولارد األوليووة  ووي الم ولووة الفوويقية ال وويما حمايووة  -

التوووي تالوووذ  مووولان  ه ابوووة بفل وووفاج مووو رم عبووو  الع ووو  بب وووي العووواتي  لرد ووودا وووبك خوووولج 
 .وحد د م رم اللنيل والعلي ات

بريماندوووا موووف و  وووي الم ولوووة العايلوووة .ت. وووتليار الووودا م للحووودات عووويلال فووواج وا م ووول  -
وتدريووي  ووباندا إلوو  مياكووي حا وو تدا الفووعبية بعوود  ووف ئوولانيف تل وويل الم وواا  المريمووة 

 .الترميل
اللضاء هل  مياكي عيل الترييي  ي هم  الم ولة الردودية ومريودوا المباشوي، إ وا ة  -

 .قبة دا مة للخط والم الك المرتملة لر لد عيل الترييياإل  القيام بدوريات مي 
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نصب الكما ف  ي ال لواج المفصولية والر ا وة وتوليو  الم ولوة للوتربم  وي حي وة ال وبان  -
 .والدهم الفعبي  اد والكفع هل  مرملهات ا 

الميدانيوة بلا وووة  وباج المبتبوويف الرواني والخووام  ومياكوي التعووذ ب  ووتعلمات تلظيوم ا  -
 .و ي  الري   (SAS)التي  د يها ه امي ا دارل المختصة 

 تولع الرل  واليمد مف أبيام المياقبوة ومعللموات مصوالح الرل  وة  تالل  ملر ا إ -
 وت وا  بيانوات الفوياة اللضوا ية إ، و (DST)ئليم ومد يية حماية ا  (SDECE) الخارعية

(PJ)  تعلمات العامةوا  (RG) تعمار  وحياس الالابات ومصولرة ، ومصالح الدرك ا 
 .1البييد والداتع وإدرال ال رلن والم تففيات والصيادلة

ي:  وماتيشةتيييا تيتيييو     يمويشهجيساعماريجيييقويتييإل:يييمطلبيييثان 
ات التابعوووة للقيوووادل هلووو  مرملهوووة موووف الكتا وووب والمرملهوووات الملاتلوووة التوووي تليهووول اللووول 

 الفووويقية هبوووي الرووودود المراهووود فوم ووول ت ووول  وحووودات  فووول بمدموووة موووواردل عووويل الترييووويل  ك  
  فووولن  وومف الم ولووة الخام ووة وال اد ووة مووف  و وومل أكرووي مووف إحوودع هفووي ألووع ع وود 

 :بالفب  التاليمليهيف  اللالية األول 
 .واد  الكباريل واللنيلمتمي يل  ي ( RCP°14) اليابل هفيهة المرمل  -
 . ل   الرماماتالمتمي يل  ي ( RCP°08) الرام ةالمرملهة  -
 .تب ةمتمي يل  ي ( RCP°18) الرام ة هفيالمرملهة  -
 24/39والمرملهووووووووة ( RCP°01) األولوووووووو والمرملهووووووووة ( RCP°03) الرالرووووووووةالمرملهووووووووة  -

(01/35°RCP ) وب ي العاتي  ي انالمتمي يل  ي. 
  تيةع د  مليهيف هل  الكتا ب اخ 522الدي ات المتخصصة تضم: 
 .متمي يل  ي ب يالعاتي( CRD-75)الكتيبة  ،(Cie QG-75)الكتيبة  ،(CT-75)الكتيبة  -
  .2تب ةمتمي يل  ي ( DMT-75)، الكتيبة (CGenie-75)الكتيبة  -
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 ي:ييدوريات
 وووتعمارية ع ووود  موووف اللووولات ا م لفوووة موووف هفووويل إلووو  خم وووة هفوووي ئووولات تلووولم بدوووا 

مدعريف بال لا الخفيم، و انل هذه الدوريات ترولب  و  ال احيوة الردوديوة، وموف بويف أهوم 
 :مف اللالية األول  ال اد ةالخام ة و م ولة الالدوريات الع بيية ال اشوة  ي 

 .ئيب ببارية بيف الردود الريا يية التلن ية وخط شا  -
 .بيف واد  هل  وواد  المفيع -
 .شما  الفييعة وعب  بلعل  -
 .ع لب  ل   هل  الويي  الم دية إل  الفييعة -
بوويف م ولووة الكليووم وهوويف اليرئوواء وموولال إلوو  الوولنيل وم ولووة واد  الكباريوول  ووي اللاهوودل  -

 .الفيقية
مف ب وي العواتي ومولال إلو  ع ولب نلوييف نلووة إنتدواء خوط مولري  مويورا بم ولوة المويارل،  -

 .ياء الميمل يةالفييد، اليواريم ومر
عبووو  البو وووة وعبووو   ووولل ومووولال إلووو   ووو  ت ل لوووة وعبووو  الووود ان مووويورا بم ولوووة المووواء موووف  -

 .األبيا
 .1مف مد  ة تب ة نرل الردود التلن ية بما  ي ذلك م ولة ببارية وئلعة ال  ان وحيدرل -

تمفويط الم واا    وتعمارية إلو تعبتو  اللولات ا إالوذ   ةلع وبييا هم  الودوريات دد  
و انوول اللوولات اللا مووة بدووذا العموو  تتمروو   ووي  تيبووة  ،دوديووة وتتبوول المت وولليف هبووي الروودودالر
،  موووا  وووان لدوووا دور  وووي همليوووات المياقبوووة والتفتووويل برروووا هوووف والخيالوووة وووتولعية ا رلالوووة ال

المخوواب  والملعوو  ال وويية للمراهوود ف، ومياقبووة ال ووبان وتفتوويل المفوواتي والوودواويي بررووا هووف 
 .لتريييع لد عيل ا
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 ي:ييكمائن
ه بيية ئا موة هلو  أ وللب نصوب الكموا ف، وهوذا  إ تياتيريةهتمدت الللات الفين ية إ 

، وهوذا اللاليوة األولو  ال اد وةالخام وة و ي الم ولوة  ولملاعدة تري ات وحدات عيل الترييوي 
حتوو  تووتمبف مووف تووأميف مياكيهووا الع ووبيية التووي  انوول هي ووة لدرمووات  تا ووب عوويل الترييووي 

 وووي المياكوووي الع وووبيية التوووي دهمتدوووا باأل ووولرة اليشاشوووة   وووتعمارية ل م دوووا اللووولات ا فوووو ر  
التووووي  انوووول ت ووووتدد  التري ووووات  وباخليووووات الرليلووووة المصووووفرة ال وووويما الوووودبابات والمينروووويات

ليموي بالمد  يوة والل ابو  إخصل  وي همليوات اللصوع واالمفبلهة هل  الردود وخارعدا، وئد 
 :دد تدا هملية اللصع نذ يإ ت ماكف التيواللاذ ات، ومف بيف األ

 .وعب  الد ان وملال إل     ت ل لة والماء األبيا شما  وشي   ل   الرمامات -

 .1با  ا ة إل  الم اا  المتاخمة للردود التلن ية عب  الد ي و لاحي شما  تب ة -
كة،  موا ت ل  المتميد ف وإختيا  األ لك الفا  ما ئامل بتل يل حلل  األلالام لم ل  

يادت أهووداد ع لدهووا خامووة  ووي المياكووي الداخليووة لعووي  وحوودات عوويل الترييووي  ووي الم وواا  
 ات،  ما أندا الرت  ي أ اليبدا الرما ية وإتباهدا لتكتيبوالداخلية ال يما اللادمة مف األوراس

مووول نصوووب  موووا ف ئووويب المياكوووي الع وووبيية لضووومان ومووول  التعييووويات، حيوووث وئعووول  ةد اعيووو
 وان  هل  ال  الرودود الفويقية الترييي  ي هدل  ما ف  ي العد د مف الم اا وحدات عيل 

الوذ  را و  اللولات التوي هبويت ال ود الفوا ك " همار راعري"أشديها الكميف الذ  أ تفدد في  
ي".الواهي اليبيي  "ونا ب   "هلي  لايعي"ئيب نلييف بقيادل ئا د اللالية األول  

ي
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 شووووبالية تووووولر عوووويل الترييووووي الوووولا ي باللاليووووة األولوووو  أوراس تويئ ووووا مووووف خوووول  
 :ال مامفة تلمل ا إل  مرملهة مف ال تا   يمبف تلخيصدا فيما  لي

  وتياتيري وتضاري ودا الصو بة ععلول م دوا م ولوة هاموة، نظويا لملئعدوا ا  األولو اللالية 
ات  ووولا وتمي وووي وحووودكوووان لدوووا ال وووب   وووي تفريوووي الرووولرل الترييييوووة الريا ييوووة و وووذا علوووب ال

، وئووود إ وووتواهل أن تترمووو  هوووبء الرووولرل  وووي بوووداياتدا بفضووو  مردووولدات عبوووارل التوووي الرووويل
 .ئامل بدا قيادل الم ولة األول  بيهامة مصوف  بف بللعيد

 وهوووذا موووا  ووواهد هلووو  تفريوووي الرووولرل  األوراسبووولادر الووولهي ال يا وووي لووودع  وووبان  ظدووولر
والتوووي ععلووول م دوووا ئلعوووة   وووتعمار الفين وووياو وووة لإلنتفا ووواتدم المتكووويرل الم إ  ووويوترلووو  ذلوووك 

 وومف الر وواا الفووب  ه ووبي  لري ووة للرولار خامووة وأندووا  انوول موولذا  للفوواريف مووف الم ا ووليف 
إنتصوووار الرييوووات الديملياايوووة بعووود إكتفوووا  أموووي الم ظموووة الخاموووة حيوووث إحتضووو ل م ولوووة 

للا يووووة وغي وووولا مبووووادو األوراس الالالبيووووة موووو دم والووووذ ف  وووواهملا  ووووي نفووووي الوووولهي باللضووووية ا
  .م4591 تتيعم  ي  ريل العمليات الم لرة بعد تفريي  لرل نل مبي ال ضا  والملاومة التي 

 التووي شووبلل ال وولال األولوو  لللوولات الول  يووة لر وولد الفووي  الع ووبيية الصووالييل   ووتواهلإ
ك عووويل الترييوووي أن تربووول وعلدهوووا بترليووو  أهووودا دا الع وووبيية رغوووم نلوووص ا مبانيوووات، وذلووو

وا هلوو  هوواتلدم القيووام بالعمليووات األولوو  التووي الت ظوويم المربووم لللووادل األوا وو  الووذ ف أخووذبفضوو  
 .عيل الترييي اللا ي كانل بمرابة  تابة لفدادل ميلد

 بان األوراس  تل يل دا يل العمليات الع بيية ونفي الفكي الرلر  لدع شييرة أو ل مف 
 ية بفضو  ح كوة وتودبيي اللا ود شويراني بفويي الوذ  ليفم  م ولة ال مامفة حت  الردود التلن
ئووام بت ظوويم نفوواج وحوودات عوويل الترييووي التووي أ بتوول نلوو  ملووي ا دارل إلوو  عبووا  ال مامفووة و 

عدارتدا  ي ملاعدة ا  تعمار الفين ي خامة بعد ال راا الكبيي  وي معي وة الروي   وبتمبي 
 .م4599
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  عل ا دارل الفين وية هبوي  و  أعديتدووا  وو األولو اللضواء هلو  الروولرل  وي الم ولوة  بالوي
ئووانلن حالووة الووولارو با  ووا ة إلوو  تي يووي  ووتر ا ية مووف خوول  إموودار إإلوو  توبيوو  إعووياءات 

وييووووادل هوووودد الروووويل الفين ووووي، وا هتموووواد هلوووو  أ ووووللب  العموووو  الع ووووبي  بالم ولووووة األولوووو 
إ ويا  الرولرل  المياوغة الذ  هبي ه   مفويوع عواك  ل وتا  ا مولحي الوذ   وان  دود  إلو 

أهمووا  معيولووة عوواءت ب ووبب  وولء األو وواع ا عتماعيووة مووف مرتلاهووا وتصوولييها هلوو  أندووا 
  .وا ئتصادية

 أوراس ال مامفووة عوويل الترييووي الوولا ي  ووي  األولوو عاليافيووة وتضوواري  اللاليووة   وواهدت
  ووتخدامإبفضوو   رواا والمعووداتملاعدووة الروويل الفين ووي وإلرووا  الخ ووا ي الفادحووة بوو   ووي األ

، حيوث  وان ا هتمواد هلو  ميدان المعي ة  ع صوي م واهد للتصود  للخووط الريبيوة الفين وية
،  ربووا  الربوو  أ ووللب حوويب العصووابات الووذ  أ بوول نراهتوو  وألروو  هوويا م بووالريل الفين ووي

والوووود ان والع وووو  وبل موووواش  انوووول مياكووووي  ررئوووولوعبوووو  أحمووووي خوووودو وعبوووو  االير  و  األبوووويا
يي اللا ي وشددت مختلع المعارك التي خا تدا اولا  حتض ل ئلات عيل التري إه بيية 

 . تيل الرلرل التريييية
  ذلووك  م ميحلووة حا وومة  ووي توواريا الروولرل الريا ييووة4599أوت  12يعتبووي موو تمي الصوولمام

بفض  الليارات الت ظيمية التي م ل مختلع الرلانوب خاموة اللويارات الع وبيية التوي أهوادت 
اخليووات لييووادل  عاليتوو  لملاعدووة الخوووط ا  ووتعمارية  ايبلووة عوويل الترييووي الوولا ي وو ووعل

المرلوو  الوولا ي للروولرل الووذ  مروو  أهلوو   التووي تدوود  لللضوواء هلوو  الروولرل، خامووة موول موويلد
مرلول الردواي لر وة الت  وي  والت فيوذ التوي  لوة  ي الرولرل والوذ  تولل  الرانوب التفوييعي،  وم 

توولر العمليوات الع وبيية موف لت ظيميوة هلو  الت فيذ  للرلرل، و ل  ت عب  هذه ا عوياءات ا
حيووووث إت وووواع رئعووووة الروووولرل وإنضوووومام أغلووووب أئووووواب الري ووووة اللا يووووة إليدووووا وترليوووو  التعب ووووة 

 .الرماهييية
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 أوراس ال مامفوووة باشووويت قيوووادل الرووويل  األولووو عووويل الترييوووي الووولا ي باللاليوووة  لملاعدوووة
يية أهمدووا غلوو  الروودود بلا وووة  ووتعمار   يا ووة ئا مووة هلوو  مرملهووة مووف التوودابيي الع ووبا 
، وتكريووم همليووات المداهمووة والعمليووات الع ووبيية، ومياقبووة  ووبان ة وولك الفووا كة والمبديبوواأل

هووووادل نفوووي اللووولات الع ووووبيية المدربوووة مووووف إ  ووولا ، و نفووواء المرتفوووودات ومياقبوووة األإالم ولوووة و 
 .مختلع التفبيلت والمدهلمة بأحد  الل ا   الع بيية البيية والرلية

 أوراس  األولوو هووا عوويل الترييووي الوولا ي باللاليووة االع ووبيية التووي تب   ووتياتيريةا  تووولرت
تبعووول ئووولات عووويل الترييوووي إال مامفوووة، و ووو  المعويوووات التوووي  وووان يفي ووودا الميووودان، حيوووث 

ب الكموا ف  وي مختلوع نولاحي  اليب وتل يوات ه وبيية ئا موة هلو  أ وللب نصوأاللا ي هدل 
 ووووووت يا  اللوووووودرات الع ووووووبيية للروووووويل إو  دارل الفين وووووويةهموووووولء ا غتيووووووا  إ ، و األولوووووو  لاليووووووةال
 وووتعمار  بلا ووووة مداعموووة ئلاتووو  المتمي ووويل هلووو  الرووودود و ووويب مياكووويه الع وووبيية بفوووي  ا 

 ما هي  عويل الترييوي ، و ذلك إ تددا  الكلللن  الرد رة األ لرةه بيية مدربة ومرديل ب
هتمووود هلووو  أ وووللب الرووويب الخاافوووة إ  لووود  وووي هوووذه الميحلوووة توووولرا ملرلظوووا  وووي إ وووتياتيريت  

  الب وو ةوتر ووب الملاعدووة المباشوويل موول العوودو وذلووك ب صووب الكمووا ف والدوود  مووف ورا دووا يهيهوو
 . تعماريةئتصاد  ين ا ا الترتية  

  رغم ال راحات الع بيية التي حللدا ع لد عويل الترييوي باللاليوة األولو  أوراس ال مامفوة
لو  هويات  بيويل نتيروة  رويل الصوياهات بويف ئوادل م االدوا ال ويما إال أن هذه اللالية تعي ول إ

بعووود إ تفوووداد ئا ووودها شووويراني بفووويي  وووم مصووووف  بوووف بللعيووود، و وووذلك نتيروووة ر وووا الوووبعا 
لليارات م تمي الصولمام مموا ععلدوا تفلود مبانتدوا اليياديوة وتفلود أبويي ئادتدوا الع وبيييف الوذ ف 

ام، وئوود إ ووتمي الل وول هلوو  حالوو  إلوو  حوويف ئوودوم ر ووملا تاريخووا نامووعا   ووي الفووراهة وا ئوود
م الذ  إ تواع إل  حد  بيوي إهوادل ا نضوباج 4591مرملد الفييم هل  رأس اللالية أ يي  

 .وإ ت  ا  نفاج عيل الترييي مف عد د باللالية األول  أوراس ال مامفة



            : خامتة
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  ية للد هي  عيل الردود تولرا  ي ت ظيمات  بعد ظدلر لر وة العمليوات الع وبي(COM )
التي هب ل تب  ي ملاربة عد دل لريل الترييي اللا ي لملاعدة  يا ة الاللو  والتوليو  التوي 

وئوود  ووان لففوو  هووذه اخليووة الم ووترد ة أ ووي  وولبي هلوو   ،ظدوويت  ووي شووب  ب وواء خووط موولري 
حوودو  إنيالئووات خويوويل عووياء إهوودام ئووادل نفوواج عوويل الترييووي  ووي اللاليووة األولوو  ال وويما بعوود 

 (. اميل لعملر  م)ريل الترييي اللا ي بارييف ل
 

 ع أن  ربول  وتواالوذ  إمتواي بدوا عويل الترييوي الولا ي إالر كة الع وبيية التوي   اهدت
التووي هملوول هلوو  توووليي وت ليوول أ وواليبدا  ووي الملاعدووة، وهووذا إن د   هرووي ال بلييووة الفين ووية

ييووي و وويويت   وووي  إنمووا  ووود  هلوو  ئوولل إرادل الفوووعب الريا ووي  وتفوول  عووويل التر ءهلوو  شووي
مووف حفوود اللوولات  لن هتموودها الر ووياالت الفين وويإ الميوودان،  لوود بوويهف هلوو  أن األ وواليب التووي 

، إئاموة المرتفودات، و اللا وعةوالرمولت الع وبيية  بييل وتي ييها هلو   ولا الويويانبصلرل  
ية الفويقية وحيمان الرلرل مف ئلاهدها الخلفية بإئامة ال دود الفا كة هل  ال  الردود الريا ي 

م دوووا والاليبيوووة، موووا هوووي إال أ ووواليب  ووواهمل  وووي  وووعع الربلموووات الفين وووية مموووا أدع إلووو  
 كوان رخيهوا قيوام الرمدلريوة الخام وة هلو  أنلوا  الرمدلريوة   للادا اللاحدل تللع األخيع،

وذلوووك اليابعوووة بقيوووادل الر ووويا  ديالووول  الوووذ  حووواو  بإ وووتياتيريت  الرد ووودل اللضووواء هلووو  الرووولرل 
والقيووام بعمليووات تمفوويوية  بوويع للئووع إ ووتياتيرية تعتموود هلوو  تي يووي العموو  الع ووبي  بل وول 

نفاج عيل الترييي وهوذا موا هبوي ه و  مخووط شوا  الوذ   انول لو  نتوا    ار يوة هلو  الرولرل 
لمووا تلئوواه الفووعب الريا ووي  مووف بفعوو  الخ ووا ي التووي لرلوول بلحوودات عوويل الترييووي و ووذلك 

والتوليوو  بتل وويل الم وواا  المريمووة وإئامووة المرتفوودات وحيمووان معانووال نتيرووة  يا ووة الاللوو  
 .غالبية ال بان مف ملارد ريئدم
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  ب وووبب الخ وووا ي التوووي لرلووول برووويل الترييوووي الووولا ي عوووياء  يا وووة الرمدلريوووة الفين وووية
ملاربووة م والتووي تب  وول 4592الخام ووة تووم إنفوواء هي ووة األر ووان العامووة للروويل بدايووة مووف  وو ة 

  إهووووادل ت ظووويم و وووبط نفوووواج عووويل الترييوووي الوووولا ي هلووو  الرووودود و ووووي عد ووودل تعتمووود هلووو
اللاليووووات الداخليووووة، وئوووود  ووووان لدووووذه الملاربووووة ر ووووار إيرابيووووة هلوووو  العموووو  الع ووووبي  بإ ووووت  ا  

أ اليب عد دل وإاوارات مدربوة وبت وليح حود ث إ وتواع أن همليات عيل الترييي وبإ تعما  
  العمليوووووات بووووولتييل  بيووووويل حللووووول ال صوووووي   تصوووووي هلووووو   يا وووووة الاللووووو  والتوليووووو  وإ وووووت  ا

 .وا  تلل 



 

 

 

 

 

 المالحق



            : املالحق
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ي
ي1:ثك جيعسكتيجيبباج جميمهاشمجي6591عملةاتيأولينو مبتيي(:6)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
 .المترع اللا ي للمراهد والية بات ة 1



            : املالحق

 -386 - 

 

 
ي1:ميمهاشمجيم وليكهتبائ يبخ شلج6591عملةاتيأولينو مبتي(:ي1)ييمل قيرةمي

 

 
 

                                                 
 .المترع اللا ي للمراهد والية بات ة 1



            : املالحق

 -383 - 

 

ي
ي1:   ي  يييواليجييألويىمبادئيوةوينينيشةتيييا تيتيييوي(:ي9)ييمل قيرةمي

ي

ي
ي

                                                 
 .المترع اللا ي للمراهد والية أم البلائي 1



            : املالحق

 -381 - 

 

ي
ي1:م ضتيإسا ويبيبوبكتيسايميممتايييقائديشة ان يبشيت(:ي1)ييمل قيرةمي

ي

ي
ي

                                                 
1
 A.N.O.M 7SAS/69, (Suspects indvidus recherches, dé tenus, Fiches correspendance 

1955/1962), Inteeogatoire de Salem Boubaker, Linfirmier de Chihani Bachir. 



            : املالحق

 -389 - 

 

ي
ي1:ج ظةمييي ويح يييعسكتيجيبايم طقجييألويىييألوريس(:ي9)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
1
 A.N.O.M 7SAS/69, Op.Cit. 



            : املالحق

 -382 - 

 

ي
ي1:م6599ج ظةميييقويعديييخلفةجييلثورةييي زيئتيجيباونسي(:ي1)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
1
 A.N.O.M 7SAS/69, Op.Cit 



            : املالحق

 -387 - 

 

ي
ي1:نشاطيييمصايحييإلديريجيييماخصصجيضديييثورةيبايواليجييألويى(:ي6-8)يييمل قيرةم

ي

ي

                                                 
1
 A.N.O.M 7SAS 72, Section Adminstative Spécialisée de Cheria 1954-1962, Lutte Contre Le 

A.L.N: Opérations, Activité Militaire Instructions, Compts-rendus (1955-1961). 



            : املالحق

 -388 - 

 

ي
ي1:نشاطيييمصايحييإلديريجيييماخصصجيضديييثورةيبايواليجييألويى(:ي1-8)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
1
 A.N.O.M 7SAS 72, Op.Cit. 



            : املالحق

 -385 - 

 

ي
ي1:نماذجيعنيمصادرييياموي يويياسلةحيي ةتيييا تيتيييو   (:ي6-7)ييمل قيرةمي

ي

ي
ي

ي

                                                 
 .المترع اللا ي للمراهد والية تب ة 1



            : املالحق

 -351 - 

 

ي
ي1:جيعنيمصادرييياموي يويياسلةحيي ةتيييا تيتيييو   نماذ(:ي1-7)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
 .المترع اللا ي للمراهد والية بات ة 1



            : املالحق

 -350 - 

 

ي
ي1:ةانونيشةتيييا تيتيييو   ييا ظةمييألعماليييقاايةج(:ي5)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
 .و يلة  لمل مف اي  البيوفي لر حف  هللا بلببي، األرشيم الفين ي 1



            : املالحق

 -356 - 

 

ي
ي1":حتبيييعصابات"يياكاةكييي تب يي ةتيييا تيتيييو   ي(:ي61)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
 .المترع اللا ي للمراهد والية بات ة 1



            : املالحق

 -353 - 

 

ي
ي1:م6591سيييا ظةميييعسكتييبايم طقجييألويىييألوري(:ي66)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
 .و يلة  لمل مف اي  الباحث  ييد إيمييوئف، األرشيم الفين ي 1



            : املالحق

 -351 - 

 

ي
ي1:جقتيتيماي يماعلقيبايممونجيييواليجييألويىيأوريسييي مامشج(:ي6-61)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
 .لمترع اللا ي للمراهد والية خ فلةا 1



            : املالحق

 -359 - 

 

ي
ي1:جقتيتيماي يماعلقيبايممونجيييواليجييألويىيأوريسييي مامشج(:ي1-61)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
 .المترع اللا ي للمراهد والية خ فلة 1



            : املالحق

 -352 - 

 

ي
ي1:نماذجيمنينشاطيمصل جيييقويعدييي دوديجيي ةتيييا تيتيييو   (:ي69)ييمل قيرةمي

ي

ي
ي

ي
ي

                                                 
 .و يلة م لمة مف اي  المراهد التلن ي ل الالل ، الرمدلرية التلن ية 1



            : املالحق

 -357 - 

 

ي
ي1:رخصجيمتوريي  وديشةتيييا تيتيييواليجييألويى(:ي61)ييمل قيرةمي

ي
ي

ي

                                                 
 .الواهي اليبيي   العليدو يلة م لمة مف ها لة  1



            : املالحق

 -358 - 

 

ي
ي1:نشاطيمصل جيييص جيبايواليجييألويى(:ي69)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
 .و يلة م لمة مف اي  ال ليب ل الداد  ريايمية 1



            : املالحق

 -355 - 

 

ي
ي1:مهاميمسموي يييمتيكزيبايواليجييألويى(:ي61)ييمل قيرةمي

ي

ي
ي

                                                 
 .هد والية بات ةالمترع اللا ي للمرا 1



            : املالحق

 -111 - 

 

ي
ي1:نشاطيمصل جييإلساخباريتيبايواليجييألويى(:ي68)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
 .المترع اللا ي للمراهد والية خ فلة 1



            : املالحق

 -110 - 

 

ي
ي1:نشاطيمصايحييإلجصاليوييدعايجيبايواليجييألويى(:ي67)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
 .المترع اللا ي للمراهد والية بات ة 1



            : املالحق

 -116 - 

 

ي
ي1:نشاطيييل انيييفتعةجييا صي يييمويدييإلساهالكةجييألساسةج(:ي65)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
 .تب ةالمترع اللا ي للمراهد والية  1



            : املالحق

 -113 - 

 

ي
ي1:نشاطيمصل جييإلساعالماتييلواليجييألويى(:ي11)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
 .المترع اللا ي للمراهد والية خ فلة 1



            : املالحق

 -111 - 

 

ي
ةيشةتيييا تيتيمعيعمالاينماذجيمنيأساييبيجعام يقةادي(:6-16)ييمل قيرةمي

ي1:يإلساعمار
ي

ي

                                                 
1
 A.N.O.M: ALG. G.G.A, D.C.3.Q/63. 



            : املالحق

 -119 - 

 

ي
نماذجيمنيأساييبيجعام يقةادةيشةتيييا تيتيمعيعمالاي(:ي1-16)ييمل قيرةمي

ي1:يإلساعمار
ي

ي

                                                 
1
 A.N.O.M: ALG. G.G.A, D.C.3.Q/63. 



            : املالحق

 -112 - 

 

ي
ي1:جوزيعيةويتيشةتيييا تيتيعلىييي دوديييشتقةج(:ي6-11)ييمل قيرةمي

ي

ي
ي

                                                 
 .915رئم  ، الملع341دو  رئم األرشيم التلن ي، الص  1



            : املالحق

 -117 - 

 

ي
ي1:ن ويجونسنشاطيشةتيييا تيتيإنطالةايمنيييواليجييألويىي(:ي1-11)ييمل قيرةمي

ي

ي
ي

                                                 
 .و يلة م لمة مف اي  البيوفي لر حف  هللا بلببي، أرشيم ما وراء البرار 1



            : املالحق

 -118 - 

 

ي
ي1:بطاةجيش ديجييإلشتيفيعلىييإلجصاالتيبمتكزيجالبتيجونس(:ي19)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
 .المترع اللا ي للمراهد والية خ فلة 1



            : املالحق

 -115 - 

 

ي
ي1":ييميتيث"نماذجيمنيأحكاميييقضاايأث اايييثورةيي(:11)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
 .المترع اللا ي للمراهد والية بات ة 1



            : املالحق

 -101 - 

 

ي
ي1:شمعييإلشاتيكاتيييمايةجيوييابتعاتيوييزكاة(:ي19)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
 :المترع اللا ي للمراهد والية خ فلة 1



            : املالحق

 -100 - 

 

ي
ي1":عقوديييزويج"ايواليجييألويىينشاطيييقضاايب(:ي11)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
 .المترع اللا ي للمراهد والية بات ة 1



            : املالحق

 -106 - 

 

ي
ي1:نموذجي تيقجيضبطيييمويردييياموي ةجيييواليجييألويى(:ي18)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
 .للا ي للمراهد والية أم البلائيالمترع ا 1



            : املالحق

 -103 - 

 

ي
ي1:مساعدةيشةتيييا تيتيييو   ييلفقتيايوييمعوزينيمنييأل اي (:ي17)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
 .المترع اللا ي للمراهد والية بات ة 1



            : املالحق

 -101 - 

 

ي
ي1:ويىجقتيتيييمخابئيو تيقجيضبطيمخازنييياموينيبايواليجييألي(:ي15)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
 .المترع اللا ي للمراهد والية ب بيل 1



            : املالحق

 -109 - 

 

ي
ي1:إلعادةييإلنضباطيبايواليجييألويى"يم موديييشتيف"م هوديتيييقائدي(:ي91)ييمل قيرةمي

ي

ي
ي
ي
ي

                                                 
 . لمل مف الضابط ال امي الرام هلي، الخيوب والية ئ  وي ة 1



            : املالحق

 -102 - 

 

ي
ي  وماتيشةتيييا تيتيييو   يضديييمصايحيييفتنسةج(:ي96)ييمل قيرةمي

ي1:م6598شويلةجيي-شويني

ي

                                                 
1
 C.H.A.T: Sous-série, 1H, 2944, Dossiers 1, Rapports Démbuscades Secteurs d'Arris, Batna, 

Djidjelle et Tebessa (1955-1958). 



            : املالحق
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ي
ي1:جطوريةدريتييياسلةحيي ةتيييا تيتيييو   (:ي91)ييمل قيرةمي

ي

ي
ي

                                                 
1
 C.H.A.T: Op.Cit. 



            : املالحق
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ي
ي1:بايواليجييألويىببوحمامجيو  يةارةيم اشد(:ي99)ل قيرةميييم

ي
ي

ي
ي

                                                 
 .و يلة م لمة مف اي  الباحث  ييد إيمييوئف، أرشيم ئصي  ان ان 1



            : املالحق
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ي
ي1:م6598شويلةجي-حصيلجيخسائتيشةتيييا تيتيشوين(:ي6-91)ييمل قيرةمي

ي

ي
ي

                                                 
1
 A.N.O.M: Implantation rebelle dans le sud GGA3R455-456, ALN Tébessa, Orgainiation et 

Coposition de la mintaqua N°05 et N°06 Wilaya 01. 



            : املالحق
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ي
ي1:م6598شويلةجي-حصيلجيخسائتيشةتيييا تيتيشوين(:ي1-91)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
1
 A.N.O.M: Op.Cit. 



            : املالحق
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ي
ي1(:م6598-6591)حصيلجيخسائتيشةتيييا تيتيييو   ي(:ي6-99)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
1
 A.N.O.M 7SAS 72, Op.Cit. 



            : املالحق
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ي
ي1(:م6598-6591)حصيلجيخسائتيشةتيييا تيتيييو   ي(:ي1-99)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
1
 A.N.O.M 7SAS 72, Op.Cit. 



            : املالحق
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ي
ي1:معايميخط يشاليوموريسيباي دوديييشتقةج(:ي91)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
 .المترع اللا ي للمراهد والية واد   ل  1



            : املالحق
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ي
ي1:ختيطجيجبينيمويةعيخطيموريسيعلىييي دوديييشتقةج(:ي98)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
1
 A.N.O.M , 9336/25/1: Barrage Bone-El Malabiod Trancons B.C.D.E.F. 



            : املالحق

 -169 - 

 

ي
ي  يب اايييسديييشائكييعمالييي زيئتيونيييُمْسا ي(:ي97)ييمل قيرةمي يغ لُّون 

ي1:م6595جبسجي-بئتيييعاجتي
ي
ي

ي

                                                 
 .و يلة م لمة مف اي  الباحث  ييد إيمييوئف، أرشيم ئصي  ان ان 1



            : املالحق
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ي
ي1:معلوماتيماعلقجيبايسديييشائكيموريسيعلىييي دوديييشتقةج(:ي95)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
1
 A.N.O.M, 9336/25/1: Barrage de Frontière Algeiro-Tunisienne. 
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ي
ي1:معلوماتيعنييي اشزييي دودييموريسيباي دوديييشتقةج(:ي11)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
1
 A.N.O.M, 9336/25/1, Op.Cit. 



            : املالحق
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ي
ي1:دودييباي دوديييشتقةجإحصائةاتيحولي اعلةجييي اشزييي (:ي16)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
1
 A.N.O.M, 9336/25/1, Op.Cit. 



            : املالحق
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ي
ي1:جزويدييي اشزييي دودييبوشهزةيييتيدير(:ي11)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
1
 A.N.O.M, 9336/25/1, Barrage Frontière Est (Résau d'Obstacles et chaines radar Bone-El 

Malabiod). 
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 -131 - 

 

ي
ي1:جكايةفييويزميومعديتيجمدبدييي اشزييي دودي(:ي19)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
1
 A.N.O.M, 9336/25/1, Devis des Moyens Necessaires Prolongement du Barrage Frontière 

Jusqu'à Bir El Ater. 
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ي
ي1":بئتيييعاجت"أبتيجيييمتيقبجيعلىييي دوديييشتقةجي(:ي11)ييمل قيرةمي

ي

ي
ي

ي

                                                 
 .هد ة الباحث 1



            : املالحق
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ي
ي1:سةجيييمامتكزةيعلىييي دوديييشتقةجييقويتيييفتن(:ي19)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
1
 A.N.O.M, GGA3R455-456, Op.Cit. 
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ي
يإناقاايش وديشةتيييا تيتييإليا اقيبمدرسجيييادريبيييعسكتييي(:11)ييمل قيرةمي

ي1:يياونسةجيييكافيمدب جب
ي

ي
ي

                                                 
 . لمل مف اي  ها لة العليد الواهي اليبيي   1



            : املالحق
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ي
ي1:أيغامي تديجيمضادةييألشخاص(:ي18)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
1
 A.N.O.M, 93/2239: Fiche Technique relative a la liaison enter mine A.P, Bondissantes U.S. 

et mines Encriers. 



            : املالحق

 -139 - 

 

ي
ي1:نموذجيمنييأليغاميييفتنسةج(:ي17)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
 . تي حيبي للمراهد إبياايم إ ماه ، المترع اللا ي للمراهد، والية خ فلةد 1



            : املالحق
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ي
ي1:يألرايييملغمج(:ي15)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
 .د تي حيبي للمراهد إبياايم إ ماه ، المترع اللا ي للمراهد، والية خ فلة 1



            : املالحق
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ي
عملةاتيإخاتيقيييسديينموذجييلمويديييكهتبائ ييوقفييياةاريأث اا(:ي91)ييمل قيرةمي

ي1:ييشائكيييمكهتب

ي

                                                 
 .د تي حيبي للمراهد إبياايم إ ماه ، المترع اللا ي للمراهد، والية خ فلة 1



            : املالحق
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ي
ي1:نماذجيعنيييصاعقيومشع يييماف تيت(:ي6-96)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
 .اللا ي للمراهد، والية خ فلةد تي حيبي للمراهد إبياايم إ ماه ، المترع  1



            : املالحق
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ي
ي1:نماذجيعنيييصاعقيومشع يييماف تيت(:ي1-96)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
 .د تي حيبي للمراهد إبياايم إ ماه ، المترع اللا ي للمراهد، والية خ فلة 1



            : املالحق
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ي
ي1(:ييعبويتييي اسفج)يي شويتيييماف تةينماذجيعني:ي(6-91)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
 .د تي حيبي للمراهد إبياايم إ ماه ، المترع اللا ي للمراهد، والية خ فلة 1



            : املالحق
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ي
ي1(:ييعبويتييي اسفج)نماذجيعنييي شويتيييماف تةي(:ي1-91)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
 .د تي حيبي للمراهد إبياايم إ ماه ، المترع اللا ي للمراهد، والية خ فلة 1



            : املالحق
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ي
ي1(:ييعبويتييي اسفج)نماذجيعنييي شويتيييماف تةي(:ي9-91)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
 .للمراهد إبياايم إ ماه ، المترع اللا ي للمراهد، والية خ فلة د تي حيبي 1



            : املالحق
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ي
ي1:ييو   يييقةادةيييفتنسةجيجعاتفيبافاةمينشاطيشةتيييا تيت(:ي99)ييمل قيرةمي

ي
ي

ي

                                                 
 .تلن  24/24/4592، 1151الصباا، ع عييدل 1



            : املالحق
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ي
ي1:يكبديييقويتيييفتنسةجيخسائتيبا ضجيشةتيييا تيت(:ي91)ييمل قيرةمي

ي

ي

                                                 
 .تلن  29/24/4592، 4315عييدل العم ، ع 1



            : املالحق
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ي
ييهاللييألحمتييسلمييي  وديييفتنسيينييلهاللييألحمتييياونس ي(:ي99)ييمل قيرةمي

ي1:إلعادجهميإيىيأيمانةا
ي

ي
ي
ي

                                                 
 .تلن  45/24/4592، 4353عييدل العم ، ع 1



            : املالحق
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ي
ي1:انسلميييش ع  يإ اريمشتوعيينماذجيمنيييدعايجيييفتنسةج(:ي91)ييمل قيرةمي

ي

ي
ي
ي

                                                 
 .الواهي اليبيي   العليدو يلة م لمة مف ها لة  1



            : املالحق
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ي
ي1:منيييدعايجيييمضادةيي ةتيييا تيتيضديمشتوعيةس طي جنموذجي(:ي98)ييمل قيرةمي

ي

ي
ي
ي
ي

                                                 
 .لواهي اليبيي  ا العليدو يلة م لمة مف ها لة  1
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I. ي:ييمصادر
ي:يألرشةف:يأوال

1. A.N.O.M 7SAS 72, Section Adminstative Spécialisée de Cheria 1954-

1962, Lutte Contre Le A.L.N: Opérations, Activité Militaire 

Instructions, Compts-rendus (1955-1961). 

2. A.N.O.M 7SAS/69, (Suspects indvidus recherches, dé tenus, Fiches 

correspendance 1955/1962), Inteeogatoire de Salem Boubaker, 

Linfirmier de Chihani Bachir. 

3. A.N.O.M 93/221: Fiche sur les Barrages Frontiére (Réseaux d'obstacles 

et chaines radars, Bone El Malabiod, Bir el ater). 

4. A.N.O.M , 9336/25/1: Barrage Bone-El Malabiod Trancons B.C.D.E.F. 

5. A.N.O.M, 9336/25/1: Barrage de Frontière Algeiro-Tunisienne. 

6. A.N.O.M: Implantation rebelle dans le sud GGA3R455-456, ALN 

Tébessa, Orgainiation et Coposition de la mintaqua N°05 et N°06 

Wilaya 01. 

7. C.H.A.T: Sous-série, 1H, 2944, Dossiers 1, Rapports Démbuscades 

Secteurs d'Arris, Batna, Djidjelle et Tebessa (1955-1958). 

8. Fiche Technique relative a la liaison enter mine A.P, Bondissantes U.S. 

et mines Encriers , A.N.O.M, 93/2239 

حيبووي لروويل الترييووي الوولا ي، المترووع الوولا ي للمراهوود توودريب د تووي : إبووياايم إ ووماه  .5
 .بخ فلة

 .915، ملع 341م دو  رئم : األرشيم اللا ي التلن ي .42
ي:ييشهاديتييي ةج:يثانةا
 21يلووو  بمد  ووة خ فووولة، بتووواريا ملابلوووة شخصووية بم : شوودادل المراهووود ريايميووة ل الدووواد  .4

 .42.22، ال اهة 1241دي مبي 
 .1243مارس  21 بتاريااالب االب بم يل  العا لي ببلدية ب ي العاتي : شدادل المراهد .1
بوووأم  49.22، هلووو  ال ووواهة 1249نووول مبي  41بتووواريا  هلوووي بوووف ديوووة: شووودادل المراهووود  .3

 .العياي  الرمدلرية التلن ية
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بوووأم العوووياي  الرمدلريوووة  1241نووول مبي  41ه يوووة، بتووواريا   ووولن  بوووف :المراهووودشووودادل   .1
 .التلن ية

، هلوو  ال وواهة 1249عووانفي  11: للوواء  ووي م يلوو  بتوواريا ،هيبووي بفوويي :شوودادل المراهوود  .9
49.22. 

ملابلة شخصية بالمي ي اللا ي للدرا ات والبروث  وي الري وة  ،ل دباا :شدادل المراهد .9
 . 42.22: ، هل  ال اهة1241فيفي   21 اللا ية و لرل أو  نل مبي، بتاريا

دي وووومبي  41بم يلوووو  العووووا لي بمد  ووووة تب ووووة، بتوووواريا  ،حموووودان  ووووعد : شوووودادل المراهوووود  .1
 .49.22، ال اهة 1241

يغداني مييو  ونامي  هبد اللادر، ملابلة شخصية بمترع المراهود : شدادل المراهدان .1
 .42.22، هل  ال اهة 1241بات ة، مارس 

 25ل ليووووة ل الباشووووا، ملابلووووة شخصوووية بم يلوووو  بب ووووي العوووواتي، بتوووواريا ع: شووودادل المراهوووود .5
 .41.22، ال اهة 1241 بتمبي 

م يفووووي همووووار، ملابلووووة شخصووووية بم دوبيووووة المراهوووود ف ب ووووي العوووواتي، : شوووودادل المراهوووود .42
 .42.22، ال اهة 1241 بتمبي  21بتاريا 

بوويا لتخليوود مووآ ي ل ه وويف، ملابلوة شخصووية بملووي عم يووة الربو  األ: شودادل المراهوود .44
 .49.22، ال اهة 1241أكتلبي  23الرلرل بتب ة، بتاريا 

ل الالول ، ملابلوة شخصوية بمعتمديوة الراموة واليوة ئواب  بالرمدلريوة : شدادل المراهود .41
 .25.22، ال اهة 1241دي مبي  49التلن ية، بتاريا 

ب وووي العووواتي، هبووود المووولمف إبوووياايم بوووف ل، ملابلوووة شخصوووية بم يلووو  : شووودادل الم ا ووو  .43
 .49.22، ال اهة 1241دي مبي  43بتاريا 

ملابلووة شخصووية بووالمعي  الوودولي للكتوواب  ،مرموولد إ ووماهي  موولو   :شوودادل المراهوود .41
 .44.22، ال اهة 1241نل مبي  29بالريا ي العاممة، 
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ي:يياقاريتيويياس ةالت:يثايثا
 .1221تلاريي م دوبية المراهد ف بالفييعة والية تب ة أو  نل مبي  .4
 .1223تلاريي الم ظمة اللال ية للمراهد ف والية تب ة،  .1
 .1229التلييي اللال ي لت ري  أحدا  الرلرل التريييية والية تب ةو،  .3
تلييووي )التلوواريي الردليووة للاليووات الفووي  الملدمووة إلوو  الملتلوو  الوولا ي الروواني لتوواريا الروولرل  .1

ر الرووووولرل ، دا4511  موووووا 42إلووووو   21، ئصوووووي األموووووم موووووف 4، م1، مووووو (واليوووووة األوراس
 .ا  ييقية، الريا ي

متروع المراهود للاليوة خ فولة، دار : ال ر  الذهبي لفدداء الرولرل الترييييوة للاليوة خ فولة .9
 .ت.ع هيف مليلة، الريا ي، دالدد

 .1241نل مبي  41ت ريلت المترع اللا ي للمراهد بتب ة بتاريا  .9
 .1224نل مبي  43ت ريلت المترع اللا ي للمراهد بخ فلة بتاريا  .1
م، 4591شووييط  يوود ل مدتوو   وواهتان بم ا ووبة ذ وويع إنوودالع الروولرل الترييييووة أو  نوول مبي  .1

 .1221دار الفباب بالفييعة، 
 .1249شييط  يد ل بمترع المراهد تب ة، تاريا الت ري  مارس  .5

ي:ييمذكتيتيييشخصةج:يريبعا
يف وال فووي والتلييووول هووو مووذ يات موووف ئلوووب الروولرل، دار الدووودع للوباهوووة: بلخيشوولش ال وووعيد .4

 .1249مليلة، الريا ي، 
 العفيوم األخضوي،: مذ يات أحمد بف بلة  ما أملها هل  روبيي ميد ، توي: بف بلة أحمد .1

 .ت.، دم فلرات دار اخداب، بييوت
 .1224م ابل الرلرل، دار اللصبة، الريا ي، : بلحارل هبد الييا  .3
ار ئي وي، ، موبعوة همو(م4591-4599)موذ يات المراهود بولدوا ال وبتي : بلدوا ال وبتي .1

 .1221بات ة، الريا ي، 
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الرقيلة مذ يات هف  لرل الترييي اللا ي وما بعد اال وتلل ، دار الدودع، : عيمان همار .9
 .1221الريا ي، 

 وملحي  ول  العوادل، م فولرات : ، توي4، ج(م4591–4591)مذ يل األم  : ديالل  شار  .9
 .4514هليدات، بييوت، 

، م فوووولرات (م4591-4515)موووذ يات أخووووي ئوووادل االوراس التووواريخييف : اليبيوووي  الوووواهي .1
 .1221أنيب، الريا ي، 

، دار األموة للوباهوة وال فوي، 1مذ يات اليا د هرمان  عد  بف الروام، ج:  عد  هرمان .1
 .1242الريا ي، 

مووذ يات المراهوود واللا وود الميووداني الوولرد  ئتووا  هيا ووة، دار   وولي للنتووام : ئتووا  الوولرد  .5
  .1241ي والتلييل تلم ان، الريا ي، وال ف

موف الم ا وو  ال يا وي إلوو  اللا ود الع ووبي  )موذ يات الووي ي  هلوي  ووا ي : كوا ي هلووي .42
 .4555دار اللصبة، الريا ي،  ،(م4519-4591

ذ ييوواتي بالمدر ووة الريبيوووة  اووارات عوويل الترييووي الوولا ي بالكوووا  : الموودني بروواو   .44
 .1242في والتلييل، الريا ي، لل ، دار هلمة (م4591-4591)ل  تي ( تلن )
شوودادات وملائووع مووف " ابووف ال وول  "مووذ يات اليا وود مصوووف  مووياردل : مووياردل مصوووف  .41

 .1223ل ي، دار الددع، الريا ي، م علد  ل: م ييل الرلرل  ي اللالية األول ، تري
وئووووا ل وحلووووا   هدوووود الروووولرل "مووووف مووووذ يات وو ووووا   اليا وووود همووووار موووولا  :موووولا همووووار .43

 .1223دار اللالء، الريا ي، ، "باألوراس التريييية
مووذ يات شوواهد موف ئووينيف ومفووارك  ووي حوويبيف، دار اللصووبة : مول و  مرموولد إ ووماهي  .41

 .1249لل في، الريا ي، 
 .ت.لوباهة، الريا ي، دمذ يات مف نار ونلر، اللا ية لإلشدار وا: ه يف ل .49
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ي:ييكابيبايلغجيييعتبةج:يخامسا
ريووووة  ووووي الريا ووووي مووووف الروووويب العالميووووة األولوووو  إلوووو  الروووولرل الري ووووة الرل : أحموووود مر وووواس .4

م ووعلد حووام م ووعلد، ل عبوواس، دار اللصووبة لل فووي والتلييوول، الريا ووي، : الم وولرة، تووي
1223. 

ار المعي وووة، الريا وووي، ، د(م4591-4541)الري وووة الرلريوووة  وووي الريا وووي : أحمووود مد ووواس .1
1221. 

م وووعلد حوووام م وووعلد، دار : توووي ،1م، ج4591عوووذور أو  نووول مبي : بوووف  ل وووع بوووف خووودل .3
 .1241ي والتلييل، الريا ي، الفاابية لل ف

موووورمد العيبوووي هلووولن، موبعوووة بغيروووة ح وووام، الريا وووي، : حووولي تب وووة، توووي: بيوووار  ا وووتي  .1
1242. 

مصوووف   يحوووات، : ، توووي(م4595–م4591)شوودادتي حووول  التعووذ ب : الر وويا  أو ووواري  .9
 .1221دار المعي ة لل في والتلييل، الريار ي، 

م، دار الفووداب لل فووي والتلييوول، الريا ووي، 4591قب ووات مووف  وولرل نوول مبي : الرووام لخضووي .9
 .ت.د

ي م، اليحلوة لل فو4591نول مبي " تب وة"ها لة و لرل مف ئصوص أوالد  وعد : حمدان  عد  .1
 .1249والتيعمة، الريا ي، 

 ووووعيد اللرووووام، م فوووولرات رنيووووب، : ، تووووي(م4591-4591) لميووووات الروووويب : خالوووود نوووويار .1
 .1221 ي، الريا

م وعلد حوام م وعلد، دار : ، توي(م4591-4591)معي ة عبوا  ال مامفوة : را ادوم يك   .5
 .1221اللصبة لل في، الريا ي، 

، م فووولرات دحلوووب، الريا وووي، مدموووة م رووويل موووف أعووو  ا وووتلل  الريا وووي: عد دحلوووب ووو .42
1222. 

 .1243 دار األمة، الريا ي، اللاهدل الفيقية ئلب الرلرل ال ابا،: الواهي  يعداني .44
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الروولرل الترييييووة  ووي م ولووة األوراس بلديووة يووابلس أنملذعووا، همووار ئي ووي : هلووي موويوي .41
 .1241بات ة، الريا ي، 

يي ووب ئبووي، : ، تووي(م4591-4591)حوولاعي الموولت الربدووة الم  ووية : همووار بوولعل  .43
 .1242دار غينااة للوبل والتلييل، الريا ي، 

بدووووة الترييووووي الوووولا ي، دار الدوووودع اللاليووووة التاريخيووووة األولوووو  عوووويل وع: مووووار موووولاه .41
 .1241ة وال في، الريا ي، هللوبا

وئووا ل ووحلووا   هووف الروولرل الترييييووة بوواألوراس ال احيووة الرالرووة بلهييووم، : همووار موولا .49
 .1223دار الددع لل في والوباهة والتلييل هيف مليلة، الريا ي، 

دودع هويف مليلوة، ر ال، دا4مار ملا، ئادل عيل الترييي الولا ي اللاليوة األولو ، مه .49
 .1221الريا ي، 

، م فوووولرات 3مل وووو  أشيشوووولر ويي ووووب ئبووووي، ج: مد د وووول الروووولرل، تووووي: عي ووو   فوووويدل .41
 .1242الفداب بات ة، الريا ي، 

 .4511بي، اللاهيل، هبد ال امي و لرل الريا ي، دار الم تلب  العي :  تري الذ ب .41
للكتووب، الريا ووي،  أحموود م وولر، م فوولرات الريا ووي: تفووييح حوويب، تووي:  يحووات عبوواس .45

1249. 
 -4599)الفي  ا دارية المتخصصة  ي الريا ي بيف المراليوة واللائول : ئييللر ماتياس .12

 .1243، الريا ي، ، م فلرات ال ا ري للوباهة وال في وا شدار(م4591
: ، توي"حيب الريا ي حي ما  ترل  الع اكي إل  رلة تعوذ ب"ع لد علدون : كللد علان .14

 .1243لصبة لل في، الريا ي، لي، دار الأحمد بف ل بب
ي والتلييول، الريا وي، شاهد هل  إغتيا   لرل، دار األمة للوباهة وال فو: لخضي بلرئعة .11

1241. 
، 1مذ يات ال ليب مورمد مايبي  شدادل   ا ي موف ئلوب الريا وي، ج: مرفلظ اليييد  .13

 .1223والتلييل، الريا ي،  شي ة دار األمة للوباهة وال في
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، دار األمووة، الريا ووي، (م4591-4591) ووي ئلووب المعي ووة : البفوويي ا بياايمووي مووورمد .11
4551. 

شوواهد هلوو  الروولرل  ووي األوراس، دار اللوودس العيبووي وهوويان، : مووورمد الصوواليي هل لووي .19
 .1243الريا ي، 

مراهود، الريا وي، ذ ييوات المعتللويف، م فولرات المتروع الولا ي لل: ل الواهي هيو   .19
4559. 

 .1221يا ي، م، دار ال عمان، الر4591ترضيي الفاتح نل مبي : ل بل يا  .11
المرتفوودات أ  وواء حوويب الريا ووي ح ووب أرشوويم الصووليب األحمووي : مصوووف  خيووااي .11

فوووووي والتلييووووول، ل المعياعوووووي وهموووووي المعياعوووووي، دار هلموووووة للوباهوووووة وال : الووووودولي، توووووي
 .1249الريا ي، 

، دار ( وواس التووي لووم تكتووبئصووة مووذ يات أحموود مر) ووبا  موول اللوودر : مصوووف  دلوول .15
 .1243الخللدنية، الريا ي، 

مووووولا الووووود ف، : ، توووووي4مياكوووووي الترميووووول  وووووي حووووويب الريا وووووي، ج: ميفوووووا   لرنووووواتلن  .32
 .1243م فلرات ال ا ري، الريا ي، 

ي:ييكابيبايلغجييألش بةج:يسادسا
1. Gillbert Meynier: Histoire Interieur du F.L.N (1954-1962), Casbah 

Editions, Alger, 2002. 

2.  Khaled Nezzar: La Mémoires, préface de Ali Haroun, éditions Chihab, 

Alger, 1999. 

3.  Mohamed Harbi: les archives de la révolution Algérienne, les éditions 

Jeun Afrique, 1981. 

4.  Mohammed Harbi et Gilbert Meynier: Le FLN documents et Histoire 

)1954-1962), Casbah editions, Alger, 2004. 

5. Pierre Clostermann: appui feu sur l'oued Hallail, éditeur Flammarion, 

Paris, 1960. 
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6.  Yves Corriere: la guerre d'Algérie dictionnaire et documents, T5, 

SGED, Paris, 2001. 

7. Yves Courriére: La Guerre d'Algérie Dictionnaire et Documents, T5, 

SGED, Paris, Mai 2001. 

8. Yves Courrieurs: La Guerre d'Algérie, Tome 04, les feux du desspoire, 

boussiers saintamand France, 1988. 

ي:يي تيئديوييم الت:يسابعا
 ي:بايلغجيييعتبةج
 .49/44/4599، 21ع  :الملاومة الريا يية .4
 .29/21/4591، 21ع  :المراهد .1
 .21/21/4591، 21ع: المراهد .3
 .24/21/4591، 45، ع1م :المراهد .1
 .49/23/4591، 12ع :المراهد .9
 .24/21/4591، 14ع :المراهد .9
 .21/29/4591، 13ع :المراهد .1
 .41/29/4595، 11ع :المراهد .1
 .21/25/4595، 21، م29ع: المراهد .5

 . 45/42/4595، 93ع :المراهد .42
 .19/24/4592، 92ع :المراهد .44
 .21/21/4592، 94ع :المراهد .41
 .23/42/4592، 11ع :المراهد .43
 .41/42/4592، 12ع :المراهد .41
 .43/21/4594، 3، م15ع :المراهد .49
 .19/21/4594، 51ع :المراهد .49
 .43/44/4594، 1، م421ع :المراهد .41
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 .19/41/4594، 1، م444ع :المراهد .41
 .24/24/4592، 1151ع :الصباا .45
 .21/24/4592، 4321ع :العم  .12
 .29/24/4592، 4329ع :العم  .14
 .44/24/4592، 4344ع :العم  .11
 .45/24/4592، 4341ع :العم  .13
 .12/24/4592، 4341ع :العم  .11
 بايلغجييألش بةج: 

1. Le Monde, N°10, 11/06/1960 

ي:أعماليييملاقةات:يثام ا
، مصوووف  "م  ووي هظمووة شخصووياتدا4591هظمووة  وولرل نوول مبي : "مووورمد الووواهي هوويو    .4

 مبي لتخليوود وحمايووة مووآ ي الروولرل  ووي األوراس، بووف بللعيوود والروولرل الترييييووة، عميعووة أو  نوول 
 .45/42/4551بات ة، 

وائوول الروولرل  ووي اللاليووة األولوو  بوواألوراس  ووي ال وو لات األولوو  بوويف " :مووورمد الووواهي هوويو   .1
مصوووووف  بوووف بللعيوووود والرووولرل الترييييووووة، ، "ختل ووواتإنتصووووارات و إتلحيووود القيووووادل وتفكبدوووا 

 .45/42/4551، بات ة، الرلرل  ي األوراس عميعة أو  نل مبي لتخليد وحماية مآ ي
II. ي:ييمتيشع
ي:ييكابيبايلغجيييعتبةج:يأوال
كوواديميلن لل فوووي مياحووو  الفووتح ا  وولمي لووبلد المالووويب العيبووي، األ: األحموود مووورمد هلووي .4

 .1241األردنية الداشمية، والتلييل، المملكة 
دار  ،(م4594-4592)التوووولر ال يا ووي  وووي الروولرل الريا ييوووة : أحموود م ووعلد  ووويد هلووي .1

 .1242الربمة، الريا ي، 
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الترضوووييات العمليوووة للرووولرل الترييييوووة الريا ييوووة : بلموووالي أح وووفو يغيووود  موووورمد لر وووف أ .3
 .1241م، دار الددع، الريا ي، 4591

مو تمي الصولمام وتوولر  ولرل الترييوي الولا ي الريا ييوة، الم   وة : أيغيد  مورمد لر ف .1
 .4515ا ية للكتاب، الريا ي، الل 

بوووووف داود : ، توووووي4حووووويب الريا وووووي ملوووووع وشووووودادات، م: بلنفووووواي  عووووولن و إ ي ووووول باتييوووووك  .9
 .1243 في، الريا ي،  لم ية، دار اللهي للوباهة وال

حوويب الريا ووي ح ووب  اهليدووا الفين ووييف،  أوعي وو  رشوويد ،  يا ووات هووارتملت ال وو دانص، .9
 .1242دار اللصبة، الريا ي، ل المعياعي وهمي المعياعي، : تي

 وووي أمووو  المأ وووال الريا ييوووة شووودادل هوووف حووويب  ين وووا الرووواكم  وووي : ايموووي هبووود الرميووودبيا  .1
 .1224، مي ي اللحدل العيبية لل في، لب ان، 4، ج(4555-4591)الريا ي 

ار مويخة الصومل الفوديد اللا ود الوالوب العيبوي اللمولد ، موبعوة مويو : ب ي هبود الرميود .1
 .1241واد   ل ، الريا ي، 

 .1221كتاب الرد ث، الريا ي، لرلرل الريا يية، دار التاريا ا: بلرام مالح .5
 .1221لرد ث، الريا ي، تاريا الرلرل الريا يية، دار الكتاب ا: بلرام مالح .42
 -4591الردووووة الفوووويقية )الللاهوووود الخلفيووووة للروووولرل الريا ييووووة : بللا ووووم مووووورمد ورخوووويون  .44

يووووة و وووولرل أو  ، م فوووولرات المي ووووي الوووولا ي للدرا ووووات البرووووث  ووووي الري ووووة اللا (م4591
 .1221م، الريا ي، 4591نل مبي 

، دار الكتووواب 44كتووواب العبوووي ود ووولان المبتووودأ والخبوووي، م: بوووف خلووودون هبووود اليحموووان .41
 .ني بييوت، لب ان، دتاللب ا

اهووووة وال فووووي، الريا ووووي، الريا ووووي حضووووارل وتوووواريا، دار الدوووودع للوب: بووووف نووووادر الويووووب .43
1221. 

تبووووة ، المب1لترييووووي الوووولا ي شوووودادتي، جا مووووداد خوووول  حوووويب ا: بليبيوووود هبوووود المريوووود .41
 .1221اللا ية، الريا ي، 
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حوويب الريا ووي ومياكووي الروويل الفين ووي لللموول والتعووذ ب  ووي : بلمفصووا  هبوود الكووييم .49
 .4551، دار البعث، الريا ي، (م4591-4591)والية  ويم 

اهود، ، م فولرات متروع المر1، م12و 45 لرات الريا وي بويف اللوينيف : بلهييي يري .49
 .4552ا ي، الري 

تووولر الروولرل الترييييووة الريا ييووة وا  ووتياتيرية الفين ووية لللضوواء هليدووا : بلئييوولل لميوواء .41
 .1243، دار الددع للوباهة وال في والتلييل هيف مليلة، الريا ي، (م4591-4595)
، الملتلو  الولا ي األو  حول  األ ولك "األ لك الفا كة المبديبة: "بل  ة هبد العييي .41

األلالووام، م فوولرات المي ووي الوولا ي للدرا ووات والبرووث  ووي توواريا الري ووة اللا يووة الفووا كة و 
 .1244للصبة لل في، الريا ي، م، دار ا4591و لرل أو  نل مبي 

موووف م ظووولر ( م4591-4591)ا  وووتياتيرية الع وووبيية الفين وووية : بل  وووة هبووود العييوووي .45
 ولك الفوا كة واأللالوام، أمييبيوة، الملتلو  الولا ي األو  حول  األ-بعا الكتابات األنرلول

 .1225لصبة لل في، الريا ي، دار ال
، الملتلووووو  (م4591-4591)ا  وووووتياتيرية الع وووووبيية الفين وووووية : بل  وووووة هبووووود العييوووووي .12

 .1225بة لل في، الريا ي، اللا ي األو  حل  األ لك الفا كة واأللالام، دار اللص
داعيات العمووو  الرووولر  الول ووول األولووو  لرووويل الترييوووي الووولا ي وتووو: بوووللريا  خليفوووة .14

، م فوووولر  وووومف  توووواب دور (أوراس ال مامفووووة-م ولووووة تب ووووة)بم وووواا  الروووودود الفوووويقية 
 .4555رل التريييية، بات ة، م اا  الردود إبان الرل 

، المتروووع (م4599-4591)إ وووتياتيرية الرووولرل  وووي ميحلتدوووا األولووو  : بلموووالي أح وووف .11
 .4551لريا ي، اللا ي للمراهد، ا

ار م بدايووووووة ال دايوووووة لخيا ووووووة الريا وووووي  ين ووووووية، د4591نووووول مبي  أو : بلموووووالي أح ووووووف .13
 .1242المعي ة، الريا ي، 

مصووف  بوف بللعيود ودوره  وي الري وة اللا يوة و ولرل الترييوي، المعوار  : تابليل هلوي .11
 .1241، الريا ي، للوباهة وال في
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ي، ئي ووي بات ووة، الريا وو ، موبعووة همووار1األوفيوواء  ووذ يونك يووا عبوواس، ج: تابليوول همووي .19
1244. 

لود ف، موفائص، تولن ، الري ة اليل وفية  وي تولن ، مبتبوة هولء ا: التي ي العيو ية .19
 .م1244

توب المصويية، اللواهيل، العول الفوا ب، دار الك: العليدل الع وبيية، توي: تفابمان بييت .11
4551. 

صوووووبة، الريا وووووي، ، دار الل(المصووووودر، اليموووووي، الموووووا )الرووووولرل الريا ييوووووة : تقيوووووة موووووورمد .11
1242. 

ألمووووووة، ، دار ا(م4591-4591)دور اللاهوووووودل الفوووووويقية  ووووووي الروووووولرل : الووووووواهي عبلووووووي .15
 .1241الريا ي، 

ع هوويف مصوووف  بووف بللعيوود والروولرل الريا ييووة، دار الدوود: م4591عم يووة أو  نوول مبي  .32
 .4555مليلة، الريا ي، 

دا  عم يووة أو  نوول مبي لتخليوود وحمايووة مووآ ي الروولرل  ووي األوراس، الروولرل الريا ييووة أحوو .34
 .4551لت، الريا ي، وتأم

م، 4549عم يوووة أو  نووول مبي لتخليووود وحمايوووة موووأ ي الرووولرل  وووي األوراس،  ووولرل األوراس  .31
 .4559دار الفداب، الريا ي، 

بروا  العيبيوة، عبدة الترييي اللا ي بيف األ وولرل واللائول، م   وة األ: حيبي مورمد .33
 .4513لب ان، 

، المي ووي (م4591-4591)لترييييووة الت ووليح خوول  الروولرل ا: حفوو  هللا بوولببي ورخوويون  .31
م، اخمووا  4591الوولا ي للدرا ووات والبرووث  ووي توواريا الري ووة اللا يووة و وولرل أو  نوول مبي 

 .1249اهة وال في، الريا ي، للوب
التوووولرات الع وووبيية بم ولوووة تب وووة إبوووان الرووولرل الترييييوووة موووف خووول  : حفووو  هللا بووولببي .39

 .1249والتلييل، الريا ي،  أرشيم ما وراء البرار الفين ي،  لهام لل في
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، (م4591-4591)التموووليف والت وووليح إبوووان  ووولرل الترييوووي الريا ييوووة  :حفووو  هللا بووولببي .39
 .1243معي ة، الريا ي، دار العلم وال

م ، دار العلووو(م4591-4591)نفووأل وتووولر عوويل الترييووي الوولا ي : حفوو  هللا بوولببي .31
 .1243والمعي ة، الريا ي، 

 شوودار، يووة وا هوولم، المي ووي الوولا ي لإلتصووا  وال فووي واالروولرل الريا ي : حموود  أحموود .31
 .4559الريا ي، 

 .1225مل م لل في، الريا ي، ، 4حلار حل  الرلرل، م: خليفة الر يد  ورخيون  .35
، د وولان (م4591-4132)مروووات مووف توواريا الريا ووي المراهوودل : خليفووي هبوود اللووادر .12

 .1242الموبلهات الرام ية، الريا ي، 
-4591)ل يا وووة العيبيوووة والملائوووع الدوليوووة اترووواه الرووولرل الريا ييوووة ا: دبووول إ وووماهي  .14

 .1225ي والتلييل، الريا ي، ، دار هلمة لل ف(م4591
 .1243الم المعي ة، الكليل، ، ه4تاريا الماليب الكبيي، م: دبلير مورمد هلي .11
ليلووووة، الريا ووووي، ، دار الدوووودع هوووويف م1، ج4القبا وووو  األماييغيووووة، م: الوووودراعي بلييووووان .13

1242. 
 يووووة ، الم   ووووة اللا4ج: الروووولرل الريا ييووووة  ووووي هامدووووا األو : اليبيووووي  مووووورمد العيبووووي .11

 .4511للكتاب، الريا ي، 
إشوووبالية القيوووادل  وووي الرووولرل اللاليوووة األولووو  أنملذعوووا، ابعوووة خاموووة بوووليارل : يروا  ل .19

 .1221مراهد ف، الريا ي، ال
الووولا ي  وووي الرووودود الفووويقية القيوووادل الع وووبيية العليوووا لرووويل الترييوووي : يروا  موووورمد .19

 .1242والتلييل، الريا ي،  والعلئات الريا يية التلن ية، دار هلمة للوباهة وال في
 .1223تلييل، الريا ي، ، دار هلمة لل في وال4اللمامفة  ي الرلرل، م: يروا  مورمد .11
شووودادات العليووود مرمووولد الفوووييم ئا ووود واليوووة األوراس ال مامفوووة، متيروووة : يغووودود هلوووي .11

 .1242وباهة، الريا ي، لل
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التووووووولرات ال يا ووووووية )األوراس إبووووووان  توووووويل اال وووووتعمار الفين ووووووي : يويو هبووووود الرميوووووود .15
فوووي والتلييووول، ، دار هلموووة للوباهوووة وال 4، م(م4535-4131االئتصوووادية واالعتماعيوووة 

 .1225الريا ي، 
 يووووووة للكتوووووواب، الريا ووووووي، م، الم   ووووووة اللا4115 وووووولرل األوراس : يويو هبوووووود الرميوووووود .92

4519. 
هويف مليلوة،  مروات  ي تواريا الريا وي، دار هلموة لل فوي والتلييول: يويو هبد الرميد .94

 .1221الريا ي، 
ملر ووئا ل الرلرل التريييية  ي ناحية أري ، م فلرات متروع :  يار مورمد الصالح .91

 .2006المراهد بات ة، الريا ي، 
 .4515ت، لب ان، ييو ا  تياتيرية والتكتيك الرلرييف، دار العلدل ب:  عد مالح .93
ة للكتواب، درا ات وأبرا   ي تواريا الريا وي، الم   وة اللا يو:  عيدوني نصي الد ف .91

 .4511الريا ي، 
، (م4591-4591)معتلوو  الرووي  بالم وويلة أ  وواء الروولرل الترييييووة :  ووعيد  خمي ووي .99

 .1243تلييل، الريا ي، دار األكاديمية لل في وال
دار المعي ووووة، ، (م4591-4591)بلة ال وووولا الروووولرل الريا ييووووة ومفوووو:  ووووعيد  وهيبووووة .99

 .1225الريا ي، 
رحلة الكفاا  ود ا  وتعمار موف ال وم دو إلو  اللاهودل الفويقية، :  لا ية هبد المالك .91

 .1221اهة وال في، الريا ي، دار الددع للوب
 ر  تاريا اال وتعمار  وي الريا وي، الم   وة اللا يوة للوباهوة :  يم ا  لم اليبيي .91

 .4511لريا ي، ل في، اوا
 ي م، م فوووولرات المترووووع الوووولا4599الروووولرل  ووووي الصوووورا ة الدوليووووة : شووووييط هبوووود هللا .95

 .4599للمراهد، الريا ي، 
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إ ووتياتيرية العوودو لتصووفية الروولرل الريا ييووة،  ل وولة المفوواريل : شووييط لخضووي ورخوويون  .92
 مبي نول البرث اللا ية، المي وي الولا ي للدرا وات والبروث  وي الري وة اللا يوة و ولرل أو  

 .1221م، الريا ي، 4591
ل ا   بالوداد، العويا ، العليدل الع بيية وتولراتدا، دار الكتب وال: شبي  اار  مرملد .94

1249. 
الم ظمووة الخامووة ومو اميل تب ووة، البوودر ال وواال للوباهووة وال فووي : شوللي هبوود اللهوواب .91

 .1249 العلمة، الريا ي،
م، دار 45وعداد أهلدا  وي اللوين نظيات  احصة  ي تاريا تب ة : شللي هبد اللهاب .93

 .1229ريا ي، الددع هيف مليلة، ال
الريا ي ترم  ال لا أو يمف اليليف، درا ة ترليلية  ي تواريا الري وة : الفيا  ليمان .91

م وووعلد حوووام م وووعلد، دار : موووورمد حوووا   الرموووالي، موووي: اللا يوووة والرووولرل الم ووولرة، توووي
 .1221لصبة لل في، الريا ي، ال
هبووود : ، توووي(4594-4522)الملاوموووة ال يا وووية : ي ، مرفووولظ ئوووداشموووار  الريللووو .99

 .4511 ية للكتاب، الريا ي، اللادر بلحيا ، الم   ة اللا
، دار البصووا ي (م4591-4591)الت ظوويم ال يا ووي وا دار  للروولرل :  وويم هللا هليلووة .99

 .1243ل، الريا ي، الرد دل لل في والتليي
 .1225لريا ي، ، دار هلمة، ا لار هظماء: عباس ل .91
 .1242والتلييل، الريا ي،  خصلمات تاريخية، دار هلمة لل في: عباس ل .91
اهوووووة شخصوووووية وا يوووووة، دار هلموووووة للوب 11رواد اللا يوووووة شووووودادات : عبووووواس موووووورمد .95

 .1221وال في، الريا ي، 
  ووووة الفوووويو ، الريا ووووي، ملاعدووووة مووووف أعوووو  الرقيلووووة، م فوووولرات م  : عبوووواس مووووورمد .12

1241. 
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للصب لل فوي، ، دار ا(م4591-4591)بل  مف الرلرل الريا يية  نصي: عباس مورمد .14
 .ت.الريا ي، د

ي هيف مليلوة، الريا وي، األوراس مدد الرلرل، دار الددع للوباهة وال ف: هرماني م علد .11
1241. 

 .1221، دار الددع، الريا ي، أوراس الكيامة أمراد وأنراد: هرماني م علد .13
ع هووووويف مليلوووووة، ائوووووع وأحووووودا ، دار الدووووودمصووووووفي بوووووف بللعيووووود مل : هرمووووواني م وووووعلد .11

 .1221الريا ي، 
هووويف  موووف إغتوووا  بوووف بللعيووود، دار الدووودع للوباهوووة وال فوووي والتلييووول: هرمووواني م وووعلد .19

 .1249مليلة، الريا ي، 
داب، بات وووة، ، م فووولرات الفووو(م4591-4591)أ ووويار حووويب الرووودود : هرووويود موووورمد .19

 .1241الريا ي، 
لفووداب الفووديد مصوووف  بووف بللعيوود، م فوولرات االملووع ال ووي   غتيووا  : هروويود ل .11

 .1249بات ة، الريا ي، 
 .4519الريا ي، ، دار ال فا  ، 1هللا أكبي إنوللل  لرل الريا ي، ج: الع يلي ب ام .11
ال لووواش، بيووويوت، لب وووان، ، دار 4عووويل الترييوووي الووولا ي الريا وووي ، ج: الع ووويلي ب وووام .15

4511. 
مصوووف  ولوود هبوود : يوو  مارتووان، توويهوولدل إلوو  ا  ووت وا  حوولار موول ع: هوول  ه ووي   .12

 .1243و ا  لل في، الريا ي، الخال ، امد
، م فوووولرات (م4591-4132)مظوووواهيات الملاومووووة الريا ييووووة : العلوووول  مووووورمد الويووووب .14

 .4555المراهد ف، الريا ي، ويارل 
وال فووي، اليل ووفيلن وترووير المالوويب العيبووي، المالاربيووة للوباهووة : هليووة الصوواليي هميوويل .11

 .1244تلن ، 
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-4599)الت ووليح والملامولت أ  واء الرولرل الريا ييووة : هميانوي هبود اليحموان ورخويون  .13
، م فوولرات المي ووي الوولا ي للدرا ووات والبرووث  ووي توواريا الري ووة اللا يووة و وولرل (م4591
 .1224م، الريا ي، 4591 مبي أو  نل 

ل الترييييوة الت ليح أ  اء الرلرل، الت ليح والملاملت أ  اء الرلر : همياني هبد اليحمان .11
 .1224ل المراهد ف، الريا ي، ، م فلرات ويار (م4599-4591)
، دار "تولرهوا-دورهوا-ت ظيمدوا-نفوأتدا-أموللدا"اللاهودل الفويقية : هلاد  هبود الرميود .19

 .4553ع هيف مليلة، الريا ي، الدد
يووول، ، غينااوووة لل فوووي والتلي (م4591-4591) ين وووا والرووولرل الريا ييوووة : غيبوووي الالوووالي .19

 .1225 الريا ي،
الروويب الريا ييووة وإنعبا وواتدا هلوو  ا ئتصوواد ا  ووتعمار  ) مووف حوويب : قبووا لي هوولار   .11

 .1241، دار  ل ب العللم، الريا ي، 4بلهلم بللا م، ج: ، مي(الفين ي
المعياعووي : ، تووي(م4591-4132)عيا ووي الريا وويييف، توواريا الريا ووي : ئووداش مرفوولظ .11

 .1221، الريا ي، ANEPمورمد، م فلرات 
 .1225ت الرام ية، الريا ي، وتريرت الريا ي، د لان الموبلها: اش مرفلظئد .15
أداء الريفووويف األلمووواني واألمييبوووي خووول  )ه اموووي اللووولل اللتاليوووة : ئي يلووود موووارتف  وووان .52

 ييود الصواي ، الم   وة العيبيوة للدرا وات : ، توي(م4519_4535الريب العالمية الرانية  
 .4511وال في بييوت، لب ان، 

 .4554، ئ  وي ة، الريا ي، ، دار البعث4ملرمة الريا ي الرد دل، م: مارئلي  ه .54
فووي ئ وو وي ة، الريا ووي، ملرمووة الريا ووي الرد وودل، دار البعووث للوباهووة وال  :ئليوو  همووار .51

1243. 
خوووا موولري  وشووا  هلوو  الروودود الريا ييووة التلن ووية والماليبيووة وتأ ييهمووا : ئ وود  عمووا  .53

 .1221الرلا ة، الريا ي،  ، ويارل(م4591-4591)هل  الرلرل الريا يية 
 .1241ع، دار هلمة، الريا ي، تاريا الريا ي المعامي وئا ل ورؤ : كلاتي م علد .51
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 .1242يا ي، الريا ي أر  األبوا ، موبعة المعار ، الر: لريش إبياايم .59
إ ووواءات  وووي التووواريا الوووداخلي لللاليوووة األولووو  أوراس ال مامفووووة، دار : لالووويور موووالح .59

 .1245لييل، الريا ي، ل في والتالخلدونية ل
اللاليووة األولوو  أوراس )عبوواس لالوويور مووف ال ضووا  إلوو  ئلووب المعي ووة، : لالوويور مووالح .51

 .1249رات الفداب، الريا ي، مالح لاليور، مبار ي اليبيعي، م فل : ، تي(ال مامفة
دار المعي ووووة، ، (م4515-4132)ابووووح ورخوووويون، توووواريا الريا ووووي المعامووووي ر للني ووووي  .51

 .1224الريا ي، 
، م فووولرات (م4591 –م4591)حووويب الريا وووي  لميوووات  تووو  مراهووود : متيروووي بللا وووم .55

 .1221ي ي اللا ي، الريا ي، الم
: ، تعوووي(م4595-4591)ال مامفوووة -ماليبلووولا اليموووا  األوراس: مدا وووي موووورمد العيبوووي .422

 .1244شدار، الريا ي، ملا الد ف األخضي ، الم   ة اللا ية للتصا  وال في وا 
 اامووة اليهووياء ئفووي ال األخضووي : هوولار  بلموود ف اليعوو  اللالووي، تووي: يدمصووالي رشوو .424

 .4552ل هيف مليلة، الريا ي، الصبيري، دار الددع للوبعة وال في والتليي
هووويف  ، دار الدووودع(م4591-4591) ووولرل نووول مبي  وووي الريا وووي : موموووي موووورمد العيووود .421

 .1241مليلة، الريا ي، 
تالوووة، الريا وووي،  ، م فووولرات1يخووويو ، ج يي وووب: عبوووان رمضوووان، تووول: معموووي  خالووود .423

1221. 
ا  تياتيرية الع بيية للرلرل الريا يية، المي ي الولا ي : مللتي هبد هللا ، نرلد اا ي .421

 ، م فووولرات ويارل4591للدرا وووات والبروووث  وووي تووواريا الري وووة اللا يوووة و ووولرل أو  نووول مبي 
 .1243المراهد ف، الريا ي، 

رل الرلا وووووة، الريا وووووي، ، ويا3بي  للرووووولرل الريا ييوووووة، مالتووووواريا الع ووووو: مللتوووووي هبووووود هللا .429
1241. 
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مرموووولد الفووووييم ئا وووود اللاليووووة األولوووو  ووييووووي الت ووووليح إبووووان الروووولرل : مللتووووي هبوووود هللا .429
 .1243معي ة، الريا ي، التريييية، دار العلم وال

، دار المعي وووووووة، 1، م(م4515-4132)تووووووواريا الريا وووووووي المعامووووووويل : مووووووولا بفووووووويي .421
 .1229الريا ي، 

األ لك الفا كة وحلل  األلالوام، م فولرات المي وي الولا ي : م اميية  ل ع ورخيون  .421
 .1221م، الريا ي، 4591ل مبي للدرا ات والبرث  ي تاريا الري ة اللا ية و لرل أو  ن

، دار (م4591-4591)درا ووووات وأبرووووا  حوووول  الروووولرل الترييييووووة  :م اموووويية  ل ووووع .425
 .1243ا ي، في والتلييل، الري هلمة للوباهة وال 

الري ووة الرلريووة  ووي الريا ووي مووف نرووم شووما  إ ييقيووا إلوو  عبدووة الترييووي : موولمف العمووي   .442
 .1223ي والتلييل، الريا ي، ، دار الوليعة لل ف(م4591-4519)اللا ي 

ردود الفعوو  األوليووة داخوول وخارعووا هلوو  غوويل نوول مبي، دار : نا وول بللا ووم مللوولد ئا ووم .444
 .1221، ال في، الريا ياألمة للوباهة و 

موورمد : شودادل  وابط موف المصوالح ال ويية للرولرل الريا ييوة، توي: نراد  مورمد ملويان .441
 .1243والتلييل، الريا ي،  الملياني، غينااة لل في

م  ووووي الريا وووي،  ل ووولة م فووولرات المي ووووي 4591عوووذور نووول مبي : هفوووماو  مصووووف  .443
، دار هلموووة، 4591الووولا ي للدرا وووات والبروووث  وووي الري وووة اللا يوووة و ووولرل أو  نووول مبي 

 .1242الريا ي، 
ي ، دار ئيابوووووووة لل فووووووو(م4591-4591)الووووووودهم الليبوووووووي للرووووووولرل الريا ييوووووووة : ودوع ل .441

 .1241والتلييل، الريا ي، 
، الملتلوو  الوولا ي "الخوووط الرد ميووة الفين ووية  ووي ملاعدووة الروولرل الريا ييووة: "يوواحي ل .449

الوولا ي للدرا ووات والبرووث  ووي  األو  حوول  األ وولك الفووا كة واأللالووام، م فوولرات المي ووي
 .1244للصبة لل في، الريا ي، م، دار ا4591تاريا الري ة اللا ية و لرل أو  نل مبي 
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موووورمد : ، توووي(الم ظموووة الخاموووة)الريا وووي  وووي ظووو  الم وووييل ال ضوووالية :  ل وووفي موووورمد .449
 .1221فلرات  الة، الريا ي، الفييم بف دالي، م 

ي:ييكابيبايلغجييألش بةج:يثانةا
1. Achour Cheurfi: Dictionnaire de la révolution algérienne (1954-1962), 

Editions Casbah, Alger, 2009.    

2. Chérif Ould El Houcine Mohamed: De la résistance à la guerre pour 

l"indépendance (1830-1962), Casbah, Alger, 2010. 

3. Djamel Kharchi: Colonisation et Politique d'assimilation en Algérie 

(1830-1962), éd, Casabah, Alger, 2004. 

4. Mahfoud Kaddache: Et L'Algérie de libera (1954-1962), Edit Alger, 

2000. 

5. Mahfoud Kaddache: Histoire du nationalisme algerien,T02, ENAL, 

Alger, 1993. 

6. Mohamed Guentari: Les Archives de la Révolution Algérienne, éditions 

jeune Afrique, Paris, 1981. 

7. Mohamed Teguia: L'Algérie en guerre, édition o.p.u, Alger, 1988, P233. 

8. MOHAMED YOUSFI: Les Otogesde La Lberte Alger ed Bresses de 

Senagrbhique, éditions ANEL, Alger, 1993. 

9. Ouanassa Siari Tangour: Adjel Adjoul 1922-1993; Un Combat Inachevé 

Insaniyat, N25-26, Juillet-Décember 2004. 

ي:ييموسوعات:يثايثا
، م فوولرات المي ووي الوولا ي (م4591-4591)مل وولهة أهوولم الريا ووي : بللا وومي بوولهلم .4

 .1221م، الريا ي، 4591للدرا ات والبرث  ي الري ة اللا ية و لرل أو  نل مبي 
يوووة للدرا وووات وال فوووي، ، الم   وووة العيب3، ج4المل ووولهة الع وووبيية، م: مرملهوووة بووواحريف .1

 .4552بييوت، 
ال فووي بيوويوت، ، الم   ووة العيبيووة للدرا ووات و 1المل وولهة الع ووبيية، م: مرملهووة بوواحريف .3

 .4551لب ان، 
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ي:ييقويمةسيوييمعاشم:يريبعا
 .4511، دار مادر بييوت، لب ان، 4معرم البلدان، م: الرمل  يائلت .4
 .1221مختار هالم، دار اللصبة، الريا ي، : ئاملس الرلرل الريا يية، تي: ي هاشلرشي  .1
، دار موووداد لل فوووي 4ئووواملس أهووولم شووودداء وأبووووا  الرووولرل الريا ييوووة، ج: مللتوووي هبووود هللا .3

 .1225ي ة، الريا ي، والتلييل ئ  و
ي:ييم التيويي تيئد:يخامسا

 .4511، الريا ي، 99عأو  نل مبي،  مرلة": المدارس الع بيية  ي الردود الفيقية"  .4
رييوي ، المرا ظة ال يا وية لرويل الت391، مرلة الريل، ع"للاء مل الللاء همارل بلئلي" .1

 .4553اللا ي، الريا ي، 
، عم يووة 14، مرلووة التوويا ، ع" يا ووة ديالوول  إتروواه الروولرل الريا ييووة: "أيغيوود  ل لر ووف .3

 .4551لتيا  بات ة، الريا ي، التاريا وا
، الم ظموة 45، مرلة أو  نول مبي، ع"حلا   هف مخوط ملري  وشا : "ل حمل بللا مر  .1

 .4519ة للمراهد ف، الريا ي، اللا ي
، مرلووووووة أو  نوووووول مبي، "م4599عوووووولان  49معي ووووووة تايربلنوووووول : "بياهمووووووي مووووووورمد العيبووووووي .9

 .1225ريا ي، نل مبي ، ال413ع
 ب وال وورلن والمرتفوودات أ  وواء ملئووع المرلفوويف الفين ووييف مووف التعووذ: "بلاليووث ل األموويف .9

 .1224، الريا ي، 29ادر، ع، مرلة المص"الرلرل التريييية
هي  الر يا  ديالل  ل لم الفرعان وتلييي المصيي وتأ ييهما هل  : "بلرغدل رمضان .1

 .1221دي مبي  34، 21، حلليات عامعة ئالمة، ع"الرلرل
مرلووة أو  ": ألولوو  أوراس ال مامفووةالت ظيمووات األوليووة للروولرل  ووي اللاليووة ا: "بلمووالي أح ووف .1

 .4513، الريا ي، 94ع نل مبي،
رلوة ، م"مياكي الملت البويء وممة هار هل  عويل  ين وا ا  وتعمارية: "بلمالي أح ف .5

 .1221، ما  21المصادر، ع
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، 29، مرلوة الوذاكيل، ع"الرلاعي المبديبة واأل لك الفا كة واأللالام: "بيوام مصوف  .42
 .1222هد، اللا ي للمراالمترع 

، مرلوووووة ("م4591-4599)ت ظووووويم اياكووووو  واليوووووة األوراس ال مامفوووووة : "تابليووووول هلوووووي .44
مبي ، المي ي اللا ي للدرا ات والبرث  ي الري ة اللا ية و لرل أو  نول 29المصادر، ع

 .1221م، الريا ي، 4591
-41، مرلووة ا حيوواء، ع"م ولووة األوراس  ووي تلوواريي الر ويا  بوول  شووارييي: "تيتيوة ليلوو  .41

 .1241/1249،  لية العللم االن انية وا عتماعية، عامعة الرام لخضي بات ة، 441
، 91-94لة، ع ، مرلوووووة االموووووا"يات موووووف األوراسصوووووشخ: "الريلنوووووي هبووووود اليحموووووان .43

 .4511نل مبي 
، مرلة العلولم ا ن وانية "عيل الترييي اللا ي والمصالح الداهمة ل : "حف  هللا بلببي .41

 .1241عامعة تب ة، الريا ي، العللم ا ن انية وا عتماعية، ،  لية 29وا عتماعية، ع
العليودل الع ووبيية لربدووة "كو  شوويء هوف مياكووي التوودريب أ  واء الروولرل : "رمضواني مووورمد .49

 .1244نل مبي  24، 11يلمي، ع، عييدل الفيو  ال"الترييي اللا ي
ة أو  مرلوووو، "ا هووووداد للروووولرل وومووووع إنوووودالهدا  ووووي األوراس: "شووووي ي األميووووي يريوووو  .49

 .4514، 93نل مبي، ع
، الم ظمووة اللا يووة 413، مرلووة أو  نوول مبي، ع"مياكووي الترميوول: "شوويخي هبوود الرميوود .41

 .4553للمراهد ف، الريا ي، 
، 59-51ي، ع، مرلوة أو  نول مب"خوط شوا  حواعي المولت ا لكتيونوي: "هلي ال ياشوي .41

 .4511أوت -عليلية
، "بيية لرويل وعبدوة الترييوي الولا يالو ظم ال يا وية وا داريوة والع و: "ئ وار  مورمد .45

 .4511، الريا ي، 19 مبي، ع مرلة أو  نل 
، 91، مرلوة أو  نول مبي، ع"المودارس الع وبيية أ  واء الرولرل الترييييوة: "المدني براو   .12

 .4511ة للمراهد ف، الريا ي، الم ظمة اللا ي
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عم يووة  ،29، مرلووة التوويا ، ع"نبووذل هووف حيووال الفووديد ليهووي شووييط: "م اموويية  ل ووع .14
 .4553 ي، التاريا والتيا  األ ي  بات ة، الريا

ي:أعماليييملاقةات:يسادسا
الفووديد البووو  الوالووب العيبووي ئموولد  را وود الكفوواا الوولا ي بووالر لب : "الرميوودهبوود  ب ووي .4

 .، واد   ل 1241عانفي  21، الملتل  اللا ي األو ، "الفيئي الريا ي  
لوووو  الوووولا ي ، الملت"والمرووووا  هبووووي العصوووولر ا ئلوووويم األورا ووووي ا ن ووووان: " دو ووووي ناديووووة .1

 12-45خ فوووولة،  عموووولمي الوووولا يم فوووولرات المترووووع الال ووووابل، األوراس هبووووي التوووواريا، 
 .1245مارس 

، الملتلو  "توولر ت ظويم اللضواء المودني أ  واء الرولرل اللاليوة األولو  أنملذعوا: "مالري م   .3
مووارس  41-49هبوود اللووادر  الوولا ي حوول  اللضوواء إبووان الروولرل الترييييووة، عامعووة األميووي

 .1221، م فلرات ويارل المراهد ف، 1229
عويل الترييوي الوولا ي بتولن ، الملتلو  الوولا ي حول  نفوأل وتووولر : هليوة الصواليي هميوويل .1

 .، الريا ي1229هد ف، عليلية ، ويارل المرا(م4591-4591)عيل الترييي اللا ي 
، الملتلوووو  (م4591-4591)لمرووووة تاريخيووووة هووووف عوووويل الترييووووي الوووولا ي : ئ ووووان عمووووا  .9

الووودولي حووول  نفوووأل وتوووولر عووويل الترييوووي الووولا ي، م فووولرات المي وووي الووولا ي للدرا وووات 
 .1229م، الريا ي، 4591و  نل مبي والبرث  ي تاريا الري ة اللا ية و لرل أ

، "م4599موووووارس  -4591ملاعدوووووة الرووووولرل  وووووي األوراس نووووول مبي : "موموووووي موووووورمد العيووووود .9
ل وحمايوووووة الرووووولرل  وووووي األوراس، مصووووووف  بوووووف بللعيووووود والرووووولر عم يوووووة أو  نووووول مبي لتخليووووود 

 .1229الريا ي، الريا يية، 
، الملتلوو  الوولا ي حوول  اللضوواء إبووان "اللضوواء أ  وواء الروولرل: "قبووا لي رمووا و معوويوي هوودع  .1

، م فوووولرات ويارل 1229مووووارس  41-49الروووولرل الترييييووووة، عامعووووة األميووووي هبوووود اللووووادر 
 .1221المراهد ف، 
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، الملتلو  "ئولات عويل الترييوي الولا ي المتمي ويل هلو  الرودود الفويقية: "م اميية  ل ع .1
 ف، الريا ووي، الوودولي حوول  نفووأل وتووولر عوويل الترييووي الوولا ي، م فوولرات ويارل المراهوود

1229. 
ي:ييتسائ ييي امعةج:يسابعا

 رسائ يييدكاوريل: 
، (م4592-4599)الرووووويب ال ف وووووية الفين وووووية ورد  عووووو  الرووووولرل الريا ييوووووة : بوووووف دارل ل .4

 .1221/1221، عامعة الريا ي، أايوحة ل ي  شدادل الد تلراه 
، أايوحوة ملدموة ل يو  (م4591-4591)شببات الدهم الللع تيبي للرولرل : عبلي الواهي .1

شوووودادل د توووولراه  ووووي التوووواريا المعامووووي، ئ ووووم التوووواريا، عامعووووة أبوووول ببووووي بللا وووود بتلم ووووان، 
1225/1242. 

، أايوحوووة (م4591-4591)القياديوووة للرووولرل الترييييوووة  توووولر الدي وووات: خيروووي هبووود ال ووولر .3
ملدموووة ل يووو  شووودادل د تووولراه  وووي التووواريا المعاموووي، ئ وووم التووواريا،  ليوووة العلووولم ا ن وووانية 

 .1229/1229لريا ي، وا عتماعية، عامعة ا
 رسائ يييماشسايت: 
 ايبلووووة وت ظوووويم عوووويل الترييووووي الوووولا ي الريا ووووي  هلوووو  الروووودود الفوووويقية: بلفوووويد  عمووووا  .1

، ر وووالة ملدموووة ل يووو  شووودادل الماع وووتيي  وووي التووواريا الرووود ث (م4591-4591)والاليبيوووة 
 .1221/1229بليريعة، الريا ي،  والمعامي، المدر ة العليا لن اتذل

دور الم ولوة الرانيوة موف اللاليوة التاريخيوة ال اد وة  وي الرولرل الترييييوة الكبويع : عيد  الم .9
 .1222/1224لماع تيي، عامعة الريا ي، ، مذ يل ل ي  شدادل ا(م4599-4591)

، ر وووالة (م4534-4111)دور الووووي  الصووولفية  وووي م ولوووة األوراس : خ فووول  إ وووماهي  .9
ملدمووة ل يوو  شوودادل ماع ووتيي  ووي التوواريا الروود ث والمعامووي، ئ ووم التوواريا واال ووار،  ليووة 

 .1242/1244عة بات ة، االداب والعللم االن انية، عام
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م وووار ومصووويي، موووذ يل ملدموووة ل يووو  ( م4595-4515) همووولر  العليووود ل : وووايح  وووليم .1
شدادل الماع تيي  ي التاريا الرد ث والمعامي، ئ وم التواريا، عامعوة األميوي هبود اللوادر 

 .1242/1244 لمية، ئ  وي ة، للعللم ا 
، أايوحوووة ملدموووة (م4591-4592)الربلموووة الم ئتوووة للرمدلريوووة الريا ييوووة : شوووباا  تووواا .1

 .1223/1221بات ة، ماع تيي، معدد التاريا، عامعة الرام لخضي ل ي  شدادل ال
المبووووادو الت ظيميووووة لقيووووادل الروووولرل الريا ييووووة، ر ووووالة ملدمووووة ل يوووو  شوووودادل : شووووتلاا حبيمووووة .5

الماع ووتيي تخصووص توواريا الروولرل الريا ييووة،  ليووة العلوولم ا ن ووانية وا عتماعيووة، عامعووة 
 .1222/1224الريا ي، 

، ر والة (م4599-4591)لع بي   ي الرلرل الترييييوة الريا ييوة الت ظيم ا: شلي رما  .42
ملدمة ل ي  شدادل الماع تيي  ي التاريا الرد ث والمعامي، ئ م التاريا واخ وار، عامعوة 

 .1229/1229رام لخضي بات ة، ال
، (م4591-4599)اللع ووولن الريا ييووولن بتووولن  ودورهوووم  وووي الرووولرل : ه ووول  موووالح .44

دل الماع ووتيي  ووي التوواريا الروود ث، ئ ووم التوواريا واخ ووار، عامعووة ر ووالة ملدمووة ل يوو  شوودا
 .1221/1225رام لخضي بات ة، ال
-4112)األوراس  وووي الكتابوووات الفين وووية ابوووان الفتووويل الكلللنياليوووة : غيي وووة هبووود ال ووولر .41

، ر ووالة ملدمووة ل يوو  شوودادل الماع ووتيي  ووي توواريا األوراس الروود ث والمعامووي، (م4535
 .1225/1242ة الرام لخضي، بات ة،  ار، عامعئ م التاريا واال

-4545)توووووولر االترووووواه الرووووولر  واللحووووودو   وووووي الري وووووة اللا يوووووة : ئييوووووي   وووووليمان .43
، موووذ يل ملدموووة ل يووو  شووودادل الماع وووتيي  وووي التووواريا الرووود ث والمعاموووي، ئ وووم (م4591

 .1229/1229التاريا واخ ار، عامعة بات ة، 
 وي حي وة ترييوي تولن  والريا وي، ر والة ملدموة دور اللا ييف المالاربة : ميملني ر ا .41

 .1244/1241لرام لخضي بات ة، ل ي  شدادل الماع تيي، ئ م التاريا واخ ار، عامعة ا
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التووولر ال يا ووي والع ووبي  والت ظيمووي للروولرل الترييييووة بم ولووة تب ووة : نصووي هللا  ييوود .49
 ليوووووة العلووووولم يي، ئ وووووم التووووواريا، ، ر وووووالة ملدموووووة ل يووووو  شووووودادل ماع وووووت(م4591-4591)

 .1249/1249، عتماعية، عامعة أبل اللا م  عد هللا الريا ين انية وا ا 
 :ييمويةعييإليكاتونةج:يثام ا

1. https://www.youtube.com/watch?v=A8C6B2z4s0Q 

2. http://www.aljazeera.net  

3. www.ainbeida.tv/posts/2708483399177711، 

4. http://www.crasc.dz, 09/07/2018, 22.00. 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=A8C6B2z4s0Q
http://www.aljazeera.net/
http://www.ainbeida.tv/posts/2708483399177711
http://www.crasc.dz/
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ي:وييشخصةاتييألعالم:يأوال
 065، 062، 069: بياايم ميهلد إ. 
 667، 662، 072، 067، 063، 000، 83، 33، 36: أحمد بف بلة. 

 636 :أحمد دراية. 
   012 (: ي الرلاس)أحمد هبد الييا. 
 615، 080، 081، 068، 067، 063: أحمد مر اس. 
 667، 095، 031، 033، 036، 017، 012، 86، 99، 96، 39، 31: أحمد نلاورل ،

631 ،630 ،636. 
   693: إ ماهي  ملو. 
 306: أل  ييد. 
   رندر  ملري(Andre Morice :)601 ،600 ،607 ،608. 
  إ دغار لر(E.Foure :)85 ،59 ،650. 
 068، 063، 79، 27: الباهي شلشان. 
 011: بفيي هيبي. 
  000، 001، 012، 019، 75، 78، 72، 79، 71(:  يد  ح ي)بفيي ورتان. 
 83، 78، 79، 71، 71: بف همي عيلني. 
 667، 662: بف  ل ع بف خدل. 
 95: بلببي  المي. 
   بلرعي  ملنلر(B.Mounory:) 601. 
   عاك  ل تا(Jaque Soustelle :)81 ،87 ،88 ،85 ،56 ،53 ،59 ،57، 322. 
   عاك شل اليي(Jaque Chovallier :)82. 
 671، 016: عديات المبي. 
 083: عما  هبد ال امي. 
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  الر يا  إ لي(Elly :)656. 
   الر يا  بارالن(Parlange :)51 ،58 ،051. 
  الر يا  عانل(Jano :)655. 
   الر يا  عي(Gilles :)56. 
  الر يا  ديبلنيو(Decornau :)56 ،655. 
  الر يا   بيلمان(Spilman :)38. 
  الر يا   انكل يم(Vanuxem :)088. 
  الر يا  ئلرو(Gouraud:) 311. 
  636، 095، 031، 031، 012، 86، 22، 91، 90، 15 :الرام لخضي العبيد ،

306 . 

 698، 615، 618، 086، 35: الربيب بلرئيبة. 
 662، 33، 36، 30، 31 :ح يف ر ل أحمد. 
   80، 92، 93، 37: ح يف بيحا. 
  31، 68: ح يف لرل. 
 033، 036 :حيري المبي. 
 667: خالد نيار. 
  030، 57، 60: دومي يك  ارا. 
 369، 621، 006، 17، 37، 32: د دوش مياد. 
 662، 17، 37، 32: رابح بيواج. 
  راوو   االن(R.Salane:) 615 ،650 ،656.  
 308، 307، 300، 620: اليا د إ د ي. 
  روعي  ليلنارد(Roger Lionaurd :)89 ،56. 
 069، 17، 37: يياللد  ل ع. 



            : فهرس األعالم واألماكن

 -178 - 

 

 301، 667، 662، 009 : عد دحلب. 
  306:  ليمان دهيلي. 
 670، 628، 020، 031، 036، 065، 000، 001 : ماهلي مالح بف هلي. 
 17:  ليداني بلعمعة. 
 082، 02: شار  رندر  علليان. 
   شار  ديالل(Charles de Gaulle :)666 ،699 ،697 ،621 ،625 ،650 ،656 ،

653 ،651 ،659 ،658 ،310 ،303 ،325. 

 031، 065، 068، 063، 000، 001، 85، 79، 71، 25، 26، 13، 11: شييط ليهي ،

021 ،077 ،078 ،668. 
 11، 11، 19، 19، 11، 13، 14، 91، 99، 92، 15، 11، 11: شيراني بفيي ،

14 ،13 ،424 ،421 ،423 ،421 ،441 ،419 ،411 ،432 ،434 ،399. 
 11: مالح بف  ل ع. 
  310، 677، 672، 673، 625(: ل دوشيف)مالح هبيد. 
  636: مالح ئلعي. 
  669، 021، 063، 71 ،25، 11: االب العيبي اللملد. 
   323، 399، 332، 303: الواهي اليبيي. 
 15: الواهي ال ليفي. 
  013، 016، 80، 78، 79، 73، 29، 23، 95، 91، 15، 18، 17: هاع  هرل ،

011 ،019 ،012 ،017 ،018 ،015 ،001 ،063 ،031 ،030 ،076 ،662. 

 068، 000، 001، 71، 25، 28: عباد الييف. 
  305، 616: عباس غيي. 
 016، 81، 78، 79، 73، 28، 27، 29، 98، 97، 93، 15، 18، 17: عباس لاليور ،

013 ،011 ،019 ،018 ،063 ،067 ،068 ،065 ،031 ،030 ،669. 
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 009، 001: عبان رمضان. 
  361، 302، 303، 636، 662، 097، 17: هبد الرفي  بلمل. 
   667، 662، 38: هبد الرميد مدي. 
 031، 068، 067، 063: هبد الري ال ل ي. 
  63، 66، 02: هبد اليحمف ابف خلدون. 
 361: هبد اليحمف بف  الم. 
 669، 031، 068، 11: هبد الكييم هالي. 
 337: هرمان عللي. 
  062، 009، 17، 37، 31: العيبي بف مديد. 
   301: هيالد ف يرار. 
 301: هلول همييل. 
 638، 637، 031، 036، 031 :هلي ال مي. 
 323، 399، 391، 339، 331، 039: هلي  لايعي. 
 306، 23: هلي  ا ي. 
 016، 81: هلي  يبادو. 
 337، 301، 303، 097: هلي م رلي. 
 063، 012، 019، 016، 80، 78، 79، 71 :همار بف بلالعيد. 
 361، 665، 615، 080، 098، 097، 37: همار بف هلدل. 
 039، 033: همار راععي. 
 631، 665، 015: همارل بلئلي. 
  695، 697، 662، 615، 086، 080، 097، 17، 12: هميانهمي أو. 
 068، 015، 018، 017، 019، 83، 78، 28: همي عبار. 
 301، 621، 031: همييوش ر ل حملدل. 
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  068، 000، 001، 70، 71، 25، 28(: البلئصي)هلن همي. 
  يان لان ميتييان (François Mitterrand :)82 ،051. 
 035، 35:  يحات حفاد. 
  301، 301، 636، 630، 665، 668، 667، 662، 22: عباس يحات. 
  000، 019، 016، 52، 81، 75، 79، 71، 28، 13، 16، 10(: بابانا) يحي  اهي ،

067 ،068 ،065. 
 301، 303: ئا د أحمد. 
 27، 91، 96: ئييف بللا م. 
 303، 300، 620، 692، 636، 630، 662، 086، 009، 17، 12: كييم بللا م. 
 بلنل الكلللني  (Blanche :)38. 
  302، 303، 306، 636، 662، 086، 17، 32، 30: لخضي بف البا. 
 301، 667، 662، 065: لميف دباغيف. 
   ماندي   يان(Mandes France :)89 ،85 ،51 ،650. 
   337: ل ال امي مفي. 
 012، 011 :ل الداد  ريايمية. 
 630، 667، 031، 033، 036: ل بلدلشات. 
 11، 30، 67:  بلليدادل. 
  631، 667، 662، 097، 73، 37، 31: ل بل يا. 
 662: ل خيضي. 
 016، 75، 78، 79، 98: ل شامي. 
 636، 630، 631: ل هلاشيية. 
   616، 636، 630، 631، 665، 667، 095، 031، 033، 036، 031 :ل لعملر ،

301 ،307 ،328. 
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 319، 311، 338، 631: ل ه يف. 
 301، 306، 631، 665، 086، 17: ل  ال عيد. 
 667، 662، 020، 021، 095، 018، 011، 033، 036، 25: مرملد الفييم ،

636 ،631 ،692. 
 361، 671، 625، 033، 036 :مرملد ئ ي. 
 006، 83، 71، 25: مختار باعي. 
   611، 012، 019، 71، 73، 91، 39، 31: مدور هيو. 
   061، 063، 93: م علد بف عي. 
  662: مصوف  األشي. 
 91، 15، 18، 17، 12، 38، 37، 32، 39، 31، 30، 69، 05: مصوف  بف بللعيد ،

92 ،98 ،95 ،21 ،29 ،22 ،27 ،70 ،73 ،016 ،013 ،011 ،019 ،012 ،017 ،

015 ،006 ،061 ،068 ،030 ،617 ،329. 
 017، 019، 71، 73، 95، 91، 37: مصوف  بل تة. 
 039، 012: مصوف  مياردل. 
  391، 365، 681، 678، 673، 670، 625، 026، 015، 79 :ملداد عد. 
   ملري  شا(Morice Charles :)607 ،608 ،605 ،627 ،656. 
 675، 678، 672: الداد  بلراس. 
  ه ي  للمييي(Henri Lomiér :)51. 
 337، 360، 302، 301، 306، 665: هلار  بلمد ف. 
  001، 015، 018، 017، 012، 019، 83، 78، 79، 25، 27، 21: اللرد  ئتا ،

000 ،006 ،068 ،065. 
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ي:وييبلدينييألماكن:يثانةا
  012، 019، 56، 86، 71، 97، 99، 93، 96، 90، 91، 15، 19، 31، 33 :رري ،

017 ،032 ،070 ،083 ،087 ،638. 
 695، 097 :ا  ب درية. 
  638، 087، 83، 99، 15، 32، 39، 05 :إشمل. 
   316، 676، 038، 28 (:تالرماما)أك. 
 076، 070، 071، 038، 28، 21، 05، 08 :أم البلائي. 
  395، 338، 056، 71، 16 :أم العياي. 
 021، 035، 018، 72، 79، 28، 05 :أم الكماكم. 
 399، 683، 681، 678، 672، 628، 078، 029، 05 :أم هلي. 
 083، 071، 095، 098، 018، 062، 063، 011، 59، 90، 05 :أوراس ال مامفة ،

081 ،667 ،665 ،630 ،627 ،625 ،671 ،300 ،367 ،337 ،338. 
 32، 39، 31، 33، 30، 62، 69، 61، 63، 66، 60، 05، 08، 07، 02 :األوراس ،

37 ،38 ،35 ،11 ،13 ،19 ،12 ،17 ،18 ،91 ،90 ،95 ،21 ،22 ،71 ،70 ،73 ،

71 ،80 ،81 ،89 ،82 ،85 ،51 ،50 ،56 ،53 ،51 ،59 ،011 ،010 ،016 ،013 ،

011 ،012 ،017 ،018 ،015 ،001 ،000 ،063 ،062 ،031 ،030 ،018 ،021 ،

071 ،077 ،078 ،089 ،087 ،088 ،051 ،050 ،053 ،051 ،059 ،058 ،055 ،

610 ،616 ،637 ،311 ،313 ،311 ،312 ،397 ،323 ،329. 
 86، 27، 92، 91، 93، 96، 90، 91، 15، 18، 17، 38، 39، 63، 60، 08 :بات ة ،

89 ،56 ،011 ،063 ،032 ،037 ،029 ،070 ،075 ،083 ،637 ،638 ،610 ،

312. 
 617 :باعة . 
 395، 075، 52، 61 :برييل األرنب. 
 032، 71، 93، 90، 15، 17 :بييبة. 
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 80، 28، 97، 92، 99، 93، 90، 15، 19، 38، 39، 30، 61، 08، 07 :ب بيل ،

063 ،038 ،095 ،075. 
 097 :بالداد . 
 680، 678، 677، 672، 671، 676، 671، 628، 661، 085، 029، 52 :ببارية ،

683 ،689 ،338 ،313 ،311 ،317 ،391 ،393 ،395 ،326. 
 032 :بليمة. 
 37 :ب يرت. 
   097 :ب الاي. 
  339، 333، 313، 085، 038، 030، 63 :ب ي ملل. 
 610، 635، 637، 058، 051، 085، 088، 071، 05 :بلحمامة. 
 395، 338، 689، 681، 678، 672، 628، 077، 038، 52، 79 :ةبلشبب. 
  010 :بلهلا. 
  010، 61 :بللفياي. 
 333، 635، 638، 070، 013 :البلليات. 
   323، 326، 398، 312، 013 :بلمل. 
 078، 027، 029، 021، 026، 035، 52، 75، 72، 11، 16، 10، 60 :ب ي العاتي ،

075 ،088 ،050 ،056 ،603 ،602 ،607 ،605 ،661 ،663 ،611 ،628 ،625 ،

673 ،679 ،368 ،338 ،391 ،392 ،397 ،395 ،321 ،320 ،326. 
 97 :تابيدئة . 
 613، 618، 616، 077، 013، 35 :تاعيويف. 
 323، 615، 016، 61 :تايب ل. 
 037، 032، 96، 15، 18 :تايولل. 
 335، 618، 13، 05 :تالة. 



            : فهرس األعالم واألماكن

 -181 - 

 

 79، 71، 73، 28، 21، 95، 90، 11، 13 ،10، 38، 32، 39، 60، 61، 05 :تب ة ،

72 ،77 ،78 ،75 ،80 ،50 ،51 ،52 ،019 ،012 ،017 ،001 ،000 ،063 ،062 ،

067 ،065 ،038 ،029 ،083 ،081 ،088 ،600 ،603 ،601 ،602 ،608 ،605 ،

661 ،660 ،611 ،621 ،628 ،625 ،676 ،671 ،678 ،688 ،685 ،367 ،392 ،

397 ،398 ،395 ،320 ،326 ،323. 
 010، 91 :ترملت. 
 051، 73، 97، 93 :تكلت. 
 616، 078، 077، 35 :تلبل. 
 613، 612، 616، 16 :تماليل. 
 323، 326، 395، 398، 392، 313، 681، 683، 681، 677، 088، 089 :ت ل لة. 
 395، 338، 013، 16 :تلير. 
  015، 011، 83، 78، 79، 73، 70، 19، 11، 13، 16، 11، 35، 37، 30 :تلن ،

000 ،063 ،062 ،067 ،068 ،065 ،031 ،036 ،033 ،031 ،016 ،013 ،018 ،

015 ،092 ،097 ،098 ،020 ،025 ،072 ،077 ،078 ،075 ،081 ،080 ،086 ،

081 ،088 ،085 ،050 ،056 ،616 ،613 ،612 ،617 ،618 ،615 ،601 ،666 ،

663 ،662 ،668 ،665 ،630 ،636 ،635 ،610 ،613 ،693 ،691 ،692 ،697 ،

698 ،695 ،626 ،627 ،628 ،625 ،671 ،679 ،685 ،652 ،310 ،319 ،300 ،

303 ،301 ،361 ،361 ،398 ،328. 
 61 :تيلال. 
 010، 57، 52 :تيملاد. 
 365، 627، 632، 022، 029، 023، 026، 020، 035، 52، 61، 08 : ليران ،

316 ،395. 
 311، 655، 658، 90، 07 :عبا  الرض ة. 
  322، 013، 78، 61، 08 :خدوعب  أحمي. 
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 331، 365، 077، 021، 023، 063، 000، 001، 011، 51، 25، 05 :عب  ررئل ،

336. 
 075، 078، 077، 021، 035، 065، 019، 72، 71، 25، 28، 05 :الرب  األبيا ،

632 ،673 ،367 ،368 ،391 ،399 ،395 ،322. 
 326، 338، 075، 52 :عب  البو ة. 
  079، 025، 029، 010، 011، 57، 51، 78، 77، 28 :عب  الري. 
 326، 395، 316، 678، 628، 661، 619، 026، 038، 52، 25، 05 :عب  الد ان ،

323 ،322. 
 323، 395، 05 :عب  الد ي. 
   321، 627، 605، 25، 28، 60 :عب  الع. 
  395، 628، 52، 05 :عب  أنلا. 
 83، 78، 71 :عب  ب ي مالح. 
 316 :عب  بلعابي. 
  326، 395، 685، 628، 022، 035، 52، 05 :بلعل  عب. 
 323، 676، 083 :عب  بلربيعة. 
 031، 08، 07 :عب  بلاالب. 
 333، 638، 037، 90، 08 :عب  بلهييم. 
 073 :عب  تاخ يل. 
  395، 686، 673، 627، 611، 79، 25 :عب  غيفل. 
 322، 321، 323، 676، 080، 025، 013، 011 :عب   لل. 
 076، 037، 011 :عب  و تيلي. 
 022، 52، 05 :عب  و  يم. 
  026 :عيعي. 
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 16، 35 :عيييل عيبة. 
 35 :عيييل مللية. 
 35 :عيييل ئليبية . 
 326، 391، 317، 312، 313، 689، 681، 016 :الررار الصفي. 
 068، 067 :حمام األنع. 
 326، 338، 79 :حيدرل. 
 72، 71، 91، 15 :الخيوب. 
 012، 51، 89، 81، 78، 71، 27، 97، 93، 90، 15، 17، 61، 60، 08 :خ فلة ،

017 ،063 ،071 ،070 ،075 ،083 ،081 ،087 ،088 ،637 ،638 ،610 ،627 ،

625 ،313. 
 079، 010، 71 :خ لة أمعاش. 
 320، 619، 613، 056، 067، 70، 91، 05 :خ لة  يد  ناعي. 
 312، 613، 053، 05 :خييان. 
 026، 020 :الدار البيضاء. 
  097 :دمف. 
 77 :رأس الوي ة . 
 336 ،028، 013، 61 :رأس العل. 
  671، 673، 072، 032 :رأس العيلن. 
 395، 338، 673، 612، 616، 056، 013، 51، 16 :اليديم. 
  19، 30، 05، 08 :يريبة اللاد. 
 367، 79 :يريم. 
 338، 625، 611، 050، 075، 035، 71، 05 :اليريلة. 
 316، 673، 618، 059، 083، 013، 73، 05 :اليريلة. 
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 671، 629، 618 : اقية  يد   ل ع. 
 038، 001، 81، 72، 90 : دراتة. 
 398، 312، 032، 71، 90، 91 : ويم. 
 655، 39 : بيبدل. 
 613، 633، 618، 35 : ل  األربعاء. 
 012، 019، 013، 83، 78، 72، 71، 71، 21، 90، 38، 39، 08 : ل  أهياس ،

018 ،015 ،001 ،000 ،006 ،600 ،603 ،608 ،605 ،630 ،611. 
 395، 398، 316، 689، 627، 029، 035 : ل ياس. 
 611، 632، 619، 081، 027، 029، 026، 020، 035، 52، 72، 61 :الفييعة ،

330 ،336 ،395 ،326. 
 035، 013، 81، 72، 63، 60، 05 :شفار. 
 323، 670، 661، 607 :شط الالي ة. 
 311، 337، 337، 79 :الفعانبي. 
 010، 61 :الفميل. 
 638، 637، 058، 088، 070، 032، 031، 90، 61، 05 :شيليا. 
 637، 088، 013، 86، 80، 71 :ااميل. 
  369، 361، 301، 303، 080، 097، 065، 66 :ايابل. 
 010، 80، 73، 60 :هالي ال اس. 
 39 :هيابة. 
 013 :هللة أحمد. 
 621، 663، 602، 609، 603، 600، 83، 21، 35، 39، 33 :ه ابة. 
 321، 628، 52 :العلي ات. 
 322، 323، 326، 656، 650 :هيف اليرئاء. 
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 321 :هيف الفضة. 
 032، 93، 90، 15، 17 :هيف تلتة. 
 367 :هيف دراهم. 
  72، 91 :هيف  كيون. 
 038 ،81، 21، 90، 91 :هيف مليلة. 
 016 :هيف يائلت. 
 037 :هيلن لعصا ي. 
 313، 310، 367، 308، 697، 617، 633، 080 :غار الدماء. 
 08 :   اليدامة. 
 329، 323، 320، 312، 673، 670، 083، 025، 013 : ي ان. 
 601، 096 : ييانة. 
 070، 037، 86، 99، 96، 15، 17، 39، 31 : م الولب. 
  022، 013 : م المول. 
  613، 16 :ئاب. 
 655، 076، 71، 39 :ئالمة. 
 306، 630، 631، 667، 662، 080، 091، 82 :اللاهيل. 
  030، 011، 013، 51، 89، 91، 19، 11، 13، 39، 68، 60، 08، 07 :ةئ  وي ،

037 ،611 ،602. 
 339، 072 :ئصي الصبيري. 
 83، 35 :اللصييف. 
 323، 070، 05 :ئعلر الكيفان. 
 326، 338، 628، 79، 19 :ئلعة ال  ان. 
 013، 78، 71، 73، 61 :الللعة. 
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  321، 312، 025، 013، 86، 70، 60 :ئ تي. 
 016، 010، 61، 08 :الل ويل. 
  693، 613، 616، 633، 636، 630، 618، 83، 79، 35 :الكا. 
 675، 678، 677، 671، 667، 663، 666، 609، 615، 056، 025 :الكليم ،

656 ،316 ،321 ،326 ،323 ،322. 
  031، 061، 063، 018، 017، 012، 019، 013، 80، 71، 90، 61، 63 :كيم ،

032 ،037 ،311. 
 616، 083، 086، 080، 081، 077، 000، 011، 19، 11، 35، 37، 07 :ليبيا ،

613 ،615 ،663 ،630 ،695 ،361 ،363 ،361 ،369. 
 609، 601، 603، 056، 081، 027، 029، 026، 026، 038، 52 :الماء األبيا ،

602 ،607 ،621 ،622 ،628 ،676 ،673 ،679 ،677 ،681 ،680 ،683 ،689 ،

682 ،685 ،651 ،338، 335 ،313 ،311 ،319 ،312 ،390 ،392 ،398 ،395 ،

326 ،323. 
 326، 391، 312، 313، 681، 016 :الماء األ لد. 
   363، 51 :المتلل. 
 016، 90 :مداوروش. 
 613، 12 :مدنيف. 
 321، 656، 671، 676، 087، 016 :مي ط. 
 322، 323، 312، 673، 670: الميمل ية. 
 625، 083، 075، 029، 038، 81، 71، 10 :م بيانة. 
 90، 91 :الم يلة. 
 051، 037، 063، 92، 15، 32، 61 :مفلنل. 
 369، 361، 319، 695، 636، 083، 080، 011، 35 :مصي. 
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 307، 303، 300، 319، 652، 665، 662، 666، 083، 011 :الماليب. 
 032 :م عة. 
 35 :المددية. 
 678، 677، 601 :ميداس. 
 655، 39 :ميلة. 
 017 :نفوة. 
 621، 661، 607، 603، 600، 085، 088، 075، 029، 021، 035، 72 :نلييف ،

627 ،625 ،368 ،338 ،316 ،391 ،399 ،397 ،398 ،395 ،326 ،323. 
  037، 61 (:بلحمار)واد الوائة. 
  80، 63، 05، 07 (:واد بيبي)واد العيب. 
  018، 019، 013 :واد هوا. 
  368، 001، 57، 78، 77، 72، 61 :واد هل. 
   062 :الصلمامواد. 
 322، 329، 323، 671 :واد  الكباريل. 
  627، 608، 078، 065، 51، 79، 25، 21، 12، 19، 11، 61، 08 :واد   ل. 
 633، 026 :وعدل. 
 635، 610، 055، 058، 051، 085، 088، 80، 28، 93، 63، 05 :الللرة. 
 687، 671، 628، 663، 605، 616، 018، 52، 79، 25، 28، 90، 10 :اللنيل ،

338 ،392 ،395 ،321 ،320 ،326. 
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ي:ملخ يي
م بإهادل 4599هي ل ا  تياتيرية الع بيية للرلرل هدل ترلالت إنولئا مف م تمي الصلمام   ة 

وه ووووبيية شوووواملة لروووويل الترييووووي الوووولا ي وئلاهووووده الخلفيووووة، ممووووا د وووول ال وووولوات  إداريووووةت ظوووويم وايبلووووة 
ة مضادل هد دا حصار الرلرل وخ لدا وهيلدا بمد الرلاعي المبديبوة هلو  ا  تعمارية إل  إهتماد إ تياتيري
اللاليوووة ) بالوووداخ   تفعيووو  نفوووااهوووادل األموووي الوووذ  د ووول عووويل الترييوووي  اووول  الرووودود الفووويقية والاليبيوووة، 

و   مخوط شا  الذ  ع بيية العمليات الع ديالل  للربم  ر   الر يا بعد ومل  و وهل  الردود،  (األول 
عووويل ، لكوووف ل إاووول  إ وووتياتيرية التدد وووة الياميوووة إلووو  هوووي  الفوووعب هوووف الرووولرل واللضووواء هليدووواتووويامف مووو

 .ال صيالترييي الر إ تياتيرت  الع بيية التي حللل 
 (أوراس ال مامفة)اللالية األول   ،عيل الترييي اللا يا  تياتيرية الع بيية،  :ييكلماتيييمفااحةج
 . تياتيرية المضادلا مخوط شا ،                    

 

 

 

Résumé: 

 La stratégie militaire de la révolution a été marquée par un certain nombre de 

transformations, à commencer par la Conférence de Somam de 1956, visant à 

réorganiser la structure Administratif et militaire de l'Armée de libération nationale et 

de ses bases, amenant les autorités coloniales à adopter une contre-stratégie visant à 

bloquer, à étrangler et à isoler la révolution en étendant les barrières électrifiées le long 

des frontières est et ouest. Après l’arrivée du général de Gaulle, il a intensifié ses 

opérations militaires conformément au plan Shall, qui coïncidait avec le lancement 

d’une stratégie d’apaisement visant à isoler le peuple de la révolution et à 

l’éliminer.Mais l'Armée de libération a développé sa stratégie militaire qui a réalisée la 

victoire. 

Mots-Clés: Stratégie militaire, Armée de libération nationale, Premier Wilaya (Aurés  

                    Nememcha), Plan de châle, Contre-stratégie. 

 

Abstract: 

The military strategy of the revolution was marked by a number of 

transformations, beginning with the Somam Conference of 1956, aimed at 

reorganizing the Administrative and military structure of the National Liberation Army 

and its bases, bringing the colonial authorities to adopt a counter-strategy aimed at 

blocking, strangling and isolating the revolution by extending electrified barriers along 

the eastern and western borders. After the arrival of General de Gaulle, he intensified 

his military operations in accordance with the Shall plan, which coincided with the 

launch of a strategy of appeasement aimed at isolating the people from the revolution 

and eliminating it. But the Army liberation has developed its military strategy that has 

achieved victory. 

Key words: Military Strategy, National Liberation Army, First Wilaya (Aurés  

                     Nememcha), Shall Plan, Against-Strategy. 


