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 إهداء
أهدي هذا العمل للوالدين العزيزين و زوجي العزيز و بناتي لماريا و سلوى قرة 

 .عيني و ألخواتي العزيزات و لكل زمالئي و زميالتي الالتي عرفتهم في الدراسة 

اصدقاء أهدي هذا العمل المتواضع الى كل من يعرفه قلبي ولم يكتبه قلمي الى 

وزمالء الدراسة الذين أحببناهم بإخالص وشاركونا نفس اإلحساس إلى االساتذة 

 .االفاضل كال منهم باسمه

 

 ويزة ـل

 



 

 

 

 إهداء
أتقدم بالشكر إلى من رضاها غايتي و طموحي التي ضحت من أجلي و لم 

و إلى سندي في الحياة طيب " أمي الحبيبة" في سبيل إسعادي  تدخر جهدا

 "والدي العزيز" القلب الذي علمني بمثاليته و تواضعه 

الى كل من يعرفه قلبي ولم يكتبه قلمي أهدي هذا العمل المتواضع 

الى اصدقاء وزمالء الدراسة الذين أحببناهم بإخالص وشاركونا نفس 

 .كال منهم باسمه  اإلحساس إلى االساتذة االفاضل

 نانـح

 



 

 

 تشكر
 من لم يشكر الناس ال يشكر اهلل

اتقدم بجزيل الشكر والعرفان الى استاذنا الفاضل كمون عبد السالم الذي اشرف على 

م الدعم العلمي والمعنوي والى جميع طاقم يتخرج وكان له الفضل لمساندته وتقدالمذكرة 

الدراسي في الجامعة خطوة بخطوة فشكري  نار امس اخاللعدونااساتذة التاريخ الذين س

ين الذين كان لهم دور مهم في اتمام دراستي ووصول الى موصول الى الولدين الكريم

التي في هدا يجامعة كما ال انسى دعم زمالمستوى الماستر بدعائهم بالنجاح والتوفيق في 

 .توجهات في سبيل اتمام المذكرةال العمل المتواضع وتقديم نصائح و

 حنان لويزة 
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 مقدمة

شت اجلزائر طيلة ثالث عقود من الزمن يف حالة استقرار متصدية لكل االخطار اع
تعرض الغزو الفرنسي  0381اخلارجية واحلماالت الصليبية، لكن هذا مل يدم طويال فبحلول عام 

 :أمهها الذي اقنع شعبه بضرورة احتالل اجلزائر وذلك من متحجج بذرائع لعل من

الرد على اإلهانة اليت تعرض هلا القنص دوفال من طرف الداي حسني متمثلة يف حادثة  
مستغلني بذلك انه تقدم اعتذار لقنصل والدولة الفرنسية من طرف داي  ،م0291املروحة 
 .حسني

نزول القوات الفرنسية يف مناء سيدي فرج بقرب مدينة  0381جوان  01وحبلول تاريخ 
 10واجربت الداي علي توقيع معاهدة االستسالم  ،اجلزائر و السيطرة على العديد من املناطق 

 . 0381جويلية 

وفور استسالم الداي بدأت فرنسي جبرائمها البشعة ضد اجلزائريني مستعملة شيت الوسائل 
لسياسات لتحميل وتضيمض الشعب فقام الشعب برد فعل ضد االستعمار من خالل مقومات وا

اال  0380مقاومة مقراين وحداد . وغري املنظمة  0381مثل مقومات امحد باي  ،شعبية منظمة 
ان هذه املقاومات مل تستطيع الصمود مطوال امام االستعمار الفرنسي وردعه لتحقيق االستقالل 

مثل اوأحزاب السياسية ( احلركة الوطنية )رب العاملية اوأو ى املقاومة السياسية لتيت بعده احل
برئاسة مصايل احلاج اليت كانت من ضمن مطالبة  0281واجلمعيات والنوادي مثل احلزب شعب 

 .االستقالل للجزائر بشىت أنواع الطرق

حول  ملتفة OSكما تضمن احلزب جانب عسكري سري متمثل يف املنظمة اخلاصة 
هذه اوأخرية جمموعة من شباب اجلزائريني اليافعني من بينهم امحد مهساس الذي انضم ايل احلزب 

كان مفعم باحليوية والنشاط ومؤمن بفكرة استعمال العنف ضد االستعمار الفرنسي   0210
 الستقالل اجلزائر ويف هذا اجلانب الذي حقق االنتصار للجزائر ومن هنا نطرح 

حور إشكالية هذه الدراسة حول شخصية أمحد مهساس ونضاله السياسي تتم: اإلشكالية
 :والعسكري إبان الثورة اجلزائرية، ويندرج حتت هذه اإلشكالية الرئيسة تساؤالت فرعية أمهها
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 من هو امحد مهساس ؟ -
 مىت كانت بداية انضمام امحد مهساس للحركة الوطنية والثورة اجلزائرية ؟ -
مكذلك الثورة ( ومنظمة اخلاصة)امحد مهساس يف حزب الشعب ما الدور الذي  لعبه  -

 اجلزائرية؟
 ؟ 0201اوت  91ما هي أسباب معارضة امحد مهساس ملؤمتر الصومام  -

لدراسة هذا املوضوع هو تسليط الضوء علي شخصية امحد مهساس اليت  نامن أسباب اختيار 
 .مهشها التاريخ واملؤرخون وكذلك السلطة احلاكمة يف اجلزائر

التعرف ركة الوطنية والثورة اجلزائرية نفض الغبار وكشف الدور الذي لعبه امحد مهساس يف احل -
على شخصية امحد مهساس ودراسة حياته دراسة عن كتب اليت كانت جمهولة بالنسبة لنا 

 .واالخرين فكان موضع دراستنا وملعرفة مدى اسهامته يف احلركة الوطنية والثورة اجلزائرية

 وكشف عن املناضلني السابقني لنواة الثورة اجلزائرية ومن بينهم امحد مهساس 

 :هداف الدراسةأ

 .ابراز دور البطويل الذي قام به امحد مهساس يف الثورة اجلزائرية واحلركة الوطنية -
 .التذكري بشخصية امحد مهساس وجعله يف طليعة املبادرين واملؤمنني بفكرة الثورة اجلزائرية -
 .الذات املعريف لدينا ومعرفة اوأثر العلمية والفكرية اليت تركها امحد مهساستنمية  -

نظرا لطبيعة املوضوع الذي يتناول دور امحد مهساس يف احلركة الوطنية والثورة اجلزائرية ومن 
 :اجل الوصول ا ى اهلدف املنشود واالجابة من التساؤالت اعتمدنا علي

وذلك يرجع وصف عالقة امحد مهساس باحلركة الثورية واملناضلني  المنهج التاريخي الوصفي
 .السياسيني الذين كانوا معه لسعي وراء االستقالل

وهو سرد االحداث التارخيية اليت يتعايشها امحد مهساس : اما فيما خيص املنهج التارخيي السردي
 منذو بداية مسريته النضالية ا ى غاية وفاته

 صعوبات الموضوع
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فقد واجهتنا  ،عداد أي موضوع تواجه الباحث اجملموعة من العراقيل والصعوباتإ ارطإيف 
جمموعة من الصعوبات تكمن يف قلة الوثائق التارخيية اليت تدرس هذا املوضوع اخلاصة اليت تدرس 

 .شخصية امحد مهساس

 .صعوبة ضبط اخلطة كما صعب علينا حتديد إشكالية املوضوع -
 ى إمحد مهساس مما صعب علينا الوصول اجملاهد الراحل اهل أصعوبة التواصل مع  -

 .معلومات ختص اليت ختص اجلانب الشخصي له

 :ةــالخط
ة ثالث فصول متبوعة خبامتمقدمة و إلىلمية اليت مجعنها تقسيم اخلطة مسحت لنا املادة الع

يف ، وعاجلنا سليط الضوء على شخصية امحد مهساسخصصنا الفصل اوأول لدراسة وتومالحق 
براز دور إ إ ىالفصل الثالث يف تطرقنا الفصل الثاين نضاله السياسي يف احلركة الوطنية اجلزائرية، و 

امتة هي عبارة عن حوصلة ملوضوع املدروس الدراسة خب، وأهنينا هذهالثورة اجلزائرية يفأمحد مهساس 
 .للمصادر واملراجعببليوغرافية  قائمة باإلضافة إ ى،زودنا هذه الدراسة مبجموعة من املالحق

وتناولنا دور مهساس يف احلركة الوطنية  كتب اعتمدنا على كتب امحد مهساسبالنسبة ل
وكذلك كتاب ثوار عظماء  ثريا يف دراسة الشخصية عن كتبفدتنا كأوالثورة الوطنية اجلزائرية اليت 

جبهة التحرير  كتابمن املراجع نذكر منها  الثورة اجلزائرية ل حممد حريب،ل حممد عباس وكتاب 
 .زيبحة زيدان احملامي الوطين جذور أالزمة ل 

  



 

 أ
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 : مقدمة الفصل

من أهم إذ يعترب .الوطنية  شخصيتهدور كبري يف تكوين مهساس إن لنشأة أمحد 
املسلح أو  لعملالشخصيات الوطنية اجلزائرية اليت ناضلت من أجل استقالل اجلزائر سواء با

فقد قام بعدة مهام خالل فرتة االستعمار .الثورة اجلزائرية  صنعواالدين من  بالكفاح السياسي ،و
من السلطات احلاكمة وكذا فقد تعرض لتهميش هذا ورغم . الستقالل من أجل إ الفرنسي

ه غري بارزة يف تاريخ الذين هندسوا لثورة التحريرية يشخص هما جعلهتماإلم يعروه أي فاملؤرخيني  
 .وكذالك ال يذكر يف طليعة اجملاهدين 
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 ساسهألحمد م يةالسيرة الذات: ث ألول المبح
 نسبه -3

ا ى عرش بين هجرس من عرب بنو هالل املنحدرين من  اوأصليف  ساسهور أمحد مترجع جذ
 إ ىم  يف فصاللصيف أثناء ترحاهل يف ينتقلونهلضاب العليا ، وكانوا با منطقة سيدي عيسى

 1.الزراعييف مواسم احلصاد  هلذه املناطق الساحلية يلجئونالشمال كسائر قبائل العرب الرحل أين 
 مولد ونشأة   -9

، فكان ولده 9بوالية بومرداس ودواوب منطقة يف0298نوفمرب  08ولد أمحد مهساس يف 
كان يقص علي أبنائه وكعادة الفالحني  . 8يف مطلع الثالثينيات يشتغل فالحا بضواحي بدواوه

 1خر بعض   مآثر اوأجداد ومنها املشاركة يف ثورة املقراينمن حني آل

 إبراهيم من:خاالن توأمانفقد كان له :اء من ماضي  حيومل يكن حاضر الطفل أقل إ  
 .،((احلركة الوطنية)) ،وموسى من ية العلماءمجع

بعض شيخا تقيا،والثاين عنيدا مشاكسا،وكثريا ما كان اجلدل حيتدم بينهما حولاوأولكان    
كالمية ي كان جيد نفسه عقب كل معركة  حبضور علي الذ،2الساعةيديولوجية أو قضايااملسائل اإل

 3عيةطبي وهكذا نشأ الطفل على الوطنية نشأة .بني اخلالني أقرب أيل موسى منه إبراهيم

                                                           
فرباير املواطنة من أجل الوحدة  98حركة /التحريرية اجمليده مهنديسي الثورة:  قويدرا والد مسعود قومار : أوأنرتنت - 1

 . ، فيسبوك 2:09، س 9101فرباير  91، والتنمية
، جامعة املسيلة ،  ، آفكار وآفاق(أمحد مهساس ودوره يف احلركة الوطنية والثورة التحريرية اجلزائرية : ) د مقاليت عبد اهلل.أ -9

 . 01، ص 9108، 8قسم التاريخ ، العدد 
 . 011، ص 9118،  دار هومة، اجلزائر، 9109، ثوار عظماء: حممد عباس -8
بناحية جمانة بوالية برج بوغريريج ،قم بعدة ثوارت (0391-م0301)ولد حممد املقراين بن أمحد املقراين مابني : املقراين -1

،مكملة لنيل شهادة  م0380ملقرانيواحلدادمقاومةاهالة فرحايت،.ضد االحتالل الفرنسي امهها ثورة املقراين والشيخ احلداد
م، 9100/م9101سنة (بسكرة)املاسرت،تاريخ معاصر،كربوعة سامل،كلية العلوم اإلنسانية و اإلجتماعية ،جامعة حممد خيضر

 . 90ص
 .011.،مرجع سابق،ص ثوار عظماء:حممد عباس-2
 .نفسه،ن ص  -3
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 .ألحمد مهساس  التعليميةالمسيرة :المبحث الثاني 

 مرحلة االستعمار:تعليمه  -3

يف الريف  ويشاهد  كان املستعمر مسيطرا على اجلزائر بصفة شاملة حيث يعيش أمحد مهساس 
وتصرفات املعمر الذي وجد بكثافة مبنطقة بودواو التابعة  لوالية بومرداس  شرق  اوأهايلمعاناة 

 .رالعاصمة  وكل املناطق احمليطة هبم وكانت وقتها املركز الرئيسي لالستعما

وأن فرنسا كانت هتدد اوأولياء بالسجن يف حالة  إجبارياالتحق أمحد مهساس باملدرسة الفرنسية 
فرنسية  والدليل على ذالك لتكوين جيل جديد بثقافة  اوأطفالوإمناليس رغبة يف تعليم   االمتناع ،

 .1ةاملدرس إ ىمل يذهبوا %21 إن

، حيث تفوق  أمحد  للجزائرينيوقسم  للفرنسينيجزأين قسم  إ ىمقسمة  آنذاككانت املدرسة 
بان أبناء العمالء  علما% 90مهساس وأحلقوه بالقسم الفرنسي وقرارا إعطائه منحة تقدر ب 

 ينسى نصحه والده أال%.011متنح هلم 

على أصوليه اجلزائرية ذالك دف التعليم ال غري و أال يؤثر الصالة و أن يعترب ذهابه إ ى املدرسة هب
 .ةاإلسالمي

مكانا واحضروا أستاذا يعلم أوالدهم   اجتمع والده بأولياء آخرين واستأجروافضال عن ذلك 
لعلي ومل تكن الوضعية العائلية .2ةالفرنسي اوأفكارالقرآن بعد اليوم الدراسي حىت التسيطر عليهم 

 .3يةيف املدرسة االبتدائ الدراسة، فتخال عن مقاعد  التعليمةتسمح مبواصلة 

 تعليمه بعد االستقالل  -9

من  اره فر  بعدارض الوطن  إ ىعاد امحد مهساس 0219استقالل اجلزائر سنة   عند  
اجلزائرية  الدولةبناء را رجعه ساهم يف وفو .1اجلزائر ومكث فيها إ ى غاية استقالل  أملانياتونس إ ى 

                                                           
 .9/8/9118، قناة اجلزيرة،لثورة اجلزائريةأحد صناع ا/تقرايرحورات جزائر/ سياسي:  تسعديت حممد1
 .ن ص:نفسه -2
 .010،مرجع سابق ،صثوار عظماء:حممد عباس -3
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-0218 )واإلصالح الزراعي سنة منصب وزير الفالحة أمههاتقلد عدة مناصب من  ببحث
 إ ىذهب اجملاهد امحد مهساس طريق املنفى االختياري حيث  اختار.02112ويف سنة  (م0211

يف حيث درس  سوربون  بفرنسا،يف جامعة الم باشر الدراسة 0239فرنسا وبقى فيها إ ى غاية 
عية،وغري من الشهادات  حتصل على شهادة  درجة دكتورة دولة يف العلوم االجتماالعليا و  املدارس

 .3ايعللا

 المهنية ألحمد محساسالحياة : ثالثالمبحث ال

 عمل أ حمد محساس  -3

عامل –أسوة بعامة اجلزائريني يومئذ –تسمح لعلي مبواصلة الدراسة،فدخل   تكن الوضعية العائلية مل
 . 0((تعاونية التبغ)) فعمل يف معمل.الشغل مبكرا

بعد االستقالل تقلد القائد امحد مهساس يف حماولة بناء صرح الدولة اجلزائرية و منها رئيس الديوان 
مث وزير الفالحة و اإلصالح الزراعي و عضو املكتب ، 0219الوطين لإلصالح الزراعي سنة 

بعبد 0218.4اللجنة االقتصادية للحزب سنةالسياسي حلزب جبهة التحرير الوطين سنة و رئيس 
احتفظ حبقيبة وزارة الفالحة و اإلصالح الزراعي إ ى  جمللس الثورة ،5كان عضو   0210انقالب 

أين اختلف مع قيادة جملس الثورة و اختار طريق املنفى إ ى أوروبا أين مكث هناك  0211سنة 
 . 80230نة س إ ى

 

                                                                                                                                                                                
فرباير املواطنة من أجل الوحدة  والتنمية  98حركة /مهنديسي  الثورة التحريرية اجمليدة :قويدرا والد مسعود قومار :نيتاالنرت -1

 .،مرجع سابق
-l29118جنيب عياد ،صاحل املثلوثي، موفم للنشر،اجلزائر ،سنة :، د ط ،ترمجةسنوات املخاض:اجلزائرية الثورة:حممد حريب 
 .908،ص

 91اوأرشيف ، د ع،/،النهار أوليان  اجملاهد أمحد مهساس عاىن من التهميش ومات يف صمت:زهيدة ثابت -3
 .،ن ص 9/9108/
 .010،مرجع سابق ،ص  ثوار عظماء:حممد عباس -4
 مرجع سابق  من مهندسي الثورة اجمليدة:قويدرا والد مسعود قومار:نيت االنرت -5
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 .عودة أحمد محساس إلى أرض الوطن  -9

عرقلت مساره املصاعب دشنه مبشوار جديد من  0230دخوله إ ى اجلزائر سنة بعد 
الذي إستحوذ  و  0211على مسكنه الذي تركه سنة  احليايت باالستقرار و عدم متكنه من احلصول

لصاحبه امحد مهساس بالرغم أن هذا املسكن كان غري  هرفض اسرتجاعو 1عليه اجملاهد حممود قنز
وجد كذلك . مستغل من طرف املستويل عليه وأنه كان ميلك كذلك فيال أخرى يستقر فيها

وأنه كان يف حالة بطالة و مل ميلك أي مصدر للرزق ،2للحياة صعوبة يف التكفل املادي الضروري
هذا اوأمر و املضايقة كان  إنو يبدو هناك قرار اجلزائر و االست إ ىمما يستحيلعليه جلب عائلته 

الرجوع من حيث أتى وأن مواقفه كانت ال تتوافق مع النظام السائد الذي  إ ىمبيتا حملاولة دفعه 
روج من الذي متكن من اخل صة استعمله ضد الرئيس امحد بن بلهالصف و خا إ ىحاول أن يضمه 

" يستو ى على مصرح مسجد باريس بعد تكوين حركة و خشية منه أن  اجلزائر و استقراره بفرنسا
مع  لهجرى أول لقاء او . 3و التأثري يف أوساط اجلالية اجلزائرية هناك" يف اإلسالم  اإلنسانحقوق 

رئيس ديوان رئاسة اجلمهورية العريب بلخري يف تلك الفرتة و الذي أشتكى من تصرفات الرئيس 
أحد مسؤويل يف الرئاسة و الصعوبة اليت يواجهها السيد و عند طرح اوأشكال على 4 .أمحد بن بلة

و بعد مرحلة  .يف هذا الشأن5مهساس كان رده بأن هناك عراقيل ميارسها السيد العريب بلخري
مساعدية مسئول حزب جبهة  6طويلة من املضايقة و الصمود هلا حبزم تكفل السيد حممد الشريف

و تأثيثه على نفقة احلزب للسيد مهساس و  جبهة التحرير باوأخذ على عاتقه حل عقدة املسكن
                                                           

،ببوخضرة والية تبسة،سياسي وزير سابق لقدماء اجملاهدين يف حكومة بومدين الثا لثة، تويف  0281ولد سنة:حممود قنز-1
 .02/10/9190م،ويكييبديا ب  01/18/9110سنة 

 .908، ترمجة جنيب عياد ،صاحل امللثوثي ،مرجع سابق،ص  اضسنوات املخ:الثورة اجلزائرية : حممد حريب-2
 .، مرجع سابقمهنديسي الثورة التحريرية اجمليدة: قويدرا والد مسعود قومار:االنرتنت -3
 90/09/0201ولد امحد بن بله  1/0210إ ى 00/01/0218أول رؤساء اجلزائر بعد االستقالل من :امحد بن بله -4

ويكيبديا يوم .00/1/9109تويف  0210نقلب عليه اهلواري بومدين وزير الدفاع عام مبغنية والية تلمسان ،ا
 .01:00،س0/9190/03/
م باجلزائر 93/0/9101ب والية تيارت توىف يف 0/0/0283عسكريا وديبلوماسي  ولديف فرندة يف :العريب بلخري-5

 س01:08،/03/0/9190ويكيبيديا ،ب.العاصمة
ويكيبيديا .والية باتنة,ب أوالد فاضل /م01/09/0281وزير سابق لوزارة اجملاهدين ولد :حممد الشريف -6

 99:10س /م 08/0/9190يوم
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و بعدها أصدر الرئيس الشاذيل بن . 1منحه كذلك سيارة من حظرية احلزب من نوع باسات
الدولة و بدأ يستفاد اجملاهد  إطاراتمرسوم يقضي بالتكفل مبنحة التقاعد لصاحل قدماء  2جديد

لتغطية املصاريف  حىتتكفي دينار جزائري مل  90.111امحد مهساس من منحة شهرية بقيمة 
 .اوأساسية للحياة الكرمية

 .اس إلى عالم السياسةمهسعودة أحمد  -1

الذي فتح أبواب تكوين  0232دستور فرباير  إصدارو  0233 أكتوبربعد أحداث 
" التعددية احلزبية السياسية شكل امحد مهساس مع جمموعة من املناضلني حزب سياسي و هو 

مل مشل كل التنظيمات السياسية حديثة  إ ىو كانت أول مبادرة له ترمي " احتاد القوة الدميقراطية 
و موحد يثمن مكسب الدميقراطية و ترسيخها النشأة اليت تقتسم نفس املبادئ حول مشروع قوي 

و التف و استجاب هلذه املبادرة العديد من التنظيمات السياسية و أبرزها اليت متثل . 3بصفة دائمة
الذي كان يرى يف هذا  يف الدولة القائم ام التيارات الوطنية و اإلسالمية و هذا ما أزعج النظ

ممثل عنه و هو قائد  0232النظام يف بدية خريف سنة  و سرعان ما أوفد. التكتل قوة هتدد بقائه
" السيد مهساس ليستفسر عن روح هذه املبادرة اليت تتمثل يف آنذاكإ ىمصلحة اوأمن العسكري 

كما يرونه بني التيار اإلسالمي املمثل يف حزب اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ و " التقرب الغري الطبيعي
و التيار الوطين املتمثل يف حزب احتاد  ،عدم جوازه دستوريااليت تقدمت بطلب االعتماد برغم 

القوى الدميقراطية و غريه من التيارات املماثلة و اليت كانت تقدمت بطلب اعتمادها كذلك و مل 
باستثناء حزب االجتماعي الدميقراطي الذي كان أول حزب حتصل على 4،تتحصل عليه بعد

كان هدف هذا اللقاء أو االتصال يدور حول مقرتح السلطة . التعددية اجلديدة إطاراالعتماد يف 
بتوفري كل املساعدات و اإلمكانيات لتنظيم أمحد مهساس ليكون بديال يف املستقبل بشرط ابتعاده 

                                                           
 .،مرجع سابق منهديسي الثورة التحريرية اجمليدة:قويدرا والد مسعود قومار:االنرتنت -1
ائيس لدولة اجلزائر املستقلة،تويف يف ببوثلجة،ثالث ر  01/1/0292رجل دولة  ولد يف:الشاذيل بن جديد -2
 .،مبدينة اجلزائر، ويكيبيديا1/01/9109
 .جنيب عياد وصاحل املثلوثي ،مرجع سابق: ،ترسنوات املخاض:الثورة اجلزائرية :حممد حريب -3
 . ،مرجع سابقمهنديسي الثورة التحريرية اجمليدة:قويدرا والد  مسعود قومار:االنرتنت-4
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كان رد مهساس غري اجيايب  .أو الغري الطبيعي كما تصوره النظام القائم1عن التنظيم اإلسالمي 
قرتح مؤكدا بأن من واجب أمثاله اوأوفياء لروح و مبادئ ثورة نوفمرب و خربهتم يف على هذا امل

نبها النضال السياسي تفرض عليهم التعامل بإجيابية مع هذه القوة الفتية و تأطريها بقصد جت
 .2ا ال حيمد عقباهم إ ىيهللسقوط يف أي مشروع يؤدي ب

مع ما سطره الدستور و تشجيعهم على هكذا مت منح االعتماد وأحزاب يتناىف تأسيسها 
و يف املقابل سدت الطرق على التنظيمات الوطنية و حماصرة نشاطهم  ،فراط يف امليدانالالنشاط بأ

بالتضييق عليهم حىت دخلت البالد يف دوامة صعبة و مؤملة تسببت يف حتطيم كل ما حقق من 
 .3اجنازات و عطلت مسريهتا التنموية لعدة عقود

 .المملكة المغربية مع أحمد مهساستعاطف  -4

 ى وعكة صحية أثناء تواجده بفرنسا إتعرض السيد امحد مهساس  0228سنة يف صائفة 
سفارة اجلزائر  إ ىو عند تقدمه . عملية جراحية مستعجلة و على الفور إجراءو كانت تتطلب 

أنداك تنصل  .سيفرنك فرن 01.111بباريس قصد التكفل بتكاليف العملية الطبية املقدرة يب 
السفري من هذا الواجب مما حتم على السيد مهساس بطلب املساعدة من اململكة املغربية الشقيقة 
اليت استجابت على الفور بالتكفل باستعداد مصاحل سفارهتا هناك و تغطية تكاليف العملية وأن 

كانت ترى بأن اجملاهد امحد مهساس   4السلطات املغربية و على رأسها املرحوم امللك احلسن الثاين
 ى مسامع الرئيس إو بعد بلوغ اوأمر .هو ملك لكل اوأمة العربية و يستحق االعتناء به

انتفض الرئيس زروال و حتركت عجلة  ،الذي أعلم به1بواسطة اجملاهد احلاج الصايف بوديسة 5زروال

                                                           
 .  نفسه-1
رمضان  91م املوافق ل9/10/9190يف  أمساء بومرداسية صنعت جمد الوطن:أعالم بومرداس رشيد ميمونيي ،:الثقافة دار -2

 .ه0119
 .،مرجع سابقمهندسي  الثورة التحرير اجمليدة:قويدرا أوالد مسعود قومار :أالنرتنت-3
،تويف 2/8/0292يومعام ولد  83بن حممد بن يوسف العلوي حكم املغرب مدة :امللك حسن الثاين4

 .11:81،س02/10/9190وكيبديا .90/8/0222
ترأس اجلزائر بعد  01،مبدينه باتنة،التحق جبيش التحرير الوطين يف عمر  8/8/0210رجل دولةولد يف :  اليمن زروال-5

 https//:علي كايف وقبل عبد العزيز بوتفليقة، 
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 00و مبناسبة الذكرى  9112و يف سنة  .الوضع و جتنب الفضيحة إنقاذعجلة التكفل بسرعة و 
بتنظيم حفل تكرمي للمجاهد أمحد  رةالندالع ثورة التحرير قامت الطريقة القادرية بورقلة و وأول م

و ألقى يف هذه احلفل كلمة  ،البقاع املقدسة لتأدية مناسك احلج إ ىمهساس و هذا قبل توجهه 
ور الروحي اليت تؤديه الزوايا كوهنا علنية رمبا كانت وأول و آخر مرة يف حياته و تطرق فيها ا ى الد

 .2ط اوأنظمة السياسية و كذالك الدولتبقى امللجأ اوأخري للمجتمعات بعد سقو 

 وفاته -5

يف املعرض الكبري للفالحة من طرف ويف اثناء اخر حفل اقيم على شرفه من طرف الدولة 
وعكة صحية كانت سبب يف اصابته بنزيف  ا ى تعرض 3الوزير اوأول السابق عبد امللك سالل

 .4العسكري باجلزائر العاصمة ذالك يوم اخلميس ،ومت نقله ا ى مستشفى عني النعجة داخلي و 

 91نية صبيحة يوم االحد املوافقرع املرض ،حبيث وفته املوبقى فيها مدة ثالثة أيام يصا
 .سنه21وانتقل إ ى رمحة اهلل عن عمر يناهز  م9108فربايرل

 يف اخلامسة مساء رمحه اهلل إ ى بيته اجملاهد الدكتور أمحد مهساس وملا نقيل جثمان الفيقد
مؤكدا على أن اجلزائر ها أهل الفقيد يعزي فيبإرسال برقية ،قام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة 

 .5د املستب نسيخسرت شخصية كبريه ،أفنت حياهتا يف سبيل حترير البالد من اإلستعمارالفر 

يف املقربة  شيعت جنازة اجملاهد الكبري،أمحد مهساس،صباح يوم اإلثنني مبربع الشهداء
 . 6العالية باجلزائر العاصمة

 اآلثار العلمية ألحمد مهساس  -6
                                                                                                                                                                                

 . م ببلدة البيض والية تيارت0281دمناضل وجماهد الصايف بوديسة من مولي:الصايف بوديسة -1
 .،مرجع سابق مهنديسي الثورة التحريرية اجمليدة:قويدار والد مسعود قومار :االنرتنت2-

م بقسنطينة ،ويكيبيديا 0/3/0213ولد , م9108م إ ى ماي 8/09/9109وزير أول سابق من:عبد امللك سالل -3
 08:09م ،س 08/10/9190،

 .9108فربابر 91البالد أون الين،:اهلل،  جزايرس  أمحد مهساس  يف ذمة اجملاهد:/نسيم عبد الوهاب4-
 .م9108/ 91اجلزائر ،:، القدس العريبوفاة اجملاهد أمحد مهساس أحد مفجري ثورة التحرير:اجلزائر :كمال زايت -5
 ، مرجع سابقاجملاهد أمحد مهساس عاىن من التهميش ومات يف صمت:زهيدة ثابت -6
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التارخيية اليت كتب عنها  وخاصة الثورة   يذخر أمحد مهساس بالعديد من املؤلفات  
 :اجلزائرية  وابرزها هي 

 .م0281حول احلركة الوحدوية العربية وأبعاده  سنة أفكار -0
 .ثورة  ودميقراطية:اجلزائر  -9
 م0281التسيري الذايت يف اجلزائر سنة  -8
 .0201من احلرب العاملية االو ى إ ى سنة :احلركة الثورية اجلزائرية -1

 :أبرازها  ومؤلفات باللغة الفرنسية

1- Le  mouvement révolutionnaire en Algérie de 
la1reGUERREMONDIALEà 0201.  

2- L'autogestion  enAlgériedonnées politiques de 
sespremièresétapes et de son application.  
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 الفصل األول  خاتمة

بعدة مراحل  كانت سببا يف إبتعده عن ارض   ،مرت حياة أمحد مهساس الشخصية
إال أنه إستطع  .،سياسية وصحية مادية: ، فتعرض لعدت مشاكلة إليه مرة أخرىالوطن مرة  والعود
مع احلفاظ على مبدأيه .وقف على رجليه من جديد وتصدى هلذه املشاكلالتغلب عليها، وال

 .أمحد مهساس يف أرض  الوطن وخرجه ة، رغم كل  الظروف واملعيقات  اليت عاشهاالثوري
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 تمهيد الفصل الثاني

خالل لية واحد قادة الثورة البارزين ساس واحد من رواد احلركة الوطنية االستقالهامحد م
املرحلة االو ى، عرفت مبعارضته لقرارات مؤمتر الصمام وجلنة التنسيق والتنفيذ،بسبب ذلك تعرض 

 .وعلى الرغم من مسامهاته يف أجالء مسريته النضالية.0208للتهميش منذ عام 

 :عمل السياسيالفي  بداية انخراطه: المبحث االول

ساس املعروف بعلي مسرية نضالية متميزة، وكذلك املواقف هد موأمحلسياسي كانت بديات عمل ا
اليت انبثقت عنها وواكبتها، لقد وجد نفسه حبكم الظروف أو املزاج دئما يف مواقع ثورية، اوأمر الذي 

 1.جعله ينظر لألحداث نظرة خاصة ويقدرها كذلك على حنوحاص

وا، وكعادةالفالحني كان يقص ا و حا بضواحي بو دلع الثالثينات فالكان والد علي حمساس يف مط
وذات يوم كان .0280على أبنائه من حني آلخر بعض مآثر اوأجداد ومنها املشاركة يف ثورة املقراين 

مامهم عن رفات قال الوالد أهنا رفات جماهدين من أراء احملراث، فإذا باوأرض تنفرج الصيب مع والده و 
احياء من إ  احلقل، ومل يكن حاضر الطفل أقلعند زيتونة كانت مائلة يف،وبادر بدفنها ثانية 80الثورة

 2.هيم من مجعية العلماء، وموسى من احلركة الوطنيةابر إ: فقد كان له خالن توأمان: آبائهماضي 

حيتدم بينهما حول  حيث كان اوأول شيخا تقيا،وكان الثاين عنيدا مشاكسا،وكثريا ماكان اجلدل
يديولوجية أو القضايا الساعة، حبضور علي الذي يقول أنه كان جيد نفسه عقب  اإلبعض املسائل 

 3.هيمابر إ  ىإ ى موسى منه إمعركة كالمية بني اخلالني،أقرب  كل

سة االبتدائية جند علي من شباب احلركة اوهكذانشأ الطفل على الوطنية نشأة طبيعية،ويف املدر 
ويف تلك السن املبكرة اختذ الطفل مع بعض .ةموألبيع صحف احلركة ومنها صحيفة ا الوطنية

 .أقرانه،مثال أعلى من أولئك املناضلني الذين سبقوهم

عامل -أسوة بعامة اجلزائريني يومئذ-ومل تكن الوضعية العائلية تسمح لعلي مبواصلة الدراسة،فدخل
                                                           

 .0230مارس  91و90 عددجريدةالشعب،1
 .حركة انتصار احلريات الدميقراطية-حزب الشعب اجلزائري-مبعناها اخلاص تعين جنم مشال افريقيا :احلركة الوطنية2
 .011،ص9118،دار هومه،اجلزائر،9109،طعظماء...ثوار:حممد عباس3
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يالية يف معمل الشغل مبكرا،ليكتشف حالة االستغالل اليت كان عليها أبناء بودواو القرية الكولون
،وسرعان ماوجدت النزعات املطاليبة الكامنة يف علي 0211كان تلك سنة .تعاونية التبغ

ومل تظل اقامته يف .ضراب بالتعاونية ادى به ا ى السجن وأول مرةإيغذيها،فشارك يف تنظيم ما
ا جعله شخصا غري مرغوب فيه تقريب -باوأضافة ا ى مواقفه الوطنية-السجن،لكن هذا احلادث

 1.بالقرية،فكان عرضة ملتاعب وازعاجات يومية من قبل رجال الدرك

داخل التنظيم 0211وهناك وجد ضالته،حيث بدا نشاطه السياسي بعد سنة ،هاجر علي ا ى بلكور
اعتقل عدة مرات من طرف سلطات .السري حلزب الشعب اجلزائري حبي بلكور بالعاصمة

السياسي وكان من املسؤلني اوأوائل حلزب الشعب وشارك يف االستعمارية الفرنسي بتهمة النشاط 
وفر من سجن البليدة رفقة أمحد بن  0201العمل التنظيمي ويف تأسيس املنظمة اخلاصة اعتقل سنة 

 2.،أين كان ضمن اجلناح النضايل الراديكايل( 0219ا ى0211من)بله،عاش يف احلياة السرية 

قوي رغم أن اوأمر يبدو للبعض عكس ذلك وأول ان االستعمار ضعيف و الشعب :اوأو ى-
 .وهلة،ولرتجيح كفة الشعب هناك نقائص على مستوى التنظيم يتعني عالجها

ل ضرورة قيام منظمة طالئعية خمتصة يف العمل العسكري،ويستدعي ذلك اعادة النظر يف العم:الثانية-
 :الثوري ككل باجتاه تكوين

 .نظام سري قوي -
 .نظام شبه عسكري -
 .ات مجاهريية وكشافةمنظم -

الذي  0218وقد ادى هذا النقاش على مستوى القاعدة واالطارات،ا ى انعقاد مؤمتر فرباير 
هبدف << املنظمة اخلاصة<< فقد أسفر عن تأسيس.قفزة نوعية هامة على صعيد العمل الثوري

عمل  السياسي اإلعداد للثورة املسلحة،وكرس حركة انتصار احلريات الدميقراطية كواجهة شرعية لل
 .العسكري اهلادف اساسا إ ى الثورة على النظام االستعماري باجلزائر و القضاء عليه

                                                           
 .010املرجع نفسه،ص-1
 ة وزارة اجملاهدين،دار املعرفة،اجلزائر،،ط اخلاص0201-0201احلركة الثورية يف اجلزائر امحد مهساس،2
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وشهد املؤمتر جدال حادا حول مسألة املشاركة يف االخنابات بصفة عامة،وكان حمساس 
نظمة هذه امل" شخصيا اليرى حرجا يف املشاركة،مادام مبدأ اإلعداد للثورة املسلحة يف املنظمة اخلاصة

وكان مصري علي يف قسنطينة شبيها مبصري .اليت شارك يف عملية فوز عناصرها بعمالة قسنطينة
بلوزداد،فقد أصيب مبرض هو اآلخر بسبب اجلهود املضنية اليت بذهلا يف جتديد النظام بشرق 

جلزائر البالد،هذا املرض الذي أجربه على العودة إ ى العاصمة، حيث مالبث أن أسندت إليه مسؤولية ا
 .الكربى

وحبكم هذه املسؤلية اجلديدة أشرف حمساس على احلملة االنتحابية اخلاصة بأول مجعية 
 .0213علق باجلزائر وذلك يف ربيع املت 0218جزائرية يف إطار تطبيق قانون 

وكانت هذه احلملة شرسة من جانب إدارة االحتالل، اليت تصدت ملرشحي احلركة الوطنية 
 .ثرهم يف السجون عشية االنتخاباتبكل عنف،وزجت بأك

كوسيلة عمل ستقضي اإلنتخابات  وعلى ضوء أطوار هذه احلملة ونتائجها،تأكد علي أن 
طريق مسدود،لذا التحق إثرها مباشرة باملنظمة اخلاصة ،حيث عني مسؤوال على جنوب حتما إلى

 .رابعة تقريبا بعد مؤمتر الصومامالعاصمة الوالية ال

ي داخل حزب الشعب عنفوانه يومئذ،فأصبح يضغط بقوة على إدارة احلزب بلغ التيار الثور 
وجتلى ذلك بوضوح يف اجتماع اللجنة املركزية بز .عرب اإلطارات اليت كانت مع صلة مباشرة بالقاعدة 

 1.،عني الدفلى والذي تواصل يف البليدة13الدينديسمرب 

ه وجتنيده عرب مجيع أقطار فقد كان حزب الشعب يقوم بنشاط سياسي كثيف ويوسع تأثري 
،كان يشكل العماد الرئيسي للحركة الوطنية،وبدى أنه التيار 0211اجلزائر،وففي هذه الفرتة من عام

 2.الوحيد ذو الطابع الثوري

 
                                                           

 .010صع نفس املرج1
شارع أمحد حسينة باب  08،طبعة خاصة وزارة اجملاهدين،دار املعرفة،0201-0201احلركة الثورية يف اجلزائر :أمحد حمساس-2

 .910،ص9118الوادي اجلزائر،
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 :دوره في حزب الشعب :المبحث الثاني

كور،حيث التقى مبجموعة من لقد وجد امحدحمساس ضالته،حينما هاجر ا ى بل
يشاطرونه نفس الوعي واحلماس،ويتحرقون شوقا للحاق بالرعيل اوأول من مناضلي حزب الشباب

تقدم لالخنراط يف -منهم تازير حممد باشا ومحود لعراب-وضمن فوج هؤالء الشباب .الشعب
 .ينذر فيه نفسه للمعركة يف سبيل االستقالل-رفقة زمالئه-احلزب،بعد ان كتب تعهدا

منهم -مل النضايل املنظم،املشاركة مع خنبة من الشبابوكانت اخلطوة اوأو ى يف الع
يف تأسيس جلنة شباب بلكور،وهي جلنة استطاعت أن تفرض نفسها -حممدبلوزداد واحممد يوسفي

بسرعة على املناضلني اوأوائل وختطي باحرتام قيادة احلزب،وقد توسعت فيما بعد لتشكل مع الشباب 
 .لشباب على مستوى اجلزائر الكربىاللجنة املركزية ل0احلزب يف الدوزيام،

 :م أعمال هذه العناصر الطالئعية الشابةومن أه

 1.الدعوة للحزب واالستقالل يف اوأعراس واملناسبات الدينية -

 .طبع نشرة حتمل عنوان الوطن،ختاطب الشباب وتساهم يف نشر الفكر الوطين الثوري -

ليت نزالت باجلزائر يف أواخر تكوين شبكة لسرقة االسلحة من معسكرات قوات احللفاء ا -
وامحد حدانواملدعو كابا وحممد 9،ومن عناصر هذه الشبكة حمساس وعبد القادر بودة 0119

وكان هذا االخري هو دليل اجلماعة،حبكم عمله كسائق عند ضابط .مخيسة وبوعالم اهلل
،وختزن أمريكي مرابط مبعسكر يف بري توتة،وتسرق اوأسلحة ليال بعد أن يتم رصدها هنارا

 .بسيدي احممد عند مناضلشيوعي سابق يدعى حممد سرادوين

 .توزيع صحف احلزب وأدبياته وكذلك مناشريه السرية -

،وحبس يف السجن 0210ساس ثانية سنة هالنشاط اوأخري ألقي القبض على م وبسبب هذا

                                                           
 010ص،نفس املرجع1
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ية،الذي العسكري بباب الواد،مث صدر عليه حكم بالسجن ملدة سنتني نقل اثره ا ى سجن الربواق
 .،بعد أن مشله اجزاء العفو العام11مكث به لغاية أفريل 

ومل تدم فرحة عليباخلروج من الربواقية طويال،اذ فوجئ ذات صباح باستدعائه للخدمة 
يعين أن يعيش املناضل .اشعر ادارة احلزب باملوضوع،فأمرته بالعصيان على أن يصبح دائما.العسكرية

أنه اندمج :واالستقالل،ويتضمن ذلك التضحية بالعائلة وبكل شئ،ويقول عليمن أجل قضية الثورة 
 .يف الدوام ويف احلياة السرية ا ى درجة أن نسى امسه

كانت ثقيلة جدا،لقد عني على رأس   -بعد تعينه يف اللجنة املركزية -وأول مسؤولية أسندت اليه
ليمة، وكانت الوضعية بالوالية معقدة اوأ 10والية سطيف هبدف جتديد النظام هبا بعد حوادث ماي 

 1.وصعبة من الناحيتني السياسية والنظامية

اإلصالحية دارة االستعمارية واوأحزاب اإلسياسي،كان هناك حتالف ضمين بني فعلى الصعيد ال
،وحماولة تقليص دائرة نشاطه ونفوذه وجعله حزب أقلية 10لتحميل احلزب مسؤولية حوادث ماي 

وكان النشاط دعائي مكثف يف هذا االجتاه جعل مسؤول الوالية يستقبل .شان هلادموية متطرفة ال
الوحشي كانت  بتحفظ أينما اجته وحيثما حل،ناهيك أن العائالت اليت مشلتها موجة من القمع

 .عانات احلزبإتتحفظ حىت يف تلقي 

ي،اوأمر وعلى الصعيد النظامي،كاد اهليكل احلزيب يتالشى حتت ضربات القمع االستعمار  -
 2.الذي كان يستدعي بناءه من جديد

 

                                                           
 *رواد الوطنية*املعروف من قيادة حزب الشعب طالع يف كتابنا أخو املناضل امحد بودة :عبد القادر بودة1
 018ص، ،مرجع السابقحممد عباس2



 الفصل الثاني                                       دور أحمد مهساس في النضال السياسي

 

22 
 

وأمر سابع مارس ليؤكدا مرة أخرى صحة توجه حزب N .C.F.L ،1وقد أتى موقف ال
ووأنه كان يعرف حدود التزام اإلصالحيني إزاء احلل احلقيقي للمشكلة اجلزائرية،فقد اجتهد .الشعب

 .هذا احلزب يف لعب دور حاسم يف توحيد احلركة الوطنية

ووأهنم تعلموا عرب خربهتم الطويلة يف الكفاح،وقواهم القمع املتواصل،مل يكن مناضلوه يثقون 
يف وعود قادة القوة االستعمارية،وسواء كانوا ينتمون إ ى اليمني أو إ ى اليسار فقد اكتسبوا حسا قويا 

تنظيم مل تكن معروفة  بالواقع يف ظل شراسة املعركة من أجل حترير البالد،ويف الوقت نفسه قدرة على ال
 .حىت ذلك الوقت لدى التيارات السياسية اجلزائرية

وكان دورهم، الذي حاول بعض خصومهم أن حيدوا منه،حامسا يف الواقع يف أهم املراحل اليت 
 .مرت هبا احلركة الوطنية

ويكفي أن نورد .كما أنه حزب حازم،وكان سيشارك يف انشاء حركة أصدقاء البيان واحلرية 
،كان تنظيم (وهو حي يف اجلزائر العاصمة)ففي بلكور:اال واحد لندل على قوة التنظيم لدى احلزبمث

وكان هناك .مناضل مدربني ومقسمني إ ى خاليا 111الشباب حلزب الشعب يتألف من أكثر من 
عدد أكرب يف اوأحياء اوأخرى للجزائر الكربى حيث كانت جلنة مركزية من الشباب تقود هذه 

 .املنظمة

وكان املناضلون عموما مدربني على النشاط املباشر،وكان بعضهم يفكر بعد يف احلصول على 
لقد بادرحممد بلوزداد بتنصيب أعضاء هيئة اوأركان من الرجال الذين يثق فيهم وبدأ  2.اوأسلحة

حسني آيت :االتصال أوال بأمحد بن بلة وحسني آيت أ محد وتشكلت هيئة اوأركان من السادة
                                                           

 .910املرجع نفسه،ص1
يف بلكور بادرت جمموعة من الشباب جبمع أسلحة خفيفة،وهلذا الغرض،مل يرتدد هؤالء الشباب يف الذهاب للحصول عليها من 2

 .املعسكرات اوأجنلوأمريكية خماطرين حبياهتم
ومل تكن هذه احلاالت معزولة على الرتب اجلزائري،فبوضعنا عضوا يف اللجنة املركزية الشابة للجزائر الكربى،فقد الحظ أن هذه 

 .اإلنشغاالت كانت مشرتكة بني الكثري من املناضلني
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أي )املدرب العسكري العام : بلحاج جياليل عبد القادر(أي املسؤول السياسي)رئيس اوأركان:أمحد
فكان دوره القيام بعملية التنسيق بني خمتلف اهليئات إ ى جانب :أما حممد بلوزداد(.املسؤول السياسي

ضبط االتصال مع املكتب السياسي حلزب اجلزائري والذي يتم من خالل شخص واحد وهو حسني 
فهؤالء الثالثة هم الذين شكلوا قيادة اوأركان،أما بقية اوأعضاء فقد .ول اوأمني العام للحزبحل

 :أسندت إليهم املسؤوليات التالية

متيجة )مسؤول العاصمة وضواحيهاي:جياليل رقمي.حممد بوضياف مسؤول قسنطينة
اجلزائر )ف والظهرة مسؤول الشل:وكرب حممد م(.والتيطري أو كما يطلق عليها اسم اجلزائر اوأو ى

مسؤول :حممد يوسفي.مسؤول وهران:أمحد بن بلة.مسؤول منطقة القبائل:عمار ولد محود(.الثانية
العريب بن مهيدي مسؤول .مصطفى بن بولعيد مسؤول اوأوراس.شبكات االستعالمات واالتصاالت

رابح بيطاط .القسنطيين مراد ديدوش،مسؤول الشمال(.التابعة للمنطقة اوأو ى أثناء الثورة) عني مليلة،
 1.من الشمال القسنطيين وعلي حمساس من العاصمة

ة التنظيمات ويقلق أكثر هذا التنظيم هو الذي ماصنع حزب الشعب،حزبا خمتلفا عن بقي 
 .اإلدارة

كان )النزول كانت مجيع املنظمات تتمتع بالشرعية ما عدا هذا احلزب 0219وبعد عام 
ولكن يف كل مرة كان يتمكن ( قامة اجلربية يف جنوب العاصمة يف ريبالمايزال حمظورا،ورئيسه حتت اإل

ه فيها من املشاركة يف احلياة السياسية يف نفس ظروف التشكالت اوأخرى، كان يفرض نفسه بطابع
 .الوطين وحيظى بتعاطف اجلماهري

وطات ووأنه مل يكن جيهل قط قدرة هذا احلزب،فقد أبقت عليه اإلدارة الفرنسية حتت الضغ
ومسحت بذلك بصورة غري مباشرة لبقية التنظمات بأن تتوسع على حسابه، وقد احدثت بذلك لعبة 

                                                           
،دار  (0219-0381)تاريخ جهاد اوأمة اجلزائرية لالحتالل الفرنسي املقاومة املسلحة:صاحل بن النبيلي فركوس/د1

 .920،ص9109العلوم،عنابة،
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توازن لصاحل التيارات املعتدلة مثل اإلصالحيني اواحلزب الشيوعي،أما عن ممثليه اخلاصني الذين كان 
 1.يطلق عليهم اإلداريون فكانوا مقصيني متاما

هد باستمرار أشد صعوبة،غري أن احملن اليت كان كان العمل السياسي حلزب ثوري مضط
فإن التضحيات واملعانات اليت كان يعيشها .يتعرض هلا ويتغلب عليها عززت التنظيم وقوت مناضلني

لقد  .العديد من املسؤولني واملناضلني وكذا تفانيهم من أجل القضية،وكانوا يرفعون من وعيها السياسي
برية يف الوطنية والكفاح من أجل القضية الوطنية وأمل كان حزب الشعب ميثل هبذا مدرسة ك

اجلماهري الشعبية،وهلذه اوأسباب فإن كان التيار الثوري الذي ميثله ضعف يف بعض اوأحيان رغم 
مجيع أنواع القمع،ومجيع اهلجومات اليت كان يتعرض هلا من قبل خصومه وأحيانا بسبب نقائصه 

 2.اخلاصة

ه وإصراره حبيث كلما ألقى القبض على قادته املناضلني إال وما ميز حزب الشعب هو ثبات
 .وحل حملهم مناضلون آخرون يزاولون املسرية دون خوف أو قلق

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .911املرجع السابق،ص1
 .918،ص9118،دار املعرفة،اجلزائر،0201-0201احلركة الثورية يف اجلزائر :أمحد مهساس2



 الفصل الثاني                                       دور أحمد مهساس في النضال السياسي

 

21 
 

 :دوره في المنظمة الخاصة:الثالث المبحث

ساس مع قادة احلزب ومنهم حسني عسلة حول مصري املشروع هكان تفوض أمحد م
اليت وقف '' املنظمة اخلاصة''الثوري،وكان البد من انتظار مؤمتر احلزب السري لطرح مبادرة إنشاء 

ع تنامي ساس وبلوزداد بنضج مشروعهما الثوري مهموقد شعر .''جلنة شباب احلزب''وراءها قدامى 
جهوده لتقوية هذا التنظيم السري،وهو يذكر أنه كان له فضل ساس هقوة هذه املنظمة،وضاعف م

ريريج،وتزكية ابن بلة لتوليه املسؤولية يف املنظمة غبو ضياف الذي اكتشفه يف برج بو  جتنيد حممد
 1.اخلاصة خلربتة العسكرية

تو ى حمساس يف املنظمة اخلاصة مسؤولية نائب رئيس منطقة الوسط،وكان له نشاط واسع يف 
الذي أسفر عن تأسيس املنظمة اخلاصة هبدف  0218مة واحلزب،حيث كان انعقاد مؤمتر فربايراملنظ

اإلعداد للثورة املسلحة،وشهد املؤئمر جدال حول مسألة املشاركة يف االنتخابات بصفة عامة،وكان 
حمساس شخصيا اليرى حرجا يف املشاركة،مادام مبدا اإلعداد للثورة املسلحة جمسدا يف املنظمة 

وكان مصري علي يف قسنطينة .اخلاصة هذه املنظمة اليت شارك يف عملية فرز عناصرها بعمالة قسنطينة
شبيه مبصري بلوزداد،فقد اصيب مبرض هو اآلخر بسبب اجلهود املضنية اليت بذهلا يف جتديد النظام 

 .'ىاجلزائر الكرب 'إليه مسؤولية  بشرق البالد،حيث عاد ا ى العاصمة مالبث ا ى أن اسندت

حبكم هذه املسؤولية اجلديدة أشرف حمساس على احلملة االنتخابية اخلاصة بأول مجعية 
املتعلقة باجلزائر،وكانت هذه احلملة شرسة من جانب إدارة  0218جزائرية يف إطار تطبيق قانون 

ثرهم يف السجون عشية االحتالل، اليت تصدت ملرشحي احلركة الوطنية بكل عنف،وزجت بأك
 .اتاالنتخاب

وعلى ضوء أطوار هذه احلملة ونتائجها،تأكد علي أن االنتخابات كوسيلة عمل ستقضي 
                                                           

ق، جامعة املسيلة،آفكار وآفا-، قسم التاريخأمحد حمساس ودوره يف احلركة الوطنية والثورة التحريرية اجلزائرية:مقاليت عبد اهلل.د.أ1
 .00،ص9101، السنة 18العدد 
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حتما إ ى طريق مسدودة،لذا التحق إثرها مباشر باملنظمة اخلاصة،حيث عني مسؤوال على جنوب 
 1.العاصمة الوالية الرابعة تقريبا بعد مؤمتر الصومام

العمل املسلح كما كان ينتظر قادة املنظمة جتماع مل يقرر الشروع يف  ويبد أن هذا اال
أما الشروع يف :احلزب خيريهم بينأمرين ادة املنظمة اخلاصة بتقرير إدارةتقدم ق 0212اخلاصة،ففي سنة

فلم ترد اإلدارة بال أو بنعم وتشاء الصدف أن تلقي الشرطة .العمل املسلح أو حل املنظمة
ساس،لتكشف أنه متمرد على اخلدمة العسكرية هة يف غضون نفس السنة القبض على ماالستعماري

 .منذ ثالث سنوات

ساس يف اخلدمة العسكرية،عضوا يف اللجنة املركزية حلزب الشعب ويف قيادة هكان م  0201يف مارس 
أركان املنظمة اخلاصة ومرقبا عاما للحزب،حيث طالب إدارة احلزب التحرك للقيام بأي شيء ميكن 

إ ى ثكنتك وال تشغل بالك،أنه مل يعد ممكنا بالنسبة إليه اإلنتماء إ ى  أن ينقذ املوقف،فقيل له عد
اجليشني،وجئ بعلي للعاصمة حيث وجد العديد من عناصر املنظمة املقبوض عليهم،وكانت منظمة 

 111ألقي القبض على -باإلضافة إ ى شبكة اوأمن و التموين-مناضل  9111تضم أكثر من 
 2.منهم

خلاصة منعرجا حامسا يف مسار التيار الثوري واحلركة الوطنية عموما،فهي تعترب إنشاء املنظمة ا
 .جتسد التطور النوعي من الناحية النظرية وتبلور جدية النهج الثوري من الناحية العملية

كانت املنظمة اخلاصة إذن عبارة عن هيكل ذي تنظيم سلمي صارم،قائم على مبدأ العمل 
 3.دة أركان وطنية مسئولةوكان على رأس اهلرم  قيا.السري

بعد أن أوصد االستعمار مجيع اوأبواب السياسية يف وجه الشعب اجلزائري وطالئعة 
                                                           

 .011،010،ص9118،دار هومة،اجلزائر،9109،ط عظماء...ثوار:حممد عباس1
 .011،018املرجع نفسه،ص2
 .808، ص9118،طبعة خاصة وزارة اجملاهدين،0201-0201احلركة الثورية يف اجلزائر :أمحد حمساس3
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االعرتاف لكن اإلدارة اليت اهتدت إ ى فكرة املؤمتر،طلبت من مجاعة سجن البليدة بعدم .الوطنية
 .بالتهم املنسوبة إليهم

وحنن ..........ييب مخس سنوات سجن،أن فكرة املؤمتر ملتخفف علينا،إذ كان نص:يقول علي
بالسجن بلغنا أن بعض العناصر املعتدالة يف احلزب،اختذت من اكتشاف املنظمة اخلاصة ذريعة 
للتشهري باجلناح الثوري وحماربته،وبعد فرتة من ذلك صدرت قرار حل املنظمة،فرأينا فيه تراجعا عن 

ا نود بقاء املنظمة ولو كرمز الستمرارية فكرة ،ويف مقدمتها الثورة املسلحة، وكن18اختيارات مؤمتر
 .الثورة،ونبهنا إدارة احلزب إ ى ذلك ، لكنها مل تأخذ التنبيه بعني االعتبار

حيث كانت هذه اوأحداث واملالبسات تساهم يف تأزم الوضع باحلزب ويف صفوف 
جن فرفضت مما اإلطارات بصفة خاصة،كما عرضت مجاعة البليدة على إدارة السجن اهلروب من الس

جعلها تعتمد يف تنفيذ مشروعها على نفسها وعلى بعض املناضلني منهم صايف بوديسة و مصطفى 
 1.سيدي خيلف

ساس مرة أخرى إ ى حياة العصيان هنفذ مشروع اهلروب بنجاح وعاد م 0209ويف أواخر
غامرة بالتزول إ ى والسرية،لقد ظل متخفيا بالبليدة أمدا طويال دون أيتصل به أحد،مما اضطر إ ى امل

وجنح من هناك يف االتصال .يوما عند مناضل يقطن حبسني داي 10العاصمةحيث مكث حوايل
بشخصيتني بارزتني يف قمة احلزب ومها حسني حلول وأمحد بودة،ويف هذا اللقاء جرى حديث طويل 

 :حول جتربة املنظمة اخلاصة واستخالص العرب منها وأمهها

لثورة جيب أن تتقلص وأن الثورة ميكن أن تنظم نفسها يف خضم العمل أن املراحل اإلعدادية ل -
 .املسلح

تعويض التنظيم العمودية اهلرمي بتنظيم أفقي ال مركزي، يتمتع باستقالل واسع يف اختاذ  -

                                                           
 .081،ص9118،دار هومه،اجلزائر،9109،ثوار عظماء:حممد عباس1
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 .القرار
وأثر هذا اللقاء انقطاع االتصال .التفكري يف قواعد خلفية يف الريف املغريب أوطربلس مثال -

باإلدارة اليت وعدت ومل تتوفر الوثائق الالزمة ملغادرة اجلزائر إ ى فرنسا، وهنا اضطر مرةأخرى 
علي إ ى جتاوز اإلدارة واالتصال مباشرة بأصدقائه يف القاعدة الذين كانوا عند حسن 

 -بدون علم اإلدارة-،وكان من الذين ساعدوه0209ظن،فدبروا عملية هتريبه يف أواخر 
 .ناضلنيفياليل مبارك وبعض امل

،عالقة اجلناح الثوري بإدارة 01د تطورات اوأحداث منذو اكتشاف املنظمة اخلاصة مارس املتز 
احلزحبركات انتصار واحلريات الدميقراطية،فبعض مواقف اإلدارة كانت معتدلة بدون سبب،ويبدو أن 

ي املثقلني باملشاكل اجلو بني الطائفتني كان ثقيال،حىت أن أمثال علي كانت اإلدارة تلقبهم بالثقال أ
 .مع إدارة الحتالل

كنا نشكل معرضة داخل االحتادية،بل داخل احلزب ولكن يف حدود الوحدة :ساسهيقول م
ئم يف كل اللقاءات اليت جتمعنا بالعناصر الثورية هوالثورة والتعاهد على اوكان حديثنا الد.واالنضباط

حسن رد على النزعة أنكون،وكان اجلناح الثوري يرى أن ي موقع أالعمل يف سبيل اإلعداد هلا يف 
 1.اإلصالحية يف صفوف احلزب،هو العمل على فكرة الثورة وتغذيتها على مستوى القاعدة

الدامية،بتحليل حزب الشعب أي أن القيادة  10ماي3لقد كان الشباب الثوري منذ أحداث 
 .مل تكن يف مستوى تطلعات القاعدة

إن احلزب يف تصورنا كان أداة للثورة وليس غاية يف حد :السياقيقول حمساس يف هذا 
ذاته،وكنا أخشى ما خنشى النزعة اإلصالحية دخل احلزب هذه اليت  أن تذهب بانتصارها كل 

بل وجود احلزب نفسه يصبح ال مربر .تضحياتنا يف سبيل مثل الثورة على االستعمار هباء منثورا

                                                           
 .000املرجع نفسه،ص1
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 .املضمارهلة أكثر منه يف هذا له،طاملا أن هناك أحزابا أخرى مؤ 

ساس من قرار احلزب الطلب من املناضلني التنمصل من انتمائهم للحزب همكما قام أمحد 
ساس وابن بلة خطة هروب من السجن وجنحت هحيث نظم م.على حل املنظمة اخلاصةوإقدامه 

 1.،وكانت من أكرب عملية اهلروب من السجن اليت هزت اإلدارة الفرنسية0209عام

يكون أحد الثقال قد عرب البحر،لكن يبدوا أن 09ساس من اجلزائر يف أواخر هوهبروب م
عبء تلك الشخص ظل ثقيال حىت بفرنسا فاهتام إدارة احلزب باجلنوح ا ى االعتدال والوقوع يف 
فخاخ االستعمار اجلديد ظل قائما،رغم التحاق حمساس باحتادية احلزب،والعمل يف جلنة الصحافة ا ى 

 2.مناضلني رواد أمثال الطيب بو حلروف وعبد امللك بن حبيلس جانب

ساس يف هذا الصدد كلنا نشكل معارضة داخل االحتادية،بل داخل احلزب ولكن يف هيقول م
وكان حديثنا الدائم يف كل اللقاءات اليت جتمعنا بالعناصر الثورية هو الثورة .حدود الواحدة واالنضباط

ل اإلعداد هلا يف أي موقع نكون، وكان اجلناح الثوري يرى أن املناضلني والتعاهد على العمل يف سبي
 3.املواقف اليت ميكن أن تطلب منهميف القاعدة التزام احلياد اإلجايب بني املناضلني  يف انتظار 

وكان اهلدف من ذلك هو استقطاب احملايدين وحتويليهم إ ى قوة مستقلة على أساس االختيار 
كما ان بعض إطارات ومناضلي احتادية .ل املساعي الرامية إ ى إصالح ذات البنيالثوري،بعد فشل ك

كالمها -فرنسا لتجاوز اوأزمة وتوج ذلك بتكليف كمل من املناضلني حممد بوضياف ومراد ديدوش
بالعودة إ ى اجلزائر، واالتصال من جديد بعناصر املنظمة ال ستئناف  -من املنظمة اخلاصة سابقا

 .إلعداد لثورة املسلحةعمل اجلدي ال

عليه، ىصورون جمرى اوأحداث على غري ماجر ساس وبعض زمالئه كانوا يتهولكن يبدوا أن م
                                                           

 ،9108فيفري  02،احللقة الثانية،عدداخلرب،شهادة حمساس1
 .009مرجع السابق،ص2
 009،ص9118،دار هومه،اجلزائر،9109،طثوار العظماء:حممد عباس3
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على تشكيل  01فعندما دخل بوضياف اتصل بإدارة احلزب يف الداخل املركزيني واتفق معها يف مارس
 :اللجنة الثورية للوحدة والعمل من العناصر التالية

 .وبن بولعيدبوضياف :المحايدون -0

 .بشري دخلي مسؤول التنظيم حزب،ورمضان بوشبوبة مراقب وطين باحلزب:المركزيون -9

ساس ومجاعته وكذلك مصايل وأنصاره،يرون أن املولود اجلديد ال ههذه التشكيلة جعلت م
كما جاءت صحيفة الوطين اليت استصدر أعداد منها بوضياف .يعدو أن يكون من صنع املركزيني

 .دارة احلزب يف الداخل،ولقد ركزت الصحيفة هجوماهتا على زعيم احلزب دون خصومهمبساعدة إ

ساس ضاعف جمهوداته من أجل تقوية هذا التنظيم السري،وانه كان له هيذكر أن مكما
ريريج وتركيز بن بلة لتوليه املسؤولية يف املنظمة غد بوضياف الذي اكتشفه يف برج بو الفضل جتنيد حمم

 1.العسكرية اخلاصة خلربته

أظهرت االحداث اوأخرية بضرورة وجود قوة منظمة ومتخصصة يف العمل الثوري جملاهبة القوة 
ولقد كانت معمتها اوأساسية هي .مامتهإلاملنظمة اخلاصة استجابة هلذا ا االستعمارية،وهلذا يعد إنشاء

هيئة استقبال مث تتحول يف  اإل عداد التقين للثورة املسلحة وتكوين اإلطارات املتخصصة لتكون مبثابة
 .مناضلني احلزب والثوار مستقبال الوقت املناسب إ ى منصة انطالق الثورة مث توجيه مجوع

حيث كانت املنظمة اخلاصة عبارة عن هيكل ذي تنظيم سلمي صارم،قائم على مبدأ العمل 
 .رأسها قيادة أركان وطنية مسئولةوكان على .السري

تتصل برئاسة احلزب بواسطة رئيس اوأ ركان الوطين الذي كان بدوره كانت القيادة الوطنية 
 .على اتصال بعضو املكتب السياسي املعني هلذا املهمة بالذات
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كان أعضاء اللجنة اخلاصة مطالبني باالمتناع عن أي نشاط سياسي خارج منظمتهم وعن أي 
على إبقاء تنظيم احلزب كانوا بذلك العمل السري حريصني .اتصال باهلياكل اوأخرى للحزب 

 .ونشاطه بعيدين عن اوأنظار

كان تطور العناصر داخل حزب الشعب اجلزائري خيضع لشروط صارمة ومل يكن العضو 
مث يؤدي بعد ذلك اليمني .املرشح يقبل يف املنظمة اخلاصة إال بعد اجتياز عدد من االختبارات بنجاح

طنية واملنظمة بكل قواة ويهب هلا حياته فيصري ويقسم على املصحف بأنه يلتزم خبدمة القضية الو 
 1.بذلك يف وضعية التأهب املستمر

يتلقى املناضلون املقبلون يف املنظمة اخلاصة تدريبا عسكريا يف شكل دروس نظرية تطبيقية 
وكان للجزء الثاين من التدريب،وهو اوأهم عالقة حبرب .وخيتتم التدريب باحلصول على رتبة

تعليم مبادئ حرب العصابات ضبط وضعته هيئة اوأركان برنامج التدريب بشقيه  لقد كان.العصابات
النظري والتطبيقي وتضمن التدريب ا ستعمال السالح،وصناعة املتفجرات واستعمال الراديو السلكي 

أو ى املدربون عناية خاصة هبذه اجملاالت،وكانت الرتبصات امليدانية جتري يف اجلبال .والال سلكي
 2.طالع املناطق اليت ستجرى فيها معارك التحرير مستقبالبغرض است

لقد كان التدريب التقين مدعما بدروس من الرتبية اوأخالقية واملدنية والسياسية بغرض تنمية 
 .وين املستهدف من املنظمة اخلاصةوساعد يف توحيد أساليب وتك.الروح القتالية

كما كانت .وانعقاد االجتماعاتوضعت نشاطات هلذا التنظيم حتت الرقابة الصارمة 
احلصول على  :العمليات اخلارجية تركيز على مجع املعطيات لتحقيق اوأهداف اإلسرتاتيجيةمثل

                                                           
العنصر املنتسب جيب أن تتوفر فيه الشروط -التوظيف حمدود،ب-أ:علىمن التنظيم الداخلي للمنظمة السرية تنص  9املادة1

ال ميكن أن يغادر   املنظمة وإذا .العنصر الذي يتم اختياره جيب أن جيتاز االمتحان ويؤدي اليمني-د. االقتناع،الرزانة: التالية
 .حدث ذلك فإنه يعترب يف حالة فرار

 .810،ص9118،طبعة خاصة وزارة اجملاهدين،دار املعرفة،اجلزائر،0201-0201احلركة الثورية يف اجلزائر :أمحد حمساس2
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نشاطة اليت ركزت عليها وأضرورية ملثل هذه العمليات،ومن ااوأسلحة واملتفجرات والوسائل اوأخرى ال
 مع خمابرات الشرطة اكتشاف اوأعوان الضالعني -ضمانا لسالمتها-املنظمة اخلاصة

 :وكانت املنظمة اخلاصة تشمل على مصلحة عامة متفرعة إ ى عدة أقسام هي.االستعمارية

وهي تشكل نواة البنية التحتية املتكونة من املناضلني الصادقني اوأوفياء :شبكة املساعدين -0
ويتلقى رئيس .للقضية،الذين يتوفرون على مالجئ الستضافة العناصر اليت تبحث عليهم الشرطة

شبكة املساعدين التعليمات من طرف املسؤول الوطين للمنظمة اخلاصة ويقدم له تقريرا عن أنشطة 
ل التجاري الكائنة شركة االسرتاد،والثمثيل واالستغال la SIRECوكانت الشركة التجارية . شبكةال

 .بة تغطية ملسئويل الشبكةاثيف اجلزائر مب

مهمته تكوين العناصر املكلفة بأجهزة الراديو وكان منظما على شكل :قسم االستعالمات -9
الوحدات تضم بعض اوأحصائيني يف وكانت هذه .واحدات وأفواج تدريب على وسائل االتصال

 1.جهاز الرديو وتقوم بالتعليم التقين،وصناعة العتاد وصيانته

كانت عناصره تتدرب على استعمال أنواع من املتفجرات يف :قسم املتخصصني يف املتفجرات -8
عمليات التخريب،ولقد تواصل املتخصصون إ ى تصميم وصناعة نوع من القنابل اليدوية باستغالل 

أصبح هذا النوع من اوأسلحة يصنع حمليا مبجرد .عض املواد املسرتجعة مثل أنانيب السباكة وغريهاب
أن تعرف على تقنية الصنع والرتكيب،عامل سباكة بسيط معروف على املستوى الوطين،هو املسؤول 

 Orleanville.2مقران أعراب حممد من

طق،ونواحي،وألويةوأقسام،وجمموعات كان التنظيم اإلقليمي للمنظمة اخلاصة يتوزع إ ى منا
 :يف مرحلة أو ى كانت اجلزائر مقسمة إ ى نواحي هي.ومجاعات وأفواج

                                                           
التقين بن عمار كان عمال يف ورشة يف مطار الدار البيضاء بصناعة جهاز بث واستقبال،أحد املراكز الذي كان يتم     فيه هذا 1

 .شارع ريغودي يف بلكور،اجلزائر العاصمة81العمل يقع يف 
 .818،ص9118،طبعة خاصة وزارة اجملاهدين،اجلزائر،0201-0201ية يف اجلزائر احلركة الثور :أمحد حمساس2
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منطقة اجلزائر وتتكون من القبائل واجلزائر جنوب لتصبح الوالية الرابعة وكانت مقاطعة وهران 
قليم إ ى وفيما بعد أعيد تنظيم اإل.تكون منطقة واحدة ونفس الشئ بالنسبة للشمال القسنطيين

كانت كل مقاطعة حتت إشراف رئيس وقيادة أركان تتألف من .مقاطعات ومناطق ونواحي وأقسام
رجال على  8فالفوج كان يضم .وجند نفس التخطيط على مستوى هذه املناطق.رؤساء املناطق

 .مستوى القاعدة ورئيسا

يبدوا ضئيال  عضو هذا العدد 9111لقد فاق عدد القوات اإلمجايل يف املنظمة اخلاصة 
باملقارنة مع القوات االستعمارية، ولكن هذه املنظمة شبه العسكرية كانت تعترب يف هذا املرحلة نواة 

أما النقطة الثانية فأن املنظمة اخلاصة كانت .قاعدية سوف حتتضن مستقبال عددا أكرب من اوأعضاء
ورة املسلحة وتسيريها فمن اختصاص ومسؤولية تقدير الوقت املناسب لتفجري الث.جمرد أله يف يد احلزب

 .القيادة السياسية
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 ثورة الجزائريةلمهساس لانضمام احمد : المبحث األول

كان مهساس يدعوا ا ى احلياد االجيايب من املناضلني مبجرد اخلروج من االزمة   :الحياد االيجابي -0
يتضمن " نداء العقل"مع كل من وبوديسة وارجفا بلقاسم وذلك من خالل توزيع منشورات بعنوان 

 .طائفتنيحتميل كل من املركزيني واملصاليني االلتزام اإلجيايب بني ال

وكان اهلدف من ذلك استقطاب احملايدين وحتويلهم ايل قوة مستقلة علي أساس االختيار 
 .1الثوري، وبعد فشل كل املساعي الرامية ا ى اصالح ذات البني

كالمها من املنظمة اخلاصة سابقا ناضلني حممد بوضياف وديدوش مراد  ولقد كلف كل من امل
من جديد بعناصر املنظمة الستئناف العمل اجلدي إلعداد الثورة بالعودة ا ى اجلزائر، وااليصال 

 .2املسلحة

ولكن مهساس وبعض زمالئه كانوا يتصورن جمري االحداث على غري العادة، فعندما دخل 
على تشكيل اللجنة  01واتفق معها يف مارس( املركزيني)بوضياف اتصل بإدارة احلزب يف الداخل 

 .عناصر التاليةالثورية للوحدة والعمل من ال

 .بوضياف وبن بولعيد :المحايدون-أ

 (.مراقب وطين باحلزب)ورمضان بشبويه ( مسؤول التنظيم حزب)بشري حليب  :المركزيون -ب

هذه التشكيلة جعلت حمساس ومجاعته وكذلك مصايل وانصاره يرون ان املولود اجلديد ال يعد وان 
 .يكون من صنع املركزيني

اليت استصدر اعداد منها بوضياف مبساعدة إدارة احلزب يف " ينالوط"ولقد جاءت صحيفة 
جاءت مؤكدة لتخوفات انصار احلياد الفعلي بني الطائفتني لكسب املناضلني يف  ،الداخل

                                                           
راحف  920ص   9118, دار املعرفة, طبعة خاصة وزارة جماهدين, 0201 -0201احلركة الثورية يف اجلزائر : امحد مهساس1

 بلقاسم
 001ص ,  ثورة عظماء, حممد عباس2
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ونذكر هنا ان هذا  ،فقد كانت الصحيفة تركز هجوماهتا على الزعيم  احلزب دون خصومة،القاعدة
 .1بالعاصمة لبوضياف وكادوا يغتلونهاملوقف اثار املصاليني الذين تعرضوا 

دفع مبهساس ا ى كتابة مناشري ينتقد فيها موقف بوضياف وديدوش مراد " االحتواء "صد حماولة -ب
 .من قبل املصاليني واملركزيني2" حركة احليادين" يف رايه باحتواء  ،مسحا

كانت هذه الرغبة   ،3وكانت هذه االنتقادات مسايرة لرغبة اغلبية العناصر املنشطة احليادي
 99اليت أدت ايل حل اللجنة الثورية للوحدة والعمل بصيغتها اوأول شكال ومضمونا وظهور مجاعة ال

 (اليت أدت ا ى ظهور بعض احملايديناملكتب الثوري الثوري الذي جسد بالفعل اوأفكار االولية " )أو

روا استجماع كل اول اجتماع هلم باملدينة العاصمة يف أواخر جوان وقر  99عقد ال 
 .ة على االستعمار يف أحسن اآلجالاإلمكانيات والطاقات إلعالن الثور 

ان االختيار مل يكن مغامرة كان ينتقد ان الثورة حباجة ا ى : )ويقول حمساس يف هذا الصدد
 (.فجر لتشتعل وتشمل البالد كامالم

بهة التحرير ان هذا الناقض الثانوي وجد سبيل جله يف تشكالت جديدة محلت اسم ج
ومتكنت  ،حلت حمل اوأحزاب السياسية القدمية ALNجيش التحرير الوطين -FLN  الوطين 

ان هذه املبادرة اليت اخذ زمامها مناضل حمور من احلركة الوطنية مسحت  ،4بذلك بتعبئة جممل الشعب
طنية كما والقيام بإعادة تشكيل احلركة الو  ،بفعل املمارسة النضالية اوأكثر جذرية من اشكال النضال

كان انضمام امحد مهساس للثورة من   0208ويف عام  5بتعبئة الشعب من اجل النضال الثوري
خالل عقد اجتماع بني كل من بوضياف وابن بله لدراسة الوضع حيث كان اجتماع حامسا على حد 

ادات الثالث وصف ابن بلة ومهساس لتحضري لثورة ويبين مشروع الثورة وتوزيع املسؤوليات بني الق

                                                           
 000ص , املرجع السابق ثورة عظماء:حممد عباس1
 19/00/9112اجلزائر , الشروق أونالين, اطار التنفيذ, 99حنن املهندسون احلقوقيون للثورة وجمموعة ال :جملة الشروق2
 000املرجع السابق ص  :حممد عباس3
 01ص  9118, دار املعرفة اجلزائر, اجلزائر ثورة دمقراطية: امحد مهساس4
, جامعة املسيلة أفكار وافاق, قسم التاريخ, نية والثورية التحريرية اجلزائريةامحد حمساس ودوره يف احلركة الوط: مقاليت عبد اهلل5

 00ص  9101السنة , 18العدد 
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حيث يقول امحد مهساس  1يف فرنسا وابن بلة يف القاهرة وبو ضياف يف اجلزائر ،حيث كان مهساس 
حيث امسيته نداء العقل وذلك  ،انه مل يتحلف يوم مع املركزيني و املصاليني هو املتحدث ،يف مقابلته

إدارة احلزب وليس ا ى وبينت فيه ان مسؤولية تكسري احلزب تعود ا ى  0201وبداية  0208هناية 
 .2لذلك ومجلت نداء للمناضلني حىت يبقوا موحدين يف انتظار عمل إجيايب ،املناضلني

وعندما اندلعت ثورة فاتح نوفمرب، ساهم يف تكوين اول قيادة الحتادية جبهة التحرير الوطين 
م ان مهساس ظل رغ ،مما جعل املصاليني يضعونه يف راس القائمة احملكوم  عليهم بإعدام ،بفرنسا

وكان حياورهم عن طريق رجل  ،بأمل كسب بعض منهم ،حياورهم ثالثة اشهر بعد اندالع الثورة
 .3"اخليفيف"املهمات الصعبة بينهم وهو فيالين مبارك املدعو 

وملا انتهي احلوار بني الرجلني ايل طريق مسدود، نبه مهساس حمدثه ا ى ان دور املصاليني قد 
 .4حماولة مناقشةيكون شبيها بدور 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

:

 19/00/9112اجلزائر , الشروق اونالين , اطار التنفيذ 99وجمموعة  حنن املهندسون احلقوقيون للثورة:جملة الشروق2
 009ص , دار املعرفة, ثوار عظماء: حممد عباس3
 009ص , املرجع السابق :حممد عباس4
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 دوره في الثورة الجزائرية : المبحث الثاني 

 دوره في التحضير للثورة الجزائرية 

 ري و مرحلي و مل يتم يف يوم واحد،لقد جتلى دور أمحد ملهاس للتحضري للثورة بشكل تطو 
كان أعلى مرحلة يف عملية التحضري للثورة و اليت انتدت   0201و تفجري الثورة يف الفاتح من نوفمرب 

أما التحضري احلقيقي للثورة فبدأ من اليوم الذي نطق فيه مصايل احلاج بكلمة  ،عرب سنوات و مراحل 
هناك تيار  بعد تأسيس حزب مشال إفريقيا مث حزب الشعب اجلزائري كان 0291االستقالل عام 

واحد باجلزائر مبا فيها مجعية العلماء املسلمني و حزب فرحات عباس و نواب كنب جلول و احلزب 
 1.كلهم مل يكونوا ينادون باستقالل اجلزائر   ،الشيوعي كذلك 

دخلت يف معركة كانت تكشف على احلركة  و  ،حيث فور تشكيل اجلبهة اإلحتادية بفرنسا 
ية و احلركة الشرطة الفرنس:وكان عليها أن تكافح على جهتني  ،اجلزائري شرعيتها يف متثيل الشعب 

 .املصالية املنافسة 

إستأذن مهساس البعثة اخلارجية بالقاهرة  ،بعد إلقاء القبض على بيطاط قائد املنطقة الرابعة 
نها إلتحق استطاع أن يصل إ ى القاهرة و م2يف الدخول إ ى اجلزائر الستخالفه حبكم معرفته املنطقة 

 .كممثل للجبهة و اجليش على احلدود الشرقية 3مبنصبه اجلديد 

الثورة  و هبذه الصفة لعب مهساس دورا بارزا يف تكوين القاعدة الشرقية كقاعدة لتموين
 . امللتهبة داخل البالد 

ة للسهر على توزيع باستثناء الرابع –يف البداية شكلت جلنة من ممثلني من خمتلق املناطق 
جعل اللجنة تعطي اوأسبقية للمناطق اليت تستدعي   ،لكن تطور اوأحداث من البعد  سلحة بينهم،اوأ

 1.كثافة املعارك هبا تدخال سريعا لفرق التموين 
                                                           

السنة  63العدد , الشروق أونالين , إطار التنفيذ  22حنن املهندسون احلقيقيون للثورة و جمموعة :أمحد مهساس1
12/11/2119  

ص  2117الطبعة اخلاصة وزارة اجملاهدين دار املعرفة باب الواد اجلزائر  1911- 1911احلركة الثورية يف اجلزائر :أمحد مهساس2
371 

 111ثوار العظماء الصفحة  املرجع نفسه:حممد عباس3
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 مهساس مسؤول عن جبهة التحرير الوطني في فرنسا  -3

للثورة املشكلة من ية مل يكن مهساس عضوا يف جمموعة اإلثنني و العشرون و ال يف القيادة اجلماع
حيث بادر بتوجيه من  ،روع الثورة و من جمنديها اوأوائلمبش ،ولكنه كان من املؤمنني  ،تسعة أعضاء

و  0200ية عام بوضياف جبهوده يف غرس تنظيم تنظيم اجليهة فرنسا و اإلشراف عليها  و يف البدا
كان يشرف عليها منذ أيام النظمة   اس العودة إ ى الوطن للعمل يف املنطقة اليتسهإثر إعتقال بطاط م

ولكن بن بلة و رمبا معه بوضياف و طلبا منه القيام مبهمة أخرى يف القاهرة  ،اخلاصة و يعرفها جيدا 
و متكن بوضياف من  ،وأثناء دخوله إ ى إيطاليا ذاهبا إ ى مصر اعتقل و سلم للسلطات السويسرية  ،

 2.إتقاده و تفسريه إ ى القاهرة 

و عايش سجال االختالف بني بن بلة و بوضياف و  ،رة حضر اجتماعات قيادة اخلارج و يف القاه
وقد كلف مهساس  ،حول القيادة و التسيري و موضوع تأخر دخول السالح إ ى اجلزائر  ،بن مهيدي 

و عينه بن بلة مسؤوال عن التسليح بليبيا يف ماي  ،مبساعدة بن بلة يف التكفل مبلف التسليح 
 3.م  0200

 :مهساس مسؤول عن التسليح في ليبيا و تونس  -9

عني مهساس مسؤوال عن تزويد الثورة بالسالح يف عالقة اسرتاتيجية و قد بذل جهودا كبرية يف 
و مع املخابرات  ،وكان ينسق كثريا مع بن بلة  ،استقبال اوأسلحة و ختزينها و نقلها إ ى اجلزائر 

مع بعض املتعاونني  ،العسكري بسفارة ليبيا إمساعيل الصادق  املصرية ممثلة يف فتحي الدين و امللحق
 شوشان،و منهم صاحل بني يوسف و عبد العزيز  ،وكذا الناضلني التونسيني  ،و املسؤولني الليبيني 

ويذكر  به مهساس يف إهداء الثورة السالح،وكل هؤالء يشيدون بالدور الذي قام  ،والطاهر سواد
 .سة سبل إدخال السالح إ ى اجلزائررا مبهساس و بن بلة يف ليبيا لدرافتحي ديب  أنه اجتمع مرا

                                                                                                                                                                                     
 113ص . 2113دار احلومة اجلزائر  2112ط  ثوار العظماء:حممد عباس1
 2111جويلية  19اجلزائر العاصمة ,  يةمقابلة شخص:2111شهادة مهساس 2
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أوضح مهساس أن دور فتحي الديب يف تسليح الثورة كان هاما كما أشاد بدور رئيس و 
نشاط احلكومة اللييب مصطفى بن حليم الذي كان يوفر شاحنات لنقل السالح و يتسرت على 

 1.الثورة

وذكر أنه كان يتعامل مع  ،حيز للحديث عن هذه املسألة و قد خلص إبن حليم يف مذكراته 
فإن شهادة الطاهر و حممد عبد الكايف  3أما خبصوص العالقة مع التونسيني.  2بن بله و مهساس

 .التونسية متيط اللثام عن صفحة جميدة من العمل التضامين و التنسيق بني الثورة اجلزائرية و

إرسال و  ،مهم بتواجد خمزون اوأسلحة بليبياالقاعدة الشرقية ليعلو قد اتصل بقيادة اوأوراس و 
القائدين بوقالز و أمحد اوأوراسي جمموعة من اجلنود إلحضار اوأسلحة و رأسهم عبد اهلادي عرعار 

 .و ى مسؤولية التسليح يف ليبيبا الذي سيت

ر الديب أنه و يذك ،أما طريقة نقل خمزون اوأسلحة من طرابلس مث التخطيط هلا بإحكام 
إ ى طرابلس للقاء امللحق العسكري املصري بليبيا و أمحد  0200انتقل رفقة بن بلة يف أكتوبر 

 4.واتصل مبدير البوليس بليبيا ،مهساس و وضع كل الوسائل املتاحة لتمرير أكرب كمية من اوأسلحة 

االسلحة على  عبد احلميد درنة لتقدمي املساعدات ،فأبدى له استعداده لتسهيل مهمة مرور
طلقة ، وبدأت  81قطعة سالح و 09تنفيذ هتريب السالح ايل داخل تونس ، محولة كل واحد 

، يف حني واصل  مهساس ايصال شحنته كل يوم بإعانة عبد 0200أكتوبر 90العملية بنجاح 
ة احلميد درنة الذي كان يتدخل لتأمني النشاط عن أي مراقبة وهبذه الطريقة مت إدخال كمية كبري 

 5.معتربة من االسلحة لتخزن يف تونس حيث يقوم  التونسيون واجلزائريون بإيصاهلا داخل اجلزائر
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عالن الرمسي عن تنظيم إلتونس بالقاعدة الشرقية حيث مت اساس وعمارة بوقالز يف منطقة همث أن م 
يف  اس الذي تو ى مهمة تسليحهساشر وأمحد موكانت حتت االشراف املب 0200القاعدة افريل 

 1تونس بالتنسيق مع امحد بن بلة

شحنة هامة من  0201وازدادت امهية النقل البحري من مرسى غرب مصر، وارسلت يف بداية سنة 
االسلحة لتغطية احتياجات اجلبهة الشرقية اجلزائر وكذا امداد انصار صاحل بن يوسف بكمية من 

االسلحة، شددت الرقابة الفرنسية االسلحة ببدء عملياهتم املسلحة أمام تزايد عمليات هتريب 
 ى طلب املساعدة والدعم من الربيطانيني إيية  كما جلأت احلكومة الفرنسية حراستها على احلدود الليب

واالمريكني من اجل التدخل لتصفية شبكات التسليح، اجلزائر بليبياوخالل هذه الفرتة كانت 
ة وكافية لتأمني نشاط اجلزائريني، باعتبار ان مساعدات مدير الشرطة بطرابلس عبد احلميد درنة مثين

مناطق االنزال والتخزين وكذا طرق التهريب تقع كلها باقليم طرابلس، وانزلت خالل النصف الثاين 
وقد ادخلت يف عهد ^ دوفاكس^ينة شحنتني هامتني من االسلحة على منت سف 0201من سنة 

 2 ى اجلزائرساس كميات هامة من االسلحة اعتمد يف ايصاهلا اهم

 ساس مسؤول جبهة وجيش التحرير في تونسهم -1

ساس مثل ابن بلة مؤمنا بفكرة الوحدة املغاربية والوحدة القومية، وقد رفض يف البداية التعامل هكان م
مع بورقيبة وحتالف مع احلركة اليوسفية، اليت تلتقي نع افكاره ومبادئه، لكن تطور االحداث يف تونس 

ل عبد احلي السعيد واستقالهلا دعته وابن بلة لبناء عالقة جديدة مع بورقيبة وقد جاءت حادثة اعتقا
ليعني ابن  0201االوراسي مسؤول جبهة التحرير بقاعدة تونس اثر نزاعه مع مبعوثي عيان يف ماي 

بلة حمماس خلفا له، ويبدو ان ابن بلة كان حريصا على تعيني حمساس يف هذا املنصب المهية قاعدة 
ونظرا املوافقة التورية ومواالته البن بلة وقد جتند ملعارضة قرارات مؤمتر 3تونس وقرهبا من ارض املعركة 

                                                           
و املزيد من التفصيل حول تنظيم القاعدة الشرقية أنظر الطاهر حييا اجلامعة الشرقية ,  21عبد احلميد املرجع السابق ص 1
 . 2111جامعة اجلزائر رسالة ماجسرت قسم التاريخ ( 1911-1962)
 .القاهرة , دار املستقبل العريب ,  1عبد الناصر و ثورة اجلزائر ط,  1981, الديب فتحي 2
 ،21عبد احلميد املرجع السابق ص 3
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الصومام، ووقع حتت تأثري ابن بلة بقيادة الداخل فتجند معه للوقوف يف وجه قرارات مؤمتر الصومام 
 وقيادة جلنة التنسيق والتنفيذ 

 اس في الثورة الجزائريةسأثر أحمد مه: المبحث الثالث 

 :محد مهساس يف الثورة اجلزائرية يف قرارات مؤمتر الصومام وهي لقد ظهر أثر أ

 :ضة مهساس لقرارات مؤتمر الصومام ار مع -3

ثوريا مؤمنا بضرورة معاجلة اإلحنراف الذي بدأ يف الثورة  –كان مهساس كما يبدو يف شهادته 
أحممد يوسفي يف من قبل السياسيني و من أجل ذلك كان ينسق عمله مع إبن بلة يف القاهرة و 

و قد ذكر لنا مهساس يف شهادة خاصة أنه التزم ابن بلة و يوسفي على تشكيل جلنة إنقاذ . املغرب 
 1.الثورة من القيادة اجلديدة املنحرفة و لو باستعمال القوة 

حيث كان االهتمام الواسع الذي حظيت به املبادرة مرده إ ى إ ى تورطها يف صراع التيارات يف 
 2.حركة إنتصار احلريات الدميوقراطية  ،ب الشعب اجلزائري إدارة حز 

و حبكم تواجده يف قاعدة تونس اإلسرتاتيجية و ارتباطه الوثيق بقيادة اوأوراس املنطقة اوأو ى 
النمامشة و القاعدة الشرقية فقد شكل جبهة معارضة قوية موالية البن بلة و تؤكد بعض الشهادات 

مبناسبة حضور إبن بلة الجتماع تونس يف . ملؤمتر تصحيحي يف تونس  أن هذه القيادات كانت حتضر
و أنه وصلهم من بن بلة خطاب  مسجل يعدد فيه املزالق اليت وقع فيها املؤمترون و  0201أكتوبر 

 .يدعو إ ى تصحيح املؤمتر 

 كة ال ميكن كسبها إالكنا مقتنعني بأن املعر   ،يف املرحلة اوأو ى للثورة : " يقول مهساس
و كان منطق  ،’التكوين و من مثة البحث عن اوأطارات اليت تتوفر فيهم شروط معينة بالتجنيد و 

لدى عندما جاء مؤمتر " تكوين اإلنسان الثوري على العمل السياسي و العسكري يف آن واحد 
كان مهساس   ،الصومام بفكرة أسبقية الداخل على اخلارج و العمل السياسي على العمل العسكري 

                                                           
سنة  17قسم التاريخ العدد ,جامعة املسيلة , أمحد حمساس و دوره يف احلركة الوطنية والثورة التحريرية , مقاليت عبد اهلل .د.أ1

2116 
 . 2117باب الواد اجلزائر , طبعة خاصة دار املعرفة , 1911 – 1911احلركة الثورية يف اجلزائر :أمحد حمساس2
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طاملاأنه جمرد مثرة للتنازع  ،ن بني الذين كانوا يرون أن الطرح سابق وأوانه و أنه يضر أكثر مما ينفع م
 .على السلطة ال غري و العمل الثوري سياسي و عسكري يف آن واحد 

 يف1فقد اندلعت الثورة بطريقة ال مركزية أي أن القادة الستة  ،إن مؤمتر الصومام كان ضرورة ملحة 
بل تسلموا مسؤوليات مباشرة يف قيادة املناطق اوأمر الذي جعلهم  ،مل يشكلوا قيادة عسكريةالداخل 

فكان املؤمتر بذلك حاجة  ،يبتعدون عن بعضهم البعض و يضعفون بل ينقطع اإلتصال بينهم 
 2.موضوعية شغل هبا مجيع اجملاهدين 

ف بقيادة جلنة التنسيق و فرفض االعرتا ،و ملا واصل مهساس  إلتزامه بعد اعتقال بن بلة 
و أعلن يف بالغ له ( مزهودي / آيت حسن / بن عودة ) التنفيذ و التعامل مع مبعوثهم إ ى تونس 

ودعا القادة املوالني له لعقد اجتماع يف ديسمرب  ،أثر إعتقال بن بلة و رفاقه معارضة لقرارات الصومام 
 .وجه حمرفوا الثورة و معارضة قرارات الصومام  0201

و ثد صور مبعوثها ،وقد اجتهدت جلنة التنسيق و التنفسذ يف جتاوز املشكلة مع مهساس وديا
و  02:11وصلت إ ى تونس على الساعة : إ ى تونس الوضع املتأزم يف رسالته إ ى دباغني قائال 

التقيا يف احلال مع إبراهيم مزهودي و بن عودة و رشيد و كانوا قلقني جدا بسبب تدهور الوضعية 
حبيث كان على مهساس أعطى أمر الرجال عمارة و بتوفيق مجيع اجلزائريني يف اجلزائر و القادمني منها 

 3.و أصبح مهساس متصلبا أكثر فأكثر  ،

فانتقل اوأمني دباغني إ ى تونس و شرح للرئيس بورقيبة و أعضاء الديوان السياسي حقيقة 
و فند افرتاءات مهساس الطاعنة يف قرارت مؤمتر الصومام و سلطة جلنة التنسيق و  ،الوضع يف اجلزائر 

إذ كان مهساس حمل أثر كبري من  ،التنفيذ و لكنه مل يكسب املوقف يف تونس يف هذه القضية 
املسؤولني التونسيني و عليه اختذت جلنة التنسيق و التنفيذ قرارها بتعيني أوعمران مسؤوال عسكريا 

وفد اخلارجي و مشرفا على التسليح كما أكدت جلنة التنسيق و التنفيذ بتوقيع أغلب أعضائها على ال

                                                           
 .رابح بيطاط , كرمي بلقاسم , العريب بن املهيدي ,  ديدوش مراد, مصطفى بن بولعيد, حممد بوضياف : الستة هم 1
 111دار مومه ص ,  ثوار عظماء: حممد عباس 2

3Beh ocineMabrouk . 2000 courier – Alger – le caire 1955 – 1956 et le congré de 
la SOUMAM dans la revoulution CASBAH ALGER P 214 
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أهنا املمثل الشرعي لكفاح الشعب اجلزائري و مسؤول الوفد اخلارجي للجبهة هو اوأمني دباغني و 
 .نائبه العقيد أوعمران 

مهساس باوأمني و التقى ... و قد أحدث التصرف أزمات يف باريس و تونس و القاهرة 
فقال له أن جلنة التنسيق و التنفيذ لن  ،سق للنشاط الديبلوماسي يف اخلارجدباغني الذي عني كمن

 1.تبقى داخل البالد أكثر من ثالث أشهر

عقد اجتماع يف تونس اختذ فيه مهساس  ،ابسة اليت خلفتها نتائج  املؤمترتصفية اوأجواء العو  
و النتائج و صادف انعقاد االجتماع اختطاف الطائرة اليت كانت مواقف متقدمة يف تنفيذ القرارت 

 .تقل أربعة من العناصر القيادية يف البعثة اخلارجية فبقي مهساس وحيدا يف املواقف الثورية 

مما زاد الطني بلة أنه عقد ندوة صحفية إثر احلادث مل يزد فيها على القوال بأن إلقاء القبض 
ة عين توقف الثورة و مع ذلك جاءته رسالة من عبان رمضان منسق جلنعلى أربعة من القادة ال ي

 2.يتهمه فيها بالتصرف و كأنه قائد الثورة  ،التنسيق و التنفيذ شديد اللهجة

دي إ ى تونس باسم جلنة تبع ذلك إيفاد كل من العقيد عمار بن عودة و إبراهيم مزهو و 
 . جبهة و اجليش جاء على إثرها العقيد أوعمران كممثل للالتنسيق و 

لكن هذا  كما طلب عبان رمضان من اجملاهد أرزقي باسطا أن يقوم بتصفية أمحد مهساس
 .اوأخري رفض أن يقوم باملهمة وأنه يكن احرتما للمجاهد أمحد مهساس 

حاول مهساس أن يسلم مقاليد اوأمور على احلدود الشمالية و الشرقية هلذا اوأخري و من و 
اوأحداث سامهت يف تأزم العالقات  بني الرجلني و اضطر مهساس أن يستجيب معه و لكن بعض 

ح من الشرق اوأوسط و من السهر على متوين الثورة بالسال: للمواقف اجلديدة للقيام مبهام متماثلة 
 3.هي املهمة اليت شغلته  حىت االستقالل أروبا و 

                                                           
 ثوار عظماء: حممد عباس1
: االستقالل يشري مهساس إ ى أن اخلالفات أعمق من أن تكون جمرد نزاع على السلطة بل متس أساسا قضية إنتماء اجلزائر بعد 2

 .العودة إ ى اجملال اوأصلي العريب اإلسالمي
 111املرجع السابق ص  ثوار عظماء: حممد عباس 3
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املسلحة بينه و بني مجاعة  ذكر مهساس يف إحدى شهاداته أنه اجتهد يف جتنب املواجهة
 1.وأن ذلك يعرض مصري الثورة للخطر أوعمران يف تونس

عليه فإن أوعمران إستطاع إهناء املشكل وحتقيق نتائج إجيابية مع مهساس حبيث أصبحت و 
جلنة التنسيق و التنفيذ معرتفا هبا من كل املناطق مع مهساس يف حكم عامل الفتنة للقضية اجلزائرية و 

وقف يف وجه تنفيذ سياسته و تعطيل مهمة قرارات كم القاصي ينبع من جتربة مضنية و احلأن هذا 
اختلفت إيزاءها  ،لكربى يف تاريخ الثورة اجلزائريةجلمة التنسيق والتنفيذ كانت من القضايا او  2الصومام

وكذلك فصال من الصراع الطاحن بني  ،دمت إ ى درجة ختوين كل طرف خلصمهتصاوجهات النظر و 
 .احني قويني و مشروعني متناقضنيجن

 

                                                           
 .  2111جويلية  19مقابلة شخصية اجلزائر العاصمة , 2111,شهادة حمساس 1
 . A.N.A boite n 182ي تقارير أرشيفية و منها تقرير أوعمران املقدم للجنة التنسيق و التنفيذ باوأرشيف الوطين اجلزائر 2
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 خاتمة

نستخلص من هذه الدراسة اليت تناولت دور أمحد مهساس يف احلركة الوطنية و الثورة يف اوأخري و 
 :اجلزائرية جمموعة من االستنتاجات ميكن ذكرها يف النقاط التالية

إن شخصية أمحد مهساس تغلب عليها الطابع الوطين و ذلك من خالل القصص و الروايات  -
 .اليت كان يرويها له أبوه و أخواله 

اليت كان يتمتع هبا أمحد مهساس جعلته يدرك خطورة االستعمار الفرنسي الذي  الوطنية -
 .حاصر بقوة منطقة بودواو ببومرداس 

إخنراط أمحد مهساس يف احلركة الوطنية يف سن صغري يدل على أنه كان يرفض الوجود  -
 .االستعماري و اعتباره جمرد دخيل وجب التخلص منه 

بضرورة إستعمال العنف من أجل إستقالل البالد متثلت يف  اإلميان القوي لدى أمحد مهساس -
 ( املنظمة اخلاصة) اجلانب العسكري حلزب الشعب 

التحلي بالصرب رغم كل العراقيل اليت تعرض هلا مهساس و زمالئه لكنهم واصلوا نشاطهم  -
 السري

بالقوة ال  الوعي املبكر الذي كان يتمتع به أمحد مهساس و بعض رفقائه و إدراكه أن ما أخذ -
 .يسرتجع إال بالقوة

تقلد أمحد مهساس العديد من املسؤوليات كمسؤول أول عن منطقة سطيف و تدريب بعض  -
 املناضلني داخل املنظمة أمثال عبان رمضان و آيت أمحد 

أما بالنسبة لتزويد الثورة اجلزائرية بالسالح فقد كان مسؤوال بالصف اوأول عن تزويد الثورة بالسالح 
 .ف الدولتني الشقيقتني ليبيا و تونس من طر 

معارضة أمحد مهساس ملؤمتر الصومام الذي هندس الثورة و حقق هلا االستقالل لكن خماوفه  -
اليت كان يتطلع إليها أمحد مهساس أبعد من االستقالل فقد حتققت و ذلك من خالل قوله 

السلطة بل ميس أساسا إن اخلالف املرتتب عن مؤمتر الصومام هو أعمق من تنازع على : 
بقضية االنتماء اجلزائري بعد االستقالل أي العودة لألصل العريب اإلسالمي  أو تكريس 

 .التبعية إ ى الفرنكوفونية 
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رغم املتاعب و العراقيل اليت تعرض إليها املناضل مهساس سواء كان : يف اوأخري ميكن القول 
ا على إنتمائه الثوري و مبادئه اليت مل يتنازل عنها يف فرتة اإلستعمار أة فرتة االستقالل ظل حمافظ

 .بالرغم ما تعرض له من هتميش 

كما ميكننا القول أننا نتمتع باإلستقالل بفضل أمحد مهساس و غريه من املناضلني و حقهم 
علينا التذكري هبم فال ننسى بصمتهم اليت وضعوخا من أجل االستقالل كون الفضل يرجع هلم يف 

 .ية و السيادة املطلقة للبالد فقد ضحوا بأرواحهم و بذلوا الغايل و النفيس وأجل اجلزائر حتقيق احلر 
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 رحالت اجملاهد أمحد مهساس املرجع نفسه1
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 الحسابات البنكية ألحمد مهساس
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 وثيقة الصومام
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 صورة شخصية للمجاهد أحمد مهساس

 

 

 

 

 .بعد تقدم في السن صورة شخصية  ألحمد مهساس
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 قائمة المصادر

 المصادر بالعربية : اوال

 .9112،اجلزائر ،دار اهلدى ،وشهادات عن الثورة اجلزائريةمواقف : أرزقي باسط-0

مذكرات رئيس احلكومة  ،صفحات مطوية من تاريخ ليبيا السياسي ،ابن حليم مصطفي امحد-9
 .0229 ،مطابع االهرام التجارية القاهرة ،اللبية االسبق

 .0231القاهرة  ،دار املستقبل العريب ،0ط  ،عبد الناصر وثورة اجلزائر ،فتحي الدين-8

 .0233اجلزائر  ،دار النعمان ،0201التحضري االول نوفمرب : حممد بوضياف-1

شاهد علي  ،كتاب اجلريدة  ،يكشف عن اسرار ثورة اجلزائر ،منصور امحد الرئيس امحد بن بلة-1
 .9118 ،لبنان ،الدار العربية للعوم ودار ابن حزام  ،العصر

 .9109 ،تونس ،دار العزب االسالمي ،مذكراتاح الوطين رحلة عرب الكف ،حممد عبد الكايف-8

دار السبيل  ، -0مج،مقاليت عبداهلل العالقات اجلزائرية املغاربية  واالفريقية انان الثورة اجلزائرية -3
 .9112اجلزائر

 ،راجلزائ ،دار العربية ،تد جتيب عياد وصاحل املثلوثي ،الثورة اجلزائرية سنوات املخاض ،حممد حريب-2
9118. 

دار  ،طبعة خاصة وزارة اجملاهدين 0201 -0201احلركة الثورية يف اجلزائرية  ،ساس امحدهم-01
 .9118 ،اجلزائر ،املعرفة

 .9118اجلزائر  ،دار املعرفة  ،اجلزائر ثورة ودميقراطية ،ساس امحدهم-00

 .اجلزائر ،ثوار عظماء دارهوامة ،حممد عباس-09
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 المصادر الفرنسية: ثانيا

13-AHMED،MAHSAS: LE MG UVEMENTREVGL 
UTIONAIREENAL GERIE De la1re GUERRE MGNDI A 
le a1954، le Maarifa، BEO Alger، 2007. 

14-Beh ociheMabrguk،courier- Alger- lecaire 1955 -1956 et 
le، congre de la soumani dans la revelution،guer،lheure des 
Golonels،plon، paris، 1975. 

15-Harbi Mohammed،DecarchriuolutionAlgeriennes،ed، jeune 
Afripue، paris،1981. 

 :قائمة المراجع

 .9110 ،اجلزائرية ،دار االزمة ،القاعدة الشرقية قلب الثورة النابض: الطاهر سعداين  -00

 .اجلزائر ،عني مليلة ،دار اهلدي ،جبهة التحرير الوطين جذور االزمة ،زيدان ربيعة املناعي-01

املقاومة املسلحة  ،تاريخ جهاد االمة اجلزائرية لالحتالل الفرنسي  ،فركويس  ،النبلي بن صاحل -08
 . 9109 ،دار العلوم 0219 -0381

 :ارشيف

تقارير ارشيفية ومنها تقرير و عمران املقدم للجنة التنسيق والتنفيذ باوأرشيف الوطين  اجلزائري -03
A. N.A.،boiteh182، dossierh5. 

 .09عدد  ،نقد ،مقدم جمللس الثورة اجلزائرية نشرة دحو جر بالفرنسية مبجلة ،تقرير عيان-02

 الرسال: ثالثا

جامعة  ،امحد مهساس ودره يف احلركة الوطنية والثورة التحريرية اجلزائرية ،د مقالين عبداهلل.أ-91
 .9101قسم التاريخ  ،مسيلة
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قسم  ،(0210/0219)حلركة الوطنية والثورة اجلزائرية يف منطقة  مستغامن ا ،قراوي نادية-90 
 .9102 -9103 ،اشرف ففل وردحو ،امحد بن بلة-0جامعة وهران  ،وعلم االثار ،تارخيي

 :اــرابع

حنن : احد صناع ثورة التحرير الوطين يكشف للشروق ،امحد حمساس ،جريدة الشروق اونالين-99
 .19/00/9112اطارات التنفيذ  99احلقيقيون للثورة وجمموعة  ،املهندسون

 .0230مارس  ،91 ،90العدد  ،جريدة صوت الشعب-98

 .9101السنة  ،18العدد  ،جريدة افكار وافاق-91

 :مقابالت تلفزيونية 

 9108فبفري  02عدد  ،اخلرب احللقة الثانية ،ساسهشهادة م-90

 .9110جويلية  12اجلزائر العاصمة  ،مقابلة شخصية ،ساسهشهادة م -91

 .عدد اخلاص بالتسليح ،جملة اجليش  ،0238شهادة اجملاهد حممد كرود -98

اعمال ملتقي مؤسسة حممد  0200 -0213جيش التحرير املغاريب  ،شهادة بشري القاضي-93
 . 9111بوضياف منشورات مؤسسة حممد بوضياف اجلزائر 
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 أحمد مهساس
3/9/1/4/5/6/7/8/2/31/33/39/31/36/91/94/95/96/97/

98/92/11/11/15/16/17/18/12/41/43/49/41/45/46 
 31/99/91/95/11/15/16/17/18/43/49/ أحمد بن بله
 31 محمود قنز

 33 الشادلي بن جديد
 17 العربي بلخير

 39 الملك حسن الثاني
 12 زروال ناليمي

 31/97 الصافي بوديسة 
 31 عبد المالك سالل 
 31 عبد العزيز بوتفليقة

 3 المقراني
 91/95/11/15/16/17/12 محمد بوضياف 

 91/11/16 مراد ديدوش 
 3/11/18 مصالي الحاج

 14 عبد العزيز شوشان 
 15 أحمد األوراسي 

 16 عمارة بوقالز
 41/41 بورقيبة 

 /99/44 أيت حسين
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 43 األمين دباغين 
 43 عمارة بن عودة 
 43 إبراهيم مزهودي

 43/49 أوعمران

 44 عبان رمضان 
 44 أرزيقي باسط 

 91/95/11 مصطفى بن بولعيد
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 الصفحة المكان
 17/38 بودواو

 17 بومرداس
 13/31/31/91/32/11/15 الجزائر العاصمة 

 12/17/18/12/41/43 فرنسا 
 39 المملكة المغربية

 12/41/43 ليبيا
 41/46 تونس
 31 ورقلة

 35/99 البليدة 
 91/95/11 قسنطينة

 32/99/91 وركبل
 95 برج بوعريريج

 17/18/12 القاهرة
 43 مصر 
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 الصفحة المحتوى 
  اهداء

  الشكر
 1 - 0 مقدمة

 التعريف بشخصية أحمد مهساس: األول الفصل
 1 مقدمة الفصل
 3 - 8  السرية الذاتية وأمحد مهساس : املبحث اوأول 

 8 نسبه -0
 8 مولده و نشأته -9

 2 - 3 املسرية التعليمية وأمحد مهساس : املبحث الثاين
 3 مرحلة االستعمار: تعليمه  -0
 2 تعليمه بعد االستقالل -9

 01 - 2 احلياة املهنية وأمحد مهساس : املبحث الثالث 
 2 عمل أمحد حمساس -0
 01 عودة أمحد مهساس إ ى أرض الوطن -9
 00 عودة أمحد مهساس إ ى عامل السياسة  -8
 09 تعاطف اململكة املغربية مع أمحد مهساس -1
 08 وفاته  -0
 01 اآلثار العلمية وأمحد مهساس  -1

 00 ملخص الفصل اوأول 
 دور أحمد في النضال السياسي: الفصل الثاني 

 02 - 08 بدايته يف عامل السياسة: املبحث اوأول 
 91 - 91 دوره يف حزب الشعب : املبحث الثاين 

 88 - 90 دوره يف حزب الشعب: املبحث الثالث 
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 دور أحمد مهساس في الثورة الجزائرية:الفصل الثالث
 88 - 80 إنضمام أمحد مهساس للثورة اجلزائرية : املبحث اوأول
 19 - 83 دوره يف الثورة اجلزائرية: املبحث الثاين 

 82 مسؤول عن جبهة التحرير الوطين يف فرنسامهساس  -0
 82 مهساس مسؤول عن التسليح يف ليبيا و تونس -9
 10 حمساس مسؤول جبهة و جيش التحرير يف تونس -8

 10- 19 أثر أمحد مهساس يف الثورة اجلزائرية و احلركة الوطنية:املبحث الثالث 
 13 - 18 خامتة

 01 - 01 املالحق
 03 - 01 املصادر و املراجع 

 10 - 11 فهرس اوأعالم
 19 فهرس اوأماكن

 18 فهرس املوضوعات
 الملخص
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 صـــــــــــــــــــــملخ

و رفقائه  يهشخصية أمحد مهساس يف مسرياته النضالية حيث أن الوعي املبكر لد تكمن
حظو خطورة الوضع يف بداية االستعمار جعلهم يفكرون يف حل من أجل تصفية االستعمار الذين ال

يف سن مبكر و بعد  الدراسةاجتهوا إ ى االخنراط يف حزب الشعب و التخلي عن ا و وضع حد له لذ
مة اخلاصة سنة نظاملتأسيس احلزب للمنظمة اخلاصة كانوا أول من اخنرط فيها و حىت بعد اكتشاف 

تمثل يف الثورة اجلزائرية الكفاح املسلحاملظل لديهم بصيص أمل يف حترير اجلزائر من خالل 0201
 .إسرتجاع السيادة اجلزائرية و استقالل البلد واليت جنحت يف القضاء على الفرنسيني 

RESUME 

The personality of Ahmed Mahsas lies in his struggle paths, as the early 
awareness of him and his companions who noticed the seriousness of 
the situation at the beginning of colonialism made them think of a 
solution in order to liquidate colonialism and put an end to it, so they 
turned to engage in the People’s Party and abandon studies at an early 
age and after the establishment of The party of the Special Organization 
was the first to get involved in it, and even after the discovery of the 
Special Organization in 1950, they still had a glimmer of hope for the 
liberation of Algeria through the armed struggle represented by the 
Algerian revolution, which succeeded in eliminating the French and 
restoring Algerian sovereignty and the independence of the country. 


