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 .علم اإلنسان ما لم يعلم ، علــّم بالقـلمالذي  الحمد هلل  
 آلـو وصحبو وسلم. وصلى اهلل على نبينا محمد و

ــيق منو إنجــــتوفـــــون اهلل وبـــــم بعـــــلقد ت  .متواضعــــــــل الـــــــاز ىذا العمــــ
 يــــارب. ر لكــــــوالشكالحمد هلل  ـــــــف 

 .« ر اهللـــــــم يشكـــناس لـــــــر الـــــشكـــم يـــــو من لـــــوألن »
أسمى عبارات التقدير وجزيل الشكر  ــــوجو بـــتأفي ىذا المقـام إال أن    يال يسعن  وفـإن

الذي تحمل     الدكتور عبد المالك بوعريوة  ـمشرفـــاذ الــــستلألان  ــــوالعرف
اداتو دون كلل  ــــائحو وإرشـــــو ونصـــاتـــــييـوجــــــمسؤولية اإلشراف على ىذا العمل بت

 أو ملل.

كل من علمني حرفـا وأنار دربي    إلىيفوتني أن أوجو شكري وامتناني  كما ال  
بنصيحة منذ بداية مشواري الدراسي والجامعي، والى كل من ساعدني من  

  -قريب أو من بعيد ولو بشق كلمة طيبة

ة وزارة المجاىدين، ومدير المركزالوطني للدراسات  والشكر موصول لكل من أمان
والبحث في الحركة الوطنية ، وكذا مدير المتحف الوطني للمجاىد والمتحف  

 الوطني للجيش، على ماقدموه لي من مساعدات وتسييالت النجاز ىذه المذكرة.

المولى تبارك وتعالى  الشكر والثناء والتبجيل آمال من    عباراتالى كل ىؤالء أتوجو ليم مجددا بأسمى  
 ودأن يمكنــــــــــني من أسباب الســـــــــــــــداد والتوفيق لبلــــــــــــــوغ اليدف المنش

 

 

 



 

 

 

 
 

 ُأهــدي هذا العمـــل

لنا الدرب لنسلكُو حتى يعرف كل واحد منا مواقع    يءلُتض تحترق  إلى من كانت شمعة  
  ييأقدامو في دروب الحياة المتشعبة، تبحث عن الحق وترفض اإلنصياغ لليوى، ُتح

 القـلوب بالمعرفة اليقظة النافعة.. فـإنتيت قبل أن تقطف الثمــار.. 

ــيــــــأم -رحميا اهلل برحمتو الواسعة- 

 نيراً  ــــــاً مــــراجــــــوس  ــــناراً لــــو ذخـــــــــــــــوجعل  ــاهُ ــــــو اهلل ورعــــــــــحفظ   مـــــريــــدي الكـــــوالإلى  
 .-أطال اهلل في عمره    –

اإلخوة   -، وإلى كل    عين صالح  إلى، من أولف  إلى كل عائلة مداب، كبيرىم وصغيرىم  
 ذكوراً وإنـاثاً كل بإسمو الخــــاص.

بكل ُقدسية الكلمة وصفــائيا، بكل نبضة قـلب وتردد  ، واالحتراموالحب    بكل اإلمتنان
  زوجتي   اةـــــبع الحيـــــــات إلى نــــي ىذه الصفحدــــــأى ،اســــــاألنف

 -بن مسعود - بن حمو - بن مبيريك - بن زايد – قيدال -إلى كل من عائلة  
 

ضحوا بأرواحيم الزكية وبذلوا النفس والنفيس  الى شيداء ثورة نوفمبر الخالدة الذين  
 من أجل عزة الجزائر.

 .إلى كل من ساهم في تقديم يد الـمساعدة والعون من قريب كان أو من بعيد

 ستفيد منها وأن يجعلها في ميزان حسنـــاتنانوأسأل اهلل تعالى أن 

 .لــــــوكيــــــــــعم الــــــا ونــــــهو حسبن 



 
 التطور العسكري للثورة التحريرية من خالل جريدة المجاهد

 

 

 املقدمة
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 :مــةمقــد

أقدام  الفرنسيُت الغزاة أرض اجلزائر،  تبٌت اجلزائريون فكرة الثورة منذ اللحظة األوىل اليت وطأت فيها 
اليت عربوا عنها من خالل أسلوب ادلقاومة الشعبية ادلسلحة، ىذه األخَتة بقدر ما كانت بسيطة يف 

قناعة راسخة وىي الرفض القاطع  كانت تعرب عن  فإهنا، اإلسًتاتيجيةوسائلها العسكرية وخططها 
ادلختلفة اليت أبدع الفرنسيون يف  تقدمي وصفتها للجزائريُت من جهة، ومن جهة أخرى  لألطروحات

ادلواطن الذي أسعفو  إىلذبسد مدى سبسك اجلزائريُت دبختلف شرائحهم بأرضهم من ادلواطن البسيط 
 احلظ لاللتحاق دبقاعد الدراسةّ .

مرارهتا اجلزائريون يف عقر دارىم بكل ما ربملو الكلمة من معٌت ، كانت ة اليت ذبرع ادلعاناة اليومي إن
نتيجة طبيعية لرفض االحتالل األجنيب من خالل تبٍت الكفاح ادلسلح يف كافة أضلاء الوطن ، قادىا 

ة الوقع زعماء وأبطال بوسائل عسكرية بسيطة خالل العامُت األوليُت من الثورة، لكنها قوية األثر وكبَت 
 على جحافل اجليش الفرنسي احملتل.

وعسكرية وسياسية  إداريةادلراحل الصعبة اليت واجهت الثورة كانت يف البداية، نظرا لغياب ىياكل  إن
دائمة تستطيع رلاهبة اخلطط االستعمارية، ألن أصعب األمور كما يقال بدايتها، لكن ىذه ادلصاعب 

ر متطلبات الثورة التحريرية داخليا وخارجيا وعسكريا وسياسيا ، ، وأمام تطو مل تثن من عزدية الثورة
 بعقد مؤسبر لتقييم الثورة بعد عامُت  من اندالعها والتحضَت للفًتة الالحقة. اإلسراعارتأت قيادة الثورة 

 :اإلشكـــاليـــة 

يرية بعد عامُت ظروف الثورة التحر ادلذكرة تكمن يف البحث عن  إشكاليةأن  إىلبالذكر  اإلشارةذبدر 
عوامل اليت ساعدت يف التطور العسكري للثورة التحريرية خالل الفًتة ادلمتدة ما بُت من اندالعها، وال

 وأثر ىذا التطور يف دفع مسار الثورة. 6911ـــــــ  6991

  التالية: اإلشكاليةبادلوضوع من شىت النواحي فقد طرحت    ولإلحاطة، 
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 لتي عرفتها الثورة الجزائرية خالل الفترة الممتدة من ما هي التطورات العسكرية ا
 ؟ 6511و6591

ومن أجل دراسة ىذا التساؤل احملوري بشكل دقيق ال بد من طرح رلموعة من التساؤالت الفرعية  
 التالية:

 ؟ ما ادلقصود بالتطور العسكري للثورة التحريرية -6

، فما تركيبتو عند  6991من نوفمرب يعد جيش التحرير الوطٍت اجلناح العسكري لثورة الفاتح -1
 ؟عالقتو جببهة التحرير الوطٍتوما  ؟تأسيسو

 ؟ ما ادلقصود بادلصطلحات التالية: ادلسبل، الفدائي، اجملاىد، الكتيبة، الفيلق، أركان اجليش -3

 ؟ الصعوبات اليت اعًتضت الثورة التحريرية يف مرحلتها األوىلماىي  -1

 ؟رة التحريريةفيما تتمثل مصادر سبوين  الثو  -9

حلول وبدائل دلشكل التسليح على امتداد  إلجيادكيف تعاملت قيادة الثورة التحريرية    -1
 سنوات الكفاح ادلسلح ؟

 ؟ ىي اذلياكل التنظيمية اليت أصبح يتميز هبا جيش التحرير الوطٍت بعد مؤسبر الصومامما -7

 ؟ العسكرية للثورة التحريرية اإلسًتاتيجيةما ىي  -8

قواعد اخللفية للثورة يف اخلارج؟ وما مدى مسامهتها يف تعزيز شبكات الدعم ما ىي ال -9
 اللوجيستيكي؟

 ؟فيما تتمثل العمليات الفدائية والعسكرية جليش التحرير الوطٍت-61

ىي عوامل ىذا  ما يعترب التطور العسكري للثورة التحريرية ، ظاىرة ربول عميق يف اجلزائر، -66
 ادلشرق العربيُت؟وكيف أثر يف ادلغرب و  ؟التطور
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    الموضــوع: اختيارأسبـــاب 

، ولكونو يدخل يف زبصصي  الشخصي بادلوضوع اىتمامي,على غرار ذلك  :الــدوافع الــذاتية - أ
 اإلنسانيةشعبة تاريخ حديث ومعاصر قسم العلوم  كموظف يف قطاع الًتبية وكذا زبصصي يف

، ورغبيت  يف البحث عن ادلوضوعات ادلهمة ي وادلعريفوألجل إشباع ُفضويل العلمواالجتماعية باجلامعة 
يف تاريخ الثورة التحريرية، حيث أن موضوع التطور العسكري للثورة التحريرية ال زال يكتنفو الكثَت من 

من الدكتور عبد ادللك بوعريوة الذي ساعدين يف اختيار  التشجيع الذي تلقيتوجانب  إىلالغموض، 
  خَت اجلزاء.ادلوضوع ، فجزاه اهلل عٍت

  :افع الموضوعيةو الــد - ب

.راجع للقيمة التارخيية والعلمية دلوضوع البحث وأمهيتـــُو 

  ادلكتبات اجلامعية والوطنية إثراءمن اجل 

الرصيد ادلعريف والتارخيي والعلمي. إثراء 

   :أهــداف وأهميــة البحــث 

 :أوال أهمية البحث

تصحيح اعتقادنا بأن كل شيء قد قيل حول التطور العسكري للثورة أمهية ادلوضوع تكمن يف  إنـــــ ـ أ
ــــ 91احلقبة الزمنية  إىلكثرة الكتابات العائدة   إىلالتحريرية بالنظر  الغنية بصورة خاصة  11ــ

ضلاول قراءهتا واستغالل   إنباألحداث، والدليل ىو قوائم ادلراجع الضخمة ادلوجودة اليوم ، لكن ما 
 أن يقال.رك أنو بقي الكثَت شلا جيب معلوماهتا ند

ــ  ب العسكرية للثورة التحريرية والوقوف على مواطن القوة والضعف لدى اجلهاز  اإلسًتاتيجيةمعرفة ـــــ
 العسكري للثورة 

 : ثانيا أهداف البحث
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 الثورة التحريرية يف ادليدان العسكري. إسًتاتيجيةالرغبة يف معرفة ودراسة  ( أ

من خالل  تارخيية والعلمية اليت تزخر هبا أدبيات جبهة وجيش التحرير الوطنيُتالقيمة ال إبراز  ( ب
 ىذه الدراسة.

 ج ( تسليط الضوء على اذلياكل التنظيمية والعسكرية للثورة التحريرية .

العلمي واألكادديي يف جانب من جوانب تاريخ  اإلثراءزلاولة ادلسامهة ولو بشكل بسيط يف  د ( 
مدى التطور الذي عرفتو الثورة ة ، وتاريخ الثورة خاصة من خالل دراسة اجلزائر بصفة عام

 .التحريرية

 ه ( ادلسامهة يف كتابة تاريخ ثورتنا اجمليدة ولو بقليل .

في البحث ـةستخدمالم مناهجال: 
 اعتمدت يف حبثي على استخدام مناىج اقتضتها طبيعة ىذا ادلوضوع، وادلتمثلة يف :

، حبيث األحداث وتسلسلها كرونولوجيا يف الزمان وادلكان رصدهتم بمنهج ي : ىوالمنهج التاريخي( أ
 إىلمضى من وقائع وأحداث وتفسَتىا على أسس علمية هبدف الوصول  يصف ويسجل ما

، ، وقد اعتمدت فيو على فهم ادلاضي واحلاضر والتنبؤ بادلستقبل تعميمات تساعد على 
 األحداث التارخيية  لعرض التسلسل التارخيي

كوصف بعض   من حيث الزمان وادلكان األحداثوالذي استعملتو يف وصف :المنهج الوصفي  ( ب
 االشتباكات وادلعارك وعدد اجليوش ونوع وكمية األسلحة ادلستعملة يف الثورة من قبل اجليش.

عة وأخرى، سلكتو دلعرفة أوجو الشبو واالختالف والتداخل بُت واق: ىو منهج  المنهج المقارن  ( ت
كيف كان اجلناح دلعرفة  و  االختالف ادلوجود بُت جيش التحرير واجليش الفرنسي إلبرازأو 

 .العسكري للثورة وكيف أصبح بعد مؤسبر الصومام
قد اعتمدتو يف دراسة ادلادة العلمية ونقدىا وربليلها حبثا عن حقيقة التطور : و  المنهج التحليليج ( 

 ن خالل ما تعرضت لو جريدة اجملاىد  خالل تلك احلقبة كما اعتمدتو العسكري للثورة التحريرية م
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، ومن أجل ربقيق  أأىداف الدراسة لتحليل الواقع العسكري للثورة اجلزائرية قبل مؤسبر الصومام وبعده 
 ، وذلك بالنحو التايل مباحثاعتمدت على سلطط حبث حيتوي على مقدمة ومخسة 

، مسلطا الضوء على االعالم الثوري دبختلف أشكالو وأنواعووقد تناولت فيو : األول مبحثال
 . أىم الصحف الوطنية أنذاك معرجا على صحيفة اجملاىد ودورىا يف االعالم الثوري اجلزائري

ادلنظمة اخلاصة النواة األوىل لنظام جيش التحرير الوطٍت من : فجاء بعنوان  الثاني مبحثالأما 
ادلنظمة اخلاصة ، األول بعنوان )  لفصل، فافصول أربعة إىلمتو والذي قس،  خالل جريدة اجملاىد

 .(النعريف ودواعي التأسيس
  نظامها وىيكلتهاالثاين  لفصلا عاجلت يف بينما
، (  فقد تناولت فيو منجزات ادلنظمة اخلاصة وتداعيات اكتشافها ومصَتىا الثالث  الفصلأما 

حريرية من حيث ربضَتاهتا واالندالع وميالد اجلناح الرابع اىل الثورة التلفصل بينما تعرضت يف ا
 العسكري)جيش التحرير الوطٍت(

وقد قسمتو  اجلناح العسكري للثورة التحريرية من خالل جريدة اجملاىد: بعنوان الثالث مبحثال
الثاين ربت عنوان :  لفصلبينما جاء انشأة اجليش  األول  لفصل، تناولت يف ا فصول أربعة اىل

تناولت فيو األساليب الثالث ف لفصل، ، أما اونظامو الداخلي ش التحرير الوطٍتجي مبادئ
الرابع على العمليات العسكرية األوىل اليت  لفصلالقتالية جليش التحرير الوطٍت، يف احلُت اقتصر ا

 قام هبا جيش التحرير الوطٍت .
من خالل جريدة اجملاىد  العسكري اسًتاتيجية الثورة اجلزائرية يف ادليدان بعنوان : الرابع  مبحثال

( مؤسبر الصومام وأثره يف بلورة العمل الثورياألول )  لفصلا،  فصول أربعة إىل، وقد قسم 
نماذج الثالث ) فصل( والالهيئات العسكرية لجيش التحرير الوطني)  الثاين بعنوان لفصلوا

القيم األخالقية وان )الرابع فهو تحت عن فصل( بينما ال من معارك جيش التحرير الوطني
 عند جيش التحرير الوطني (
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 و

االمداد الموجيستيكي والدعم المادي والمعنوي لمثورة التحريرية : وعنوانه   الخامس مبحثال
االمداد األول بعنوان :  فصل، ال فصول ثالثة إلى، وقسمته  من خالل جريدة المجاهد

 فصل( وال عم العربي لمثورة التحريريةالدالثاني )  فصل، والبالسالح في الثورة التحريرية
 .( الدعم الدولي لمثورة التحريريةالثالث بعنوان )

 
 : المصادر والمراجع أهمـ ـــ5ــ
 : المصــــــــــــــــــادر 

واليت تعد دبثابة  6911 إىل 6991جريدة اجملاىد )لسان حال جبهة التحرير الوطٍت( ــــ أ 
 لسياسية والعسكرية ، ادلعارك واذلجومات ..اليومي ألحداث الثورة ا السجل

دلؤلفو    6911ــــ 6911د العسكري ئالقا إىلـــــ مذكرات علي كايف من مناضل سياسي ب 
 علي كايف .

 ، والطاىر سعيداين وغَتىم ـ مذكرات امحد بن بلة ، تقدمي روبرسَتل، ترمجة العفيف األخضرج ــــ
، واليت اعتمدت عليها يف دراسة موضوع اصر وثورة اجلزائرمذكرات فتحي الديب : عبد الند ـــ 

 التضامن والدعم العريب للثورة التحريرية باألسلحة والذخَتة..
 ....ه ـــ شاىد على اغتيال الثورة، دلؤلفو بورقعة

 اعتمدت على الكتب والدراسات العلمية اجلادة اآلتية ::  المــــــــــراجــــــــــــــع 
 ومام وتطور ثورة التحرير الوطٍت اجلزائرية دلؤلفو ازغيدي زلمد حلسن.مؤسبر الص ( أ

 عبد اهللالعسكرية للثورة اجلزائرية وأىم ادلعارك الكربى للمؤلف مقاليت  اإلسًتاتيجية ( ب
 لسعيدي وىيبة... 6911ــ 6991ج ( الثورة اجلزائرية ومشكلة السالح 

سف مناصرية وزلمد حريب وعمار قليل وزلمد العريب الدراسات التحليلية ليحي بوعزيز ويو  إىل إضافة
 الزبَتي وأبوبكر حفظ اهلل .
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 ز

دلا ذلا من عالقة  أو دكتوراه ماجستَتاجلامعية: اعتمدت على بعضها كانت  د ( الرسائل واألطروحات
رسائل  إىل إضافةدبوضوع البحث مثل أطروحة دكتوراه خلثَت عبد النور، وعقيلة ضيف اهلل ، 

 وبلفردي مجال . إمساعيللربكات  ادلاجستَت
ه ( الوسائل السمعية والبصرية : كالقرص ادلضغوط الذي أصدره ادلركز الوطٍت للدراسات والبحث يف 

( والذي تضمن  6911ــــــ 6831حول تاريخ اجلزائر ) 6991احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب 
من الصحف واجلرائد حول مرحلة تاريخ أحداث ىامة وشهادات حية للعديد من اجملاىدين ومقاطع 

 الثورة التحريرية .

 ـــ صعوبات البحث :6
أي دراسة ال زبلوا من صعوبات تعيق سَتىا ، ولعل عنصر الزمن احملدد الصلاز ىذا البحث من  إن ( أ

دراسة معمقة، وألن الفًتة الزمنية غَت مناسبة ،  إىلأن كل موضوع حيتاج  إذأكرب الصعوبات ، 
ل العام األخَت من التخرج ، ذبد الطالب يدرس وديتحن وحيضر مذكرة التخرج يف حبيث خال

 نفس الوقت خبالف التخصصات والشعب األخرى.
 قلة ادلصادر وتشابو ادلادة العلمية يف أغلب ادلراجع اليت تناولت ادلوضوع.  ( ب

  ادلعتمد على اإلعارة الداخلية دون اخلارجية .ج ( نظام ادلكتبات 
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 األول: اإلعالم الثوري من خالل جريدة المجاهد مبحثال. 
أنبية سالح اإلعالـ يف كسب  حرهبا ضد العدو  اندالعهااعبزائرية منذ  الثورةأدركت      

 الفرنسي، إذل جانب قوة السالح، فبات لزاماً إذل قياـ إعالـ  ثوري وبقق  األىداؼ التالية:
مع   مسلحمن صراع  مواطنُت حقيقة ما هبريػالالثورة بالشعب وإبالغ  اتصاؿ -أ 

 اؼبستدمر الفرنسي  
 ؛واالستقالؿرة بغاية  التحرر تعبئة اعبماىَت الشعبية لتلتف  حوؿ الثو   -ب 
 ؛النفسية واإليديولوجية حربيوو   االستعماريربصُت اؼبواطنُت اعبزائريُت من اإلعالـ    -ج 
 نقل  وإبالغ رأي الثورة وحقيقتها إذل  العادل  اػبارجي -د 
 مواجهة  إعالـ العدو والرد  عليو ودحض  دعاياتو -ه 

السنوات األوذل للثورة، ونظرًا لدور اإلعالـ دبختلف وسائلو  منذ وىذا ما دفعها إذل القياـ بتوظيفو
، إضافة إذل 1956وميثاؽ الصوماـ  1954نوفمرب  اثيق الثورة التحريرية كبياف أوؿمن مو 

الثورة يف  استخدمتهان الوسائل األخرى اليت الصحف واإلذاعة والسينما واؼبسرح، وغَتىا م
 .(1)بح اؼبنُػف صِّل فيو  من خالؿ ىذا الفرنسي، وىذا ما س   االستعمارمواجهة 

 األول: بوادر اإلعالم  الثوري وتطوره فصلـــال: 
  1954سنة   "اعبنة الثورية للوحدة والعمل"اليت أصدرهتا  "etairtap" "الوطٍت"تعترب نشرة     

أمالً رب اؼبتعددة أعطت حلقات البح  عن إعالـ  ثوري قبل الثورة،  وىذه التجا آخر حلقة من
 تأسيس إعالـ ثوري بالرغم من قلة اإلمكانيات واإلطارات اؼبدربة على  ذلك. حقيقياً بإمكانية

ض لِّل ة  ودعاياتو  اؼب  عمارياالست، يف وقت بلغ فيو اإلعالـ 1954ثورة أوؿ نوفمرب  اندلعتلقد 
 استعملتولبلوغ األىداؼ اؼبرجوة  اعبزائري، ضد الوعي الثوري عبماىَت الشعب ذروتو القصوى

 :(2) ، نذكرىا بالنحو التارلواالتصاؿالثورة ـبتلف وسائل  اإلعالـ 
 
 
 

                                                             
  .494، ص 2009، اعبزائر، دار غرناطة للنشر والتوزيع، 1، ط1958 -1954غريب الغارل: فرنسا والثورة اعبزائرية  -(1)
  .38، ص 1995، منشورات اؼبتحف الوطٍت للمجاىد، 2أضبد ضبدي: الثورة اعبزائرية واإلعالـ، اعبزائر، ط  -(2)
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   4554بيان أول  نوفمبر :  
يُعترب بياف أوؿ نوفمرب، أوؿ ميثاؽ للثورة اعبزائرية، وأىم وثيقة إعالمية سياسية كتبها صانعي       

إعالمي عببهة التحرير الوطٍت بشق طريقو إذل قلوب  ، فقد كاف أوؿ عمل 1954أوؿ نوفمرب 
اعبزائريُت وعقوؽبم، ألنو كاف نداءاً صادقاً وقوياً يوجو ألوؿ مرة للشعب اعبزائري، حي  ُوزّع على  

، مث بػ ثُُّو على العادل بواسطة ـبتلف الوسائل اإلعالمية 1954نطاؽ واسع صبيحة الفاتح نوفمرب
 .(1)ء وصحفمن إذاعات، ووكاالت األنبا

 وىكذا فإف أوؿ نقطة يتعرض ؽبا البياف، قبدىا ذات مدلوؿ إعالمي واضح  
إليكم نتوجو بندائنا ىذا أنتم »، «أيها اؼبناضلوف من أجل القضية اعبزائرية أيها الشعب اعبزائري،»

علينا، إذل الشعب اعبزائري بصفة عامة وإذل اؼبناضلُت بصفة خاصة  الذين ستحكموف لنا أو
وغرضنا من نشره، ىو أف نوضح لكم األسباب العميقة اليت دفعتنا إذل الكفاح وذلك بأف نشرح 

 (2)«لكم برناؾبنا ونبُت لكم صحة آرائنا  ومغزى كفاحنا اؼببٍت أساساً على التحرر الوطٍت..
يعمل على تنميتها  نُزيل عنكم البلبلة اليتكما نرغب يف أف  يف نطاؽ الشماؿ اإلفريقي،»
 «وعمالؤه من اإلداريُت والسياسيُت اؼبتعفنُت تعماراالس
من ىذا النص يبكن أف كبدد اعبمهور الذي توجهت إليو جبهة التحرير الوطٍت، وىو الشعب      

اعبزائري ككل، وكذلك نستطيع أف نتعرؼ من  خاللو على الربنامج العملي للجبهة، وحرصها 
باس أو غموض، وتعلن اعببهة يف ىذا البياف أهنا على توضيح كل نقطة حىت ال يقع حوؽبا أي إلت

 (3)االستعمارستتصدى لكل ؿباولة من ؿباوالت التزييف اليت يربع فيها عادة 
فالبياف األوؿ للثورة اعبزائرية، قد بدأ دبسألة ذات بُعد إعالمي صريح، اؽبدؼ منو شرح مبادئ 

 .(4) الثورة وتبيُت أسباهبا وربديد أىدافها ومقاصدىا

                                                             
، اللجزائر، 2، ط 1956 – 1954أحسن بومارل: أدوات التجنيد والتعبئة اعبماىَتية أثناء الثورة التحريرية اعبزائرية  -([1)

  .248، ص 2014دار اؼبعرفة للنشر والتوزيع، 
الثورة التحريرية، وزارة  الندالع( 30، طبعة خاصة بالذكرى )1956اجملاىد: اللساف اؼبركزي عببهة التحرير الوطٍت سبتمرب  -(2)

  . 6، 5، 4، ص 1984العدد الرابع، اعبزائر، اعبزء األوؿ ،اإلعالـ، 
  .اجملاىد، اؼبصدر نفسو، أنظر كذلك اؼبلحق األوؿ -(3)
  .75، ص 96، 4البعد الثوري للحركة الوطنية والثورية التحررية، ؾبلة الذاكرة، العدد : يازغيدؿبمد غبسن  -(4)
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ىذا البياف وفق منهج ؿبدد تتجلى مالؿبو يف الفقرة السابقة واؼبتضمنة اؼببادئ اإلعالمية  ُكتبوقد  
، بدءاً 1956وأوت  1954اليت سارت عليها اعببهة يف الفًتة األوذل اؼبمتدة ما بُت نوفمرب 

 ضد  )ؼبن..( مث التوعية والتعبئة اعبماىَتية )ؿبتوى(، والتحصُت مخاطبػبتحديد اعبمهور ال
توضيحها )ؿبتوى(، وكشف   دببادئ الثورة والعمل على وااللتزاـؿباوالت التزييف )ؿبتوى(، 

 (1)مضاد( وإعالـ  إعالـاغبقيقة أماـ اعبماىَت، والصدؽ يف األخبار )
باإلضافة إذل ذلك فقد سبيز بياف أوؿ نوفمرب  بالنقد  والتقييم اؼبوضوعي لذلك  التقصَت اإلعالمي  

كما  كبو الثورة اؼبسلحة،يف صدد حديثو عن اغبركة  الوطنية اليت سانبت يف التوجيو  والسياسي
كل الطرؽ والوسائل اليت تتماشى مع اؼببادئ   باستعماؿ، االستعمارأشار البياف إذل ضرورة تصفية 

 .(2)يالثورية، فكاف البياف الوسيلة الناجحة للتعريف بالثورة اعبزائرية وكسب الرأي  العاـ   العاؼب
ومع ذلك فإف جبهة التحرير الوطٍت، قد أوضحت يف البياف رغبتها يف السلم  وذبنب إراقة الدماء  

باعبنسية  اعبزائرية والسيادة اعبزائرية  واالعًتاؼكما طالبت السلطات الفرنسية بضرورة اؼبفاوضات 
 .(3)ترغب حقا يف السالـ االستعماريةكحق شرعي ثابت، إذا كانت ىذه السلطات 

إعالـ  اخًتاؽويبقى بياف أوؿ نوفمرب أوؿ عمل إعالمي يُعرب عن ميالد الثورة التحريرية ويستطيع 
ُيخاطبها بلغة الثورة والتحرر، وىي لغة ويتوجو إذل اعبماىَت اعبزائرية ل بنجاح تاـ، االستعمار

 .(4) حوؿ الثورة والتفافهاوجدت صداىا  الكبَت يف تقبل اعبماىَت وتعبئتها التامة 
 االستعمارس ة، وسريعة  ومضطربة كشفت للوطنيُت، خوؼ اؽبجمة اإلعالمية الفرنسية  ش ر  وكانت

من العمل الثوري اغبقيقي، فسخرت كل الوسائل واإلمكانيات وأصبح إعالمها وظيفتو التضليل 
على الرأي العاـ، فأنكرت قياـ حدث ثوري يف البالد وأخفت  االستيالءوتزييف الوعي قصد 

أماكن وقوع األحداث، وما ىي إال أعماؿ فردية أو صباعية صغَتة قاـ هبا مشاغبوف وأحيانا 

                                                             
 اؼبصدر نفسو. :اجملاىد -(1)
كما عايشها العقيد اغباج ػبضر )قائد الوالية األوذل(، اعبزائر، شركة   1954طاىر حليس: قبسات من ثورة أوؿ نوفمرب  -(2)

   .122الشهاب، ص 
 ر نفسو.اجملاىد، اؼبصد -(3)
، اعبزائر، منشورات اؼبتحف الوطٍت 1962 – 1954إسًتاتيجية الثورة اعبزائرية يف مرحلتها األوذل  :أحسن بومارل -(4)

  .132للمجاىد، د.ت، ص 
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رىابية ال عالقة ؽبا بالشعب اعبزائري، وال يلب  طويال أف يفتضح إت نِسب األحداث إذل فئات 
 .(1) وُيكشف أمرىا

  باشر )اإلعالم الشفهي(:ــمـاإلعالم ال 
الثورة، إذل إنتهاج أسلوب اإلعالـ اؼبباشر )أي من الفم إذل  التجأتلت خطي ىذا العائق،       

األذف(، رغم بساطة ىذه الطريقة، إال أهنا تتميز بسرعة اإلنتشار وقوة التأثَت على الرأي العاـ ومع 
فات، واػبوارؽ اليت كانت اعبماىَت يف تلك اذلك دل يكن يف منأى عن التهويل، واألساطَت، واػبر 

الفًتة تعتقد بقوة وجودىا، نظرا لتوفر عوامل الفقر واألمية واعبهل حبقيقة الدين اإلسالمي، وكذا 
 زُبصص ؾباىدين رية، فبا جعل جبهة التحرير الوطٍتاغبَتة والشك بسبب إفتقارىا للمعلومات الثو 

َت بكل األحداث والتطورات اؼبتعلقة بالعمل الثوري وشرح ومناضلُت للقياـ بعملية تبليغ اعبماى
كما يقوموف بتوزيع اؼبنشورات اليت تصدرىا يب اؼبواطنُت على اإللبراط فيها،أىداؼ الثورة، وترغ

اؼبناطق عن أخبار العمليات العسكرية، والسياسية، وتعليمات اعببهة، وذلك عرب األرياؼ والقرى 
 (2)واؼبدف اعبزائرية 

مهمة اإلعالـ الداخلي، يتكفل هبا اؼبرشدوف السياسيوف )ضابط أو ضابط صف من إال أف 
مداشر والقرى قصد إبالغ الشعب على ػاجملاىدين(، وكاف ىؤالء يقوموف بعقد اإلجتماعات يف ال

إنتصارات جيش التحرير الوطٍت وتزويده بالتعليمات واألوامر الصادرة عن جبهة التحرير الوطٍت 
كربى يف توعية اعبماىَت من جهة وتكوين اجملاىدين واؼبناضلُت من  تمدوا على أربع ؿباوروقد إع

جهة ثانية، وسبثلت يف إقناع اعبماىَت بأف الثورة شعبية ال تعمل لصاحل فئة دوف أخرى، وأف 
كما بذؿ اؼبرشدوف السياسيوف قصارى  ،(3)إستشهاد قادة الثورة أو إعتقاؽبم ال يؤثر يف مسَتهتا

هدىم من أجل سبسك اعبماىَت باعببهة والوثوؽ هبا، وعملوا على إيقاظ اغبس الوطٍت لدى ج
زبص ربركات وتنقالت اللقوات اإلستعمارية الفرنسية، لينقلوىا  اعبماىَت، ونقل األخبار اليت

مباشر يقـو بعمل إعالمي ضخم يتمثل يف ػالورل الثورة، وبذلك أصبح اإلتصاؿ بدورىم إذل مسؤ 
 اآليت:

                                                             
 . 49، 47، 46مرجع سابق، ص  :أضبد ضبدي -(1)
  .265مرجع سابق، ص  :أحسن بومارل -(2)
  .495مرجع سابق، ص  :غريب غارل -(3)
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 متابعة عملية شرح مبادئ الثورة وأىدافها يف أوساط اعبماىَت -أ 
 تبليغ تعليمات اعببهة إذل العسكريُت واؼبدنيُت على السواء -ب 
العمل على إقناع اجملندين اعبزائريُت، أو جنود اللفيف األجنيب يف اعبيش الفرنسي  -ج 

 ؼبغادرة صفوفو، واإللتحاؽ بصفوؼ جيش التحرير الوطٍت أو بذويهم
اإلتصاؿ اؼبستمر دبمثلي وسائل اإلعالـ، ووكاالت األنباء األجنبية يف اعبزائر هبدؼ  -د 

  .إطالعهم على حقيقة الثورة
وقد أسندت جبهة التحرير الوطٍت ىذه اؼبهمة يف مطلع الثورة إذل جنود جيش التحرير الوطٍت 

القرى واألرياؼ واؼبدف   وكانوا يتنقلوف يف سرية تامة وحبذر شديد يف ،وخاصة يف القرى واألرياؼ
وبإحتياطات كبَتة والتحريات تصل إذل ح دِّ اؼببالغة نظرًا للمصاحل اإلستعمارية )شرطة، عمالء 

 :لية اإلتصاؿ تتم على النحو التارلوكانت عم ،خرباء..( الكثيفة
 ؛صبع اؼبعلومات اؼبكثفة مسبقاً حوؿ القرية وسكاهنا وأعياهنا بالوسائل اؼبختلفة 
  إستدعاء بعض األشخاص اؼبوثوؽ فيهم إذل قرية غَت قريتهم قصد إقناع سكاهنا دببادئ

الثورة وأىدافها، مث مطالبتهم بتهيئة سكاف القرية إلستقباؿ جيش التحرير الوطٍت يف تاريخ وُبدد 
 فيما بعد
 ر الوطٍت يف التاريخ احملدد لإلستقباؿ، وغالبًا ما يكوف ليال، تُقِبل وحدة من جيش التحري

آِمن، يتم خالؿ ىذا  ة أو يف أي مكافعلى القرية، وتعقد إجتماعًا لسكاهنا يف مسجد الق ري
اإلجتماع شرح أسباب قياـ الثورة ومبادئها وأىدافها بقيادة جبهة التحرير الوطٍت، وأداء الق س م من 

و ُعم الئِوطرؼ اؼبواطنُت وفاءاً للثورة ودفاعاً عن الوطن وك ْتِم الِسر على العدو 
 (1) 

 :األئمة والعلماء 
ساىم العلماء اعبزائريوف يف الثورة التحريرية غبظة إندالعها وتعددت أدوارىم يف ـبتلف       

اجملاالت سياسيا وعسكريًا وإعالمياً، حي  برز دور العلماء يف توحيد صفوؼ اعبزائريُت وتأييد 
لعلماء مع بداية الثورة، ومن ذلك أف أوؿ مسلك اعبهاد لنيل اإلستقالؿ، وقد ظهر دور بعض ا

الفضيل "من بارؾ الثورة وأعلن تأييدىا بإسم العلماء، ىو مندوب صبعية العلماء يف القاىرة الشيخ 
 :، حُت أصدر بياناً يف اعبرائد اؼبصرية بعنواف1954نوفمرب  03يف يـو  "الورتيالين

                                                             
  . 267ص أحسن بومارل، مرجع سابق. -(1)
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أضبد " ، وقد دعا«حياة أو موت، ببقاء أو فناء..اليـو  إذل الثائرين األبطاؿ من أبناء اعبزائر، » 
إف دور » العلماء يف إجتماع ُعِقد بقسنطينة لِتأييد الثورة ومساندهتا، حي  قاؿ:  "توفيق اؼبدين

العلماء القدًن ك ُدعاة ينشروف الفكرة العربية اإلسالمية قد إنقض وِإفَّ واِجب هم وضع أنفسهم ربت 
  .(1)«تصرؼ جبهة التحرير 

  َة:ـــــافــــــــالَصح 
وكانت تنقسم إذل أربعة ؾبموعات: صحف الواليات )التقارير والنشريات(، صحيفة اؼبقاومة       

 . اعبزائرية، صحيفة اجملاىد، صحف التنظيمات الشعبية
كانت منطقة األوراس أُوذل  مناطق الوطن اليت أصدرت ىذا النوع من   صحف الواليات:  -أ 

تتضمن أخبارًا داخلية  1955يف نوفمرب  "الوطٍت"صحيفة إظبها   (2)النشرات، إْذ أصدرت نشرية
ُدر اإلشارة بالذكر، أنو قد ُعِثر على العدد  وخارجية وردود بعض دعايات الصحف الغربية، وذب 

، وىو 1994الثاين من ىذه النشرية يف األرشيف الفرنسي بقصر اإلنساف خالؿ شهر نوفمرب 
ن ىي الوحيدة، بل توالت النشريات من عبارة عن نسخة مًتصبة عن العربية إذل الفرنسية، ودل تك

ويف الوالية الرابعة  "نشرة النهضة"والوالية الثالثة  "نشرة اعبيل"ـبتلف الواليات، فعن الوالية الثانية 
نشرة "وعن الوالية السادسة  "نشرة صدى التيطري"والوالية اػبامسة  "نشرة حرب العصابات"

تم تبادؿ األنباء بُت الواليات عن طريق أال ، وكاف ي"نشرة صدى اعبباؿ"و "صدى الصحراء
كاف عددىا حوارل طبسة عشر نشرة ُصُحِفية نصف شهرية، ىذا عن الداخل، أما عن  سلكي

اإلعالـ اؼبوجو للخارج فقد كاف يتم بواسطة الندوات والتصروبات اليت يعقدىا فبثلوا جبهة التحرير 
      .(3) ىا عن طريق وكاالت األنباء الدوليةالوطٍت يف اؼبدف والعواصم العاؼبية، مث يتم نشر 

 «لساف حاؿ جبهة التحرير وجيش التحرير الوطٍت » :جريدة المقاومة الجزائرية  -ب 
 01أصدرهتا جبهة التحرير الوطٍت بعد مرور عامُت من إندالع الثورة، وكاف أوؿ عدد ؽبا يف 

                                                             
جيستَت يف العلـو اإلجتماعية واإلنسانية، ما، مذكرة 1954القيم الروحية واإلنسانية لثورة أوؿ نوفمرب  :إظباعيل بركات -(1)

  .41، ص 2003جامعة باتنة، 
صبع اؼبنشورات وليس صبع )مناشَت(، وىو عبارة عن ورقة تتضمن موضوعًا من اؼبواضيع، ويُوزع على  :النشرية واؼبنشور -(2)

الناس ؾبانًا قصد إطالعهم على حدث ما، وىو يف اغباالت العادية ال يتعدى الصفحة الواحدة وُبرر بأسلوب عادي ويُوجو 
  .إذل العامة هبدؼ كسب مواقفهم ومساندهتم لقضية أو فكرة معينة

  .1994نة، تالثورة اعبزائرية أحداث وتأمالت، صبعية أوؿ نوفمرب، با :األمُت بشيشي -(3)
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باللغتُت العربية والفرنسية، أصدرىا ، لِت ُكوف أوؿ صحيفة ثورية ذات طابع وطٍت 1956نوفمرب 
باؼبغرب،  1956، وكانت تصدر بنفس اإلسم يف بداية 1955مناضلوف جزائريوف يف باريس عاـ 

 1956وىي زبتلف يف أسلوهبا الدعائي وطريقة ربريرىا عن طبعة باريس، مث ظهرت يف منتصف 
ت الثالث كانت ت ِصل إذل يف تونس، وىي زبتلف يف طبعتها عن طبعة باريس واؼبغرب، والطبعا

اعبزائر سرياً، ودل ي ُكن ىناؾ أدىن تنسيق بُت الطبعات الثالث بسبب تشتت القوى والظروؼ 
   .(1)الصعبة للنضاؿ

وبالفعل سانبت ىذه الصحيفة مسانبة كبَتة يف تنوير الرأي العاـ العاؼبي عن ما وبدث داخل 
 عاـ اعبزائري.اعبزائر، زيادة دوما يف تعبئة وتوجيو الرأي ال

صاحل " مقاومة اعبزائرية قد طُِبع منها العدد األوؿ يف فرنسا، وكافػواعبدير بالذكر أف جريدة ال
مسؤوؿ عنها يف ىذه الفًتة، أما العدد الثاين فقد طُبع  يف مدينة تيطواف بإشراؼ ػىو ال" الوانشي

 مدينة تونس يف شهر نوفمرباروف، وأما العدد الثال  فقد طُِبع  يف ػحمد بوضياؼ وعلي ىػم
1956 (2).                          

ونظرًا للتناُقضات السياسية بُت الطبعات الثالثة وإنعداـ التنسيق بُت اؼبشرفُت عليها يف كل من 
فرنسا وتونس واؼبغرب، والُبعد اعبغرايف الشاسع بُت ىذه األقطار الثالثة، أدى يف األخَت إذل إلغاء 

       .(3)"اجملاىد"وإستبداؽبا جبريدة  "اومة اعبزائريةاؼبق"جريدة 

 4556ام ــــــاق الصومــــميث: 
شكل مؤسبر الصوماـ ؿبطة تارىبية لتقييم إقباز مرحلة اإلنطالؽ من ُعمر الثورة، وجاء بالعديد      

من اغبلوؿ اليت كانت تواجهها الثورة اعبزائرية يف ؾباؿ اإلعالـ والدعاية، فقد تطرؽ يف منهجو 
زائرية السياسي ويف قراراتو إذل ىذا اجملاؿ، فقد فصل يف اعبانب الذي عانت منو الدعاية اعب

واؼبتمثل يف إنعداـ التنسيق بُت األجهزة اإلعالمية الناطقة بإسم الثورة، إْذ تقرر إلغاء كل طبعات 

                                                             
(، اعبزائر، دار العلـو 1962 – 1830صاحل فركوس: تاريخ جهاد األمة اعبزائرية لإلحتالؿ الفرنسي اؼبقاومة اؼبسلحة ) -(1)

  .447، ص 2012للنشر والتوزيع، 
  .497مرجع سابق، ص  :غريب الغارل -(2)
 .242، اعبزائر، دار ىومة للنشر، ص 1، ط 62 – 54ؿبمد زرواؿ: اإلتصاالت العامة يف الثورة اعبزائرية  -(3)
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وتعويضها جبريدة اجملاىد، وحدد اعببهات اإلعالمية وأولوياهتا بالنسبة " جريدة اؼبقاومة اعبزائرية"
 للثورة والوسائل الدعائية اؼبالئمة لكل جبهة على النحو التارل:

 الشعب اعبزائري يف اؼبدف والقرى -أ 
  .جيش التحرير الوطٍت -ب 

 أما على اعببهة اػبارجية فتمثل:
 (1)الرأي العاـ العريب وخاصة اؼبغرب العريب  -أ 
 الرأي العاـ األسياوي واإلفريقي -ب 
 .ي العاـ الغريب مع الًتكيز على الرأي العاـ الفرنسيالرأ -ج 

وفبا جاء  "وسائل العمل والدعاية"وقد ورد يف القسم الثال  من اؼبنهج السياسي للميثاؽ عنواف 
فيو: الرد بسرعة على أكاذيب اؼبستعمر، ومضاعفة مراكز الدعاية وتزويدىا بآالت للطاعة والنسخ 

للثورة  ونشر شعارات جبهة التحرير الوطٍت لِت صل إذل كل مناضل بإعتبار اعببهة اؼبرشد الوحيد
                                   .(2)وإمتالؾ اإلطارات اؼبكونة تكويناً سياسيا وقادرة على اؼببادرة 

لقد مرت سنتاف على الثورة اعبزائرية ووقع إقباز أعماؿ عظيمة، وقد   »جاء يف قوؿ عباف رمضاف: 
ت ثورتنا إذل ىذا اغبد، وقد كاف من الضروري أف هبتمع اؼبسؤولوف الرئيسيوف لوطننا عندما إتسع

إنعقد اإلجتماع .. رغم وجود ستمائة ألف جندي فرنسي، ورغم اؼبراقبة العسكرية الدقيقة اليت 
نظمها جي موليو وال كوست جبباؿ القبائل، وقد إستمرت أعماؿ اؼبسؤولُت الذين أتوا من عمالة 

و فبن األمن التاـ بوادي الصوماـ .. وىراف وعمال يت  اعبزائر وقسنطينة طيلة طبسة عشر يومًا يف ج
                    .(3) «وقد ُأزبذت قرارات ُمهمة جداً ففي صبيع اؼبيادين..

 

 

 
                                                             

 .498مرجع سابق، ص  :غريب غارل -(1)
 ، اعبزائر، اؼبؤسسة الوطنية1: مؤسبر الصوماـ وتطور ثورة التحرير الوطٍت اعبزائرية، طيازغيدؿبمد غبسن  -(2)

  .131.  130.ص 1989للكتاب.
اعبزء ( إلندالع الثورة التحريرية، 30، طبعة خاصة بالذكرى )1950اجملاىد: اللساف اؼبركزي عببهة التحرير الوطٍت  -(3)

  .03، ص 1984العدد الثال ، اعبزائر، األوؿ، 
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 مكافحة(:ـــــاإلذاعة السرية )صوت الجزائر الحرة، ال 
 صوت اعبزائر اغبرة اؼبكافحة، ىو إسم اإلذاعة اعبزائرية اليت كانت تػ ُب  األخبار يوميًا من     

يف سرية تامة ومتنقلة، حىت ال ُتكتشف، أما قبل إنشائها رظبيًا يف  1957اعبزائر منذ جانفي
 ، كانت تب  األخبار من مصر مث تونس.1956اؼبغرب األقصى يف ديسمرب عاـ 

كاف قادة الثورة يدركوف دور الدعاية الفرنسية )اإلعالـ اؼبضاد( على األفراد واعبماعات، لذلك  
عليهم ؿباربة العدو إعالمياً، وإيصاؿ صوت الثورة إذل الشعب اعبزائري خاصة والعادل كاف لزامًا 

                                     .(1) عامة
، وقد دوت  «ىنا صوت اعبزائر اغبرة اؼبكافحة  » وِّي ىذه العبارات عدة مرات يف كل يـو ُتد 

عها.. ودل سبِض أياـ قالئل حىت ففاجأْت كل جزا 1956ديسمرب  16ألوؿ مرة يف ليلة  ئري ظبِ 
أصبح ىذا الصوت يف كل ليلة، ىو النغمة اليت ينتظرىا كل جزائري ويبقى مشدوداً إليها يف تلهف 

 "صوت اعبزائر"ظاىر يتلقف كل عبارة تتسرب إليو وسط ضجيج األصوات اليت رباوؿ عرقلة 
 وم ْنِعِو من الوصوؿ إذل اؼبستمعُت.

زائر اغبرة، ولكن اإلذاعة الوطنية اعبزائرية ليست ككل اإلذاعات يف العادل، إهنا تلك ىي إذاعة اعب
ليست من اإلذاعات الرظبية اؼبستقرة يف اؼبباين الضخمة، واليت تتوفر فيها الوسائل الفنية، وىي 
 ليست مثل اإلذاعات الثورية السرية اليت ُتذيع يف فًتات متقطعة وال سبلك القوة الالزمة إلظباع

                           .(2])صوهتا إال على طوؿ واحد

، أوؿ مذيع بصوت اعبزائر اغبرة (3)"سي عبد اجمليد مزياف"، 1956يف بداية شهر ديسمرب    
 إقًتب من اؼبيكروفوف، وبصوت واضح، خان ُو التأثر، تػ و جَّو  هبذه العبارات للشعب اعبزائري:

أيها الشعب اعبزائري، ألوؿ مرة زباطبكم صوت اعبزائر اغبرة ورُبييكم، أينما كنتم، ُمقاتلُت يف  »
اعببل، أو فدائيُت يف اؼبدف أو مسبلُت يف األرياؼ، أو أسرى خلف قضباف القمع، أيها اعبزائريوف 

، ستقدـ لكم صوت اعب زائر اغبرة واعبزائريات، مقاتلُت بالزي العسكري ودونو، إبتداء من اليـو
                                                             

، اعبزائر، دار العلم واؼبعرفة للنشر، 1، ط 1962 – 1954عبد اهلل مقاليت، نشاط الثورة اعبزائرية يف اؼبغرب األقصى  -(1)
  .246، ص 2013

( إلندالع الثورة 30(، طبعة خاصة بالذكرى )1961مارس  13اجملاىد اللساف اؼبركزي عببهة التحرير الوطٍت،) -(2)
  .10، ص 1984، 91لعدد اعبزء الثال  االتحريرية، وزارة اإلعالـ، 

  .1986إذل  1983عبد اجمليد مزياف: وزير الثقافة من  -(3)
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 على ترددات األمواج التالية ويف اؼبواقيت التالية الناطق الرظبي بإسم جبهة التحرير الوطٍت براؾبها
ستمكنكم من تتبع أخبار اؼبعركة إذل غاية النصر النهائي، مهما كانت التضحيات، فإف نتيجة 

 بإمكانو الوقوؼ أماـ إرادة الشعوب. شيءحرب التحرير مؤكدة، ال 
 02اف حريب: يف منطقة تاللت، ن ص ب  مقاتُِلوف ُمسلحوف كمينًا للعدو يف الليلة من أوؿ بي
 ...«، النتائج 1956ديسمرب  03إذل

كانت التقارير اليت ترسل إذل الوالية خبصوص اإلستماع للب  اإلذاعي عببهة التحرير الوطٍت 
اؼبناطق اليت كاف اؼبستمعوف فيها  ُمش جِّعة، كانت اؼبناطق الغربية من الوطن والوسطى من بُت أكثر

راضُت عن نوعية الب ، وؼبدة أسبوع، كانت أجهزة التصنت الفرنسية مضطربة بسبب أخذىا على 
حُت غرة، دل يستطع مركز التشويش بنب عكنوف ربديد اؼبصدر الدقيق للب ، ولكن إبتداء من 

حينها صارت طائرات رادار رُبلق  "صوت اعبزائر اغبرة"، مت كشف 1956هناية شهر ديسمرب 
بشكل منتظم فوؽ منطقة الناظور، وأماـ ىذا اػبطر، ت وج ب إزباذ إجراءات للحماية، فتم تعيُت 
فريق من التقنيُت يعمل على تركيب اؽبوائيات فقط يف فًتة الب ، عند إقًتاب طائرات العدو، كاف 

صبح مركز الب  يتعرض للضرب أ 1957يتم تفكيك اؽبوائيات بسرعة، إبتداء من جانفي 
ا بالرصاص بشكل يومي، ولكن ِحنكة فريق اغبماية يف سحب اؽبوائيات بل صار الب  حىت عندم

                                                         .(1)  يتمكن العدو من إصابة أي من أىدافودلال تكوف اؽبوائيات منصوبة، فبا
يشتمل برنامج اإلذاعة على األنباء السياسية والعسكرية والتعاليق العسكرية، ويُذاع الربنامج باللغة 
العربية واللهجة القبائلية واللغة الفرنسية، وقد أشرؼ على تأسيس اإلذاعة الوطنية اعبزائرية فنيوا 

راؾبها وعززوا إمكانياهتا تقريباً، فوسعوا ب شيءاؼبواصالت يف جيش التحرير، ك وَّنُوىا من أالَّ 
، من الرابعة إذل  1959جويلية  12فأصبحت ُتذيع منذ  على ثالث أطواؿ ثالث مرات يف اليـو
مساًء، وبدأ اغبدث الكبَت  10إذل  08إذل الواحدة بعد الظهر ومن  11السادسة صباحًا ومن 

ىنا إذاعة اعبزائر اغبرة اؼبكافحة، صوت جبهة التحرير وجيش التحرير ىُباطبكم من »ربت عنواف 
                                                         .(2)«قلب اعبزائر

                                                             
اغبرب اػبفية )الشبكات األوذل(، ترصبة أوذينية خليل، اعبزائر، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،  :عبد الكرًن حساين الغويت -(1)

  .146، ص 2012
  .10اؼبرجع نفسو، ص  :اجملاىد -(2)
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أي دبعدؿ حصتُت  اغبصص اليومية، تُقدـ يف كل أسبوع عشرة حصة إسبوعية، باإلضافة إذل
، ويف ىذه اغبصص اإلسبوعية يستطيع أف يستمع اعبزائري، إذل عدة برامج  أسبوعيتُت يف كل يـو

لوا اإلذاعة، أراء ـبتلف حصة اؼبرأة، إفريقيا تسَت، ُمراسمثل: تاريخ الثورات، تاريخ اعبزائر، 
بالعربية ففقط مثل: صدى القيادات العسكرية، سبثيلية قصَتة..اخل، إضافة إذل ذلك برامج ُتذاع 

اعبزائر يف العادل، من أدب الثورة، تقدـ ويف طريق النصر،  وأخرى باللهجة القبائلية فقط مثل: 
 ابسهرة، وصفحة اجملاىد. وحصة شعرية ينوف

يدة من نوعها، فهي إذاعة ثورية سرية، ذات برامج عبزائر اغبرة اؼبكافحة، إذاعة فر إذاعة ا إف       
يضعها العدو يف طريقها، ىذا ؽبا بالتغلب على العراقيل اليت  إمكانيات تسمح متعددة، ؽبا

الصوت الذي يُد ّوي يف كل يـو عرب أمواج األثَت، يف اعبباؿ الشاىقة والودياف السحيقة، واألحراش 
السميكة، فينقل إذل اعبزائري، حيثما كاف، صوت الثورة، صوت جبهة التحرير، صوت جيش 

                                                        .(1) ، صوت الكفاح اؼبقدس من أجل اغبرية والكرامة واإلستقالؿالتحرير الوطٍت
، إزبذت 1961جويلية  15يداً من اغبكومة اؼبغربية يف كانت قيادة الثورة قد إستلمت مقرًا جد

ىذا اؼبقر ىو أستوديو حقيقياً   منو ؿبطة إلذاعة صوت اعبزائر اؼبكافحة يف مدينة طنجة، وكاف
كانت اإلذاعة الربيطانية قد إستعملتو قبل ذلك يف بعض الوقت، وكاف ىذا اؼبقر قد حقق ىدفُت 

إمكانية التحكم يف تنويع األمواج اليت "الدعم القوي للب  اإلذاعي" إعالميُت كبَتين للثورة نبا: 
 تستعملها اإلذاعة يف بثها اليومي.

 01وكانت ىذه اإلذاعة قد بػ ثَّت أوؿ برنامج ؽبا دبناسبة ذكرى إندالع الثورة وذلك يف يـو       
، وكاف ؿبمد يزيد )وزير اإلعالـ( ىو الذي دشنها عندما كاف يف زيارة للمغرب 1961نوفمرب

من األقصى، وكاف ؿبمد السويف )مدير إذاعة اعبزائر اغبرة اؼبكافحة( قد ع ُّت طاقماً من عدد كبَت 
صوت "محررين للعمل فيها، وكاف إبراىيم غافة من بينهم والذي ع ِمل سابقًا يف إذاعة ػالتقنيُت وال
 مداين، كماؿ دوادي، قدور ريافؿبمد بوزيدي، عبد العزيز شكَتي، بالقاىرة، إضافة إذل "العرب

                                                             
  .10اللساف اؼبركزي عببهة وجيش التحرير الوطٍت، مرجع سابق، ص  :اجملاىد -(1)
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الصحافيُت إضافة إذل ببعض  ،(1)حواس، ؿبمد ولد حزويب ومسعود إبن سعد، وعيسى مسعودي
  األجانب ىم: بَتجي، وميشاؿ جاف.

، أما إذاعة 1962جويلية  07وكانت إذاعة الناظور باؼبغرب قد توقفت عن ب  براؾبها يف يـو 
، وبعد اإلستقالؿ قاـ صباعة من التقنيُت 1962جويلية  05طنجة فقد توقفت عن الب  يف يـو 

إنزاؿ العلم الفرنسي ورفعوا العلم اعبزائري مكانو التابعُت لسالح اإلشارة دبعية عبد العزيز شكَتي ب
، ويف نفس التاريخ قاـ الرئيس الراحل أضبد بن بلة بتنصيب عيسى 1962أكتوبر  28وذلك يف 

                                                         .(2) مسعودي على رأس مؤسسة اإلذاعة والتلفزيوف
رة خدمات جليلة، حي  تساىم يف تكوين الشعب وتثقيفو وإعداده وتؤدي اإلذاعة السرية للثو 

لنضاؿ طويل وشاؽ، ورُبِبط كل أكاذيب العدو فتفضحها وهتتك أسرارىا، وذبنيد الشعب وتعِبئتو 
ويف تنويره بأصح اؼبعلومات عن نشاط جيش التحرير وجبهة التحرير، إضافة إذل الًتفيو عن 

قوة إضافية وفتح يف وجهها آفاقًا وميادين جديدة للعمل  الشعب، بل سالح جديد أكسب ثورتنا
ًة فعلية وتية أي اإلذاعة، فكانت ُمس انب  وبذلك ساىم اإلعالـ عن طريق األمواج الص ،(3)والنشاط

 شعبوفعالة يف إيصاؿ صوت اعبزائر أِلبعد نُقطة من العادل والتنديد ببشاعة ما يفعلو اؼبستعمر ب
                                                         .(4) أعزؿ

كانت ىذه اإلذاعة تابعة لوزارة الثقافة واإلعالـ، اليت كانت تشرؼ عليها من الناحيتُت )الربؾبة 
والتوجيو السياسي العاـ( ولكنها كانت من الناحية التقنية واألفراد العاملُت فيها واؼبقر االتابعة ؽبا  

كلها لوزارة التسليح واإلتصاالت العامة، ألهنا تعد أساسًا من ُصْنِع سالح اإلشارة   كانت تابعة
                                                             

بوالية وىراف من عائلة بسيطة اغبل،  1931ماي  12عيسى مسعودي: أحد عمالقة اإلعالـ للثورة التحريرية ولد يف  -(1)
 1956ع الزيتونة، ويف عاـ حارب العدو بالقلم والكلمة اؼبعربة والصوت الذىيب ربصل على شهادة الدراسات والبكالوريا جبام

أشرؼ على  1961إلتحق بإذاعة الناظور باؼبغرب مث يف عاـ  1959عُت رئيساً عبمعية الطلبة اعبزائريُت بتونس مث يف عاـ 
،أنظرعيسى مسعودي 1994تقاعد إذل أف تويف عاـ  1985صوت اعبزائر بتونس ومديراً عبريدة الشعب يف السبعينيات ويف 

 .11ػػػ10ـ للثورة التحريرية  للمؤلف ؿبمد يايسي صمن عمالقة االعال
، 2015، اعبزائر، دار ىومة للنشر والتوزيع، 1، ط 1962. 1954اإلتصاالت العامة يف الثورة اعبزائرية  :ؿبمد زرواؿ -[2)

 .241ص 
  .10اؼبرجع سابق، ص  :اجملاىد -(3)
، 13، 12، ص 2016من عمالقة اإلعالـ للثورة التحريرية، اعبزائر، دار ىومة للنشر،  :ؿبمد يايسي، عيسى مسعودي -[4)

18.  
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وكاف ؿبمد بوزيدي قد كلف جبمع أرشيف ىذه اإلذاعة اؼبوزع يف كل من مدينة طنجة ومدينة 
                                                         .(1) الناظور، وإرسالو إذل مدينة تلمساف، حي  تتسلمو اعبهة اؼبعنية بأمره

 مسرح :ـــــالسينما وال 
قسم السينما الذي كاف يُنتج األفالـ التسجيلية عن  1959لقد أنشأت وزارة الثقافة عاـ       

اؼبعارؾ اغبربية وحرؽ القرى واؼبنازؿ وتصوير اغبياة البئيسة للمجتمع اعبزائري، وكاف تصوير تلك 
ونوا يف األفالـ يُنفذ يف مراكز الالجئُت، وكاف شباف جزائريوف قد أرسلتهم اغبكومة اؼبؤقتة لِيتك

ؾباؿ السينما يف بعض اؼبدارس التابعة لدوؿ الكتلة الشرقية، نذكر منهم صباؿ الدين شندررل، 
« جزائرنا»األخضر ضبينة، أضبد راشدي وغَتىم، وقد أخرج ىؤالء الشباف فيلمُت، األوؿ بعنواف 

ادؽ وكذلك فيلم الالجئوف، ساقية سيدي يوسف، بن "ياظبينة"حوؿ أسباب الكفاح، والثاين 
 اغبرية.
، وقد 1958مسرح، فقد تأسست الفرقة الفنية للمسرح يف مدينة تونس يف شهر أفريل ػأما ال     

من تأليف عبد اغبليم »قدمت الفرقة ُعروضًا فنية كأبناء القصبة، اػبالدوف، دـ األحرار، العقد 
مصر، العراؽ وكبن النور ؼبصطفى كاتب، زارت ىذه الفرقة كل من اؼبغرب وليبيا، « رايس

كاتب، واؽبدؼ فبن إنشائها ىو الرد  يوغسالفيا الصُت الشعبية واإلرباد السوفيايت بزعامة مصطفى
                                                         .(2) على اإلداعات اإلستعمارية والربىنة أف اعبزائر ال يربطها أي رابط بفرنسا

 :إنشاء الفرق الرياضية 
من ىواة كرة القدـ وأعضاء يف فرؽ متفاوتة  1957تكوف فريق جبهة التحرير الوطٍت يف عاـ       

اؼبستوى تابعة لبعض األندية اعبزائرية هبدؼ صبع التربعات لفائدة الثورة والتعريف بالقضية اعبزائرية 
ػػػ: ياضيوف فبتازوف كمن خالؿ زبصصو يف اؼبيداف الرياضي، وقد إلتحق أفراده صباعياً بالثورة وىم ر 

، وقد زار [رشيد ـبلويف وبومزراؽ وبرشوؾ وأبوبكر، وربت تيفور وزيتوين وبراىيم كرمارل وغَتىم]
 الفريق العديد من الدوؿ مثل العراؽ، ليبيا، السعودية والصُت وأوروبا الشرقية.

 
 

                                                             
 .242مرجع سابق، ص  :ؿبمد زرواؿ -(1)
  .258، 257مرجع سابق، ص  :ؿبمد زرواؿ -(2)
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 المية :ـــــمكاتب اإلعــال 
وعماف، طرابلس وعندما إستقلت تونس واؼبغرب فقد يف القاىرة ودمشق وبَتوت وجدة،       

مث بعد ذلك يف نيويورؾ وجاكارتا ونيودؽبي ويف أوروبا  1956فُِتح فيهما مكتباف إعالمياف عاـ 
، فإف مقرىا كاف يف 1961الشرقية وشرقي آسيا، وعندما أنِشئت وكالة األنباء اعبزائرية يف عاـ 

ة باللغتُت العربية والفرنسية، وتوزعها على مكاتب وكاالت مدينة تونس ُتْصِدر النشرات اإلخباري
األنباء العاؼبية، وكانت جبهة التحرير الوطٍت تُػن ظم إتصاالهتا اإلعالمية بالدوؿ العربية عن طريق 

واعبدير بالذكر أف  ،كية عن طريق وكالة شيتا التشيكيةوكالة أنباء الشرؽ األوسط وبالدوؿ اإلشًتا 
                                                        .(1) 1955فُِتح يف القاىرة عاـ أوؿ مكتب إعالمي 

  ات الدول العربية:ــــــإذاع 
إعتمدت الثورة اعبزائرية يف بداية األمر على إذاعات بعض الدوؿ العربية اليت وقفت إذل       

 1956وصوت اعبزائر من تونس  1955جانب الثورة ومنها إذاعة صوت العرب من القاىرة 
وصوت اعبزائر من دمشق وصوت اعبزائر من بغداد وكذا ليبيا دبحطتيها )طرابلس وبنغازي(، وبعد 

أصبحت فيها وزارة األخبار واليت تتوذل ُمهمة الدعاية  1958تشكيل اغبكومة اؼبؤقتة عاـ 
                                                          (2)واإلعالـ

لقد شعرنا بأنبية  » :لقد حدثنا أحد ااؼبسؤولُت بوزارة اؼبواصالت العامة واؼبخابرات قائالً 
السلكية منذ اللحظة األوذل للثورة، فاغبرب الثورية الطويلة اليت لبوضها تتطلب لااإلتصاالت 

      .(3)«نسيق..وربقيق أدىن من الت جهازاً منظماً لإلتصاالت يسمح بتمتُت وحدة كفاحنا وتطويرىا

 

 

          
 

                                                             
  .256مرجع سابق، ص  :ؿبمد زرواؿ -(1)
دور اإلعالـ يف معركة التحرير، الثورة اعبزائرية أحداث وتأمالت، اعبزائر، صبعية أوؿ نوفمرب لتخليد  :األمُت بشيشي -(2)

  .331، ص 1994وضباية مآثر الثورة يف األوراس، 
( إلندالع الثورة 30،، طبعة خاصة بالذكرى )1959أفريل  16اجملاىد: اللساف اؼبركزي عببهة التحرير الوطٍت،  -(3)

  .07، ص 1984، اعبزائر، 40العدد اعبزء الثاين ، وزارة اإلعالـ،  التحريرية،
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 ريف بصحيفة المجاهدــــالثاني: التع فصلال : 
بعد عامُت من إشعاؿ فتيل الثورة، وجدت نفسها يف حاجة إذل وجود قنوات إعالمية إلبالغ      

الشعب بالتطورات العسكرية داخل وخارج الوطن، وكذا أداة لتعبئة الرأي العاـ الداخلي وتوجيهو 
الشمل وتقدًن يد العوف وُنصرهتا من جهة أخرى، والرد على الدعاية الفرنسية اؼبضادة وصبع 

مكائد اليت كاف اإلعالـ الفرنسي وبُِيُكها ضد الثورة يف آٍف واحد من ػواألكاذيب والتشويش وال
ي جهة ثانية، ونظرًا إلفتقارىا للوسائل اؼبادية وإذل الكفاءات اؼبدربة يف ميداف العمل اإلعالم

مسبلُت واؼبناضلُت يف نقل األخبار،وتوزيع اؼبنشورات، ولتخطي ىذا العائق رأت ػوإعتمادىا على ال
من الضروري إنشاء أجهزة إعالمية مكتوبة ومسموعة، فبدأت بالصحافة اؼبكتوبة، فأصدرت 

لتكوف ىاتُت الصحيفتُت اللساف اغبارل غباؽبا والناطق الرظبي  "اجملاىد"مث  "اؼبقاومة اعبزائرية"جريدة 
يف دراستنا ىذه كنموذج، وبإعتبارىا السجل اليومي  "اجملاىد"بإظبها، وكبن بصدد دراسة جريدة 
 .(1) ةألحداث الثورة السياسية والعسكري

 : ظروف إنشاء جريدة المجاهد:ـــــ 1
 ويبكن مشلها يف النقاط التالية: 

كبَتة وحاجتها إذل قنوات إعالمية تُنِقل أخبارىا إذل  قباح الثورة وربقيقها إلنتصارات ػػػػػ أ
 الشعب

تعاظم الثورة ومشوؽبا كل أرجاء الوطن، إْذ أصبحت ملك للشعب، ومن حقو أف يتعرؼ ػػػ  ب
 على أعماؽبا وأنبائها

 تزايُد الدعاية الفرنسية اؼبضادة للثورةػػػػػ  ج

 رة الرد على اإلعالـ التضليلي الفرنسيضرو ػػػػ    د

 إقرار مؤسبر الصوماـ بإنشاء إعالـ ثوري وف ْصِلو يف اعبريدة اليت سبثل اعببهةػػ   هــ

 حاجة الثورة إذل ناطق رظبي بإظبها يُقدـ حوصلة وتقارير أعماؽبا وبطوالهتاػػػ   و

مع إال صوت فرنسا ونقلها للوقائع الُعزلة اإلعالمية اليت تفرضها فرنسا دوليًا إْذ ال يسػػػ  ز
 واألخبار وفقاً ِلم ا ىبدـ سياستها اإلستعمارية.

                                                             
( اعبزائر، 4631 – 4621عواطف عبد الرضباف، الصحافة العربية يف اعبزائر، دراسة ربليلية )صحافة الثورة اعبزائرية  -(1)

  .31، ص 4652اؼبؤسسة الوطنية للكتاب، 
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إعماؿ قتل، تعذيب، حرؽ، مصادرة، أسلحة ؿبرمة  »تزايد األعماؿ الوحشية الفرنسية ػػػػ  ح
ممارسات أماـ العادل، اليت ال تزاؿ ففي خانة السرية ػووجوب فضح ىذه ال «تشويو..
 واإلخفاء.

منذ صدور عددىا األوؿ مطامح، أف تكوف صحيفة الثورة والناطق  "اجملاىد"ضبلت صحيفة 
 .(1) الرظبي بإظبها، واؼبعرب اغبقيقي عنها

سيكوف اجملاىد باإلضافة إذل جريدة  » :يلي جاء يف إفتتاحية صحيفة اجملاىد، العدد األوؿ ما     
أف يتكلم بإسم جبهة التحرير الوطٍت، كما سيكوف مأذوف لو ػاؼبقاومة اعبزائرية، اللساف الناطق ال

 .(2) «اؼبرآة اليت تنعكس فيها أعماؿ جيش التحرير الوطٍت..

بطبعاهتا الثالثة )أ، ب، ج( قد سبقتها واقتحمت ميداف  "اؼبقاومة اعبزائرية"إال أف صحيفة 
الطباعة العصرية والتوزيع العادي، وقد كانت يف نفس الوقت قريبة من قادة الثوار يف اػبارج وكانت 

ربمل شعار )لساف حاؿ جبهة وجيش التحرير الوطٍت(، ومع ذلك فقد كانت  "اؼبقاومة اعبزائرية"
 وىوتقريبًا  "اؼبقاومة اعبزائرية"حيفة الثورة، وقد ضبلت نفس شعار جادة يف أف تكوف ص "اجملاىد"

 "الداخل")لساف حاؿ جبهة التحرير الوطٍت( بػ ْيد  أهنا كانت قريبة من قادة 
كاف نتيجة حتمية لتطور الثورة وحاجتها إذل إعالـ ثوري حقيقي، وهبذا الصدد   "اجملاىد"وظهور 

ب  " واؼبعروؼ أنو قد ك تاجملاىد"مالك سباـ الذي كلفتو اعببهة بتأسيس ػيقوؿ اؼبرحـو عبد ال
مع تطور الثورة ظهرت اغباجة إذل ناطق رظبي أكثر من  » :)بطاقة ااإلزدياد( إفتتاحية العدد األوؿ

 .[3] «متطلبات الثورة..ػ.. من أجل ىذا كلو كلفت بتأسيس صحيفة تستجيب لمضى،أي وقت 

بطاقة  » خالؿ اإلفتتاحية اليت ربمل عنواف ومن »..: مالك سباـ قولوػال ويُواصل اجملاىد عبد
   (5)« فإف مهاـ وأىداؼ ىذه الصحيفة قد حددت بصفة واضحة  ،[4]« اإلزدياد

                                                             
  .421، ص 1004اعبزائر، دار اؼبفيد للنشر والتوزيع، عبد الكرًن بوشريط، اؼبفيد يف التاريخ،  -(1)
( إلندالع الثورة التحريرية، وزارة اإلعالـ، 00اجملاىد: اللساف اؼبركزي عببهة التحرير الوطٍت، طبعة خاصة بالذكرى ) -(2)

 . 04، ص 4651العدد األوؿ  اعبزء األوؿ،  اعبزائر،
 . 413مرجع سابق، ص  :أضبد ضبدي -(3)
 .ملحق الثاينػأنظر ال -(4)
  .00، ص 51وزارة اإلعالـ، اعبزائر، « اإلعالـ خالؿ الثورة التحريرية»، 11ملفات وثائقية  -(5)
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إف ؿبتوى اعبريدة ينقسم إذل ثالثة أقساـ أساسية، كل قسم وبتوي على »مث ُيضيف اؼبرحـو قائال 
 عنصرين: 

 ،نشرح ونفسر معٌت حربنا وأسباهبا وأىداؼ اؼبقاومة اعبزائرية، وهندؼ إذل  في المقام األول
 إخبار وإعالـ السكاف اعبزائريُت وتنمية الرأي العاـ العاؼبي.

 :فإف اعبريدة مدعوة إذل اإلعالف والتعليق على أعماؿ ونشاطات جيش  وفي المقام الثاني
يو أفكار الثورة، واليت جاءت يف لوائح جبهة التحرير الوطٍت والفدائيُت يف الوقت الذي تعرض ف

 التحرير الوطٍت.
 ،تكشف عن مناورات اؼبستعمر وأعمالو اإلجرامية ضد السكاف  وأخيرًا في المقام الثالث

كذلك بالعمل على توحيد الشعب  اعبزائريُت األبرياء، ويف نفس الوقت فإف ىذا القسم وبظى
 «.ف إغفاؿ عمل جيش التحرير الوطٍتاعبزائري حوؿ جبهة التحرير الوطٍت دو 

حىت صدر قرار رظبي من قبل اجمللس الوطٍت للثورة  "اجملاىد"دل سبر سنة على صدور  وىكذا
 "اجملاىد"يقضي بأف تكوف  1957أوت  27 – 20اعبزائرية يف دورتو الثانية اؼبنعقدة بتاريخ 

   (1)العدد الثامن الناطق الرظبي الوحيد بإسم جبهة التحرير الوطٍت، إبتداء من 
 : مراحل تطور جريدة المجاهد:ــــــ 2
أثناء الثورة التحريرية ظروفًا ـبتلفة، األمر الذي جعلنا مبيز من بينها « اجملاىد»عرفت صحيفة     

 ثالث مراحل ىامة ىي: 
 مرحلة األولى:ـــال 
إذل غاية  1956مرة يف جواف وىي مرحلة التأسيس، وتُعرؼ باغبقبة اعبزائرية، إْذ ظهرت ألوؿ     
أين مت إكتشاؼ مقرىا يف حي القصبة إباف معركة اعبزائر من طرؼ  1957جانفي  25

السلطات اإلستعمارية، ومن ظِب اهتا أهنا دل تكن اللساف اؼبركزي الوحيد، وإمبا حسب تعبَتىا لساف 
 حاؿ جبهة التحرير الوطٍت.

 مرحلة الثانية:ــــال 
ضج إذل ناطق رظبي عببهة التحرير الوطٍت، وتُعرؼ باغبقبة اؼبغربية، أين رب  وَّؿ وىي مرحلة الن    

، ودامت فًتة "اؼبقاومة اعبزائرية"مقرىا إذل مدينة تيطواف اؼبغربية، فنزلت ضيفة على صحيفة 
                                                             

 .02ص  :اؼبصدر نفسو  -[1]
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إذل أوؿ نوفمرب من نفس السنة، حي  قررت عبنة  1957أوت  05صدورىا ثالثة أشهر من 
 نقلها إذل تونس لتكوف قريبة من قيادة اعببهة. "ذالتنسيق والتنفي"
 مرحلة الثالثة:ـال 
وعرفت نشاطًا واسعًا وحركية وفعالية، من خالؿ تطور وغزارة اؼبادة اإلخبارية والتقارير، وتعرؼ    

إذل غاية  1957نوفمرب 01مرحلة باغبقبة التونسية أين حطت اعبريدة رحاؽبا بتونس من ػىذه ال
 اإلستقالؿ.

 مرحلة الرابعة:ــال 
مرحلة العودة أو اغبقبة اعبزائرية الثانية، أين رجع مقرىا إذل اعبزائر بعد وقف إطالؽ ػوتُعرؼ ب    

 (1) النار حبي  كانت بالبليدة مث اعبزائر العاصمة

  يف اؼبرحلة األوذل كنشرة مسحوبة على الرونيو "اجملاىد"صدرت()،  وعاشت حياة السرية
وىذا ما جعل ببعض األعداد   ،[2]نسخة( 2000ودل يتجاوز سحبها للعدد الواحد )التامة، 

مقررات  الرابع قد ُخصص لنشراؼبرحلة سبعة أعداد وكاف العدد  يضيع، وقد صدر خالؿ ىذه
د  العدد اػبامس والسادس، يف حُت مت تدمَت العدد السابع يف ـببأُه حبي منهج الصوماـ، بينما ُفق

 الرونيو اليت كاف ُيسحب عليها. القصبة مع آلة
 25فإهنا تبدأ مع العدد الثامن أي بعد توقف داـ شبانية أشهر، سبتد من  "مغربيةػاغبقبة ال"أما 

، حي  عادت للظهور بشكل جديد، ينقلها من مرحلة النشرة إذل 1957أوت  05جانفي إذل 
ألوؿ مرة من حياة السرية إذل  "اجملاىد"وكذلك خرجت  "الرونيو"مرحلة الصحيفة واؼبطبعة بدؿ 
ىي اللساف  "اجملاىد"الذي يُعلن أف   (3)"عبنة التنسيق والتنفيذ"العلنية، كما أهنا ضبلت بالغ 

لساف " اؼبركزي الوحيد عببهة التحرير الوطٍت، واؼبعرب عنها، وبذلك مت تغيَت شعار الصحيفة من 
                                                             

  .422. 421مرجع سابق، ص.  :عبد الكرًن بوشريط -(1)
 ()-  وأعيد طبع النسخة الفرنسية وسحبها بشكل سري على مطابع اعبزائر اعبمهورة بغالؼ مكتوب عليو بالفرنسية p 

ttattaatoa .حبجم كبَت، واجملاىد حبجم صغَت، وعندما أعيد طبع النسخة يف اؼبغرب جاءت عكس ذلك   
أطروحة ماجستَت، معهد العلـو السياسية واإلعالمية ، 46 – 31أضبد بن مرسلي: التطور الفٍت جمللة اجملاىد األسبوعية  -(2)

  .06، ص 4651جامعة اعبزائر، سنة 
( إلندالع الثورة التحريرية 00، طبعة خاصة بالذكرى )4624أوت 05اجملاىد: اللساف اؼبركزي عببهة التحرير الوطٍت،  ([3) 

 . 04، ص 4651، 05العدد اعبزء األوؿ ، وزارة اإلعالـ، 
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، كما مت حذؼ شعار "عببهة التحرير الوطٍتاللساف اؼبركزي  "إذل "حاؿ جبهة التحرير الوطٍت
مث يػ ُعود من جديد إبتداء من العدد التاسع إذل يومنا ىذا، وقد « الثورة من الشعب وإذل الشعب»

 صدر خالؿ ىذه ااغبقبة ثالثة أعداد فقط. 
لقاىرة فتبتدئ ُعقب إنعقاد الدورة الثانية للمجلس الوطٍت للثورة اعبزائرية با "اغبقبة التونسية"أما 

، وكانت من نتائجها زيادة عدد أعضاء 1957أوت  27إذل  20ممتدة من ػاؼبنعقد يف الفًتة ال
عبنة التنسيق والتنفيذ من طبسة إذل أربعة عشر عضواً، ومناقشة مشاكل الثورة كاػبالؼ بُت قادة 

 ب إذل تونس.اؼبغر ونقل مقرىا من  "اجملاىد"الداخل  وقادة اػبارج  ومسألة سبويل وتوزيع صحيفة 
أضبد بو منجل  "اجملاىد"فتوذل اإلشراؼ على صحيفة  ()أستشهد عباف رمضاف 1957ويف عاـ 

، حي  أصبحت الصحيفة تابعة لوزارة 1958سبتمرب  19إذل غاية تأسيس اغبكومة اؼبؤقتة يف 
 ىي:وقد سبيزت اغبقبة التونسية ِبِسمات خالؿ ثالِث فًتات  ،األخبار ربت إشراؼ ؿبمد يزيد

 فترة األولى:ــــال 
( الصادر 29وتنتهي عند صدور العدد ) 1957نوفمرب  01( يـو 11وتبدأ بصدور العدد )   
وقد أصدرت  1958سبتمرب19، حي  مت تأسيس اغبكومة اؼبؤقتة يـو 1957سبتمرب  17يـو 
 ُملحقاً خاصاً ؽبذا الغرض. "اجملاىد"
 فترة الثانية:ـــــال  
، وتنتهي عند صدور العدد 1958أكتوبر  10( الصادر يـو 30) االعددوتبدأ بصدور     
، حي  مت إعادة تشكيل اغبكومة اؼبؤقتة عقب إنعقاد 1961أوت  14( الصادر يـو 102)

 .1961أوت  27إذل  09الدورة الرابعة للمجلس الوطٍت للثورة اعبزائرية بطرابلس من 
 

                                                             

 ()-  كاف عباف من »( 41، 4يف الصفحتُت ) 4625ماي  16بتاريخ  11عباف رمضاف: جاء يف جريدة اجملاىد العدد
كاف عضوًا يف حركة إنتصار اغبريات الديبقراطية، مث   4613، تلقى دراستو الثانوية يف معهد البليدة، ومنذ 4646مواليد

القسنطيٍت أنذاؾ، أُلقي عليو القبض وُحكم عليو بالسجن لستة سنوات  عضوًا يف اللجنة اؼبركزية فقائدًا لوالية الشرؽ )الشماؿ
يف صفوؼ جبهة التحرير الوطٍت وشارؾ يف مؤسبر الصوم اـ وُعُّت  4622، وأطلق س ر احُو حي  إنضم عاـ 4620يف أواخر 

، إستطاع 4624مارسإذل  4623عضوًا يف عبنة التنسيق والتنفيذ وإستقر بالعاصمة وقاد معركة العاصمة من ديسمرب 
، إننا نبكي أخًا يف الكفاح ستكوف ذاكرة 4624اإلفالت من اعبنراؿ ماسو وغادر اعبزائر لُيساىم يف مؤسبر القاىرة يف أوت 

 أنظر لنفس اعبريدة اعبزء األوؿ . «لنا مثاال يتبع 
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  :الفترة الثالثة 
 30( يـو 120وتنتهي بصدور العدد ) 1961أوت  28بتاريخ  103وتبدأ بصدور العدد )   

 .(1)"اجملاىد"، وقد كاف آخر عدد يصدر من صحيفة 1962أفريل 
 116( عدداً، وصلنا منها )120مظفرة قد أصدر )ػعامة،كاف اجملاىد خالؿ الثورة ال  وبنظرة

 ر(بااألنواع الُصُحفية كما يلي )ما عدا األػب مادة إعالمية توزعْت على 1386عدداً(، وتضمنت 
 273 –مقااًلعلماً  209 -أعداد مفقودة(  4إفتتاحية )ىناؾ عدداف بدوف إفتتاحية و 114 -

 –دراسة عن الثورة  154 –ربقيقًا ُصُحفيًا  149 –تعليقًا سياسيًا  200 –تقريرًا ُصُحفيًا 
 عموداً. 127
 األوذل يف مدينة اعبزائر، أما العدد السابع فقد أُْتِلف، وأما  صدرْت أعداد جريدة اجملاىد الستة

ىو اؼبسؤوؿ  []"رضا مالك"األعداد الثامن والتاسع والعاشر فإهنا صدرت يف مدينة تيطواف، وكاف 
كاتبًا عامًا ؽبا، وكانت تصدر باللغتُت العربية والفرنسية، " ؿبي الدين موساوي" ُت  عنها، كما عُ 

الفرنسية يف مدينة تونس يشرؼ عليها كل من كانوا يعملوف عليها يف مدينة وكانت النسخة 
 (2) "براىيم مزىودي"تيطواف، أما النسخة العربية فػ ع ِهد  باإلشراؼ عليها إذل

 الثالث: اإلستراتيجية اإلعالمية للثورة بعد مؤتمر الصومام فصلـال: 
درسها اؼبؤسبروف يف وادي الصوماـ، قصد إهباد كاف اإلعالـ الثوري من اؼبواضيع اؽبامة اليت    

اغبلوؿ للعديد من اؼبشاكل والعوائق اليت واجهتو خالؿ مسَتة الثورة ِطواؿ السنتُت اؼباضيتُت وذلك 
مبادئ واألىداؼ، وتضع حدًا ألىم مشكلة واؼبتمثلة ػبوضع إسًتاتيجية جديدة ربدد الوسائل وال

المية الناطقة بإسم الثورة، بالنسبة للوسائل الواجب إنتهاجها يف إنعداـ التنسيق بُت األجهزة اإلع
وسائل العمل "لتنظيم الشعب وتوجيهو إذل الكفاح اؼبسلح، جاء يف وثيقة مؤسبر الصوماـ يف قسم 

 يلي: ما "والدعاية
 تعميم نظاـ جبهة التحرير الوطٍت يف صبيع أكباء اعبزائر .4

                                                             

 .411، 410مرجع سابق، ص  :أضبد ضبدي -(1) 

 (])  دبدينة باتنة، سفَت اعبزائر األسبق يف واشنطن  4604ديسمرب  14رضا مالك: أحد الشخصيات الثورية البارزة، ولد يف
 مث عضو اجمللس األعلى ورئيس حكومة سابقا.      

   .124مرجع سابق، ص  :ؿبمد زرواؿ -(2) 
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 مواطنُتػنشر الوعي السياسي وتوعية ال .2
اإلعتماد يف العمل على إطارات مدربة وؿبنكة سياسيا، تستطيع أف ربافظ على ىيكل  .3

 اعببهة، وأف تبتكر الطرؽ والوسائل الصاغبة يف ميداف الكفاح
 الرد بسرعة وبوضوح على صبيع ااألكاذيب واألعماؿ اإلستفزازية للعدو .4
 تعميم شعارات جبهة التحرير وأوامرىا .5
 وتزويدىا بوسائل الرقن والطباعة والورؽاإلكثار من مراكز الدعاية  .6
 طبع كتب حوؿ الثورة ونشرات داخلية ربمل تعليمات وإرشادات. .7

من خالؿ وثيقة رُبدد مهامهم كتنظيم  "احملافظوف السياسيوف"وإلقباح اؼبهمة اإلعالمية كلف اؼبؤسبر
ف والدعاية اؽبادفة إذل الشعب وتثقيفو وتوعيتو وإذاعة ونشر أخبار الثورة وأوامر اعببهة يف كل مكا

 .(1) رفع معنويات اجملاىدين واعبماىَت والرد على الدعاية اإلستعمارية
كما حدد اعببهات اإلعالمية ومهامها، فاعببهة الداخلية كانت مهمتها التعبئة السياسية للجماىَت 

يف بالقضية اعبزائرية ومواجهة الدعاية اإلستعمارية والرد عليها، أما اعببهة اػبارجية، ف ُكلفت بالتعر 
مع الًتكيز على الرأي العاـ  وفضح السياسة الفرنسية وأكاذيبها يف احملافل الدولية اؼبختلفة،

الفرنسي، ولتفعيل عمل ىذه اعبهات، عُتَّ اؼبؤسبر عباف رمضاف مسؤواًل وطنيًا عن اإلعالـ، أما 
يات واؼبناطق والنواحي والقسمات ؿبلياً، فقد أُنِشئْت عباف الدعاية واألخبار على مستوى الوال

مهمتها اإلشراؼ على إذاعة ونشر أخبار وتعليمات جبهة وجيش التحرير الوطٍت، وح ضر اؼبؤسبر 
وعباف الدعاية  ،[]ووسائل الدعاية اإلعالمية اليت إستعملتها الثورة يف: )الصحافة اؼبكتوبة واإلذاعة

الداخلية ومكاتب اإلعالـ التابعة لبعثات جبهة التحرير الوطٍت يف الدوؿ األجنبية والعربية، وبعد 
 تأسيس اغبكومة اؼبؤقتة للجمهورية اعبزائرية مت إضافة وكالة األنباء اعبزائرية والسنيما واؼبسرح.

                                                             
      . 164مرجع سابق، ص  :غريب غارل -(1)
()-  إعداد وحدة اإلعالـ  «إذاعة اعبزائر اغبرة اؼبكافحة»للتوسع يف موضوع دور اإلذاعة إباف الثورة التحريرية، أنظر: ملف

  .65والتوثيق باؼبركز الوطٍت للدراسات  والبح  يف اغبركة الوطنية للثورة، اعبزائر، 
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ية، واليت بفضلها مت ربط صبيع وسائل وىكذا سبكن اؼبؤسبر فبن وضع ىياكل الدعاية اإلعالمية الثور 
اإلعالـ ففي الداخل واػبارج اؼبباشرة وغَت اؼبباشرة جببهة التحرير الوطٍت اؼبسؤوؿ األوؿ والوحيد 

    .(1)عن كل ما يتعلق بأخبار الثورة
 الرابع: صحيفة المجاهد ودورها في اإلعالم الثوري فصلـال 
إال إثباتًا وإقرارًا ؽبذه الكلمة اجمليدة، اليت  "اجملاىد"إف ىذه الصحيفة دل تقصد بإزباذىا إسم     

على األبطاؿ اؼبقاومُت الذين  1954أطلقها الشعب بِرِمَِّتو، ومن تلقاء نفسو منذ فاتح نوفمرب
هنا لِت كوف ظبُع ضبلوا السالح لكي تكوف اعبزائر حرة ديبقراطية مستقلة.. تتبوأ ىذه  الصحيفة مكا

الرأي العاـ وبصره وصوتو ولتزود الشعب باألخبار اغبقيقية، فتكوف صلة الوصل بينو وبُت رجاؿ 
   .(2) اؼبقاومة، وهبذه الصفة فلقد شعرت بالدور اؼبنوط هبا

 "اجملاىد"بالتوازي مع اإلعالـ اؼبنطوؽ، عبأت الثورة إذل إعتماد اإلعالـ اؼبقروء، فبثاًل يف جريدة 
إدراكاً منها لألنبية الكبَتة اليت يلعبها اإلعالـ يف الداخل  "اؼبقاومة اعبزائرية"اليت حلت ؿبل جريدة 

واػبارج على حَّّد السواء من خالؿ عرض كثَت من اغبقائق عن الثورة اعبزائرية وتتبع مسار التطور 
الكمائن، ضبطًا دقيقاً معارؾ واؽبجومات و ػالعسكري للثورة، من خالؿ ضبط وربديد سَت وقائع ال

مًتتبة عن ذلك، دومبا إغفاؿ لعمليات التخريب اليت  ػيأخذ بعُت اإلعتبار اؼبوقع والزماف واػبسائر ال
    (3)كانت ُتطاؿ اؼبزارع واؼبنشآت اإلقتصادية واإلجتماعية

     حقيقة  وقد قامت اجملاىد خالؿ سنوات الثورة بدور كبَت يف إطالع الرأي العاـ العاؼبي على
الثورة اعبزائرية، ويف تعبئة وتوجيو الرأي العاـ اعبزائري، كما أسهمت يف كثَت من األحداث اليت 

، وقد إستطاعت اجملاىد أف تعكس بصدؽ 1954حولت تاريخ اعبزائر منذ فاتح نوفمرب سنة 
 ، وإستطاعت مراحل الكفاح اؼبسلح واؼبقاومة الباسلة اليت أبداىا الشعب اعبزائري يومًا بعد يـو

أْيضًا أف تكشف الدور الذي قامت بو جبهة التحرير يف قيادة النضاؿ اؼبسلح للشعب اعبزائري 

                                                             
 .200اؼبرجع نفسو، ص  :غريب غارل -(1)

 اعبزء األوؿ ، ( إلندالع الثورة التحريرية، وزارة اإلعالـ، اعبزائر،00جريدة اجملاىد )ؿ.ـ.ج ت.و(، خاصة بالذكرى ) -(2) 
 . 04، ص04العدد 

وزارة اجملاىدين، إسًتاتيجية العدو الفرنسي لتصفية الثورة اعبزائرية، منشورات اؼبركز الوطٍت للدراسات والبح  يف اغبركة  -(3)
 .            004، ص 1004، اعبزائر، 4621ورة نوفمرب الوطنية وث
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، أي حىت وقف إطالؽ النار وإسًتجاع الشعب اعبزائري لسيادتو  1962مارس سنة  19حىت 
كانت جريدة اجملاىد تُتابع األحداث وكل ما تكتبو الصحف الفرنسية حوؿ الثورة  (1)كاملة

نشرت السلطات الفرنسية يف أوؿ » ما يلي: 1954اعبزائرية، فقد كت ب ْت حوؿ ليلة أوؿ نوفمرب 
البالغ التارل: أثناء الليل يف نُقْط متعددة من القطر اعبزائري، وبصفة أخص يف  1954نوفمرب 

ؼ شرقي مقاطعة قسنطينة، ويف منطقة األوراس حدثت حوارل ثالثُت عملية ـبتلفة األنبية من طر 
صباعات من )اجملاىدين(، وقد قُِتل ضابط وجندياف يف خنشلة وباتنة وقُِتل حارس من حراس الليل 
يف بالد القبائل، كما أطلقت النار على بعض اعبندرمة ولُوحظ كذلك إستعماؿ  بعض األجهزة 
 اؼبتفجرة أو احملرقة البسيطة اليت دل رُبِدث خسائر بصفة عامة وإف كانت بعض اػبسائر ذات
األنبية النسبية قد حدثت يف بوفاريك ويف ـبزف شركة سيالناؼ ومستودع للخفاؼ يف القبائل وقد 

   (2)«أزبذت يف اغبُت إجراءات لإلحتياط والقمع اليت تستدعيها اغبالة ربت أوامر الوارل العاـ...
     ق خن»أما حوؿ اؼبناطق احملرمة، فقد كشفت عن اؼبخطط األوؿ اإلستعماري من أجل
ثل يف إنشاء « الثورة اليت كاف اجملاىدوف « اؼبناطق احملرمة»لعزؽبا عن السكاف وحرماهنا من التأييد، سب 

قبل إنشائها، يعملوف على إجتناب اإلشتباكات يف اعبهات اآلىلة بالسكاف حىت هُبّنبوىم إنتقاـ 
اف على اإلجالء اعبيش الفرنسي، فلما ُحددت تلك اؼبناطق وأجرب الفرنسيوف ِقسمًا من السك

عنها، فلم يػ ُعد ما يُراعيو اجملاىدوف يف عملياهتم اغبربية
 (3)    

     كما علقت اجملاىد على التوصيات اليت إزبذىا مؤسبر طنجة الذي  عقدتو دوؿ اؼبغرب العريب
مؤسبر " :من أجل تدعيم النضاؿ اعبزائري، وقد أشارت يف إفتتاحية بعنواف  1958يف أفريل سنة 

إذل أىم توصية إزبذىا اؼبؤسبر وىي تشكيل حكومة جزائرية مؤقتة وكذا النداء  "طنجة مرحلة حاظبة
الشهَت الذي و جَّه ُو اؼبؤسبر إذل الدوؿ الغربية لكي تكف عن مساعدة فرنسا  يف حرهبا ضد الشعب 

 اعبزائري.

                                                             
               . 115عبد الرضباف عواطف، مرجع سابق، ص  -(1)
ص  04العدد اعبزء األوؿ،  ،04/44/4621)ؿ.ـ.جػ.ت.و( اللساف اؼبركزي عببهة التحرير الوطٍت، :جريدة اجملاىد -(2)

05.  
 . 11ص  04العدد  اعبزء األوؿ،،4625، 04/44/462)ؿ.ـ.جػ.ت.و(،  :جريدة اجملاىد -(3)
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اليت إلتزمت بو منذ فاتح  أظهرت اجملاىد يف إفتتاحياهتا تشددًا واضحًا يف سبسكها دببادئ الثورة
وعربت عنها يف موقفها من اؼبشاكل اليت أثارهتا اغبكومة الفرنسية أثناء مفاوضات  1954نوفمرب 
    (1) إيفياف
     الذي قاـ هبا اؼبعمروف األوروبيوف يف  ،(2)قدمت اجملاىد ربلياًل سياسيًا جامعًا لصدى التمرد

أثار من قلق يف الدوؿ االغربية ويف األمم اؼبتحدة، وذلك يف وما  1961اعبزائر ضد ديغوؿ يف يناير
وىي تفسر ـباوؼ الكتلة الغربية، وتقوؿ أف ىذا التمرد ُيشَت إذل  "اؼبلكة باقية" :إفتتاحية بعنواف

سياستها اؼبتناقضة يف عالج اؼبشكل  مصَت فرنسا والكتلة الغربية بأكملها إذا استمرت فرنسا يف
تعًتؼ للجزائريُت حبق تقرير اؼبصَت وال سبنحهم ضمانات حقيقية وىي سبارس اعبزائري، فهي 

 اإلضطهاد واإلبادة ضد الشعب اعبزائري.
     أشارت اإلفتتاحية إذل أعماؿ اإلرىاب اليت قاـ هبا األوروبيوف يف اعبزائر ضد اعبزائريُت العُّزَّؿ

الذين يهدموف  » :اىد يف إفتتاحية بعنوافوذلك بالتواُطؤ مع اإلدارة الفرنسية، فعلقت عليها اجمل
ال شك أف ىذه األسباب الوحشية اليت يقـو هبا أنصار اؼبنظمة السرية سيدفع  » ،«مستقبلهم

شبنها األوروبيوف من أمنهم ومستقبلهم ألف الشعب اعبزائري الذي إستطاع أف ىبوض كفاحنا 
    .(3)« روبُتُمسلحاً ليس عاجزاً عن سحق ىذه الكمشة من ُحثالة األو 

     كما تناولت اإلفتتاحية موقف الدوؿ الغربية ويف مقدمتها الواليات اؼبتحدة من ثورة اعبزائر
من عشر إفتتاحيات دور الغرب وخاصة و.ـ.إ واغبلف األطلسي يف مساندة  أكثروقد أبرزت يف 

فرنسا ماديًا ودبلوماسيًا وِدعائيًا وتشجيعها على اإلستمرار يف حرهبا ضد الشعب اعبزائري، ومن 
    .(4)«أين السالـ يا ُدعاة السالـ؟»أبرز اإلفتتاحيات يف ىذا الصدد إفتتاحية بعنواف 

                                                             
 .44، ص 14، اعبزائر، وزارة اإلعالـ، اعبزائر، العدد 4625يونيو  15 :جريدة اجملاىد -(1)
،  34العدد  اعبزء الثاين، ، اعبزائر،، وزارة اإلعالـ،4634اللساف اؼبركزي عببهة التحرير الوطٍت، فيفري  :اجملاىد -(2)

  ، ص .4651

، 102العدد  اعبزء الرابع،، اعبزائر، وزارة اإلعالـ،4634اجملاىد، اللساف اؼبركزي عببهة التحرير الوطٍت، اكتوبر  -(3) 
  ، ص  .4651

، 25العدد اعبزء الثاين، ، اعبزائر، وزارة اإلعالـ، 4630اجملاىد، اللساف اؼبركزي عببهة التحرير الوطٍت، جانفي   -(4) 
 ، ص  .4651
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روبات اليت أدذل هبا إيزهناور وبعد جولتو اليت قاـ هبا يف آسيا وإفريقيا وإكتشافو وىي ُتشَت إذل التص
 أف صبيع الناس شعوباً وحكاماً ترغب يف السالـ.

     عرضت فيو ؼبا كتبو   ،(1)«مأساة الالجئُت فضيحة إنسانية» :وكتبت اجملاىد مقااًل بعنواف
إف مأساة  » :ُت، وقد جاء يف مقدمة اؼبقاؿالصحفيوف األجانب عن ماساة الالجئُت اعبزائري

اغبرب اعبزائرية ال تتمثل فقط فيما ُيالقيو الشعب اعبزائري يوميًا من تعذيب وتنكيل وتقتيل 
ودل  صباعي.. وال يف السجوف واحملتشدات ومراكز التجمع.. وال اغبصار اؼبضروب حوؿ القرى..

اغبدود وعربت اغبواجز وت ِبع ْت منكويب اعبزائر تبق ؿبصورة يف نطاؽ الًتاب اعبزائري.. بل زبطت 
    (2)«من شيوخ ونساء وأطفاؿ حيثما ح لُّوا

     كاف ؽبا دور وتأثَت كبَتين على الصعيدين الوطٍت والدورل، من توعية اؼبواطنُت  وذبنيدىم
 للكفاح اؼبسلح، وع م ِلها على تدويل القضية اعبزائرية.

     ة اعبزائرية وحقيقتها وإبالغها للعادل اػبارجي.نقل أخبار وآراء الثور 
    .ؾباهبة اإلعالـ التضليلي اإلستعماري والرد على كل األكاذيب واإلدعاءات 
     .تنوير الرأي العاـ الداخلي وربصينو من اإلعالـ اإلستعماري 
     بإعالـ  خلق عالقات وجسور إعالمية بُت الثورة والشعب وإزالة الغموض حوؿ الثورة

 وإخبار الشعب بكل ما  وبصل وما يدور من صراع بُت فرنسا والثورة.
    .تعبئة اعبماىَت ورفع الروح اؼبعنوية لًتسيخ مبدأ اإلستقالؿ والتحرر 
    (3)إبراز اغبقائق وفضح اإلستعمار أماـ الرأي العاـ الفرنسي    
 
 
 
 

                                                             

، 22العدد اعبزء الثاين،  ، اعبزائر، وزارة اإلعالـ، 4626اجملاىد،، اللساف اؼبركزي عببهة التحرير الوطٍت، نوفمرب  -(1) 
 ، ص  .4651

 اجملاىد، اللساف اؼبركزي عببهة التحرير الوطٍت نفس اؼبصدر، ص  . -(2])

  .422عبد الكرًن بوشريط، مرجع سابق، ص  -(3) 
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 األول: مبحثال خالصة 
أدركت الثورة اعبزائرية أنبية سالح اإلعالـ يف كسب حرهبا ضد اؼبستدمر الفرنسي، وىذا ما    

دفعها غلى القياـ بتوظيفو منذ السنوات األوذل للثورة إذل جانب البندقية، وقد إتضح ىذا اإلىتماـ 
وات ، إضافة إذل أد1956ووثيقة مؤسبر الصوماـ  1954يف وثائق الثورة كبياف أوؿ نوفمرب 

إعالمية أخرى كالنشرات والنصوص والتعليمات والتصروبات والصحف والسينما واؼبسرح 
 واإلذاعة..

ونظرًا ألنبية البعد اإلعالمي يف التعريف بالقضية اعبزائرية، إنتهجت جبهة التحرير الوطٍت 
ة اؼبغرب العريب إسًتاتيجية واسعة يف التجنيد والدعاية والتعريف بالثورة اعبزائرية، وإزبذت من دائر 

مركزًا إعالميًا ألنبية اؼبنطقة من جهة ولقرهبا من اعبزائر اؼبكافحة، فنقلت إليها ُصحفها، اؼبقاومة 
مت من اؼبغرب وإستقرارًا بتونس، ونظ اعبزائرية، مث جريدة اجملاىد، ليدخل مرحلتها العلنية إنطالقاً 

على الرأي العاـ احمللي والدورل، ورغبة يف ؼبواجهة الدعاية الفرنسية اؼبسلطة  عدة برامج إذاعية
غدا يئن من شدة اؼبعاناة  إذل الشعب اعبزائري يف الداخل الذيإيصاؿ صوت الثورة اعبزائرية 

والظلم اؼبسلط عليو من طرؼ إدارة اإلحتالؿ، ويف ىذا اجملاؿ برزت إذل وجود إذاعة اعبزائر اغبرة 
وصوت اعبزائر من تونس، وكذا صوت اعبزائر من القاىرة  اؼبكافحة على اغبدود اعبزائرية اؼبغربية،

وصوت اعبزائر من ليبيا، وصوت الثورة اعبزائرية من القاىرة، وصوت اعبزائر من دمشق، وكذا 
صوت اعبزائر من بغداد، وقد إرتكزت اؼبادة اػبربية اإلذاعية على األنباء العسكرية حي  مشلت 

ز القوات العسكرية الفرنسية عرضًا وربلياًل ُمدعمًا باألرقاـ اؼبعارؾ والكمائن واؽبجومات على مرك
الكاشفة والفاضحة فضاًل عن التحليل السياسي ودحض اإلدعاءات اإلستعمارية الكاذبة ورفع 

ة وإظباع صوت الثورة عرب معنويات جيش وجبهة التحرير وتعميق اإللتفاؼ الشعيب حوؿ الثور 
 اعبزائرية وشعوب اؼبغرب العريب وللعادل كلو.اعبزائري، وللجالية  أمواجها للشعب

اغبكومة اعبزائرية اؼبؤقتة  بعد تأسيس ةوطورت الثورة اعبزائرية من وسائل إعالمها وأجهزهتا الدعائي
فكانت وزارة األخبار واإلعالـ تقـو بعبء إعالمي واسع عرب أجهزهتا اإلعالمية ونشاط مكاتبها 

اف مقرىا ومركز نشاطها، وباإلضافة ؽبذا أنشأت وزارة باؼبغرب وليبيا وخاصة بتونس حي  ك
األخبار اعبزائرية وكالة ألنباء الثورة، وقسماً للسينما وفرقاً للمسرح والفن والرياضة، وخاضت حرب 

 ضد وسائل اإلتصاؿ والدعاية الفرنسية.األمواج ألالسلكية 
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وإف كانت بلداف اؼبغرب العريب سانبت بوسائلها اإلعالمية يف الدعاية للقضية اعبزائرية ومثلها      
فإهنا دوؿ اؼبشرؽ العريب والدوؿ اإلشًتاكية وأمريكا الالتينية.. وتأييد نضاؿ الشعب اعبزائري 

 معترباً لإلعالـ الثورة اعبزائرية.قدمت كذلك دعماً 
هر صحف الثورة على اإلطالؽ، صحيفة اجملاىد اليت ظهرت يف شهر واعبدير بالذكر أف من أش

خلفًا لصحيفة اؼبقاومة اعبزائرية، وقد لعبت اجملاىد دورًا كبَتًا يف التوعية والتعبئة  1956جواف 
السياسية، ويف التعريف بالقضية اعبزائرية، وؽبذا أوال ىا مؤسبر الصوماـ إىتماماً خاصاً جبعلها اللساف 

لة قعببهة التحرير الوطٍت، ورغم الصعوبات اليت واجهت الصحيفة والراجع إذل  اؼبركزي
وظروؼ اؼبعركة، إال أهنا إستطاعت مواصلة تأدية رسائلها النضالية والوطنية اليت  اإلمكانيات،

  حددىا ؽبا مؤسبر الصوماـ عن جريدة اجملاىد ومسَتهتا التارىبية خالؿ الثورة.
   
 



 
 التطور العسكري للثورة التحريرية من خالل جريدة المجاهد

 

 الثاني  حبث امل
اظتنظمة اطتاصة النواة األكىل 
لنظاـ جيش التحرير الوطين 

 من خالؿ جريدة اجملاىد
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 الثاني: المنظمة الخاصة النواة األولى لنظام جيش التحرير الوطني من  مبحثال
 :خالل جريدة المجاهد

خذ الشعب م جدوى العمل السياسي، وحىت ال يؤ تأكد لدى احلركة الوطنية عموماً، عد    
، ال بُد من الشروع يف تشكيل منظمة 1945غرة كما أخذ يف مذابح الثامن ماي  اجلزائري على

 سرية عسكرية فكان ميالد ادلنظمة اخلاصة.
وسوف ُنسلط الضوء يف ىذا الفصل على ظروف تأسيسها ونظامها الداخلي وىيكلتها وأىم 

إلشعال فتيل الثورة زلدوديتها، ومدى التحضَتات ادلادية والبشرية منجزاهتا وإضمحالذلا وتقلص 
 التحريرية.

 األول: المنظمة الخاصة: التعريف ودواعي التأسيس: فصللا 
 :ىي منظمة سرية شبو عسكرية ىدفها التحضَت لبدء الكفاح ضد  تعريف المنظمة الخاصة

اإلستعمار الفرنسي، إعتمدت على ىيكل خاص دقيق ومضبوط توزع عرب تقسيم جغرايف 
وعسكري زلدد، سرعان ما مت إنتقاء أعضائها من الشباب ادلتعطش خلوض معركة التحرير، رغم 

مناضل وفق شروط، تأسست يف  1500و 1000مسألة إختالل ميزان القوى، فضمت ما بُت 
إنتصار احلريات الدؽلقراطية  على إثر القرار ادلًتتب عن ادلؤسبر الثاين حلركة 1947فيفري  15

 .1947فيفري  16و 15ادلنعقد ما بُت 
   ىي منظمة سرية ذات صبغة عسكرية، ظهرت للوجود بعد إنعقاد مؤسبر حركة إنتصار احلريات

والذي أوصى يف بعض قراراتو بضرورة إنشاء  1947فيفري  15/16مي الدؽلقراطية ببوزريعة يو 
منظمة عسكرية ربت إشراف احلزب توجيهًا وسبويالً، أوكلْت رئاستها إىل ادلناضل زلمد بلوزداد 
وأنشئت هبدف اإلعداد للقيام بالثورة ادلسلحة وذلك بغرس تقاليد الطاعة والفداء واإلخالص 

وصبع األموال واألسلحة وتدريب الشباب ربضَتًا إلندالع الثورة من  والتضحية، والصرامة واألخوة
أعضائها: ] زلمد بوضياف، سويداين بوصبعة، ديدوش مراد، عبد القادر بلحاج، زلمد خيضر 
آيت أضبد حسُت، عبان رمضان، حسُت حلول، أضبد بن بلة، زلمد يوسفي، األخضر بن طوبال 

واليت إستعملت  1950مارس  08لفرنسية بتاريخ ...[، أكتشف أمرىا من طرف السلطات ا
 (1)سلتلف وسائل القمع واإلعتقاالت والطرد حلل ىذه ادلنظمة 

                                                             
 .103، ص1995، اجلزائر، دار اذلناء للنشر والتوزيع، 1962-1945عبد احلليم وايل: ثورة نوفمرب اخلالدة  -(1)
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 :دواعي التأسيس  
حزب الشعب اجلزائري خالل احلرب العادلية الثانية بعناصر شابة ومثقفة، تتمتع باحليوية  تعزز    

، وتفاءلت بتلك األحداث، إذ رأت 1945والطموح، وىي اليت صمدت ألحداث الثامن ماي 
فيها احلافز حلزب الشعب اجلزائري إىل إزباذ موقف صلب وتنظيم حكيم من أجل دفع ودعم 

 ح.العمل الثوري ادلسل
أحدث إنقالبًا داخل مناضلي حزب  1946لكن عودة السيد مصايل من منفاُه بربازافيل سنة 

ديدة اليت جاء هبا واليت مفادىا دخول ادلعًتك اإلنتخايب ربت الشعب ادلنحل وذلك باألفكار اجل
، وىو ما أثار سلاوف (MTTD) تسمية جديدة وىي حركة اإلنتصار للحريات الدؽلقراطية 

ادلناضلُت الذين إعتادوْا على العمل السري ومقاطعة كل نشاط شرعي قصد ربضَت الكفاح 
 .(1)ادلسلح

ذلك اإلجراء الذي قام بو احلزب وادلتمثل يف ادلشاركة يف تلك اإلنتخابات خلق نقاشًا حادًا بُت 
تقييميًا دلا مضى احلريات الدؽلقراطية عقد مؤسبرًا وطنيًا ادلناضلُت، شلا فرض حزب حركة إنتصار 

 1947فيفري  15/16ووضع برنامج دلا ُىو آت، ذلذا الغرض مت عقد إجتماع سري يومي 
حيث إنعقد اإلجتماع يف اليوم األول يف منزل ريفي يف بوزريعة ألحد ادلناضلُت ىو مهدي عماري 

فيو العديد ويف اليوم الثاين يف بلكور يف زلل للمشروبات الغازية لصاحبو مولود ماليان، طرحت 
، وقد ظهرت يف (2)من القضايا، كان أعلها ربديد نشاط احلزب وعملو السياسي ادلعلن غَت ادلعلن

 أفق ادلؤسبر تيارات ثالثة:
  :ويرى ضرورة اإلبقاء على  حزب الشعب اجلزائري، التيار ادلتثبت دببادئالتيار األول

 افظُت.النشاط السري للحزب وذلك حفاظاً على شعبيتو وىو تيار زل
  :تيار الشرعية، ويرى ضرورة إشراك احلزب يف اإلنتخابات لُيعلن من خالذلا التيار الثاني

 على مبادئو من على اجملالس الرمسية وقد دافع عنها حسُت حلول.

                                                             
، اجلزائر، دار اذلدى للنشر 1954 -1947ومعراج جديدي: نشأة جيش التحرير الوطٍت  يازغيدزلمد حسن  -(1)

 .18، 17، ص ص 2012والتوزيع، 
 عبد الواحد بوجابر: اجلانب العسكري للثورة اجلزائرية، ادلنطقة اخلامسة، الوالية األوىل التارؼلية، اجلزائر. -(2)
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  :تيار العمل الثوري، ويرى ضرورة البدء يف العمل الثوري، بتكوين منظمة التيار الثالث
ومن أنصاره  1945يؤخذ ادلناضلون على غدر كما أخذوا يف الثامن ماي عسكرية سرية، حىت ال 

  .(()1)ادلناضل شوقي مصطفاوي
 إحتدام النقاش حول وسائل المقاومة ويمكن إجمالها فيما يلي:

  وجوب أو عدم وجود العودة إىل السرية بعد التجربة اإلنتخابية حلركة إنتصار احلريات
 الدؽلقراطية.

 ادلسلحة، ولقد كان الرد من ادلناضل حسُت حلول مشكل ادلقاومة() الذي أوصى بإسم ،
من خالل خلق ادلنظمة العسكرية ادلسماة "ادلنظمة اخلاصة"   للمقاومة  وذلك عداداإلة بدالقيا

 1945فيما بعد، وأنو غلب أال يتكرر إرتكاب خطأ سنة  (A.L.N)نواة جليش التحرير الوطٍت 
حيث مل يكن للحزب جهاز عسكري يف الوقت الذي كان يريد فيو ادلرور إىل احلركة ادلسلحة على 

 .(2)تراب الوطٍت
ىذه التيارات الثالثة كادت أن تؤدي إىل إنقسام احلزب وإهنياره، لكن زعيمو السيد مصايل 

إبقاء حزب الشعب اجلزائري يُواصل مهمتو السياسية يف إطار السرية كما  أنقذ ادلوقف ب []احلاج
 يبلغ »، وجعل حركة اإلنتصار للحريات الدؽلقراطية كحزب شرعي قال عنو أنُو: كان سابقاً 

وإين  »، وفيما ؼلص التيار الثالث قال: «صوتنا إىل اجلماىَت والرأيُت العام الفرنسي والعام العادلي
أوافق على إنشاء اجلناح العسكري يتوىل تدريب ادلناضلُت عسكريًا وتكوينهم سياسياً، وبذلك 

 (3) «نكون قد ىيأنا وحضرنا صبيع الوسائل من أجل ربرير البالد
                                                             

 .45ورة التحرير الوطٍت، اجلزائر، ادلؤسسة الوطنية للكتاب، ص زلمد حلسن زغيدي: مؤسبر الصومام وتطور ث -(1)
()- ( وعضو اذليئة التنفيذية ادلؤقتة عام 1951 -1945شوقي مصطفاوي: طبيب، عضو قيادة حزب الشعب اجلزائري ،)

1962. 
()-  ادلركزية وىو أحد ، ويعد من أبرز معارضي مصايل احلاج يف اللجنة 1917ديسمرب  17حسُت حلول: ولد بسكيكدة يف

 رواد حزب الشعب اجلزائري خاصة واحلركة الوطنية عامة، كرس حياتو من أجل منح وطنو اجلزائر كامل سيادتو.
 .66عبد الواحد بوجابر: مرجع سابق، ص  -(2)
()-  الفرنسي م، جند يف اجليش 1898ماي  16مصايل احلاج: زعيم التيار اإلستقاليل وأول من طالب بو ولد بتلمسان يف

خالل احلرب العادلية األوىل، وإستقر بفرنسا بعد تسرػلة، وأحد مؤسسي صلم مشال افريقيا مث أنشأ حزب الشعب اجلزائري عام 
 بتلمسان. 1974، والذي ربول إىل حركة اإلنتصار للحريات الدؽلقراطية، توىف سنة 1937

 . 19زلمد حلسن زغيدي، ومعرج جديدي: مرجع سابق، ص  -(3)
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إن أىم قرار مت إزباذه ىو اإلعالن عن ميالد ادلنظمة السرية اخلاصة اليت ستتحمل على عاتقها 
كما تناول ىذا ادلؤسبر مسائل سياسية أخرى وإزبذ بشأهنا قرارات  حامسة   لحةاإلعداد للثورة ادلس

 وىي:
كاإلشًتاك يف اإلنتخابات   أشكالو دبا فيو األنشطة القانوينمواصلة الكفاح السياسي جبميع  (1

  العامة والية يف اجلزائر وفرنسا.
سلتلف احلركات السياسية مشكلة اإلرباد وىي معاجلة ادلسألة العويصة ادلتعلقة بتوحيد  (2

 والدينية اجلزائرية يف جهة واحدة متحدة.
هتيئة اجلماىَت العريضة ضد سياسة القوة والتعسف اليت سبارسها اإلمربيالية الفرنسية تلك  (3

 اجلماىَت اليت يتوقف عليها صلاح النضال الوطٍت ادلسلح الذي بات وشيك الوقوع.
بُت صبيع التيارات اليت ظهرت يف ادلؤسبر وػُلقق ذلا رغبتها وىكذا إستطاع مصايل احلاج أن يُوّفق 

وينقذ احلزب من التمزق واإلنقسام، وىكذا ظهر للوجود أول منظمة عسكرية سرية كنتيجة لذلك 
بعد نضال وصراع مريرين، كانت ىي النواة األوىل جليش التحرير، واخلطوة األوىل لإلعداد  ادلؤسبر

 العملي للثورة التحريرية.
، مهمة الرئاسة وإختار مساعديو مع أداء القسْم على مصحف ()وقد أسندت إىل زلمد بلوزداد

 .(1)القرآن والتعهد على خدمة ادلنظمة
 :أهداف المنظمة الخـــاصة 
حددت ادلنظمة السرية عدة أىداف دلسَتهتا النضالية الثوريةـ تعمل على غرسها يف رُلنديها    

 الوسائل ادلتاحة وىي:وتسعى إىل ربقيقها بكل 
 إسقاط النظام اإلستعماري وهناية اإلحتالل (أ 
 إقامة دولة وطنية تتمتع بالسيادة  (ب 

                                                             
()-  مث عضو 1944، كان إطار يف حزب الشعب اجلزائري سنة 1924فرباير  3زلمد بلوزداد: ولد باجلزائر العاصمة يف ،

سنة، ربصل على شهادة  23، أول من أسندت لو مهمة تأسيس ادلنظمة اخلاصة وعمره ال يتجاوز 1947اللجنة ادلركزية سنة 
دبدينة اجلزائر العاصمة ولذلك  1945قافة واسعة ، شارك يف مظاىرات أول ماي العليا اليت تعادل البكالوريا، لو برة نضالية وث

أصبح مطاردا من طرف فرنسا شلا إضطرة اإلنتقال إىل حياة السرية ومواصلة النضال بإسم مستعار "سي مسعود"، توىف بعد 
 .39 أنظر دليل الطالب يف ادلواد االجتماعية مد جدار ،ص.1952جانفي  14مرض صدري يف 

 . 20حلسن زغيدي: مؤسبر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطٍت، مرجع سابق، ص  -(1)
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 سياسة الكفاح ادلسلح بعد إفالس كل الوسائل السلمية؛ (ج 
 العمل بكل الوسائل إستعداد إلندالع الثورة؛ (د 
 ربمل ادلسؤولية لتكوين إطارات عسكرية؛ (ه 
 توفَت األسلحة وإعداد اإلمكانيات؛ (و 
 ربرير الوطن بالوسائل الثورية؛ (ز 
 .(1)إعداد جيش سري لتحرير الوطن (ح 
 :المطلب الثاني: تنظيمها وهيكلتها 
 :النظام الداخلي للمنظمــة 

إن شروط العضوية يف ادلنظمة مضبوطة ضمن قانوهنا الداخلي وىي حريصة على أن ال تقبل      
للمنظمة إال إذا توفرت فيو ادلقاييس يف صفوفها أي شخص يفصح عن رغبتو يف اإلنضمام 

 والشروط وادلؤىالت التالية:
 األقدمية يف النضال مع اإلخالص واإللتزام (أ 
 اإلؽلان بضرورة الثورة ادلسلحة  (ب 
 السلوك احلسن وغَت معروف لدى السلطات اإلستعمارية (ج 
السياسي ألن اذلدف التمتع بالشجاعة الكاملة والغَتة الوطنية والفطنة وقوة الذاكرة والوعي  (د 

 ىو الكفاح ادلسلح
رار العضو اجملند غلب أن تتوفر فيو الشروط التالية: اإلقتناع، الفعالية، الشجاعة، اإلستق (ه 

 .القدرة اجلسمية وكتمان السر
العضو ال بد أن ؽلر بإمتحان يؤدي القسم بأن يُقدم ادلناضل صبيع إمكانياتو خلدمة القضية  (و 

تو من أجلها، حيث يقسم با وعلى ادلصحف الشريف على أن ال ؼلُون الوطنية اليت ضّحى حبيا
منها مىت شاء  النظام وأن ػلفظ السر وأن يُواصل العمل ضمن صفوف ادلنظمة وال ينسحب

 .(2)وكيفما أراد، أي أن مدة التجنيد مل تكن زُلددة
 

                                                             
 .149، ص 1986، اجلزائر، دار ىومة للنشر والتوزيع، 1زلمد بلعباس: ادلزىر يف التاريخ ادلعاصر، ط -(1)
 . 60، ص 2007ت ادلدرسية، ، اجلزائر، الديوان الوطٍت للمطبوعا2زرزور سرغيٍت وفاطمة بومعراف: التاريخ، ط -(2)
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 :هيكلتهــــا 
لقد بادر زلمد بلوزداد رئيس ادلنظمة، بتنصيب أعضاء ىيئة األركان من الرجال الذين يثق فيهم    

وبدأ اإلتصال أواًل بأضبد بن بلة وحسُت آيت أضبد وتشكلت ىيئة األركان من السادة: حسُت 
زلمد ، أما  آيت أضبد )رئيس ىيئة األركان(، بلحاج جياليل عبد القادر )ادلدرب العسكري العام(

مكتب  اذليئات إىل جانب ضبط اإلتصال مع بلوزداد فكان دوره القيام بعملية التنسيق بُت سلتلف
السياسي للحزب والذي يتم من خالل شخص واحد وىو حسُت حلول األمُت العام للحزب 
فهؤالء الثالثة ىم الذين يشكلون قيادة األركان، أما بقية األعضاء فقد أسندت إليهم ادلسؤوليات 

)مسؤول قسنطينة(، جياليل )مسؤول العاصمة وضواحيها(، زلمد مروك  ()زلمد بوضياف التالية:
)مسؤول الشلف وضواحيها(، عمار ولد ضبود )مسؤول منطقة القبائل(، زلمد بن بلة )مسؤول 

، وزلمد يوسفي )مسؤول شبكات اإلستعالمات واإلتصاالت(، مصطفى بن بلعيد (1)وىران(
ُت مليلة()التابعة للمنطقة األوىل أثناء الثورة( مراد عالعريب بن مهيدي )مسؤول )سؤول األوراس(، 

 ديدوش )مسؤول الشمال القسنطيٍت(...
واجلدير بالذكر أن ىيئة األركان أصبحت تتكون من ىيئتُت: ىيئة أركان عامة، وىيئة أركان إقليمية 
وتعترب ىيئة األركان العامة دبثابة جهاز زبطيط، وتضم أربعة أعضاء ىم: القائد الوطٍت حسُت آيت 

رقيم أضبد، أضبد، وادلدرب العسكري وادلفتش العام عبد القادر جياليل بلحاج، ونائبو جياليل 
مسؤول وادلدرب العسكري وادلفتش العام عبد القادر جياليل بلحاج، ونائبو جياليل رقيمي 

 ادلقاطعة، وزلمد مروك مسؤول ادلصاحل العامة[.
، وتضم ألعلى للقوات، فهي تتوىل وظيفة التنفيذاإلقليمية وتدعى أيضًا باجمللس اأما ىيئة األركان 
  .(2) قادة ادلقاطعات:

                                                             
()-  بادلسيلة، إنضم إىل صفوف حزب الشعب مث عضوًا يف ادلنظمة اخلاصة وعضوًا يف  1919زلمد بوضياف: من مواليد

، أصبح رئيسًا للدولة عام 1962، وأطلق سراحو بعد إعالن وقف إطالق النار عام 1956، أعتقل عام 22رلموعة 
 .24أنظر مصطلحات شخصيات تواريخ معلمية مودي عادل ،ص .1992جوان  29، مث أغتيل يف عنابة يف 1992

(، اجلزائر، دار العلوم 1962 -1830صاحل فركوس: تاريخ جهاد األمة اجلزائرية لإلحتالل الفرنسي وادلقاومة ادلسلحة) -(1)
 .295، ص 2012للنشر والتوزيع، 

، 2009اد الثورة أول نوفمرب، اجلزائر، دار متيجة للطباعة والنشر، مصطفى سعداوي: ادلنظمة اخلاصة ودورىا يف اإلعد  -(2)
 .76ص 
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كان ادلناضلون أي اجملندون يف ادلنظمة اخلاصة ُموزعُت على رلموع الًتاب الوطٍت، وتركيبتهم وقد  
 اذليكلية تبدأ من:

 ( يرأسهم مسؤول3( أو ثالثة )2ويتكون من مناضلُت ) نصف الفوج: (أ 
 ويتكون من أربعة مناضلُت يرأسهم مسؤولالفوج:  (ب 
 فرداً  16وتتكون ن ثالثة أفواج، ومسؤول، وتساوي الفرقة:  (ج 
وتتكون من ثالثة فرق وُتساوي تسعة وأربعون فرداً، وتعد ىيئة األركان قمة اذلرم الفصيلة:   (د 

 .(1) اذليكلي
 وللمنظمة مصلحة عامة مقسمة إلى عدة مصالح متخصصة )شبكات( هي:

  :أنشأىا عبد القادر جياليل بلحاج يف وتُدعى أيضًا بفرع ادلتفجراتمصلحة الهندسة ،
، كلف بتسيَتىا زلمد أعراب مسؤول منطقة الشلف، وكانت تقوم بصنع 1948 أواخر عام

ادلتفجرات دبختلف أنواعها وتدريب ادلناضلُت على تقنيات التخريب وإستخدام ادلتفجرات يوجد 
مقرىا يف مدينة اجلزائر هنج فتيحة زوىرة، كما كان من ادلقرر أن تتوىل اإلشرف على صبيع سلازن 

 للمنظمة على مستوى الوطٍت.األسلحة التابعة 
 تُعد من أكرب الشبكات لتعدد وإتساع ادلهام ادلوكلة إليها، حيث الت: مصلحة اإلتصـــا

 وصبع ادلعدات وصنعهاسلتص بالراديو والكهرباء "اإلستقبال اإلشارات"  صلد قسم اإلشارة وىو
، وكانت تعمل على ، وتوىل إدارهتا أوصاحل رمضان1949أنشأ ىذه ادلصلحة زلمد ماروك عام 

إعداد كوادر الثورة يف ميدان اإلتصال واإلتصال عن ريق تدريب عناصر معينة على إستخدام 
 ...(2) أجهزة اإلتصال، وترميز الرسائل وفك رموزىا

 :هام:وُيشرف عليها عمر بن زلجوب دب مصلحة اإلستخبارات 
النفاذ يف األوساط األكثر حيوية يف اجلهاز اإلستعماري، وجرد الرجال األساسيُت يف اجلسم  -أ

 السياسي واإلدارة العليا، وسَتة كل واحد منهم
إحباط ادلفاجآت السيئة ومشاريع القمع الفردي واجلماعي وربديد مصادر ادلعلومات اليت  -ب

 ستكون يف متناول العدو.
                                                             

 .79عبد الواحد بوجابر: مرجع سابق، ص  -(1)
 . 25زلمد حلسن زغيدي: ومعراج جديدي: مرجع سابق، ص -(2)
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ادلصلحة بقي زلدودًا بسبب اخلالفات اليت وقعت داخل ادلكتب السياسي والواقع أن نشاط ىذه 
للزب بُت الذين يرون إرتباط ىذه ادلصلحة ىذه ادلصلحة هبيئة األركان كدباغُت وآيت أضبد 

 . (1) حسُت وبُت الذين كانوا يُفضلون إستقالذلا كمصايل وبن أمهل
  :اردة من طرف طُمهمتها تأمُت ادلالجئ للعناصر ادل مصلحة )شبكة( التأمين والتموين

الشرطة اإلستعمارية، وتوفَت ادلخابئ لألسلحة والذخَتة، وكانت ىذه الشبكة تسَت من طرف 
، وتسمى ىذه ادلصلحة كذلك بشبكة اإلشًتاك ازلمد يوسفي ربت غطاء شركة إسًتاد وتصدير

وتضم مناضلُت يف احلزب ومتعاطفُت معو والتواطؤ، وىي دبثابة بنية ربتية يف مرحلة جنينية 
 ومنظمات تابعة وشخصيات موثوق فيها.

ويف ظرف حوايل سنة سبكنت ادلنظمة اخلاصة من وضع الًتتيبات اذليكلية والنظامية عرب كل الًتاب 
رلندًا يعملون يف نظام زلكم ويف سرية كاملة  1500حوايل اجلزائري، ووصل عدد أفرادىا إىل 

وىناك من يذكر أن عدد اجملندين قد وصل إىل ألفُت وذباوز ىذا العدد إىل ثالثة  وتدريب مستمر،
 .(2) آالف رلند

 الثالث: منجزات المنظمة الخاصة ومصيرها: فصلال 
 :وؽُلكن مشلها يف النقاط التالية:      الفـــرع األول: منجزات المنظمـــة 

على سلزن ادلفرقعات  1949ىجوم رلموعة من ادلناضلُت لياًل يوم السابع أفريل من سنة  -1
 دبنجم مدينة سكيكدة حالياً.

قامت بتنفيذ بعض األعمال ادلسلحة ميدانيًا مثل عملية بريد وىران، اليت قامت هبا ليلة   -2
إليها للتزويد  هبدف احلصول على األموال اليت باتت يف أمس احلاجة 1949أفريل  05و 04

باألسلحة ووسائل احلرب، وبالفعل أسفر اذلجوم على غنم مبلغ معترب من ادلال، ومن بُت 
ادلناضلُت الذين شاركوْا يف اذلجوم: اضبد بوشعايب، ظليش جلول )خبيت(، سويداين بوصبعة، حداد 

 عمر، حضَت سيد علي، وتيغوم بن زرفة.
لعليات الثورية كالعمليتُت السابقتُت، وكذا اذلجوم على ومن خالل تنفيذ ادلنظمة العسكرية لبعض ا

، بدأ يتضح أن ادلنظمة العسكرية منجم الونزة بتبسة وعلى زلافظة الشرطة ببودواو وغَت ذلك
                                                             

 .78مصطفى سعداوي: مرجع سابق، ص   -(1)
 .26زلمد حلسن زغيدي زمعراج جديدي: مرجع سابق، ص   -([2)
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عازمة على رفع السالح يف وجو اإلستعمار الفرنسي، وأهنا لن تُلقيو إال إذا ربقق ذلا إسًتجاع 
 .1830ة الوطنية ادلغتصبة منذ سنالسيادة 

غرست قيم الطاعة والفداء، واإلخالص، وروح التضحية لدى الشباب ادلنخرط فيها  -3
 لتهيئتو مستقبالً خلوض غمار ادلعركة الكربى.

سبكنت من تأديب اخلونة، وتنبيو ادلتخاذلُت، ومعاقبة غالة الشرطة اإلستعماريُت الذين  -4
 .(1)يستأسدون على الشعب اجلزائري األعزل

غرس الًتبية األخالقية ادلبنية على منهج اإلسالم واإلؽلان بأن ا سينُصرىم، وذلذا فقد  -5
 -إقتدءًا بالرسول عليو السالم،  -مثال اخلاليا العسكرية يف األوراس []أسس مصطفى بن بلعيد

شفوا يف ادلساجد على الشموع، وأن يكون قسمهم على ادلصحف بأاّل ؼلونوْا وال يًتاجعوْا وال يك
  ()﴾إن تنصرواْ ا ينصركم ويُثبت أقدامكم  ﴿سراً إىل ادلمات مصداقاً لقولة تعاىل: 

التكوين العقائدي )الديٍت( للمجندين الذي إرتكز على اإلسالم والتاريخ اجلزائري وبالتايل  -6
ادلنظمة وكان يف فإن ما ىو زُلرم دينيًا مثل اخلمر والقمار والزنا والسرقة.. وغَت ذلك كان شلنوعًا 

السبيل إىل ادلعرفة يف ىذا التنظيم السري، التفقو يف الدين وزلاولة فهمو بشكل صحيح عن طريق 
الدروس وااضرات اليت تسلط الضوء على السَتة النبوية وأخذ العربة منها، أما دروس التاريخ 

صة تاريخ ادلقاومة الوطنية فًتكزت أساسًا على ادلراحل التارؼلية للجزائر منذ ما قبل اإلحتالل وخا
 .(2)وأىم قادهتا

وحىت يكون دبقدور اجملند يف ادلنظمة اخلاصة أداء ادلهمة اليت ُجند من أجلها وىي تأطَت الثورة 
ادلسلحة، كان ال بد من إخضاعو لتكوين خاص يُؤىلو لذلك، كان تكوينًا سياسيًا أو معنوياً 

ا التكوين يف كتيب صغَت حررُه القائد الوطٍت اخلطوط العريضة للشق العسكري من ىذوُضمنت 

                                                             
 .73، ص 2000، 4بشَت سعدوين: التاريخ، اجلزائر، منشورات الشهاب، ط  -(1)
()-  بأريس والية باتنة أدى اخلدمة العسكرية الفرنسية، مناضل يف حزب الشعب 1917مصطفى بن بولعيد: من مواليد ،

لوالية األوىل )األوراس(، وعضو يف وحركة اإلنتصار للحريات الدؽلقراطية وعضو يف جلنيت الستة واإلثنُت والعشرين عضو، قائد ا
أنظر بواسطة مذياع لغمُو الفرنسيون. 1956مارس  22ادلنظمة اخلاصة، ألقى عليو القبض وُسجن بقسنطينة، وأستشهد يف 

 . 24للمرجع السابق مودي عادل ،ص 
()- ( :07سورة زلمد، اآلية .) 
 .89عبد الواحد بوجابر: مرجع سابق، ص   -(2)
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ومدرهبا العسكري جياليل بلحاج يف لغة بسيطة وأسلوب ُمركز بُت  ()للمنظمة حسُت آيت أضبد
ىيئة األركان زلتواه وصادقت عليو يف ملتقى نظمتو  ، وناقشت1948، وجانفي 1947ديسمرب 

 .(1)على قادة وإطارات ادلنظمةنسخة وُوزعت  50، وقد طُبع منو 1948يف أواخر جانفي 
من طرف  فيما ؼلص التدريب العسكري فإن ادلناضلُت كانواْ يتلقون دروساً نظرية وتطبيقية -7

معلمُت ومدربُت، ومن ذلك مثاًل تنظيم ىيئة األركان لدوريت تدريب األول يف هناية جانفي 
اليت سبحورت زلاضراهتا حول احلركات الثورية يف إيرلندا واإلرباد السوفيايت، أما الدورة  1948

يف جبال الظهرة، والذين أشرفوا على التدريب  1948الثانية فقد إنتظمت يف شهر أوت 
معظمهم كان قد عمل باجليش الفرنسي سواء يف احلرب العادلية الثانية أو قبلها، أو شاركوا يف 

يتنام، ويقوم التدريب على برنامج ُمهيأ من طرف ىيئة األركان يُطبق بكل صرامة وسرية حرب الف
 تامة، حيث يلبسون أقنعة ووضع أغطية للوجو، ومشل التكوين العسكري أمرين أساسيُت علا:

التدريب على إستعمال السالح من حيث فّكو وتركيبو وطريقة إستخدامو وكيفية تركيب ( أ
 الراديو من حيث اإلرسال واإلستقبال.. ستعمالوصناعة ادلتفجرات وإ

القيام بعمليات تدريبية يف اجلبال والغابات والوديان هبدف معرفة ادلناطق اليت ستكون  ( ب
حرب العصابات يتطلب معرفة جيدة بطبيعة األرض  قواعد للمعارك وخاصة أن أسلوب

 وتضاريسها..
واجهة قوة عسكرية تتوفر على األسلحة ىكذا كان تكوين الرجال، لكن ذلك مل يكن كافيًا دل

احلديثة لقواهتا الربية والبحرية واجلوية، وبالتايل فإن جلب السالح من أكرب ادلهام وأخطرىا حيث  
كانت ادلنظمة ذبمع وزُبزنو يف ادلطامر، سواء اذلجوم على ادلخازن العدو أو شرائو والعمل على 

 مال القسنطيٍت والقبائل..زبزينو يف ادلناطق اجلبلية يف األوراس والش
كما تولت بعض الشبكات األخرى من قسم ادلتفجرات مهمة صناعة وتدريب ادلناضلُت يف تقنية 

 ادلتفجرات والتخريب.
                                                             

(])  بعُت احلمام، إنضم إىل صفوف حزب الشعب ويعد من أبرز عناصر  26/08/1926حسُت آيت أضبد: ولد يف
ادلنظمة اخلاصة، مث رئيسها بعد وفاة زلمد بلوزداد، وىو أحد الثالثة الذين مثلوا الثورة يف اخلارج وعُت عضوا يف اجمللس الوطٍت 

أنظر .1962ومل يطلق سراحو إال بعد وقف إطالق النار عام  1956 للثورة مث إعتقالو يف حادثة إختطاف الطائرة عام
 . 47مفاىيم ومصطلحات وشخصيات تارؼلية لصاحلي رابح ،ص 
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واجهت ادلنظمة مشكلة التمويل  1949 -1948واجلدير بالذكر أن يف الفًتة ادلمتدة بُت عامُت 
 حبدة، وذلك لعدة أسباب منها:

  الباىضة اليت أنفقها احلزب حركة إنتصار احلريات الدؽلقراطية يف الدفاع عن مناضليو الـمبالغ
 وعلى احلمالت اإلنتخابية الكثَتة النفقات. ادلسجونُت

  كون مصادر ىذه األموال كانت عبارة عن ىبات وتربعات تُقدم من طرف ادلناضلُت
العام نيجالن وبالتايل إزداد تقلص وادلؤيدين الذين تعرضوا للقمع واإلضطهاد بقيادة احلاكم 

 ادلداخيل ادلالية.
 ([1)إتساع ادلنظمة ادلضطرد وتزايد احلاجة إىل سبويل فروعها عرب أرجاء الوطن 

إننا ال نعدم نقودًا يف اجلزائر وإظلا غلب أن  »يف مذكراتو:  ()يف ىذا الصدد يقول أضبد بن بلة
نأخذىا حيثما توجد يف الربيد أو يف البنك.. لنكن منطقيُت مع أنفسنا، إذا كنا على إستعداد 

 .(2)«للتضحية حبياتنا يف ىجوم عنيف ضد اتل فال ينبغي أن نتحثر إحًتاماً أمام خزائنو ادلالية 
لضمان السَت احلسن لعملية التكوين وإصالح أي خلل قد  المراقبة والنظام الداخلي: -8

يطرأ عليها، كانت زبضع دلراقبة مستمرة وعلى كل ادلستويات سواء كانت مراقبة عادية أو غَت 
 عادية.

يف ادلستويُت  ومرؤوسيونقصد بادلراقبة العادية التفتيشات اليت كان يقوم هبا كل مسؤول وتشمل 
مثالً: يراقب مسؤويل الفصائل واألفواج العاملُت يف ناحيتو، وىي تتم مرة  ادلواليُت، فمسؤول ادلنطقة

 واحدة على األقل يف كل شهر.
أما ادلراقبة غَت العادية، فتتمثل يف الزيارات اليت كانت تؤديها القيادات العليا يف ادلنظمة من حُت 

ان ادلراقب أثناء قيامو إىل آلخر لقواعدىا قصد اإلطالع على مدى ربقيق األىداف ادلسطرة، وك
 أعلها: دبهمتو ُملزماً بإزباذ عدة إحتياطات

                                                             
 . 98عبد الواحد جابر: مرجع سابق، ص ([1)
(]-  1948ائري ورئيسا للمنظمة اخلاصة من عام دبغنية، كان مناضاًل يف حزب الشعب اجلز  1916أضبد بن بلة: ولد عام 

وأحد أعضاء جلنة الثالثة يف اخلارج، أعتقل يف حادثة الطائرة وأطلق سراحو بعد اإلستقالل مث رئيسًا للحكومة  1950إىل 
 .46لصاحلي رابح ،ص  أنظر مفاىيم ومصطلحاتوشخصيات تارؼلية.1965جوان  19ورئيساً للجمهورية اجلزائرية إىل غاية 

 .82، ص 1981، منشورات دار اآلداب، بَتوت، 3أضبد بن بلة: مذكرات أضبد بن بلة، ترصبة: العفيف األخضر، ط  -(2)
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ضبل إسم مستعار حىت ال يتعرف ادلناضلون على شخصيتو احلقيقية، فكان بوضياف يدعى  (أ 
 سي عبد القادر...([)سي خلضر، وديدوش مراد []سي الطيب، وبن مهيدي

أن ال ينزل يف أي مكان عام يكون فيو ُعرضة دلراقبة وثائقو من طرف مصاحل الشرطة  (ب 
 فكان يف الغالب ينزل ضيفاً على ادلسؤول الي.

أن يتجنب أثناء اإلقامة احلديث مع ُمضيفو وال يغادر مكان اإلقامة إال ألداء ادلهمة اليت  (ج 
 تنقل من أجلها.

لباسًا أسودًا أشبو بلباس اامُت ويُغطي وجهو بقناع من أن يرتدي عند إتصالو بادلناضلُت  (د 
نفس اللون، فال يرى ادلناضلون منو إال اليدين، ومهمة ادلراقب فكانت تتحدد يف تقييم التقدم 

وسرب حالتهم ادلعنوية فكان  ارز يف تطبيق برامج التكوين ادلختلفة وتقدير تفاعل ادلناضلُت معها
لي الذي يُقدم لو التقارير عن النشاطات ادلنجزة خالل الشهر ادلنصرم من يتصل أواًل بادلسؤول ا

دروس نظرية وخرجات ميدانية وتربصات، مث يقبل على ادلناضلُت ليمتحن مدى إستيعاهبم 
كسؤال يتعلق دة أشكال أبسطها األسئلة الشفوية  للدروس ادلقدمة، وكان اإلمتحان يأخذ ع

، فكان اجلواب ثيقة خطَتة يف حالة الوقوع يف حصار شديدبالطريقة ادلثلى للتخلص من و 
  .(1) الصحيح ىو أكل الوثيقة...

سبكنت ادلنظمة من ذبنيد ما يزيد عن ألفي شاب، وزودهتم بتدريب عسكري فعال على  -9
رب العصابات وإستخدام سلتلف أنواع األسلحة وادلتفجرات خاصة تلك اليت كانت سلزونة ح

                                                             
()-  8، أعتقل يف رلازر 1942بعُت مليلة، إنضم إىل صفوف حزب الشعب عام  1923العريب بن ادلهيدي: من مواليد 

الثورية للوحدة والعمل، أشرف على إضراب الثماين أيام، وعُت وإنضم إىل ادلنظمة اخلاصة وعضو يف اللجنة  1945ماي 
، وأستشهد يف 1957فيفري  23، ألقي عليو القبض يف 1956عضوا يف جلنة التنسيق والتنفيذ، قاد معركة اجلزائر منذ عام 

د االجتماعية مد ، أنظر دليل الطالب يف ادلوابالسجن ربت التعذيب كما يعترب قائدًا للوالية اخلتمسة. 1957مارس  3
 ,. 40جدار،ص 

()-  بادلرادية، إطلرط يف حزب الشعب اجلزائري عام  1927جويلية  14ديدوش مراد: أحد أعضاء جلنة الستة، ولد يف
، ساىم يف تكوين ادلنظمة السرية وعُت قائدًا للوالية الثانية )مشال القسنطيٍت(، قاد معركة بوكركر قرب قرية مسندو 1943

أنظر ادلتميز يف التاريخ واجلغرافيا لسبيح .1955جانفي  18جندي فرنسي حيث سقط شهيدًا يف  500ضد  بسكيكدة
 . 20لعرج،ص
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وغنائم  1942الثوري، واليت مت احلصول عليها منذ اإلنزال اإلمريكي باجلزائر سنة وُمهيأة للعمل 
 احلرب العادلية الثانية.

، شرع مؤسس ادلنظمة وقائدىا األول زلمد 1947وذبدر اإلشارة بالذكر أن عقب مؤسبر فيفري 
ك جياليل بلوزداد يف البحث عن اإلطارات ادلؤىلة لإللتحاق بالتنظيم اجلديد، كما فعل كذل

 1947رقيمي واألمُت دباغُت وحسُت آيت أضبد وعلي زلساس وغَتىم، وإبتداء من أواخر 
عرفت وتَتة التجنيد تسارعًا كبَتاً مع ُمراعاة الصفات اليت كان غلب أن تتوفر يف  1948ومطلع 
مثل التجربة النضالية، واإلؽلان بالعمل ادلسلح، والشجاعة الكاملة وكتمان السر وقوة  []ادلناضل

 .(1) البُنية
 : مصير المنظمـــة الخـــاصة:ـــــ 2  

 1950مارس  18إن أكرب ضربة تعرض ذلا التيار الثوري كان إكتشاف ادلنظمة السرية يف      
للمنظمة اخلاصة  زللياً  احلادثة أن مناضال مسؤوالً الفرنسية، وتعود خلفيات ىذه  من طرف الشرطة

من مدينة تبسة يدعى عبد القادر خياري ادللقب رحيم، قد أخْل بواجبو ناسيًا أن ادلناضل ادللتزم 
يبذل جهده وال يستطيع أن ينسحب أبداً، وعندما تأكد احلزب من خطئو  نبأ رلربداخل ادلنظمة 

قسنطينة لتأديب ىذا الشخص الذي مل يلتزم بقوانُت  قرر قيادة ادلنظمة على مستوى عمالة
ادلنظمة، فقام العريب بن ادلهيدي بتعيُت فرقة )جلنة التأديب( مكونة من: ديدوش مراد، وخبوش عبد 
الباقي، وعجامي براىيم، حسُت بن زعيم زلمد، عمار حبسُت بن زعيم زلمد، عمار بن عودة أو 

 ي أضبد، تتمثل مهمتها يف التخطيط إلختطافوبليلبن عودة مصطفى بن عودة مصطفى، 
خياري عبد القادر وتنفيذ العقوبة ادلستحقة عليو، إال أن ىؤالء فشلوا يف ادلهمة ادلؤكلة ذلم حبيث 

أن ينفلت  ()إستغل الشخص ادلتهم حلظة غفلة ونقص يقظة لدى سلتطفيو وإستطاع ادلدعو رحيم

                                                             
()-  ادلناضل: ىو كل شخص آمن بعقيدة، أو إيديولوجية معينة وإلتزم هبا قواًل وسلوكاً وعمل على ترسيخ مبادئها وأىدافها يف

 عامل الواقع بكل الوسائل ادلتاحة
حسن بومايل: ادلنظمة العسكرية السرية تتبٌت الكفاح ادلسلح، رللة الذاكرة، ادلتحف الوطٍت للمجاىد، اجلزائر، العدد  -(1)

 .  188، ص 1995الثاين، ربيع 
()- وطٍت األسطورة والواقع، مرجع لإلطالع على تفاصيل احلادثة ومعرفة مدى التباين أنظر زلمد حريب، جبهة التحرير ال

، 1982، وأبو القاسم سعد ا: حديث مع عمار بن عودة، رللة الباحث، العدد األول، اجلزائر، 75، 74سابق، ص ص 
 . 24ص 
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لفرنسية ويبلغ السلطات عن ُمطارديو كاشفًا أسرار ليتوجو إىل زلافظة الشرطة ا من بُت أيديهم
ادلنظمة وعددًا من مناضليها، وأن حلزب حركة إنتصار احلريات الدؽلقراطية جناحًا عسكريًا سريًا 

 .يدعى ادلنظمة اخلاصة
وىنا أمر زلافظ الشرطة "عزؽلالدي" بتجنيد ترسانتو البوليسية إليقاف اخلاطفُت الذين يشكلون 

حلقة من سلسلة اجلناح شبو العسكري، ودبجرد أن مت ربديد موقع الفرقة أمر بتطويق بالنسبة لو 
ادلنطقة، وبالفعل مت إلقاء القبض على إثنُت منهم يف وادي زنايت وأوقف الثالثة اآلخرون يف اليوم 

  .(1)ادلوايل ومل ينُج منهم سوى ديدوش مراد
ستغرقت ادلخابرات بعد إستجوابات مكثفة إو كما إستطاعت الشرطة الفرنسية دبعية رجال الدرك 

مارس أهنا إكتشفت  28قرابة أسبوعُت أن تضع يدىا على كمية من األسلحة والعتاد ُمعلنة يف 
مؤامرة واسعة ضد أمن الدولة الفرنسية وسيادهتا، وحسب بعد الروايات فقد تراوح عدد ادلعتقلُت 

ادلنظمة، ومل ينُج من اإلعتقال سوى  عضو، من بينهم عدد معترب من قيادات 500و 400بُت 
زلمد بوضياف، مراد ديدوش، العريب بن ادلهيدي، مصطفى بن بولعيد، الذين سبكنوْا من الفرار 
وإستولت حالة من اإلضطراب والقلق على ادلناضلُت، وصار كل واحد ليْنجو بنفسو، إْذ مل ؽلر 

كم ب والتنكيل، كما أصدرت اا وقت طويل حىت مشلت موجة من اإلعتقاالت والقمع والتعذي
الفرنسية أحكامًا قاسية تراوحت بُت السجن وادلنع من اإلقامة واحلرمان من احلقوق باإلضافة إىل 

ادلنظمة وإلقاء القبض على  الغرامات ادلالية، وجندت كل مصاحل الشرطة من أجل تفكيك
كنت الشرطة من وضع يدىا على اإلطارات وادلناضلُت يف ادلقاطعات اجلزائرية الثالثة، كما سب

، وكانت أشهر ىذه 1949يف سنة منفذي اذلجوم على مكتب بريد وىران الذي حدث 
صباعة عملية بريد وىران يف ، وزلاكمة 1951جانفي  25ااكمات، زلاكمة صباعة جباية يف 

ذا كلو مناضاًل يف مدينة عنابة، ونظراً ذل 128جوان كانت زلاكمة  23و 11شهر فيفري، وبُت 
أدى إىل حدوث شرخ عميق يف صفوف حركة إنتصار احلريات الدؽلقراطية، من خالل بروز 

معتدلُت اإلصالحيُت، الذين وجدوا يف ىذه احلادثة ـموقفُت، ادلوقف األول مثلُو من يعرفون بال
 .(2)فرصة ال تعّوض للدفاع عن توُجهاهتم السلمية وإنتقاد خط ادلنظمة السرية

                                                             
 .30، 29، ص 2010عيسى كشيدة: مهندسو الثورة، اجلزائر، منشورات الشهاب،  -(1)
 .69غريب غايل: مرجع سابق، ص  -(2)
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الثاين فمثلو قيادة احلزب، واليت سارعت إىل نفي عالقة احلزب بادلنظمة، وأن كل ما أما ادلوقف 
ػلدث ال يعدو عن مؤامرة حيكت من قبل الدوائر اإلستعمارية لضرب احلزب، وذلذا سارعت يف 

اهتم السابقة وقامت حبل قي عليهم القبض بالتنكر عن إعًتافإعطاء األوامر للمناضلُت الذين أل
خلاصة وربويل قادهتا ادلتبقون إىل ادلنظمة السياسية، رغم جهود بعض قادة ادلنظمة يف ادلنظمة ا

الضغط على قيادة احلزب دلراجعة قرار احلل لكن دون جدوى بل القيادة السياسية منعت تقدمي 
 أي مساعدة للمناضلُت الفارين من سجون عنابة.

مة ُتواجو مصَتىا كلها ُمعطيات بّينت أن إن التذبذب والعجز وعدم ربمل ادلسؤولية، وترك ادلنظ
، وكان إنضمام (1)قيادة احلزب ال ترغب إطالقًا يف العمل ادلسلح وإهنا إختارت العمل السياسي

القضاء النهائي على األمل ادلتبقى لدى العناصر  احلزب إىل اجلبهة اجلزائرية للدفاع عن احلرية
 ابق.الثورية يف عودة احلزب إىل هنجو الثوري الس

وحىت تكسب قيادة احلزب القاعدة الشعبية لصفها، عملت إبعاد كل من تتوسم يف التوجو الثوري 
عن مناصب ادلسؤولية ومراقبة حركاهتم وشنت على بعضهم عدة إنتقادت ورغم ما يقوم بو العدو 
الفرنسي وكذا إجراءات اإلبعاد والتعسف من قيادة احلزب ضد أعضاء ادلنظمة فقد ظل ىذا 

تنظيم الثوري سليمًا يعمل بطريقة سرية وقامت العناصر الثورية بتشكيل تيار معارضة داخل ال
 ىياكل احلزب وتأجيج الروح الثورية بُت صفوف ادلناضلُت ونقد السياسة احلزب.

اإلخوة الذين إلتحقوْا  إن نشاط ادلنظمة السرية مل يتوقف، ذلك أن »وقال عمار بن عودة: 
ظلوا على إتصال بينهم، حيث يتبادلون مل يرضخوا لألمر الواقع ومل يستسلموا، بل باجلبال،

الشعبية  بُت األوساطادلعلومات، وكان عملهم يف القرى واألرياف يتجسد يف نشر األفكار الثورية 
ثورة وتعبئتها وإقامة ادلخابئ وادلراكز وكان أملُهم الوحيد السَت باألمور ضلو توفَت األجواء لقيام ال

 .« مسلحةـال

إزبذ الثوريون من مناطق األوراس والقبائل وبعض ادلناطق اجلبلية كمالذ ذلم وكمراكز للتدريب وقد 
العسكري وكمستودعات لتخزين األسلحة والذخائر وورشات لصناعة القنابل ومكان إلتقاء 

ري ومنهم: سي وتشاور، وقد إستقبلت ادلنظمة عدد من ادلناضلُت الفارين من البطش اإلستعما

                                                             
، ترصبة: سعيد جعفر، اجلزائر، منشورات الربزخ، 1952 -1942حسُت آيت أضبد: روح اإلستقالل، مذكرات مكافح  -(1)

 . 223، ص 2003
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األخضر بن طوبال، رابح بيطاط، زيغود يوسف، مصطفى بن عودة، وعبد مكي بن طرشة، 
دلقابلة مسؤولُت يف احلزب هبدف تنسيق  1952السالم حبشي، وقد أتى مبعوثان مغربيان عام 

 يف كامل األقطار ادلغربية لكنهما مل غلدا اإلىتمام من قيادة احلزباجلهود للقيام بعمل ثوري 
. شلا سارع أعضاء من ادلنظمة اخلاصة إلستقباذلم والتفاىم (1)ادلنشغلة بتداعيات األزمة السياسية

معهم، وقال زلمد بوضياف فقد جلأ الثوريون إىل تشكيل ىيئة تنسيق مؤقتة تضم: عبد احلميد 
مهري، ومراد ديدوش، ومصطفى بن بولعيد، وزلمد بوضياف أوكلت ذلا مهمة التحضَت لبدء 

فاح ادلسلح حىت ولو مل ُتوافق قيادة احلزب، حسب شهادة عبد احلميد مهري، فإن أعضاء الك
، وأن تكون البداية من 1953اللجنة إتفقوا على أن تكون بداية الكفاح ادلسلح يف خريف عام 

ادلغرب مث تونس وبعدىا اجلزائر، غَت أن إنفجار ورشة صنع الذخَتة الذي كان يشرف عليو 
  .(2)1954عيد يف األوراس، أّجل األمر إىل غاية نوفمرب مصطفى بن بول

 التحريرية واندالعها.التحضير للثورة الرابع:  فصلال 
 لتحضيرات المادية والبشرية لتفجير الثورة:: اـــــ 1

لقد حاول اإلذباه الثوري ذبسيد مشروعو العسكري مرة أخرى بعد إكتشاف ادلنظمة اخلاصة     
وقد وسبثلت ااولة ىذه ادلرة يف تكوين شبكة مرة يف تكوين شبكة لتنسيق عملية الكفاح ادلسلح 
على مستوى ادلغرب العريب تكون وسيلة لتحقيق اذلدف، وعن ىذه الشبكة يؤكد زلمد بوضياف 

اليت أصبحت ذلا  1952بعد إعادة تنظيم ىياكل ادلنظمة اخلاصة سنة  أنو »شهادتو:  يف
عالقات وروابط مع حركات التحرر يف تونس وادلغرب، حّل باجلزائر يومئذ ضابطان مغربيان وعلا 
اذلامشي عبد السالم الطود، وزلمد ضبادي عبد العزيز، وكانا على إتصال جبهات ثالث األمَت عبد 

ادلخابرات ادلصرية وبعض شلثلي حزب الشعب اجلزائري بالقاىرة، حيث   الكرمي اخلطايب ومصاحل
مَت عبد الكرمي اخلطايب باإلعداد لعمل ثوري منسق وموحد على مستوى األقطار كلفهما األ

الثالث وقد إتصال بقيادة احلزب )حركة إنتصار احلريات الدؽلقراطية( ومل يظفروا منها بأي تفهم 
دا حىت التجاوب ادلطلوب األمر الذي دفع هبما إىل اإلتصال بطريقة ألىدافهم وُخططهم ومل غل

                                                             
 . 72غريب غايل: مرجع سابق، ص  -(1)
لة نوفمرب شهادة عمار بن عودة: يف الطريق إىل نوفمرب كما يرويها اجملاىدون ادلقاومة الوطنية واحلركات السياسية حىت لي -(2)

 .219، ص 2012، اجمللد األول، اجلزء الثالث، اجلزائر، ادلنظمة الوطنية للمجاىدين، ديوان ادلطبوعات اجلامعية، 1954
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غَت رمسية بادلناضل عبد احلميد مهري عضو اللجنة ادلركزية يف احلزب لكي يُنظم ذلما إتصااًل مع 
زلمد بوضياف، وعلى ىذا األساس مت إستدعاء ديدوش مراد ليحضر لقاءه مع الضابطُت ادلغربُت  

 .«نسيق الكفاح ادلسلح على مستوى ادلغرب العريبمن أجل حبث عملية ت

وأكد اجملاىد ادلغريب اذلامشي عبد السالم بأن بوضياف قد حّضر مسبقًا ما عدده ستة وستون 
عملية عسكرية قابلة للتنفيذ فوراً، إال أنو إشًتط أن يكون إنطالق العمليات على جبهتُت 

أوردُه بوضياف بأنو كان من  يد مهري دلا)جزائرية ومغربية يف آن واحد(، وأضاف عبد احلم
بُت ادلغرب مث  1953ادلفروض حسب خطة ىذه اجملموعة أن يبدأ الكفاح ادلسلح يف خريف 

تونس مث يلتحق اجلزائريون بإخواهنم ادلغاربة والتونسيُت، إال أن إنفجار مستودع صنع القنابل يف 
 .1954األوراس أّجل اإلنطالقة إىل غاية نوفمرب 

خضم ىذه الظروف بادر زلمد بوضياف إىل تشكيل جلنة عمل تألفت من: ] مصطفى بن ويف 
بولعيد، وديدوش مراد، وعبد احلميد مهري، وزلمد بوضياف[، كلفت بتجميع العناصر القدماء 
يف ادلنظمة اخلاصة وكل ادلستائُت سياسة احلزب، ومت اإلنطالق يف التنظيم بعد اإلتصال دبحمد 

الذي صبع حولو بعض العناصر مث مصطفى بن بولعيد الذي كلف بإنشاء  العريب بن مهيدي
مستودع لصنع القنابل وادلتفجرات يف اجلبال األوراس، وقد حرصت اجملموعة بتفجَت الثورة على 

 ضمان سرية مشروعها من خالل:
  مارس السرية إزاء اإلدارة اإلستعمارية واألخذ العربة من ذبربة إكتشاف ادلنظمة اخلاصة يف

1950. 
  السرية إذباه قيادة احلركة خصوصًا وأهنا مل يكن ذلا أي ذباوب مع طموحات ادلشروع الثوري

 .1953ووقوعها يف الصراعات اليت أدت إىل إنفجار احلزب وتصّدعو يف أفريل 
 عد ضمان اإلنطالقة عدم إشراك العديد من ُنشطاء ادلنظمة اخلاصة حىت فًتة الحقة، وذلك ب

 .(1) لثورةاحلسنة ل
 

                                                             
، اجلزائر، دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع، 1962-1954الطاىر جبلي: اإلمداد بالسالح خالل الثورة اجلزائرية  -(1)

  .75،78، ص ص، 2014
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يف عقد عدة إجتماعات دلناقشة أوضاع احلزب الداخلية والوضع  1952لقد شرعت اللجنة سنة 
اليت أعادت تفعيل ادلنظمة اخلاصة ربت  []العام يف العامل وادلغرب العريب وإنتهت اللجنة ادلصغرة

 :(1)تسمية "الربكة" تيمناً بتفجَت الثورة يف الوقت قريب إىل القرارات التالية
إعادة تشكيل ادلنظمة اخلاصة بدون إنتظار موافقة إدارة احلزب، وبالفعل مت تفعيل خاليا (1

ادلصاحل الفرنسية، كما مت ربديد  ادلنظمة يف منطقة األوراس اليت مل رُبل لعدم إخًتاقها من طرف
 والوسط والغرب؛ الشرقاإلتصال بالعديد من اخلاليا األخرى يف 

اللوجيستيكي للعمل دلسلح، وذلذا الغرض مت تكليف ادلناضل ربضَت عناصر الدعم (2
 مصطفى بن بولعيد دبهمتُت علا:

 ؛السفر إىل ليبيا إلعادة تفعيل الشبكات القدؽلة لتهريب األسلحة  - أ
نشاء ورشة لصناعة القنابل يف منطقة األوراس، وذلك لتموين اجملموعات ادلكلفة بتنفيذ إ - ب

 .الوطٍت عند إنطالق الثورةالعمليات ادلسلحة عرب الًتاب 
 تطهَت العالقة بُت قيادة احلزب ومناضلي ادلنظمة اخلاصة؛ (3
إعادة التفكَت يف طرح مسألة إئتالف األحزاب السياسية على أسس سلمية وكفيلة بدعم  (4

 .(2)الكفاح ادلسلح عند إنطالقتو
إنتقل كل من زلمد بوضياف مث ديدوش مراد إىل فرنسا بإقًتاح من قيادة  1952ويف هناية صائفة 

قًتاح قيادة إاحلزب لتويل مسؤوليات يف فيدرالية احلزب ىناك، وبعض تشاور اجملموعة خبصوص 
احلزب، فكان القرار ىو الذىاب والعودة مرة أخرى عندما تستدعي الضرورة إىل ذلك وىذه فرصة 

د ادلادي للعمل ادلسلح إنطالقًا من األراضي الفرنسية، ونظرًا لتخوف شبينة لتمويل اإلستعدا
دبستقبل ادلشروع الثوري، فقد تعّمد بوضياف تعيُت  بوضياف وديدوش من ضياع جهودعلا ادلتعلقة

الزبَت بوعجاج خليفة ديدوش مراد يف العاصمة، وبن عبد ادلالك رمضان خليفة بوضياف ومسؤول 
 .(3)ائري، وكلف عبد احلميد مهري دبُهمة التنسيق بينهماادلنظمة يف الغرب اجلز 

                                                             
()-  .)اللجنة ادلصغرة أي جلنة )بوضياف، بن بولعيد، ديدوش، مهري، بن مهيدي 
، اجلزائر، دار األمة للطباعة والنشر والتوزيع، 1962-1954الطاىر جبلي: اإلمداد بالسالح خالل الثورة اجلزائرية  -(1)

 . 75،78، ص ص، 2014
 .255، ص 2004اجلزائر، دار اذلومة للنشر، زلمد عباس: مثقفون يف ركاب الثورة يف كواليس التاريخ،  -(2)
 .80، 79الطاىر جبلي: مرجع سابق، ص ص،  -(3)
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عرفت اجلزائر خالل فًتة غياب بوضياف وديدوش ثالثة أحداث حامسة سّببت يف عرقلة ادلشروع 
 وىي: 1953الثوري سنة 

 1953الزلزال السياسي الذي ضرب احلزب خالل ادلؤسبر الثاين يف شهر أفريل   (أ 
 (1953دوار احلجاج بباتنة )جويلية  إنفجار ورشة صناعة القنابل يف (ب 
العريضة إبتداء من  (1)مناضلُتـخروج اخلالف بُت مصايل واللجنة ادلركزية إىل مساحة ال (ج 

 .1954شهر فرباير 
ُتشَت الكثَت من ادلصادر التارؼلية ادلتوفرة حول مرحلة التحضَتات ادلادية إلنطالق العمل ادلسلح  
األوراس واجلزائر وضواحيها، شكلت إحدى أبرز قالع ( إىل منطقيت 1954 -1952)

 التحضَتات ادلادية إلندالع الثورة من خالل صبع األسلحة وصنع القنابل اليدوية وادلتفجرات.
 -1947لقد إحتفظت منطقة األوراس برصيدىا النضايل ادلوروث من ذبربة ادلنظمة اخلاصة )

إلستعداد ادلادي للثورة مث إنطالقها (، األمر الذي أّىلها كي تتحمل مسؤولية ا1950
 ،بن بلة، بوضياف  1954بفرنسا مع بداية  ، وقد مت اإلتفاق بُت اجملتمعُت[2]وإستمرارىا

ساس على قرار البدء يف اإلعداد ادلادي ادلباشر إلعالن الثورة، حيث مت فيو شبو توزيع للمهام مه
فيما بينو، فبالنسبة ألضبد بن بلة فقد كلف دبهمة إستطالع الوضع يف مصر بالتنسيق مع رفيقُو 
 آيت أضبد حسُت وزلمد خيضر بغية احلصول على ادلساعدة ادلادية )السالح(، كما دخل كل من

ُشتات ادلنظمة اخلاصة بعدما خابت مساعيهما يف إقناع بوضياف وديدوش إىل اجلزائر جلمع 
 .(3)مصايل بواسطة عبد ا فياليل، أما مهساس فقد سعى إلقناع قواعد احلزب بفرنسا

أدت إىل تصدعها  1953عرفت حركة إنتصار احلريات الدؽلقراطية أزمة حادة يف أفريل 
ادلصاليُت يف منح مصايل احلاج كافة الصالحيات وحق اإلنفراد بالقرار وإنقسامها بسبب رغبة 

السياسي، ومعارضة اللجنة ادلركزية للحكم الفردي، ومطالبتها بتقليص صالحياتو وتوسيع دائرة 
ادلشاركة يف قيادة احلزب )قيادة صباعية(، وكذا إنعكاسات إكتشاف ادلنظمة اخلاصة على احلركة 

 نب ادلعتقلُت.اليت مل تقف إىل جا
                                                             

 .89، 88، ص ص، 1994زلمد حريب: الثورة اجلزائرية سنوات ادلخاض، ترصبة: صليب عيد، صاحل ادلثلوثي، اجلزائر،  -(1)
، ص 1994اجلزائر، مؤسسة الوطنية للطباعة والنشر، صبال قنان: قضايا ودراسات يف تاريخ اجلزائر احلديث وادلعاصر،  -(2)

235. 
 .41، 26، القاىرة، دار ادلستقبل العريب، )د ت(، ص ص، 1فتحي الديب: عبد الناصر وثورة اجلزائر، ط -(3)
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ويف خضم ذلك قام التيار الثالث من مناضلي ادلنظمة اخلاصة )احلياديون، ادلستقلون( وادلقتنعُت 
دبنهج الكفاح ادلسلح إلحتواء ىذا اإلنشقاق والتشتت، وشكلوْا اللجنة الثورية للوحدة والعمل يف 

 فاح ادلسلح.واليت قررت اخلروج من النشاط السياسي والشروع يف الك 1954مارس  23
 أُنشئت ىذه اللجنة قصد ربقيق األىداف التالية:

 العمل على وحدة احلزب واافظة على مبادئو الثورية (أ 
 العمل على ذبميع إطارات ادلنظمة اخلاصة وإقناعهم بالعمل ادلسلح (ب 
 اإلتصال بالقواعد وإقناعها بضرورة إلتزام احلياد إزاء الصراع القائم (ج 
 للمناضلُت الذين بقواْ على احلياداإلعداد النفسي  (د 
 إعداد األرضية ادلساعدة دلباشرة العمل ادلسلح. (ه 
ودلا فشل ادلركزيون يف ربقيق أىدافهم إنسحبوْا من اللجنة الثورية للوحدة والعمل، وبقي       

أعضاء ادلنظمة اخلاصة ُمصممُت على العمل دلسلح، ومن ىنا دعوا إىل إجتماع ُعرف دبجموعة 
22[]  دبنزل إلياس دريس حبي الناظور بادلدينة اجلزائر العاصمة وترأس  1954جوان  25بتاريخ

 -1950اإلجتماع مصطفى بن بولعيد وكلف زلمد بوضياف بتقدمي عرض عن األوضاع بُت )
 :(1)اإلجتماع عدة نقاط منها (، وكتابة تقرير اإلجتماع وقد تناول1954
 وأسباب إنقسامها وأثرىا على مسار احلركة الوطنية؛ ةطيأزمة حركة إنتصار احلريات الدؽلقرا 
 ربديد األىداف اليت ترمي إليها الثورة  إزباذ قرار إعالن الثورة ادلسلحة كضرورة وطنية

 وتسعى لتحقيقها بإصدار بيان أول نوفمرب
  تأسيس جلنة الستة القيادية اليت سُبثل الثورة يف الداخل وىي: زلمد بوضياف، مصطفى بن

 عضاء كرمي بلقاسمالعريب بن مهيدي، رابح بطاط[، وأضيف إىل ىؤالء األ بولعيد، ديدوش مراد،
باإلضافة إىل جلنة الثالثة اليت سُبثل الثورة يف اخلارج وىي: ]أضبد بن بلة، زلمد حيضر، آيت أضبد 

 حسُت.
 
 

                                                             
()-   02عضو وجلنة الستة وكذا جلنة الثالثة أنظر ادللحق رقم  22جلنة. 
 .77، 76، ص ص، 2014اجلزائر، دار اذلدى للطباعة والنشر والتوزيع، زلمد لعبيدي: تاريخ اجلزائر،  -[(])
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 :بالثورة، ومن ىذه اللقاءات:تكثفت اللقاءات السرية لإلسراع بالقيام  اإلجتمـــاعات الســـرية 
وعقدتو جلنة الستة، حيث مت فيو توزيع األسلحة وربضَت : 1954أكتوبر  08إجتماع   (أ 

 القنابل
 : إجتمعت جلنة الستة دبنزل بوكشودة مراد بالرايس ضبيدو1954أكتوبر  10 إجتماع  (ب 

مناطق  05حي "البوانت بيسكاد" سابقًا غرب العاصمة، وإتفقت على تقسيم البالد إىل 
 وراسأعسكرية، وعّينوْا على رأس كل منطقة مسؤول ونائبو، وىذه ادلناطق ىي: ادلنطقة األوىل )

اين(، ادلنطقة الثانية )الشمال القسنطيٍت حالنمامشة بزعامة مصطفى بن بولعيد ونائبو بشَت شي
دة ديدوش مراد ونائبو زيغود يوسف(، ادلنطقة الثالثة )القبائل الكربى وقائدىا كرمي بلقاسم بقيا

دلنطقة الرابعة )اجلزائر وضواحيها بزعامة رابح بيطاط ونائبو سويداين بوصبعة(  ونائبو عمر أوعمران(،
   .(1)( ادلنطقة اخلامسة )وىران بقيادة العريب بن مهيدي ونائبو بن مالك رمضان

عقدت جلنة الستة إجتماعاً آخر بالرايس ضبيدو، نتج عنو  :1954أكتوبر  23إجتماع  (ج 
 ما يلي:
جهازين، سياسي وىو  نفسها بنفسها ،وتأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل حلت  -1

 (ALN (، واجلناح العسكري وىو جيش التحرير الوطٍت )FLNجبهة التحرير الوطٍت )
ربديد تاريخ ويوم وساعة إندالع الثورة ادلسلحة )إختيار يوم اإلثنُت على الساعة الصفر  -2

عند الكاثوليك حيث  القديسُتلتفجَت الثورة ألن ىذا اليوم ُيصادف عيد  1954من أول نوفمرب 
، كما أن يوم بو ؽلارس ادلسيحيون طقوسهم الدينية وتسلم الُرخص للجنود والشرطة لإلحتفال

 (يوم تفاؤل وتيمن للمسلمُت ) ىو يوم ميالد الرسول األعظم زلمد عليو السالم اإلثنُت
إعداد بيان أول نوفمرب الذي حّدد وضبط سَت الثورة ومبادئها وأىدافها ادلتمثلة يف  -3

اإلستقالل الوطٍت وذبنيد الشعب وراء جبهة التحرير الوطٍت وتدويل القضية اجلزائرية ووضع ضوابط 
 ووقف القتال.وشروط للتفاوض 

 
 

                                                             
، 83، ص ص، 2010عز الدين سايح: موجز تاريخ اجلزائر احلديث وادلعاصر، اجلزائر، مكتبة امدية للنشر والتوزيع،  -(1)

84. 
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 :اإلتصـــاالت الداخلية والخـــارجية 
  :ومنها:اإلتصاالت الداخلية  
 اإلتصال بأعضاء ادلنظمة السرية إلعادة إدماجهم يف العمل 
  اإلتصال دبنطقة القبائل وصلحت ادلساعي بإنضمام كرمي بلقاسم لتعزيز اللجنة اخلمسة

 بعنصرىا السادس
 (1)مرات لكن اللجنة فشلت يف إقناعو مصايل احلاج لعدةـاإلتصال ب 
 اإلتصال بشخصيات فاعلة يف اللجنة ادلركزية أمثال: بن يوسف بن خدة() زلمد يزيد ،

 ل. حسُت األحو 
  :اإلتصـــــاالت الخارجية 
  أضبد بن بلة، آيت أضبد )كسب أعضاء وفد حركة إنتصار احلريات الدؽلقراطية لصاحل الثورة

ادلتواجدة بالقاىرة حيث ؽلثلون الثورة يف اخلارج وينظمون اجلالية اجلزائرية ، (حسُت، زلمد خيضر
 يف ادلهجر وتأمُت األسلحة للثورة

  تصاالت مع وفد حركة إنتصار احلريات الدؽلقراطية بالقاىرة، ودبصطفى بن االإستمرار
 .(2)ازن التخزينبولعيد بليبيا هبدف تأمُت طرق التسليح وإنشاء ورشة لصناعة وتركيب السالح وسل

 الظروف العامة إلندالع الثورة التحريرية:: ـــــ 2
 :)الظـــروف الداخلية ) المحليـة 

 م1830ُفقدان السيادة الوطنية منذ  (أ 
 تدىور أوضاع السكان اإلجتماعية واإلقتصادية )فقر، رلاعة، أمراض، أمية...(  (ب 
وتزوير  1947دستورفشل اإلصالحات الفرنسية يف هتدئة األوضاع من خالل  (ج 

 اإلنتخابات
                                                             

 .75عز الدين سايح: مرجع سابق، ص  -(1)
()-   إلتحق 1923/ 20/02بن يوسف بن خدة: عضو قيادي يف حركة إنتصار احلريات الدؽلقراطية، ولد بالربوقية يف ،

مث عضوا دائماً يف اجمللس الوطٍت للثورة، مث وزيراً للشؤون اإلجتماعية يف احلكومة ادلؤقتة، مث رئيساً للحكومة  1955بالثورة عام 
وتواريخ معلمية مودي عادل،ص  أنظر مصطلحات شخصيات.04/02/2003يف ، توىف 1962إىل  1961من عام 

23. 
 .84عز الدين سايح: مرجع سابق، ص  -(2)
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 فشل األحزاب السياسية يف ربقيق اإلستقالل (د 
 أزمة حركة إنتصار احلريات الدؽلقراطية خاصة بعد إنكشاف أمر ادلنظمة اخلاصة؛ (ه 
وإختقاء التيار اإلدماجي وتبلور األىداف  1945ماي  08النتائج الوخيمة جملازر  (و 

 اإلستقاللية
 والقومي لدى الشعب اجلزائريمو الوعي الوطٍت ـن  (ز 
إكتساب العديد من الشباب اجلزائري اخلربة العسكرية من خالل مشاركتهم يف احلرب  (ح 

 العادلية الثانية.
 :الظــــروف الخــارجية 

 .1952إندالع الثورة التحريرية يف كل من تونس وادلغرب سنة  (أ 
صلاح الثورة ادلصرية يف تغيَت نظام احلكم ادللكي وبداية إهناء الوجود اإلصلليزي سنة   (ب 

 .اليت ربولت إىل دولة مساندة للثورة اجلزائرية مادياً ومعنوياً  1952
 .1954مارس  07إهنزام فرنسا يف اذلند الصينية يف معركة "ديان بياْن فو" يف  (ج 
 .(1946ا )إستقالل سوريا، ولبنان، واألردن عام إنتشار موجة التحرر يف أفريقيا وآسي (د 
ظهور ىيئات دولية وإقليمية )األمم ادلتحدة، اإلفرو آسياوية، جامعة الدول العربية(  (ه 

 .(1)حق الشعوب يف تقرير مصَتىاومساعلتها يف دعم 
بن طوبال القائد الثاين للوالية ويف ىذا الصدد من صحيفة اجملاىد العدد الثالث قال األخضر 

، وبن مصطفى بن عودة، ومصطفى بن بولعيد ()عزمُت أنا واإلخوان، زيغود يوسف »الثانية 

                                                             
 .45، 44الطيب بن عباس غزيل: مرجع سابق، ص ص،  -(1)
()-  بنواحي قسنطينة، مناضل حبزب الشعب وعضو ادلنظمة اخلاصة واللجنة 18/02/1921زيغود يوسف: من مواليد ،

ادلنظمة اخلاصة، لكنو إستطاع الفرار وبعد إستشهاد ديدوش مراد  الثورية للوحدة والعمل، ألقي عليو القبض بعد إكتشاف
، وعُت عضواً يف اجمللس الوطٍت 20/08/1955مال القسنطيٍت يف خلفو زيغود على رأس ادلنطقة الثانية، ونظم ىجومات الش

دليل الطالب يف ادلواد االجتماعية مد  أنظر.20/09/1956للثورة مث عقيد يف جيش التحرير الوطٍت، أستشهد يف 
 .43جدار،ص
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الشروع يف ، وإبن مهيدي، وعمران ... وغَتىم، على ()وديدوش مراد، وبوضياف، وبلقاسم كرمي
عدونا الوحيد أال وىو  ضد إستجابة دلبتغيات شعبنا الصميمة وعلى تكريس جهودنا قاومةادل

، لقد شرعنا يف كتابة 1954اإلستعمار الفرنسي، وىكذا إندلعت شرارة الثورة فاتح نوفمرب 
صفحة جديدة من تارؼلنا، وىا ىي اجلزائر تُغامر دبصَتىا وعن ىذا الكفاح ستنجلي حياتنا أو 

وشاعُرون كل الشعور موتنا، لقد إقتحمنا اآلن العقبة وغلب أن ننتصر مهما يكلفنا اإلنتصار، 
 بثُقل ادلسؤولية اليت وضعت على كواىلنا.

إن ثورتنا قد بدأت يف ظروف عسَتة وبأسلحة سخيفة، إظلا كان إعتمادنا منذ أول وىلة على 
 .(1)«إؽلاننا الذي يُزحزح، لقد كان اجملاىدون قليلُت وإعًتضتنا منذ خطواتنا األوىل عراقيل ال تُعد 

، اليت قامت ربت قيادة جبهة التحرير 1954فاتح نوفمرب  ثورة »وقال زلمد العريب بن مهيدي: 
الوطٍت وجيش التحرير الوطٍت ىي عبارة عن إدارة شعبية جبارة لتحقيق احلرية واإلستقالل والشعب 
اجلزائري ػلمل السالح مرة أخرى لطرد اتل اإلستعماري، وليتخذ لنفسو حكومة على شكل 

   .(2) «هورية دؽلقراطية وإجتماعية...صب
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
()-   عُت  بذراع ادليزان، 14/12/1922وعضو رلموعة الستة ولد يف  1947كرمي بلقاسم: مناضل حبزب الشعب منذ

قائد ادلنطقة الثالثة وشارك يف مؤسبر الصومام ووزيرًا للقوات ادلسلحة، ورئيسًا للوفد اجلزائري يف مفاوضات إيفيان، أغتيل يف 
 .150أنظر موجز تاريخ اجلزائر احلديث وادلعاصر لسايح عزالدين، ص.1970أدلانيا عام 

( إلندالع الثورة التحريرية، وزارة اإلعالم، 30التحرير الوطٍت، طبعة خاصة بالذكرى )اجملاىد: اللسان ادلركزي جلبهة  -(1)
 .09، ص 1984، 03العدد:  اجلزء األول، اجلزائرـ

( إلندالع الثورة التحريرية، وزارة اإلعالم، 30اللسان ادلركزي جلبهة التحرير الوطٍت، طبعة خاصة بالذكرى ) اجملاىد: -(2)
 . 27، ص 1984، 02العدد: األول ،اجلزء  اجلزائرـ 
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 الثــاني: مبحثخالصة ال 
تعد ادلنظمة السرية النواة األساسية جليش التحرير الوطٍت، وال ؽلكن دراسة موضوع جيش     

التحرير الوطٍت دون القيام بدراسة شاملة للمراحل اليت مرت هبا ادلنظمة اخلاصة منذ نشأهتا، وذلك 
 الوعاء الذي تكونت فيو الطالئع العسكرية األوىل لثورة التحرير الوطٍت الكربى.لكوهنا 

وىكذا ظهرت للوجود أول منظمة عسكرية سرية، كنتيجة لذلك ادلؤسبر بعد نضال وصراع مريرين  
 النواة األوىل جليش التحرير الوطٍت، واخلطوة األوىل لإلعداد العملي للثورة التحريرية.كانت 

نظمة اخلاصة أىدافًا دلسَتهتا النضالية الثورية، تعمل على غرسها يف رلنديها وتسعى حددت ادل   
 إىل ربقيقها بكل الوسائل ادلتاحة ومنها:

 إسقاط النظام اإلستعماري وهناية اإلحتالل -1
 إقامة دولة وطنية سبتع بالسيادة -2
 سياسة الكفاح ادلسلح بعد إفالس كل الوسائل السلمية -3
 إستعداداً إلندالع الثورة العمل بكل الوسائل -4
 ربمل ادلسؤولية لتكوين إطارات عسكرية -5
 توفَت األسلحة وإعداد اإلمكانيات. -6

وقد خضع أعضاء ادلنظمة إىل نظام داخلي صارم ودقيق تضمن عدة بُنود كالتجنيد زلدود وأن 
ة مرور العضو تتوفر يف العضو اجملند شروط كاإلقتناع والفعالية والشجاعة والقدرة اجلسمية مع ضرور 

م، حيث قامت 1949القسم أو اليمُت، وبلغت ادلنظمة قمة التنظيم والقوة سنة  بإمكان أداء
بتكوين الشباب وتدريبهم عسكريًا وصناعة ادلتفجرات وشراء األسلحة واذلجوم على بعض 

 ادلؤسسات الفرنسية كاذلجوم الذي مت على بريد وىران.
ة خاصة بعد إكتشافها من قبل السلطات اإلستعمارية يف لقد تعرضت ادلنظمة إىل ضربات ُموجع

، إثر أحداث تبسة الشهَتة وادلتمثلة يف سبرد أحد أعضائها وإفشاء أسرارىا 1950مارس  18
 للعدو، فتعرض كثَت من أعضائها لإلعتقال والنفي.



 
 التطور العسكري للثورة التحريرية من خالل جريدة المجاهد

 

 الثال   حبث امل
اصتناح العسكرم للثورة 

من خالؿ جريدة  التحريرية
 اجملاىد
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 الجناح العسكري للثورة التحريريــــــــــة من خالل جريدة المجاىد:لثالثا مبحثال. 
دورىا األساسي يف إقتناء  بعد أف تناولنا اؼبنظمة اػباصة كمنظمة شبو عسكرية سرية، يتمثل    

ة، وتدريب اؼبناضلُت تدريبًا عسكريًا وتوفَت كل الشروط الضرورية لتفجَت الثورة، وكأهنم األسلح
فاؼبنظمة  1947فيفري  15نتيجة حققها حزب الشعب اعبزائري عند عقده للمؤسبر األوؿ بتاريخ 

ة اػباصة كانت شبرة جملهودات تلك اعبماعة اؼبخلصة اؼبقمسة للعمل الثوري اليت كانت تُعد يف سري
تامة وجدية مثالية لثورة مسلحة تتجاوز تلك اؼبخططات واغبسابات السياسية الضيقة اليت كانت 
األحزاب السياسية األخرى حبيستها، ولكوف ىذه اؼبنظمة تعترب دبثابة اعبناح العسكري غبزب 
الشعب اعبزائري، سنتطرؽ يف ىذا الفصل إذل جيش التحرير الوطٍت خالؿ الفًتة اؼبمتدة من 

األخالقية ونظامو الداخلي وأساليبو  نشأتو وتركيباتو وقيمةـ، من حيث 1956إذل  1954
  وعملياتو، واليت سنخصها بالتفصيل.

 نشأة وتطور جيش التحريـــر الـــوطني:األول:  فصللا 
 : النشأة التــاريخية لجيش التحرير الــوطني:ــــــ 1

إف جيش التحرير الوطٍت، ىو جيش ثوري يضم ـبتلف الفئات الشعبية من فالحُت وعماؿ     
على  انتظمواوشباف واجملندين الذين فروْا من صفوؼ اعبيش الفرنسي، وفئة من اجملاىدين الذين 

شكل أفواج بسيطة العدد والتسليح، مأل اإلمياف قلوهبم ودفعهم اؽبدؼ النبيل إذل الكفاح الشاؽ 
، وتطور مع 1954ؼبرير، وقد ُولد جيش التحرير الوطٍت اعبزائري مع والدة الثورة، أي يف سنة ا

مسلح وبقي ىو العمود الفقري ػمن خالؿ الصراع ال ُقوهتا، فقوي ُعودهُ تطورىا وإكتسب ُقوتو من 
 .(1)للثورة 

ما يلي: ػػػػمنطقة بوقد صرح عبد اغبفيظ بوصوؼ ضابط يف جيش التحرير الوطٍت ونائب قائد    
جيش التحرير الوطٍت إذل الوجود يف يـو واحد مع جبهة التحرير الوطٍت، ومع ثورة فاتح  خرج»

وبينما رُبدد جبهة التحرير الوطٍت أىداؼ الشعب اعبزائري الثورية ومطاؿبو ، 1954نوفمرب 
ف، وقد إستمد  رتبطاالقومية، فإف جيش التحرير كاف وسيبقى اآللة التكميلية الضرورية، إهنما م

                                                             
، ص 2013، اعبزائر، القافلة للنشر والتوزيع، 1962 -1954واإلداري للثورة عقيلة ضيف ا: التنظيم السياسي  -(1)

148. 
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كالمها عوامل وجودمها من اإلرادة التحريرية لألمة اعبزائرية وفشل األحزاب سياسية اعبزائرية ومن 
 .(1) «تعُصب مصارل وتعاميو وعقليتو الًتاُجعية...

تشكلت النواة األوذل عبيش التحرير الوطٍت من اؼبناضلُت اؼبنتسبُت إذل حزب الشعب اعبزائري     
إنتصار اغبريات الدميقراطية وخاصة أعضاء اؼبنظمة اػباصة، الذين بادروا بإعالف الثورة بعد وحركة 

أف تلقوا تدريبات عسكرية على حرب العصابات وعلى إستعماؿ األسلحة، والذين كاف أغلبهم 
زيادة على قدماء ااربُت أمر اؼبنظمة،  ُمطاردين من قبل السلطات اإلستعمارية بعد إكتشاؼ

زائريُت ذوي اػبربة العسكرية الذين سبق ؽبم ضبل السالح من خالؿ مشاركتهم يف حروب اعب
بعد إشعاؿ فتيل الثورة يف  فرنسا دبا فيها حرب اؽبند الصينية، وقد إلتحق بصفوؼ ىذه الكوكبة

ن ، أعداد من اعبزائريُت الذين أعلنوْا القطيعة مع النظاـ اإلستعماري، والذي1954ُغرة أوؿ نوفمرب 
سبق ؽبم أف تبوءوا مسؤوليات سياسية وإدارية يف اإلدارة الفرنسية، وكذلك الفارين بأسلحتهم من 
اعبيش الفرنسي، وأيضًا الذين إنتقلوا طواعية إذل صفوؼ جيش التحرير خالؿ معارؾ ىذه األخَت 

والفدائيُت،  ،كما ضمت تركيبة جيش التحرير الوطٍت، كل من اؼبسبلُت(2)ضد اعبيش الفرنسي
فاعبيش ىو العنصر القوي الذي جيب أف تعتمد عليو اعببهة يف زبليص اعبزائر من السيطرة 

 1830األجنبية، وإعادة اإلعتبار للدولة اعبزائرية اؼبتوقفة عن فبارسة حقوقها الشرعية منذ سنة 
 . (3) ظلماً وُعدواناً 

كلمة السيد عبد اغبفيظ   29 الصفحة أدرجت صحيفة اجملاىد يف ذات العدد )العدد الثاين(، ويف
يعتمداف  إهنما... »بوصوؼ ربت عنواف: "اؼبهمة التحريرية اليت يقـو هبا جيش التحرير" ومنها: 

على ؾبموع البالد بقواىا اغبية وسُيكافحاف ضد القوات الفرنسية العسكرية والبوليسية، وضد 
ة يف أف يعيش حرًا يف بالده ويبٍت مصَته أعداء الثورة حىت تنتصر حقوؽ الشعب اعبزائري اؼبقدس

إف ىذه اعبماعات القليلة اليت كانت قواـ جيش التحرير الوطٍت باألمس واليت كانت  بيده..
الفيالق الفرنسية تبػُوء أمامها بالفشل واػبيبة يف عمليات "التمشيط" مهما إتسع نطاقها، سوؼ 

                                                             
( إلندالع الثورة التحريرية، وزارة اإلعالـ، 30اجملاىد: اللساف اؼبركزي عببهة التحرير الوطٍت، طبعة خاصة بالذكرى ) -(1)

 .29، ص 1984العدد الثاين،  اعبزء األوؿ،  اعبزائر،
 .389جع سابق، ص غريب غارل: مر  -(2)
 .66احسن بومارل: مرجع سابق، ص  -(3)
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ؼبادية والفنية واغبربية، إف جيش التحرير تضاعف ىجوماهتا اؼبظفرة، وسوؼ تقوى إمكانياهتا ا
الوطٍت وجبهة التحرير الوطٍت ومها يتزوداف دبقوماهتما من تأييد الشعب الذي ال يفًت، وإرادتو اليت 

 .(1) «ال تكبح..
وكثر عدد اؼبلتحقُت هبا، فتح باب التجنيد للراغبُت إال واعبدير بالذكر أف بعد أف إشتد عود الثورة 

التحرير الوطٍت وضعت عدة شروط ومقاييس الواجب توفرىا يف اؼبنخرط، وصارت  أف قيادة جيش
األسبقية واألفضلية للشباب الذي مارس اػبدمة العسكرية وللفدائيُت واؼبناضلُت الذين كشف 
العدو أمرىم باؼبدينة أو الذين شاركوا يف جلب السالح من تونس ولسكاف األرياؼ الذين جعلت 

مقرات عبيش التحرير الوطٍت، وهبذه الطريقة ظهرت التشكيالت األوذل عبيش الثورة من ديارىم 
 .التحرير الوطٍت

ولإلشراؼ على عملية التجنيد، أمرت قيادة الثورة بتشكيل عباف شعبية على مستوى اؼبناطق 
والنواحي، مهمتها القياـ بعملية تسجيل الراغبُت وفق مقاييس وشروط ؿبددة، وتبليغ أوامر الثورة 
وإجياد مناضلُت مكلفُت ببث الوعي الثوري والتعبئة اؼبادية واؼبعنوية، وكانت ىذه اللجاف تشرح 
أىداؼ الثورة وحث اؼبواطنُت على دعمها والوقوؼ معها واإلنضماـ إذل صفوؼ جيش التحرير 
الوطٍت، ودلك من خالؿ اإلجتماعات اليت كانت تعقدىا يف القرى واؼبداشر ويف األرياؼ، وبعد 

ملية الفرز الدقيقة يتم ذبميع اجملندوف وتُوزع عليهم ما توفر من أسلحة بعد أداء القسم، والبقية ع
تلتحق مباشرة باعبباؿ كبو مراكز التدريب العسكرية السرية ربت إشراؼ عدد من اؼبناضلُت ذوي 

خ مبادئ اػبربة العسكرية، إذل جانب التكوين السياسي والعقائدي والنفسي والديٍت، هبدؼ ترسي
 .(2)ةالدين اإلسالمي وغرس الروح الوطنية وأىداؼ الثور 

 : تشكيلـــــة الوحدات العسكريــــة:ـــــ 2 
 تشكلت الوحدات العسكرية األوذل عبيش التحرير الوطٍت حسب التنظيم التارل:

 ؾباىدين، ويرأسها جندي أوؿ 05تضم  الـــــزمــرة: -أ
 ؾباىد، ويرأسو عريف ونائباف برتبة جندي أوؿ  13 -11يضم ما بُت الفوج:  -ب

                                                             
  .29اجملاىد: نفس اؼبصدر، ص  -(1)
 .391، 390غريب غارل: مرجع سابق، ص  -(2)
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ؾباىد ويرأسها  45 -35تُضم ثالثة أفواج، ويًتاوح عدد أفرادىا ما بُت الفرقة )الفصيلة(:  -ج
 ستة ؾباىدين برتبة جندي أوؿ، وثالثة برتبة عريف، وعلى رأس الفرقة عريف أوؿ ُيساعده كاتب؛

ؾباىد، يرأسها  110 -105ثالثة فصائل يًتاوح ؾبموع أفرادىا ما بُت تضم الكتيبــة:  -د
 مساعد، ونائباف أحدمها عسكري والثاين سياسي

 يضم عدة كتػػػائبالقســــم:  -ه
 وتتكوف من عدة أقساـ.المنطقــة:  -و

وصارت األفواج زبضع لقيادة عسكرية منظمة بإشراؼ مسؤوؿ على كل ناحية يُعرؼ بإسم 
، وكاف ُيساعد الشيخ عدة 1955وىي التسمية اليت أطلقت على قادة الثورة عاـ "الشيخ" 

أعضاء يتولوف اإلتصاؿ بالنواحي اجملاورة قصد التنسيق معها واإلشراؼ على العمليات العسكرية 
والفدائية، والقياـ حبمالت إعالمية منتظمة للتعريف بالثورة واإلتصاؿ باؼبواطنُت، وتورل مسؤولية 

 .(1) ن والذخَتة اغبربيةالتموي
 : تعداد جيش التحرير الوطني وتطورُه:ــــــ 3 

من اإلشكاليات اليت ُيصادفها من يريد أف يؤرخ لتاريخ جيش التحرير الوطٍت، إختالؼ اآلراء    
وتناقضها يف كثَت من األحياف، خبصوص ربديد تعداد ىذا اعبيش عشية إندالع الثورة التحريرية 

ترجيح رأي على آخر صعوبة، إذا علمنا أف األرقاـ اليت ذُكرت من قبل اعبزائريُت أو وتزداد عملية 
 الفرنسيُت، مردُّىا زبمينات وإفًتاضات.

وردبا كانت عملية التسًت والسرية الفائقة اليت أحاطت عملية تشكيل ىذا اعبيش أثناء مرحلة 
ألوائل إذل التخلص من أية أدلة قد تؤدي القادة االتحضَت واإلستعداد سببًا رئيسياً، يف أف ُيسارع 

إذل إكتشاؼ أمره من طرؼ السلطات اإلستعمارية اليت بدورىا دل تكن على دراية دبا ُُيضر يف 
، ورغم ذلك بالعودة إذل 1954اػبفاء، حىت أعلن جيش التحرير الوطٍت عن نفسو يف نوفمرب 

فإف عدد األفواج األوذل عبيش التحرير  شهادات اجملاىدين يف العديد من الػملتقيات التارخيية، 
ؾباىداً، فإف إصبارل جيش  13إذل  11فوجاً، وأف الفوج كاف يتكوف من  122 كانت حوارل

                                                             
 .70، 69احسن بومارل: مرجع سابق، ص ص،  -(1)
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وىو عدد يتوافق مع ما ذكرُه اؼبرحـو "ؿبمد بوضياؼ" يف  ،()ؾباىد 1600التحرير قد قارب 
ؾباىد مث قفز إذل ما  6000أصبح تعداد جبش التحرير  1955، ويف هناية عاـ (1)شهادتو
 رتقاري، وحسب أحد (2)ألف ؾباىد بعد أشهر 18، وبلغ 1956أالؼ يف أوت  10يقارب 

، فإف ىذا 1955أكتوبر  20اؼبكتب الثاين الفرنسي عن الوضعية العسكرية يف اعبزائر مؤرخ يف 
ة السياسية ؾباىد، ويُفسر إرتفاع عدد اجملاىدين بنجاح التوعي 10000العدد سَتتفع إذل أكثر من

والتعبئة الشعبية اليت كانت تقـو هبا اللجاف الثورية، فبا زاد يف شعبية الثورة وإتساع نطاقها اعبغرايف، 
خاصة بعد ىجومات الشماؿ القسنطيٍت، وحسب إحصائيات وتقديرات أجهزة األمن الفرنسية 

لَتتفع يف  ؾباىد نظامي 18500إذل حوارل  1956ديسمرب  15فقد وصل تعدادُه إذل غاية 
ؾباىد  22126إذل  1958جانفي 15ؾباىد، ليصل يف  19930إذل  1957أوت  15

، فإف تقرير "عباف نظامي دوف حساب بقية تعداد اؼبسبلُت والفدائيُت، أما اعبانب اعبزائري
، يقدر تعداد جيش التحرير الوطٍت حبوارل 1956رمضاف" اؼبوجو للمجلس الوطٍت للثورة سنة 

 ل موزعُت بالنحو التارل:مائة ألف مقات
( 6000ؾباىد(، الوالية الثانية ) 100000ؾباىد(، الوالية األوذل ) 4000] القاعدة الشرقية )

(، الوالية 6000(، الوالية اػبامسة )4000ؾباىد(، الوالية الرابعة ) 120000الوالية الثالثة )
 500000و 400000 (، باإلضافة إذل اؼبسبلُت الذين تراوح عددىم بُت2000السادسة )

صادرة عن  1956جواف  15ُمسبل ، وما جاء يف ىذا التقرير أكدتُو وثيقة فرنسية ُمؤرخة يف 
لقدرات جيش التحرير الوطٍت، حيث تذكر أف  القيادة العامة للجيش الفرنسي لوضع لوحة تقديرية

موزعُت بالشكل  ؾباىد 250000ؾبموع القوات النظامية عبيش التحرير الوطٍت يبلغ عددىا 

                                                             
()-  ؾباىد وإنفردت جريدة اجملاىد وسليماف الشيخ، اعبزائر  1500 -1000أخذت كتابات جزائرية بتعداد يًتاوح ما بُت

قد ، الذي 138، ص 2002ربمل السالح، ترصبة: ؿبمد حافظ اعبمارل، اعبزائر، منشورات الذكرى األربعُت لإلستقالؿ، 
 ؾباىد. 3000إعتمد عليها باإلشارة إذل 

 .395، 393رل: مرجع سابق، ص ص، غريب غا -(1)
، وؿبمد العريب 123أنظر: ؿبمد غبسن أزغيدي، مؤسبر الصوماـ وتطور ثورة التحرير الوطٍت اعبزائرية، مرجع سابق، ص  -(2)

 .124الزبَتي، مرجع سابق، ص 
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(، يضاؼ إليهم حوارل 19000(، اؼبنطقة الشرقية والوسطى )6000اؼبنطقة الغربية ) (التارل: 
 .(1))من القوات اإلضافية ومائة ألف من القوات اإلحتياطية  210000

بأف جيش التحرير الوطٍت يشتمل على ما يقُرب من  1956صرح "الكوست" يف خريف 
ى عشرة آالؼ إحتياطيُت مسلحُت )مسبلُت(، ويف هناية أكتوبر ؾباىد نظامي، وعل 150000

 350000باعبزائر، إف جيش اغبرير يضم اآلف  أكدت القيادة العسكرية الفرنسية العليا 1957
ؾباىد نظامي وثالثُت ألف إحتياطي )مسبلُت(، ومعٌت ىذا أف التقديرات الفرنسية نفسها تعًتؼ 

قد إزداد عدده دبقدار أربعُت ألف يف نفس السنة اليت أكد فيها  أف جيش التحرير الوطٍت اعبزائري
 .(2)اؼبتفائل "الكوست" عدة مرات القضاء على اؼبقاومة

 عسكرياً  يف مطلع الثورة اؼبسلحة يرتدوف لباساً  دل يكن أفراد وحدات جيش التحرير الوطٍت
موحداً، وإمنا كاف اجملاىدوف جيمعوف ما بُت اللباس اؼبدين واللباس العسكري، مثل اغبذاء، اعبالبية 

، وأغلب األلبسة كانت شعبية، أما اللباس (الكاكي)أو القشابية، العمامة ذات اللوف الرمادي أو 
 العسكري فكاف يتم اغبصوؿ عليو من عدة مصادر أمهها:

القدمية اؼبوجودة عند األشخاص الذين شاركوا يف صفوؼ اعبيش  األلبسة العسكرية (أ 
 .أو حرب اؽبند الصينية الفرنسي يف اغبرب العاؼبية الثانية

األلبسة القدمية اليت تباع يف األسواؽ، حيث كاف يشًتيها اؼبناضلوف واؼبواطنوف وُيسلموهنا  (ب 
 .للمجاىدين

 .(3) منو األلبسة العسكرية الوحدة إقتناء نوع من القماش ذو اللوف الكاكي لكي تصنع  (ج 
 
 
 

                                                             
 .395غريب غارل: مرجع سابق، ص  -(1)
( إلندالع الثورة 30، طبعة خاصة بالذكرى )1957ديسمرب  01اجملاىد: اللساف اؼبركزي عببهة التحرير الوطٍت،  -(2)

 .05، ص 1984، 13العدد اعبزء األوؿ،  التحريرية، وزارة اإلعالـ، اعبزائر، 
اعبهوي لتاريخ الثورة، تيبازة،  حزب جبهة التحرير الوطٍت، اؼبنظمة الوطنية للمجاىدين، "تقرير والية اعبلفة" اؼبلتقى -(3)
 .12، ص 1983( ماي 01-03)
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بواسطة اعبنود الفرنسيُت الذين  واؼبواطنُتأما مصدرىا فهي فرنسا نفسها، وتصل إذل اؼبناضلُت 
يسقطوف يف اؼبعارؾ، أو يكوف اغبصوؿ عليها مقابل مبالغ مالية، أو عن طريق التجار الفرنسيُت 

 .(1)الذين يدخلوف إذل اعبزائر
إذل حل مؤقت ؽبذا اؼبشكل، يتمثل يف إقتنائها آالت اػبياطة، وإختيارىا بقياـ  وقد وصلت اعببهة

هبذه اؼبهمة جنودًا متخصصُت يف اػبياطة والتفصيل، وكذلك بعض اؼبدنيُت، وقد سبكنت اعببهة 
 .(2) من توحيد لباس أغلبية جيش التحرير الوطٍت يف اؼبرحلة األوذل من الثورة

الوطٍت يف مطلع الثورة، يتم بصورة عفوية من طرؼ اؼبواطنُت، مث كاف سبويل جيش التحري 
 أخضعت ىذه العملية فيما بعد إذل نظاـ ُموحد وذلك بإعتماده على اؼبصادر التالية:

حسب  إلشًتاكات من قبل اؼبواطنُت، حبيث أصبح يدفع كل مواطن شهرياً مبلغ معُت ُُيدد -أ
 .عدد أفراد العائلة

 .الػػػزكاة -ب
 .اؽببات والتربعات النختلفة من طرؼ اؼبواطنُت -ج
 .الغنائم اليت ُيصل عليها اجملاىدوف من اؼبعمرين واؼبتمثلة يف اعببوب واؼبواشي -د
 .الضرائب اؼبفروضة على ؼبعمرين، مقابل اغبفاظ على فبتلكاهتم وحياهتم -ه
ويدىم بكل ما ُيتاجونو اؼبراكز الشعبية اليت كانت تستقبل اجملاىدين يف كل األوقات وتز  -و

 .(3) من مؤونة ومن غذاء ودواء ولباس..
 
 
 
 

                                                             
، ص 1990ؿبمد الطيب معاش: مشوع ال تريد اإلنطفاء، قصص وذكريات عن الثورة اعبزائر، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب،  -(1)

109.  
، ص 1986لصحافة واإلعالـ، عبد اغبفيظ أمقراف: حوار حوؿ الثورة، اعبزء األوؿ، اعبزائر، اؼبركز الوطٍت للتوثيق وا -(2)

282. 
حزب جبهة التحرير الوطٍت، اؼبنظمة الوطنية للمجاىدين"تقرير والية جيجل"، اؼبلتقى اعبهوي لتاريخ الثورة، قسنطينة،  -(3)
 .08، ص 1983( ماي 08-10)
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 ــر الـــوطني ونظامو الداخلي: فصللا  الثاني: مبادئ جيش التحريـ
 وىي عشرة مبػػادئ وتتمثل يف:: مبادئ جيش التحريـــر الـــوطني: ــــــ 1 

 .التػػاـمواصلة الكفاح إذل أف تتحرر البالد ويتحقق إستقالؽبا أوالً: 
 .مواصلة ربطيم قوات العدو واإلستيالء على اؼبواد واألدوات إذل أقصى حّد فُبكنثانياً: 
 .تنمية اؼبقدرة اؼبادية واؼبعنوية والفنية يف وحدات جيش التحرير الوطٍت ثالثاً:
 .اعبنوح بأقصى ما مُيكن إذل اغبركة واػبفة وإذل التفرؽ مث اإللتئاـ بعد ذلك واؽبجـو رابعاً:

 .تقوية صلة الوصل بُت مراكز القيادة وـبتلف الوحدات خامساً:
 .توسيع شبكة اإلستخبارات يف وسط العدو ووسط السكاف: سادساً 
توسيع الشبكة العاملة على إقرار وتعزيز نفوذ جبهة التحرير الوطٍت لدى الشعب لتجعل  سابعاً:

 .منو سنداً أمنياً ثايتاً 
 .تقوية روح اإلمتثاؿ لألوامر والػُمالزمة للنظاـ يف صفوؼ جيش التحرير الوطٍت ثامناً:

 .تقوية روح األخوة والتضحية والعمل اؼبشًتؾ يف نفوس اجملاىدين تاسعاً:
 .(1)مراعاة اؼببادئ اإلسالمية والقوانُت الدولية يف ربطيم قوات العدو عاشراً:

 الوطني الجزائري: : القانون الداخلي لجيش التحريرـــــ 2 
كل ؾباىد متطوع بإختيار نفسو داخل صفوؼ جيش التحرير الوطٍت، اؽبدؼ الذي يرمي إليو    

ىو ربرير وطنو من األغالؿ اإلستعمارية وإسًتجاع السيادة الشعبية ولتكوين دولة صبهورية 
 دميقراطية.

 كل مجاىد في الجيش عليو واجبات كما لو حقوق:
 :المجــــــاىد: حقـــوق أوالً 
،كل ؾباىد لباسو وغذاؤه يتكلف بو اعبيش، فاللباس والغذاء  الفصل األول: اللبــاس والغذاء

 يوزع على اجملاىدين بالعدالة دوف سبييز واإلدارة زبصص قائمة.
  ،يف دائرة اإلستطاعة كل ؾباىد لو اغبق يف رفع السػػالح.الفصل الثاني: الســالح 

                                                             
( إلندالع الثورة التحريرية، وزارة اإلعالـ، 30اجملاىد، اللساف اؼبركزي عبهة التحرير الوطٍت، طبعة خاصة بالذكرى ) -(1)

 .11، ص 1956نوفمرب  15، 02. جريدة اؼبقاومة اعبزائرية، العدد 24، ص 1984لعدد األوؿ، اعبزء األوؿ ،ااعبزائر، 
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 كل مريض يتوذل اعبيش عالجو وحراستو.لــمرض، الفصل الثالث: ا 
  ،كل ؾباىد لو اغبق يف منح العائلة وتوزيعها يكوف على حسب الفصل الرابع: المنح العائلية

 .(1)العدد يف العائلة مع مراعاة إستطاعة اعبيش
  ،أستشهد أحد اجملاىدين، اعبيش يضمن لو اؼبنح العائلية  إذاالفصل الخامس: اإلستشهــاد

 وأف اغبكومة الوطنية اعبزائرية ستضمن للعائالت منحة ضحايا اغبرب.
  ،كل ؾباىد لو اغبق يف إبداء أي إقًتاحات أو آراء إف  الفصل السادس، نظريات وإقتراحات

 كانت يف صاحل اعبيش.
  ،للمجاىد اؼبراسلة على طريق النظاـ، إذا كانت فردية وربجر يسوغ الفصل السابع: المطــالب

 ربجَتاً باتاً إذا كانت الشكاية صباعية.
 ـاىد:ثــانيــاً: واجبــات المجــ

 :الفصل األول: إستمرارية الكفاح ومدة اإلنخراط غير محدودة 
بأف مدة التطوع  شرعنا يف كفاحنا ونستمر حىت نبلغ الغاية اؼبنتظرة، ولكن يف علم كل ؾباىد  

 غَت ؿبدودة، بأف مدة التطوع غَت ؿبدودة، وأهنا مرتبطة بأمد الكفاح.
 :الطاعة أساس قوة جيشنا اليت قبلها اجملاىد عن طيب نفس عند  الفصل الثاني: الطـــاعة

 إلتحاقو باعبيش.
  ،وال إنفعاؿ، وال يسوغ واجب تنفيذ وتطبيقها بالتدقيق بدوف تأخَت الفصـــل الثالث: األوامــــــر

 لو الشكاية إال بعد التنفيذ.
  ،جاىد مسؤوؿ عن سالحو ولباس ىو النظافة واجب ػمػالالفصل الرابــع: السالح واللبــاس

  أكيد.
  ،كل ؾباىد مسؤوؿ عن كل ما يصدر عنو من أفعاؿ وأقواؿ سَتة الفصل الخامس: السيـــرة

اإلسالمية، ترفع من ظبعة اعبيش، وترغب الشعب يف حبو اجملاىد اغبسنة اؼبتصف باألخالؽ 
 للثورة، وسَتتو السيئة تؤدي إذل إكبطاط معنويات اعبيش وإكبطاط ظُبعة الثورة.

                                                             
. 87، ص 2007، اعبزائر، دار اؽبدى للطباعة والنشر والتوزيع، 1954عمار مالح: ؿبطات حاظبة يف أوؿ نوفمرب  -(1)

 .94، ص 2004وكذلك علي زغدود، ذاكرة ثورة التحرير اعبزائرية، اعبزائر، اؼبؤسسة الوطنية لإلتصاؿ وللنشر، 
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 من الواجب على كل ؾباىد أف يتخلى سباماً عن نشاطو الفصل السادس: النشاط السياسي ،
 .-أنظر قانوف التجنيد –السياسي ويستقل رظبياً من حزبو إذا كاف لو إرتباط بو 

  ،األعماؿ تكوف ؾبهولة وعنواهنا ورمزىا جيش التحرير الوطٍت الفصل السابع: األعمـــال
 اعبزائري.

 ثـــالثــاً: اإلجـــازات والعقوبــات:
اإلجازات والعقوبات يكوناف وسيلة لًتبية اعبنود وتقوية معنوياهتم وطاعتهم، وذبديد العزمية    

 األخالؽ.وهتذيب 
 الفصل األول: اإلجـــازات: 
مجهودات اليت قاـ هبا ػاإلجازات ىي شهادات اإلقتناع وتوزيعها يكوف على حسب أمهية ال    

 اجملاىد، واإلظهار شجاعة يف التنفيذ ولتسجيل بطولة أو تضحية.
 والجوائز على أنواع منها:

 .الشكػػػر شفػػػاىياً   -1
 .بطاقة شػػػرؼ  -2
 .إعطاء اآلالت اليت ؽبا قيمة )كساعة، خنجر...اخل(  -3
 الًتقية من الرتبة إذل أخرى أعلى منها.  -4
 :الفصــــل الثــاني: العقــــوبــات 

اؼبقصود منها ربسُت وإصالح اجملاىد، وتفكره يف نسيانو وهتاونو بالواجب، والعقوبات نوعاف     
 .(1) ومها:

 يتوذل تنفيذىا مسؤوؿ الفوج ومنها: الـُمسلطة على الفوات الضئيلة:النــوع األول: العقوبات  -
كل ؾباىد ظهرت عليو إمارة العجز وال ُُيسن إستعماؿ سالحُو اغبريب يُنزع منو وينزلو     ( أ

 .ويوجد لو العمل حيناً 
اإلستهزاء، الكسل، عدـ الفهم لألوامر البسيطة، كل هتاوف أو تقاعس أو علطة، أو    ( ب

األخ ألخيو أو التلفظ بالكالـ الفاحش، أو كالـ يف غَت موضعو، يُعاقب مرتكب عدـ إحًتاـ 
 .(إنذار، توبيخ، شغل شاؽ، حراسة)خالفات بإحدى العقوبات التالية: ىذه اؼب

                                                             
 .90، 88الرائد عمار مالح: مرجع سابق، ص ص  -(1)
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اعبدير بالذكر أف الغلطات البسيطة اؼبتكررة أكثر من ثالث مرات تُغَت من الغلطات الفادحة 
 ورُبوؿ إذل اكمة العسكرية.

ويتوذل حكمها اجمللس العسكري، وىذه الغلطات تؤدي النـــوع الثــاني: الغلطـــات الفـــادحة:  -
 عقوبتها إذل اإلعداـ وىي:

 .السر ءشاػػػػػإف  (1
 .ضياع السالح أو بيعػػػو  (2
 .رفض تنفيذ األوامر  (3
 .الرفض والتهاوف يف غبراسة  (4
 .(1)الفرار من داخل اعبيش أو خارجو  (5
 .مسؤوؿػإستعماؿ العنف ضد ال  (6
 .اإلختالس واإلحتيػػاؿ  (7
 .الوشاية ضد الػػمجاىدين  (8
كل نشاط سياسي ضد اؼببدأ الوطٍت وتشتيت للوحدة الوطنية أو مْس بالطاعة اؼبفروضة    (9

 على اعبيش.
اجملاىدين، وتعتمد اللجنة العليا على  يقع تطبيق ىذه القوانُت بكل إحًتاـ من طرؼ صبيع طبقات

 .(2)تضحية اجملاىدين وتفانيهم لنجاح كل األعماؿ اليت يتطلبها الكفاح إذل غاية ربرير الوطن
 رابعــــــاً: المجـــالس العسكـرية:

تنعقد للحكم يف اعبرائم اػبطَتة، واجملالس العسكرية موجودة يف مستوى الوالية، واؼبنطقة   
 والناحية والقسمة.

ضابط صغَت، جندي  )ضابط يرأس اجمللس، ثالثة أعضاء: أعضــاء المجلس العسكــري: ( 1
 .(تهمأوؿ، جندي بسيط، عريف أو مكلف بالتسجيل، اامي على النظاـ، اامي على اؼب

يتوذل اغبكم على العسكريُت واؼبدنيُت، وىو الػُمخوؿ لو بإصدار المجلــس العسكـــري:  (2
 اغبكم باإلعداـ وال جيوز للضابط مهما كانت رتبتو العسكرية.

                                                             
 .98علي زغدود: مرجع سابق، ص  -(1)
 .91مرجع سابق، ص  عمار مالح: -(2)
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 .القتػػػػل ذحبػػػاً فبنػػوع منعػػاً باتػػػاً   (3
 .التمثيػػػل فبنػػػوع منعاً باتػػػاً  (4
 .اكـو عليهم، يكوف رمياً بالرصػػػاصتنفيذ اإلعداـ يف ( 5
 العقوبات )العزؿ، خفض الرتب( من صالحيات عبنة التنسيق فقط، وذلك بعرض من الوالية؛ (6
ميكن للقائد أف يُػوقف مرؤوسيو عن العمل حىت يُتخذ بشأنو قرار من  اإليقــاف عن العمل: (7

طرؼ السلطة العليا، مثاًل ميكن للضابط الثاين أف يُقف الضابط األوؿ عن العمل، ويبعث تقريراً 
 .عن سبب إيقافو ريتما تُقرر الوالية بشأنو أمراً 

اعبندي يف التبديل من وحدة إذل أخرى ال ُيق ألي ضابط كبَتًا كاف أو صغَتاً وال  التبـــديل: (8
 .دوف أمر بتبديلو تصدره قيادة اؼبنطقة اليت تعلم الوالية

اؼبرسالت الرظبية للمنطقة جيب أف تُبعث من طرؼ القيادة، كل اؼبطالب المـــراســـالت:  (9
تييب مراسلة التقارير، الشكايات، ال تقبل يف أي درجة إال إذا بعثها أصحاهبا على طريق الُسلم الًت 

الرظبية موجهة إذل قيادة الوالية فإنو ال  مراسلةػاعبندي لعائلتو تتبع طريق النظاـ، ومهما كانت ال
 .ذبوز مطلقاً عنونُتها بأحد أظباء أعضاء الوالية، بل تُعنوف بإسم أركاف حرب الوالية

 مســـائل متفـــرقــة: (11
 .وص فيمعمػػرين ُمرخّ ػال ء أمالؾاشر  أ(
الشهداء عن كل منطقة، أف تعُت عبنة تضم طبسة أعضاء للبحث عن أظباء الشهداء ( ب

 .إذل اآلف 1954الػػمفقودين من 
ؾبد وذبديد بناء وتشيد صرح العدالة، فتعاونوا مع قيادهتا خبَت العمل إف ثورتكم ثورة إحياء 

مت تدخلوا متمتعُت برضا وأخلصوا ؽبا تبلغوا غاية العمل واألمل وتسعد يف ظل الثورة، وإف إستشهد
 الرضباف.

 أمـــران: :( أسبـــاب النصــر11
  :وىي قوة اإلدارة والعزمية، وطهارة النفس من الدنس والثقة با والتوكل التعبئـــــة الـــــروحية

يف الكلمة واإلخياء  مث على النفس، واإلمياف الراسخ بالػمبدأ والتعاوف الػمشًتؾ واإلربادعليو، 
 (1.)والصحبة واإلعتصاـ باغبق والعمل بالفضائل والُبعػد عن الػػرذائػػل

                                                             

  1 . 99علي زغدود: مرجع سابق ، ص  ( 
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 :اإلستعداد الكامل والدائم للدفاع عن الدين والوطن وإعداد النفس للجهاد  التعبئـــــة العـــاديــة
يأيها الذين آمنوْا إف تنصروا ا  ﴿والتضحية جبميع ما ميلكو اإلنساف، قاؿ ا يف كتابو العزيز:

أنفروا خفاقًا وثقااًل وجاىدوا بأموالكم وأنفسكم  ﴿وقاؿ أيضاً:  ،[]﴾ينُصركم ويُثبت أقدامكم 
   .(1)﴾يف سبيل ا ذلكم خٌَت  لكم إف كنتم تعلموف

 الثالث: األساليب القتـــالية لجيش التحريـــر الـــوطني: فصللا 
نشرت اجمللة اليوغسالفية: "ُرويف دي ال بوليتيك أنًت ناسيوناؿ" أي "ؾبلة السياسية الدولية" يف     

عددىا األخَت مقااًل للسيد كرمي بلقاسم نائب رئيس اغبكومة ووزير القوات اؼبسلحة عن جيش 
وفبا تضمنُو التحرير الوطٍت ُيلل فيو طبيعة اؼبعركة اليت خيوضها جيش التحرير وأساليبو اؼبختلفة، 

على اعبيش التحرير الوطٍت أف يكوف دائمًا ىو سيد اؼبيداف واألخذ  ينبغي » ىذا اؼبقاؿ ما ياي:
بزماـ اؼبعارؾ، فجيش التحرير جيب أف يقـو باؽبجومات القوية اليت ربطم العدو، ليختفي بعد 

 .«ذلك عن األنظار، فال يتمكن العدو من الّلحاؽ بو أو التعرؼ على ـبابئو

ألنو لو  -توجيو ىجوماتو إذل اعبيش الفرنسي فقطأف اعبيش التحرير ال ميكن أف يقتصر على  إال
وألف معناه ذباىل الوضع الذي خلقو النظاـ  -لفقد صفة اعبيش التحرير الثوري وطابعو فعل ذلك

 وجوتتوإمنا  1830اإلجتماعي واإلقتصادي الذي أقامُو اإلستعمار الفرنسي ظلمًا باعبزائر منذ 
لُتربىن ؽبم أف إمتيازاهتم وُسلطتهم قائمة على أساس َواٍه  ىذه اغبرب إذل نيل من مصاغبهم اغبيوية

، وؽبذا عمل جيش التحرير الوطٍت على  ىو  ربطيم اعبهاز اإلداري الفرنسي الذيال ميكن أف يدـو
 .أساس اإلقتصاد اإلستعماري

إف توزيع اجملاىدين على الًتاب الوطٍت وحضورىم ضروري يف كل : تنػػػوع العملػػػيػػات العسكرية -
مكاف، لكن ىذا اغبضور خيتلف شكاًل حسب إختالؼ األىداؼ العسكرية من جهة، وحسب 
إختالؼ سبركز العدو فوؽ ترابنا من جهة أخرى، أما اؼبعارؾ اغبربية مع اعبيش الفرنسي فهي أنواع 

، ليس ىو عندما يكوف مطلعًا على وجودنا يف جهة ما دوفاألسلوب الذي نُواجو بو العـبتلفة، 
، لكن قاعدة األساسية يف صبيع أنواع جاىاًل لوجودنااألسلوب الذي نُواجهو بو عندما يكوف 

نتجنبها  متناولنا أف ندخل يف اؼبعركة وأفحىت يكوف يف  كبتفظ دائماً بزماـ الػموقفاؼبعارؾ ىي أف 
                                                             

[]-   :41اآلية: رقم،     التوبةسورة:  و          .  07اآلية: رقم،     ؿبمدسورة. 
 .104، 99علي زغدود: مرجع سابق، ص ص  -[1]
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أف تتم حسب إرادتنا وحسب ُخطتنا كبن، حبيث ال يستطيع  ، أي أف اؼبعركة جيبحسبما نريد
 العدو أف يفرض علينا الػمعركة حسبما يُريد ىو.

 فالكمُتخاصة يف الغابات واؼبنطق اعببالية اليت ذبوؿ هبا القوات الفرنسية،  : إعػػػداد الكمػػػائن -
 ن للقوافل العسكريةبنصب اؼبكام، وقد كاف جيش التحرير يف بداية نشاطو يكتفي فن ومهارة

 ، وىو نوعاف:وإطالؽ الناري على اؼبراكز لبث الرعب
الكمُت الذي يُنصب لوحدة عسكرية تصلنا دبعلومات عنها وعن قواهتا وزماف مرورىا من مكاف 
معُت، وىناؾ الكمُت الذي تُنّصُبُو  ُصدفة من غَت أف تكوف لدينا معلومات مضبوطة عن مرور 

 فيجب أفلكمُت يتطلب خربة ودراية عميقة، ىي عبارة عن فن خاص، ، إال أف تنظيم االعدو
 مكاف الكمُت إختيار، كما أف يعرؼ القائد كيف يُنظم اعبنود ويضع األسلحة يف مكاهنا الالـز

 جيب على القائد أفمث إف كانت الوحدة الفرنسية اؼبنتظرة عبارة عن قافلة عسكرية،  ىاـ جداً،
، ) مثل: مكاف السيارات اجملهزة بأاّلسلكي فيها أو اػبطَتة منها يتعرؼ على الُنقط اغبساسة
أحسن  حىت يتخذ يعرؼ اؼبسافة اؼبوجودة بُت السيارات، كما جيب واألسلحة نصف الثقيلة...(

دورًا ىاماً، فالرشاشات  األسلحة وتوزيعها على اؼبكافويف الكمُت يلعب إختيار  موقع ؼبواجهتها،
أن  يتجنب القائد واجملاىدين كل ما من شأنوأن ماً يف اؼبقدمة، كما جيب وبنادؽ الصيد تكوف دائ

يلمع  يُنّبو العدو إذل وجود الكمُت، فال ينبغي أف يتحرؾ أحد، وال أف يدخن وال يًتؾ أي شيء
، وأنذاؾ يتقدـ العدو، وىو واثق من أمن اؼبكاف، إذل أف يدخل يف دائرة على ضوء الشمس

قوية فبا ذبعل سيارات العدو والػُمصفحات شظايا  الػمعركة بطلقات مفاجئةالكمُت، وتتميز بداية 
كما رُبطم أجهزة الالسلكي والػمدافع الرشاشة الػُمصاحبة للعدو، أما العدو  تتهاوى على األرض

الذي تتملكُو الدىشة من ىْوؿ الػمفاجأة، فال يستطيع أف يطلب النجدة وال أف يرُد الفعل بكيفية 
و ال ميلك الوقت الكايف وال الوسائل الالزمة ألف ثالث أو أربع دقائق كانت كافية ؾُبدية، فه

، فتسرع صُبوع وىي مهاصبة القافلةللقضاء على معظم قواتو، وىنا تبدأ الػمرحلة الثانية من الكمُت 
 1)وبعد أف يأخذاجملاىدين كبو السيارات والدبابات ويقضوف على كل مقاومة قد ُُياوؽبا العدو، 

                                                             

( إلندالع الثورة التحريرية 30)، طبعة خاصة بالذكرى 28/12/1959اىد: اللساف اؼبركزي عببهة التحرير الوطٍت، اجمل ( 1
.04، ص 1984، اعبزائر، 58وزارة اإلعالـ،اعبزء الثاين، العدد    
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، وبعد اجملاىدوف كل ما جيدونو من أسلحة وذخائر ووثائق يضرموف النار فيما تبقى من القافلة
 قبل أف تصل قبدات العدو ينسحب اجملاىدوف ويبتعدوف عن اؼبيدافالسرعة اػباطفة 

إف الكمُت عندما ُُيِسن القائد تنظيمو وتوجيهو، يعود علينا بأحسن النتائج من حيث األسلحة 
 1).والوثائق اليت نغنمها، ويتكبد فيو العدو أفدح اػبسائر يف األرواحوالذخائر 

 إنتهاج أسلوب حرب العصاباتإعتمدت اإلسًتاتيجية العسكرية عبيش التحرير الوطٍت، على 
تموقعة مُ ػالذي ينطلق من مفهـو اغبرب اؼبتحركة اليت تعتمد على تشتيت تركيز القوات الفرنسية ال

فاعلية نَتاف أسلحتها الثقيلة، ويف نفس الوقت تفادي اؼبواجهة اؼبباشرة فبا  والػُمتحّصنة، وتبديد
نفس الوقت أضرارًا بالغة باعبانب الفرنسي، والقضية   يُقلل من خسائر جيش التحرير ويُلحق يف

كلها ىي اإلستفادة من أثر اؼبباغتة، واؽبجـو السريع، مث التبدد يف الطبيعة حاملُت معنا أكرب كمية 
 2)نة من األسلحة.فبك

اليت 3)ويتضح إستيعاب جيش التحرير الوطٍت ؼبفهـو حرب العصابات، من خالؿ اؼببادئ العشرة. 
أعلنها يف السنة األوذل للثورة، واليت تعترب الػمنهاج أو اإليديولوجية العسكرية والسياسية، اليت على 

بأقصى ما مُيكن إذل اغبركة واػبفة وإذل صبيع القادة العسكريُت التقيد واإللتزاـ هبا، ومنها اعبنوح 
التفرؽ مث اإللتئاـ بعد ذلك واؽبجـو وغَتىا من اؼببادئ اليت مت ذكرىا يف الػمطلب الثاين من ىذا 
الفصل، وقد فرضت طبيعة حرب العصابات على وحدات جيش التحرير الوطٍت، يف مواجهتو 

، وتعددت حسب ية اؼبطبقة من طرفوأف تنوعت األساليب والتكتيكات القتالللجيش الفرنسي، 
 اإلشتباكات واؽبجمات اػباطفةمعطيات التنوع التضاريسي، وإعتمدت ىذه العمليات على 

ادودة يف اؼبكاف والزماف على مراكز عسكرية ثابتة، وأعماؿ النسف والتخريب اؼبتنوعة ػبطوط 
 4)ءاؼبواصالت مثل اعبسور والسكك اغبديدية واؽباتف وأعمدة الكهربا

عندما يتحوؿ إذل إشتباؾ،  »:يعرؼ "كرمي بلقاسم" طبيعة أسلوب الكمُت لسياؽاويف ىذا 
وأنذاؾ ذبد وحداتُنا نفسها أماـ عدة  تتدخل فيو الفرؽ الفرنسية الػمتمركزة يف اعبهة وطائراهتا،

                                                             

.04، ص 1984،اعبزائر،  58، وزارة االعالـ ، اعبزء الثاين ، العدد 28/12/1959( اجملاىد:  1  
.404( غريب غارل : مرجع سابق ، ص 2  

.24ٍت، اعبزء األوؿ ،العدد األوؿ، مرجع سابق ، ص ( اجملاىد : اللساف اؼبركزي عببهة التحرير الوط 3  
.406غريب غارل: مرجع سابق ، ص  ( 4  
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واجهات واعبانب الذي ُُيرز عل اإلنتصار يف ىذه اغبالة، ىو الذي تتحفظ هبدوء األعصاب 
 جيبوبرودة الدـ اليت ىي شرط أساسي للدقة والضبط يف إطالؽ النار، ويف حالة اإلشتباؾ ىذه 

ى على فرقنا أيضًا أف تسبق العدو إذل األماكن اإلسًتاتيجية، وزُبفي مدافع اؽباوف واألسلحة األخر 
، لتكوف أعلى من العدو وُتواجو وُتسارع إذل اإلحتالؿ الػمرتفعات تْنصب فيها الػمدافع الرشاشة

طائراتو يف آف واحد، كما على فرقنا يف ىذه اغبالة، القياـ حبركات خفيفة خاطفة ال يتبينها العدو  
على الفرؽ الفرنسية كما أف الطائرات الفرنسية زُبطئ أحيانًا يف ىدفها، فتنطلق نَتاهنا وقنابلها 

نفسها، وكل ىذه اغبركات اػباطفة اليت زبدع العدو، تتطلب معرفة جيدة باألرض، ىذه اؼبعرفة 
   .(1)«اليت ىي الشرط األساسي إلنتصػػاراتنا

نطاؽ العمليات لتشتيت قوات العدو، وتصعيد الصراع اؼبسلح بصورة منتظمة،  توسيعإلى إضافة 
كما كاف يُعطى   للعناصر اؼبعادية للثورة سواء كانت جزائرية أو أجنبيةوالتصفية اعبسدية الفردية 

األفضلية ؼبن إكتسبوا من قبل خربة قتالية عسكرية، وكاف التدريب العادي على األساليب القتاؿ 
والنظاـ جيري ضمن الواحدات نفسها، أما اإلعداد العسكري العارل للضباط واعبنود فيما بعد، 

عسكرات اػباصة بذلك يف القطرين الػمجاورين )تونس واؼبغرب(، وكاف يتم فكاف يتم يف الػمُ 
إرساؿ بعض الشباف للتدريب على قيادة الطائرات والقطع البحرية واألعماؿ الفدائية إذل القاىرة أو 

، كاف جيش التحرير الوطٍت يهدؼ من وراء تكثيف العمليات (2)بغداد أو أؼبانيا الشرقية أو دمشق
 تنويعها إذل ربقيق األىداؼ التالية ىي:العسكرية و 

توجيو العمليات العسكرية إذل الػمراكز اليت ربتوي على األسلحة والذخَتة اغبربية  -1
 .لإلستيالء عليها

 .زبريب اؼبؤسسات واؼبنشآت اإلقتصادية الفرنسية دبا فيها ضيعات الػمعمرين -2
 .تنظيم وإنشاء اؽبياكل السياسية والعسكرية وتوسيعها -3
 .القياـ بشرح أىداؼ الثورة وأبعادىا للشعب، قصد كسب تعاطفو وُمساندتو -4

                                                             
 .04، مرجع سابق، ص 58العدد  اعبزء الثاين،  اجملاىد: اللساف اؼبركزي عببهة التحرير الوطٍت، -(1)
 .77، 76ص  ، ص1997ومة للطباعة والتوزيع، ى، اعبزائر، دار 5فتحي دردار: التػػػػػػاريخ، ط -(2)
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 .(1)  وكذا الُعمالء لووات العدو قوات ومدنية الػُمسلحُتإحداث الفزع والرعب وسط ق -5
 الـرابع: العمليات العسكرية األولى لجيش التحريـــر الـــوطني: فصللا 

ليست كغَتىا  1954وبعد طوؿ إنتظار جاء إزباذ القرارات اغباظبة، وكانت ليلة أوؿ نوفمرب     
من الليارل اليت مرت على الشعب اعبزائري منذ أف وطأت أقداـ الػمستدمر الفرنسي أرض اعبزائر 

، وإستاعت عبنة الستة أف تُنجح اؼبشروع اإلنتفاضي، ففي منتصف ليلة 1830جويلية  05يـو 
، شنت عمليات عسكرية واسعة عرب الًتاب الوطٍت، وكانت دبثابة اإلنفجار 1954نوفمرب أوؿ 

لقد إستوعب قادة الثورة أمهية إقباح اإلنطالقة، فركزوْا ُجهدىم األكرب على الذي ىز البالد، 
كد التنظيم اعبيد للعمليات التفجَتية األوذل، تاركُت مصَت الػمعركة الػمفتوحة لألقداـ، وىو ما يؤ 

رغبتهم يف إقباح خطوة تفجَت الثورة قبل اإلىتماـ دبسألة التنظيم، وُمراىنتهم على منطقة األوراس 
 .(2)اليت وعد مسؤوؽبا "مصطفى بن بولعيد" بالصمود يف الػمعركة لػمدة تزيد عن الستة أشهر
شمولية منذ واعبدير بالذكر أف العمليات العسكرية مشلت كامل الًتاب الوطٍت حىت يتحقق مبدأ ال

اليـو األوؿ، ودل تبق إال منطقة الصحراء وذلك كإسًتاتيجية ذبعل منها وسيلة للتموين بالسالح 
 .(3)وقاعدة إحتياطية 

وفعاًل كانت إنطالقة الثورة يف األوراس قوية ومنظمة فبا جعلها تقـو بالدور الريادي للثورة يف 
 من أسباب:دبا يأيت مرحلتها األوذل، ولعل ذلك ميكن تفسَته 

صعوبة تضاريس اؼبنطقة والربودة الشديدة اليت تتميز هبا بداية من فصل اػبريف )جباؽبا أ ػػػ 
 .اؼبرتفعة وغاباهتا الكثيفة ومسالكها اؼبنحدرة الشديدة الوعرة واليت يصعب فيها التنقل(

 .تاؼبنطقة ؽبا حدود مع تنونس وليبيا فبا يسمح بتسهيل اإلمدادات واإلتصاالب ػػػػ 
 .وفرة السالح عند سكاف األوراس وعادات ؾبتمعهم اليت ربمي اؼبستجَت وتكـر الضيفج ػػػػ 

                                                             
حوؿ ىذه األىداؼ أنظر، الشيخ ؿبمود الواعي: حياة مصطفى بن بولعيد، يف كتاب: مصطفى بن بولعيد والثورة  -(1)

. واألخضر جودي الطمُت: 665، ص 1999اعبزائرية، إنتاج صبعية أوؿ نوفمرب لتخليد وضباية مآثر الثورة يف األوراس، باتنة، 
 .14، 12، ص ص، 2000، 163أزؿ نوفمرب، العدد  وقائع وصور من زمن التحدي، ؾبلة

عبد ا مقاليت وقبود طافر: اإلسًتاتيجية العسكرية والتاريخ السياسي للثورة اعبزائرية، اعبزء الثاين، اعبزائر، دار سحنوف  -(2)
 .37، ص 2011للنشر والتوزيع، 

عياد وصاحل اؼبثلوين، اعبزائر، اؼبؤسسة الوطنية للفنوف اؼبطبعية، ؿبمد حريب: الثورة اعبزائرية سنوات اؼبخاض، ترصبة: قبيب  -(3)
 .71، ص 1994
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منطية اجملتمع القبلي الذي ظل ُُيافظ على التقاليد العريقة يف ؾباؿ الثورة واؼبقاومة ضد  د ػػػػػ
القبيلة ال سيما أي دخيل أجنيب، وسبيزُه بالتعاوف والتكافل والتضامن واإلرباد واإلنصياغ لشيخ 

 .(1)يف مواجهة اػبطر األجنيب
 : الــمنطقة األولى )األوراس(:ـــــ 1
سبيزت منطقة األوراس عن بقية الػمناطق بنشاطها العسكري الػمكثف وتعداد العمليات    

 .العسكرية هبا
مناطق لقد أمت "مصطفى بن بولعيد" وُمساعدوه ربضَتاهتم للػموعد، وعقد إجتماعًا ضبطت فيو 

العمليات العسكرية وأىدافها، مث ذبمعت األفواج الػمسلحة يف دشرة أوالد موسى )أريس( ويف 
خنقة غبدادة )أيشموؿ( إستعداداً لتنفيذ العمليات، حدد اؽبجـو يف مدينة باتنة على ثكنة اعبيش 

فرنسي  ()وضابط ،()وـبزف السالح خصوصاً، ودل ُُيقق صبيع أىدافو، وقتل خالؿ اؽبجـو جندي
، ويف مدينة خنشلة ىاجم "لغرور عباس" على رأس (2)وُنظم ىجـو على فم الطوب، ومت عزؽبا

اؽبجـو  ؾبموعة ؾباىدين مركز شرطة اؼبدينة، وإستوذل على الػمقر وجّرد أعوانو من أسلحتهم، وأثناء
ويف بسكرة  ،()على الثكنة العسكرية دارت معركة عنيفة أدت إذل مقتل قائد اغبامية العسكرية

ىاصبت ؾبموعة يقودىا "حسُت برحايل" ؿبافظة الشرطة والبلدية اؼبختلطة ومركز الكهرباء، كما 
 .(3)حاولت إضراـ النار يف ؿبطة األرتاؿ ويف معمل النجارة "غوردوف" ونتج عنها أربعة جرحى

لكنو  (1955يناير  24عندئذ توجو مصطفى بن بولعيد إذل ليبيا عبلب األسلحة من ىناؾ )
فمثل أماـ اكمة العسكرية  1955فيفري  12ألقي عليو القبض يف اغبدود التونسية الليبية يـو 

يف تونس فحوكم عليو باألشغاؿ الشاقة طوؿ اغبياة، مث مثل ثانية أماـ ؿبكمة قسنطينة اليت 

                                                             
 .360من نشرية الوطٍت"مصطفى بن بولعيد والثورة اعبزائرية"، مرجع سابق، ص  2يوسف مناصرية: العدد -(1)
()-  .)اعبندي )بيار أوديات 
()- .)الضابط الفرنسي )أوجُت كوىي 
 .38وقبود طافر: مرجع سابق، ص عبد ا مقاليت  -(2)
()- )قائد اغبامية العسكرية )القائم مقاـ دارنو 
 .17ؿبمد حريب: مرجع سابق، ص  -(3)
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يف  "الكدية"إستطاع أف يهرب من سجن  1955نوفمرب  14حكمت عليو باإلعداـ، ويف 
 (1)من الرفاؽ 10مع  ةقسنطين

دبنطقة األوراس عبارة عن معارؾ طاحنة تكبد العدو خالؽبا خسائر  1955وكانت العمليات سنة 
حنود  08جرُيًا يف جنُت، وثالثة ضباط من بينهم "كمندار" و 65قتياًل و 95جسيمة بلغت 

بناحية أريس فقد ، أما معركة "زالتو" 1955أفريل  10آخرين جرحى بالوعْبة يـو  10قتلى و
أموات بصفوفنا أما  06أدت إذل مقتل طبسُت جنديًا وعدد كبَت من اعبرحى، ويف مقابل سقط 

جندي من اؼبرتزقة منهم مالـز األوؿ وطبسة  130معركة "تافسور" خبنشلة فقد أّدت إذل مقتل 
 ُمواطناً منهم أربعة نساء وطفل. 61ؾباىدين وقتل  08ضباط، بينما أستشهد 

( اليت أغبق فيها اجملاىدوف ىزمية نكراء، فبلغت 1955سبتمرب  10) ()عركة "اعبرؼ"ويف م
أربعمائة قتيل، وإسقاط شباين طائرات وربطيم ثالث دبابات وضْبلو على مغادرة  خسائر العدو

 ميداف القتاؿ تاركاً كمية ىامة من األسلحة.
لعسكري ورباطة جأش أْضحتا تُزعجاف لقد أظهر قواد جيشنا واجملاىدوف فيها خربة تامة بالفن ا

 .(2)هنا بنهاية سُباثل اليت كانت لدياف بياف فواالقوات اإلستعمارية وتُنذر 
 : المنطقة الثانية )الشمال القسنطيني(:ـــــ 2  

إف تركيز القوات الفرنسية باؼبنطقة الشرقية من الوطن لدليل على مدى سرعة إنتشار الثورة هبا     
وتصاعد قواهتا العسكرية بشكل مضطرد، باإلضافة إذل إقباز أىم األعماؿ الػمربؾبة هبا منذ إشعاؿ 

 ذكر منها:فتيل الثورة، ويعود ذلك لعدة عوامل ذلّلت أمامها الكثَت من الصعاب والعقبات ن
حيث تتميز منطقة الشرؽ اعبزائري بغاباهتا الكثيفة وجباؽبا الػمرتفعة العــــامل الجغـــرافي:  (أ 

ومسالكها الصعبة فبا سّهل على عناصر جيش التحرير الوطٍت من ضرب مراكز العدو، وتسهيل 
 اإلختفاء واإلنسحاب بعد ذلك.
                                                             

، دار النعماف للطباعة والنشر، 2معاؼبها األساسية، اعبزائر، ط 1954ثورة أوؿ نوفمرب  بوعالـ بن ضبودة: الثورة اعبزائرية -(1)
 .170، ص 2014

()- هتدمت بسببو كل األبنية فبا إضطرت  1936كلم من اؼبسيلة، وكاف قد حدث فيو زلزاؿ عاـ   17على بعد  اعبرؼ: يقع
ىكتارات  04فرنسا إذل صبع اؼبنكوبُت يف ؿبالت صنعت بسرعة مث انتزعت منهم فبتلكاهتم عنوة، تبلغ مساحة ؿبتشد اعبرؼ 

 مشددة. كاشفة وحراسة  ُييط هبا جدار األسالؾ الشائكة وست منارات للحراسة وأضواء
 .05العدد األوؿ، مرجع سابق، ص  اعبزء األوؿ ،اجملاىد: اللساف اؼبركزي عببهة التحرير الوطٍت، -(2)
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بالػمدف والقرى نـمو الوعي القومي في أوساط مختلف الفئات اإلجتماعية  (ب 
 وإستجابتها لنداء الثورة.

، ىي قريبة من اغبدود التونسية والليبية الـموقع الهام لـمنطقة الشمال القسنطيني (ج 
 .(1)وبالتارل سهولة هتريب األسلحة من الشرؽ وال سيما من الدوؿ العربية وخاصة مصر وليبيا

قيادهتا "زيغود يوسف" الذي خلف "ديدوش مراد" وطالت اؽبجومات يف اؼبنطقة الثانية وقد توذل 
أىداؼ ؿبددة، فقد قاـ جيش التحرير الوطٍت بعدة إتالفات كتخريب اعبسور واألنابيب اليت 

 تاؼباء إذل الػماء إذل الػمدف والقرى وبًت آالؼ من األعمدة وإحراؽ سيارات صغَتة وسيارا ُتوصل
اغبديدية وإعداـ بعض اػبونة وإستعماؿ  للنقل، وقطع الطرؽ ونزع مئات األمتار من السكة

 القنابل العادية واليدوية.
( فقد مت إطالؽ النار على مركز 1956فرباير  18وأنفعها كمُت السمندو ) ومن أىم الػمكامن

الدرؾ، والذي أسفر عن سبعة أموات وجرُيُت من جهة العدو، وجريح يف حالة خطَتة من جهتنا  
كما مت إطالؽ النار على حارس مستودع الوقود يف اػبروب، وكمُت سيدي مزغيش وتامالوس 

شبانية قتلى وأربعة جرحى، وكمُت الػمسيلة وسكيكدة من العدو ( الذي كّبد 1956فرباير  20)
نفس اليـو والذي أودى حبياة إثنُت وثالثُت جنديًا فرنسيًا وثالثة جرحى من بينهم مفتش للشرطة 
القضائية بقسنطينة، ويف إضراـ النار يف ثالث سيارات للنقل ويف اإلستحواذ على كمية وافرة من 

مفرقعات ومئات اػبراطيش والقنابل اليدوية والوثائق رشاشة وعشر  األسلحة منها إحدى عشرة
 .(2)على أف إثنُت من الػمجاىدين أستشهدا، كما أصيب إثناف آخراف جبروح

ومت ذبريد ُحراس بلدة ساف شارؿ من سالحهم، وقد تشكلت أربع أفواج على مستوى الػمنطقة 
دوش مراد، والفوج الثاين بقيادة زيغود ضمت حوارل مائة ؾباىد وىي: الفوج األوؿ بقيادة دي

 .(3) يوسف، والفوج الثالث بقيادة عبد ا بن طوباؿ، والفوج الرابع فوج ميلة

                                                             
(1)- Semoyer Français :4ans de guerre en algerie , lettre d’un jeune officier 

flammarion Editeur, PARIS,1962, P 16.                                                               
 .06مرجع سابق، ص  اعبزء األوؿ، العدد األوؿ،اجملاىد: -(2)
 .39طافر: مرجع سابق، ص  عبد ا مقاليت، وقبود -(3)
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والذي ُدمرت فيو سيارة من نوع  1956فرباير  20وكمُت كالييٍت وكلَتماف يف نفس التاريخ أي 
)جيب( وسيارتاف كبَتتاف من نوع )اؽباؼ تراكت(، فقد قُتل ركاب اعبيب اػبمسة عند إطالؽ 

يف قتل النار، كما أحرقت السيارة وألقيت قنبلتاف من ُصنع ؿبلي على )اؽباؼ تراكت( فسبّبتا 
 .(1)عة عشر جندياً فرنسياً وجرح شبانية آخرينأرب
 : المنطقة الثالثة )القبائل(:ـــــ  3  

مت تشكيل حوارل عشرين فوجاً، كانت مستعدة لضرب األىداؼ اإلسًتاتيجية للعدو، فتم      
عزازقة، تيقزيرت  )اؽبجـو يف الساعة الصفر من يـو فاتح نوفمرب على ثكنات الدرؾ يف كل من: 

، ومت يف غزازقة حرؽ ـبازف مصلحة الغابات وقطع أسالؾ أعمدة اؽباتف، ونفذت (ذراع اؼبيزاف
ىجمات أخرى يف برج منايل، وبوغٍت ودلس، وبوراكة، وأحصي يف ىذه اؽبجمات مقتل إثنُت من 

 .(2)حرس الغابات
لى إنتصارات يتعذر وصفها، ومن ُيصل جيش التحرير الوطٍت كل يـو بالقبائل الُعليا والسفلى ع

بُت الػمعارؾ اليت وقعت أخَتاً، نذكر الفوز الػمبُت الذي حققو جيشنا يف معركة بٍت عمراف 
ثالثة وعشرين من العدو وأسر إثنُت  ، حيث أسفرت على مقتل1956ماي  20)بلسًتو( يف 

( مع 49وع )ماص وأخذ بندقيتُت رشاشتُت وطبسة عشر شاحنًا للخراطيش، وأربع بنادؽ من ن
 38(، وأربعة أسلحة من صنف ب.ـ.51طبسة عشر شاحنًا وبندقية وبندقية من نوع )مص 

، وقنبلة 4300، وجهازين من الراديو الػمرسل رقم 7065وثالثة آخرين من نوع ب.أ من طوؿ 
ين يدوية ؼ.أ، وإبرة )أي آلة اإلذباه(، وخريطة أركاف اغبرب، ونظارتُت مزدوجتُت، وإثنُت وعشر 

 .(3)خوذة يف حُت أستشهد منا ؾباىد زُجرح إثناف
 الــمنطقة الــرابعة )الجزائر(:  :ـــــــ4

قد أوكلت قيادة اؼبنطقة الرابعة إذل "رابح بطاط" ونائبو "سويداين بوصبعة"، وتركزت اؽبجمات ل    
تنفيذ عدة يف مدينة اعبزائر، ويف البليدة، حيث اشرؼ رابح بطاط وبدعم من أوعمراف على 

 "الزوبَت بوعجاج"، فهاصبت ؾبموعات العاصمة بإشراؼ ت اؼبناطق اغبيويةعمليات عسكرية مسّ 

                                                             
 .43، ص 2004ُيي بوعزيز: الثورة يف الوالية الثالثة، اعبزائر، دار األمة للنشر والتوزيع،  -(1)
 .08مرجع سابق، ص العدد األوؿ،  اعبزء األوؿ، اجملاىد: -(2)
 .19ؿبمد حريب: مرجع سابق، ص  -(3)
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، بينما دل (1)لزيت البًتوؿ، ومعمل الغاز مقر اإلذاعة اليت ُىوصبت بثالث قنابل، ومستودع موري
ؾبموعة "بسكر" اليت أوكلت إليهما ُمهمة تفجَت مركز  تُنفذ ؾبموعتاف أخرياف ُمهمتهما ومها

يف ـبازف اػبفاؼ، وىاصبت ؾبموعة  النار اليت أنيط بعدهتا إضراـ التليفوف وؾبموعة "نبطي"
سوى عشر  من غْنم أوعمراف وسويداين بوصبعة ثكنتُت عسكريتُت بالبلدية وبوفاريك، ودل تتمكن

ورؽ يف باباعلي، وثالث جسور تربط العاصمة قطع أسلحة منهما، كما مت زبريب معمل ال
 .ببوفاريك

 : الـمنطقة الخامسة )وىران(:ـــــ 5
دد لو كهدؼ مهاصبة ثكنة الػمكاف من دل يتمكن قائد ؾبموعة وىراف "اغباج بن عال" الذي حُ    

إفتقاره للسالح وزبلى مساعده عنو، وىاصبت ؾبموعات "رمضاف بن عبد  القياـ دبهمتو بسبب
اؼبالك" ضيعتُت بُت وبليس وبوسكي، كما قامت دبهاصبة كاسيٍت، وخالؿ ىذه العملية مت قتل 

أيضًا بالقرب من مقر البلدية أورويب لوروف فرانسو، حُت كاف يتأىب إلعطاء اإلنذار، ومت 
 ةمن سالحو، ويف منطقة سيدي بلعباس ىاجم "أضبد زىانة" )شهر اؼبختلطة ُصرع حارس وذبريده 

   ضبيدة( مقر إدارة الغابة وقتل اغبارس.
ويف ريو سالدو، حاولت ؾبموعة يقودىا وداح بن عودة إخراج قطار وىراف، عُت سبوشنت من 

 نوفمرب باؼبستشفى 10سكتو، وقد فقدت الػمجموعة أحد رجاؽبا، براحو قدة، الذي توىف يـو 
 .(2)متأثراً جبراحو

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .40عبد ا مقاليت، وقبود طافر: مرجع سابق، ص  -(1)
 .20ؿبمد حريب: مرجع سابق، ص  -(2)
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 الثالث: مبحثخــــــالصة ال 
فئة من الػمجاىدين إنتظمت يف أفواج  1954شكلت نواة جيش التحرير الوطٍت يف عاـ      

بسيطة العدد والتسليح، ُمتبعة أسلوب حرب العصابات، وذبنب اإلشباكات الػمكشوفة والطويلة 
الثورة يف بداية قيامها تتلخص يف اغبصوؿ على السالح مشكلة األوذل اليت واجهت ػوقد كانت ال

 وتأمُت نقلو عرب اغبدود.
ربددت  وعلى الرغم من نقص اإلمكانات فإف القرار كاف حاظبًا ال رجعة فيو، فالػمهاـ قد

واألسلحة قد أخرجت من ـبابئها، واألىداؼ قد ُوضعت نصب األعُت واضحة جليٌة، وقد 
جيش التحرير الوطٍت، الثكنات للحصوؿ على األسلحة  هبا قاـ إستهدفت العمليات اليت

العمومية  والػمنشآتمواصالت والشركات اإلستعمارية اإلحتكارية ػوُىوصبت وسائل اإلتصاؿ وال
 واألجهزة القمعية ) الشرطة والدرؾ ومراكز اإلستنطاؽ(.

وؿ على أسس نظامية واعبدير بالذكر أف تنظيم اعبيش التحرير الوطٍت، قد إرتكز منذ اليـو األ
قابلة للتجديد والتطور خالؿ السنتُت األولُت من عمر الثورة إضافة إذل نظامو الداخلي ومبادئو 

إذل أفواج وفرؽ وُوزعت الػمهاـ وُحّدد الػمجاؿ اعبغرايف الذي كاف  العشرة، ُقسم اعبيش عددياً 
اس عرفت كل من بسكرة مسرحًا للعمليات العسكرية بالنسبة لكل منطقة، ففي منطقة األور 

مارىا كقتل بعض اعبنود ػوخنشلة وباتنة وفم الطوب عمليات جريئة عبيش التحرير الوطٍت وأتت ث
العدو وربطيم مولد الكهرباء وذبريد األعواف من السالح واإلستيالء على األسلحة والذخائر، بينما 

واغبروش ىجومات يف منطقة الشماؿ القسنطيٍت فقد عرفت ظبندو واػبروب وساف شارؿ 
مصاحل العدو كإطالؽ النار على مقرات الدرؾ، وعلى مستودعات الوقود والتجريد من  إستهدفت

السالح، وكما ىو اغباؿ يف منطقة القبائل كتخريب وسائل اإلتصاالت وإضراـ النار يف ـبازف 
ما يف منطقة الدرؾ يف كل من عزازقة وتزقرت، وذراع الػميزاف وغَتىا، أ التبغ ومهاصبة ثكنات

والبليدة، فقد نشطها عدة ؾباىدين منهم:] الػمسؤوؿ عن الػمنطقة  اباعلياعبزائر وبوفاريك وب
الرابعة رابح بيطاط، إضافة إذل بوعجاج، وؿبمد مرزوقي، وعبد الرضباف كاصي، وعثماف بلوزداد 

الرابطة بُت اعبزائر  سورحيث عملت على زبريب اعب وعمار أوعمراف، وبوصبعة سويداين[،
العاصمة والبليدة وإضراـ النار يف ـبزف تعاضدية اغبوامض ومعمل الورؽ وقنبلة ومعمل الغاز، وبرز 
يف اؼبنطقة اػبامسة ] رمضاف بن عبد الػمالك، وأضبد زىانة، ووداح بن عودة وغَتىم الذين شنوا 
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وقد غنموْا أسلحة متنوعة ىجومات على وىراف والظهرة ومنطقة سيدي بلعباس وريو سالدو، 
 وحطموا الكثَت من منشآت العدو بالػمنطقة.
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 .من خالل جريدة المجاىد استراتيجية الثورة الجزائرية في الميدان العسكريالرابع: مبحثال
، كلكن يف إستمرارىا كما ييقاؿ فالثورة اعبزائرية إستطاعت أف هتز انفجارىاإف صعوبة الثورات ال تكمن يف 

الدنيا بإنفجارىا، كلكن صعوبات إستمرارىا كانت كثَتة منها قلة الوسائل الػمادية كالعسكرية كقوة اإلستعمار، 
 كظركؼ الػمجتمع اؼبأساكية كغَتىا.

لقد مضت سنتُت تقريبان على إندالع الثورة، غَت أنو خبلؿ ىذه الفًتة بقيت الثورة غَت كاضحة اػبيطى على 
دد فيو بوضوح مسارىا الػمقبل، كتزكيد  طريق بناء اؼبستقبل، ككاف ال بد لقيادة الثورة من أف تضع منهجان ربي

تػبلحيم اعبماىَتم مع جبهة التحرير الوطنيُت يف هبياكل تنظيمية تضمن حيسن التسيَت كالتنظيم، كخلق الالثورة 
عسكرية متبعة يف مسألة تنظيم التزكيد باألسلحة كنقلها قصد مواجهة اؼبستدمر الفرنسي من ظل إسًتاتيجية 

 .(1)طرؼ جيش التحرير الوطٍت، فكاف مؤسبر الصوماـ، كىذا ما سنيفصل فيو من خبلؿ ىذا الفصل
الصومام وأثػػرُه في بلورة العمػػل الثوري:مػػؤتمر األول:  فصللا 

، لكن نتيجة 1956أكت  20اغبقيقة كاف التفكَت يف عقد مؤسبر كطٍت قبل ىذا التاريخ أم قبل      
 الصعوبات اليت كانت تعيشها الثورة أدل إُف تأخَت إنعقاده.

يم كتطوير اعبيش بصورة خاصة، حيث ييعد مؤتػمر الصوماـ منعطفان حاظبان يف مسار الثورة اعبزائرية عامة كتنظ
مٌثل الرؤية الػموحدة عبميع القيادات عرب الًتاب الوطٍت لواقع مستقبل الثورة، كإهباد صيغ جديدة تضفي على 

كاحد كبالتاِف القدرة على التكيف كالفعالية يف  جناح العسكرم خاصة الكثَت من الػمركنة كالتنظيم يف آفو 
ئػمان على ذبارب جيش التحرير الوطٍت يف معاركو اليت خاضها طواؿ السنتُت الػميداف، ككاف ذلك كلو قا

الػماضيتُت، كال يزاؿ ضد اعبيش الفرنسي كالسلطات اإلستعمارية، كعلى ضوء ؾبػمل التطورات اليت حدثت 
، كانت اؽبيكلة التنظيمية اعبديدة عبيش التحرير 1956أكت  20كإُف غاية  1954منذ الفاتح من نوفمرب 

 .(2)الوطٍت كتطورت اإلسًتاتيجية اغبربية
 
 
 

                                                             
 . 184، ص 2002ميلود بركوكي: النافع يف التاريخ، اعبزائر، دار اؽبومة للنشر،  -(1)
 .189، ص 1999موفم للنشر كالتوزيع، ؿبمد الصاٌف الصديق: أياـ خالدة يف حياة اعبزائر، اعبزائر،  -(2)
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كقبل أف أحبث يف تأثَت مؤسبر الصوماـ يف تطور الثورة التحريرية بصفة عامة كجناحها العسكرم خاصة، حبيث 
أصبح جيشان حقيقيان لو شخصيتو كقيادتو الػموحدة اليت جعلت مقرىا بػمكاف ما باعبزائر، كأصبح رجاؿ ىذا 

، كاف ال بد من اإلشارة إُف دكره )جيش التحرير الوطٍت( يف ()اػباصة كعبلماهتم كإمتيازاهتماعبيش ببدلتهم 
 1956التحضَت ؽبذا الػمؤسبر ذاتو، كإُف أم مدل ساىم يف إقباحو، ألف فًتة البحث تنتهي عند سنة 

تقبلؿ، كما أنٍت ، بل كحىت بعد اإلس1962كإنعكاسات الػمؤسبر ستستمر خبلؿ سنوات الثورة كلها حىت سنة 
من خبلؿ جريدة اجملاىد الذم ىو موضوع الدراسة،  سوؼ أركز يف حبثي على التطور العسكرم للثورة التحريرية

 كذلك من منطلق اؼبقررات اليت خليص إليها الػمؤسبرين.
رية إف عقد مؤسبر الصوماـ يف ىذه الػمرحلة بالذات، كاف على غاية من األنبية نظران لئلنتصارات العسك

كالسياسية اليت حققتها الثورة، كؼبا بلغتو الثورة من إتساع كتعبئة شعبية متزايدة كإف كانت بطيئة يف ظل نقص 
اإلمكانيات الػمادية ىذا من ناحية، كالػموقف اإلستعمارم من الثورة الذم صار يف منتهى الوحشية، كالذم 

خانقة على بعض مناطق الثورة، فبا أدل إُف ضعف  عزلة طٌور إمكانياتو ككسائلو الػمادية كالبشرية، فرضان 
التنسيق كصعوبة اإلتصاؿ بُت قيادة الثورة، فكاف ال بد من إعادة النظر لتزكيد جيش التحرير هبياكل تنظيمية 

 .(1)تضمن إستمرارية الثورة
كانت الثورة يف مرحلتها األكُف تصطدـ بصعوبات   لقد»لي: ػمجاىد مايػكيف ىذا السياؽ جاء يف صحيفة ال

عديدة ككانت فرؽ اعبيش التحرير ال تزاؿ ضعيفة، إٍذ أهنا كانت بعيدة عن بعضها البعض، فلم تتوسع إُف 
مركز ػدرجة تتمكن فيها من أف يكوف بينها إرتباط دائم، كما أف اإلتصاؿ بُت لبتلف القيادات كاف صعبان كت

ماؿ إال القليل كالتنسيق ػػنواحي كاف يسَت ببطء كاغباجة إُف السبلح شديدة كال يوجد من الالثورة يف ـبتلف ال
تكوين سياسي  حرؾ بعد كالفرؽ الػمسلحة ذاتتبُت األعماؿ ضعيفة للغاية لقد كانت ىناؾ نواح كاسعة َف ت

 .أك ليس ناقص، 
 
 

                                                             
()-  03اجملاىد: اللساف اؼبركزم عببهة التحرير الوطٍت، اعبزء األكؿ،  العدد الثالث، مرجع سابق، ص. 
 .144، ص 2011، اعبزائر، ديواف اؼبطبوعات اعبامعية، 1962 -1912صاٌف فركوس: ؿباضرات يف تاريخ اعبزائر اؼبعاصر  -(1)
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لقد كانت الثورة يف حاجة إُف منهج  ؽبا تكوين سياسي مطلقان، كَف يكن ىناؾ كيجود سلطة كطنية رظبية
 .(1)«سياسي قار

فكثَت من اؼبسؤكلُت  »كبالنظر إُف عددىا الثالث، كيف الصفحة األكُف، فقد تناكلت الوضعية العامة قبل اؼبؤسبر 
يًتددكف يف إزباذ موقف كاضح إذباه اؼبشاكل الكربل، ككاف اؼبذىب اؼبصاِف ال يزاؿ موجودان كانوا لًبيعًدىم 

بات ال لكنو .. لئن كانت الثورة يف بدايتها تصطدـ بصعو ثرة، كمن كرائو العدك يبده بالعوف كالتأييد القومي، بك
جبهة التحرير الوطٍت أف ذبمع كل ذف لقد سبكنت ... إدين عديدة قد حققت تقدمان كبَتان يف ميا ، فإهناهناية ؽبا

ن الثورة أف تتوسع التحررم كبذلك قطعت مرحلة كثَتة، سىتيمىك  لشعب اعبزائرم يف كفاحو ف تػيوىٌحد االوطنيُت كأ
ف ترسيم جهات النظر، كأجة، كاف البيد من أف تتلقى ك در التوسعان خارقان قويان، كعندما كصلت الثورة إُف ىذه 

شرين أكت يف كادم الصوماـ يف أشد ة عامة تتبلءـ مع الوضعية اعبديدة، كإنعقد مؤسبر الصوماـ يف عخيط
 .(2)«الصعوبات )عمليات تطهَت، معارؾ، مكامن...اٍف(

أكفادكا غرب مدينة   إيغزر أمقراف داخل غابةن بڤبًأيكزيالا  إنعقد اؼبؤسبر بالوالية الثالثة بواد الصوماـ يف قرية إيفرم
من  فبا يسهل عملية التنقل كبالتاِف سبكن اؼبسؤكلُت [3]، نظران ؼبوقعها الوسطي1956أكت  20جباية يـو 

مة اؼبتشابكة ػػػػػػػ غابة أكفادك ػػػػػػػػػ كجباؿ ضخحضور أشغاؿ اؼبؤسبر، إضافة إُف سبيز ىذه اؼبنطقة بأشجارىا ال
موزعُت يف مواقع ()جرجرة اؼبرتفعة، باإلضافة إُف كجود حواِف ألف جندم ميسلح من جيش التحرير الوطٍت

كاجملاىد عبد ()"ضبيمي"أضبد فاضل اؼبدعوـبتلفة باؼبنطقة، كقد أككلت قيادة اغبراسة لكل من اجملاىد 
  مت ، كيف حالة ما إذا()الرضباف مَتة 

 

                                                             
( إلندالع الثورة التحريرية، كزارة 30، طبعة خاصة بالذكرل )1957أغسطس  20لساف اؼبركزم عببهة التحرير الوطٍت، اجملاىد: ال -(1)

 .01، ص 1984، 09اإلعبلـ، اعبزائر، اعبزء األكؿ، العدد 
 .186، 185، مرجع سابق، ص ص 09اجملاىد: العدد  -(2)
 .384، ص 1991زائر، دار البعث للنشر كالتوزيع، ، اعب1، ط1عمار قليل: ملحمة اعبزائر اعبديدة، ج -(3)
()- 3000  144جندم غبراسة اؼبؤسبر يف كتاب ؿباضرات يف تاريخ اعبزائر اؼبعاصر للمؤلف صاٌف فركوس، مرجع سابق، ص. 
()-  1965 -1964أضبد فاضل اؼبدعو ضبيمي: كىو فبلح، كعضو يف اللجنة اؼبركزية عببهة التحرير الوطٍت ما بُت. 
()- ( كلد بأقبو من أسرة متواضعة اغباؿ، إنضم غبزب حركة إنتصار اغبريات الديبقراطية مث عضوان يف 1959 -1922عبد الرضباف مَتة ،)

، كساىم يف توفَت األمن إلنعقاد مؤسبر الصوماـ، استشهد 1955اللجنة اؼبركزية، نظم عمليات عسكرية عديدة، كيف عاـ   رقي إُف رتبة مبلـز
 .1959نوفمرب  05يف 
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رل توسيع دائرة اإلشتباؾ بيغية اإلشتباؾ مع نقطة من نقاط اغبراسة فيًتتب على كل نقاط اغبراسة األخ 
قوات العدك، كبالتاِف إعطاء فرصة اإلنسحاب السريع للمؤسبرين، كقد سبيز اؼبؤسبر بالسرية التامة لدرجة تشتيت 

 (1)بو   يكونوا على ًعلمو أف معظم اعبنود اؼبكلفُت بتوفَت الظركؼ األمنية َف
ر كسبكُت اؼبؤسبًرين من خبلؿ ذلك يتبُت الدكر الكبَت الذم لىعًبىوي جنود جيش التحرير الوطٍت يف التحضَت للمؤسب

عملية عسكرية من الوصوؿ إُف قرارات حاظبة كنتائج ىامة، كخاصة إذا عىًلٍمنىا أف سيلطات اإلحتبلؿ شنت 
كعشرات  (2)كسىخار ؽبا أكثر من ثبلثُت ألف جندم 1956أفريل  28كاسعة يف اؼبنطقة الثالثة بداية من يـو 

من قاذفات القنابل كطائرات اؽبيلوكوبًت اؼبركحية كاغبوامة كالطائرات اإلستكشافية، كعيرفت بعملية األمن 
كاليت ىدؼ من كرائها  "Defort""ديفور"كقادىا اعبنراؿ  "Opération espoir et fusil"كالبندقية

 التهدئة يف منطقة القبائل.ربقيق  "ركبَت الكوست"
دة الذين من النقاش كاغبوار بُت القا()أياـ 10ف اؼبذكورين، كبعد اؼبؤسبر يف اؼبكاف كالزماكبالفعل إنعقد 

حضركا اؼبؤسبر من اؼبناطق اػبمسة )بإستثناء اؼبنطقة األكُف بسبب إستشهاد قائدىا مصطفى بن بولعيد يف 
ككذلك الوفد اػبارجي عببهة التحرير الذم تىعذر عليو اغبضور(، إستطاع  كنائبو بشَت شيهاين، 1956مارس 

، عمَتكشقيد عكعمر أكعمراف كال العريب بن مهيدم رئيس اؼبؤسبر كالكاتب العاـ عباف رمضاف ككرمي بلقاسم
مدعوا سي ػعلى مبلح ال، ()ڤرةبو كزيغود يوسف،األخضر بن طوباؿ كالسعيد ؿبمدم سي أضبد 

أف يتعرفوا على حقيقة الوضع يف اعبزائر من خبلؿ التقارير السياسية كالعسكرية اليت قدمها قادة الشريف، 
 .(3)اؼبناطق كأف ييقيموا نظامان إسًتاتيجيان متكامبل للثورة

 
 
 
 

                                                             
 . 387عمار قليل: مرجع سابق، ص  -(1)
 .315، ص 1980، قسنطينة، دار البعث للنشر كالتوزيع، 1وبي بوعزيز: ثورات اعبزائر يف القرنُت التاسع عشر كالعشرين، ط -(2)
()-  144يومان ص  14مدة اؼبؤسبر ، بينما كرد يف كتاب ؿباضرات يف تاريخ اعبزائر اؼبعاصر بأف 1956أكت  23إُف  13من . 
()-  رقيب..(، استشهد يف معركة أكالد بوعشرة باؼبدية يـو ، مام  05سي اؿبمد بوقرة: قائد الوالية الرابعة رقي لعدة ركاتب )مبلـز

1959. 
 .144صاٌف فركوس: مرجع سابق، ص  -(3)
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 : التنظيم اإلقليمي لجيش التحرير  الوطني:ػػػػػ 1
ىذا التنظيم الذم أقره مؤسبر الصوماـ يف كضع خريطة عسكرية جديدة للًتاب الوطٍت بناءان على  كيتمثل

ليو ظركؼ  اغبرب، ككاف ىدؼ من ىذا التقسيم الدقيق ىو التحكم اعبيد يف كل  معطيات التجربة كما سبي
اسع، كيف ظل تلك النشاطات كالتحركات، كتوفَت نوع من التعاكف كالتنسيق بُت ـبتلف أكباء القطر الش

الظركؼ بناءان على تلك اؼبعطيات مت تقسيم اعبزائر إُف ست مناطق، على أساس التقسيم السياسي السابق 
عند إندالع الثورة، مع ربديد كالية الصحراء بػػ: )الوالية السادسة(، كما إعتربت مدينة اعبزائر مدينة مستقلة 

ية الرابعة )اعبزائر العاصمة(، كذلك ؼبا تنفرد بو ىذه ( داخل الوالZone Autonomie d’allerذاتيان )
 الػمدينة من مشاكل كخصائص متميزة خاصة كأنو تقرر إعتمادىا كمقر عببهة التحرير الوطٍت.

كلعل أىم ما يبيز التنظيم اإلقليمي للجيش الذم أقرهي مؤسبر الصوماـ ىو إستبداؿ اؼبنطقة بالوالية كالناحية 
 (1) لناحية كالناحية بالقسمباؼبنطقة، كالقسم با

إف جيش التحرير الوطٍت » كقد أكدت صحيفة اجملاىد على ىذا التقسيم يف عددىا اغبادم عشر كنٌص على: 
َف يعد يشك تاده كمراكزه، ىذه حقيقةجيش حقيقي، عصرم، منظم، متكامل األجزاء، قوم اعبهاز، بزيو كع

األجانب الذين توغلوا يف تراب كطننا الػمجاىد، كقضوا مع فيها أحد، كشهادة ذلك يكتبو ككتبوي الصحافيوف 
الػمجاىدين أيامان كأسابيع، كخرجوا من جوالهتم بدراسات صافية مدققة عن حياة جيشنا الوطٍت كنفسية 
جنوده كحيويتهم كلبوهتم العارمة، ييعزز ىذه الشهادات األقبلـ اليت صورىا مراسلو كبار الشركات السينمائية 

 .كالتلفزة
ينقسم القطر اعبزائرم إُف ست كاليات، كتنقسم كل كالية إُف مناطق، ككل منطقة إُف نواح، ككل ناحية إُف 

 .(2)«أقساـ، كيف ىذه األقساـ كالنواحي كاؼبناطق كالواليات يربض جيش التحرير يًتصد القوات اإلستعمارية 
حىت ال وبدث ىناؾ خبلؼ أك تطاحن بُت  كاعبدير بالذكر أف كل كالية كيضعت ؽبا حدكدان من صبيع اعبهات

بالسياسة كالثاين بالناحية   اؼبسؤكلُت، كيًتأس الوالية يد )صاغ ثاين( لو مساعدين برتبة رائد، األكؿ ميكلف
العسكرية، كالثالث باإلتصاالت كالػمخابرات، كما أف قائد الوالية لو كامل السلطات السياسية كالعسكرية، 

 كعليو يقع إختيار أك إقًتاح لػمناصب اؼبسؤكلية يف كاليتو أشخاص من إختياره.
                                                             

، ص 2013، 2، اعبزائر، البصائر اعبديدة للنشر كالتوزيع، ط1962 -1954عقيلة ضيف اهلل: التنظيم السياسي كاإلدارم للثورة  -(1)
 .314، 313ص، 

( إلندالع الثورة التحريرية، كزارة 30، طبعة خاصة بالذكرل )1957اجملاىد: اللساف اؼبركزم عببهة التحرير الوطٍت، فاتح نوفمرب  -(2)
 .10، ص 1984، 11اإلعبلـ، اعبزائر، اعبزء األكؿ، لعدد 
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  :)كحدكدىا كما يلي:الوالية األولى: )أوراس النػمامشة 
  مونتسيكيو، سدراتو، القرزم، سطيف:  شماالا. 
 :الصحراء، القسنطينة  جنوباا. 
  :اغبدكد التونسية شرقاا. 
  :برج بوعريريج، الػمسيلة، بوسعادة، أكالد جبلؿ غرباا. 
 :)وبدىا:الوالية الثانية: ) الشمال القسنطيني 
 .القالة، سوؽ اإلثنيػػن شماالا:  -
 .قسنطينة إُف القرزم، كسبتد إُف اغبدكد التونسية اؼبارة دبقاكسسطيف، طريق اعبزائر،  جنوباا: -
 .اغبدكد التونسيةشرقاا:  -
 .سطيف، خراطة، سوؽ اإلثنُتغرباا:  -
:)من:الوالية الثػػالثة: ) القبػػػائػل 
 .سوؽ اإلثنُت، ككوريب مارينشماالا:  -
 .سطيف، كبرج بوعريريج، كاؼبسيلة، كبوسعادة جنوباا: -
 .سطيف، خراطة شرقاا:  -
 كوريب مارين؛ كثنية بٍت عيشة، كاألخضرية، كعُت بساـ، كسور الغزالف، كسيدم عيسى، كبوسعادة.غرباا:  -
 :)كحدكدىا ىي:الوالية الرابعة )الجزائر العاصمة وضواحيها 
 .كوريب مارين، كتنسشماالا:  -
 .البويػرة، كعُت بساـ، كبئر أغبالو، كقصر البخارم، كتيارت جنوباا: -
 .طرك، كتيارت، كالبويرة، كعُت بساـ كوريب مارين، كثنية بٍت عيشة، كباليسشرقاا:  -
 (1.)حدكد عمػػالة كىػػراف غرباا:  -
 
 
 
 

                                                             
.941ـــ  937عزيز : مرجع سابق ، ص ص ( يحي بو

1  
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 :كتشمل عمػػالة كىراف كلها حبدكدىا السابقة.الوالية الخػػامسػػة 
 :)كحدكدىا من:الوالية السادسة: )الصحػػراء الجزائرية 
 كقصر البخارم، كالربكاقية، كبئر أغبالبو، كعُت بساـ، كسور الغزالف، كبوسعادة بوردك شماالا: -

 .(1) كمن اعبهات األخرل حدكد الصحراء اعبزائرية
كسانطوجُت  [بوزريعة، بئر مراد رايسمدينة اعبزائر كالبلديات اؼبتاطبة ؽبا ] حسُت دام، القبة، األبيار،  (أ 

 .ليست تابعة للوالية الرابعة، لكنها تؤلف منطقة مستقلة بنظاـ خاص
مدينة سطيف تابعة للوالية الثالثة )القبائل(، لكن على مناضليها بذؿ قصارل جيهدىم لتقدمي   (ب 

 .(2) اػبدمات كالػمساعدة للواليتُت األكُف كالثانية
الوالية السادسة )اعبنوب(، كلكن على مناضلي ىذه اؼبدينة أف يبذلوا جهدىم مدينة بوسعادة تتبع ج(

 .(3) ةلثمعونة للواليتُت األكُف كالثاػلتسهيل العمل كمٍد ال
 : التنظيم العسكػػري لجيش التحػػرير الوطني:ػػػػػػ 2

كيتمثل ىذا التنظيم الذم أقرهي مؤسبر الصوماـ يف ىيكلة جيش التحرير الوطٍت كتنظيمو هبدؼ توحيد النظاـ     
العسكرم، حبيث ينطبق على كل مراكز التنظيم اإلقليمي للجيش، كبشكل يسمح لو دبواجهة القوات الفرنسية 

رل، كقد تقرر كضع مقاييس عسكرية كاإلنضباط يف األكساط العسكرية من جهة أخ من جهة، كفرض الطاعة
 ميوحدة عبيش التحرير الوطٍت تتمثل يف اآليت:

لقد قسم جيش التحرير الوطٍت إُف كحدات عديدة، كذلك من أجل تنظيم أكثر أوالا: الوحدات العسكػػرية: 
 كالتحكم يف العمليات العسكرية، كتتمثل ىذه الوحدات فيما يلي:

 :( جندم بينهم عريف كاحد كجندياف أكالف، بينما العريف ىو قائد 11كيضم إحدل عشرة )الفػػػػوج
كوبملوف صبيعان أسلحة خفيفة من تعينهم على إقباز العمليات العسكرية اػباطفة ضد العدك، كمنشأتو الفوج، 

مثل قطع الطرؽ كنسف اعبسور، كزبريب اؼبصاٌف اإلقتصادية للعدك، يف داخل اعبزائر كخارجها، يف فرنسا 

                                                             
 .160، 159وبي بوعزيز: مرجع سابق، ص ص،  -(1)
(2)-   MOHAMED HARBI : Archives , P 163 .                                                     
 162وبي بوعزيز: مرجع سابق، ص،  -(3)
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ات، ككاف نظاـ الفوج يًتكز يف النظاـ الفدائي باؼبدف كالقرل، إضافة إُف نصف الفوج كيشتمل على طبسة بالذ
 .(1)جنود من بينهم جندم أكؿ

 :)مع رئيس الفرؽ كنائبو،  .(2)جنديان(، كثبلث أفواج 35تتكوف من طبسة كثبلثُت )الفػػػرقة )الفصيلػة
، كغالبان ما ىبتص كاحد منها باإلستطاع كوبمل الثاين األسلحة اػبفيفة، كوبمل الثالث األسلحة نصف الثقيلة

تيقيم الفرقة جبميع أفواجها يف مكاف كاحد، كقائد الفرقة كؾباىد برتبة "عريف أكؿ" حسب ظركؼ كإمكانيات  
اؼبنطقة اليت تقيم عليها أك سبر هبا،  الفرقة العناية بدراسة طبوغرافية كل جهة ماديان كبشريان، كمن كاجب قائد

كالسهر على تنظيم مواصبلهتا، إٍذ من كاجب قائد الفرقة أف يتهيأ للموقع الذم تقيم فيو فرقتو على األقل ثبلثة 
عد القائد لتسهيل مقاكمة العدك كاإلنسحاب من كاحد من ىذه الطرؽ كييساطرؽ توصل أك زبرج منو، كذلك 

نائباف يعرؼ أحدىم باحملافظ السياسي كيتوُف صبيع األمور السياسية كاإلجتماعية كالثقافية كالصحية ألفراد 
الفرقة كىو مسؤكؿ عن سبوين الفرقة كصبع األخبار عن العدك كعيمبلئو عن طريق خبليا جبهة التحرير الوطٍت 

كييكلف بكافة األمور العسكرية اػباصة بالفرقة كما يعٍت  الػميكلفة باؼبهمة، كييعرؼ الثاين بالنائب العسكرم
 .(3)بدراسة ميداف القتاؿ من طبيعة األرض كتضاريسها كمشاكلها كخباياهي كالقاعدة العسكرية

الكتيبػػػة :"Les Compagnie" 
( أك تتشكل من ثبلث فرؽ أك فصائل كأسلحتها من النوع اػبفيف 110تشتمل على مائة كعشرة جنود )   

 كنصف الثقيل أحيانان مثل مدفع اؽباكف كدكسات كغَتىا.
 كقائد الكتيبة يكوف برتبة مبلـز ثاين، كتضم الكتيبة عبلكة على قائدىا:

حيث يقـو باإلتصاؿ كالتنسيق بُت الكتيبة ككل من  مساعد القائد للشؤكف السياسية )احملافظ السياسي(، (أ 
الفرقة كالفليق كالناحية السياسية كيهتم بأمور التعليم كالثقافة كالتوعية كالتوجيو الثورم للمجاىدين كالشعب 
كالتصدم لدعاية العدك كعمبلئو... كإبراز بطوالت الشعب اعبزائرم على مستول الوطٍت كالدكِف عن طريق 

 تصاؿ.التوصيل كاإل
مساعد قائد الكتيبة للشؤكف العسكرية، كيقـو باإلتصاؿ كالتنسيق بُت الكتيبة ككل الفرقة التابعة ؽبا،   (ب 

 .كالفليق من الناحية العسكرية، كيتوُف األمور العسكرية يف الكتيبة يف حالة غياب قائدىا

                                                             
 313عقيلة ضيف اهلل: مرجع سابق، ص،  -(1)
 164وبي بوعزيز: مرجع سابق، ص،  -(2)
 . 12، ص 02/11/1999ؿبمد قنطارم: جيش التحرير الوطٍت اعبزائرم، تشكيلو كتنظيمو، جريدة اؼبساء، الثبلثاء  -(3)
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مسؤكؿ اإلتصاؿ كاألخبار بالكتيبة، كىو مكلف بإقباز اإلتصاالت بُت الكتيبة كاعبهات اؼبختلفة اؼبدنية   (ج 
 (1)لكل كتيبة أك تشكيلة نظامية أخرل عببهة التحرير الوطٍت اػباصُتكالعسكرية عن طريق الػمتصلُت 

ؽبيئات السياسية مسؤكؿ ـبتص جبهاز اإلرساؿ اآلسلكي كمهمتو تأمُت اإلتصاالت بُت ـبتلف ا (د 
 .كالعسكرية اليت ؽبا عبلقة بالكتيبة

معاًف بدرجة مساعد طبيب، كييشرؼ على الرقابة الصحية كعبلج أفراد اعبيش كالشعب باعببهة اليت   (ه 
 .تقيم فيها الكتيبة، كيقدـ اإلسعافات األكلية للجرحى كالسهر على راحة اؼبرضى

 .(2)التقارير إُف اعبهات اؼبعنية باألمركاتب يتوُف الكتابية كإستبلـ كإرساؿ  (و 
 :الػػػػفلػػػػػيق(Le Bataillon): 
كىو أعلى تشكيبلت جيش التحرير الوطٍت أثناء الثورة التحريرية، كقد ظهر تشكيلو على اغبدكد اعبزائرية    

كتائب مع   03جنديان أم  350، كيشتمل على 1960ـ كبداية 1959التونسية مث الػمغربية يف أكاخر سنة 
مكلف باإلتصاالت  ،(3)نائبإطاران، كقاده برتبة مبلـز ثاف كيساعده نائب سياسي كنائب عسكرم، ك  20

كجهاز للسكريتارية كجهاز للخدمة الطبية، كتضم أسلحة الفيلق  سلكيآلكاألخبار كمسؤكؿ ـبتص باإلرساؿ ال
أسلحة خفيفة، كنصف ثقيلة كثقيلة من ـبتلف العيارات، كقد تطورت ىذه األسلحة يف السنوات األخَتة 

لوطٍت يف بعض جهات الوطن مدربان يشبو اعبيوش العصرية يف للثورة يف الكم كالنوع حىت أصبح جيش التحرير ا
فنوف القتاؿ كحرب العصابات، كحرب الػمواجهة يف التدخل السريع، كما ذبدر اإلشارة إُف كجود كحدات أك 

  .أفواج 
 
 
 
 
 

                                                             
،  ANEP)نداء أكؿ نوفمرب، مؤسبر الصوماـ، مؤسبر طرابلس(، منشورات  1954سلسلة الًتاث: النصوص األساسية لثورة نوفمرب  -(1)

 .35ص  ،2005
 .12ؿبمد قنطارم: مرجع سابق، ص،  -(2)
 .344، اعبزائر، منشورات اؼبتحف الوطٍت  للمجاىد، ص 1956 -1954غبسن بوماِف: اسًتاتيجية الثورة يف مرحلتها االكُف  -(3)
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شخص بقيادة قائد  15إُف  10اإلقتحاـ اؼبعركفة بفرؽ الكومندكسي، حيث تتكوف ىذه األفواج من 
 .(1)مساعد
جيش يًتكب»: النحوػػػػرية كذلك بػػػػاهتا إُف الوحدات العسكػػػػػاىد يف إحدل صفحػػػػػرضت صحيفة الػمجػػػكقد تع

التحرير من فيالق، كالفيلق من ثبلث كتائب، كالكتيبة من ثبلث فرؽ، كالفرقة من ثبلثة أفواج، كالفوج يتألف 
 .(2)«من إحدل عشر رجبلن منهم عريف كجندياف أكالف

 ثػػػانياا: الرتب العسكػػػرية والشػػارات:
كأمر كل  لقد أقر مؤسبر الصوماـ الرتب العسكرية اليت كانت مستعملة يف القبائل )اؼبنطقة الثالثة( كقتذاؾ   

اؼبسؤكلُت بتطبيقها يف الواليات، كتبدأ تلك الرتب من رتبة اعبندم األكؿ إُف أعلى رتبة كىي رتبة عقيد )صاغ 
تبة جنراؿ )فريق(، فقد نص اؼبؤسبر أهنا لن تستحدث إال بعد أف تتحرر الببلد، كما أعتربت كل ثاف(، أما ر 

الرتب العسكرية مؤقتة على أف تكلف عبنة عسكرية بدراسة كل حالة كتضع كل من لو رتبة عسكرية يف مكانة 
 يف اعبيش الوطٍت الشعيب بعد اإلستقبلؿ.
 ي كالتاِف:كلكل رتبة عسكرية شارهتا اػباص هبا كى

 ضبراء توضع على الذراع األيبن. ˄أم كابراف، كشعاره عبلمة على شكل (Caporal)الجنػػدي:  -1
 ضبراء توضع على الذراع األيبن. ˄˄شعاره عبلمتاف على شكل (Sergent)العػػريف:  -2
ضبراء كتوضع على  ˄˄˄كشعاره ثبلثة عبلمات على شكل (Sergent Chef) العريف األول:  -3

 الذراع األيبن.
 ضبراء ربتها خط أبيض. ˄كشعاره عبلمة على شكل  (Adjudant)مسػػػاعد:  -4
 قبمة بيضاء.كشعاره  (Aspirant)مػػػالزم:  -5
 .قبمة ضبراءكشعاره  (Sous Lieutenant)مالزم ثاني:  -6
 كشعاره قبمة ضبراء كأخرل بيضاء. (Lieutenant)ضابط أول:  -7
 
 
 

                                                             
 . 12ؿبمد قنطارم: مرجع سابق، ص،  -[1]
 .10، مرجع سابق، ص 11العدد اجملاىد، اللساف عببهة التحرير الوطٍت،اعبزء األكؿ،    -[2]
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كشعاره قبمتاف ضبركاف  (Capitane)ضابط ثاني:  -8
(1) 

كشعاره قبمتاف ضبركاف كاحدة بيضاء، كىو مساعد قائد الوالية،  (Commandant)صاغ أول:  -9
 بيضاء على كتفو األيبن. مة+ قبكيضع قبمتاف ضبراكاف 

كيكوف برتبة كونونيل، كأعوانو الثبلثة من رتبة الصاغ  (Colonel)قائد الوالية: )الصاغ الثاني(  -10
 على كتفو األيبن. األكؿ، كيضع ثبلث قبمات ضبراء 

كأعوانو الثبلثة من رتبة الضابط األكؿ، يضع قبمتاف  (Capitane)قائد المنطقة: )الضابط الثاني(  -11
 يف كتفو األيبن. ضبراكاف

كأعوانو الثبلثة من رتبة مبلـز أكؿ  (Sous Lieutenant)قائد الناحية: )مالزم ثاني(  -12
(Aspirant)  يضع قبمة ضبراء على كتفو األيبن. 

 .(2)من رتبة مساعد كأعوانو الثبلثة من رتبة عريف أكؿقائد القسمة:  -13
التحرير رتب ىي: اعبندم األكؿ، العريف  كعبيش»كيف ىذا السياؽ سلطت صحيفة اجملاىد الضوء يف قوؽبا: 

، اؼببلـز الثاين، الضابط األكؿ، الضابط الثاين، الصاغ األكؿ الصاغ الثاين  .«األكؿ، اؼبساعد، اؼببلـز

 (3)" للمفوضُت السياسيُت نفس الرتب اليت للضباط يف اؼبرافق اليت ينتموف إليها"-
سوؼ تكلف عبنة عسكرية بدراستها من جديد كتضع من لو كل الرتب العسكرية مؤقتة، كبعد اإلستقبلؿ   -

، ]رتبة اعبنراؿ ال توجد إال بعد أف تتحرر الببلد[، تعيُت الضباط كنزع [4]رتبة عسكرية يف مكانو باعبيش الوطٍت
 الرتب من إختصاصات عبنة التنسيق كالتنفيذ بعد إقًتاحات قادة الوالية كنواب الضباط ييعينوف أك تنتزع ريتبهم

 بأمر من قائد الوالية، بينما تعيُت اعبندم األكؿ كنزع رتبتو يكوف بأمر قائد الػمنطقة.
 
 
 
 

                                                             
 .265، ص 1989ؿبمد غبسن زغيدم: مؤسبر الصوماـ كتطور ثورة التحرير الوطٍت اعبزائرية، اعبزائر، اؼبؤسسة الوطنية للكتاب،  -(1)

 

(2)-MOHAMED HARBI : Archives , P 136  
 .10سابق، ص  ، مرجع11اجملاىد، اللساف عببهة التحرير الوطٍت،اعبزء األكؿ،  العدد  -(3])
 .165وبي بوعزيز: ثورات اعبزائر يف القرنُت التاسع عشر كالعشرين، مرجع سابق، ص  -(4)
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عة العسكرية( كتضعو كل الذم ييوضع على غطاء الرأس )القبقبمة كىبلؿ أضبر، ذلك ىو الشعار  الشعار: -
 كالية، أما عبلمات الرتب العسكرية )القالوات( فتقـو بصنعها الوالية الثالثة.

 عبنة التنسيق كالتنفيذ كيلفت بدراسة ىذه الػمسألة. األوسمة: -
 جيش التحرير الوطػني: ية عند أفرادثالثػػاا: الػمرتبات والػمنح العائل

جيش التحرير الوطٍت حسب ريتبهم العسكرية حيث أف كل  لقد خصص مؤسبر الصوماـ ركاتب شهرية ألفراد
 ؾباىد يتقاضى ميرتبان شهريان باإلضافة إُف الػمنح اليت سبنح لعائلتو، كقيمة الػمرتبات كاؼبنح تكوف بالشكل التاِف:

 فرنك يف الشهر. 1000           الجندي: -
 فرنك يف الشهر.1200    الجندي األول: -
 فرنك يف الشهر. 1500       العػػػػػػػريف:   -
 فرنك يف الشهر. 1800    العريف األول: -
 فرنك يف الشهر. 2000     الػػػمسػػػاعػػػػػػػد: -
 فرنك يف الشهر.   2500الػػػػػمػػػػالزم:         -
 فرنك يف الشهر. 3000 الػمالزم الثاني: -
 فرنك يف الشهر. 3500األول: ضابطالػ -
 فرنك يف الشهر. 4000 الضابط الثاني -
 فرنك يف الشهر. 4500الصػػاغ األول -
 (1)فرنك يف الشهر 5000الصاغ الثاني:   -

ؾباىد يتقاضى منحة شهرية تتفاكت  ككل.. »كجاء يف صحيفة اجملاىد بالضبط يف صفحتها العاشرة ما يلي: 
على حسب درجتو العسكرية، كاؼبمرضات كاألطباء كالطبيبات سواء يف ىذه اؼبنحة، كىذا النظاـ عاـ منطبق 

 (2)«على كامل اجملاىدين من الساحل إُف الصحراء، كمن تبسة إُف مغنية يف كامل الًتاب اعبزائرم اجملاىد

                                                             
غريب غاِف: جيش التحرم الوطٍت، دراسة يف النشأة كالتعداد كالتكتيك، اعماؿ اؼبلتقى الدكِف حوؿ نشأة جيش التحرير الوطٍت، اؼبنعقد  -(1)

 .  125، ص 2005، منشورات كزارة اجملاىدين، اعبزائر، 2005جويلية  04، 03، 02بفندؽ األكراسي، 
 .10، مرجع سابق، ص 11الوطٍت،  اعبزء األكؿ ،العدد  اجملاىد: اللساف اؼبركزم عببهة التحرير -(2)
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  فرنك يف الشهر، كاألطباء الػمساعدكف  1500 رتبة العريف كيتقاضوف كالػممرضات ييدؾبوف يفالػممرضوف
، 3500شهريان، أما األطباء فهم تابعوف للضابط األكؿ، فيتقاضوف  2500يتبعوف الػمبلـز فمرتباهتم شهريان 

 .(1)ككل ما وبتاجو اعبندم من صابوف كغَتىا فإف الػمجاىد ىو الذم يتكلف بشرائها
كإُف جانب الركاتب الشهرية فقد كضع اؼبؤسبر قاعدة للػمنح العائلية، فكل ؾباىد أك مسبل كراءهي عائلة    

ميطالب باإلنفاؽ عليها، تيعطى لو منحة شهرية، كلكن ىذه اؼبنحة تيقسم إُف نوعُت حيث زبتلف اؼبنحة اليت 
فرنك لكل  2000فرنك مع زيادة  2000عن سكاف اؼبدف، إٍذ أف األكُف تيقدر بػ:  ؼاألرياتقدـ لسكاف 

 .(2)لكل شخص يف الشهر فرنك 2000فرنك مع زيادة  5000شخص يف الشهر، بينما تيقدر الثانية بػ: 
كتقدـ إعانات على نفس ىذه القاعدة للمسبلُت عندما يقوموف بعمل دائم أم ثبلثُت يومان يف الشهر، كييعطى 

أما  ومان يف الشهر، كريبع اؼبنحة إذا عملوٍا أسبوعيان يف الشهر،ؽبم نصف اؼبنحة عندما يعملوف طبسة عشر ي
نح للمجاىدين  .(3)األسر كعائبلت الشهداء فييمنحوف إعانة على قاعدة اإلعانة اليت سبي

كمن قرارات مؤسبر الصوماـ أيضان أنو قسم القوات اؼبسلحة عبيش التحرير الوطٍت إُف قسمُت رئيسيُت نبا: 
 )اجملاىدين(، كالقسم غَت النظامي )اؼبسبلوف كالفدائيوف(.القسم النظامي 

 :كىم اعبنود اؼبنخرطوف بصفة دائمة يف كحدات اعبيش اؼبعتصمة يف اؼبناطق اعببلية اؼبنيعة، الػمجػاىدون
اجملاىدكف يف كحدات جيش التحرير الوطٍت  يباشركف العمل اغبريب يف ميداف القتاؿ بالزم العسكرم، كييوزع

ًتتيب التاِف: فوج، فرقة، كتيبة، كما يعتربكف القوة الضاربة عبيش التحرير ييقاتلوف العدك يف كل حسب ال
جيش »اؼبيادين، كوبمل كل جندم منهم على كتفو األيسر شارة سبثل العلم اعبزائرم، نقشت عليو عبارة : 

كىذه العبلمة  ،«كقبمة  ىبلؿ»أك وبمل على صدره عبلمة نقش عليها عبارة :  ،«ير الوطٍت اعبزائرمالتحر 
عندما ينضم لصفوؼ اعبيش، كما قبد أف كل جندم من جيش التحرير الوطٍت  تعطى للمتطوع مع السبلح

  يتبع كحدة نظامية مرتبة 
 
 

                                                             
 .266ؿبمد غبسن ازغيدم: مرجع سابق، ص  -(1)
 .346احسن بوماِف: مرجع سابق، ص  -(2)
 .266ؿبمد غبسن أزغيدم: مرجع سابق، ص  -(3)
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ترتيبان كاضحان من اعبندم البسيط إُف القائد األعلى، كمن الواجب على كل جندم أف يتقدـ جبميع طلباتو 
 اؼبباشر.الشخصية إُف رئيسو 

:ىم فئة من اعبزائريُت ال يرتدكف الزم العسكرم ييقيموف يف قيراىم كيعملوف على ربط اإلتصاؿ  الػػمسبلػػػون
كالتموين كاغبراسة كإيواء اعبنود كمراقبة ربركات العدك كنقل اعبرحى كدفن الشهداء يقصد هبم األنصار الذين 

بتدمَت طرؽ اؼبواصبلت.. كنقل اؼبعلومات عبيش التحرير، إذف اؼبسبلوف  يتطوعوف للعمل يف منطقتهم فيقوموف
ىم قوة إحتياطية عبيش التحرم الوطٍت، إٍذ يعتربكف أعضاء ؾبندين يعملوف يف نفس األماكن اليت يقطنوف هبا، 

 .(1)يقوموف بتموين اعبيش كتزكيده باألخبار كمراقبة ربركات العدك... اٍففهم 
وف اعبيش  إف الػمسبل»اجملاىد يف صفحتها العاشرة الػمسبل بالنحو التاِف: كقد تناكلت صحيفة  ىو الذم يبي

كيقـو حبراستو يف راحتو، كىو الذم وبمل الذخائر كاعبرحى، كىو الذم يقـو بتخريب السكك كطرؽ 
كىو  اؼبواصبلت من أعمدة ىاتفية كجسور كغَتىا، كىو الذم يكشف صبيع اؼبعلومات عن العدك كإذباىاتو،

الذم يبكن كحدات اعبيش من التنقل داخل القطر اعبزائرم بالنهار أك بالليل يف أمن كل مطلق، كىو يشارؾ 
 .(2)«لُت ىم دبثابة األعُت كاآلذاف كاألعضاء يف اعبسم اغبييف اؼبعارؾ أيضان، كدببادرة ـبتصرة، إف اؼبسب

 :يقوموف بأعماؿ سرية داخل اؼبدف كمهمتها  ىم فئة من الشباب ال يرتدكف الزم العسكرمالفػػػػدائيون
 تنظيم العمليات الفدائية مثل زبريب منشآت العدك اإلقتصادية كاإلدارية كالعسكرية.. كتصفية اػبونة.

اؼبؤمن باهلل كبالوطن كالذم تطوع الفدائي ىو طاقة الثورة كالكفاح اؼبسلح يف اؼبدف كالقرل، كىو ذلك اإلنساف 
 حبياتو من أجل شعبو.

ككحدات الفدائيُت تتكوف من أفواج تضم كل كاحدة منها ثبلثة أفراد يرأسها مسؤكؿ جبهة التحرير بالتنسيق 
 مع اعبيش كيشرؼ قائد الفوج على ثبلثة خبليا.

مسؤكؿ ػيكوف تنظيم اػبلية على مستول اغبي أكعدة أحياء حسب مساحة اؼبدينة كعدد السكاف هبا كعلى ال
  ، ككاف النظاـ يو نشاطهم كرسم اػبطط العملية حبدكدىاهبا مراقبة األفواج كتوج

                                                             
 .320عقيلة ضيف اهلل: مرجع سابق، ص  -(1)
 .10،  مرجع سابق، ص 11، اعبزء األكؿ، العدد اجملاىد: اللساف اؼبركزم عببهة التحرير الوطٍت -(2)
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الفدائي قائمان على السرية، فقد كاف الفدائي ينقل إُف جهة أخرل عندما يتم التعرؼ عليو يف اعبهة اليت يعمل 
ضل هبا، كإذا إستمرت مبلحقتو كاف يتم إغباقو جبيش التحرير الوطٍت، كإذا كقع أسَتان يف يد العدك فقد كاف يف

 .(1)زمبلئو على كشف رب ربت التعذيباإلنتحار على اغبياة حىت ال هب
دائيوف ىم طاقتنا الف»كإستهلت صحيفة اجملاىد يف عددىا اغبادية عشر اغبديث عن الفدائيُت فيما يلي: 

الكفاحية اؼبسلحة يف ؼبدف كالعواصم كالقرل، ىم الذين وبملوف قلوهبم على أكتافهم يواجهوف اؼبوت فبل 
يرىبونو، كينجزكف أعماؽبم ناجحة كلو أدل ذلك إُف متابعة العناصر اإلستعمارية يف عقر ديارىم، كقد ركعت 
 القوات اإلستعمارية يف اؼبدف كالعواصم دبا قاـ بو الفدائيوف من الغارات على مراكز الشرطة كاعبندرمة، كإتبلؼ

ؿ اؼبدف كالقضاء على أصحاب الريتب من الشرطة ، كإحتبلاؼبباين العمومية كالعمارات كاألندية اإلستعمارية
يف كل شرب من أرضنا اجملاىدة تقهر  كعلى الوشاة من ىذا التالوث اعببار تتكوف قوتنا اؼبسلحة اؼبناضلة كتنشر

، كبإيباف كعقيدة كبشجاعة كإنتصار   «قوات اإلحتبلؿ كتزحف كبو النصر األكرب بعـز كحـز
( شركط كمبادئ الفدائي ككاجباتو كدكره: 23، 22، 21أكردت اجملاىد يف عددىا األكؿ كيف الصفحات ) 
كل فدائي ال يذىب إُف ميداف القتاؿ إال بعد أف يتلقى تعليمان عسكريان ييتيح لو أف يبدم نشاطان   أجل»

ولو ىذا ع الكفاح الذم يقـو بو، كأف تتوفر فيو التعليم عناصر الًتبية كالتكوين اليت يستلزمها نو  ؾبديان.. أك ىبي
، كالتمتع بالصفة اعبسمية ، اؼبؤىبلت البدنية، كأف يكوف بنية ذبعلو قادران على أف يتحمل حياة شاقة بعض

كالتكوين العسكرم، كهبب على الفدائيُت أف يتعاكنوا كيتعاضدكا يف مسَتهتم كال يسوغ ألحدىم أف يغادر 
 .(2)«لق عظيم كأف ىبفضوا جناحهم للسكاف بدكف رخصة، أف يكونوا على خ

 
 
 

                                                             
 .12ؿبمد قنطارم: مرجع سابق، ص  -(1)
( إلندالع الثورة التحريرية  كزارة اإلعبلـ، 30، طبعة خاصة بالذكرل )1957أكت  30اجملاىد: اللساف اؼبركزم عببهة التحرير الوطٍت، -(2)

 .08، 07، ص ص، 1984اعبزائر،اعبزء األكؿ،  العدد التاسع، 
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مؤمن بدينو كبوطنو كبقيدسية النضاؿ، كىو شاعر دبا يصنع، متبصر فيو، إنو صورة  لمناضاعبزائرم،  الفدائي»
سبثل اعبزائر اؼبناضلة اليت جعلت شعارىا، كل فرد ككل شيء للدفاع يف سبيل حرية األمة اعبزائرية كسعادهتا 

»(1). 
  المصالح الػمنبثقة عن جيش التحرير في فترة ما بعد الػمؤتمر: :ػػػػػػ 3
لقد أسس جيش التحرير الوطٍت مصاٌف تؤمن لو اػبدمات الضركرية لػمواصلة الكفاح حىت النصر الػميبُت   

 تدعيمان لقاعدتو اإلمدادية كاإلدارية نذكر منها:
حيث ىناؾ األطباء كاألطباء اؼبساعدكف من كىي موجودة على صبيع اؼبستويات، المصالح الصحيػػػة: ( أ

الطلبة الذين غادركا مدرجات اعبامعات كإلتحقوا بصفوؼ الثورة، كالذين مت تكوينهم يف اؼبيداف حىت أصبحوا 
بفعل اػبربة كالتجربة فبرضُت أكفاء، كتقـو ىذه الػمصاٌف بإخبلء اعبرحى كمعاعبتهم يف مراكز اعبيش باعبباؿ 

ألمراض سواء كانوا ؾباىدين أك مدنيُت، كينتقل األطباء كاؼبساعدين كاؼبمرضوف إُف كل كعبلج اؼبصابُت با
 الػمناطق لضماف سَت الػمستوصفات كاؼبستشفيات كالعيادات يف اعبباؿ.

تقـو بإنشاء اؼبستودعات لتخزين مواد التموين خبياطة األلبسة العسكرية، مصلحة التموين والتجهيز: ( ب
 اغبربية. التخزين اإلحتياطي من األكل ككذا الػمحافظة على الذخَتةكتوزيع الػمؤكنة ك 

تقـو بصيانة األسلحة كإصبلح األعطاؿ كحفظها من التلف كالتآكل كتوزيعها مصلحػػة العتػػاد الحربي: ( ج
 على الوحدات اؼبختلفة دبيراعاة الشركط اؼبوضوعية للمناطق كالنواحي كالقسمات.

قـو ىذه الػمصلحة بتنظيم الػموارد الػمالية كالغنائم اغبربية بواسطة اللجاف الشعبية اليت تالمصلحػػة الػمالية:( د
 تسلمها إُف مسؤكؿ القسمة، كتتبع السيلم اإلدارم حىت تصل إُف مستول الوالية.

كتتمثل مصاريف اؼبصلحة يف دفع شبن األسلحة اليت يشًتيها جيش التحرير من اػبارج، كدفع اؼبنح العائلية 
 . (2)ألسر الشهداء كاجملاىدين كشراء اؼبؤكنة كاللباس كالغطاء كـبتلف األشياء الضركرية عبيش التحرير

 

                                                             
( إلندالع الثورة التحريرية  كزارة اإلعبلـ، 30، طبعة خاصة بالذكرل )1957أكت  30اجملاىد: اللساف اؼبركزم عببهة التحرير الوطٍت،  -(1)

 .08، 07، ص ص، 1984اعبزائر، اعبزء األكؿ،  العدد التاسع، 
، مديرية اإلتصاؿ 180"، ؾبلة ركضة اعبندم، العدد1962 -1954كزارة الدفاع الوطٍت" التنظيم العسكرم للثورة التحريرية اؼبسلحة  -(2)

 . 04، ص 1998كاإلعبلـ كالتوجيو لوزارة الدفاع الوطٍت، اعبزائر، نوفمرب 
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كميهمتها ربط اإلتصاالت بُت كحدات جيش التحرير الوطٍت لتحديد التجمعات الػمصالح اإلجتماعيػػة: (ه
الشهداء كالػمناضلُت الذين زيج هبم يف السجوف ، كما هتتم بتقدمي اؼبساعدة الدائمة ألبناء (1)كأماكن اإللتقاء

اإلستعمارية، فتوزع ىذه اؼبصاٌف شهريان اؼبنح على عائبلت اجملاىدين كاؼبسبلُت كالفدائيُت، كتساعد الفبلحُت 
 .(2)اؼبنكوبُت، كالتجار الػميضربُت، كما تقدـ إعتمادات مالية للمدارس

مهمتها ىي تأمُت كافة أنواع اإلتصاالت الربيدية كاالسلكية بُت ـبتلف كحدات  مصػػػالح اإلتصاالت:(و
جيش التحرير الوطٍت، كىي مسؤكلة على سرعة اإلتصاالت كضماف كصيوؿ الربقيات يف اؼبدة البلزمة كحسن 

يف الًتتيب الزمٍت ؽبذه اإلتصاالت، )تعطى ؼبختلف كحدات اعبيش فرصة التجمع أك التشتت بسرعة ىائلة 
 مناطق العمليات(، كتنقسم إُف:

الرسائل كاألخبار العادية غَت اؼبستعجلة اليت يقـو بنقلها اعبنود أك اؼبسبلوف أك اؼبدنيوف إتصاالت عادية: -
 ؿبل الثقة من مركز إُف آخر.

يا إُف تشمل الربيد التابع ؼبصاٌف جيش التحرير اؼبختلفة الذم ييبعث من اؽبيئات الدناإلتصاالت البريدية: -
 نوعاف: اؽبيئات العليا، كىي

  :هبرم بُت الوالية كالػمناطق التابعة ؽبا بصورة منتظمة.بريد عػػادي 
  :(3)ىو الربيد الػمستعجل يتم يف غالب األحياف بواسطة اإلتصاؿ االسلكيبريد سريع. 

إنعقد اإلجتماع،  كقد»تطرقت صحيفة الػمجاىد يف عددىا الثالث، كيف الصفحة الثالثة عن اؼبؤسبر كقراراتو: 
جي موليو "إنو إنعقد رغم كجود ستمائة ألف جندم فرنسي.. كرغم الػمراقبة العسكرية الدقيقة اليت نظمها 

جبباؿ القبائل، كإنعقد هبذه اؼبنطقة اؽبادئة بزعمهم، كقد إستمرت أعماؿ اؼبسؤكلُت الذين أتوا من  "كالكوست
عمالة كىراف كعماليت اعبزائر كقسنطينة طيلة طبسة عشر يومان يف جو من األمن التاـ بوادم الصوماـ،.. لقد 

  أصبح رجاؿ ىذا اعبيش ببدلتهم اػباصة كعبلماهتم 
 
 

                                                             
 .133، ص 2007عبد الكرمي بوشريط: اؼبفيد يف التاريخ، اعبزائر، دار اؼبفيد للنشر كالتوزيع،  -(1)
، ص 1979، اعبزائر، مطبعة اضبد زبانة، 1954( لثورة نوفمرب 35اعبزائر، طبعة خاصة بالذكرل )كزارة االعبلـ كالثقافة، كيف ربررت  -(2)

78. 
 .05" مرجع سابق، ص 62 -54كزارة الدفاع الوطٍت"التنظيم العسكرم للثورة التحريرية اؼبسلحة  -(3)
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مندكبيات ػبحت مصاغبو منظمة تنظيمان جديدان من مواصبلت كإستعبلمات كمصاٌف التموين كالكإمتيازاهتم كأص
 .(1)«اسية..يالس
هتتم بتنظيم كتكوين الشعب، كتيشرؼ على الػمناطق احملررة فضبلن عن رفع مصػػالح الدعػػاية واإلعػػالم: (7

 التحرير الوطٍت كتقدـ اإلشارات الضركريةالركح القتالية، كدعم التكوين السياسي يف أكساط كحدات جيش 
للمجالس الشعبية، كتعتقد إجتماعات عامة لتقدمي تعليمات اعببهة للجماىَت، كتعلميهم بالوضع السياسي 

 (2)كالعسكرم على صعيد اؼبنطقة، أك على اؼبستول الوطٍت
تضليبلت الفرنسية إضافة إُف مهمتها ربط اإلتصاؿ بُت القادة كاعبماىَت بنشر تعليمات اعببهة كالرد عن ال

 . (3)تكوين اجملاىدين
لػمصلحة اإلستخباراتواإلستعبلمات دكرىاـ للغاية، حيث تقـو بتحليل األخبار كالتصروبات الػميعادية قصد  

إستغبلؽبا لفائدة الثورة، إُف جانب ذلك تقـو بتحريات حوؿ األشخاص الػمشكوؾ فيهم كالػمشتبو يف تعاكهنم 
 راقبة ربركات العدك، كالرد على دعايتو كالتأكد من مدل صحة األخبار الواردة.مع العدك، كم

قامت بإصدار العديد من النشريات كالدكريات كاجملبلت مثل "اؼبقاكمة" مث مصلحة الصحػػافة واألخبػػار: -8
بإطبلع "اجملاىد"، ككونت فرؽ سينمائية كفرؽ تصوير، كما كانت تلعب دكر ككالة األنباء حيث تقـو 

دبختلف صيور التنكيل  الصحف كاجملبلت العاؼبية بأحداث الثورة كإنتصاراهتا الباىرة على العدك كإمدادىا
 .(4)باؼبدنيُت العزؿ كتعذيب الػمجاىدين

 مهام جيش التحرير الوطني وأىدافو الجديدة:الرابعالفرع : 
نظران لتطور جيش التحرير الوطٍت من حيث العدد كالعدة، كإتساع نطاؽ الثورة كاإللتحاـ الشعيب حولو     

 تعددت مهاموي كمنها: 
 .القيػاـ بالعمليات العسكرية يف اؼبيداف  (أ 

 .نصب الكمائن كالتدريب على حرب العصاباتب(
 .زبريب منشآت العدك من طرقات كأعمدة ىاتفية كجسور كسكك حديدية... اٍف ج( 

 
                                                             

 .03ث، مرجع سابق، ص اجملاىد: اللساف اؼبركزم عببهة التحرير الوطٍت، اعبزء األكؿ ،العدد الثال -(1)
 .78كزارة اإلعبلـ كالثقافة، كيف ربررت اعبزائر؟، مرجع سابق، ص  -(2)
 .133عبد الكرمي بوشريط: مرجع سابق، ص  -(3)
 .05، مرجع سابق، ص 180كزارة الدفاع الوطٍت، ؾبلة ركضة اعبندم، العدد  -(4)
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 .القياـ بعمليات التوعية كالتعبئة اعبماىَتية ( د
 .إعبلـ اعبماىَت بإستمرار بتطورات الثورية عسكرية كسياسيان كدبلوماسيان  ( ق
 .تعيُت قادة النواحي العسكرية بواسطة ىيئاتو ( ك
 العسكرم مثل الرماية كالتحكم يف إستعماؿ أنواع األسلحةتكوين مراكز سرية للتدريب  ( ز
التكوين العسكرم عبنود جيش التحرير الوطٍت ألف ثورة أكؿ نوفمرب َف تكن ثورة عسكرية فحسب  ( ح

اعبزائرم، حيث  كلكنها تستهدؼ إحداث التغيَت اإلقتصادم كاإلجتماعي كالسياسي كالسيكولوجي للمجتمع
كعقائديان كنفسيان حىت يقتنع بعدالة القضية الوطنية اليت ييدافع عنها فبا هبعلو  يتم تكوينو سياسيان عسكريان 

 .(1)مستعدان على الدكاـ ؼبواجهة العدك، ككذا غرس الركح الوطنية فيو كإؽباـ ضباسو
:أما األىداؼ الجديدة لجيش التحرير الوطني فيمكن حصرىا في النقاط التالية 

 .توجيو لعمليات العسكرية إُف اؼبراكز اليت ربتوم على األسلحة كالذخَتة اغبربية لئلستيبلء عليها  -1
 .زبريب اؼبؤسسات كاؼبنشآت اإلقتصادية الفرنسية دبا فيها ضيعات اؼبعمرين  -2
 .تنظيم كإنشاء اؽبياكل السياسية كالعسكرية كتوسيعها  -3
 (.2)و اؼبسلحُت كعمبلئوكالرعب كسط قوات العدك، كمدنيي إحداث الفزع  -4
نشر الفوضى إُف أقصى حد يف فرنسا يف اؼبيداف اإلقتصادم كاإلجتماعي حىت تصبح مواصلة اغبرب   -5

 .يف اعبزائر مستحيلة بالنسبة لفرنسا
 .عزؿ فرنسا سياسيان يف اعبزائر كالعاَف  -6
ُت الدكلية )إعطاء شخصية إعطاء اغبركة الثورية طابعان من اإلنتشار هبعلها مطابقة ؼبا تقتضيو القوان  -7

كغدارة اؼبناطق اليت حررىا جيش التحرير اعبيش كنفوذ سياسي جدير بأف ييعًتؼ بو، كإحًتاـ قوانُت اغبرب 
 .إدارة طبيعية(

 
 
 
 

                                                             
 .71، 70، مرجع سابق، ص ص، 56، 54أثناء الثورة التحريرية احسن بوماِف: أدكات التجنيد كالتعبئة اعبماىَتية  -(1)
 . 213الغاِف غاِف: جيش التحرير الوطٍت دراسة يف النشأة كالعداد كالتكتيك، مرجع سابق، ص  -(2)
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 (1)تعزيز الشعب كمساندتو بإستمرار أماـ اعبهود اليت بذؽبا الفرنسيوف إلدارتو  -8
الثاني: الهيئػػات العسكرية لجيش التحرير الوطني: فصلالػ 

كاف جيش التحرير الوطٍت غبظة ميبلده، ؾبرد ؾبموعات صغَتة كمبعثرة من اؼبناضلُت السابقُت يف التيار       
اإلستقبلِف للحركة الوطنية الذين إلتفوا حوؿ عصبة من قدامى اؼبنظمة اػباصة يف مناطق األكراس كالقبائل 

لقسنطيٍت كاعبزائر العاصمة كقطاع كىراف، كيف فًتة قصَتة حقق تطوران مذىبلن من الناحية العددية، ا كالشماؿ
اؼبناطق خبلؿ األشهر العشرة األكُف، مثل ما حدث يف كل من األكراس  حىت أنو تضاعف عدة مرات يف بعض

عض الواليات التارىبية، كمع أصبح تعدادهي باآلالؼ يف ب 1956كالقبائل كالشماؿ القسنطيٍت كمع هناية سنة 
ذلك فإف ىذا التطور العددم يف نظر القادة السياسيُت للثورة َف يكن مؤشران حقيقيان على التطور العسكرم، 
ألف جيش التحرير الوطٍت إستمر يف أدائو الثورم شبيهان بالعصابات اؼبعزكلة يف مناطق متباعدة كإفتقاده للهيكلة 

ة نوعية ربوؿ نقل أحدث اطات اؼبتزايدة يف صفوفو، إُف أف جاء مؤسبر الصوماـ الذمكالتنظيم بالرغم من اإللبر 
 .(2)إُف جيش حقيقي كمنظم كاؼبناضلُتمن خبلؽبا جيش اؼبتطوعُت 

فتحت الثورة اعبزائرية عهدان يف تارىبها، إف   لقد»كما صرح "عباف رمضاف" يف نظرة تقييميو ؼبؤسبر الصوماـ: 
كفاحها يأخذ مداهي الكامل اآلف، كقد أصبح جيش التحرير جيشان حقيقيان لو شخصيتو اػباصة كمزكد بقيادة 
موحدة، كأصبح الزم كالرتب كالشارات العسكرية موجودة.. كأعيد تنظيم ـبتلف اؼبصاٌف من إتصاالت 

 .(3)«سيةك.. كؿبافظات سيا كإستخبارات
عرؼ  1958سنة  كبداية 1957كاعبدير بالذكر أف جيش التحرير الوطٍت بعد مؤسبر الصوماـ، أم يف أكاخر 

 مستجدات كتطورات كثَتة سواء كاف من ناحية العدد كالعدة )تطور كمي كنوعي( أك من ناحية التنظيم.
 
 
 
 

                                                             
 .350، اعبزائر، منشورات اؼبتحف الوطٍت للمجاىد، ص 1956، 1954احسن بوماِف: إسًتاتيجية الثورة يف مرحلتها األكُف  -(1)
 -2005، أطركحة دكتوراه، جامعة اعبزائر، قسم التاريخ، 1962 -1954عبد النور خثَت: تطور اؽبيئات القيادية للثورة التحريرية  -(2)

 .222، ص 2006
 .03اجملاىد: اللساف اؼبركزم عببهة التحرير الوطٍت،اعبزء األكؿ،  العدد الثالث، مرجع سابق، ص  -(3)
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 : جذور نشأة جيش التحرير الوطني على الحدود:ػػػػ 1
إف فكرة تشكيل جيش ربرير خارجي َف يتم طرحها أك إقًتاحها من طرؼ أم قائد من قادة الثورة يف    

، 1956 -1955يف سنيت  الػمرحلة التحضَتية للكفاح اؼبسلح، كما أهنا َف ذبد أم قبوؿ عند قيادة العاصمة
 يكونوا مقتنعُت بفكرة إنتظار كاعبدير بالذكر أف بعض القادة األكائل مثل "ديدكش مراد" ك"زيغود يوسف" َف

السبلح من اػبارج للمبادرة بالعمل الػميسلح، أك بالًتيث إُف حُت إمتبلؾ قدر كبَت من العدة العسكرية ؼبباشرة 
الكفاح الػمسلح، كييعد "مصطفى بن بولعيد" أكؿ القادة الذين كاف ؽبم السبق يف التحضَت ؼبشركع إنشاء 

مصطفى بن بولعيد  ، عندما إلتقى1954كانت أكؿ خطوة يف ذلك يف صيف قواعد دعم خلفية يف اػبارج ك 
يومان، تقرر خبلؽبا إنشاء قاعدة طرابلس اليت أككلت  20ؼبدة  1954أكت  15كأضبد بن بلة يف طرابلس يف 

 .(1)إليها مهاـ توفَت السبلح كالدعم الليوجيسيت عبيش التحرير بعد اإلنطبلقة
مبعوثان  1955خلف بن بولعيد على رأس اؼبنطقة األكُف، أنو أكفد يف بداية جواف كما قبد بشَت شيهاين الذم 

إنطلقت ؾبموعة  كبالفعل (2)إُف تونس يف مهمة إقامة تنظيم عسكرم كسياسي على األرض التونسية نفسها
ش التحرير من الدكريات من اغبدكد اعبزائرية التونسية إلستقداـ األسلحة من ليبيا كما بعثت قيادة قاعدة جي

بتونس بعد إعبلف إستقبلؽبا حبواِف شهرين شاحنة إُف ليبيا عبلب السبلح، كقد إجتازت اؼبركز اعبمركي 
التونسي لكن فرنسا إعًتضتها كإستولت على شاحنة كأسرت سائقها ألف القوات الفرنسية كانت ال تزاؿ ربتل 

 إقليم قفصة، كَف يتحسن الوضع يف عملية التسليح منطقة اغبدكد التونسية الليبية كمنطقة الػمناجم اؼبنتشرة يف
 .1956)تونس كاؼبغرب( سيادهتا يف مارس إال بعد إستكماؿ الدكلتُت 

قطعة يف الشهر، ككانت تيوجو إُف اؼبناطق األكُف كالثانية  250ككانت تصل الثورة منها أسلحة حربية دبعدؿ 
البلزمة، ككانت تتلقى األسلحة من بعثة الثورة يف أكركبا كمصر كيقـو فبثلوىا بتمريرىا إُف  الذخَتةكالثالثة، مع 

 ، كعينت الثورة شبو قيادة (3)اعبزائر عن طريق القطر التونسي الشقيق

                                                             
 . 222عبد النور خثَت: مرجع سابق، ص  -(1)
صباؿ قناف: حملة تارىبية عن جيش التحرير الوطٍت، أعماؿ اؼبلتقى الوِف حوؿ نشأة كتطور جيش التحرير الوطٍت، منشورات كزارة  -(2)

 .72، 71، ص ص، 2005اجملاىدين، اعبزائر، 
دكد الشرقية، أعماؿ اؼبلتقى الدكِف حوؿ نشأة كتطور جيش التحرير يوسف مناصرية: قوات جيش التحرير الوطٍت اؼبتمركزة على اغب -(3)

 . 130، ص 2005الوطٍت، منشورات كزارة اجملاىدين، اعبزائر، 
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أركاف مشًتكة يف الشماؿ التونسي، جزائرية، تونسية، دبساعدة السلطات التونسية، كسبثل عملها يف تسهيل  
سبوين جيش التحرير الوطٍت يف صبيع اؼبيادين، كتوسعت مهاـ ىذه اؽبيئة لتشمل اإلىتماـ دبعاعبة عمليات 

 .(1)اعبرحى يف اؼبستشفيات التونسية، كجعلت القطر التونسي مركز راحة للمجاىدين اعبزائريُت
عند اؼبناطق اغبدكدية مث توالت عمليات كضع كتأسيس القواعد كاؼبراكز العسكرية التابعة عبيش التحرير الوطٍت 

صمة تونس، كيف ضواحي الشرقية كالغربية، كيف بعض األحياف يف العمقُت التونسي كاؼبغريب بالقرب من العا
هناية  ء، لكن الشركع يف تأسيس جيش اغبدكد كقوة عسكرية مستقرة يف اػبارج تأخرت إُفالدار البيضا

بعد  ،ـ1955أف بدية تشكيل جيش اغبدكد كاف هناية  "ؿبفوظ قداش"، حيث يذكر 1957كبداية  1956
 .1956ؾباىد يف جويلية  1200ؾباىد باغبدكد الشرقية مث إرتفع العدد إُف  200إستقرار 

كيعد "كرمي بلقاسم" أكؿ من بادر من قادة الثورة اليت تبٌت تلك الفكرة )فكرة إنشاء جيش حديث خارج 
الرائد إيدير أكؿ تصور ؼبخطط إنشاء جيش نظامي عند اغبدكد  الًتاب الوطٍت(، بعدما تلقى من مساعده

 (2)الشرقية كالغربية، كمن منطلق كل ىذه اػبطوات تأسست القواعد اػبلفية عبيش التحرير الوطٍت
إستمر ىذا النشاط بإنتظاـ، كسبيز خاصة بتكوين كحدات من جيش اغبرير الوطٍت على األراضي التونسية مث 

صفوؼ الثورة خاصة يف اؼبنطقة األكُف، ككانت ىذه الوحدات تتكوف أساسان من اعبزائريُت  توجيهها إُف تدعيم
جزائرم كالكثَت منهم كانواٍ  800000اؼبقيمُت بالقطر التونسي، كالذم ذكرت اؼبصادر أف عددىم كاف حواِف 

 قادرين على ضبل السبلح.
اغبدكد الشرقية، األكُف يف غار الدماء كالثانية يف  أصبحت الثورة اعبزائرية سبلك قاعدتُت على 1957كمع هناية 

تاجورين على األراضي التونسية، ككاف عدد اجملاىدين يف ىاتُت القاعدتُت بإستثناء جيش الوالية األكُف قد بلغ 
 .1958جانفي  15ؾباىد يف  3300، مث إرتفع إُف حواِف 1957ديسمرب  20ؾباىد حىت تاريخ  2300
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الوالية األكُف ىنا، ألف جيشها كاف موزعان على عدة مهاـ أكؽبا اعبهاد على مستول الوالية،  كقد أستيثنيت
كضباية الوحدات احمللية اؼبتنقلة كالعابرة إُف تونس من الواليات الثانية كالثالثة كالرابعة، كثالثها كثانيها التنقبلت 

اؼبناطق اغبدكدية الشرقية كاعبنوبية لية على أف اجملاىدين يف ىذه الوالية كانوٍا ينشطوف يف عمليات قتا
 .(1)الشرقية

 القواعد الخلفية لجيش التحرير الوطني:  :ػػػػػػػ 2 
  :مت تشكيل القاعدة الشرقية عند إنطبلؽ الثورة التحريرية، كما أشرنا إليو سابقان كىي القػػاعدة الشػػرقية

جزء من اؼبنطقة الثانية، ربت قيادة "ديدكش مراد" كىو ما ذىب إليو اجملاىد "شويشي العيساين" يف شهادتو: 
كقد أدرجنا يف البداية ضمن من الناحية التنظيمية فإف ناحيتنا كانت توجد بُت اؼبنطقة الثانية كاألكُف،  أنو»

 .(2)«تراب اؼبنطقة الثانية
نواحي  04جبار أعمر كرفاقو، كمت تقسيم اؼبنطقة إُف  توُف اؼبهمة 1954بإستشهاد "باجي ـبتار" يف نوفمرب 

ميهمتنا صبع السبلح كتوفَت التموين كخلق إتصاالت جديدة كإستئناؼ عملية التجنيد كالذين توزعوٍا يف 
صفوؼ العساكر اعبزائريُت يف اعبيش الفرنسي، كالشباب اؼبؤمن بقضية الوطن كالذين توزعوا على القطاعات 

 (:األربعة )النواحي
 زة؛ػػػػػػػػػونػػػػػػػقطاع ال 
 قطاع الػمشركحة؛ 
 قطاع بٍت صاٌف؛ 
 (3)لػػػػػػاع النبايػػػػػػػػػػػقط. 

 
 
 
 
 

                                                             
 .289يوسف مناصرية: مرجع سابق، ص  -(1)
، رسالة ماجيستَت، اؼبدرسة العليا لؤلساتذة 1960 -1958بلفردم: ىيكلة كتنظيم جيش التحرير الوطٍت على اغبدكد الشرقية كالغربية  -(2)

 . 34، ص 2005 -2004بوزريعة، اعبزائر، 
 .66، 47ائر، دار األمة للنشر كالتوزيع، ص ص عبد اغبميد عوادم: القاعدة الشرقية، اعبز  -(3)
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 تطور الهيكػػل التنظيمي العسكري والسياسي للقاعدة الشرقية:أ( 
خبلؿ مؤسبر الصوماـ َف زبيص القاعدة الشرقية دبيزة إمتبلؾ تنظيم قائم بذاتو بل إندؾبت ؾبددان ضمن      

الوالية الثانية، كحسب شهادة "عمار بوقبلز" فإف مؤسبر الصوماـ َف يأخذ بعُت اإلعتبار كياف ناحيتنا، كقاـ 
عقد إجتماع على مستول الناحية كتقرر فيو ما  كاليات فقط، ؽبذا مت عقد اإلتفاؽ على 06بتقسيم الببلد إُف 

 يلي:
 مباركة مؤسبر الصوماـ كإطار لتوحيد العمل الثورم كتنظيمو. 
 "كييضيف اجملاىد العيساين أف تكوين كالية [1]اإلعبلف عن تكوين كالية سوؽ أىراس "القاعدة الشرقية ،

قية كسبت ىيكلتها سياسيان كعسكريان، ، كىكذا أنشئت القاعدة الشر 1956نوفمرب  16سوؽ أىراس كاف يـو 
 ككاف التنظيم العسكرم من القمة إُف القاعدة قائمان على الشكل التاِف:

 .القيادة العليا لوالية سوؽ أىراس )القاعدة الشرقية( -1
 .العقيد عمار العسكرم )اؼبدعو عمارة بوقبلز( قائد للقاعدة الشرقية سياسيان كعسكريان   -2
 .الرائد ؿبمد عواشرية نائب أكؿ مكلف بالشؤكف العسكرية  -3
 .الرائد الطاىر سعيداين نائب ثالث مكلف باؼبواصبلت كاألخبار  -4
 .ثاين مكلف بالشؤكف السياسية الرائد اغباج ػبضر نائب  -5
 الرائد سليماين بلعشارم.  -6

شويشي العيساين، عبد الرضباف بن  مثاؿ: اغباج ػبضر، رابح نوار،ككيجد يف القاعدة الشرقية ؾباىدكف ركاد أ
ساَف، أضبد دراية، ؿبمد شريف مساعدية، طاىر ساعد السعود، طاىر زبَتم[، ككاف ىذا األخَت برتبة عقيد 

 على رأس الوالية األكُف.
مت تشكيل الفليق األكؿ كالذم يبتد نشاطو العسكرم من باب شرؽ أـ الطوب  1956أكتوبر  16كبتاريخ 

نوفمرب  01العيساين، أما الفليقاف الثاين كالثالث فقد مت تشكيلها يف  ودهي اجملاىد شويشيإُف الداموس كيق
، فالثاين يبتد نشاطو من الداموس إُف سوؽ ىراس، يف حُت تشكل كل من الفليق الرابع كاػبامس يف 1956
كؿ بشايرية عبلكة يقوده النقيب شويشي العيسانيواؼببلـز األ ، ككاف الفليق األكؿ يضم ثبلث كتائب1958

 .نائبان أكؿ لو مكلف بالشؤكف العسكرية 

                                                             
 .36بلفردم صباؿ: مرجع سابق، ص  -(1)
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أما اؼببلـز األكؿ رصاع مزكز فكاف نائبان ثاين مكلفان بالشؤكف السياسية، كمبلـز األكؿ اغباج طبار مكلف 
 باؼبواصبلت كاألخبار.

كاعبدير بالذكر أف كل كتيبة تتكوف من ثبلث فصائل، كالفصيلة من ؾبموعة أفواج، كالفوج ميكوف من فرؽ، 
 جنود. 05 – 04كالفرقة مكونة من زمر، كالزمرة يًتاكح عدد جنودىا ما بُت 

 القاعدة الشرقية وقوافل تموين الواليات باألسلحة: -ب
ؿ األسلحة إُف الوالية الثانية، كمن ىذه األخَتة إُف الواليات ألقيت على عاتق القاعدة الشرقية مهمة إيصا 

قادة الوالية الثانية ىذه الثالثة كالرابعة كاػبامسة، كبعد إجتماع بُت مسؤكِف الوالية الثانية كالقاعدة الشرقية رفض 
يتُت الثالثة الفكرة فأخذت القاعدة الشرقية على عاتقها مهمة سبوين الواليات داخل الوطن، كباألخص الوال

كالرابعة، إضافة إُف توسيع نطاؽ الثورة خاصة بعد إنشاء اػبط اؼبكهرب كقد خاضت العديد من اؼبعارؾ منها 
، كمعركة جبل كيبلف عاـ 1957كمعركة رأس العركس يف أكتوبر  1957معركة كاؼ اؼبسخوطُت أفريل 

افل السبلح كالرجاؿ إلمداد الواليات إال أهنا تداركت تأخرىا بقو  القاعدة الشرقية تأخر، كرغم 1959
 .(1)بالداخل
  :تعود النواة األكُف للقاعدة الغربية إُف قادة جيش التحرير الوطٍت كجبهة التحرير كالوطٍت، القاعدة الغػػربية

قاعدة التجنيد كمع البدايات األكُف للثورة التحريرية اليت إزبذت من الشريط اغبدكدم بُت الغرب كاعبزائر 
القتاؿ، كحرب العصابات  كتائب كتدريبهم على األسلحة كفنوفالثورم، كالتوحيد كاؽبيكلة يف اػببليا كال

كاأللغاـ، كالتمريض كالتموين، كما قامت قيادة القاعدة ببناء عدة مراكز كمعسكرات للثورة خاصة بعد كصوؿ 
 كأىم اؼبراكز قبد: 1955أكؿ الشحنات من األسلحة سنة 

  كيقع يف جبل تافوغالت قرب بركاف كميهمتو التكوين السريع على إستعماؿ التكتيك مركز الزاكية(
 .العسكرم(
  ٍدل مركز دار ؿبمد كلد اغباج )ىو من جنسية مغربية، تكفل بإسكاف اجملاىدين كإيواء اعبرحى كأى

 .(2)مزرعتو عبيش التحرير الوطٍت(
 
 

                                                             
 .48، 47، ص ص 2001، اعبزائر، دار األمة للنشر كالتوزيع، 1ين: القاعدة الشرقية قلب الثورة النابض، طاالطاىر سعيد -(1)
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  مركز كجدة الرئيسي(مركز أكالد برتيلو )كيتكفل باعبرحى قبل نقلهم إُف. 
  مقر القيادة ألركاف الغرب مث مقران لقادة ىيئة األركاف  1958مقر القيادة بوجدة كالذم يصبح بعد

، كتضم اؼبراكز التالية: ] مركز جناف عبد اهلل اؼبختص يف إستعماؿ األسلحة، مركز جناف 1960العامة سنة 
كمركز جناف منصورم خاص واؽ لتخزين القنابل، السواحي ؿبمد خاص بصناعة اؼبتفجرات، كمركز جناف مس

 .(1)بالتموين..[
اػبلفية الغربية اؼبٍعرب كاؼبكاف اآلمن إلنزاؿ كالتوزيع، كيف إطار اؼبساعدات اؼبصرية للثورة، كصلت  ككانت القاعدة

مام  21الشحنة السابعة "دفاكس" كاػباصة بالوالية الثالثة كاػبامسة، ككصلت إُف موقع اإلنزاؿ باؼبغرب يـو 
1956(2). 
 :ظهػػػور لجنة العمليات العسكرية (C .O.M)(3) : 
يف ظل إنشاء خطي شاؿ كموريس، كإنطبلؽ العمليات اعبهنمية ػبنق الثورة كمنع كصوؿ العتاد كالسبلح     

، إستدعت ىذه العوامل من عبنة العمليات للواليات، كإنقطاع اإلتصاالت بُت ىذه األخَتة كالقيادة يف اػبارج
فقد مت يف  .[4]اصة كجيش التحرير بصفة عامةالعسكرية اليت تعترب النواة األكُف ؽبيئة األركاف العامة بصفة خ

تشكيل قيادتاف للعمليات العسكرية قيادة غربية كقاعدهتا يف الناظور باؼبغرب مكلفة بالواليات  1958ربيع 
الرابعة كاػبامسة كالسادسة، ييسَتىا العقيداف بومدين ىوارم كقايد أضبد اؼبدعو سليماف، أما قيادة العمليات 

اؿبمد السعيد،  )ا يف تونس فكلفت بالواليات األكُف كالثانية كالثالثة، كتتكوف القيادة من: الشرقية كقاعدهت
، كإستطاع ىوارم بومدين يف ظرؼ قصَت (5)(كعمارة بوقبلز، كمصطفى بن عودة، كالعمورم ؿبمد، كعوا شرية

 تثبيت كتطوير أجهزة اإلستعماالت كاإلمدادات اليت أنشأىا بوصوؼ عبد اغبفيظ، كما سبكن من توحيد 
 
 

                                                             
 .45صباؿ بلفردم: مرجع سابق، ص  -(1)
(2)- Abdel Madjid BOUZBID : La Logistique durant la Guerre de Libération nationale, ce 

que je sais, 2eme ed, CNERMNR N 1945, Alger, 2006, P103 .   
(3)- COM : Comite Opérations Militaire.                                                              
 .69صباؿ بلفردم: مرجع سابق، ص  -(4)
، 2011، اعبزائر، دار القصبة للنشر، 2، ط1962 -1946علي كايف: مذكرات علي كايف من مناضل السياسي إُف قائد عسكرم  -(5)

 .216ص 
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 الصفوؼ كالتعاكف كربط التنسيق بُت اعبنود كالقيادة بغرب الببلد، كما دٌعم اعببهة الغربية باؼبراكز العسكرية:
   جندم يف ـبتلف  400ككٌوف أكثر من  1957مركز طبيسات )يقع بُت مكناس كالرباط، كتأسس عاـ

 .األسلحة(
  كيقع بُت جباؿ تافوغالت، كيبعد عن مركز مرسى بن مهيدم بػ:  1959مركز بركاف )الذم تأسس عاـ

 .جندم( 1500كلم ككٌوف أكثر من   15
   4000اإلستقبلؿ أكثر من  ، زبرج منو إُف غايةبضواحي الناظور 1959مركز كبداين )تأسس عاـ 

 .جندم(
   سرير، كـببزة كقصابة كمراكز لصناعة اؼببلبس العسكرية(.100مركز كجدة ) كبو مستشفى بسعة 

، إُف إهباد لباس موحد عبنود اؼبناطق اغبدكدية، ميطابقان 1959كما سعت ىيئة األركاف الغربية كبداية من سنة 
، فإف ()كحسب التقرير السابق الذم قدموي بومدين يف إجتماع عبنة العقداء العشر، (1)للمناطقللطبيعة اؼبناخية 

 أعماؿ قيادة اؽبيئة الغربية تتلخص يف: 
 .الًتكيز على التوزيع العادؿ لئلمدادات بُت كحدات جيش التحرير الوطٍت على اغبدكد   (أ 
 .أماـ الوحدات اؼبقاتلة زبريب منشآت العدك كقطع األسبلؾ الشائكة لفتح الطريق  (ب 
 .التكوين اؼبزدكج العسكرم كالسياسي عبنود جيش التحرير الوطٍت على اغبدكد  (ج 

اؼبغربية دعمت جبنود كإطارات  -كاعبدير بالذكر أف ىذه اؼبدارس كاؼبراكز اليت أنشئت خلف اغبدكد اعبزائرية 
فبا أرغم العدك على اإلستنجاد بقوات اغبلف ذات كفاءة لتغيَت اإلسًتاتيجية اغبربية عبيش التحرير الوطٍت 

واجهة خطر جيش التحرير الوطٍت على اغبدكد.
ي
 األطلسي، كالزيادة يف عدده كعدتو ؼب

كبالرغم من النجاح الذم حققتو القاعدة الغربية، فإف نظَتهتا يف اعببهة الشرقية شهدت إضطرابات كبَتة ناذبة 
 عن أسباب كثَتة منها، خاصة اػببلفات اعبهوية كالوالءات الشخصية 

 
 

                                                             
 .72صباؿ بلفردم: مرجع سلبق، ص  -(1)
()-  ،عبنة العقداء العشرة: كىم: ) ىوارم بومدين، عمارة العسكرم، اؿبمد السعيد، ؿبمد لعمورم، قايد أضبد، عمار بن عودة، العقيد نواكرة

 عواشرية، بوصوؼ عبد اغبفيظ، مصطفى بن عودة(. 



من خالل جريدة المجاىد.ستراتيجية الثورة الجزائرية في الميدان العسكري الرابع: ا مبحثال  
 

 
104 

قًتاح ىيكلة اغباصلة عن الًتكيبة األساسية عبنود جيش التحرير الوطٍت على اغبدكد، األمر الذم دفعهم إُف إ  
 ، كتوزعت اؼبهاـ على النحو التاِف:()بديلة كعرضها على الباءات الثبلث

 .العقيد ؿبمد لعمورم )التنظيم كالتموين( -
 .عمارة العسكرم )العمليات العسكرية( -
 عمار بن عودة )اإلستخبارات(. -

، (COM)كافق الثبلثي على اؽبيكلة اؼبقًتحة أماـ ربفظ العقيد اؿبمد السعيد قائد عبنة العمليات العسكرية 
مرحلة أف القيادة حاكلت توحيد جيش التحرير الوطٍت باعببهة ػػػػكيؤكد العقيد عمار بن عودة عن تلك ال

الذم إستهدؼ خط موريس من  1958جويلية  05الشرقية، كالقياـ ببعض العمليات العسكرية أنبها ىجـو 
الشماؿ إُف اعبنوب، كىي العملية اليت إستعمل فيها ألكؿ مرة سبلح البنالور ) كىو سبلح ضد األسبلؾ 

 الشائكة، يعرؼ كذلك بإسم الطوربيد(.
ييبُت بعض العمليات اليت قامت هبا ىيئة األركاف الشرقية بقيادة ؿبمدم السعيد بُت سنوات  كاعبدكؿ التاِف

 (1)1959كهناية  1958
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
()-  ،بوصوؼ عبد اغبفيظ(.الباءات الثبلث: ) كرمي بلقاسم، بن طوباؿ ػبضر 
 .75-74صباؿ بلفردم، مرجع سابق، ص  -(1)
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 08 11 01 / 27 11 األربعاءسوؽ 
 26 04 / 01 32 18 الكاؼ
 26 04 / 01 / / مدغرير
 03 05 05 / 03 15 قفصة
 03 01 02 01 19 08 قصرين

1959 

 17 22 03 / 51 08 سوؽ األربعاء
 02 / 85 02 25 51 الكاؼ
 / / / 01 / 04 مدغرير
 / 08 07 / 01 05 قفصة
 05 05 06 01 15 15 قصرين

 143 154 116 77 173 139 المجموع
 :كنستنتج من اعبدكؿ

  ،زيادة عمليات القنبلة بالسبلح النصف الثقيل ككذا عدد العمليات اؽبجومية على طوؿ اػبط اؼبكهرب
 .ككذا نصب الكمائن لقوات العدك

  الدخوؿ الضئيل عبنود جيش التحرير الوطٍت فبا يعكس عجز قيادة جيش التحرير الوطٍت على اغبدكد
 .عن إخًتاؽ خطي شاؿ كموريس

 .( 1)تسجيل عدد كبَت من اؼبوتى )الشهداء( على مستول اػبطُت  اؼبكهربُت 
 
 
 

                                                             
. 54ــ53( جمال بلفردي ، مرجع سابق ، ص ص  
1
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رب كنتساءؿ كيف يداف اغبسبب فشل عبنة العمليات العسكرية ىو إبتعادىا عن م أف ()كيقوؿ علي كايف
مهامها  أداءكأماـ فشل اؽبيئةفي(1)قيادة  يف اػبارج أف تيسىٌَت عمليات عسكرية يف الداخل يبكن ؽبيئة أك 

كنيوابو  الئحة تؤكد عجز القائد كأقرت،1958سبتمرب  09يـو  كالتنفيذ للعقد إجتماعإىضطرت عبنة التنسيق 
 .(2)منهم سليط عقوبات ـبتلفة  ضد كل كاحدعن تأدية اؼبهاـ  اؼبوكلة  إليهم  كت

صيغتها األكُف كتطبيقان حملضر إجتماع  عبنة التنسيق  قرار عبنة العمليات العسكرية يفكسدان للفراغ الذم تركو 
 ، سبثلت نًقاط  ىذا اإلجتماع فيما يلي:1958سبتمرب  09كالتنفيذ اؼبنعقد يف 

كل للضباط كتونس كاليت كانت تضم اؼبًتبصُت كاليت تو ضركرة  تطوير مدارس لئلطارات يف اؼبغرب  -1
 .كالئهم للثورة األكفاء بعد التأكد من

تطوير كإحداث توحيد  للجيش  الذم  تول جيش التحرير الوطٍت من أجلإنشاء ىيئة األركاف على مس -2
 .سيكوف لو  مهمة القياـ بعمليات منسقة بُت  كاليتُت  أك أكثر

 .دات من أجل الدعم كالتموينتشجيع  عمليات تبادؿ الوح -3
 .إعطاء  الفرصة  إللتقاء الضباط بُت ـبتلف الواليات  -4
 .(3)كضع موضع  التنفيذ  كالتطبيق  مبدأ  ربويل الضباط من كالية إُف أخرل  -5

كمن  ىنا نستننتج أف ىذه القراراتلم تطبق يف الواقع بإستثناء إعادة  تنصيب عبنة العمليات  العسكرية  يف 
 جديد بدكف رأس موحد على األقل.ىيكل 

ـ، قاـ كرمي بلقاسم بصفتو اؼبسؤكؿ األكؿ على القوات اؼبسلحة بإعادة  خطة  1958ففي مطلع  أكتوبر 
إلرساؿ كحدات عسكرم متواجدة  على اغبدكد إُف داخل  اعبزائر، بعد ما مت تعويض عبنة العمليات 

 العسكرية بقيادة لؤلركاف الشرقية كالغربية. 
 

                                                             
()- مث أصبح   1955أكت  20علي كايف: كاف مناضبل حبزب الشعب اعبزائرم كحركة إنتصار اغبريات الديبقراطية، شارؾ يف ىجومات

بعد اإلستقبلؿ عيُت سفَتان بعدة بلداف يف دمشق كبَتكت كطرابلس كتونس كالقاىرة كركما مث ك  1959اُف  1957عقيدان للوالية الثانية من 
 عضو ؾبلس الدكلة مث األمُت العاـ للمنظمة الوطنية للمجاىدين  .

 .228علي كايف، مصدر سابق، ص   -(1)
 .  76.  75صباؿ بلفردم، مرجع سابق، ص -(2)
(3)-         Mohamed Teguia . L’Algérie en guerre, o.p.u, Alger, p325.                   
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العقيد ىوارم بومدين كيساعده الصادؽ دىيليس كقايد أضبد، أما  E.M.O(1)ًتأس ىيئة األركاف الغربية كي
كقد  1958فأيعيد تعيُت العقيد اؿبمدم السعيد بعد إجتماع الثامن أكتوبر  E.M.E[2]ىيئة األركاف الشرقية

ضم  إُف جانب كرمي بلقاسم اؿبمدم السعيد، كالعقيد نواكرة مسؤكؿ الوالية األكُف، كؿبمد عواشرية الذم كاف 
 ييشرؼ على القاعدة الشرقية العسكرية.

 : تطور القيادات العسكرية للثورة :ػػػػ 3
 م : 1967 – 1958ات المسلحة وزارة القو 

موقد توُف كرمي 1958كزارة القوات اؼبسلحة من أىم كزارات اغبكومة اؼبؤقتة عند إنشائها يف سبتمرب  كانت
بلقاسم اإلشراؼ عليها بسبب حرصو الشديد على البقاء يف اؼبوقع الذم كاف يشغلو، يف صفوؼ عبنة التنسيق 

ظيم جيش اغبدكد، كيف اإلشراؼ على كالتنفيذ الثانية، ابن استمر ؼبدة تقارب العاـ يف مهاـ اإلشراؼ على تن
جيش التحرير يف الداخل، كما شكلت تلك  التولية حبل كسطا قبل بو اؼبنافسُت الرئيسُت لو يف قيادة الثورة 

 قطع الطريق عليو عندما أظهر طموحو لرئاسة اغبكومة اؼبؤقتة. إُفكبن طوباؿ اللذين سعيا ()، بوصوؼآنذاؾ
لعناصر اليت كانت ربيط بو من قبل يف ديواف كزارتو، مث شرع يف انتقاء ؾبموعة من قاـ كرمي بلقاسم بتعُت نفس ا

الضباط الفارين من اعبيش الفرنسي بغرض اإلستعانة هبم يف اإلشراؼ على اؼبعسكرات، كاؼبدارس العسكرية، 
 كدكائر التسليح كالتموين اؼبنتشرة يف عدد من اؼبدف التونسية كاؼبغربية.

إطار كمنهم  200ىذه الوزارة بػػػ  إدارةتقدير عدد اإلطارات الذين كانوا يشرفوف على  إُفيب كيذىب فيليب تري
اؼبقربة من كرمي بلقاسم، الذين صنفهم يف اغبلقتُت األكُف كالثانية، كىم الرائد إيدير )مدير الديواف( كؿبمدم 

 (،السعيد كأعمر أك عمراف، كدىيليس كيازكراف، كالرائد قاسي )ؿبمد ضبادم
 
 

                                                             
(1)-.E.M.O : état majore de Louest 
(2)- .                                                              E.M.E : état Magore de Lest 
()-  إنضم إُف حزب الشعب اعبزائرم مث عضوان يف اؼبنظمة ، 1926عبد اغبفيظ بوصوؼ: من مواليد مدينة ميلة بالشماؿ القسنطيٍت سنة

ة اػبامسة اػباصة كعضوان يف حركة اإلنتصار للحريات الديبقراطية كعضوان يف اللجنة الثورية للوحدة كالعمل كنائبان إلبن مهيدم مث قائدان للوالي
لفان إلبن مهيدم برتبة عقيد، كعضوان يف عبنة التنسيق كالتنفيذ عاـ  كزير األسلحة كالعبلقات العامة، لعب دكران ىامان يف إنشاء  مث 1957خى

.أنظر 31/12/1979جهاز اإلستعبلمات كاإلتصاالت كتكوين اإلطارات يف ىذا اجملاؿ حىت ليقب بأب اؼبخابرات اعبزائرية، تويف يف 
 .51":مفاىيم كمصطلحات كشخصيات تارىبية لصاغبي رابح ،ص 
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كاُف جانب ىؤالء كاف يأيت كل من ؿبمد الشريف، كالرائدين عز الدين كعمر أكصديق كالدكتور أحسن  
 أكشارؼ كاحملامُت مربكؾ بلحوسُت كأرزقي ضبيدم.

يضيف كل من إيف كوريار كعمار ضبداين إُف ىاتُت اغبلقتُت، ؾبموعة ثالثة مشكلة من عدد من الضباط 
، كمن أبرز ىؤالء 1958الذين إلتحقوا بصفوؼ جيش اغبدكد ابتداء من ربيع الفارين من اعبيش الفرنسي 

موالم عبد القادر شابو، ؿبمد بوتلة، ؿبمد زرقٍت، عبد اغبميد عبد كمهمتو التأطَت كالتكوين يف اؼبعسكرات 
بور، كلقد  كيف بعض األحياف كانوا يتلقوف األكامر دبهاصبة السدكد اؼبكهربة، كمساعدة قوافل السبلح على الع

كاف أداء ىذه الوزارة موضع  انتقادات شديدة من طرؼ أعضاء اغبكومة اؼبؤقتة الذين ضباليوا كرمي بلقاسم 
مسؤكلية الفشل يف تنظيم جيش اغبدكد كيف مواجهة السدكد اؼبكهربة، كأيضا يف تراجع كتَتة عبور قوافل 

وات اؼبسلحة يف إجتماع اجمللس الوطٍت للثورة السبلح كبو الواليات كقد مهدت الضغوطات إللغاء كزارة الق
، كإنشاء ىيئتُت بديلتُت ؽبما اللجنة الوزارية اغبربية كىيئة 1960، جانفي 1959اعبزائرية يف ديسمرب 

 العامة. (1)األركاف
:وزارة التسليح واإلتصاالت العامة 

كقد صبعت  -ليبيا –إثر إنعقاد إجتماع اجمللس الوطٍت للثورة بطرابلس  1960أفريل  6ىذه الوزارة يف  أنشئت
بُت كزارتُت نبا كزارة العبلقات العامة كاألخبار، ككزارة التسليح كالتموين، كنظرا لسرية موضوع األسلحة كأنبيتو  

عترب ىي  األقدر على كضع شبكة ؼبشًتيات ففد أككلت مهمة تسليح الثورة إُف مصاٌف األمن ذلك أهنا ت
عمارية، اإلست عدة  أغطية كضبايتها من القوات البحرية السبلح  يف اػبارج كضباية ذبوؿ،  كتنقل البواخر ربت

 ضياع عدة بواخر بأسلحتها  على يدذبربتها  السابقة  يف  كمن  ىنا يبكن القوؿ  أف الثورة  إستفادت من
ما كانت عملية التسليح من اختصاص كزارة التسليح صار األمر كلو بيد كزارة االتسليح القوات الفرنسية، فبعد

كالعبلقات العامة كباإلضافة إُف موضوع األسلحة عملت ىذه الوزارة على ضباية جيش التحرير كقواعده  
 الشرقية كالغربية، كتزكيد فرقو باؼبعلومات البلزمة للقياـ بعملياتو على أحسن كجو.

بقيادة عبد اغبفيظ بوصوؼ  1958سبتمرب  18كاغبقيقة أف كزارة العبلقات العامة كاألخبار اليت أنشئت يف 
 اغبكومة اؼبؤقتة، كانت تؤدم دكرىا الفعاؿ بكل ثقة ككانت تضم  ؾبيءمع 

 

                                                             
 .. 206عبد النور خثَت، مرجع سابق، ص  -(1)
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 .(1)ـبتلف اؼبصاٌف األمنية، منظمة على شكل عصرم كفق ىيكلة متطورة متماشية مع متطلبات العصر
ىذه اؼبصاٌف، مصلحة اإلتصاالت البلسلكية كالرموز كالشفرة كالتموين العسكرم )شراء األسلحة كالعتاد( كمن 

كالوثائق كاعبوسسة اؼبضادة كاإلذاعة، كقد إعتمدت ىذه الوزارة على تكوين أعدادان معتربة من اإلطارات اليت  
سي "شهر ىؤالء، الرائد علي ثليجي كانت تشرؼ على التسليح كالتموين كاإلتصاالت كاإلستعبلمات كمن أ

، "قاصدم مرباح"كالرائد أضبد تاكيت كمسعود زقار كعبد الكرمي حساين )الفوشي(، خالف عبد اهلل  "عمار
كلغواطي عبد الرضباف كغَتىم، كييشَت  "سليماف"كدحو كلد قابلية ، عطاؿ اؽبوارم "فرحات"زرىوين سيد أضبد 

يف اؼبغرب إُف جانب  05ـبازف لؤلسلحة كالعتاد يف تونس ك 06تلك ترييب إُف أف كزارة بوصوؼ كانت سب
 .(2)قاعدة طرابلس

  تأسيس ىيئة األركان العامةEMG:() 
جاء تػأسيس ىيئة األركاف العامة كفق القرارات اليت خرج هبا اإلجتماع اجمللس الوطٍت للثورة اعبزائرية اجملتمع      

، كقد جاء تأسيس ىذه  اؽبيئة يف ظركؼ كأكضاع خاصة (3)1960جانفي  18بطرابلس )ليبيا( كاؼبعتقد يف 
تعيشها الثورة بصفة عامة كاغبدكد الشرقية كالغربية بصفة خاصة، منها اإلسًتاتيجية اعبهنمية الفرنسية على أثر 

على  -رغم أهنا فشلت–تطبق ـبطط شاؿ للقضاء على الثورة إٍذ شهدت ىذه األخَتة عدة حركات سبردية 
 1959أكت  11الشرقية، كموازاة مع دخوؿ عبنة العقداء العشر إجتماعات مارطونية بُت  اغبدكد الغربية

إلصبلح ىياكل الثورة كإلهباد إطار تنظيمي ؼبؤسسات الثورة خاصة العسكرية منها من  1959سبتمرب  16ك
ور إُف الداخل عملية اإلمداد كالعب أجل إعطاء دفع جديد للكفاح اؼبسلح على اغبدكد، كذلك لتيمكن من أداء

بالسبلح كاإلطارات ككذا العمل للتنسيق كربط اإلتصاؿ بُت قادة الداخل كاػبارج لتفعيل حركية الكفاح 
 .(4)اؼبسلح

 
 

                                                             
 .. 247، ص 2005صباؿ وبياكم، التسليح أثناء الثورة التحريرية، ؿباضرة الندكة الوطنية حوؿ الشهيد مصطفى بن بولعيد، باتنة، مام  -(1)
 .210عبد النور خثَت: مرجع سابق، ص  -(2')
()-  E . M.G : Etat magore général . 

 

 .106، ص 1999، اؼبتحف الوطٍت للمجاىد، 1962 -1954اجملاىدين، من يوميات الثورة اعبزائرية كزارة  -(3')
 .96صباؿ بلفردم: مرجع سابق، ص  -(4)
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كسنكتشف أف سلطتها على أساس أهنا النواة األساسية عبيش التحرير الوطٍت على اغبدكد منذ تأسيسها يف 
 .(1)إُف غاية اإلستقبلؿ 1960جانفي 

إف من قرارات الدكرة الثالثة للمجلس الوطٍت للثورة بل كأنبها على اإلطبلؽ ىيكلة اعبيش ماديان كبشريان، فقد 
عبيش التحرير الوطٍت تتوُف تنظيم أمور اعبيش مباشرة، كالقياـ  (E M G)تقرر إنشاء ىيئة أركاف عامة 

ت إُف اعبزائر، كبإختصار فإف اؽبدؼ األساسي باإلجراءات الضركرية من أجل إدخاؿ قيادة الثورة كقادة الواليا
 .(2)اؽبيئة ىو تنظيم كتوحيد أركاف اعبيش بالقاعدتُت العسكريتُت بشرؽ كغرب الببلدمن كراء إنشاء ىذه 

كييبلحظ أنو قد مت تعيُت العقيد ىوارم بومدين على رأس ىذه اؽبيئة، كالذم كقع إختياره على العقيد علي 
"قايد أضبد" اللذين شاركاهي يف ضبلة التنديد ببعض تصرفات أعضاء اغبكومة اؼبؤقتة منجلي كالرائد سليماف 

األكُف خبلؿ مداكالت ىذه الدكرة، كخبصوص إختيار العضو الرابع ؽبذه اؽبيئة فإف اؼبسألة قد ظلت ميعلقة بُت 
من العقيد ىوارم بومدين، األخذ كالرد حواِف شهرين كاملُت إُف أف كقع اإلختيار عن الرائد عز الدين بإقًتاح 

عن إنشاء ىيئة األركاف العامة كإكتماؿ تكوينها تقلص دكر اللجنة الوزارية اغبربية اليت كاف يشرؼ  كبإعبلف
 .(3)عليها الثبلثي: كرمي، بوصوؼ بن طوباؿ

 :1962 -1967الهيكػػػػػػل التنظيمي لهيئة األركان العامة أ( 
باؼبصادقة على تأسيس  1960كجانفي  1959إختتمت أشغاؿ اجمللس الوطٍت للثورة اعبزائرية بُت ديسمرب    

اؼبمثلة عبيش التحرير الوطٍت على اغبدكد، كالورثية الشرعية للجنة العمليات العسكرية  األركاف العامة ىيئة
دد موقعها على مستول القيادة كالقاعدة كبنية الشرقية كالغربية، ككاف لزامان عليها أف تأخذ شكبلن تنظيميان وب

 اؼبصاٌف التابعة ؽبا.
  :البنيػػػػة العمػػودية لهيئة األركان العػػامة 

تنصيب ىيئة األركاف بقيادة ىوارم بومدين كدبساعدة قايد أضبد "الرائد سليماف" عن غرب الببلد،  دبجرد     
 كيراعى يف زارم عز الدين عن الوسط، كالرائد علي منجلي عن الشرؽ، كالرائد رابح ر 

 

                                                             
 . 102صباؿ بلفردم: مرجع نفسو، ص  -(1)
 .12، ص102، كأنظر اعبريدة اجملاىد، العدد 144، ص 2003ؿبمد عباس: ثوار عظماء، دار ىومة للنشر، اعبزائر،  -(2)
 .357ؿبمد عباس: ركاد الوطنية، مرجع سابق، ص  -(3)



من خالل جريدة المجاىد.ستراتيجية الثورة الجزائرية في الميدان العسكري الرابع: ا مبحثال  
 

 
111 

البنية العمودية ؽبيئة األركاف العامة موقع صبلحياهتا ضمن ىيئات الثورة دبوجب نشأهتا كبداية فبارسة عملها يف 
اؼبسائل اغبربية كاليت كانت  ربت مراقبة كتوجيو للجنة الوزارية اغبربية اليت أسندت ؽبا 1960جانفي  29

مخطط ػمة اؼبؤقتة، كاليت ينحصر عملها يف مراقبة كتوجيو عمل ىيئة األركاف العامة كفق البدكرىا خاضعة للحكو 
 التاِف:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

األركاف العامة إُف العقيد ىوارم بومدين كما سبق اإلشارة إُف ذلك كتتميز خطة العمل كأسندت قيادة ىيئة 
لدل ىيئة األركاف العامة باإلبقاء على القاعدتُت الغربية كالشرقية كقواعد رئيسية عبيش التحرير الوطٍت على 

  (1)اغبدكد
  :البنيػػػػة القاعدية أو األفقية لهيئة األركان العػػامة 

مت ىيئة األركاف العامة يف القاعدة على أساس البٌت األفقية اليت أكجدت مؤسبر الصوماـ سواء يف الرتب نظ   
أك التقسيمات، كلكنو أعيد تنظيم اعبيش الوطٍت على اغبدكد ضمن فيالق كإستحداث كتائب األسلحة 

، كيبكن أف (3)اغبدكد الشرقية كالغربية، كتتوُف ىيئة األركاف العامة قيادة جيش التحرير يف الداخل كيف (2)الثقيلة
 اكلها التابعة ؽبا باؼبخطط التاِف:مبثلها هبي

 

                                                             
 . 105صباؿ بلفردم: مرجع سابق، ص  -(1)
 .47، ص 1989عبد اغبميد عوادم: القاعدة الشرقية، دار اؽبدل للنشر كالتوزيع، اعبزائر،  -(2)
 .86ة كاإلعبلـ، خليفة جندم: حوار حوؿ الثورة، اعبزء الثاين، اؼبركز الوطٍت للتوثيق كالصحاف -(3)

CNRA 

GPRA 

EMG  اللجنة الوزارية
 للحرب
CIG 

 القاعدة الغربية B Eالقاعدة الشرقيػػة
B O 

بقية الوزارات   
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 بقيادة العقيد ىوارم بومديندبساعدة الركاد
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 (1)(1967 -1967العامة ) األركانمخطط توضيحي للهياكل التنظيمية لهيئة 

 
 
 

                                                             
 .107صباؿ بلفردم: مرجع سابق، ص -(1)

 الرائد قايد أضبد 
 الرائد علي منجلي
 الرائد رابح زرارم

EMGىيئة األركان العامة 

 

 
الواليات احتفظت بنظامها الذي 

 القاعدة الشرقية القاعدة الغربية أوجده مؤتمر الصومام

المنطقة 
 الشمالية

المنطقة 
 الجنوبية

 المنطقة الجنوبية المنطقة الشمالية

 إستحداث كتائب األسلحة الثقيلة
1فليق  2فليق    

1كتيبة  2كتيبة    

1الفصيلة  2الفصيلة    

1الفوج  2الفوج    

1الزمرة  2الزمرة    

المنطقة يقودىا رائد يساعده 
 ثالث نقباء الفليق يقوده:

 نقيب يساعده ثالث نواب
 كل واحد مالزم أول
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 األركان العػػػامة:الػػمصالح األساسيػػة لهيئة ب( 
عبيش لقد نظمت كىيكلت ىيئة األركاف العامة على مستول القاعدتُت الشرقية كالغربية اؼبصاٌف التنظيمية   

التحرير الوطٍت بالنظر ألنبيتها، كمن بينها قبد مصلحة اإلستعبلمات كىي اؼبكلفة دبراقبة كإبراز مواقع العدك 
كسبلحو، كىي عبلقة اإلتصاؿ مع الفئات الشعبية حىت تطلع على صبيع كأعوانو، فهي اليت ربدد مكانو كقوتو 

 .(1)األمور كيتعرؼ على كل كبَتة كصغَتة قد سبس الثورة من بعيد أك من قريب
ككذا مصلحة العتاد كالتسليح اليت تعمل بُت مصلحة التنوين كالصحة، كسبلك كسائل كذبهيزات اغبفر كالقص 

 اجملاىدين. كالثقيل كالذخَتة كذبهيزات كمواد البناء كالسبلح اػبفيف
إضافة إُف مصلحة اإلتصاالت كمصلحة التنوين اليت تتكفل بتغطية كل اغباجيات، ككذا مصلحة التدريب، 
فقد إلتحق بالثورة ؾبموعة من الضباط اعبزائريُت اؼبكونُت يف اعبيش الفرنسي كالذين يقدموف تكوينان متميزان 

ب اعبنود كتشغيل األسلحة...، ككذلك مصلحة الصحة اليت تعد ذات أنبية لدل كأساسيان كموسعان من تدري
، كاؼبركز التقٍت ؽبيئة األركاف العامة كالذم أسندت لو ()جيش التحرير إضافة إُف مصلحة احملاكم العسكرية

 اؼبهاـ التقنية اػباصة جبيش التحرير الوطٍت ؽبا بعد اإلستقبلؿ.
كاؼبوضحة يف  (2)عمل اؽبيئتُت الشرقية كالغربية كفقان لعمل ىيئة األركاف العامةإضافة إُف مصاٌف أخرل تكمل 

 اؼبخطط اؼبواِف.
 
 
 
 
 
 

                                                             
 . 107الطاىر سعيداين: مرجع سابق، ص  -(1)
()-  للتذكَت: بأف ىوارم بومدين قد كاف رئيسا للمحكمة العسكرية اليت أصدرت أحكامها باإلعداـ على القادة العسكريُت اؼبتآمرين على

ية اغبكومة اؼبؤقتة، كىم: العقيداف العمورم كنواكرة، كالرئداف عواشرية كاعبمعي سعدية، كمنذ تلك احملاكمة اصبح بومدين شخصية عسكرية قو 
 ىبشاه كل القادة العسكريُت . أنظر كذلك: كبارزة 

Mohamed HARBI. L’Algérie et son destin, OP , CIT, P,160 .                            
 

 .110صباؿ بلفردم: مرجع سابق، ص -(2)
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[1]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .109صباؿ بلفردم: مرجع سابق، ص -([1)

 ىيئة األركان العامػػػة

 المركز التقني لهيئة
األركان العامػػػة   القاعدة الغربية القاعدة الشرقية 

 اإلدارة
اؼبالية   

 التدريب

 احملاكم
 العسكرية

 االستعبلمات التموين الصحة

 العتاد
 كالسبلح

تصاالتاال  

ىيئة األركان العامػػػةالمصالح األساسية   
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 :1962 -1967أداء ىيئة األركان العامة ( ج
لقد أدركت قيادة ىيئة األركاف العامة اؼبسؤكلية اؼبلقاة على عاتقها من خبلؿ السعي إُف إعادة ىيكلة      

كتنظيم العمل اؼبسلح على اغبدكد، كإتباع إسًتاتيجية تسمح ؽبا بزعزعة اعبيش الفرنسي كجعلو يعيش حالة 
 إستنفار قصول كطوارئ دائمة كأكؿ عمل قامت بو ىو:

  دندف" ك"باجة" ك"تيجركين" من اعبنود اؼبسجونُت كإشًتاط عودة اإلطارات الراغبة يف إفراغ السجوف"
 .اإللتحاؽ بصفوؼ اعبيش

 إطبلؽ سراح الضباط اؼبسجونُت يف قضية لعمورم. 
  إرساؿ كتسريح الضباط احملًتفُت السابقُت يف اعبيش الفرنسي الذين كانوا مقربُت من كرمي بلقاسم، كإبعاد

 .(1) القتالية كقيادة الفيالقعن الوحدات 
  ،تقسيم اؼبناطق اغبدكدية إُف منطقتُت، فالقاعدة الشرقية قسمت إُف منطقة العمليات الشرقية الشمالية

 ، كنفس العمل كالتقسيم على اؼبستول اؼبنطقة الغربية؛(2)كمنطقة العمليات الشرقية اعبنوبية
 ثقيلة، كعاش ىذا التنظيم جوان من الضباط كالقوانُت إستحداث نظاـ الفيالق، ككتائب الدعم باألسلحة ال

 الصارمة فبا مكن من توحيد اعبيش ربت لواء ىيئة األركاف العامة؛
 كد أك يف الداخل كما قامت دإقرار مبدأ تصغَت بعض كحدات جيش التحرير الوطٍت سواء على اغب

كضركرة التكوين اإلطارات،  باإلتصاؿ مع جيش الواليات بالداخل من أجل مراجعة التكتيك العسكرم
األركاف العامة، كلو نسبيان يف إخضاع الواليات إُف سلطتها اؼبباشرة،  كاإلتصاؿ بالشعب، كهبذا قبحت ىيئة 

 ()كما خصصت للجيش ؾباالن للتنشئة السياسية اليت تستمد أفكارىا من القراءة اؼبتعددة لكتب "شي غيفارا"
 .(3)ك"فرانز فانوف"

 
 
 

                                                             
 .112صباؿ بلفردم: مرجع سابق، ص  -(1)
 .96مرجع سابق، ص  عبد اغبميد عوادم:  -(2)
()- ( :أرجنتيٍت األصل من مناضلي اغبركات التحريرية يف أمريكا البلتينية، قاد الثورة الكوبية إُف جانب فيداؿ  1967 -1928شي غيفارا )

 . 103ح عزالدين،ص ، أنظرمصطلحات التاريخ كاعبغرافيا كاالعبلـ التارىبية ، للساي1967كاسًتك، مث كزيران للصناعة، أغتيل يف بوليفيا عاـ 
 

 .112صباؿ بلفردم: مرجع سابق، ص  -(3)
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 :الكمي والنوعي لجيش التحرير الوطني على الحدودد( التطور 
بدأت مسَتة جيش التحرير الوطٍت خبطوات ثابتة ككاثقة على اغبدكد حيث بدأ ىذا األخَت باإلنتقاؿ من     

رجل  1500، 1960اعبيش اؼبتطوع إُف جيش كبلسيكي حيث أصبح تعدادهي على اغبدكد اعبزائرية التونسية 
، كيوجد أيضان حواِف رجل 500فيلق بتعداد يفوؽ  14مقاتل موزعوف على  95000)حواِف( من بينهم 

 .(1)قطعة سبلح حرب 34000
طن  4200رجل على أكثر من  20000كاليت كاف فيها  1961كربصلت اعببهة الشرقية كإُف غاية أكت 

من األسلحة دبختلف أنواعها من كزارة التسليح كاؼبواصبلت العامة، كجعل اعبيش يتكيف مع األكضاع اعبديدة 
، قطعة سبلح 204ض األسلحة مثل ـبزف سوؽ األربعاء الذم وبتوم على للحرب، ككذا إسًتجاع ـبازف بع

 (2)خرطوشة ـبتلفة األشكاؿ كاألنواع كاألحجاـ 1500000كأكثر من 
فيالق  05مقاتل موزعوف على  6500أما اعبهة الغربية اغبدكد اعبزائرية اؼبغربية فتعداد اعبيش فيها كاف 

طن من األسلحة، كمكنتهذه  4500دة السنة نفسها على،كما ربصلت إُف غاية نفس اؼب(3)كتيبة11ك
اآلؼ اعبزائريُت على اغبدكد جبيش التحرير الوطٍت كقدر سليماف الشيخ عدد جنود جيش  الكمية من التحاؽ

 10ألف رجل باغبدكد الشرقية، ك 25منها  1962جندم يف هناية  5300التحرير الوطٍت على اغبدكد بػ: 
كتعترب عمليات إسقاط األعمدة الكهربائية سبهيدان لعمليات العبور كراء األسبلؾ اآلؼ باغبدكد الغربية، 

ألف جندم عند  30فليق دبجموع  50الشائكة، كىي عمليات تدريبية ليس إال للجنود الذين بلغ عددىم 
 .(5)ألف 27، كيؤكد علي منجلي من أف عدد جيش اغبدكد بتونس قد بلغ يـو كقف القتاؿ (4)اإلستقبلؿ

 
 
 

                                                             
(1)- Gilbert Neynier , HISTOIRE INTERIEURE du FLN 1954, 1962, éditions Casbah, 

Alger, 2003, P 321 .                                                                    
 .116صباؿ بلفردم: مرجع سابق، ص  -(2)
(3)-Gilbert Neynier , IDEM, P 321. 
 .116صباؿ بلفردم: مرجع سابق، ص  -(4)
أضبد قادرم: تواجد جيش التحرير الوطٍت اعبزائرم باغبدكد التونسية تطور أنظمة، أعماؿ اؼبلتقى الدكِف حولنشأة كتطور جيش التحرير  -(5)

 .338الوطٍت، منشورات كزارة اجملاىدين، ص 
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َف تكتف ىيئة األركاف العامة بالصوؿ على األسلحة كالذخَتة من كزارة التسليح كاؼبواصبلت العامة كمن الدكؿ 
الشقيقة، بل إمتد نشاطها إُف تطوير بعض القواعد كاؼبراكز، كجعلها كرشات صغَتة يف مزارع كبَتة كمعزكلة، 

وزنيقة بالقاعدة الغربية اليت ربتوم على غرفة كىي عبارة عن معامل كغرؼ ؾبهزة، ككاف أكؿ إنتاج بقاعدة ب
 .(1)طويلة ـبصصة لتخريب الورشات، كتوزعت معامل كرشات ىذه األسلحة حسب اعبدكؿ التاِف:

 نوع األسلحة وذخيرتها الحربية السنػػػػػػػػة المكان المستعار
 األبيضقنابل يدكية أمريكية الًتكيب"البنغالور" السبلح  1969هناية  بوزنيفة
 السبلح األبيض 49ذبميع رشاشات خفيفة نوع مات  1960 سبػػػػػارة

 متفجرات 45ذبميع مدافع اؽباكف عيار  1960 سخيػػػػػرات
 ملم بنغالور ألغاـ80-60ذبميع مدافع اؽباكف عيار  1960 احملمػػػػػػدية

 أبيضمتفجرات ألغاـ سبلح  49ذبميع البازككا مات رشاش  1960 الدار البيضاء
اآللف رشاش  10، ككصل اإلنتاج إُف 1961مع العلم أف إنتاج ىذه الورشات الصغَتة داـ إُف غاية أكت 

قطعة  1200قذيفة كإحتوت كذلك على كرشات للصيانة حيث مت تصليح  5000ملم  60كقذائف نوع 
 سبلح يف نفس اؼبدة.

مراكز لصيانة كإصبلح العتاد العسكرم حيث مت إنشاء مركزين بليبيا أما اؼبراكز  أما اعببهة الشرقية فأنشئت
 .(2)األخرل فأنشأت بتونس

اآللف  10ألف قنبلة يدكية صنع أمريكي ك 50مت تركيب ألغاـ لؤلشخاص باعببهة الغربية ك 1961كبنهاية 
 ة من العبوات الناسفة.ملم ككمية كبَت  50مدفع ىاكف عيار  500ك PHملم من  60مسدس رشاش عيار 

 ،سركاؿ 4000طن من اللباس منها  6000كما حققت كرشات اػبياطة تقدمان كبَتان حيث بلغ اإلنتاج 
 .(3)قميص 30000ك ،بزة 1500ك
 
 
 

                                                             
 .118ردم: مرجع سابق، ص صباؿ بلف -(1)
(2)- Mohamed GUELLTARI : OP CIT , P 771. 
 .119صباؿ بلفردم: مرجع سابق، ص  -(3)
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 .(1)1962 -1957فيما يلي جدكؿ يبُت التطور العددم عبيش اغبدكد الشرقية كالغربية بُت سنوات 
 التقدير األقصى التقدير المتوسط التقديػػػػر األدنى تاريخ التقػػػػػػػػػػػدير

 ندمػػػػػج 4400 دمػػػجن 3000 ندمػػػػػػج 1500 1957مارس 
 11100 8500 4800 1958أكت  -مام

 15000 14000 11200 1959صيف 
 16500 12000 10100 1960مارس-جانفي

 23500 22000 21500 1960جويليػػػػػة 
 29700 21500 16000 1961جويليػػػػػة 
 / 30800 / 1962جانفي 

 36000-35000 31950-28000 23000 1962جويليػػػػػة 
( يف شأف األسلحة أف جيش التحرير الوطٍت 1962 -1959كما جاء يف التقدير اعبهوم للوالية األكُف )
 على اغبدكد كاف يبتلك أسلحة متطورة منها:

  82مدافع اؽباكف. 
  75-85-57مدافع. 
  122-120-107مدافع. 
 الديسيا، فاف فبلؾ، الدكشكة، موزير، رشاشات، كاربيل. 

 باإلضافة إُف األدكات اؼبضادة لؤلسبلؾ كاأللغاـ كاػبطوط اؼبكهربة منها:
 )اؼبقص )سيزام. 
  لكل أنبوب( 2ـ15البنغالوريا )أنابيب ذات فتل تقطع حواِف. 
  قاذفة اللهب –اآللة الكاشفة لؤللغاـ. 
  (2)عسكرية لزرع كنزع األلغاـىندسة. 
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 ىيئة األركان العامة ومخطط شػػػػال: -و
ؽبا مهاـ إعادة النظاـ كربسُت القدرات القتالية  كأككلت 1960مت تشكيل ىيئة األركاف العامة يف جانفي     

 .(1)كسبثيل الكفاح العسكرم على اغبدكد بالتفاىم مع الدكلتُت اؼبضيفتُت تونس كاؼبغرب
لقد تركز إىتماـ ىيئة األركاف العامة على تنظيم كتنشيط جيش اغبدكد كاغبصوؿ على األسلحة اغبديثة 
كمواصلة ذبنيد اعبزائريُت يف القواعد اػبلفية، حيث بادر بومدين إُف تشكيل مكتب تقٍت من الضباط الفارين 

ع خطة إلعادة تنظيم اعبيش كإنتشاره ككضيش الفرنسي )شابو، زرقيٍت، بوتلة، ىوفماف، كعبد اؼبؤمن..( عبامن 
يف شكل فيالق ككحدات لؤلسلحة الثقيلة، فنظمت الوحدات العسكرية بشكل مركزم كإعتمدت قيادهتا على 

 األساليب اغبديثة يف التسيَت كذباكز العشائرية كقد أنشأت على اغبدكد الشرقية منطقتُت للعمليات العسكرية.
من طربؽ إُف جبل سيدم أضبد )تيراب القاعدة الشرقية سابقان( كيشرؼ سبتد  منطقة العمليات الشمالية: -

بن أضبد عبد الغاين،  عليها عبد الرضباف بن ساَف كيساعده الشاذِف بن جديد، عبد القادر شابو كأضبد
 كشكلت هبا أربعة عشر فليقان.

منطقة نفوذ الوالية سابقان(، سبتد من جبل سيدم أضبد حىت أقصى اعبنوب )منطقة العمليات الجنوبية:  -
يقودىا صاٌف بن ديدم اؼبدعو السويف، كينيوبو السعيد عبيد كؿبمد عبلؽ، كشكلت هبا ست فيالق ككتيبة 

،كما أنشأت كذلك قيادة اؼبنطقة الصحراكية على اغبدكد اعبزائرية التونسية الليبية بقيادة الرائد فرحات مدفعية
 الطيب، كؿبمود قنز كؿبمد جغابة.

 وعلى الحدود الغربية إلى منطقتين عسكريتين ىما:
سبتد من سعيدية إُف جنوب مدينة كجدة، كتوجد هبا ست فيالق باإلضافة إُف كتائب المنطقة الشمالية:  -

 األسلحة الثقيلة، كفصائل الكومندكس، كقدرت أعداد اؼبقاتلُت هبا ستة آالؼ جندم.
كجدة إُف قصر السوؽ أقصى جنوب شرؽ اؼبغرب كهبا ست سبتد من جنوب مدينة المنطقة الجنوبية:  -

فيالق كعدة كتائب خاصة باألسلحة الثقيلة كقوات التدخل السريع، كقٌدرت ىذه اعببهة حبواِف شبانية آالؼ 
 جندم.

 

                                                             
، مؤسسة االحباث العربية، دار الكلمة للنشر، بَتكت، 1األسطورة كالواقع ، ترصبة: كميل باغر، طؿبمد حريب: جبهة التحرير الوطٍت،  -(1)
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لقدقطعت أشواطان مهمة يف تنظيم جيش اغبدكد الشرقية كالغربية كربديثو ليصبح جيشان نظاميان كأعادت 
قاعدة اؼبغرب بعد التخلص من إنشقاؽ سي الزكبَت، كأرضت اعبنود يف القاعدة الشرقية  ط يفاإلنضبا

باإلستجابة ؼبطالب ربسُت أكضاعهم كإنطبلؽ سراح قادهتم اؼبعتقلُت، كما مت توقيف مهاصبة خطي شاؿ 
تدريب كموريس إُف حُت إحضار األسلحة كتدريب كحدات الفيالق على إستعماؽبا، كإنشأت مديرية خاصة لل

 .(1)كأخرل بالشرؽ بالغرب
اغبديثة كاؼبؤكنة كاؼبعدات كأصبح جيش اغبدكد يتألف من  كمت اإلىتماـ بتجهيز ىيئة األركاف العامة باألسلحة

، كينشط يف كامل جبهات اغبدكد اعبزائرية دبا يف ذلك اعببهة الليبية كاؼبالية 1960ألف جندم عاـ  23
 .(2)كالنيجَتية

ألرض الوطن، كىي تقـو على مهاصبة خطي شاؿ  إسًتاتيجية عسكرية تيعوض دخوؽباكقد كضعت اؽبيئة 
كموريس، كتوجيو ضربات للمراكز الفرنسية باغبدكد كالسعي إلدخاؿ السبلح إُف كاليات الداخل، حيث شنت 
 العشرات من اإلشتباكات كالكمائن اليت إستهدفت ربرؾ القوات الفرنسية على طوؿ خطي اغبدكد الشرقية

كالنصف األكؿ من  1960كالغربية كخاضت أزيد من ألف عملية زبريب للخطُت شاؿ كموريس خبلؿ سنة 
 500، كقد قبحت يف إدخاؿ أفواج من اجملاىدين، حيث أدخلت كحدة ؾباىدين مشكلة من 1961سنة 

ن قائد يف حُت َف يتمكجندم يقودىم الزبَتم كسوايعي إُف كالية األكُف عرب خط الصحراء جنوب تبسة 
 الوالية اغباج ػبضر رغم كثرة احملاكالت.

كما سبكنت طبس كتائب من دخوؿ تراب الوالية اػبامسة عرب فبر فقيق اإلسًتاتيجي، كإف كاف ذلك 
بتضحيات جساـ، إٍذ ذىب قائد الوالية لطفي كنائبو فراج شبنان ألكُف ؿباكالت الدخوؿ كإستطاعت ىيئة 

صحراكيتُت من  اليات الداخل يف ؿباكلة لئلشراؼ عليها كفتحت جبهتُتاألركاف العامة ربط عبلقات مع ك 
 .أجل اإلتصاؿ بالداخل كإفشاؿ فرنسا لغلق اغبدكد الشرقية كالغربية للوطن
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، كأصبحت (1)كقد حققت اعببهتُت قباحات باىرة يف مد الداخل باعبنود كالسبلح كؿباصرة القوات الفرنسية 
 (2)خطي شاؿ كموريسقوة ضاربة تؤثر على سباسك 

، حاكلت ىيئة األركاف العامة أف تضغط على اجمللس بقوة، 1961كخبلؿ دكرة اجمللس الوطٍت للثورة يف أكت 
الثبلث، كأف تشرؼ بيغية فرض مواقفها كطلباهتا كانت تريد أف تكوف شريكة يف السلطة مثلها مثل الباءات 

ترصد ؽبا جيل اؼبيزانية لتحقق اإلنتصار العسكرم على  على كامل اعبهاز العسكرم يف الداخل كاػبارج، كأف
 .(3)العدك

 األزمة بين الحكومة المؤقتة وىيئة األركان العامة: -ز
أحدثت ىيئة األركاف العامة عبيش التحرير الوطٍت يف إجتماع اجمللس الوطٍت للثورة اعبزائرية الذم إنعقد يف    

، تألفت اؽبيئة من ىوارم بومدين )ؿبمد بوخركبة(، 1960يناير  20إُف  1959ديسمرب  10طرابلس من 
ئة األركاف ؿبل اللجنتُت للعمليات ، كعلي منجلي، كرابح زايرارم )سي عز الدين(، كقد حلت ىيكأضبد قايد

 العسكرية كذلك هبدؼ تنظيم األمور كتوحيد صفوؼ جيش التحرير الوطٍت.
 1960بدالن من كزارة اغبرب. فإبتداء من سنة  (GIC)من جهة أخرل، عيينت عبنة بيوزارية للحرب 

لقاسم كرمي كػبضر بن ب (GIC)تنافست داخل صفوؼ الثورة ثبلث قوات قوة الثبلثي اؼبكوف للجنة اغبرب 
 .(GPRA)طوباؿ كعبد اغبفيظ بوصوؼ، كقوة ىيئة األركاف العامة كقوة اغبكومة اؼبؤقتة 

يف ، (4)كانت الواليات يف الداخل بعيدة عن ىذه اػببلفات كميهمتو بتكييف إسًتاتيجيتها إذباه ـبطط شاؿ
باللجنة الوزارية اغبربية اليت أسندىا  كإستبداؽباىذه الدكرة )الثالثة( للمجلس مت إلغاء كزارة القوات اؼبسلحة 

اجمللس للثبلثي ]كرمي، بوصوؼ، بن طوباؿ[، ككانت ىيئة األركاف العامة مبدئيان ربت سلطة ىذه اللجنة اليت  
كانت منشغلة دبشاكلها، فبا إستغلت ىيئة األركاف الفرصة لتيدعم نفسها مع توجيو إنتقادات الذعة للحكومة 

 امها بالعجز عن القياـ بتنفيذاؼبؤقتة كإهت
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كقد بدأت تظهر خبلفاهتا إذباه سياسة اغبكومة اؼبؤقتة كخاصة مع الباءات الثبلث الذين  (1)القرارات اؼبتخذة  
ذباكزت سلطتهم الوزارية، كقد أثارت تدابَتىا اؼبختلفة ) التغيَت يف القيادة، مضاعفة التجنيد، اؼبطالبة 

إُف مناكرة كإستصدركا من باإلشراؼ على الواليات(، حفيظة الباءات الذين إعتربكا ذلك ربديان ؽبم، فلجأكا 
، 1961اغبكومة أمران لقيادة األركاف بالدخوؿ أُف أرض الوطن لئلشراؼ على سَت اؼبعركة قبل بداية مارس 

أحبلنبا مير، إما أف تنفذ القرار كتنحصر كل سلطتها عن جيش اغبدكد كهبذا كقعت ىيئة األركاف بُت خيارين 
 .(2)ت هبا، أك تتمرد كتفقد حظوهتااؼبعنويةالنافذ دكف أف تضمن مع ذلك قبوؿ الواليا

كما أف الشيء الذم زاد يف حدة اػببلؼ القائم بُت اغبكومة اؼبؤقتة كىيئة األركاف العامة، ىو رفض اغبكومة 
على أبعد تقدير، فقد كانت  1961دعوة اجمللس الوطٍت للثورة لئلجتماع يف الوقت احملدد، أم يف جانفي 

ىذه اؼبناسبة بفارغ الصرب إلثارة مسألة القرارات اليت أقسم الػمشاركوف على تطبيقها، لكنها ىيئة األركاف تنتظر 
 (.3)مع ذلك ظلت حربان على كرؽ

إف الشرارة اليت أكقدت نار الفتنة بُت اؽبيئة كاغبكومة، ىي أف فرقة من جيش التحرير الوطٍت دبركز مبلؽ على 
 21لى الطائرة فرنسية إستطبلعية فأسقطتها كأسرت طياريىا بتاريخ اغبدكد اعبزائرية التونسية فتحت النار ع

، كقد تدخل سفَت فرنسا لدل الرئيس التونسي "اغببيب بورقيبة" بإطبلؽ سراح األسَت من طرؼ 1961جواف 
إطبلؽ جيش التحرير الوطٍت، فإتصل الرئيس التونسي برئيس اغبكومة اعبزائرية "فرحات عباس" فأقنعوي بفائدة 

، تنقل فرحات عباس شخصيان (4)ح األسَت، كال سيما أٌف احملادثات السياسية بُت اعبزائر كفرنسا قد تقدمتسرا 
إُف مقر ىيئة األركاف كقابل قائدىا "ىوارم بومدين"، فقرر ىذا األخَت إطبلؽ سراح األسَت الفرنسي كلكن 

 على مضٍض.
اغبكومة اؼبؤقتة زبضع ألكامر الرئيس بورقيبة كلطلب أحدث ىذا القرار قلقان يف صفوؼ اعبيش كشيعوران بأف 

 فرنسا كال تأخذ باإلعتبار مشاعر جيش التحرير الوطٍت.
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قدمت ىيئة األركاف العامة إستقالتها، ففي رسالة اإلستقالة ييثَتكف مسألة الطيار  1961جويلية  15كيف 
عاعبتها لقضية الطيار الفرنسي كعلى صبودىا كمسائل أخرل جوىرية، إهنا تليـو اغبكومة اؼبؤقتة على كيفية م

، كما إهتم قادة ىيئة األركاف يف بياف (1)كعلى سلوؾ بعض أعضائها كعلى نٌيتها يف تغييب ىيئة األركاف
إستقالتهم ىذه اغبكومة بضعف كنٌددكا بتصلب اغبكومة اؼبؤقتة حياؿ موقف جيش التحرير فبا كظفوا شعور 

ؼبعتقلُت كشن ضبلة تشهَت كاسعة بسياسة اغبكومة ككزرائها الفاعلُت زمة للوزراء ااعبنود كزٌكوا السياسة اغبا
 .(2))الباءات الثبلث

الثورة كاإلكبرافية  كقد شرح بومدين يف ىذه الرسالة أسباب اإلستقالة كأداف بعض األخطاء اليت تيرتكب بإسم
عتبارىا العقبة الوحيدة أماـ بركز اؼبطامح كعدـ تطبيق قرارات طرابلس كالعمل على تصفية األركاف العامة، بإ

الشخصية اليت تتناىف مع مبدأ القيادة اعبماعية، كبعد تقدمي اإلستقالة إُف رئيس اغبكومة اؼبؤقتة قرر العقيد 
بومدين كالرائداف منجلي كسليماف اػبركج إُف أؼبانيا حيث أجركا لقاءات حثيثة مع "بيوداكد" أحد العناصر 

ادية اعببهة بفرنسا ككاتبوا السجناء اػبمسة إلطبلعهم على الوضع مث دخلوا إُف اؼبغرب، كنظران البارزة يف إرب
للصدل الواسع الذم أحدثتوي ىذه اإلستقالة يف أكساط جيش التحرير الوطٍت فبا كانت من األسباب اليت 

تدـ  ،[3]1961أكت  27إُف  09دعت لعقد دكرة اجمللس الوطٍت للثورة بطرابلس من  كدار خبلؽبا نقاش ؿبي
كصراع عنيف بُت أعضاء قيادة األركاف ككزراء اغبكومة اؼبؤقتة، حيث إهتم القادة العسكريوف فرحات عباس 
بعدـ تشبُّعو بإيديولوجية الثورة كاإلعتداؿ يف اؼبواقف التفاكضية، ككرمي بلقاسم بسوء الدفاع عن اؼبلف اعبزائرم 

الفرنسي كتقديبو تنازالت كثَتة بدكف فائدة تيذكر كبدكرنبا شٌهرا فرحات ككرمي يف ـبتلف اللقاءات مع اعبانب 
إتصلت بكل األمواؿ اليت طلبتها كجلبنا ؽبا كميات ىائلة من األسلحة اؼبتطورة  »بقيادة األركاف، مؤكدين أهنا: 

 .« ناقة ؽبا فيها كال صبلكالذخَتة، كبدالن من إمداد الداخل دبا وبتاج إليو راحت تشغل نفسها بأمور سياسية ال
كيبدكا أف اجمللس الوطٍت للثورة إنتصر يف األخَت لقيادة األركاف، إٍذ قرر إعادة تعديل اغبكومة اؼبؤقتة كإستجاب 

 كعيوض  ألغلب مطالبها، حيث مت إستبعاد فرحات عباس من رئاسة
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كعُت كرمي بلقاسم الطامع يف إستخبلؼ عباس كزيران للداخلية كتوُف دحلب  ،()بػ: "إبن يوسف بن خدة"
سعد كزارة اػبارجية، كأٌكد اجمللس يف مداكالتو على ضركرة ميضاعفة ىيئة األركاف العامة عبيهودىا من أجل 

 .(1)تزكيد الواليات بكل ما ربتاج إليو من دعم
ة أعضاء ىيئة األركاف ككلفت الرائد "موسى بن أضبد" كقد قبلت اغبكومة اعبديدة برئاسة بن خدة إستقال

السائد كإُف تردد الضباط الذين  َت إُف تكوينها نظران إُف اعبوخبتأليف ىيئة أركاف جديدة، َف يتوصل ىذا األ
إقًتحهم، بالفعل كانت ىيئة األركاف العامة عبيش التحرير الوطٍت قد عقدت إجتماعان ضٌم قادة اؼبناطق 

اعبنوبية، كقادة الفيالق كالكتائب ذات األسلحة الثقيلة يف اغبدكد الشرقية، كذلك بغرض شرح الشمالية ك 
ضابطان يف اغبدكد الشرقية كعريضة أخرل من ؾبموعة  21أسباب اإلستقالة، فصدرت إثر ذلك عريضة من 

ُت الرائد "موسى بن ضباط يف غبدكد الغربية تٌتهماف اغبكومة اؼبؤقتة باإلكبراؼ من خط الثورة كترفضاف تعي
أضبد" على رأس ىيئة األركاف العامة فعدلت اغبكومة اؼبؤقتة عن قبوؽبا اإلستقالة فرجع أعضاء ىيئة األركاف 

كخبلؿ مرحلة اؼبفاكضات اعبدية كاصل العسكريوف مسعاىم للوصوؿ إُف السلطة،  (2)منتصرين إُف مناصبهم
ف إطبلؽ النار، كقد ربالفت ىيئة األركاف مع إبن بلة لرسم كإستمر خبلفها مع اغبكومة اؼبؤقتة إُف غاية كق

مام إُف  25ـبطط اإلطاحة باغبكومة اؼبؤقتة يف دكرة اجمللس الوطٍت للثورة اعبزائرية، كبالفعل عيقد اجمللس من 
 .(3)1962جواف  07

كإقًتح ربالف ىيئة األركاف كإبن بلة بإنشاء مكتب سياسي إلدارة اؼبرحلة اإلنتقالية، كبعد      
منازعاتوميشاحنات إنفٌض اجمللس دكف أف وبسم اؼبوضوع، كلكن صباعة إبن بلة صادقوٍا على كثيقة إنشاء 

يذه فعبلن بعد إعبلف إستقبلؿ مكتب سياسي كقرركٍا دخوؿ اعبزائر كلو بالقوة لتسليم السلطة، كىذا ما مت تنف
اعبزائر، كَف يكن دبقدكر اغبكومة اؼبؤقتة اؼبشلولة باػببلفات ؾباهبة اػبصـو األقول منها عسكريان، كذبنُّبان للفتنة 

تدرهبيان باألمر الواقع الذم فرضتو ىيئة األركاف العامة من خبلؿ سيطرهتا عسكريان على العاصمة  سلم قادهتا
 .(4)كعلى الواليات

                                                             
(])-   :03، ص 103، اعبزء الرابع العدد: 1961أكت  28اجملاىد. 
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لقد خاض   (.1962 -1955الثالث: نماذج من معارك جيش التحرير الوطني ) فصلالػ
 جيش التحرير الوطٍت العديد من الػمعارؾ كالعمليات نذكر منها:

 :1955أوت  27أوالا: ىجومات )معركة( الشمال القسنطيني 
اؼبنطقة الثانية "زيغود  ، عملية ـبططة كمدركسة مسبقان ربت قيادة قائد1955أكت  20كانت عملية ىجـو 

يوسف" ، كىي عملية أملتها الظركؼ الصعبة كالتطورات اػبطَتة اليت عاشتها الثورة يف مرحلتها األكُف داخل 
 كخارج اعبزائر، إف الثورة ظلت منحصرة يف مناطق ؿبدكدة كخاصة يف األكراس.

ركز كل قواه كنشاطو خاصة يف منطقة ففي الداخل َف تنتشر الثورة يف كامل ريبيوع الوطن فبا جعل العدك يي 
اكالن إطباد كإسكات أجيج الثورة ىناؾ، كقد ربمل األكراس العبء الكبَت للثورة يف بدايتها  األكراس كىذا ؿبي
دامت شهور، أما يف خارج فكانت الثورة ما تزاؿ تبحث عن اؼبزيد من الدعم الدكِف للقضية اعبزائرية رغم 

اؼبستعمر الذم يٌدعي بأف اعبزائر قطعة من فرنسا كال دخل ألم دكلة يف الػمعارضة الشديدة من طرؼ 
 ([1)شؤكهنا
 :ظػػػروؼ وأسبػػاب الهجػػػومات 

، كىو مناضل الذم كاف يضمن 1955عزلة الوالية الثانية بعد إستشهاد "ديدكش مراد" يف بداية  -أ
 .اؼبضركب على منطقة األكراساإلتصاؿ باعبزائر العاصمة، ككذا اغبصار العسكرم الفرنسي 

على  1955صدكر قانوف األحكاـ العرفية الذم بدأت السلطات اإلستعمارية تطبيقو من أفريل  -ب
جزء كبَت من الشرؽ اعبزائرم كمنطقة القبائل لعزؿ الثورة عن قواعدىا اعبماىَتية كلوضع حد إلمتداد تأثَت ما 

 .هبرم يف األكراس إُف اؼبناطق األخرل
عد عمليات القمع ضد السكاف الوالية الثانية، حيث شٌن رجاؿ اؼبظبلت ككتائب اؼبدفعية تصا -ج

 .اؼبدعمُت بالطَتاف كالبحرية عمليات كاسعة على طوؿ منطقة اغبركش كسكيكدة
نطقة األكراس كىذا على صعيد اؼبنطقة أما على الصعيد الوطٍت مضخامة القوة العسكرية اؼبركزة على  -د
 فنجد:
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مشركع "جاؾ سوستاؿ" اإلصبلحي الذم حاكؿ من خبللو إستمالة اعبزائريُت اؼبؤمنُت باعبزائر  -ه
 .الفرنسية
سبيزت الشهور األكُف بإرتفاع عدد اجملاىدين كالتعاطف الشعيب مع اغبركة اؼبسلحة فبا فرض على  -و

 .القادة إعطاء أنبية متزايدة لتنظيم صفوؼ جبهة كجيش التحرير الوطٍت
ساع نطاؽ مناطق الكفاح اؼبسلح، حبيث َف تعد مقتصرة على األكراس كحدىا بل إمتدت إُف إت -ز

 .([1)الوالية الثانية كالثالثة
:أىػػػداؼ الهجػػػومات وُمجػػػرياتها 

جاءت لتجعل حدان لسياسة اإلدماج اليت طاؼبا نادل هبا اغباكم العاَف الفرنسي باعبزائر "جاؾ   (أ 
 .سوستػػاؿ"

القرار اليت إزبذهي الربؼباف الفرنسي اؼبتمثل يف سبديد تطبيق قانوف حالة الطوارئ ؼبدة ستة كرد فعل  (ب 
 ؛(2)أشهر أخرل على لقطر عبزائرم قصد القضاء النهائي على جيش التحرير الوطٍت كبالتاِف القضاء على الثورة

قادراف على فرض جو التأكيد للقوات العسكرية اإلستعمارية، أف جبهة كجيش التحرير الوطٍت  (ج 
 .عاـ من عدـ اإلستقرار يف كامل الوالية الثانية

 .إثبات تعلق الشعب بالكفاح اؼبسلح من أجل اإلستقبلؿ الوطٍت (د 
 .الرد على ؾبازر اليت إرتكبتها القوات العسكرية الفرنسية ضد اؼبدنيُت (ه 
 .لتخفيف الضغط على منطقة األكراس (و 
عة من )قيطاع الطيريؽ( كما تزعيم اإلدارة الفرنسية، كإمبا إثبات أف جيش التحرير الوطٍت ليس ؾبمو  (ز 

 .ىو جيش ثورم ميساند من قبل الشعب كبإمكانو أف يضرب قوات العدك يف الصميم
 .توسيع نطاؽ الثورة كتأكيد شعبيتها كلفت األنظار الدكلية للقضية اعبزائرية (ح 
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نٍفي اؼبلك ؿبمد اػبامس إُف جزيرة ربقيق التضامن النضاِف مع الشعب اؼبغريب الشقيق يف ذكرل  (ط 
 .(1)مدغشقر

إدعاءات اإلدارة الفرنسية بتبعية الثورة اعبزائرية لبعض العواصم اػبارجية كإثبات كطنية تكذيب  (ي 
 الثورة كشعبيتها.

القائد زيغود يوسف كتوصل إُف نتيجة حتمية يفرضها الواقع، كىو القياـ بعمل جدم يشارؾ فيو كقد فكر 
الوسائل لتغيَت األكضاع كإنتشار الثورة كخركجها من إطارىا الضيق لتبقى ثورة شعبية حىت الشعب بشىت 

 اإلنتصار.
إف  »، كيف ىذا الصدد يقوؿ العقيد "علي كايف": 1955ؽبذا اؽبجـو يف شهر جواف  بدأت االستعدادات

، كانت دببادرة شخصية من البطل الشهيد يوسف زيغود، كربمل خطورة 1955أكت  20فكرة عملية 
 .«مسؤكلية نتائج العملية إف َف تسَت على ما ييراـ كحسب ما يرجى منها

كإثر إتصاالت بُت قادة اؼبنطقة األكُف شيهاين بشَت كعباس لغركر من جهة كالقائد زيغود يوسف أرسلت 
كُف كحدتُت مسلحتُت من جيش التحرير كعلى رأسهما اجملاىداف أضبد جرعاكم كعزكز لغركر كىذا اؼبنطقة األ

، ككضعت خطة اؽبجـو كدرست مع القيادات يف اؼبكاف  تضامنان مع منطقة الشماؿ القسنطيٍت قبل اؽبجـو
ؼبسمى "الزماف" اؼبسمى "بوسطور" الواقع قرب قرية سيدم مزغيش جنوب غرب مدينة سكيكدة مث يف اؼبكاف ا

ىاـ كحصُت بعيدان عن الطرؽ كاؼبسالك تتخللو غابات كثيفة كبالضبط يف "كدية داكد" مكاف إسًتاتيجي 
 ربجب اجملتمعُت فيو كسبنع العدك من إكتشافهم.

، حضر يف ىذا اللقاء كل قادة النواحي كالوحدات 1955درست خطة اؽبجـو يف أكاخر شهر جويلية       
قائد زيغود يوسف، فحيددت األماكن اليت يشملها اؽبجـو كربديد اؼبهاـ كاؼبسؤكليات كاألفواج، كعلى  رأسهم ال

كقطع كسائل اإلتصاؿ للعدك )الكهرباء، ىاتف...( لتعطيل النجدات أثناء اؽبجـو كاإلسنػػػػاد، إُف جانب 
يـو اصبحت قضية حياةأك موت، ففي ال »توصيات كتػػػػوجيهات زيغود إلطػػػػػارات كقػػػػػادة اعبيش كمنهػػػػػػا: 

إحدل  نوفمرب كانت مسؤكلياتنا متمثلة يف إعبلف الثورة كتنفيذ األكامر، أما اليـو فيجب علينا أف لبتار
الطريقتُت: إما أف نشين غارات عامة وبدث من جرائها اإلنفجار الشامل كبالتاِف كبيث كل اعبهات على 

 مضاعفة عملياهتا، كييذاع صوت 
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ىذا ا بكل صرامة على الػمستويُت الداخلي كاػبارجي، كإما أف نًتؾ الوضع على ما ىو عليو فيكوف كفاحن
 .«دبثابة برىاف على أننا عاجزكف عن قيادة ىذا الشعب إُف اإلستقبلؿ 

شن الثوار اجملاىدكف بقيادة زيغود يوسف ىجومان تارىبيان على مراكز العدك بالشماؿ  1955أكت  20كبتاريخ 
ؾباىد مسلحُت ببنادؽ حربية كميسدسات كبنادؽ صيد كمتفجرات  500القسنطيٍت، حيث ىٌب ما يزيد عن 

حاملُت بنادؽ صيد كمسدسات كخناجر كسيوؼ كمعاكؿ، كاؼبواطنُت  ييساندكىم أفواج من اؼبسبلُت كالفدائيُت
بلديات، كمطاعم، كمقاىي، كإنقضوٍا على اؼبستعمر يف: مراكز الدرؾ كؿبافظات الشرطة، كدكر الربيد، كال

ميلية كالفجاج ػكمزارع اؼبعمرين، كىذا يف: قسنطينة كسكيكدة كقاؼبة ككاد الزنايت كعُت أعبيد كعزابة كالقيل كال
ىدفان، إف ىذا  40قيرابة  كاغبركش كالسمندك كسيدم مزغيش كاػبركب كسطورة كمناجم العالية... كغَتىم،

 .(1)ثانية عشر زكاالن اؽبجـو الشامل إنطلق على الساعة ال
:نتػػػػائج وإنعكػػاسات ىجوم الشمال القسنطيني 

، كقد كانت نتائج باىرة 1955أكت  20لقد مت بالفعل ربقيق معظم األىداؼ اليت خطط ؽبا قادة ىجـو 
على الصعيد الداخلي كاػبارجي رغم ما أحدثوي رد فعل اإلستعمارم العنيف من ؾبازر مهولة يف حق الشعب 

 اعبزائرم ككحشية إجرامية ال مثيل ؽبا، كيبيكن حصر ىذه النتائج يف النقاط التالية:
- I :ضمن الناحية العسكرية كالسياسية نستخلص ما يلي:بالنسبػػػػػة للثورة 

 .فك اغبصار اؼبضركب على منطقة األكراس -أ
 20ربطيم أسطورة تفوؽ اعبيش الفرنسي ككصفو بػػ: "اعبيش الذم ال ييقهر" فقد اثبت ىجـو  -ب

على ضرب القوات العسكرية الفرنسية فبا جعل السلطات قدرة جبهة كجيش التحرير الوطٍت  1955أكت 
قواهتا العسكرية إٍذ  الفرنسية تيغَت إسًتاتيجيتها العسكرية لتتماشى كالتطور السريع للثورة ككانت النتيجة تشتت

 .َف يعد يف إمكاهنا تركيز ثقلها يف مكاف معُت
للعمل  1955أكت  20الوطٍت بالعناصر اؼبقاتلة، فقد أعطى ىجـو  التحريرتزكيد جيش  -ج

 .(2)العسكرم دفعان قويان، إٍذ إستجابت اعبماىَت لشعبية لنداء قادتو كإلتفت حوؽبم
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صبيع اإلدعاءات اليت  1955أكت  20كشعبيتها، فقد أسقط ىجـو إثبات كطنية الثورة التحريرية -د
 .تقوؿ أف الثورة اؼبسلحة مسَتة من اػبارج

إحباط كل مؤامرات كمناكرات اؼبستعمر كاؼبسؤكلُت الفرنسيُت للوقوؼ ضد الثورة من أجل القضاء  -ه
 .عليها

حىت ال تبقى  الضغط على قوات العدك يف اؼبدف كالقرل كمراكزه قصد تشتيتها كالتأثَت على معنوياهتا -و
 .ؽبا حرية التنقل كالعمل كيفما تشاء

 (1)إظهار قدرة الثورة على التنظيم كالتخطيط كضرب العدك يف أم زماف كمكاف -ز
 .(2)قويان للثورة دبثابة أكؿ نوفمرب ثاف كأعطى دفعان  1955أكت  20إعتبار  -ح
( اؼبتكونة من النواب اعبزائريُت اؼبوجودين يف اجمللس 61يقظة اغبٍس الوطٍت لدل ؾبموعة ) -ط

سبتمرب  26اعبزائرم، فقد صادقت ىذه اجملموعة من منتخيب الدرجة الثانية من اؼبسلمُت اعبزائريُت يف 
فيها عن إدانتهم ، خبلؿ اإلجتماع الذم إنعقد بعد حواِف شهر من كقوع اؽبجـو على الئحة عربكٍا 1955

اإلصبلحية كيطالبوف فيها باإلعًتاؼ بالكياف  ،[]للقمع الفرنسي، كعن رفضهم لسياسة "جاؾ سوستاؿ"
 .لوطٍت اعبزائرم كبذلك أحدثت القطيعة التامة بُت الشعب اعبزائرم كإدارة اإلحتبلؿ الفرنسي

 كاغبوض... 1955ؼ كقوع أحداث أخرل حيث أصبحت اعبزائر كلها ميداف حرب كمعركة اعبر  -ي
 1955تدكيل القضية اعبزائرية إٍذ أدرجت يف جدكؿ أعماؿ اعبمعية العامة لؤلمم اؼبتحدة لسنة   -ك

بأغلبية صوت كاحد، كذلك بالرغم من إحتجاج الوفد الفرنسي الذم قرر اإلنسحاب من الدكرة بعد أف قرر 
 مكتب اعبمعية  إدراج القضية، كىكذا فإف تسجيل القضية اعبزائرية 

 

                                                             
 .112مرجع سابق، ص ص عمار مبلح:  -[1]
 .95، 94، ص2012،2013فاطمة بومعراؼ كزرزكر سرغيٍت: التاريخ، الديواف الوطٍت للمطبوعات اؼبدرسية،اعبزائر،  -[2]
[]- يف حكومة منديس فرانس  1955دبونبوليو، تابع تكوينان جامعيا يف الفلسفة، عُت كاليان عاما على اعبزائر عاـ  1912كلد يف نوفمرب

فقادضبلة عنيفة كانت  1956دبنصبو يف حكومة إدغارفور، كنصب نفسو مدافعان عن "اعبزائر الفرنسية" كسياسة اإلدماج، عزؿ عاـ  كإحتفظ
بوزارة اإلعبلـ مث الوزارة اؼبنتدبة للصحراء، حدثت  1958كراء سقوط حكومة بورجوس مونرم كحكومة فيليب غايار، عينوي ديغوؿ سنة 

كقد نيفي إُف إيطاليا  (O .A .S)وؿ عندما قبل ىذا األخَت مبدأ تقرير مصَت اعبزائر، فربط صلتو دبنظمة اعبيش السرم القطيعة بينو كبُت ديغ
 . 1961عاـ 
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جدكؿ أعماؿ الدكرة العاشرة ؽبيئة األمم اؼبتحدة بعد مركر عشرة أشهر من إندالع الثورة كإدراجها يف 
 .ييعد إنتصاران كبَتان للقضية

اؼبغريب، فقد تبلحقت كتفاعلت يف اؼبنطقة كيف فرنسا نفسها  –تعزيز التضامن بُت الشعبُت اعبزائرم  -ل
بو سلطانان للمغرب بعد  فرنسا يف األخَت اإلعًتاؼإرجاع اؼبرحـو ؿبمد اػبامس إُف عرشو، كقررت خبصوص 

طرده من اؼبغرب األقصى كنفيو إُف جزيرة مدغشقر، كبذلك عاد إُف عرشو بعد أف رٌدد رئيس اغبكومة الفرنسية 
 ؛(1)آنذاؾ "أدغارفور" مراران كتكراران أف اؼبلك لن يعود أبدان 

 دكلة من كتلة باندكنغ تسجيل القضية اعبزائرية يف جدكؿ أعماؿ اؽبيئة األفبية. 14ميطالبة   -م
- II:بالنسبػػػة لإلستعمػػػار 

إرتكاب العدك للمجازر الوحشية كاألعماؿ اإلنتقامية يف حق اؼبدنيُت كمجزرة ملعب سكيكدة، -أ
 .شهيد 12000كاإلعتقاالت كاغبكم باإلعداـ ككانت اغبصيلة 

وؼ اعبيش الفرنسي كإهنيار نفسيتو، كأصبح يرل يف جيش التحرير إنتشار التمرد كالعصياف يف صف -ب
 .خطران ييداىم حياهتم

 .(2)إصابة اؼبعمرين بدىشة كخيبة أمل يف حيكامهم الذين توعدكا دبعاقبة الثوار ضربت مصاغبهم -ج
 (:1955سبتمبر  29إلى  22ثػػانياا: معػػركة الجػػػرؼ األولى )

دارت رحاىا يف جباؿ النمامشة )تبسة(، كال جـر أف اإلستعمار قد خاب أيبا خيبة باعبرؼ كأنو يعتربه    
قد إهنزمت جيوشو اؼبرتزقة بذلك اؼبكاف اؼبوجود جبباؿ  1955موقفان مشؤكمان عليو، ففي شهر سبتمرب 

 ذاؾ أربعمائة  النمامشة أشنع إهنزاـ، فإف جيش التحرير الوطٍت قد أردل منهم إذٍ 
 
 
 
 
 

                                                             
 .227، 225عقيلة ضيف اهلل: مرجع سابق، ص ص،  -[1]
 .95فاطمة بومعراؼ كزرزكر سرغيٍت: مرجع سابق، ص  -[2]
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جندم كأسقط شباين طائرات كعطب ثبلث ميصفحات كقتل شبانية عشر بغبلن كغنم مدفعُت من نوع "بازككا" 
 .(1)كأربعُت بيندقية كآلة رديو بونية لتلقي األخبار كإرساؽبا

، كذلك عندما إكتشف 1955سبتمرب  29إُف  22تيعد اعبرؼ أشهر معارؾ الثورة، إمتدت لثمانية أياـ من 
بوادم ىبلؿ جنوب تبسة ترأسو شيحاين بشَت العدك تواجد قوات كربل للثوار، عقدت ذبمعان مع السكاف 

حبصار شديد عببل دكه عباس لغركر كعادؿ عجوؿ كفرحي ساعي كلزىر شريط، بدأت اؼبعركة عكحضرهي مسا
اعبرؼ كالذم ربصن بو اجملاىدكف، كإندلعت مناكشات متقطعة سبكن اجملاىدكف فيها من صد قوات العدك 
كمنعها من التقدـ، كيف اليـو الثاين إنطلقت اؼبعركة من جديد بأشد قوة، حيث عمد العدك إلستعماؿ اؼبدفعية 

قد إعًتؼ اعبنراؿ الفرنسي "بوقر" قائد الفرقة الثانية كالطَتاف يف قصف سبركز اجملاىدين باعببل كمغارتو، ك 
للمشاة بصمود اجملاىدين يف اليومُت األكليُت يف التقرير الذم أعدهي، كسبيزت معركة اليـو الثالث بقصف 
ألسراب الطَتاف الفرنسي، كبتبادؿ كثيف إلطبلؽ النار بُت الطرفُت، كيف اليـو الرابع خطط اجملاىدكف لفك 

ققوااغبصار كإ ىدفهم كخيضت يف اليـو اػبامس معركة  صطدمواٍ بوحدات العدك يف اؼبعركة طاحنة، لكنهم َف وبي
عنيفة كإعتقد العدك بعد قصفو الػميكثف للجبل أنو بإمكانو الزحف عليو لتمشيطو فجيوبو برد فعل عنيف منعو 

كبإشتباكات  ئر األياـ السابقةمدفعي كساػمن التقدـ، كأما معركة اليـو السادس فبدأت بالقصف اعبوم كال
عنيفة على اعببهات األربعة كىو ماجعلو يًتاجع عن مواقعو ككرر خطتو يف اليـو السابع، كيف اليـو الثامن كانت 
اجملاهبة عنيفة كإضطرت القوات الفرنسية إُف اإلنسحاب إُف قواعدىا اػبلفية، كعندىا قرر قادة اؼبعركة 

ق آمنة كقبحوٍا يف ذلك بأقل اػبسائر، كإنتهت اؼبعركة بإنتصار باىر للثورة، اإلنسحاب يف ؾبموعات إُف مناط
فقد صمد كبو ثبلشبائة ؾباىد بأسلحة خفيفة كذخَتة قليلة يف كجو ترسانة عسكرية كربل جندىا العدك يف أكؿ 

دم للثورة ربدم كبَت لو للثورة، ككاف للمعركة صدل كاسع يف الداخل كاػبارج، فقد أصبحت عنواف صمود كرب
ربصينهم جببل حصُت كإعتمادىم على توزيع كحداهتم خبلؿ اؼبعركة كصبع  اىدينكمن بُت عوامل إنتصار اجمل

 اؼبعلومات الضركرية عن سبركز العدك كقواتو، كقد بلغت خسائر العدك 
 

                                                             
( إلندالع الثورة التحريرية، كزارة اإلعبلـ، اعبزء األكؿ 30، طبعة خاصة بالذكرل )1956التحرير الوطٍت، اجملاىد، اللساف اؼبركزم عببهة  -[1]

 .10، ص 1984، العدد األكؿ، اعبزائر، 
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 ، كإسقاط شباين طائرات كإعطاب أخرل كربطيم عشر دبابات،[1] 700ك 600البشرية خبلؽبا ما بُت 
 170كخسائر كبو مائة كطبسوف قطعة سبلح غنمها اجملاىدكف، كأما خسائر اجملاىدين فبلغت إستشهاد 

 .(2)مدين، كإصابة كبو أربعُت جبركح 100ؾباىد ك
 :1956أفريل  76ثػػالثاا: معػػركة الجػػػرؼ الثانية )

إنتصر فيها جيش التحرم الوطٍت إنتصاران رائعان على فيالق ضخمة من القوات اإلستعمارية ميدعمة بسرب من   
جندم  374الطائرات اؼبقاتلة كبعض الطائرات العمودية كعدد كافر من رجاؿ اؼبضبلت كأسفرت على مصرع 

مدفعان  25كاإلستبلء على  سيارات كبَتة الناقلة للجند 07طائرات عمودية كإحراؽ  06فرنسي كإسقاط
ككمية كافرة من اؼبسدسات كالعتاد كأجهزة السلكية، كسقط من  60بندقيات كمدفعُت من عيار  07رشاشان ك

 .(3)قوات اجملاىدين شبانية شهداء ككاحد كعشركف جروبان 
فيالق مهمة من القوات فيها جيشنا إنتصاران باىران على إنتصر »بينما جاء يف جريدة اجملاىد العدد األكؿ ما يلي: 

اإلستعمارية كاف ييعززىا سرب من الطائرات كاؽبليكوبًتات كعدد كافر من رجاؿ اؼبظبلت، حيث كاف اجملاىدكف 
يًتبصوف مركر فرقة من جيوش األعداء مؤلفة من جنود شباف أصلهم من مدينة "نانت" ككاف اجملاىدكف يعرفوف 

َف يبق سول التهيء ؽبا كاإلستعداد للقضاء عليها، كما ىي إال عدد جنودىا كنوع أسلحتها كأظباء ضباطها ك 
غبظة حىت كصلت فرقة العدك فدكت اعبباؿ لطلقات الريماة األحرار، فأنصب الرصاص على األعداء فتطلعت 
سياراهتم كشبت فيها النَتاف، كإختلط اغبابل منهم بالنابل، كَف يبر إال ربع ساعة حىت تكدست اعبثث كَف 

من مكاهنم كإستولوا على كمية عظيمة من األسلحة كقد  م إال بعض  اعبرحى، فخرج إٍذ ذاؾ رجالنايفلت منه
أرسلت فرنسا قبدات تقًتب من مسالك اعبباؿ كتنزؿ من السماء، كانت اإلمدادات ترسل من صبيع اؼباكن، 

 إضافة إُف رجاؿ اؼبظبلت )ذكم القباعات اغبمراء(، كإستؤنفت يف اليـو الثاين 
 
 
 

                                                             
 .195، 194عبد اهلل مقبليت كطافر قبود: مرجع سابق، ص ص  -(1)
، 242، ص 1954يف كتابو ؿبطات حاظبة يف ثورة أكؿ نوفمرب  ، بينما يشَت عمار مبلح05اجملاىد: العدد األكؿ، مرجع سابق، ص  -(2)

 70دبابات، ك 04شاحنات، ك 05طائرات ك 03جريح عسكرم، كالعتاد ) 350عسكرم كأزيد من  700بأف خسائر العدك قدرت دبقتل 
 ؾباىدان جروبان(.  15شهيد، كحواِف  70بندقية متنوعة العيارات، أما خسائر اجملاىدين فهو يزيد عن 

 .118، ص 1986، جار النفائس، بَتكت، 2بساـ العسيلي: جيش التحرير الوطٍت اعبزائرم، ط -(3)
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بينما رماتنا كىم يف أماكنهم العالية اؼبنيعة ييطلقوف على اؽبيلكوبًتات كالطائرات كاببلن من نَتاف رشاشاهتم لكي 
يبنعوىا من النزكؿ، كإستؤنفت بعد فًتة قصَتة يف اػبامسة كالنصف من صباح الغد، كقد إستعمل اجملاىدكف 

زؽ،  األسلحة اليت كانوا إستولوا عليها يف اؼبعركة األكُف، فكبدكا األعداء خسائر فادحة كمزقوا صفوفهم كل فبي
كىذا كرغم سرعة إفبلتنا من عدك كرد كيده يف كبره َف نغفل عن ضبل ما غنمناه من سبلح يف اليـو السابق، 

كمن نوع ماس  49قيات من نوع ماس دبن 07ك 60بندقيات رشاشة كمدفعاف من عيار  07رشاشة، ك 25
من العدك  آالت رديو فونية لتلقي األخبار كإرساؽبا، كسقط 04سدسات كالعتاد ك، ككمية كافرة من اؼب36

ىليكوبًتات سكرسكي كطائرة مطاردة تندربلت  06ثبلشبائة كأربعة كسبعُت قتيبلن كاؼبئات اعبرحى كإسقاط 
 كطائرة من نوع البيربؾ كإحراؽ سبعة سيارات.

أجل وبق للشعب اعبزائرم كعبيش التحرير الوطٍت أف يفتخر يـو اعبيرؼ فإف ىذا اإلنتصار كالعشرات من 
 .(1)«نور عهد جديد عهد اغبرية كالسعادة التامة كاؽبناء كأشرؽاإلنتصارات.. قد بدت يف أفقو بشائر الفوز 

 :1957جويلية  29رابعػػػاا: معػػركة فرنػػػة 
اصر اؼبركز الغريب من أعدت فرؽ من جيش ال    تحرم الوطٍت كمينان للعدك، بينما فرقة أخرل من جنودنا ربي

سيارات  03مدينة سوؽ أىراس على الساعة السابعة، فوقعت القافلة يف الكمُت ككانت تًتكب من 
)ج.ـ.س(، كسيارة جيب كسيارة مصفحة، ككانت ىذه القافلة متجهة إُف ؿبطة اؽبميسي، كؼبا دخلت يف 

من نوع )ج.ـ.س( كقتل من فيهما من جنود  إنفجر ليغم أعدهي جنودنا من قبل فنسف سيارتُت اؼبضيق
اإلستعمار، كصب رجالنا النار على الباقي فإشتعلت السيارة )ج.ـ.س( الباقية، كحصد رصاص مدافع الرشاشة 

هبا، ككانت نتيجة  الضباط الذين يركبوف سيارة جيب كأغبقت أضرار كبَتة بالسيارة اؼبصفحة كقتل صبيع من
( كجرح 73الكمُت ىي إبادة فرقة العدك إبادة كاملة، إٍذ قتل صبيع اعبنود الذين تًتكب منهم الفرقة، كعددىم )

اصر مركز  الباقي كىو جندم فرنسي قطعت ساقاه، كبينما كانت النار تشتعل كانت فرقة أخرل من جنودنا ربي
اػبركبة، كانت رباصره حىت ربوؿ بينو كبُت إرساؿ اؼبدد إُف ب العدك القريب من الكمُت اؼبذكور كاؼبوجود

  الوحدات الواقعة يف الكمُت، فحصد رصاص مدافع الرشاشة جنود العدك الذين ىرعوا
 
 

                                                             
 .18، 10اجملاىد: العدد األكؿ، مرجع سابق، ص ص،  -(1)
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إُف السيارات، كأشعل جندم منا العلمي الفرنسي اؼبرفرؼ على اؼبركز اؼبذكور بطلقات من رشاشتو كسقط أخَتان  
( قتيبلن من جنود العدك كجرح عدد كبَت، مث حشد العدك قواتو كأتى بالطائرات كإنقلب القتاؿ إُف إشتباؾ 20)

طائرات قاذفات قنابل، كطائرة مقاتلة كأخرل كشافة  03داـ إُف الساعة العشرة ليبلن، ككانت تشارؾ يف اؼبعركة 
كسادسة عمودية، حيث أغبقت بالعدك خسائر كبَتة أخرل من األركاح كالعتاد، كأحرقت ميصفحة سيارتُت 

أحصيناىا عدان، كىناؾ عدد من القتلى كاعبرحى  ( قتيبلن 93)ج.ـ.س( كسيارة جيب، كالنتيجة النهائية ىي )
 .(1)جبركح ـبتلفة 03الطائرات العمودية، أما من جهتنا فقد أصيب  ضبلوي العدك معو بواسطة
 :1957أوت  73خامساا: معركة بوزكػػػزة 

أكت يف ناحية جبلية تبعد  03، يـو ()نصب فريق اجملاىدين كمينان لوحدة معادية من جنود اللفيف األجنيب  
 جنديان. 56العدك صرعى كلم جنوب شرؽ اعبزائر، كأثناء ىذا لكمُت سقط من جنود   50

كيف اغبُت قاـ العدك بعملية رانيساج كاسعة النطاؽ لؤلخذ بالثأر من اجملاىدين ككانت ىذه العملية بقيادة 
جنراالت كثَتين من بينهم اعبنراؿ أكالر كاعبنراؿ ماسو، كقد كاف اؼبربع الذم ذبرم فيو ىذه العملية منطقة 

أكت( عند نزكؿ الليل  04الف، كاؼبدية كالبليدة، كيف الغد )األحد جبلية كاقعة بُت باليسًتك، كسور الغز 
ات العدك، فكانت اؼبعركة خاطفة دفك اغبصار مث ىاصبت مؤخرة إحدل كح إجتمعت فرقنا بعد أف أرادت

يف كقوية، كقد كاف لعنصر اؼبفاجأة كلقوتنا كقعهما على العدك، حيث إضطربت صفوفو كتفرؽ جنوده ىاربُت 
 قتيبلن. 100وضى شاملة تاركُت يف ساحة اؼبعركة فزع عاـ كف

أما اجملاىدكف فقد تراجعوا يف نظاـ مث أخذكا مواقفهم ينتظركف العدك الذم سيحشيد قوات ضخمة كيرجع من 
جديد، كىكذا ذبددت اؼبعركة كإشتعل أكزارىا، لكن قوات العدك الكثَتة كاؼبعززة بالطائرات اليت كانت تطلق 

 للمدفعية عن مواقع اجملاىدين فشلت أماـ مدفعيتنا اليت حطمت ىجوماهتا. الصواريخ كي تكشف
 
 
 

                                                             
 ( إلندالع الثورة التحريرية، كزارة30، طبعة خاصة بالذكرل )1957أغسطس  30اجملاىد: اللساف اؼبركزم عببهة التحرير الوطٍت،  -(1)

 .05، ص 1984اإلعبلـ، اعبزائر، اعبزء األكؿ، العدد التاسع، 
[]-  اللفيف األجنيب: من اجل القضاء على الثورة اعبزائرية راحت فرنسا تستعُت بقوات عسكرية من أبناء مستعمراهتا بأفريقيا عرفوا باللفيف

 عسكرم، زيادة عن قوات الطابور اؼبغريب. 10000األجنيب بينهم 
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كبفضل كثافة الظبلـ ككقوع فرقتُت من جنود العدك يف الفوضى كإضطراب فبا جعلها تتبادالف إطبلؽ النار 
 الصباح بينهما، إٍذ تظين كل كاحدة منهما أهنا إذباه اجملاىدين بفضل ذلك سبكن ؾباىدكنا من اإلنسحاب كيف

لومًتات من  ميداف معركة البارحة، كداـ ىذا اإلشباؾ طواؿ النهار يشتباؾ آخر على بيعد بضعة كإالغد كقع 
جريح ضبلتهم طائرات  500قتيبلن ك 420خسارة العدك إُف فتكبد العدك فيو ىزيبة نكراء، حيث إرتفعت 

 كالذخَتة.اؽبليكوبًت كأسقطت طائرة مقاتلة كحجزت كمية من األسلحة 
كىكذا تأيت معركة بوزكرة لتكتب يف تاريخ ثورتنا اجمليدة، مع أخوات ؽبا سابقات، ستبقى فخر اعبزائر كحديث 

 .(1)األجياؿ اؼبقبلة
 :1958جوان  17سادساا: معركة داور بني راشد بضواحي تيبازة 

جروبان كربطيم طائرة إستكشافية، أما عن اعبانب اعبزائرم فقد  250فرنسي ك 185أسفرت عن مقتل    
 جرحى. 04ؾباىدان ك 37أستشهد الرائد سي مصطفى عز اهلل ك

 :1958أوت  –سابعػاا: معركة القػػػالب )باتنة( 
كمينان لقافلة سبوين عسكرية ربرسها دبابتاف، حيث حقق اجملاىدكف   1958نصب اجملاىدكف يف شهر أكت 

كإختفى اجملاىدكف يف اػبنادؽ كيف األشجار كبُت اعبباؿ كعند نصران ميعززان على العدك، بعد نصب الكمُت 
من جنود العدك كبعض  كصوؿ قافلة العدك أطلق الثوار الرصاص فإشتعلت سياراهتم كتساقط عدد كبَت

 .(2)اؼبعمرين
 :1959ثػػػػامناا: معػػػركة الحػػػوض 

كانت ؾبموعة من اجملاىدين تسَت يف طريقها إُف جبل )جب اغبوض( ربت سيل اؼبطر اؼبنهمر بغزارة، كالليل     
أعبائهم ثقل ثياهبم اؼببللة، إُف  مظلم، كشعر اجملاىدكف بالتعب كىم ىبوضوف يف الوحل الكثيف كوبملوف فوؽ

أف كصلوا إُف مكاف اعببل تغطيو األشجار الكثيفة، فنظموا اغبراسة من كل جانب، كيف الصباح قدـ مواطنان 
لقد  »مدنيان ييعد من اجملاىدم الناحية دبعية طفل وبمل القهوة كالطعاـ حيث قاؿ لرئيس ؾبموعة اجملاىدين : 

  ل الذم جبانبناحملتكم كأنتم ذبتازكف السه

                                                             
( إلندالع الثورة التحريرية، كزارة اإلعبلـ، 30، طبعة خاصة بالذكرل )1959/ 18/05اجملاىد: اللساف اؼبركزم عببهة التحرير الوطٍت،  -(1)

 .09، 08، ص ص، 1984، 42اعبزائر،  اعبزء الثاين، العدد 
 .145بساـ العسيلي: مرجع سابق، ص  -(2)
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، كأظن أف حرس اؼبراكز اجملاكرة لناحيتنا )دكارنا(من الناحية الشرقية قد شعر بكم أيضان ألف ىذا فعرفتكم 
بدكرم للقدـك اغبرس قد أسرع بالتحوؿ عن مراكزه، كإذبو كبو مركز )يوكس اغبمامات(، كؽبذا فقد أسرعت أنا 

، فشكره رئيس اجملموعة على يقظتو كحزمو، مث «لطوارئعليكم كإعبلمكم بذلك لتكونوٍا على إستعداد ل
 إنصرؼ الرجل كإبنو بعد كداع حار كمؤثر، ضبل كل صفاء اجملاىدين كإخبلص الثوار األحرار.

مث إستدعى على الفور ثبلثة جنود كجندم أكؿ كشكل دكرية أمرىا بالتوجو إُف الناحية الشرقية على مركز 
ة ثانية إُف ناحية )مسكيانة(، كإتبع بذلك بإصدار ؾبموعة من التهيمات )يوكس اغبمامات(، قم أرسل دكري

 .(1)لتشديد اغبراسة يف عدد من النقاط األخرل
كَف سبض فًتة حىت عادت الدكرية األكُف لتيعلم القائد بأهنا شاىدت أضواء خافتة لرتل طويل من اؼبركبات يسَت 

اجملاىدين، فبا اصدر القائد أمرهي إُف اجملاىدين  على طريق )يوكس غبمامات( كىو يتجو إُف حيث موقع
بإحتبلؿ مواقعهم على القمم األمامية اؼبشرفة على الطريق، كَف يكن عدد اجملاىدين يزيد على سبعُت رجبلن، 

( يف اعبناح األيبن كمعو رشاشتاف قصَتتاف 24إحتل اجملاىدكف مواقعهم على الشكل التاِف: رشاش خفيف )
ير(، كيف اعبناح األيسر إحتل ؾباىدكا الفصيلة الثالثة مواقعهم دبثل ىذا لًتتيب، كسبركز كطبس بنادؽ )موز 

 الرشاش الثقيل )ىوتشكيس( يف الوسط.
إستمرت القوات الفرنسية يف تقدمها ربت مراقبة اجملاىدين الذين ييتابعوف ربرؾ أعدائهم هبدكء كصمت كبدكر 

اؼبواقع كعدـ إطبلؽ النار إال عند صدكر األمر لذلك، كؼبا أرسلت الضباط يزكدكف اجملاىدين بعدـ التحرؾ من 
طائرات إستطبلعية قامت بالتحليق فوؽ رؤكس  03الشمس خيوطها الذىبية ظهرت يف الوقت ذاتو 

، كَف يلبث أف صدر األمر كأطلقت النار دفعة اجملاىدين، يف اغبُت القوات الفرنسية تيتابع تقدمها كبو اجملاىدين
لى العدك من كل األسلحة كبيوغيت العدك بكثافة النار العالية اؼبوجهة إليو، فبدأ بالتقهقر إُف كراء كاحدة ع

تاركان فوؽ األرض عددان من القتلى كاعبرحى، كبينما كاف العدك ييسرع يف إنسحابو، كاف اجملاىدكف ييسرعوف 
واقع كعادت القوات الفرنسية إُف التقدـ بدكرىم أيضان لتبديل مواقعهم، كشرعت اؼبدفعية لدل العدك تقصف اؼب

كالزحف من جديد ربت ضباية اؼبدفعية، كأصدر القائد أمره إُف اعبناح األيسر بالتحرؾ إُف الناحية الغربية، 
 كاعبناح األيبن كبو الناحية الشرقية كالفصيلة الوسطى كبو األماـ، كبذلك أصبحت قوات 
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إقًتاب الطرفُت فتح اعبناح األيبن النَتاف بغتة، فحاكؿ اعبنود الفرنسيوف الًتاجع العدك ميطوقة بشبو دائرة، كعند  
قليبلن كبو اليسار فإستقبلتهم نار الفصيلة اليت كانت تنتظرىم، كعندما حاكلوا التقدـ إُف األماـ صدمتهم نَتاف 

كىم يقوموف  ىلة يف ربركهمفصيلة قلب الدفاع، كأظهر اجملاىدكف خبلؿ ذلك مهارة رائعة يف تنقلهم كسرعة مذ
حبركات اإللتفاؼ كاإلنقضاض على أعدائهم كقد جاءت قبدات للعدك من مسكيانة كالعانز كتبسة فبا إستطاع 
العدك فرض حصار ؿبكم على ميداف اؼبعركة، كىنا أصدر قائد اجملاىدين أمره بتقسيم قوة اجملاىدين إُف 

ؾباهبة النجدات كإعاقة تقدمها كبو مواقع اجملاىدين، بينما  ؾبموعتُت تتوُف ؾبموعة منهما اإلضطبلع بواجب
تتابع اجملموعة الثانية معركتها ضد العدك، اليت إتسعت رقعة القتاؿ كإمتد زمن اؼبعركة، كما أف أطبق الظبلـ حىت  
كانت قوة اجملاىدين بكاملها موجهة كبو ىدؼ كاحد، ىو فك اغبصار اؼبضركب على بعض اجملاىدين 

من أرض اؼبعركة، كقد دفع اجملاىدكف الرشاشات أمامهم كإنتشركا خلفها مث إنطلقوا بإنقضاض مباغث  كاػبركج
على العدك، فكاف الصداـ دمويان عنيفان، كبعد ساعة كاملة إستطاع اجملاىدكف شق طريقهم بنَتاهنم كبقوة حراهبم 

 ب الظبلـ الشديد.ككبدكا العدك خسائر فادحة َف يستطيعوا ضبطها رغم تأكدىم منها بسب
إبتعد اجملاىدكف عن خط النار مث توجهوا إُف جبل بوخضرة الذم َف يبلغوه إال عندما طلع النهار فأقبل 

مجاىدين، ػجراح الاؼبواطنوف اؼبدنيوف وبملوف إُف اجملاىدين الطعاـ كاؼباء، كيعملوف على مساعدهتم يف تضميد 
مجاىدكف من العدك ػبتجنيدىم كتسليحهم إال أف األسلحة اليت غنمها الكنظران لكثرة اؼبتطوعُت الذين ييلحوف 

أرأيتم أيها اإلخواف أف الشعب كلو يريد  »مجاىديو: ػػػافية، جلس اعبميع لتناكؿ الطعاـ، كقاؿ القائد لك  غَتؾ
قيقي التطوع، كىو يغبطكم على شرؼ ضبل ىذا السبلح الذم سبسكونو بأيديكم، كىذا ىو كاهلل النصػػػر اغب

»(1) 
 :1959جوان  24تػػػاسعػاا: معركة عنػػابة 

، كما إف ظهرت تفاصيلها األكُف حىت تناقلتها ككاالت األنباء 1959جواف  24كقعت معركة عنابة يـو 
العاؼبية، كإطلع عليها العاَف أصبع يف دىشة كإعجاب، كَف تتمكن القيادة الفرنسية ىذه اؼبرة أف تتسًت على ىذه 

هنا كقعت يف ضاحية من ضواحي عنابة، كألف اؼبدنيُت من اعبزائريُت كفرنسيُت كانوا يتابعوف أبصارىم اؼبعركة أل
  نَتاف اللهب كالطائرات اؼبتساقطة، كرغاء اعبنود
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الفرنسيُت كالفوضى اليت ىيمنت على القوات الفرنسية بسبب ما أصاهبا من ذعر، كما كانوا يسمعوف ضجيج  
اؼبعركة الصاخب طواؿ إثنيت عشرة ساعة، ككاف من بُت من شاىدكا اؼبعركة من ميناء عنابة ضابط حبرية 

لضخمة سأؿ شخصان كاف جبانبو: كم بريطاين، كؼبا شاىد عنف اؼبعركة ككثرة اعبنود الفرنسيُت كاإلستعدادات ا
فإبتسم الضابط الربيطاين  سبعُت عدد الثوار الذين رباربوهنم اآلف؟، فأجابو اآلخر بأنو ييقاؿ أف عددىم حواِف

يف إستطاعة اغبلف األطلسي أف يعتمد على اعبيش الفرنسي ضد اإلرباد السوفيايت  »إبتسامة سيخرية كقاؿ: 
»(1). 

 كما ركاىا لنا أحد الذين عاشوىا:  كإليك تفاصيل اؼبعركة
ىي فرقة كومندكس من جيش التحرير الوطٍت ال يزيد عدد أفرادىا على الستُت رجيبلن، كلفتها قيادة جيش 
التحرير بتنفيذ مهمة يف عنابة لكن الكتيبة قبل أف تصل إُف ىدفها إكتشفها العدك، ككانت على بيعد ثبلثُت 

ت الساعة آنذاؾ السابعة كالريبع بالضبط، كما أف إكتشف الفرنسيوف أمر ىذه كيلومًتان من مدينة عنابة، ككان
أخذكا يف تنظيم حصار ؿبكم حوؽبا، فإستقدموا ؽبذا الغرض )فرؽ القوة كاغبركة( ك)فرؽ اللفيف  القوة حىت

ات ك)كحد األجنيب( ك)فرؽ اؼبظليُت أصحاب القباعات اغبمر كاػبضر(، ك)الفرقة الرابعة عشر للمصفحات(
أخرل ـبتلفة من البوليس(، ك)س.ر.س( كقد إستقدمت ىذه الفرؽ من قاؼبة، سوؽ السبت، قسنطينة، 
سطيف، سكيكدة، كاد العنف بل أف بعضها أستقدـ من جنوب كالية كىراف بواسطة الطائرات.كقد عمل 

شرين ألف جندم تقريبان الفرنسيوف كامل الليل ييهيئوف ىذا العدد الضخم من قواهتم اليت بلغ ؾبموعها ثبلثة كع
 لتنظيم اغبصار.

 تبق كامل الليل متوقفة عن كل نشاط فواصلت سَتىا داخل دائرة اغبصار، متوجهة إال أف فرقة الكومندكس َف
إُف مدينة عنابةلتقـو بواجبها مهما كاف الثمن، كَف رباكؿ الرجوع إُف الوراء بالرغم من أنو كاف بإستطاعتها 

الليل إلخًتاؽ اغبصار كالعودة إُف قواعدىا، كيف الساعة الرابعة من صباح الغد كصلت فرقة اإلفادة من ظيلمة 
الوطٍت إُف ضاحية سيدم ساَف من ضواحي مدينة عنابة، كأشرقت عليها الشمس قبل أف تدخل  جيش التحرير

صنة من كرائها بواد سيبوس، مث نظمت مواقع ها الدفاعية كرظبت قلب اؼبدينة، لذلك سبركزت يف قلب مزرعة ؿبي
  خيطة خركجها من 
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اؼبيداف، كحفرت اػبنادؽ ألهنا كانت تعرؼ جيدان ما سييواجهها من عتاد حريب متنوع )طَتاف مدفعية ثقيلة، 
 مدرعات...اٍف( كإستعدت فرقة الكومندكس ؼبواجهة العدك إستعدادان  كامبلن.

الكومندكس إُف أف إكتشفت موقعها حواِف كبعد شركؽ الشمس إنصرؼ العدك إُف البحث عن آثار فرقة 
، كسقط الفوج األكؿ من الفرنسيُت سريعان كتراجع الساعة السادسة صباحان، النَتاف كحدث أكؿ إشتباؾ بالنَتاف

الباقي على أعقابو، كبعد أف تأكدت القيادة الفرنسية من موقع الكومندكس، راحت تقذفو بقنابل اؼبدفعية 
 ن الثامنة حىت العاشرة(.)مالثقيلة طواؿ ساعتُت 

كبعد ذلك توقف القذؼ، كشرعت القيادة الفرنسية يف توجيو اؽبجـو ضد مواقع الكومندكس اعبزائرم، ككانت 
القوات الفرنسية اؼبهاصبة تًتكب من عدة صفوؼ، الصف األكؿ يوجد القومية كاغبركة، كيف الصف الثاين يوجد 

 جد جنود اؼبظبلت كبعدىم يأيت بقية اعبنود.جنود اللفيف األجنيب، كيف الصف الثالث يو 
كانت فرقة مغاكير جيش التحرير الوطٍت سبلك من األسلحة ما ييساعدىا  على مواجهة مثل ىذا اؽبجـو بقوة 
كفاعلية، فقد كاف لديها أربعة كعشرين رشاشة، كمدافع ىاكف كبازككا، كأربع مدافع رشاشة، كالباقي بنادؽ 

لفرنسية تعرؼ أف جنودىا قد يًتددكف يف مواجهة نَتاف جيش التحرير، كؽبذا راحت حربية، ككانت القيادة ا
، كحىت ال هبدكا أمامهم ؾباالن للفرار،  ربىم على التقدـ كاؽبجـو تضرب مؤخراهتم بقنابل اؼبدفعية الثقيلة حىت ذبي

معظم أفراده ككاف كلما تقدـ صف من الصفوؼ الفرنسية حصدتوي نَتاف جيش التحرير حصدان، كأبادت 
فتناثرت جيثث قتلى العدك ىنا كىناؾ حىت اعبنود القبلئل من القوات الفرنسية الذين قبوا من اؼبوت َف هبرؤكا 
على التقدـ، فإنبطحوا أرضان كتظاىركا باؼبوت ألهنم َف يكونوا قادرين على الرجوع إُف الوراء، حيث كانت قنابل 

اصرىم كسبنعيهم من  الًتاجع. اؼبدفعية الفرنسية ربي
، فأخذكا يف اإلعداد  إستمرت اؼبعركة ساعتُت كاملتُت، كتأكدت القيادة الفرنسية عندىا من عيقم اؽبجـو
لقصف الفرقة بقنابل الطائرات، لكن قبل أف يتدخل الطَتاف أجربكا اؼبدنيُت اعبزائريُت على سحب اعبرحى 

اعبزائرية، كبعد ذلك تدٌخل الطَتاف الفرنسي، فراحت قنابلو كالقتلى الفرنسيُت، كذلك حىت ال تضرهبم النَتاف 
كالثانية  62-ط ثبلث طائرات )كاحدة من نوع ب اتدؾ األرض دكان، كمع ذلك فقد إستطاع جنودنا من إسق

الطائرات الفرنسية  -جزائريُت كفرنسيُت –كالثالثة طائرة إستطبلعية( كقد شاىد صبيع اؼبدنيُت  2-من نوع ت 
 (1)كل طيعمة للنَتاف.كىي تتها

                                                             
.91، مرجع سابق، ص 24المركزي لجبهة التحرير الوطني ، الجزء الثاني، العدد( المجاهد :اللسان  
1  
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كبعد ىذه اؼبوجة من اؽبجـو اعبوم، عادت القيادة الفرنسية إُف تنظيم ىجـو برم آخر، لكن اللفيف األجنيب 
" رفضوا القتاؿ كألقوا بأسلحتهم أرضان فقتل قادهتم  التابعوف للفليق األجنيب اؼبتمركز دبركز "شابو جونداـر

 .(1)تاؿ، كبالرغم من ذلك فقد أصركا على الرفضالفرنسيوف أربعة منهم إرغامهم على الق
كؼبا تأكدت القيادة الفرنسية أف الفشل قد نزؿ بقوهتا، كأف الذيعر قد ىيمن على جنودىا، كأهنا َف تعد قادرة 

على خوض اؼبعركة من جديد، قررت إستئناؼ علية القصف اعبوم،  -بأم حاؿ من األحواؿ –على إرغامهم 
إال أهنا إستخدمت يف ىذه اؼبرة الغازات اػبانقة، فبلغ ؾبموع من أستشهد من جنود جيش التحرير ثبلثة 

عٌم الصفوؼ  كثبلثُت جنديان، أما الباقوف فقد سبكنوا من اإلنسحاب خصوصان كأف الفشل كاإلضطراب كانا قد
الفرنسية، أما فيما ىبص خسائر العدك الفرنسي فبل يبكن حصرىا بالضبط، كيؤكد اؼبدنيوف اعبزائريوف الذين 

بُت قتيل كجريح، عدا الطائرات الثبلثة  ()840أجربكا على نقل اعبثث أف عدد اػبسائر الفرنسية يبلغ حواِف 
، كفبا يؤكد ضخامة اػبسائر الفرنسية سيارات اإلسعاؼ اليت أسقطت كدبابة حيطمت بالبازككا يف بداية اؽب جـو

( طائرات عمودية 03( عشرة منها عسكرية، كأربعة مدنية، كما خصصت )14اليت خيصصت لنقل اعبرحى )
 ( حافبلت كبَتة نوع )ج.ـ.س( لنقل القتلى.06لنقل اعبرحى من الضباط، كخصصت أيضان )

ر، فهي معركة بطولية رائعة، أظهر فيها جيش التحرير الوطٍت تفوقو عنابة أكثر من قصة ىجـو عابتيعد معركة 
يف ميداف اغبرب، كمقدرتو على مواجهة العتاد كاألساليب العسكرية الفرنسية كنظامو احملكم الذم وببط صبيع 

ة ما تيعده القيادة الفرنسية من أساليب كبرامج كخيطط، إف معركة عنابة ىي الدليل اغبي على فساد الدعاي
اكؿ أف تيوىم العاَف أف التهدئة على األبواب،  الفرنسية اليت ربي

 
 

                                                             
( إلندالع الثورة التحريرية، كزارة اإلعبلـ، 30، طبعة خاصة بالذكرل )1959جويلية  13اجملاىد: اللساف اؼبركزم عببهة التحرير الوطٍت،  -(1)

 .12، ص 1984، 46اعبزائر، اعبزء الثاين لعدد 
()-  إف عدد ىؤالء يزيد على بضع مئات ما بُت قتلى كجرحى من كتاب بساـ العسيلي " جيش التحرير الوطٍت اعبزائرم" مرجع سابق، ص

181 . 
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، كمعامل عنابة، ككل الربامج اليت خططها ()أف معركة عنابة ىي الدليل الناطق على أف مشركع قسنطينة 
يف اؽبواء كخياالن يف أذىاف أصحاهبا ما بقيت اغبرب، كما َف  اؼبستعمر يف نطاؽ مشركع قسنطينة، ستبقى ىباءان 

تعًتؼ فرنسا بالواقع، إف معركة عنابة كانت حيجة قاطعة تيذكر، من لعلوي نسى، أف جيش التحرير الوطٍت ىو 
 القوة الوحيدة اليت هبب أف ييقرأ ؽبا اغبساب يف اعبزائر.

التنكر لكل العوامل  جاءت يف فًتة حاكلت فيها حكومة ديغوؿ ككاف ؼبعركة عنابة أنبيتها اػباصة أيضان، ألهنا
كحكومتو أنو يستطيع []الثورة، كدفعت الشعب اعبزائرم اجملاىد غبمل السبلح، فظن ديغوؿاليت أدت إُف 

عن )طريق إقامة بعض اؼبشاريع الصناعية كاإلقتصادية( إمتصاص نقمة الشعب اعبزائرم، فراح يشجع رؤكس 
 اإليطالية على اؼبسانبة يف إقامة )معمل عنابة(األمواؿ 

)قسنطينة( لتطوير الوالية اليت كانت مهدان للثورة كجاءت معركة عنابة لتيحبط كل  كإنصرؼ إُف كضع مشركع
اؼبشاريع الونبية، كلتسقطها ديفعة كاحدة، ككانت معركة عنابة نيقطة من نقاط اإلنعطاؼ اغباظبة يف تطور جيش 

 اعبزائرم، كنتيجة حية من نتائج اإللتحاـ الصادؽ الوثيق بُت الشعب كجيشو، إهنا عربوف على التحرير الوطٍت
ققو من معجزات.  ما يف إستطاعة ىذا اإللتحاـ بُت الشعب كاعبيش أف وبي

 ناصر قائد أركاف حرب جيش التحرير للشرؽ اعبزائرم قراران يبنح اؼببلـز "حيدكش"، قائد  أصدر الكولونيل
 الكومندكس الذم نظم معركة عنابة، كساـ اعبهاد.

كاؼببلـز حيدكش من أبناء اعبزائر الربرة، فقد نفذ دائمان اؼبهاـ اليت أسندت إليو يف دقة كشجاعة تبعث على 
فرضبو  –ياـ بواجباتو إُف أف ستيشهد يف ميداف الشرؼ خبلؿ معركة عنابة اإلعجاب، كما إنفك ييواصل الق

 . (1)-اهلل
 
 
 

                                                             
()-  ألف مسكن  200بقسنطينة، كيتضمن بناء  03/10/1958مشركع قسنطينة: مشركع |إستعمارم إغرائي أعلنو اعبنراؿ ديغوؿ يف

(، 1963 -1959سنوات ) 05ألف كظيفة ؼبدة  400ألف ىكتار من األراضي كبناء اؼبدارس كتوفَت  250كتوزيع إليواء مليوف شخص 
 هبدؼ إفشاؿ الثورة كفصل الشعب عنها كعن جيش التحرير.

()- ( سياسي كجنراؿ كرجل دكلة فرنسي تزعم مقاكمة اإلحتبلؿ األؼباين لفرنسا أثناء اغبرب ا1970 -1890شارؿ ديغوؿ ) لعاؼبية
 .1968، سبيزت سياستو باػببث كصبعت بُت القمع كاإلغراء، إستقاؿ يف مام 1958الثانية، مؤسس اعبمهورية الفرنسية اػبامسة عاـ 

 . 26.أنظر : مصطلحات كشخصيات تواريخ معلمية حملمودم عادؿ، ص 11، مرجع سابق، ص 46اجملاىد: العدد  -(1)



من خالل جريدة المجاىد.ستراتيجية الثورة الجزائرية في الميدان العسكري الرابع: ا مبحثال  
 

 
142 

 :1959نوفمبر  76عاشراا: معركة بوغنبوز 
أحد األبطاؿ يصف اؼبعركة قائبلن: كانت كحدتنا مكونة من فرقة فدائية ييعززىا فوج وبمل مدفع ىاكف   

كرشاشة ثقيلة، كقد الحظنا منذ الصباح دكرية إستعمارية تنتقل يف اؼبنطقة كَف تشعر ىي بوجودنا، فإمتنعنا عن 
ان، ككنا نقتفي أثر الدكرية الفرنسية يف تكتم أم حركة حىت أقبل اؼبساء فبدأنا سَتنا على الساعة السادسة مساء

جار وبيط بو اعببل ككسطو بركة ماءاليت توقفت عندىا الدكرية شديد حىت كصلت إُف مكاف عار من األش
الفرنسية لتسًتيح من عناء السَت طواؿ النهار فبدأ اعبنود الفرنسيوف يغسلوف كجوىهم دكف إىتماـ دبا هبرم 

مًتان تقريبان كفجأة أنصبت عليهم  80نهم يف صمت تاـ حىت صرنا منهم على بيعد حوؽبم، حيث كنا نتقدـ م
اؽباكف كالقنابل اليدكية كتعاُف صراخهم ـبتلطان بدكم القنابل كطلقات  نَتاف أسلحتنا األكتوماتيكية كقنابل

الفرنسية أف تينجدىم  البنادؽ كأنات اعبرحى الذين كانوا يطلبوف من زمبلئهم أف يهربوا عنهم، كأرادت اؼبدفعية
فوقعت قنابلها بُت صفوؼ القوات الفرنسية اليت كانت آتية لنجدة الدكرية احملاصرة كبعد أف أكملنا ميهمتنا 

جرحى كَف  12قتيل ك 23كضبلنا األسلحة الكثَتة اليت غنمناىا من اؼبعركة، إنسحبنا بعد أف كبدنا العدك 
غم القوات اإلستعمارية اؽبائلة اليت جاءت تبحث عنا بعد اؼبعركة على اإلطبلؽ ر  نيصب من جانبنا بأية خسائر

 دكف أف تعثر لنا على أثر.
 :1959ديسمبر  12الحادي عشر: معركة جبل بوزيد 

ففي فجر ىذا اليـو أفاقت قوة من ؾباىدم جيش التحرير، كانت تيقيم يف جبل بوزيد كقد أقبل إليها    
اؼبواطنوف يينذركهنا بتقدـ قوات فرنسيةضخمة كبو اعببل، كأسرع اجملاىدكف فإحتلوا مواقعهم اغبصينة كمراكزىم 

ت العدك اليت تقًتب من مواقعهم، غَت أف اؼبمٌوىة بإتقاف، كرابطوا ىناؾ كىم على إستعداد كامل إلبادة قوا
القوات الفرنسية كانت تتحرؾ حبذر فلم تتوغل كثَتان يف تقدمها كَف تقًتب من مواقع اجملاىدين الذين مكثوا 
، كمع إقًتاب اؼبساء مت توزيع قوة اجملاىدين كتقسيمها إُف زيمر صغَتة مهمتها نصب  ينتظركف طواؿ اليـو

مستور  توجو الفوج األكؿ على اؼبسالك الوعرة اؼبؤدية إُف الطريق العاـ من جانبالكمائن لقوات العدك، ك 
)خفي( اليتوقعو العدك، كأمكن ؽبذا الفوج أف ييباغت دكرية فرنسية كانت على جانب الطريق كَف تشعر بإقًتاب 

حاكؿ بعض أفراد الدكرية اجملاىدين من خلفها إال عندما فتح جملاىدكف نَتاهنم كقذفوا قنابلهم اليدكية، كعندما 
(1) 
 

                                                             
.4، مرجع سابق ، ص  37( المجاهد: الجزء الثاني، العدد   1  
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ا الفرار طاردهتم نَتاف اؼبسدسات الرشاشة كإستوُف اجملاىدكف على أسلحة الدكرية اليت أبيد أفرادىا كإنسحبو 
 آمنُت.

اليت إحتمى هبا اجملاىدكف كراحو يوجهوف إُف العدك  أعقب ذلك إشتباؾ آخر يف ناحية تغطيها الصخور اؼبنيعة
نَتاهنم الكثيفة من أسلحتهم اغبديثة، كأفاد اجملاىدكف من كجودالعدك يف منطقة مكشوفة، فأكقعوا بو خسائر 
فادحة ال تقل عن طبسُت قتيبلن كجروبان، كأستشهد من اجملاىدين رجل كاحد، كأصيب ثبلثة جبراح خفيفة، كقبل 

اجملاىدكف قاموا بزرع لغم ميضاد للدبابات فوؽ أرض الطريق العاـ، مث إنسحبوا إُف مبلجئهم أف ينسحب 
اؼبأمونة، كيف صباح اليـو التاِف جاءت قافلة كبَتة من سيارات العدك متجهة كبو اؼبكاف اإلشتباؾ، فإنفجر 

أجزاؤىا مع أشبلء اعبنود  الليغم ربت سيارة نقل عسكرية كبَتة )ج.ـ.س( كانت ربمل عشرين جنديان كتطايرت
األعداء فوؽ مساحة تبعد عشرات األمتار عن الطريق، كقد إنطلق اؼبواطنوف كاغبماسة سبؤل نفوسهم ييعانقوف 

 ىؤالء اجملاىدين الذين إنتقموا ؽبم عما أنزلتو هبم القوات اإلستعمارية من ضربات كحشية.
، كمعركة كاد سوداف يف أكائل شهر نوفمرب كمعركة 1959نوفمرب  23إضافة إُف معركة القصبة كتافر يف 

( كمعركة جبل اؼبنور 1959ػبناقة بضواحي كالية جيجل )نوفمرب ( كمعركة قرية 1958القبلب بباتنة )أكت 
(، كمعركة 1958)مام  ( كمعركة ميزم1958جواف  17(، كمعركة دكار بٍت راشد بتيبازة )1957)سبتمرب 

(، كغَتىا من اؼبعارؾ اليت خاضها جيش التحرير الوطٍت ضد 1958أفريل  26سوؽ أىراس الكربل )
 .(1)مستدمر الفرنسيػػال
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
( إلندالع الثورة التحريرية، كزارة اإلعبلـ، 30، طبعة خاصة بالذكرل )11/01/1960اجملاىد: اللساف اؼبركزم عببهة التحرير الوطٍت،  -(1]

 ، بتصرؼ.07، 06، ص ص، 1984، 59اعبزائر، اعبزء الثاين ، العدد 
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الرابع: القيم األخالقية عند جيش التحرير الوطني: فصلال 
:جيش التحرير الوطني جيش نظػػػامي 

كاف جيش التحرير الوطٍت ىو النظاـ الذم مكن تلك القيم اليت كانت باألمس كامنة أف تربز ككاف جيش       
 يو تلك القيم فأعطاىا النظاـ اؼببلئم.لالتحرير الوطٍت ىو الذم آلت إ

 20الصوماـ )لقد بدأت فرؽ جيش التحرير يف أكؿ األمر قليلة ال سبلك إال التوجيهات العامة، مث جاء مؤسبر 
الذم أعطى بعد ذلك نظامان موحدان عبيش التحرير يف كامل كاليات الكفاح بالقطر اعبزائرم  (1956أكت 

كالذم سن قوانُت ؿبددة ال يتعداىا اجملاىد، كيرجع إليها صبيع القادة كىكذا أصدر ذلك اؼبؤسبر األكؿ بتحرمي 
ك التشويو ػبلقتو، نص على أف كل من يتعدل على عرض اإلعداـ ذحبان كبتحرمي صبيع أنواع التمثيل بالشخص أ

، كعلى تنفيذ أف تنفيذ اإلعداـ ال يتم إال بعد ؿباكمة فتاة أك إمراءة وبكم عليو باإلعداـ كعلى تنفيذ اإلعداـ
شرعية قانونية، يبيكن فيها احملاكم من الدفاع عن نفسو، كما أمر بوجوب العناية باألسرل، كإنصراؼ قادة 

عد اؼبؤسبر إُف ـبتلف كاليات، ييطبقوف نظامان كاحدان كيرجعوف إُف قانوف كاحد، كتقودىم إُف اؽبدؼ اعبيش ب
الدليل على أهنا سبثل اصدؽ سبثيل الواحد أخبلؽ كاحدة كسلوؾ مثاِف مشًتؾ، كبذلك تكوف ثورتنا قد أقامت 

 للقيم األخبلقية كما للشعب اعبزائرم 
.  إف تلك النظم َف تكن برناؾبان من موضع شخص دبفرده، كلكنها   وجيشو:تجػػػػػػاوب عميق بين الشعب

كانت نظامان يتجاكب مع ما يشعر بو كل جزائرم يف أعماقو من إحساس عميق، كما يؤمن بو داخل نفسو من 
كلذلك َف تبق تلك النيظم عبارة عن قاعدة مكتوبة أك ؿبفوظة كلكنها  سلوؾ كما ييطبقو يف حياتو من أخبلؽ

صارت حقيقة حية يعيشها اجملاىد بُت كحداتو، كييطبقها يف حياتو اليومية، كيؤيدىا الشعب بأكملو، كىذا ما 
مكن جيش التحرير الوطٍت من إحرازه على شخصيتو احملددة اليت عيرؼ هبا اليـو كاليت إعًتؼ هبا األعداء 

كلت أف تربز ؾباىدم الثورة يف صورة قيطاع أنفسهم، كىذا ما ييفسر إحباط صبيع الدعايات اإلستعمارية اليت حا
الطرؽ، الذين ال ييقيموف كزنان ألم مثيل  أخبلقي أعلى، كلقد شاىد الصحفيوف األجانب بأنفسهم ما يتمتع بو 

  (1اجملاىدكف اعبزائريوف من سلوؾ فاضل كركح قوية كطاعة تامة.
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الحظتو أثناء مقامي يف اؼبناطق  كما... »: فقد كتب صحايف فرنسي زار كالية كىراف يف السن اؼباضية يقوؿ
اليت زرهتا إف جنود جيش لتحرير وبًتموف بكل دقة قوانُت اغبرب، كقد شاىدت بعيٍت أسَتين فرنسيُت يعيشاف 

 .«كييطالعاف الصحف بُت اجملاىدين كيأكبلف ما يأكلوف
التحرير سراحهم، فعادكا إُف أىلهم كلسنا يف حاجة إُف أف نيورد أظباء األسرل الذين أطلقت قيادة جيش 

يعيشوف فس سبلـ، أكلئك األسرل الذين تعمدت الصحف الفرنسية أف تسكت عنهم فلم تيشر إليهم إال 
إشارة غامضة، إال أف ذلك َف يبنع اغبقيقة أف تنتصر يف األخَت، فهؤالء اليـو مبعوثوا كربيات الصحف 

ع، يزكركف معاقل جيشنا التحريرم يف جباؿ اعبزائر فَتكف عن كثب األجنبية، اليت ؽبا صدل كبَت يف العاَف أصب
 ما نكتبو عن جيشنا ليس دعاية مبالغان فيها كلكنوي الواقع احملض.

ماف كيدفعهم إُف الكفاح ىدؼه ػإف جيش التحرير الوطٍت جيش ثورم، تتألف أغلبيتو من شباف مؤل قلوهبم اإلي
مسؤكلوف العسكريوف الذين ييشرفوف على توجيو الثورة ػلضباط كالنبيل، كمن ذلك الشباب الطامح، يتخرج ا

مستي ىذا ػلقد ل »كقيادة فرؽ اعبيش، كلنرجع إُف شهادة الفرنسي الذم زار كالية كىراف فقد كتب يقوؿ:
أكلئك الذين صعدكا إُف  مستعمركف أفػمجاىدين إٍذ قاؿ ِف ىل وبسب الػاإليباف يف ؿبادثة أجريتها مع أحد ال

باؿ سوؼ ينزلوف منها دكف أف وبصلوا على اإلستقبلؿ؟ فلو فرضنا أنو َف يبق يف اعبزائر إال إمراءة عمياء، اعب
تسقط بدكرىا شهيدة  مرأةػفإهنا لن تًتدد يف ضبل السبلح كيف الكفاح من أجل كطنها، كلو فرضنا أف تلك ال

سوؼ تثور حجػػارهتا على الػمستعمر  -د أىلهااعبزائر اليت أحرقت غاباهتا كأبي –الواجب فإف اعبزائر بأكملها 
 .«الطاغية
.جيش البطػػػولة والشفقػػػػة 
هبمع اجملاىدكف اعبزائريوف إُف ىذا اإليباف العميق، إقدامان عجيبان على اؼبوت كطلب الشهادة ال تريدىم عن     

تعلق دبلذة من مبلذ اغبياة، إهنم كاجهوا العدك يف ثبات منقطع النظَت، كإستطاعوا أف  غايتهم رغبة يف حياة، أك
 (1)ينسجوا بتفانيهم يف أداء الواجب أركع قصص البطولة كالتضحية
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من الناس هبهل اليـو أحاديث تلك اؼبعارؾ الرىيبة اليت خاضها جيشنا يف كل مكاف فأظهر من صنوؼ  كمن
 .األقداـ كالثبات ما هبر العدك، كزعزع معنوياتو كجعلو يتأكد أنو لن ينتصر على جيش التحرير الوطٍت

ٌنبهم إف جيش التحرير يف مواجهتو للعدك الفرنسي ال يعتمد إال على الشعب، كلذلك تر  اه يعتٍت باؼبدنيُت كهبي
ىجمات العدك، كيبذؿ قيصارل جهده غبماية اؼبدنيُت العزؿ من ضربات األعداء كليس ىذا فقط، بل إف 
جيش التحرير قد كضع يف كامل كاليات الكفاح منظمات إجتماعية كصحية للعناية بعبلج اؼبرضى كاعبرحى، 

األرض كتقدمي العوف للفبلح على أداء عملو الشاؽ، كتلك ىي بل كثَتان ما ساىم اجملاىد اعبزائرم يف حراثة 
خطوط عامة كحملات كجيزة عما يبتاز بو جيش لتحرير من فضائل خيلقية، فهو رؤكؼ باؼبدنيُت، شجاع يف 

للحقيقة عندما ييوصف جيش التحرير ، كلذلك فليس من ذباكز مقابلة العدك، إنساف يف إحًتاـ قوانُت اغبرب
 يتصف هبا شعب اعبزائر. ؼبمثل الوحيد للقيم األخبلقية العليا اليتالوطٍت بأنو ا

 :أسلوب اآلخػػرين في الحػػػرب 
كاآلف لننظر ما ىو نصيب اعبيش الفرنسي من األخذ بتلك األخبلؽ كالفضائل، كما ىو أسلوب اعبيش  

اؼبعٌت اؼبعهود للكلمة، ألف الفرنسي يف حربو ضد شعب اعبزائر اجملاىد ؟ إف اعبيش الفرنسي ال ىبوض حربان ب
جندهي كقادتو كموٌجهيو ربولوا كلهم إُف كحوش تنشر الدمػار كاػبراب كربرؽ الغابات كاؼبنازؿ، كتقتل األبرياء 
كاؼبدنيُت، إهنم وباكلوف إبادة الشعب اعبزائرم، إف فرنسا يف حرهبا ضد اعبزائر اجملاىدة، قد حشدت صبيع قول 

كما يف السهوؿ،   حت رباكؿ بشىت الوسائل، يف اؼبدف كما يف القرل، يف اعبباؿالبغي كالطغياف كالشر كرا
القضاء على اؼبقاكمة اؼبسلحة كتدمَتىا، كأخبار الفظائع الفرنسية باتت بارزة على صفحات معظم اجملبلت 

بادة( كالصحف يف العاَف كَف تعيد خافية على أحد، بل إف الفرنسيُت ذاهتم قد تعرضوا لبعض صور )حرب اإل
اليت جعلت من الفرنسيُت أمة من أكثر أمم األرض كحشية كنذالة، كىل ىناؾ من بات هبهل قصص فظائع 

 التهدئة اليت عمت اعبزائر؟
من إحراؽ للغابات، مع من ييقيم فيها من  1956كىل من الناس من َف يعرؼ ما نظمتو فرنسا يف سنة 

من هبهل اليـو أخبار النشوىُت الذين يبوتوف ربت التعذيب، ال اؼبواطنُت، كدبا فيها من خَتات؟ كىل يف الناس 
  الطريق؟ (1)لسبب إال بسبب حظهم العاثر الذم جعلهم يصادفوف جنديان فرنسيان يف

 

                                                             

.04، مرجع سابق، ص 09، العدد 20/08/1957اجملاىد: اللساف اؼبركزم عببهة التحرير الوطٍت، (   1
 



من خالل جريدة المجاىد.ستراتيجية الثورة الجزائرية في الميدان العسكري الرابع: ا مبحثال  
 

 
147 

كمن هبهل أيضان حوادث اؼبشبوىُت الذين تقذؼ هبم الطائرات الفرنسية، فيقضوف أجلهم يف الفضاء قبل أف  
اجملازر  دمية، كقطعان متداخلة من غبم كعظاـ؟ كىل ىناؾ من َف يعرؼ بتلكيتحطموا على األرض كيتبلن آ

اعبماعية اليت َف يًتدد الفرنسيوف اؼبتحضركف يف أف يستعملوا الفؤكس لتهشيم الرؤكس كقطع الرقاب، ليصدؽ 
 أهنا من فعل الثوار؟ -حسب تونبهم –الناس 

ٍقر بيطوف اغبوامل لَتكا ما ربملو من ذكر أك أنثى، بعد بل ذباكزكا ذلك إُف ذبح النساء كالشيوخ كاألطفاؿ، كب
َف يكف  كلو  أف يكونوا قد قامركا عليها فيما بينهم بزجاجة طبر أك حىت علبة لفافات تبغ )سجائر( ككأف ذلك

اإلستعمارية الفرنسية، فراحت تقتل يف كضح النهار بإسم القانوف كتعلن للدنيا قاطبة، ككأهنا تتحدل  السلطة
َف أصبع تقتيبلهتا تلك، فنصبت اؼبقصلة تقطع رؤكس اجملاىدين اعبزائريُت الذين يعتربكف يف نظر اإلتفاقيات العا

اكمهم، فضبلن عن أف تينفذ فيهم أحكاـ اإلعداـ.  الدكلية أسرل حرب، الحق لفرنسا يف أف ربي
إف الفرنسيُت ؼبا توالت ىزائمهم يف البوادم أثناء اإلشتباكات كاؼبكامن يوقعهم فيها جيش التحرير الوطٍت، كؼبا 
فشلوا يف اؼبدف أماـ أعماؿ الفدائيُت، َف يسلكوا طريق اغبرب كقوانينها، كإمبا عبأكا إُف أساليب اليت تعرب عن 

 مَت الركح اؼبعنوية للشعب اعبزائرم حىت يًتاجع عن طريق اعبهاد اعبينب كالنذالة، كأملهم يف ذلك قمع الثورة، كتد
غَت أف ذلك ما ناؿ شيئان من إيباف الشعب، كما أضعف أبدان من الركح اؼبعنوية للمجاىدين اعبزائريُت الذين 
تعاظم تصميمهم، كتزايد عنادىم لدل رؤيتهم لتلك اجملازر الوحشية، فمضوا على طريق اعبهاد للقضاء على 

 الوجو اإلستعمارم الذم ما كانواٍ يعرفوف عنو إال القليل.
 .[1]ذلك ىو أسلوب اؼبستعمرين الذين قادىم إُف اؽبزيبة، كذلك ىو أسلوب الثوار الذين قادىم إُف النصر
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 : بحثخبلصة اؼب
،حبيث أخذ يف التطور اف اعبهود التنظيمية اليت بذلت يف مؤسبر الصوماـ أعطت جيش التحرير الوطٍت دفعا قويا 

، جيشا نظاميا  يتوفر على مقومات اعبيوش اغبديثة ،  1958كبداية  1957سريعا اُف أف أصبح يف هناية  
فعلى اؼبستول التنظيمي أصبح عبيش التحرير الوطٍت  ىيئة عامة لقيادة األركاف ، سبثلت مهمتها يف تنسيق 

 العمليات العسكرية بُت الواليات الست.
ة اُف الثكنات اؼبنتشرة يف اؼبناطق اعببلية عرب الًتاب الوطٍت ، كانت عبيش التحرير قواعد عسكرية يف  كباالضاف

كل من تونس كاؼبغرب أقامها يف اؼبناطق اؼبتاطبة للحدكد ليستعملها كمراكز لتجنيد اؼبتطوعُت كتدريبهم، كيف 
ت اقتحاـ اغبدكد فرصة ػبوض معارؾ ككانت عمليانفس الوقت ينطلق منها الدخاؿ األسلحة اُف الوطن ، 

ضارية ضد القوات الفرنسية، استمل فيها اجملاىدكف أسلحة متطورة  كتكتيكا عسكريا ال ىبتلف عن اؼبعارؾ 
 اؼبشهورة عاؼبيا.

، مدرسة  لتكوين االطارات العسكرية يف كل من  1958أسس اعبناح العسكرم للثورة ، ابتداء من عاـ 
كفاءتو القتالية ، كما أسس مصاٌف االستعبلمات اليت تراقب ربركات العدك،   تونس كاؼبغرب لكي يرفع

كتكشف ـبططاتو فيتمكن جيش التحرير من التصدم ؽبا مع االحتفاظ بزماـ اؼببادرة،كما عبأ جيش التحرير 
 لقاىرة( .اُف الدعاية اؼبضاد بواسطة الصحافة )جريد اجملاىد( كالبث االذاعي )اذاعة صوت اعبزائر من تونس كا

كاُف جانب التنظيمات ذات الصبغة العسكرية احملضة أقاـ جيش التحرير مرافق  ذات صبغة اجتماعية  تتكفل 
نح العائلية، تقدـ خدماهتاللجنود كاؼبواطنُت على حد سواء كخاصة يف بشؤكف الصحة كالتعليم كالقضاء كاؼب

 اؼبناطق احملررة.
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الخامس :اإلمداداللوجيستيكي والدعم المادي والمعنوي للثورة التحريرية من  مبحثال
 خالل جريدة المجاهد

مؤسبر الصوماـ وأثره يف بلورة العمل الثوري ،وكذا اعبناح العسكري للثورة وحيثيات بعد أف تناولنا 
والعسكري ومصاغبو اؼبختلفة وقوفا عند قيمو األخالقية  اإلقليميتطوره من اعبانب التنظيمي 

برا  بالسالح يف الثورة التحريرية اإلمدادعملية  إىلومناذج من معاركو، سنتطرؽ يف ىذا الفصل 
، واؼبسالك وقوافل التسليح ، والدعم اؼبادي واؼبعنوي العريب والدويل للثورة التحريرية، وىذا ما وحبرا

 سنخصو بالتفصيل .
 األول : اإلمداد بالسالح في الثورة التحريرية فصلال

تعد اعببهة الربية كمنفذ اسًتاتيجي لعبور العدة  على الجبهة البرية: اإلمدادأوال : عمليات 
والعتاد، وكصماـ أماف يؤمن استمرار النشاط الثوري دبا حيتاجو من دعم ومدد مادي من القواعد 

 اػبلفية للثورة التحريرية خارج إطارىا اإلقليمي.
ربية ، كمنفذ لتهريب اف السيق التارخيي الذي عرفتو اعببهة ال:اإلمداد على اغبدود الشرقية ػػػػػػ  1

من جهة أخرى اىل ؿباولة ابراز أمهية الباحث من باب اؼبوضوعية التارخيية  عوالذخرية يدفاألسلحة 
 منها : اؼبوقع  االسًتاتيجي الذي انفردت بو اغبدود الشرقية و 

 (1أػػػ انفتاح اعببهة الشرقية على اغبدود الربية لدوؿ عربية شقيقة مثل :تونس وليبيا
بػػػػػ ػػػػػػ شساعة مساحتها وامتدادىا من القالة مشاال اىل قار بالوادي ، والطابع اعبغرايف اؼبتنوع 
التضاريس، وقرهبا من أكرب ـبزف لألسلحة والذخرية بعد هناية اغبرب العاؼبية الثانية، حيث كانت 

)الفيلق  ألفركاكوريسا األسلحة اليت صبعها بن بلة يف ليبيا تعود يف أكثريتها اىل ـبزوف أسلحة
 أو األؼباين واعبش الربيطاين. اإلفريقي

األمهية االقتصادية البالغة ، حيث استطاع االستيطاف الزراعي تغيري اؼبناطق الشرقية كزراعة ج ػػػ 
الكرـو والغابات ، اضافة اىل غناىا بالثروات اؼبعدنية، واستفادهتا من الدعم العريب بعيدا عن 

رب اغبدود اغبصار اؼبكثف الذي كانت تعاين منو اغبدود الغربية، ويبدوا أف األسلحة اليت كانت تع
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 الشرقية مل تكن الدوؿ الشقيقة اجملاورة مصدرا ؽبا، بل كانت تأيت من أوروبا الشرقية والغربية وأسيا
معتمدة يف ذلك  1955عرب مصر فليبيا ، وقد انطلقت أوؿ قافلة تسليح من طرابلس مع هناية 

قل السالح اىل نوع )بيد فورد( ذات ضبولة شبانية أطناف خصيصا لنعلى شاحنة نقل حديثة من 
اغبدود التونسية وبالضبط اىل رقدالني احملطة الرئيسية لتجميع األسلحة مرة أخرى ، مث ينقلها الثوار 

 1956جانفي  18اعبزائريوف بواسطة القوافل مرورا عرب اغبدود التونسية اىل اؼبنطقة األوىل، ويف 
ومت انزاؽبا من اليخت  نقلت من مصر شحنة من السالح لتلبية احتياجات اعببهة الشرقية

)قودىوب( اغبظ السعيد دبيناء زوارة الليبية مث نقلها اىل اغبدود الشرقية لتأخذ طريقها اىل اؼبنطقة 
 (1األوىل وسوؽ أىراس .

 الكمية الصنف
 65 ر 303بندقية 

 10 ر303رشاش فيكرز متوسط 
 30 رشاش ال نكسًت

 216 قنبلة يدوية
 60 خزنة لالنكسًت

 6000 ملم 9طلقة 
 : 1956االمداد بالسالح بعد مؤسبر الصوماـػػػ  2

أصبحت عملية امداد الثورة بالسالح خالؿ ىذه الفًتة تتم انطالقا من مصر على منت شاحنات 
)بت فورد( ملك الثورة، وشاحنات ضخمة أخرى ديلكها اللييب سامل شلبك وضعت ػبدمة الثورة 

، كما كانت شركة عبد اهلل عابد السنوسي تنقل األسلحة ؾبانا من السلـو اىل طرابلس،  اعبزائرية
ن بووزعها عمار  1956نوفمرب 20وقد مت نقل كمية كبرية من األسلحة من مصر اىل تونس يف 

 عودة على الواليات الداخلية بالنحو التايل:
 (400ػػػػػػػػ الوالية الثانية )  بندقية رشاش مع الذخرية (    400ػػػػػػ الوالية األوىل)
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 بندقية رشاش مع ذخرية 550بندقية رشاش مع الذخرية ( ػػػ الوالية الرابعة: 450ػػػػػػػػ الوالية الثالثة )
 بندقية رشاش مع الذخرية. 100ػػػػػػالقاعدة الشرقية: 

ت اشراؼ رب 02/1957ػ/7وذبدر االشارة بالذكر أف أوؿ دفعة مت شحنها من السالح كاف يـو 
عل أكثر من  1958اضبد ؿبساس، واستفدت كتائب جيش التحرير يف النصف األوؿ من سنة 

قطعة سالح، وآالؼ القنابل اليدوية ، واؼباليني من الطلقات ـبتلفة العيارات،األمر  178800
ربسن الذي كاف لو األثر يف تطوير القدرات القتالية عبيش التحرير الوطين وفعاليتو يف اؼبيداف، و 

فيفري 19وضعو العسكري لكي يصبح جيشا نظاميا، كما تسلم حسني نشايب يف القاىرة بتاريخ 
 وىي: شحنة أخرى من اؼبتفجرات 1958

 (1)طوربيد بنجالور بالستيك 500طوربيد بنجالور صاج معبأ    ػػػػػػػػ  500ػػػػػػػ 
طى، وقد نقلت ىذه الكمية كبو مًت فتيل أماف مغ 1000ػػػػػػػػ      8مفجر عيار  2000ػػػػػػػ 

 1960و1959تونس الستخدامها يف عمليات اخًتاؽ وعبور اػبطوط الكهربائية، ويف سنيت 
وصلت كميات ىائلة من األسلحة والتجهيزات العسكرية اىل اؼبواىنء يف مصر وليبيا، وساىم يف 

رباد السوفيايت ، وكانت ىذه األسلحة من الدوؿ االشًتاكيةواالؾباىد 110افراغها حوايل 
قيلةمن ـبتلف العيارات، ثوالصني، وىذه األخرية اليت أرسلت ثالثة سفن ؿبملة برشاشات ومدافع

مم ومدافع 120مم اىل عيار50منها مضادة للطرياف ومنها مضادة للدبابات ومدافع اؽباوف عيار
انعكس على  مم ومدافع ميداف بال ارتداد، األمر الذي 122مم اىل عيار  85ميداف من عيار 

 تطور سالح جيش التحرير الوطين خصوصا باؼبناطق اغبدودية .
لعبت اغبدود الغربية دورا ملموسا يف عمليات امداد الثورة   :االمداد على اغبدود الغربيةػػػػػػ 3

 1956باالسلحة ال يقل أمهية عن الدور اؼبميز الذي اضطلعت بو اغبدود الشرقية،ففي صائفة 
شرعت شبكة التسليح يف اعببهة الغربية يف عمليات البحث عن األسلحة وهتريبها برا كبو الداخل، 

تحقيق أىدافها، أهنا شرعت يف ذبنيد اعبزائريني أصحاب السيارات و أىم اػبطوات اليت اتبعتها ل
، كما اتصلت قيادة الثورة يف الوالية اػبامسة مع بعض الذين كانوا متنقلني بني اؼبغرب واعبزائر

، ومن أىم ىؤالء نذكر اعبزائريني النشيطني يف شبكة التسليح على مستوى اعببهة اغبدودية الغربية
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)رشيد كازا( الذي كلفو بوصوؼ دبهمة اؼبراقبة والتقرب من قاعديت النواصح  زقارمسعود اؼبدعو
والقنيطرة االمريكيتني يف اؼبغرب وؿباولة اغبصوؿ على السالح واألجهزة ألالسلكية ، وقد بدأت 

يف كل من تيطواف، وبوزنيقة وسبارة والصخريات  قيادة الثورةباقباز ورشات ومصانع لصناعة الذخرية
شرعت يف جلب األسلحة النصف ثقيلة من اػبارج ،  1960ة والدار البيضاء ويف واحملمدي

 (1)وخاصة من الدوؿ الشرقية وأوربا عرب اؼبغرب وباسم اغبكومة اؼبغربية
، دفع جيش التحرير اىل  1958ونظرا لغلق القوات اؼبغربية ؼبمر فيقيق للتسلل يف اعبنوب سنة 

لتسليح وتأمني عملية امداد قوات الداخل، ومنها: البحث عن طرؽ ووسائل لتفعيل شبكة ا
جوؼ  وإفراغصناديق اػبضار ) توضع داخلو مسدسات أوكميات من الذخرية مث تعبأ باػبضار( 

 البطيخ وتعبئتو بالذخرية،وقلل الفخار، ونقل األثاث ، وكذلك خزانات وقود السيارات..
العملية سواء من اؼبشرؽ أو أوروبا فقد  اف ىذهثانيا : عمليات اإلمداد على الجبهة البحرية: 

شكلت وريدا أخر تنفست من خاللو الثورة التحريرية، وكاف من الضروري اجياد طرؽ المداد الثورة 
بالسالح عرب الريف اؼبغريب انطالقا من أىم اؼبواىنء الواقعة ربت االحتالؿ االسباين مثل سبتة 

استقباؿ السفن احململة بالسالح والذخرية بعيدا عن وطنجة ومليلية والناظور اليت كاف بامكاهنا 
قطعة سالح تدخل  1500، ويؤكد اعبنراؿ ساالف يف ندوة صحفية أف عمليات اؼبراقبة والتفتيش

يف كل شهر، وأف ثالثة أرباع من السالح يأيت عن طريق تونس 1957اعبزائر سرا منذ سنة 
 من اسًتجاع األسلحة اؼبهربة عرب اغبدود. والباقي من اؼبغرب، ومل يتمكن اعبيش الفرنسي اال

شكلت اؼبسالك واؼبمرات اغبدودية الربية وخطوط االمداد ثالثا : المسالك وقوافل التسليح :
البحرية يف الشرؽ والغرب الشرايني واألوردة اليت كانت تتنفس من خالؽبا الثورة التحريرية باعتبارىا 

 .ة من اؼبشرؽ وأوروبااؼبنافذ اغبساسة لتهريب األسلحة القادم
، يتم عرب اعبنوب  1956كاف وصوؿ األسلحة اىل اؼبنطقة األوىل )األوراس( اىل غاية مارس 

التونسي كبو األوراس)الوادي ، اعبرؼ (بواسطة اضبد بوزبيد دبساعدة علي ؿبساس وعرعار طبيسي 
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االمدادات القادمة عرب  اىل أفاالشارة االطار جيب  انطالقا من ليبيا مع شيحاين بشري ، ويف ىذا
 1)كانت تتم عرب ثالثة مسالك وفبرات أساسية ىي:  1956اغبدود الشرقية بعد سنة 

 .مسالك جزيرة جربة كبو السواحل التونسية باستعماؿ زوارؽ صغرية  (1
عرب اللييب ومن ىناؾ ينقل السالح  بواسطة الشاحنات عن طريق بن قرداف ليمر مسالك ميناء   (2

 باذباىني ـبتلفني: األراضي التونسية
 أػػػػ بوسائل ـبتلفة اىل منطقة سوؽ اىراس)القاعدة الشرقية( 

 . ب  ػػػػػ بواسطة اعبماؿ عرب فبر اعبرؼ يف أقصى اعبنوب باذباه الوالية األوىل
، حيث تتم 1956اؼبسلك اؼبباشر بني مصر اىل تونس عرب ليبيا بعد االستقالؿ يف مارس    (3

شاحنات ضخمة اىل اغبدود التونسية، وىناؾ يهرب بواسطة اعبماؿ  عملية نقل السالح بواسطة
 عرب الصحراء باذباه الوالية األوىل.

أخذت شبكة االمداد تكتمل شيئا فشيئا انطالقا من ميناء االسكندرية اىل 1956ومع هناية سنة 
مرسى كلم بعد نقل األسلحة بواسطة القطار من   3000غاية اغبدود التونسية على بعد مسافة 

مطروح قرب اغبدود الليبية ، وبذلك كانت عمليات تنقل الشاحنات بني مصر وتونس تتم مرتني 
 كلم على اؼبراحل التالية:  12000يف الشهر دبسافة تقدر ب 

 ػػػػػػػػ اؼبرحلة األوىل :من مرسى مطروح دبصر اىل مساعد يف ليبيا
 من اعببل األخضراىل طرابلسػػػػػػػػػػ اؼبرحلة الثالثة: ػػػػػػػػ اؼبرحلة الثانية: من مساعد اىل اعببل األخضر

 ػػػػػػػػػػػاؼبرحلة الرابعة" من طرابلس اىل الكاؼ وغار الدديا وتونس
وقد اعتمدت معظم قوافل السالح يف طريقها على دليل بني كل ؿبطة وؿبطة ، يكوف على دراية 

اؼبفاجئة من طرؼ قوات العدو ،  تامة باؼبسالك والطرؽ الرئيسية وخالؿ العمليات العسكرية
وغالبا ما تسارع بعض الوحدات من جيش التحرير من كتائب وفرؽ غبماية تلك القوافل 

 2)والدوريات يف الذىاب اىل تونس أو عودهتما ؿبملة بالسالح كبو الداخل.
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ومن اؼبسالك واؼبمرات اليت استخدمتها شبكة التسليح النشطة يف عمليات االمداد بالسالح 
 والذخرية على اغبدود الربية الغربية نذكر:

 صدر أمر دبنع مرور الشاحنات كافة. 1960ػػػػ خط وجدة ػػػػػػ وىراف ػػػػػػػ اعبزائر: يف عاـ 1
 أصدرت فرنسا أمر اغالقو أماـ صبيع اآلليات. 1961ػػػػػ خط وجدة ػػػػػ بشار: يف عاـ  2
ػػػػػػخط السكة اغبديدية )وجدة ػػػػػ وىراف ( : ونظرا للحركة اؼبستمرة يف عمليات هتريب األسلحة  3

سعت فرنسا اىل اغالؽ صبيع اػبطوط الربية خصوصا بعد اقامة موريس ومضاعفة نقاط اؼبراقبة 
الثورة والتفتيش ، األمر الذي دفع بقيادة الثورة اىل البحث من كل الوسائل والطرؽ ؼبواصلة 

 البحرية والقواعد اػبلفية باؼبغرب األقصى.باالعتماد على الواجهة 
واعبدير بالذكر أف من أىم اػبطوط اليت اعتمدت عليها قيادة الثورة يف االمداد اللوجيستيكي عرب 

 (1البحري البحر نذكر: خط اسبانيا ػػػػػ اعبزائر، خط مرسيلياػ ػػػػػػ اعبزائر، خط اؼبغربػػػػػ  ػػػػػػػ وىراف 
 رابعـــــــــــــــا : قواعد التموين الحدودية :

كلم ، وتعترب أىم 12/ على اعببهة الشرقية: قاعدة العسة اليت تبعد على اغبدود التونسية حوايل 1
قاعدة لتهريب السالح، وقد كاف كل من الطاىر األسود وابن أخيو البشري وبن بلة اؼبسؤولني عن 

مث قاعدة رب ليبيا كبو تونس، وقاعدة رغدالني وهبا ـبزف رئيسي لألسلحة، عملية هتريب األسلحة ع
قطعة يف  60جوش، وقاعدة طرابلس، وىذه األخرية كانت سبرر سالحا حربيا اىل اعبزائر دبعدؿ 

بعد فتح مكتب جبهة التحرير يف  1957اليت تأسست يف اكتوبر  االسبوع، وقاعدة بنغازي
القاعدة تعترب مهمة بالنسبة للقيادة (  2 بنغازي من طرؼ عبد اجمليد بوزبيد ، وقاعدة تونس، وىذه

اليت اشرفت على االمداد ، باعتبارىا مهزة وصل بني مصادر السالح يف مصر وليبيا، وانفتاحها 
، ومع اتساع دائرة النشاط العسكري يف اطار ن الشماؿ اىل اعبنوبعلى طوؿ اغبدود الربية م

معركة اغبدود ، وسباشيا مع الظروؼ واؼبستجدات اليت عرفتها الثورة التحريرية فيما يتعلق بالسدود 
قرار يقضي بتمركز  1957اؼبكهربة)خط موريس ( ازبذت عبنة التنسيق والتنفيذ يف أواخر 

 على طوؿ اغبدود التونسية اعبزائرية، ومن أىم اؼبراكز نذكر: وحدات جيش التحرير الوطين 
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العسكري  مركز مالؽ : من أىم مراكز جيش التحرير الوطين يف تونس، خاص بالتدريب ( أ
وصبع اؼبساعدات اليت يتحصل عليها جيش التحرير من الدوؿ  اعبنود وسبوين وزبزين األسلحة

 الصديقة والشقيقة.
شرؽ غار  ب من الكاؼ( لتكوين االطارات ، مث مركز وادي ميلزمركز قرف اغبلفاية )بالقر  ( ب

 )قرب غار الدماو(، ومركز3و 2وزيتوف 1زيتوف  الدماو، ومركز ضباـ سيالة) قرب باجة( ، ومركز
 بريينو نواحي تالة، ومركز تاجروين، وشعباين.

ػػػػػ على اعببهة الغربية: لقد عملت الثورة على تسليح جيشها اؼبتمركز على اغبدود الغربية عن 2
يف كل من اسبانيا واؼبغرب  1956طريق مراكز سبوينها بالسالح اغبريب اليت أقامتها منذ صائفة 

ية مراكز ، وقد امتلكت الثورة عرب االراضي اؼبغربالشقيق ، وكاف أبرزىا منطقة الريف اؼبغريب 
تدريب وقواعد حربية بعد تسهيالت من طرؼ السلطاف اؼبغريب خصوصا فيما خيص سبرير األسلحة 

 كبو الداخل، فبنت قيادة الثورة بالقاعدة الغربية عدة مراكز ومعسكرات نذكر منها:
 (1مركز الزاوية)جببل تافوغالت( ، ومركزسيدي بوبكر)اؼبدنية(، ومركز طوطو، وأولوت

للراحة، ومركزجناف عبد اهلل ديدي وجناف السواحي ؿبمد ومسواؽ ومنصوري،  سطوؼومركز واد 
ومركز بلحاج بن نعيمة وشنار التاؼبساين ، والعريب اؼبكيانيبوجدة ومركز بوعرفة ، ومركز فقيق 

 1957سنة باغبدود اعبنوبية لتخزين االسلحة وللراحة، ومركز بوعنانوبودنيب والعرائش، ويف 
االتصاالت مراكز اخرى للتموين بالسالح على الًتاب اؼبغريب ومنها: مركز الناظور، أنشأت ادارة 

ورمركز وجدة ، وبركاف، القنيطرة، الرباط، الدار البيضاء ، طنجة، وتيطواف ، ومركز دار الكيداين  
 وبوصايف وزغنغن ، وأنواصر .

 المطلب الثاني : الدعم العربي للثورة التحريرية
تعد مصر حليفة الثورة اعبزائرية األكثر فعالية واألكثر أمهية فيما يتعلق جمهورية مصر العربية: /1

بالسالح الذي كاف يرسل بشكل متواصل اىل اعبزائر، واؼبصدر الرئيس يف ذلك، وكاف ألضبد بن 
من خالؿ  بلة الدور البارز يف اقناع اؼبصريني بتقدًن الدعم اؼبادي للجزائر، وازداد نشاطو أكثر

مكتب اؼبغرب العريب بالقاىرة ، حيث كانت االجتماعات تركز على مسألة اغبصوؿ علىاألسلحة 
                                                             

1   ( Mohamed guntari.op.cit.p 642 
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، وقد ربصل بن بلة من وسبل شرائها وكيفية نقلها اىل تونس واعبزائر عن طريق الرب والبحر
جنيو مصري، ونتيجة اغباح بن بلة على طلب دعم مصر، عرض  3000اغبكومة اؼبصرية على 

الديب األمر على زكرياء ؿبي الدين رئيس اؼبخابرات اؼبصري الذي اتصل بعبد الناصر ،  فتحي
اليت يرأسها مصطفى بن حليم وكذا مع السفري  الذي وظف عالقاتو الطيبة مع اغبكومة الليبية

اللييب اضبد حسن النفقي ومع التونسي صاحل بن يوسف لتوفري الظروؼ اؼبالئمة الستقباؿ 
ية من مصر  وربمل مسؤولية انزاؿ شحنة اؼبراكب اؼبصرية واخفائها يف طرابلس اىل االسلحة اآلت

 1حني هتريبها اىل اعبزائر
يذكر )فتحي الديب( يف كتابو )عبد الناصر وثورة اعبزائر(أنو )) التزاما منا بتنفيذ قرار الرئيس صباؿ 

ودبعرفتنا بامكانيات االخوة اعبزائريني احملدودة عبد الناصر بدعم الثورة اعبزائرية باالسلحة والذخرية 
من االسلحة والذخرية وضرورة توفري احتياجات اؼبكافحني ؽبا ؼبواصلة الثورة بال توقف ، باشرنا 

، وبعد أف قرر الثورة اعبزائرية ربديد أواخر اكتوبر الندالع الثورة ، قررنا  1954منذ أكتوبر 
كاف بن بلة قد تسلم من القاىرة مبلغ 2وياجاهتم الضرورية ..((تزويدىم وبأسرع وسيلة فبكنة باحت

شبانني ألف جنيو كدفعة أوىل للثورة عن طريق اعبامعة العربية واليت منها اشًتى االسلحة من 
وصل خيت اؼبلكة األردنية ديانا  1955، ويف ربيع  ليبيا،وشحنة أخرى وصلت اىل شرؽ اعبزائر

ملة باالسلحة وعليها سبعة ضباط جزائريني جرى تدريبهم يف مصر اىل مياه الناظور باؼبغرب  ؿب
وىم: ) ىواري بومدين،وصاحل العرفاوي وعبدالعزيز مشري وؿبمد عبد الرضباف وؿبمد حسني 
واضبد شنوت ( ، وبعد قباح رحلة اؼبركب )دفاكس( وبقرار من صباؿ عبد الناصر ، على مواصلة 

 عداد الشحنتني الثامنة والتاسعة من االسلحة ..مت االدعم العسكري للثورة اعبزائرية
يف اطار الدعم العسكري واللوجيستيكي كلف الرئيس اغببيب بورقيبة  ـــــالجمهورية التونسية: 2

اضبد التليلي، وعبد اهلل فرحات، والطيب اؼبهريي بالسهر على متابعة ملف القضية اعبزائرية 
ثوار اعبزائريني، ومن بني ما قدمتو شرؽ العريب اىل الوخباصة مسألة ايصاؿ السالح القادـ من اؼب

تونس للثورة اعبزائرية، ايواء العديد من الوحدات العسكرية اعبزائرية وتزويدىا بالسالح، وقياـ 
                                                             

 . 155، مرجع سابق ، ص ؿبمد البجاوي  ( 1
 . 57سايق ، ص  صدرفتحي الديب، م(  2
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دبهمة نقل العتاد من  1956الشاحنات العسكرية ووسائل النقل العسكري التونسي يف ديسمرب 
اىل االماكن اؼبخصصة ؽبا يف تونس، حيث خيزف يف ثكنة مصر عرب طرابلس من مدينة )مدنني( 

 اغبرس الوطين قبل نقلو اىل اؼبراكز العسكرية اغبدودية
النقل   لكن وبعد امتالؾ جبهة التحرير الوطين ألسطوؿ عسكري خاص هبا وأصبحت تتوىل مهمة 

هيل اؼبرور والتنقل، بنفسها ، ربولت مهمة اغبرس الوطين التونسي اىل ضباية االسطوؿ اعبزائري وتس
اضافة اىل الدعم الطيب والصحي واالقتصادي واالجتماعي واالعالمي والدعائي، واؼبواقف الرظبية 

رغم التقلبات السياسية لنظاـ (  1االجيابية للحكومة التونسية ومساعيها لتدويل القضية اعبزائرية، 
بورقيبة اغبريص على ارضاء فرنسا ، فلم تبخل تونس عن الثورة اعبزائرية حيث كانت قاعدة خلفية 

ومراكز عبيش اغبدود ومأوى آلآلؼ للثورة وعرب أراضيها كانت تتدفق األسلحة للجزائر 
اال أف السلطات الفرنسية  اؼبشردين،ورغم قلة حجم اؼبساعدات التونسية لدعم الثورة اعبزائرية

اهتمت تونس بدعم الثوار عسكريا وايوائهم وتدريبهم، وؼبا فشلت يف مراقبة اغبدود اعبزائرية 
واليت ذىب ضحيتها  1958فرباير 8التونسية قامت بقنبلة قرية ساقية سيدي يوسف التونسية يف 

ن اعبزائريني، ونفس الشيء قتيل وجريح يف صفوؼ اؼبدنيني ، حبجة متابعة اؼبتمردي 100أكثرمن 
 (2حبجة دعمها للثورة اعبزائرية . 1956اكتوبر 29ؼبصر حيث تعرضت للعدواف الثالثي بتاريخ 

لعبت سوريا بعضويتها يف اعبامعة العربية دورا كبريا يف دعم القضية ــالجمهورية العربية السورية :3
أف فرنسا هتدؼ من وراء سباطلها ب 1955اعبزائرية، من خالؿ اؼبندوب السوري الذي صرح عاـ 

، ومنذ ىذا التاريخ زاد االىتماـ يف منح استقالؿ اعبزائر اىل عزؽبا عن كل من تونس واؼبغرب
السوري حكومة وشعبا بالقضية اعبزائرية ، بل ذباوز اىل كسب التأييد العريب والدويل ؽبا يف اؽبيئات 

ربية الزباذ موقف موحد يف اعبامعة العربية اذباه االقليمية والعربية والدولية، كدعوهتا للدوؿ الع
القضية اعبزائرية ومطالبتهم دبقاطعة فرنسا سياسيا وثقافيا واقتصاديا من أجل نصرة اعبزائر، ومدت 

 (3بدءا من االعانة اؼبالية اليت قدمها الرئيس    سوريا اعبزائر دبساعدات مادية وعسكرية

                                                             
 . 65وزارة اجملاىدين ، الدعم العريب للثورة اعبزائرية، مرجع سابق ، ص  ( 1
2

 . 588الطاهر جبلي، مرجع سابق ، ص (  
 . . 83عبداهلل مقاليت وصاحل ؼبيش:مرجع سابق ،ص (  3
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دوالر ويف السنة  اؼبوالية عاـ  132130.49لرية و  18800.000السوري شكري القوتلي ب 
تسلم الوفد اعانة مالية ثانية سلمها لو صالح الدين الطرزي باسم  وزارة اػبارجية السورية  1957

قدرت بنصف مليار فرنك ،كما قامت اغبكومة السورية بتحويل اؼببلغ اؼبرصود يف موازنة الدولة 
مليوف لرية سورية اىل جانب ذلك  12كاعانة مالية للثور ة اعبزائرية، والذي قدر ب   1957عاـ ل

كعبد اغبميد السراج وزير الداخلية براتب شهري فقد شكلت تربعات بعض الشخصيات اغبكومية  
 ودبناسبة االحتفاؿ بأسبوع اعبزائر احتفل االقليم السوري معربا عن 1958للثورةاعبزائرية، ويف 

تضامنو مع الشعب اعبزائري، وقررت وزارة الداخلية هبذه اؼبناسبة اقتطاع راتب يومي من رواتب 
اؼبوظفني لنصرة اعبزائر، كما جابت اؼبظاىرات الشعبية كل اؼبدف السورية، وأرسلت كمية من 
األسلحة ذات الصنع الفرنسي  اليت تقلتها طائرة مصرية على ثالثة دفعات اىل مصر مث شحنت 

 fmطن من االسلحة )ماطريوس 4، وشحنة اخرى فاقت ىل داخل اعبزائر من ميناء االسكندريةا
طن من األسلحة وقنابل يدوية ومدافع يف  200أرسلت أكثر من  1956وذخرية (ويف عاـ 

      ) 1osmakالباخرة الروسية اليت أجرهتا اغبكومة السورية .
، فأصبحت قاعدة  مساعدات معتربة يف ؾباؿ التسليح قدمت ليبيا للثورة اعبزائريةــــ ليبيا : 4

خلفية ولوجيستيكية وسياسية للثورة اعبزائرية، حيث كانت هبا مستودعات األسلحة ،ومراكز 
للتدريب وشبكات التسليح ، كما وفرت اقامة خاصة لقادة جبهة التحرير، وأمنت تنقالهتم، 

ظم الربيطانية ومن منطقة برقة اليت انتقل منها وكانت األسلحة يف بداية األمر هترب من قاعدة الع
نشاط التهريب اىل طرابلس بعد تعرضها لرقابة االقبليز اؼبشددة، كما عبأت شبكة التسليح 
اعبزائرية يف ليبيا اىل استخداـ الشاحنات والسيارات يف عملية ارساؿ عشرات األسلحة اىل اعبزائر 

 عرب اعبنوب التونسي
ادة الثورة يف وقت قصري قد سبكنوا من صبع كمية من أسلحة اعبيش الربيطاين واعبدير بالذكر أف ق

اليت كانت ـبزونة يف ليبيا منذ اغبرب العاؼبية الثانية ومت تسريبها اىل اعبزائر، ويذكر أف أوؿ دفعة من 
أحد مواىنء السالح  مت شحنها ،كانت على منت اليخت انتصار التابع للقوات اؼبصرية ونزؿ ب

ا اؼبهجورة قرب طرابلس ، ومن ىناؾ نقلت االسلحة اىل منزؿ ضابط لييب مث اىل مزرعة رئيس ليبي
                                                             

 .35(   عبد هللا مقالتي وصالح لميش، مرجع سابق ، ص     1
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، مث أخذت طريقها للجزائر على ظهور اعبماؿ عرب 1954ديسمرب 8الوزراء يف منتهى السرية يـو 
اعبنوب التونسي ،ويعود الفضل يف قباح سبرير ىذه الصفقة  من السالح اىل الرئيس صباؿ عبد 

صر، باالتفاؽ مع رئيس الوزراء اللييب مصطفى بن حليم، وكانت عملية مشجعة تلتها عمليات النا
أخرى، اىل جانب ذلك التأييد اؼبادي والسياسي كتخصيص أسبوع عبمع التربعات وخصم نسبة 
معينة من مرتبات موظفي اغبكومة وصبع التربعات من االفراد واؽبيئات والشركات التجارية وصبع 

، وقد ضربت ليبيا أروع األمثلة يف التضامن مع القضية اعبزائرية ، حينما واألدوية واألغذية  اؼبالبس
رفضت اغبكومة الليبية الصفقة البًتولية اؼبعروضة عليها من طرؼ حكومة فرنسا تضامنا مع 

 (1الشعب اعبزائري اؼبكافح .
 1958يبيا يف أوائل عاـ  وقد جاء يف افتتاحية اجملاىد مايلي : )اف فرنسا قد عرضت على ل

.. فرفضت اغبكومة الليبية والربؼباف اللييب واؼبلك مقتنعني حبجج جبهة التحرير الوطين ومضحني 
وكانت عبنة صبع التربعات للثورة اعبزائرية قد سبكنت من تسجيل حوايل ( 2 ،بالفوائدواؼبرابيح (

 (3لييب مستعد للتطوع يف صفوؼ الثورة اعبزائرية  657
: كما كاف الدعم الدبلوماسي فعاال، فاف الدعم اؼبادي كاف ىو المملكة العربية السعودية ـــــ  5

اآلخر مهما وفعاال حكوميا وشعبيا يف الوقت نفسو، حيث وعد اؼبلك ابن سعود اؼبناضل ؿبمد 
يف  ، و خيضر أبرز عناصر الوفد اػبارجي اؼبقيم يف القاىرة بدعم الثورة دبا ربتاجو من أمواؿ

وعد اؼبلك سعود بفتح اكتتاب شعيب عاـ على مستوى تراب اؼبملكة للتربع  1958جانفي 3
وصبع األمواؿ غبساب الثورة اعبزائرية، وكلف اؼبلك وزيره للمالية عقد اتفاؽ مع الوفد اعبزائري 

 100اػبارجي الذي حل باؼبملكة ، ونص ىذا االتفاؽ على : أػػػ قرر اؼبلك فتح االكتتاب دببلغ 
مليوف بضمانة اؼبلك  ب ػػػػ أف يكوف  50مليوف فرنك ، وأف يكوف نصيب اغبكومة اؼبقرر دفعو 

 الدفع مباشرة للوفد اعبزائري وحسب طلبو ووضعو يف اغبساب البنكي للجبهة يف دمشق.

                                                             
 . 136وزارة اجملاىدين ، الدعم العريب للثورة اعبزائرية، مرجع سابق، ص (  1

 . 1، ص 27العدد اعبزء األوؿ، ،  1958جويلية  22جملاىد ، ( ا2

 . 347ؿبمد ودوع : الدعم اللييب للثورة اعبزائرية، دار قرطبة، اعبزائر،ص (  3
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أجل اغبصوؿ على السالح أو اؼباؿ أو أي مسعى سياسي كاف ال بد من االتصاؿ  ج ػػػػ من
ة عن طريق مراسلة أو ارساؿ مبعوث وىو على أمت االستعداد لتحقيق ذلك حسب باؼبلك مباشر 

 .االستطاعة
د ػػػ التفكري يف عقد مؤسبر عاـ ؼبلوؾ ورؤساء اؼبسلمني العرب لدراسة القضية اعبزائرية ودعمها ماديا 

فرنسي، استفاد الوفد اعبزائري من اعانة مالية قدرىا مليار فرنك  1959مارس 6ومعنويا، ويف 
ألف جنيو سنويا للثورة اعبزائرية تسلم عن طريق اعبامعة العربية، ويف  250وخصصت اؼبملكة 

 (1.منحت اؼبملكة للحكومة اعبزائرية اؼبؤقتة  مبلغ مليوف جنيو اسًتليين 1961جويلية 
يف اطار تنظيم عمليات التموين بالسالح من مصر، طلب ؿبمد ـــــ المغرب األقصى :  6

باسم قيادة الثورة اعبزائرية من أعضاء قيادة اؼبقاومة اؼبغربية التكفل باستقباؿ ضبوالت بوضياؼ 
السالح القادمة من مصر عرب البحر ، قد خطط ؽبا لًتسو بسواحل اؼبغرب وبالتحديد دبناطق 
الريف حىت تكوف قريبة من اغبدود اعبزائرية القتساـ ضبولتها بني القطرين ، ومت االتفاؽ على أف 
يقـو اؼبغاربة باعداد اؼبكاف الذي سيؤمن عملية انزاؿ السالح، على أف يقـو اعبزائريوف باؼبقابل 
باالعدادالرساؿ الباخرة، ومن ىذه البواخر : باخرة السالـ ػػػ دينا ػػػ)باخرة كانت ملكا لألمرية دينا 

هبدؼ  صر واضبد بن بلةملكة اسبانيا استوىل عليها رجاؿ اؼبقاومة بأمر من الرئيس صباؿ عبد النا
استخدامها يف نقل االسلحة اىل حركات ربرير يف اؼبغرب العريب( ، وباخرة األسلحة ػػػػػػ النصرػػػػػ 

.وباخرة أطوس اليت أكتشف أمرىا 1955سبتمرب 2اؼبوجهة للمجاىدين اؼبغاربة واعبزائريني بتاريخ 
أما الدعم الرظبي اؼبغريب للثورة يل، من قبل فرنسا وألقت القبض على طاقمها ومنهم براىيم النا

فتجلى فيدور اؼبلك ؿبمد اػبامس وحكومتو، فقد اكباز اىل جانب حركة ربرير اؼبغرب العريب 
والثورة اعبزائرية،وقد ذبلت مظاىر الدعم يف امداد الثورة باؼباؿ والسالح بصفة سرية وخطابات 

ة الثورة ورجاالهتا، ودعم الثورة يف احملافل الدولية اؼبلك وتصرحياتو اؼبختلفة، ولقاءاتو بالعديد من قاد
واعبهوية والقارية ، والتدخل لدى السلطات الفرنسية للقياـ بدور الوساطةمن أجل اجياد حل 
للقضية اعبزائرية. كما فتحت اغبكومة اؼبغربية حدودىا للمجاىدين جاعلة من أراضيها ميدانا 

متطوع  500كمدينة وجدة، ووضع ربت تصرؼ الثورة   ةللتدريب وبعض مدهنا قواعد خلفية للثور 
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مغريب، ومسامهة الشعب ذبلت يف التربعات واؼبظاىرات ، وقامت اؼبغرب بواجبها يف دعم الثورة 
اعبزائرية  رغم بعض اؼبشاكل والتوترات اليت عرفتها العالقات اعبزائرية خاصة مع تونس واؼبغرب 

 واؼبتعلقة باغبدود .
:سبثل الدعم العراقي للثورة اعبزائرية يف اؼباؿ والسالح واؼبواد الغذائية واألدوية واألدوات  العراقـــ  7

الطبية ، اضافة اىل الدعم السياسي واؼبعنوي، فقد بدأ العراؽ منذ العهد اؼبلكي يقدـ اؼبساعدات 
جبهة التحرير  اؼبالية اليت صبعها عن طريق التربعات الشعبية، وبعث يف ىذاالشأف اضبد بودة فبثل

 80، أف اغبكومة العراقية أرسلت اعانة مالية قدرىا  1956اعبزائرية ببغداد رسالة يف حزيراف 
 (1ألف دينار 175، وتقدر اؼببالغ اليت سلمت اىل الوفد اعبزائري ببغداد حبوايل ألف دينار 75أو

الرظبي اذباه الثورة اعبزائرية يف العراؽ تأثريا يف تغيري موقف العراؽ  1958سبوز  14كاف لقياـ ثورة 
من موقف ملكي ، كاف يتسم بالغموض والًتدد واػبجل السياسي والدعم احملتشم اىل موقف 

العربية  واإليديولوجيةوالقيم التحررية  اؼببادئبوضوح الرؤية والعقيدة، موقف ينسجم مع يتميز 
الوحدوية اليت كاف يؤمن هبا االنقالبيوف اعبمهوريوف الذين دشنوا عهدا وصفحة جديدتني يف 

زيادة ؿبسوسة يف حجم  إىلعالقات العراؽ العربية والدولية ، وأدى قياـ الثورة يف العراؽ 
ستقالؿ اعبزائر ب اؼبساعدات العراقية اىل الثورة اعبزائرية، وبلغت اؼبساعدات اؼبالية العراقية حىت ا

الالجئني  إىلمواد غذائية وألبسة  1960مليوف دينار عراقي، وأرسلت اغبكومة العراقية عاـ  6
شبن األسلحة اليت قدمتها العراؽ يف اعبزائريني يف تونس، أما بشأف اؼبساعدات العسكرية فقدرت 

 دبليوف وربع مليوف دينار. 1960ػػػػػػػػػػػ1958الفًتة اؼبمتدة 
قدمت السلطات الكويتية  للثورة اعبزائرية كل الدعم، اؼبادي والعسكري والسياسي ـ الكويت :ـــ 8

واؼبعنوي ، فخصمت اغبكومة جزء من اؼبداخيل العامة لصاحل الثورة وأصدرت مناذج من الطوابع 
نية مع وتنظيم أسابيع تضامخاصة بالثورة اعبزائرية توجو مداخيلها لفائدة الشعب اعبزائري، الربيدية

الثورة اعبزائرية يف كل سنة هبدؼ صبع التربعات اؼبالية بواسطة عبنة كويتية ؼبناصرة اعبزائر، وذباوب 
 كإعانةوتربع األمري عبد اهلل سامل الصباح بثالث ماليني دوالر   الشارع الكوييت مع أحداث الثورة

اؼبناضل ؿبمد خيضر سنة تصريح  الكويتية يفمالية للشعب اعبزائري ، وتظهر قيمة اؼبساعدات 
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زياريت اغبالية للكويت ىي قبل كل شيء زيارة شكر  إفأثناء زيارتو للكويت قائال: )  1962
 إىلالعرب خالؿ السنوات السبع من النضاؿ ، وؽبذا أتيت  إخوانناللمساعدات اليت قدمها لنا 

 (1الكويت (
والدويل للثورة التحريرية يف عدة أعداد واعبدير بالذكر أف جريدة اجملاىد قد تناولت الدعم العريب 

 منها :
، فقد جاء يف افتتاحية اعبريدة ربت للثورة اعبزائرية واألسيوي اإلفريقي/ فيما يتعلق بالتضامن 1

عنواف : التضامن االفربقي األسيوي مع اعبزائر يتعزز، )...لقد أصبح بديهيا اآلف اف قضية 
سواء منها من ربصل على استقاللو أومن ما  وإفريقيايا سآالشعب اعبزائري فبتزجة بقضايا شعوب 

يزاؿ ربت  نري االستعمار..اف الشعب اعبزائري مل يعد وحده يف ميداف اؼبعركة، واف التضامن الذي 
سيزداد يف األياـ والشهور القادمة بروزا  واإلفريقية لقيو حىت اآلف من جانب الشعوب االسياوية

لن  1957وتعززت يف 1955وقوة، وأف اعببهة اؼبناىضة لالستعمار واليت تألقت يف باندونغ 
تتوقف عن جهودىا قبل أف حيصل الشعب اعبزائري وصبيع الشعوب اؼبناضلة من أجل حريتها على 

 (2)أىدافهم كاملة.(
اؼباؿ العراقي أماـ الربؼباف بأف اغبكومة العراقية ستمنح صرح السيد ندًن الباجاجي وزير /  2

للثورة اعبزائرية أكثر مفعوال من تلك اليت سبنحها ؽبا اآلف مىت ربسنت حالة اؼبيزانية  مساعدة مادية
 2508000العراقية، ومن اؼبعلـو أف اؼبيزانية العراقية زبصص للثورة اعبزائرية مساعدة مالية قدرىا 

مليوف من الفرنكات ولكن كثريا من النواب طالبوا بزيادة يف ىذا اؼببلغ  .. وأف  250دينار أي 
صندوؽ مشًتؾ بني الدوؿ العربية ؼبساعدة الشعب اعبزائري على التغلب  إحداثحكومتو تؤيد 

 (3.)على االستعمار الفرنسي
والصحافة السعودية بيانا جاء فيو  لإلذاعةاؼبديرية العامة  أذاعتالسعودية للجزائر:  اإلعانة/ 3

)تفضل حضرة صاحب اعباللة اؼبلك اؼبعظم باألمر باعتبار يـو اػبامس عشر من شعباف ىذا 
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أكباء اؼبملكة ألداء واجب التربع  العاـ ػػػػػػػػػػ يـو اعبزائر ػػػػػ تقـو فيو اغبكومة والشعب بأسره يف صبيع
ذلك القطر العريب اجملاىد يف كفاحو العظيم الذي يقـو بو الشعب اعبزائري كلو  إلنقاذمن أمواؽبا 

اليـو يف السهل واعببل ، يف تلك البالد الشقيقة الغالية وستؤلف ؽبذه الغاية النبيلة عباف حكومية 
وشعبية يف  كل مدينة ومركز من وطننا السعودي الكبري ربت اشراؼ رئاسة حضرة صاحب 

اؼبعظم الذي تفضل حفظو اهلل فافتتح االكتئاب اعبزائري من اآلف دببلغ مليوف لاير   اعباللة اؼبلك
ؽبذه الغاية القومية العظيمة دببلغ سعودي باسم جاللتو شخصيا كما تربعت حكومتو من اآلف 

 (1)مليونني ونصف مليوف لاير (
 المطلب الثالث : الدعم الدولي للثورة التحريرية 

 ومنها: : اكيةالدول االشتر  ػػػػ1
: سبثل الدعم السوفيايت للثورة اعبزائرية  يف الدعم اؼبادي بالدرجة األوىل ، مثل االرباد السوفيايت أ(ػػػ

، وعناية باعبرحى، ومنح دراسة للطالب اعبزائريني ، أما األسلحة ، األغذية، أدوية لالجئني 
احملافل الدولية واللقاءات اليت كانت الدعم السياسي والدبلوماسي، فقد مت التعبري عنو يف ـبتلف 

تتم داخل بلداف اؼبعسكر االشًتاكي من قبل اغبكومات واؼبنظمات اعبماىريية ، أو يف اطار ىيئة 
 األمم اؼبتحدة ، فقد كانت البلداف االشًتاكية يف عمومها تصوت لصاحل القضية اعبزائرية.

االرباد السوفيايت مواقف مساندة للثورة  مل يبد 1954منذ اندالع الثورة التحريرية يف نوفمرب 
اعبزائرية، بل رأى أف ما جيري يف اعبزائر ىو مشكل فرنسي حيل داخليا وال حيق لالرباد السوفيايت 

ومل يعًتؼ باغبكومة اؼبؤقتة للجمهورية اعبزائرية اال عاـ أف يتدخل يف الشؤوف الداخلية للدوؿ، 
 عدـ االعًتاؼ باغبكومة اؼبؤقتة قد يؤثر سلبا ، بعد أف تأكد يف أف االستمرار يف 1960

عليها)االرباد السوفيايت ( يف بناء عالقات مع اعبزائر عند استقالؽبا،وكانت للتنظيمات اعبماىريية 
االرباد السوفيايت من القضية اعبزائرية عن طريق اؼبظاىرات  موقف السوفياتية تأثري على تغيري

ماري اؼبسلطعلى اعبزائريني، وازداد الدعم السوفيايت للثورة اعبزائرية اؼبتكررة اؼبنددة بالقمع االستع
ارساؿ وفد اىل الصني لكسب اؼبزيد من التأييد  1958عندما قررت جبهة التحرير الوطين هناية 

، ىذا ما جعل السوفيات يغري من سياستو ويقوي من اعاناتو للثورة التحريرية، اؼبعنوي واؼبادي
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يدة للدعاية لصاحل القضية اعبزائرية اليت سبثلت يف احياء التظاىرات اعبمعوية ويعتمد على طرؽ جد
واقامة أسابيع ثقافية خصصت لشرح القضية اعبزائرية وفضح السياسة الفرنسية يف اعبزائر، وزكى 

، ونصح جبهة التحرير الوطي  1959سبتمرب 16السوفيات مشروع تقرير مصري اعبزائر اؼبعلن يف 
 1960ؼبفاوضات مع فرنسا، وبعد زيارة الرئيس السوفيايت خروتشوؼ لفرنسا عاـ بقبوؿ عرض ا

اذبهت سياسة السوفيات اذباه القضية اعبزائرية وتزكية استقالؿ اعبزائر، وذبلى اؼبوقف السوفيايت 
حيث ىاجم الرئيس  1960اعبديد أثناء انعقاد اعبمعية العامة ؽبيئة األمم اؼبتحدة يف سبتمرب

الستعمار الفرنسي يف اعبزائر واستقبل فبثلي اغبكومة اؼبؤقتة، كما قامت وسائل خروتشوؼ ا
 االعالـ بتغطية اعالمية ؽبذا اللقاء وأعطتو رعاية.

اؼبادي واؼبعنوي للثورة اعبزائرية، وأدانت سياسة االستعمار  : قدمت دعمها(ػػػػػ أؼبانيا الشرقيةب 
الفرنسي يف اعبزائر، طالبة من العامل بالوقوؼ اىل جانب الشعب اعبزائري ، ومعتربة النظاـ 
الفرنسي مسؤوال عن اعبرائم اؼبرتكبة ضد الشعب اعبزائري والبد من ؿباكمتو طبقا للقوانني 

مليوف  30اعبماىريية ومنها ارباد النقابات ألؼبانيا الشرقية بتقدًن كما سامهت التنظيمات   ،الدولية
 فرنك فرنسي لصاحل الثورة التحريرية.

لعبت دورا ىاما يف التعريف جبرائم االستعمار الفرنسي، ونظمت أياـ وأسابيع :  (ػػػػػػ اجملػػػػػرج 
ات االنسانية لالجئني تضامنية مع الشعب اعبزائري وصبعت التربعات اؼبالية وقدمت اؼبساعد

 (1)اعبزائريني ، وعرفت بالقضية اعبزائرية عن طريق صحافتها .
قدمت بدورىا الدعم اؼبادي والسياسي واؼبعنوي للثورة اعبزائرية، فنددت بالقمع :  يوغسالفيا د (ػػػػػ

االستعماري اؼبسلط على الشعب اعبزائري، وقدـ الصليب األضبر اليوغساليف عدة مرات ، مواد 
غذائية ؼبصلحة الالجئني اعبزائريني وأدوية وعناية صحية للجرحى من جيش التحرير الوطين 

أفالـ وثائقية  السينمابإنتاجع ؾبموعة اجملاىد يف ثالث أجزاء، وقياـ مصلحة ،ومراكز طبية وطب
حوؿ النضاؿ التحرري يف اعبزائر، وكونت ودربت ؾبموعة من اؼبصورين والسينمائيني ، وسبوين 
جبهة التحرير الوطين بالسالح ، ودافع الرئيس اليوغساليف جوزيف تيتو عن القضية اعبزائرية خالؿ 

اعبزائر اؼبؤقتة تبحث عن حل ؼبشكلتها عن امسة عشر لألمم اؼبتحدة قائال )اف حكومة الدورة اػب
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طريق استفتاء يتم ربت إشراؼ األمم اؼبتحدة وىذا ما يتصل بنا ، يستحيل إال أف نوافق عليو 
وندعمو كل الدعم ( ، وأدىل السفري اليوغساليف يف تونس قائال : )اف اغبكومة اليوغسالفية قد 

( لدى زيارة الرئيس فرحات عباس يف  اعًتافا فعليا باغبكومة اؼبؤقتة للجمهورية اعبزائرية اعًتفت
، كما اعًتفت عدة دوؿ اشًتاكية باغبكومة اؼبؤقتة خالؿ اؼبؤسبر الثالث اؼبناىض  1959جواف 

 الستعمار دوؿ البحر اؼبتوسط والشرؽ األوسط، ومنها الباكستاف ، كمبوديا، أفغانستاف، غانا .
ازدادت العالقات بني جبهة التحرير والصني منذ انعقاد مؤسبر    :ىػػػػ(ػػػػػػ الصني الشعبية

،وكانت الصني من الدوؿ السباقة اليت اعلنت اعًتافها باغبكومة 1955باندونغبأندونيسيا عاـ 
كرية اؼبؤقتة، وقدمت للثورة اعبزائرية دعما ماديا ومعنويا، كتقدًن اعانات مالية وذبهيزات عس

مليوف دوالر، ففي سنة  12مباشرة منذ بداية الثورة ، ووصلت قيمة اؼبساعدات اؼبالية للثورة ب 
تسلم  1959مليوف فرنك فرنسي، ويف مارس  02 سلمت الصني عببهة التحرير الوطين 1959

الوفد  اعبزائري ، معدات وذبهيزات عسكرية وطبية، كما نظمت الصني دوريا وباستمرار معارض 
حجم  1958ظاىرات ثقافية ، ذبمع فيها التربعات لفائدة الثورة، فمثال وصلت يف عاـ وت

 .ألف دوالر 200التربعات اىل أكثر من 
 : الدول الغربيـــــــــــــــة ػػػػػ 2

مل تتأثر البلداف الغربية بأحداث الثورة التحريرية منذ البداية على األقل ، وىذا راجع أوال لعدـ 
للمشكالت االستعمارية، وثانيا تضامنها مع فرنسا داخل بيت اغبلف األطلسي، غري أف اكًتاثها 

قرب منطقة الصراع  منها وامتداد رقعتها سرعاف ما أيقظ الرأي العاـ يف البلداف الغربية وبني 
بشكل جلي ما كاف يوصف بأنو قضية داخلية ، فقاـ صحافيوف من أؼبانيا وبريطانيا وايطاليا 

 باعبزائر . الدعاء بوقوفهم على حقيقة ما كاف جيريبتكذيب ا
: ىناؾ دوؿ حيادية سبتد على كل االأراضي الشمالية)السويد، النرويج، ــــــ دول الشمال  3

 (1)الدامنارؾ( اليت يالحظ موقفها اغبيادي نسبيا حياؿ مشكلة اعبزائر.
فقد لعبت اؼبنظمات الغري حكومية يف تأييد وشرح القضية اعبزائرية داخل األوساط السياسية يف 

هبذا الدور بعض الكتاب والصحافيني الذين طالبوا ىذه البلداف ، ومن بينها السويد فقاـ 
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 باستقالؿ اعبزائر، كما ديكن االشارة اىل الدور الذي قاـ بو اؼبراسل السويدي اؼبشهور بباريس
)فيكتور فيند( الذي كاف يشغل صحفي ورئيس ربرير باالذاعة السويدية، لعب دورا مهما مع 

نشر كتاب ربت عنواف )الثورة يف اعبزائر، وىو  1958صباعتو يف ىذه اغبملة التحسيسيػة ، ففي 
 . عمل عبارة عن تقرير لرحلتو باعبزائر

تقـو بتزويد فرنسا بالسالح ف امريكا كانت :فبا ىو معلـو أالواليات المتحدة األمريكية ػػػػػػ  4
 والعتاد عن طريق اغبلف األطلسي ومساندهتا يف األمم اؼبتحدة.

وللعمل السياسي اذباه الرأي العاـ االمريكي الذي بدأ يكتشف بالتدريج مشكلة اعبزائر، منذ قياـ 
، حيث  1957 /07/ 02السيناتور جوف كيندي تقريره أماـ الكونغرس حوؿ ىذا اؼبوضوع يـو 

رأى أف استقالؿ اعبزائر ال مفر منو ،وقامت اؼبنظمات النقابية دبجهود ال يستهاف بو اذباه الرأي 
العاـ االمريكي ، مثل االرباد الطالب، ارباد العماؿ للتعريف حبقيقة  حركة التحرر اعبزائرية 

، وأماـ ىذا العمل اعببار الذي والدفاع عن مواقف جبهة التحرير داخل  األوساط النقابية الغربية
قامت بو جبهة التحريراذباه الواليات اؼبتحدة االمريكية، وبعد تطور األوضاع يف منطقة البحر 
اؼبتوسط ودخوؿ الثورة اعبزائرية رقعة شطرنج اؼبعسكريني، وما نتج عن الثورة اعبزائرية يف خلق أزمة 

ع حساباهتا ومواقفها من القضية اعبزائرية، داخل اغبلف األطلسي، جعل الواليات اؼبتحدة تراج
 1957يف تفريزه قدمو أماـ  ؾبلس الشيوخ االمريكي جويلية وىكذا ندد السيناتور كيندي 

بالسياسة الفرنسية والدعم الذي تتلقاه من حكومة الواليات اؼبتحدة األمريكية، وقاـ األمريكيوف 
 (1)ح رغم احتجاجات فرنسا .والربيطانيوف خالؿ نفس السنة بتزويد تونس بالسال
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 اخلامتة



 .خــــــاتمة:
 

 أ 

 من خالل دراستنا ادلعمقة يف صلب ادلوضوع تبني لنا مايلي:
ست واليات  إىلالعسكرية والتنظيمية قامت على تقسيم الًتاب الوطين  اإلسًتاتيجية إنػػ  1

وحدات  إىلقسمات، وتنظيم اجليش  إىلنواح والناحية  إىلمناطق وادلنطقة  إىل،وقسمت كل والية 
 قتالية)فيلق، كتيبة، فرقةػ، فوج ( وحتديد الرتب والشارات العسكرية،.

تأسيس و تطوير التكوين والتدريب العسكري خالل الثورة ضرورة حتمية لتطور الثورة،  إن 2
قواعد اخللفية اآلمنة ادلتعددة ال إقامةجانب  إىل ولضمان جناح العمليات ضد ادلستدمر الفرنسي،

 األقصى ويف ليبيا ومصر. بوالغربية واجلنو احلدود الشرقية  األشكال بالداخل وعلى 
 ػػػػػان دميومة واستمرار جذوة العمل ادلسلح كانت يف حاجة اىل وقود دائم عدتو رجال وسالح. 3
يف مواجهة ادلستدمر الفرنسي مبختلف  اليت اعتمدهتا الثورة التحريرية اإلسًتاتيجيةػػػػػانطالقا من  4

أساليبو وأوجهو مبختلف الوسائل اليت  كانت متاحة بالنسبة للثوار، شكلت شبكات الدعم 
اليت لعبت دورا بالغ األمهية يف تطوير اجلناح العسكري  والتنظيمياناللوجيستيكية أبرز اذلياكل 

 .للثورة  خاصة والثورة التحريرية بصفة عامة
وغريىا من الدول األخرى الدعم  واألسيوية واإلفريقيةػػػػلقد متثلت اجلهود الرمسية للدول العربية  5

منطلق اميان القيادات ذلده الدول اليت تدره عمق  واإلعالميادلادي والعسكري والدبلوماسي 
تتعلق  نسانيةإالروابط بني شعوهبا وبني الشعب اجلزائري، من منطلق أن ىذه الثورة تعرب عن قضية 

 بشعب لو من احلقوؽ القومية ما يكفل لو االستقالل واحلرية.
ػػػػ ان جتسيد قرارات مؤمتر الصومام على الًتاب اجلزائري كانت لو آثارا اجيابية على الوسط 6

 اعًتضنوبني القبول والرفض، والصعوبات اليت  ممؤمتر الصومارغم تباين ردود الفعل على الثوري، 
والية على  بإعالهنااليت كانت تطالب  أىراسادة يف الوالية األوىل، ومشكلة سوؽ كتفكك القي

 غرار باقي الواليات.
االستعمارية باجلزائر، وتعرضها  اإلدارةػػ تتجلى نتائج التطور العسكري للثورة اجلزائرية يف تفكك  7

على الدخول للمفاوضات، وازدياد الدعم  وإجبارىاادلايل واالضطراب االقتصادي،  لإلفالس
 الدويل للثورة اجلزائرية مث حتقيق االستقالل.



 .خــــــاتمة:
 

 ب 

غاية اسًتجاع  إىلفتيل الثورة  إشعاللقد كان االعالم الثوري اجلزائري يف مستوى احلدث منذ ػػػػػ  8
أي  ر  وإبالغالعدو والرد عليو ودحض دعاياتو ونقل  إعالم، من حيث مواجهة  السيادة الوطنية

 العامل اخلارجي ، وكذا يف تعبئة اجلماىري الشعبية. إىلوحقيقتها  الثورة 
من عوامل التطور العسكري للثورة التحريرية ، قرارات مؤمتر الصومام ، والثقة الشعبية جلبهة  إن 9

، والتجاوب العميق بني الشعب واجليش واألساليب القتالية للجيش وجيش التحرير الوطنيني 
 إىل إضافة، اإلطاراتوادلراكز اليت أنشئت خارج الوطن لتساىم ىي األخرى يف تدريب وتكوين 

ادلختلفةػ، والدعم اللوجيستيكي وادلادي  وادلتقياتالبعثات اجلزائرية اىل اخلارج وحضور ادلؤمترات 
 الثورة. وادلعنوي الذي تلقتو

ػػػكل ىذا قد سلطت عليو جريدة اجملاىد الضوء، متعرضة لكل قضية وحيثياهتا منذ اندالع  11
والسجل اليومي  االستقالل، باعتبارىا اللسان ادلركزي جلبهة التحرير الوطين إىلالثورة التحريرية 

ثورة بدور كبري ألحداث الثورة السياسية والعسكرية، لقد قامت صحيفة اجملاىد  خالل سنوات ال
يف اطالع الرأي العام العادلي على حقيقة الثورة اجلزائرية ويف تعبئة وتوجيو الرأي العام اجلزائري، 

 ومتابعة األحداث والرد عليها ورلاهبة االعالم التضليلي االستعماري وفضحو.
جاءت لتدعم ان اجملاىد جريدة دعائية ال ميكن أن تكون يف مستوى الوثيقة أو ادلصدر، وقد  11

الثورة وتقوي العمل ادلسلح وتدحض مغالطات ادلستدمر الفرنسي وتساىم يف تبليغ رسالة نوفمرب 
 من جيل اىل آخر.

سواء  اإلمداداتكضرورة تكثيف   استعجاليولقد انتهت قرارات مؤمتر الصومام اىل توصيات  12
الربية أو البحرية ، فوضعت خطط زلكمة لطرؽ ومسالك مترير السالح كالطريق من مصر اىل ليبيا 

اليزي وعني امناس، ومسلك كوناكري بغينيا  إىلاللييب  الغاتتونس  فاحلدود اجلزائرية ، وطريق  إىل
ركوب من محري ومجال ، احلدود اجلزائرية ، ومت متريره بوسائل عدة منها : حيوانات ال إىل، مث مايل 

وفتح مكاتب ومقرات متهيدا لتأسيس قواعد  خلفيةالسيارات ، كما مت تأسيس قواعد  إىل إضافة
 ومعسكرات وشركات تسليح وسلازن سالح.

االستعمارية متمثلة  ومع ذلك مل حيقق موضوع التسليح سوى جزء من احلاجة الوطنية نظرا للعقبة
 م وحجز ادلستعمر لعدد كبري من السفن .يف خط موريس وشال وحقول األلغا



 .خــــــاتمة:
 

 ج 

والغربية دورا كبريا يف الثورة اجلزائرية ، فقد كانت متثل قواعد خلفية ولعبت ادلناطق احلدودية الشرقية 
جليش التحرير الوطين ، وكذلك رلال حيوي لتهريب األسلحة انطالقا من ليبيا مرورا بتونس ، 

ت اخلناؽ على الواليات يف أحلك الظروؼ ، فعن ومدت الثورة بأسلحة وذخائر متنوعة وفك
طريق احلدود الغربية مت جليش التحرير االستفادة من أسلحة متطورة مت نقلها عرب السفن عن طريق 

 بادلغرب األقصى لتهرب بعد ذلك اىل الداخل. ونزاذلاالبحر ادلتوسط 
خالل الفًتة ادلمتدة من  ان التطورات اليت شهدهتا الثورة اجلزائرية يف اجلانب العسكري 13

 كانت حصيلتها متباينة ، حيث متثلت يف :  1962ػػػػػ  1956
متكنت الثورة اجلزائرية من مواجهة أعىت نظام استعماري وأعادت ربط االتصاالت من جديد  ( أ

 مع الواليات ، وىي بذلك فكت العزلة نسبيا عن الداخل.
تلك الفًتة يف اعطاء ديناميكية خالل  سامهت اذلياكل والتنظيمات اليت استحدثتها الثورة  ( ب

وفعالية كبريتني لتعزيز الكفاح ادلسلح ، فجيش التحرير الوطين طور ىياكلو وتنظيماتو 
 تكيفا مع تطورات الثورة التحريرية يف مواجهة العدو الفرنسي.

ليح واالتصاالت العامة بالتنسيق مع ىيئة فعلى مستوى التجهيز ، سعت وزارة التس ( ت
جتهيز جيش احلدود قصد تكيفو مع سياسة التطويق احلدودي اليت فرضها  إىلاألركان 

للبث االذاعي وتكوين  اجليش االستعماري ، كما مت تأسيس أكثر من عشرين  زلطة 
مة اىل ادلختصني يف االتصاالت ألالسلكية والسعي وزارة التسليح و االتصاالت العا

 احلصول على األسلحة.
متكنت  الثورة التحريرية من واقع ادلمارسة العملية من تطوير أدواهتا ووسائلها اإلعالمية   ( ث

من خالل استخدام االعالم ادلكتوب كالنشريات والتقارير والصحف وحىت اإلذاعة هبدؼ 
مواقف  إيصال صوت الثورة للخارج ، ووضع حد لألعالم االستعماري ادلضلل وتبليغ

 ومبادئ الثورة اجلزائرية اىل الداخل واخلارج .
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. 142عبد اجمليد بوزبيد ، مرجع سابق ، ص المصدر:  -  
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. 335عبد المجيد بوزبيد، مرجع سابق ، صالمصدر:  -  
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. 133، ص  ، عبد اجمليد، مرجع سابقبوزبيدالمصدر:  -  
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 .131ــــــ  130عبد اجمليد بوزبيد ، مرجع سابق ، ص ص المصدر:  -
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،البصائر اجلديدة للنشر،  1962ــــ1954عقيلة ضيف اهلل: التنظيم السياسي واالداري للثورة المصدر:  -
. 528ــــ  524،ص ص 2013اجلزائر،  
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. 73، اجلزائر، ص  عبد القادر زبادية وآخرون: التاريخ ، املعهد الرتبوي الوطين المصدر:  -  
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. 378، ص 2011، طاكسيج كوم للدراسات والنشر والتوزيع ، اجلزائر،  62ــــ 54بوبكر حفظ اهلل: التموي، والتسليح  ابان  ثورة التحرير اجلزائرية (   1  
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الندالع الثورة  30، طبعة خاصة  بالذكرى  1961أفريل  10اجملادد : اللسان املركزي جلبهة التحرير الوطين ،  صدر:الم
. 01،ص  1984، 93اجلزء   ، العدد التحريرية ، وزارة االعالم ، اجلزائر،  1  
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الندالع الثورة  30الذكرى ، طبعة خاصة  ب 1959 /25/2صدر: اجملادد : اللسان املركزي جلبهة التحرير الوطين ، الم 
  1 01،ص  1984، 37التحريرية ، وزارة االعالم ، اجلزائر، اجلزء   ، العدد 
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الندالع الثورة  30، طبعة خاصة  بالذكرى  1962/ 20/3املصدر: اجملادد : اللسان املركزي جلبهة التحرير الوطين ،   
. 11،ص  1984،  التحريرية ، وزارة االعالم ، اجلزائر، اجلزء   ، العدد 1  



 241:رقم الملحق
 القائمة االسمية لقيادة أركان الواليات التاريخية

 9962مارس  99بتاريخ  
 

 

 :الوالية الرابعة التاريخية.4 :الوالية األولى التاريخية.9
 العقيد الطاهر الزبيري-
 الرائد عمار مالح  -
 الرائد محمد الصالح يحياوي-
 الرائد إسماعيل محفوظ -

 العقيد حسان الخطيب -
 الرائد يوسف بوخروف -
 الرائد لخضر بورقعة-
 الرائد محمد بوسماحة-
 عمر رمضان-

 :الوالية الخامسة التاريخية.5 :الوالية الثانية التاريخية.2
 العقيد صالح بوبنيدر -
 الرائد عبد المجيد كحل الراس -
 الرائد رابح بموصيف -
 الرائد الغربي برجم -
 الرائد الطاهر بودربالة -

 

 العقيد بوحجر حدو  - 
 الرائد بوبكر قاضي - 

 الرائد مختار بوبيزم-
 الرائد عبدالوهاب موالي أبراهيم-
 الرائد أحمد بوجنان-

 :الوالية التاريخية السادسة.6 الوالية الثالثة التاريخية.3
 العقيد أكمي محند ولد الحاج -
 الرائد أحسن محيوز -
 الرائد الطيب صديقي -
 الرائد أحمد فاضل  -

 العقيد محمد شعباني-
 الرائد عمر صخري -
 سميمانيالرائد سميمان -
 الرائد شريف خيرالدين-
 الرائد محمد روينة-

 

 

 

 

                                                             

. 256عببد الوداب ب، خليف: مرجع سابق ، ص   1  
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 التنظيمات والهياكل الجديدة لمثورة الجزائرية        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

. 53، ص  1987بشري سعدوين وآخرون :  الرتبية السياسية ، اجلزائر ، املعهد الرتبوي الوطين ،   1  
 



 261:الممحق رقم
 مخطط التنظيم السياسي والعسكري لموالية         

 بعد مؤتمر الصومام.                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

. 120ص  ،  1996حيياوي مجال : املنري يف التاريخ املعاصر ، اجلزائر، دار دومة للنشر،   1  

 



 271:الممحق رقم
 خريطة التـــقسيم العسكري لمجزائر           

 بعد مؤتمر الصومام.                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

. 721، ص  1982، دار الشورى ، بريوت، 1وبسام العسلي : الثورة اجلزائرية ، طمصطفى طالس   1  
 



 281:الممحق رقم
 الخســــــائـــر الفرنسية في شمال            

 إفــــــريقيـــــــا
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

. 652، ص  1982، دار الشورى ، بريوت، 1مصطفى طالس وبسام العسلي : الثورة اجلزائرية ، ط   1  



 
 التطور العسكري للثورة التحريرية من خالل جريدة المجاهد

 

 

 قائمة املصادر و املراجع
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 : أوال : المصـــادر
 القـــــــــــــران الكــــــــــريم (1
 الكتــــــــــــــــــــــــــــــب (2

 باللغــــــة العربية ( أ
 1954ـــــ بيان أول نوفمرب 

( إلندالع 30(، طبعة خاصة بالذكرى )1956الوطين،)اجملاىد اللسان ادلركزي جلبهة التحرير _
 .1984، األولالثورة التحريرية، وزارة اإلعالم، العدد 

( إلندالع 30(، طبعة خاصة بالذكرى )1956اجملاىد اللسان ادلركزي جلبهة التحرير الوطين _
 .1984، الثاينالثورة التحريرية، وزارة اإلعالم، العدد 

( إلندالع 30(، طبعة خاصة بالذكرى )1956ادلركزي جلبهة التحرير الوطين،)اجملاىد اللسان _
 .1984، الثالثالثورة التحريرية، وزارة اإلعالم، العدد 

  1984، الرابعاجملاىد اللسان ادلركزي جلبهة التحرير الوطين، العدد _
 .1984، الثامن(، العدد 1957أوت 8اجملاىد اللسان ادلركزي جلبهة التحرير الوطين،)_
 .1984، التاسع(، العدد 1957أغسطس 20اجملاىد اللسان ادلركزي جلبهة التحرير الوطين،)_
 .1984، 11اجملاىد اللسان ادلركزي جلبهة التحرير الوطين،)(، ، العدد _
 1984، 13( ، العدد 1961 1957ديسمرب1اجملاىد اللسان ادلركزي جلبهة التحرير الوطين،)_
 .1984، 19(، العدد 1958مارس  فاتحاللسان ادلركزي جلبهة التحرير الوطين،)اجملاىد _
 .1984، 24( ، العدد 1958ماي29اجملاىد اللسان ادلركزي جلبهة التحرير الوطين،)_
 .1984، 27( ، العدد 1958 ريونيو  28اجملاىد اللسان ادلركزي جلبهة التحرير الوطين،)_
 .1984، 31( العدد 1958 نوفمرب1لتحرير الوطين،)اجملاىد اللسان ادلركزي جلبهة ا_
 .1984، 40( ، العدد 1959أفريل16اجملاىد اللسان ادلركزي جلبهة التحرير الوطين،)_
 .1984، 42(( ، ، العدد 1959ـماي ـ18اجملاىد اللسان ادلركزي جلبهة التحرير الوطين،)_
 .1984، 46( ،  العدد 1959جويلية 13اجملاىد اللسان ادلركزي جلبهة التحرير الوطين،)_
 .1984، 55( ، العدد 1959نوفمرباجملاىد اللسان ادلركزي جلبهة التحرير الوطين،)_

 .1984، 58( ، العدد 1959ديسمرب28اجملاىد اللسان ادلركزي جلبهة التحرير الوطين،)
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 .1984، 59(، العدد 1960جانفي11اجملاىد اللسان ادلركزي جلبهة التحرير الوطين،)_
 .1984، 60(، العدد 1960   اجملاىد اللسان ادلركزي جلبهة التحرير الوطين،)_
 .1984، 61( ، العدد 1961 فيفري اجملاىد اللسان ادلركزي جلبهة التحرير الوطين،)_
 .1984، 76(، العدد 1960سبتمرب5اجملاىد اللسان ادلركزي جلبهة التحرير الوطين،)_
 .1984، 99(، العدد 1961جويلية 3جلبهة التحرير الوطين،)اجملاىد اللسان ادلركزي _
 . 102.1984 (، العدد ، 1961اجملاىد اللسان ادلركزي جلبهة التحرير الوطين،) _
 .1984، 103(، العدد 1961 أوت28اجملاىد اللسان ادلركزي جلبهة التحرير الوطين،)_
 .1984، 114( العدد 1962 فيفري5اجملاىد اللسان ادلركزي جلبهة التحرير الوطين،)_

 .205,1984، العدد 1961أكتوبر اجملاىد اللسان ادلركزي جلبهة التحرير الوطين،)
علي كايف : مذكرات الرئيس علي كايف من ادلناضل السياسي اىل القائد العسكري ـــــــ 
 . 2011، دار قرطبة للنشر ، اجلزائر ،    1962ـ1ـ946ـــ

ىاليلي ')مذكرات ( شاىد على الثورة يف االوراس، دار القدس العريب، اجلزائر ــــــالرائد زلمد الصغًن 
 ،2013 
ــ ـــ  ، دار ادلستقبل العريب، القاىرة، د.ت . 1الديب فتحي : عبد الناصر وثورة اجلزائر، ط  ـــــــ

ــــــ  كشيدة عيسى: مهندسوا الثورة ، منشورات الشهاب ، اجلزائر،   ، 2010ـــــــ
 ـانيا المراجع :ثـــــ

 : باللغـــــــــــــــة العربيةأ (ــــ
، اجلزائر، 1954 -1947زغيدي زلمد حسن وجديدي معراج: نشأة جيش التحرير الوطين ـــــ 1

 .2012دار اذلدى للنشر والتوزيع، 
 ، اجلزائر،1زغيدي زلمد حلسن: مؤمتر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطين اجلزائرية، طـــــ ا2

 .1989ادلؤسسة الوطنية للكتاب.
غريب غايل: جيش التحري الوطين، دراسة يف النشأة والتعداد والتكتيك، اعمال ادللتقى الدويل ـــــ. 3

، 2005جويلية  04، 03، 02حول نشأة جيش التحرير الوطين، ادلنعقد بفندق األوراسي، 
 .2005منشورات وزارة اجملاىدين، اجلزائر، 
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 . 2009دار غرناطة للنشر ،اجلزائر  1ط، 1958ـــ1954رنسا والثورة اجلزائرية غريب غايل : ف 4
ـــــ الغويت عبد الكرمي حساين : احلرب اخلفية )الشبكات األوىل( ، ترمجة أوذينية خليل، ديوان 5

 . 2012ادلطبوعات اجلامعية ، اجلزائر، 
 . 1986دار النفائس ، بًنوت، ، 1العسيلي بسام: جيش التحرير الوطين اجلزائري، طــــ  6
 . 1986، دار النفائس ، بًنوت ، 2ــــــ العسيلي بسام : اجملاىدون اجلزائريون، ط 7
 . 1984، قسنطينة، 1الثورة اجلزائرية يف عامها األول ، طــــ الزبًني زلمد العريب:  8
اجلزء الثاين، دار ىومة للنشر، ( ، 1992ـــــ1942ــــالزبًني زلمد العريب : تاريخ اجلزائر ادلعاصر) 9

 . 2005اجلزائر، 
، معركة سوق 1954ـــــ ادلركز الوطين للدراسات والبحث يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب 10

 . 2014، دار العادلية للطباعة واخلدمات، اجلزائر،1958أفريل  26أىراس الكربى 
 ، دار البعث ، قسنطينة، 1لتاسع عشر والعشرين، طبوعزيزحيي: ثورات اجلزائر يف القرنٌن ا ــــــ 11

1980  . 
 . 2004ــــبوعزيز حيي: الثورة يف الوالية الثالثة ، دار األمة للنشر، اجلزائر،  12
، منشورات 1962ــــ1954الثورة اجلزائرية يف مرحلتها األوىل  إسرتاتيجيةـــــ بومايل أحسن : 13

 د.ت. ادلتحف الوطين للمجاىد ، اجلزائر،
 – 1954بومايل أحسن: أدوات التجنيد والتعبئة اجلماىًنية أثناء الثورة التحريرية اجلزائرية ـــــ 14

 2014، اللجزائر، دار ادلعرفة للنشر والتوزيع، 2، ط 1956
 . 2011ــــنب عباس الطيب : دليل التاريخ ، دار ىومة للنشر، اجلزائر،  15
خالل حرب التحرير الوطين ، ديوان الوطين لوزارة  اإلمدادبــــــــوزبيـــــــــــــــــد عبد اجمليد:  16

 . 2007اجملاىدين،اجلزائر، 
بوجابر عبد الواحد: اجلانب العسكري للثورة اجلزائرية، ادلنطقة اخلامسة، الوالية األوىل ـــــ  17

 د.ت.التارخيية، اجلزائر.
 .2007ادلفيد يف التاريخ، اجلزائر، دار ادلفيد للنشر والتوزيع،  :ط عبد الكرميبوشريــــــ 18
 .1994بشيشي األمٌن: الثورة اجلزائرية أحداث وتأمالت، مجعية أول نوفمرب، باتنة، ــــ 19
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بشيشي األمٌن: دور اإلعالم يف معركة التحرير، الثورة اجلزائرية أحداث وتأمالت، اجلزائر، ــــــ 20
 .1994ية أول نوفمرب لتخليد ومحاية مآثر الثورة يف األوراس، مجع
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 .2016للنشر، 
، 2معادلها األساسية، اجلزائر، ط 1954نب محودة بوعالم: الثورة اجلزائرية ثورة أول نوفمرب ــــ 22
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 .2014للطباعة والنشر والتوزيع، 
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1995. 
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 لمــــــــــــــــــــــــــــــــالع
  أ :

 80ػػػػ العريب بن مهيدم:    ػػػػػ 06ػػػػػ     ازتد توفيق اظتدين    28ػػػػ  آيت اضتسني ازتد: 
ػػػػػػػ   ػػػػػ100 ػػػػ أزتد دراية : ػػػػ80ػػػػ أزتد بوقرة  :  ػػػػ120ػػػػاضتبيب بورقيبة: 97ػػػػػ33ػػػ 12ػػػػ أزتد بن بلة    

 24ػػػػػػ103ػػػػػػػ اضتلف األطلسي :              19ػػػػػأزتد بومنجل:  ػػػػػ119الشاذيل بن جديد: 
ػػػػػػ     100ػػػػػػػالرائد سليماف بلعشارم:  100ػػػػػ الرائد اضتاج طتضر :    ػػػ 100ػػػػػػػالرائد الطاىر سعيداين: 

 ػػػػػػػ5ػػػػػالفضيل الورتالين:      6ػػػػػ5ػػػ        ػػػػػػ العلماء: 4مباشر:  إعالـػػػػ  ػػػ1:اللجنة الثورية للوحدة كالعمل
 ػ4داخلي :  إعالـػػػػ              ػػػػػػ 6ػػػػػػ اظتقاكمة اصتزائرية: 

 : ب 
 ػػ53ػ بوصوؼ ع اضتفيظ:ػػػػػ  20.              ػػػػػػػ براىبيم مزىودم: 3ػػػػ1ػػػػػػػ ػػػػػ بياف أكؿ نوفمرب: 

 97ػػػ80ػػػػنب بولعيد مصطفى: ػػػػػ124ػػػػػ بن يوسف بن خدة:                     99ػػػػػ باجي ؼتطار: 
ػػػػ  ػػػ   33ػػػػ  7ػػػ بوضياؼ ػتمد: ػػػ28ػػػػػ بن طوباؿ األخضر:           33ػػػػ31ػػػػ 28ػػػ بلوزداد ػتمد:

 .ػ102بومدين ىوارم: 
 ػػػػ98ػػػػػ120ػػػػ جيش اضتدكد:  ػػػ92ػػػػػػ 56ػػػ  53ػػػ  17: جيش التحرير الوطين: ج ػػػػ 
 .ػ124ػػػػػػ دحلب سعد:       33ػػػػػ 97ػػػػػديدكش مراد : د :           ػػػػػ 

 79ػػػػ زتيمي     30ػػػػػػػػ29: الدميقراطيةحركة انتصار للحريات   :    ح 
 .ػ 28: خيضر ػتمد :خ 
 ػػػػ12: ؼتلويفػػػػػػ رشيد 80ػػػػ ػػػػػػػػركبرت الكوست: 20رضا مالك:ر: 

 ػػػ128ػػػ 127ػػػػػ  80ػػ97ز: زيغود يوسف: 
 11ػػػػ     ػػػػػ سويف ػتمد: 28س:سويداين بورتعة:

 .ػ100ػػػػػ99ػػػػػ شويشي العيساين: 120ػػ  102ش: شاؿ:
  .ػ6ػػػػػػ صحيفة اجملاىد 6ص: صحافة: 

ػػػ  80ػػػػػ علي مالح    80ػػػ   ػػػػ عمريكش 80ػػػ   ػػػػ عمر أكعمراف 80ػػػػ 28ػػ 19ػػػ8ع: عباف رمضاف 
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 12ػػػ عبد العزيز شكريم 79ػػػػ عبد الرزتاف مرية   100ػػػػ  عواشرية ػتمد: 100عمار العسكرم 
 127ػػػػ علي كايف   104ػػػػػ عمار بن عودة    12ػػػ عيسى مسعودم 

 11ػػػ غافة براىيم :   غ:
 119ػػػػ فرحات الطيب     107ػػػ   ػػػػػ فيليب ترييب 9فدائيوف ؼ: 

 102ػػػػػ قايد ازتد      98ؽ: قداش ػتفوظ 
 166ػػػ كينيدم جوف  12ػػػػ كماؿ داكدم      107ػػػ106ػػ ػػ 98ػػػ80ؾ: كرمي بلقاسم 

 . 19ػػ18ؿ : صتنة التنسيق كالتنفيذ 
 . 9ػػػػػ مسبل   119ػػػػ ػتمد جغابة     104ػػػػػ   102ـ: موريس 

 29ػػػ مهدم عمارم  20ػػػػػ ػتي الدين موساكم     12ػػػػ ميشاؿ جاف   13ػػػػ 11ػػػػ ػتمد بوزيدم 
 . 104ػػػػ ػتمد العمورم   7ػػػ1ػػػػػ ميثاؽ الصوماـ    33ػػػػػ ػتمد مركؾ 

ػػ      7ػػػػ ىاركف علي   102ػػػ ىوارم بومدين    120ػػػػػػ119ػػػػػػ117ػػػػ102ػػػػ 33ق : ىيئة األركاف 
 .  107ػػػػػ104الشرقية  األركافػػػػ ىيئة    107ػػػ103الغربية  األركافىيئة 
 . 7ػػػ كانشي صاحل    108ػػػ  12كزارة التسليح كاالتصاالت العامة ك: 
 .19ػػػػ11يزيد ػتمد ػػػػ  33يوسفي ػتمد  :م
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 ماكن والبلدانفهرس األ

 ماكن والبلداناأل
  154ػػػػ اسبانيا  24ػػػػ آسيا     123ػػػػػ أظتانيا   97ػػػػػ أكركبا   79ػػػػػ أكزالقن   82أكالد جالؿ أ : 

   164ػػػػ أظتانيا الشرقية  13ػػػ أكركبا الشرقية    24ػػػ  11 إفريقياػػػػػ   125 ػػػػ 96ػػػػػ23ػػػػ6ػػػػ األكراس  
  83ػػػػ األبيار   82ػػػػ البويرة  82ػػػػ القالة   82ػػػػ ػػػػ النمامشة  81ػػػػ الوالية   97ػػػ اقليم قفصة  

  117ػػػػػ احملمدية   123ػػػػ 102ػػػ 14ػػػ  7ػػػ 19 ػػػػ اظتغرب  100ػػػػػ الداموس    96  ػػػػ23ػػػػ القبائل
  161ػػػػ الكويت    129ػػػػ اضتوض   128ػػػػ اطتركب    128ػػػػ اضتركش  ػػػػ  129ػػػ القل  
 األمريكيةػػػػ الواليات اظتتحدة   163ػػػ 13ػػػػ ػػػػػ االحتاد السوفيايت  164ػػػػ اجملر ػػػػ   161  ػػػػػ13ػػػػ العراؽ 

ػػػػ الناظور   9ػػػػ األرياؼ   11ػػػ9اظتغرب األقصى ػػػػ ػ  11ػػػ9ػػػػ اصتزائر   5ػػػػ 4كالقرل  اظتد اشرػػػػ   166
  13ػػػػ السعودية  13ػػػػ الصني الشعبية     18ػػػػ17ػػػ 13ػػػػ القصبة   ػػ19ػػػ 14ػػػػ11ػػػػػ القاىرة   13ػػػػ10

 . 6ػػػػ العواصم العاظتية  6كالرابعة   الثانية كالثالثةػػػػػ الوالية  25ػػػ احملتشدات   13ػػػػ الصني 
  117ػػػػػ بوزنيقة  82ػػػ بوسعادة   23ػػػػ بوفاريك   29ػػػػ بلكور    83ػػػ  29ػػػػ بوزريعة   79جباية ب : 

  82ػػػػ برج بوعريريج  154ػػػػ بشار   14ػػػػ بريكت   10ػػػػ  بن عكنوف   7ػػػػػ باريس 
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 : التعريف بالمصطمحات التالية*

: ىم قوات احتياطية ينتظركف دكرىم للتجنيد يرتدكف اللباس اظتدين كيقيموف يف  المسبمونــــ  1
قراىم كيعملوف على ربط االتصاؿ كدتوين اجملاىدين باألغذية كإمدادىم باظتعلومات اظتتعلقة 

الشهداء كإيواء اصتنود، ككاف اظتسبل يف نظاـ الثورة تقدـ لو بتحركات العدك، كنقل اصترحى كدفن 
 اظتساعدة اظتادية حبيث ختصص لو منحة شهرية معينة.

ىم فئة من الشباب يرتدكف الزم اظتدين ، يقوموف بأعماؿ سرية داخل اظتدف، :  الفدائيون ــــــ 2
دية كاإلدارية كالعسكرية مهمتهم تنظيم العمليات الفدائية مثل ختريب منشآت العدك االقتصا

كتصفية اطتونة كبث الرعب كالقلق يف اظتعمرين، كالقتل اطتاطف باظتسدسات كالقنابل ، يندسوف يف 
أم مكاف حيث اليعثر عليهم اظتستعمر إال يف أحواؿ نادرة، فالفدائي رجل يفدم الوطن بنفسو ، 

 هبا . فهو متطوع للموت كمعرض نفسو ألخطر اظتخاطر يف كل عملية يقـو

ىم أعضاء اصتيش أك اصتنود اظتنخرطوف بصفة دائمة يف كحدات اصتيش :  المجاهدونـــــ  3
اظتعتصمة يف اظتناطق اصتبلية، يباشركف العمل اضتريب باللباس العسكرم ، يطبقوف أسلوب حرب 

يف  العصابات القائمة على نصب الكمائن كاالشتباكات اطتاطفة كاعتجمات اظتفاجئة ، إف اجملاىد
مفهـو الثورة اصتزائرية يقف مفهومو على ػتاربة االستعمار الفرنسي جنسا، كعلى أرض اصتزائر 

ـ زمانا  1962، كتاسع عشر مارس  1954كطنا أك مكانا، كعلى الفًتة الواقعة بني فاتح نوفمرب 
. 

،   :  اصطالح عسكرم عريب قدمي ، فقد استخدـ يف بعض نظاـ اصتيش اإلسالمي الكتيبة ــ 4
كما استعمل يف نظاـ جيش التحرير الوطين ) ككاف ذلك رشتيا يف مؤدتر الصوماـ( للداللة على 
فرقة من اجملاىدين كتشتمل على مائة كعشرة من اصتنود) ثالث فرؽ ، إضافة إىل ستسة ضباط من 

 األركاف(

 .حصن يقع على اضتدكد الليبية اظتصرية ـ  ـ  السموم :5  
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الفيلق يطلق يف نظاـ جيش التحرير الوطين، على كحدة عسكرية كبرية تتألف كاف : الفيمق ـــ  6
 ضابطا من األركاف( . 20من ثالذتائة كستسني جنديا )ثالث كتائب، ك

،  1960القيادة العامة للجيش ، جهاز قيادم عسكرم أنشىء يف سنة :  أركان الجيشـــ  7
الوطين يف داخل البالد .  التحريرمتموقع على اضتدكد كمكلف بعمليات دتوين غتموع كحدات جيش 

تسمية تطلق على كل شخص كقف ضد الثورة اصتزائرية، كالتحق  :ــ  ـــالحركي )القومي(  8
بصفوؼ العدك بأم شكل من األشكاؿ ، قدموا خدمات كبرية كمساعدة قوية للجيش الفرنسي حوؿ 

 الثورة كرجاعتا كأسرارىا

جزء  من الفن العسكرم الذم يتناكؿ كل األنشطة اليت يكوف غرضها دتكني : اإلمداد ــــــ9
 عيش، كالتحرؾ ، كالقتاؿ يف أحسن ظركؼ الفعالية.اصتيوش من ال

اليخت اليت كانت دتتلكو سابقا األسرة اظتلكية يف األردف، كالذم قاـ بأكؿ تسليم  ـــ دينا: 01
 1955يف أفريل  بالناطورزتولة أسلحة 

، كىي جتمع  1958أنشئت ىذه الدائرة يف سنة  : ــ دائرة التسميح والتموين العام 00
اظتصاحل االمدادية السابقة اليت أصبحت دكائر يف مستول اصتهاز التنفيذم ، كتولت ىذه الدائرة 
التموين كإيصاؿ األسلحة كالتجهيزات كاظتؤف )شراءات،اقتناءات، صنع، كىبات لصاحل القيادات 

 على اضتدكد(

اهنا مديرية التسليح كالتموين العاـ، السابقة اليت رفعت اىل  لعام:ــوزارة التسميح والتموين ا 02
صتزائرية ، كيف موازاة ذلك  للجمهوريةاضتكومة اظتؤقتة  إنشاءاثر  1958مستول كزارة يف سنة 

ىيكالف عسكرياف مها قيادة اضتدكد الشرقية كقيادة اضتدكد الغربية  1958سبتمرب  19أنشىء يف 
 كاظتؤكف. باألسلحةالتحرير الوطين  اظتكلفتاف بتزكيد جيش
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اثر  1959أنشئت ىذه الوزارة يف أكاخر ديسمرب  ــ وزارة التسميح واالتصاالت العامة : 03
قرار اجمللس  دمج كزارة التسليح كالتموين العاـ ككزارة االتصاالت العامة كاظتواصالت بناء على

 .وصوؼباصتديدة للعقيد عبد اضتفيظ بالوطين للثورة اصتزائرية، كأسندت قيادة الوزارة 

اطتارج فرضا جتميع  إىلاف أمهية النشاطات االمدادية كاتساعها  في الشرق : اإلمدادـــ مديرية  04
 يف الشرؽ تغطي غتموع مناطق اإلمداداظتراكز القدمية يف مديريات جهوية ، ككانت مديرية 

يف الغرب اظتقامة على اضتدكد يف الغرب هتتم  اإلمدادآسيا ، أما مديرية  إىلالشرؽ : من تونس 
 مبناطق الغرب ككانت بعثة تتحرؾ يف أكركبا من أجل عمليات اقتناء األسلحة.

، ككاف ميركز رتيع النشاطات االمدادية 1958أنشىء ىذا اظتركز يف سنة  : اإلمدادـــ مركز  05
 وريا،العراؽ(.الواقعة يف البلداف الشقيقة ) تونس، اظتغرب، ليبيا، مصر، س

شبكة معقدة من األسالؾ الشائكة اظتكهربة ، بنامها اصتيش  خطا شال وموريس: ـ 06
الفرنسي للحيلولة دكف توغالت اجملاىدين كدتوينات اصتباؿ اليت تأكم جيش التحرير، فخط موريس  

نقرين ، أما خط شاؿ فكاف ىدفو غلق اضتدكد الغربية من  إىلكاف يف الشرؽ ميتد من أـ الطبوؿ 
مبكر متطورة  إنذارأعايل بشار، كمها ؽتلوءاف باأللغاـ اظتضادة لألفراد كبأنظمة  إىلالبحر اظتتوسط 

 .جدا

على اضتدكد اصتزائرية التونسية بني  1955يف سنة  أنشىءىيكل خاص  قاعدة الشرق:ـــ  07
ة، كىو يتوفر على كحدات مقاتلة يف داخل البالد، كعلى كتيبات متخصصة الواليتني األكىل كالثاني

اصتباؿ ، ككانت اعدة الشرؽ تزكد غتموع الواليات ،  إىلاآلتية من ليبيا  األسلحة إيصاؿيف 
 .كالثالثة كالرابعةالواليات الثانية  إىلقافلة أسلحة  500أكثر من  إيصاؿكبفضل ىذا اعتيكل مت 
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 اإلمداد، كىي ىياكل مصاحل  1957أنشئت ىذه القواعد يف سنة  : اإلمدادــــ قواعد  08
كالتجهيزات كاظتؤكف  باألسلحةاظتقامة يف اطتارج كاظتوجهة لتموين كحدات جيش التحرير الوطين 

 .  فيما بعد ، ال سيما يف شرؽ حدكدنا كيف غرهبا تطورتكلئن كانت سرية يف البداية ، كلكنها 
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