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 جالستهم وإىل املجاهدين الذينإىل شهداء حترير اجلزائر, 

 , وإىل كل من ساهم يف بناء ن يتكرر اللقاء معهم يف موعد آخرول
 .جمد اجلزائر, أقدم هذا العمل

 الدكتور حممد العيد مطمر

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 مقدمة الكتاب
 

 

7

  اهللا الرمحن الرحيمبسم

 مقدمة الكتاب

م بمرور ستني عاما 2014حتتفل اجلزائر يف يوم الفاتح من نوفمرب 
عىل اندالع الثورة التحريرية الكربى, واجلزائر, تستنشق عبري الذكرى 
عمالقة كعهدها, صلبة كام كانت منذ فجر التاريخ, معتمدة عىل 

د, متطلعة إىل املستقبل بأمل رصيدها الثوري الثري بالبطوالت واألجما
 .كبري, وتفاؤل ال حدود له

يف هذا اليوم التارخيي حتتفل اجلزائر, وهي تتذكر وترتحم عىل 
الشهداء األبرار, الذين قدموا حياهتم بسخاء, حتى يعيش أبناء اجلزائر 

, وقد كان الثمن باهظا, يتناسب أرضهمأحرارا يف وطنهم, أعزة فوق 
ليون ونصف املليون شهيد, رووا بدمائهم مع ضخامة أكثر من م

 .ُالزكية, شجرة احلرية والكرامة, حتى أينعت ثامرها, وآتت أكلها
ّوألن الشعب اجلزائري, حني حيتفل هبذه الذكرى التارخيية, فإنام يعرب 
عن الرتابط القوي بني مراحل تارخيه بتمجيده ملاضيه, وبتقديره حلارضه, 

اعد, جاء نوفمرب يدعو إىل الثورة والتحرير, والتطلع إىل املستقبل الو
وكان املشكاة التي أنارت السبيل, وحددت األهداف, وخططت ليوم 
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, التي رضبت بمجاهدينا  واالستقاللالفصل, ورسمت مسالك النرص
 .م1954موعدا مع التاريخ, مرة أخرى يف غرة نوفمرب 

ذي مل كان نوفمرب عظيام بمقدار عظمة اجلزائر, كان الفارس ال
ٍيتأخر يف ساعة العرسة, وقدم للجزائر يف حمنتها وشدائدها, كل غال  ّ
وثمني, جعلها تصمد يف قوة, وتثبت يف شجاعة, وتواجه جيوش 

ّ احللف األطليس ببسالة, وتدفع بأبنائها األباة, رواد النرص –أوروبا  ُ
ا  ليلته)1(ومحاة العقيدة إىل ميادين املجد والكرامة, وكانت كلمة الرس

 ) عقبة− خالد (
كلمة الرس هذه, كانت داخل صمت الصمت, ظلت تدور 
ّوتتشابك يف خميلة ثلة من أبناء اجلزائر الغيارى, الذين شاركوا بأخلص 
جمهوداهتم, وبأنفس ما يملكون, إلنجاح هندسة نوفمرب, وما تالها من 
 بطوالت واعتبارات ورموز, كلمة يلفها الرس املستور, ويطوهيا الكتامن,
: يف خبايا خمزون الذاكرة, التي يتشكل منها مستقبل اجلزائر, إهنم القادة

مراد )  الناممشة−أوراس (مصطفى بن بولعيد من املنطقة األوىل 
كريم بلقاسم من املنطقة ) الشامل القسنطيني(ديدوش من املنطقة الثانية 

) حيهااجلزائر وضوا(رابح بيطاط من املنطقة الرابعة ) القبائل(الثالثة 
                                                 

א:א-)1( א א−א:א ،:א
א א א ، א א−א.א، :א

א א א א ،.
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ومعهم ) وهران وضواحيها(حممد العريب بن مهيدي باملنطقة اخلامسة 
حممد بوضياف, أمحد بن بلة, حممد خيرض وحسني : الساسة التارخييون

اللجنة الثورية (هؤالء التسعة, هم نواة ) أطال اهللا عمره(آيت أمحد 
م إىل جبهة 1954التي حتولت يف ليلة أول نوفمرب ) للوحدة والعمل

التحرير الوطني وإىل جيش التحرير الوطني, لتنطلق نار الثورة, بعد 
مرحلة طويلة من املخاض العسري, وستبقى بطوالت القائد مصطفى 
بن بولعيد خالدة يف األوراس, قدر خلود اسم القائد حممد العريب بن 

 .مهيدي, ورفاقه امليامني يف قلوب اجلزائريني
ومتثل , ل الكثري من غبار الثورة التحريريةحتم, إن هذه الصفحات

وكاتبها ال , وأذن سمعت, وعني رأت, وثائق يد ملست, يف جمموعها
أن ما , لنا أن ندرك, وإال التذكري بتاريخ أجمادنا,  وراء ذلكمنيبغي 
سيشكل , وما يكتب من أدبيات الثورة التحريرية الكربى, كتب

, ألن ثورة نوفمرب نفسها, ايفانعطافا كبريا يف تاريخ اجلزائر الثق
, أن تكون بحق, وتستحق, انعطافة عظمى يف النضال العاملي املعارص

 .ّدرة يف تاريخ اإلنسانية

 ومن واجب الوفاء والعرفان − ال يسعني, وأنا أهني هذا العمل 
 أن أقدم شكري اجلزيل للسيد احلسني مازوز, وايل والية − باجلميل

 كام –ول يف حتمله لألمانة التارخيية باتنة, الذي كان نعم املسؤ
 فأعطـى دفعا قويا للتشجيع عىل مواصلة البحث –عهدناه دوما 
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والكتابة يف تاريخ الثورة التحريرية, والعمل عىل إظهار انجازات 
مرحلة االستقالل يف البناء والتعمري والتشييد, كنتيجة حتمية لنضال 

 .وكفاح الشعب اجلزائري
 الكربى, نبقى نستمد منها كل اعتزازنا بامضينا إن ثورة أول نوفمرب

وبمستقبلنا, وهبا دخلنا إىل التاريخ من بابه الواسع الكبري برؤوس عالية 
واعتزاز قوي, وتعترب الذكرى الستون الندالع الثورة التحريرية, فرصة 

 التارخيي القوة –للتواصل بني األجيـال, التي تستمد من الرصيد الثقايف 
ّكمت بتعاقب األيام وكر السنني, خالل الكفاح التحرري ملواجهة التي ترا

ِحتديات العرص, برعاية جذوة الروح الوطنية, لتبقى متقدة, تقتبس منها  َّ ُ
ُاألجيال, نورا تيضء به دروب املستقبل, وتتناقل ما حوته من مثل وقيم, 

 .مـا أرشقت شمس يوم جديد
 واهللا ويل التوفيق
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  التعريف بجبال األوراس

 وعاجلوا )1(قة األوراس العلامء األجانب بالكتابة عن منطلقد إهتم
يف كتاباهتم املجاالت التي ختدم مصاحلهم اخلاصة, ذات الطابع 

اجلغرافيا (اإلستعامري البحت, حيث كتبوا عن اجلغرافيا الطبيعية 
دراسة علم (والعلوم اإلنسانية وخاصة األنثربولوجيا ) العسكرية
 ).األجناس

 التي إحتلوها, تساعدهم عىل فهم طبيعة األرض, إن املادة األوىل
مضايقها وأوديتها وثناياها وفبها يعرفون جباهلا , استولوا عليهاو
ة أما املادة الثاني, هضاهبا ليستطيعوا تتبع املقاومني بسهولةوسهوهلا و

, داث التاريخ ومع إيامين بأن أح)2(فتساعدهم عىل فهم طبيعة السكان
, ال تتكرر وال تتبدل الستحالة إعادة عوامل التجربة التارخيية نفسها

, وأعني به الطبيعة اجلغرافية, ّ يبقى فيها ال يتغريفإن ثمة عامل أسايس
وأعني , العامل املتحرك يمثل فيها, واإلنسان, التي هي العامل الثابت
 ., سكان األوراسواملتحرك, بالثابت جبال األوراس

                                                 
א-)1( א:א א אא א ،

، א א ، ، ،،
א א א א א)א−א(א   ).1962 -1954(א

אא -)2( א ،:א
א א،א ، ،  .א،א



àÏìã@ñ‰ìq 54 @ŠöaŒ¦a@¿Iò’ßbàäÛa@a‰ëcH 
 

12

e‰ï2e .fny : ,عبارة عن كتلة جبلية, ذات تضاريس خمتلفة ومتنوعة
ّوتعترب مهزة وصل بني األطلس التيل والصحراوي, مما أهلها أن تلعب 
دورا هاما يف الثورات ضد الغزاة, وذلك ألن طبيعتها صخرية صعبة 
اإلخرتاق, وترشف هذه اجلبال يف سفوحها اجلنوبية عىل إقليم الزيبان, 

 .يشتهر بواحاتهالذي 
وتلتقي جبال األوراس يف غرهبا بسلسلتي جبال األطلس التلية 
الشاملية, والصحراوية اجلنوبية, ومتتد رشقا عرب جبال الرشيعة والناممشة 
وتبسة إىل داخل تونس, وتعرف باسم جبال التل العليا, وشامال إىل 

هي جبال منطقة اهلضاب العليا الرشقية, التي تضم ثالثة كتل جبلية, 
احلضنة, وجبال البابور, وجبال البيبان, ويرتاوح ارتفاع منطقة اهلضاب 

ومتتاز السفوح اجلنوبية بوجود أشجار النخيل,  )م1200م و900(العليا بني 
كام هويف منطقة غويف وتيفلفال وبانيان ومشونش, ومن أهم مراكز 

 )1(.العمران يف األوراس, مدينة باتنة عاصمة الوالية
تلة األوراس عىل اجلانب الرشقي من منخفض باتنة تقع ك
وهي متتد كسلسلة ذات , ويتمركز حمورها يف اجلبل األزرق, والقنطرة

ومتثل أعىل , عىل مسافة كبرية,  غريب– رشقي وجنويب –اجتاه شاميل 
                                                 

א:−)1( א ، א א)א−א(א
، א ، ، ، ، א א א א א א

א ، ، ،، ، א א א
א .)1962 – 1954(א



àÏìã@ñ‰ìq 54 @ŠöaŒ¦a@¿Iò’ßbàäÛa@a‰ëcH  
 

 

13

) 2328(إذ ترتفع عن سطح البحر بـ , قمة كلثوم بجبل شليا, قمة فيها
ومتتاز هذه املنطقة بارتفاعاهتا , شامل اجلزائريوتعد أعىل قمة يف ال, مرت

و حيث تتدرج يف االنحدار من املرتفعات الشاملية الغربية نح, املتباينة
 .منخفض باتنة

تظهر مرتفعات جبال األوراس من جديد يف اجلنوب الرشقي من 
 وتعد هذه )قدالن(وقمة ) إيشن عيل( يف جبل مدينة باتنة, املتمثلة

 العمود الفقري للكتلة األوراسية, وخترتق هذه املرتفعات السلسلة بمثابة
بعض األودية, التي تنحدر نحو الشامل الرشقي, مثل وادي القرزي 

ونجد بعض هذه ) املعذر(الذي خيرتق باتنة ليصب يف سهول عني القرص 
وادي (ومنخفض ) بني فضالة(األودية تتجه نحواجلنوب الغريب كوادي 

بل املحمل, متجها نحو اجلنوب الغريب, أما الذي ينبع من ج) عبدي
منخفض الوادي األبيض, ينبع من مرتفعات شليا يف اجتاه اجلنوب 
الغريب, وجيري بني سلسلتني جبليتني, اجلبل األزرق يف الغرب, وجبل 
أمحر خدو يف الرشق, ثم يصب يف سد اخلرزة قرب شتمة, بوالية بسكرة, 

 هاما يف ربط الطرق التجارية وقد لعبت األودية واملنخفضات دورا
والعسكرية بني أجزاء املنطقة, ولكي يضمن اإلستعامر الروماين بقاءه يف 
املنطقة, قام ببناء جمموعة من املعسكرات واحلصون, وأهم هذه املراكز 

 .)Timgad()1(وتيمقاد ) Lambèse(العسكرية, معسكر تازولت 
                                                 

א−)1( ،א ،.:א א
، א א ، ، א א א א ،2011. 
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ة ملرتفعات جبال متتد مرتفعات جبال األوراس, من اجلهة الرشقي
احلضنة غربا إىل مرتفعات الشلعلع, وتتصف باالنحدار التدرجيي 

) تيميزواغ(نحوالسهول العليا شامال, وحيدها من اجلنوب منخفض 
وتتشكل هذه املرتفعات من جبل وستييل, وقمة ) بلزمة(و) كارسو(و

وال, الرفاعة, وجبل الشلعلع وجبل مستاوة, وترتك هذه اجلبال فيام بينها سه
مثل سهل بلزمة وزانة ومنخفض واد الشعري, وتعترب هذه السهول 
واملنخفضات من أخصب األرايض الزراعية, ونظرا ألمهتها, قام االستعامر 

 االستيطانية, مثل مروانةالفرنيس باالستيالء عليها, وبنى فيها مراكزه 
باستور (ورسيانة ) Bernille –برينيل ( ووادي املاء )Corneille –كورناي (
–Pasteur( ومتتاز هذه املنطقة بغاباهتا الكثيفة املتنوعة األشجار, مثل 

 .الصنوبر احللبي والبلوط والعرعار
توجد يف جبال األوراس الرشقي غابة لرباجة, وهي أكرب غابة يف 
. األوراس, وغابة كيمل, التي كانت مالذا للثائرين الوطنيني عرب العصور

الل الفرنيس يف األوراس, ببناء مراكز معسكراهتم وقام قادة الغزو واالحت
, باإلضافة إىل الثكنات العسكرية )mac mahon(مثل باتنة وعني التوتة 

الصغرية وأبراج املراقبة املنترشة يف كامل املنطقة, والتي اختذها الفرنسيون 
 .مراكز للحراسة ومراقبة السكان

e‰ï2e ¬f≥^اجلزائر, يعود يف دتوج التي, احلياة مظاهر أول  إن 
 بعض تشري سنة, حيث أالف عرشة حوايل عليه مىض تاريخ إىل تارخيها
 جنوب) هلقار ا−تاسييل (منطقة يف اكتشافها تم والرسوم, التي اآلثار
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 قبل سنة آالف ثامنية حوايل منذ السكان وجود إىل اجلزائرية الصحراء
 .النعام صيد اصةالصيد, خ عىل معيشتهم يف يعتمدون وكانوا. امليالد

 منطقة ضمنها من , التيكان السكان األمازيغ يف املنطقة الشاملية
 مدارج يف االرتقاء عىل ساعدهم العصور, وقد أقدم األوراس, منذ
 وأودية عيونو جبلية وأحواض وسهول جبال من الطبيعة احلضارة, تنوع

ة والقبائل األمازيغياجلنوبية,  األوراس سفوح كهوف وكهوف, خاصة
 :أكثر من أن حتىص, منها  )1(التي سكنت جبال األوراس

íi^Þ‡< í×éfÎV هي أكثر قبائل األمازيع حضارة وعمرانا, وهي 
منترشة يف نواحي تلمسان واألغواط وأوراس والزاب, ويذكر إبن 

وأن : (...خلدون سكان املغرب األوسط, وهم أهل اجلزائر, فيقول
وقبيلة جراوة متفرعة من ) املغرب األوسط يف األغلب ديار زناتة

وكان : (قبيلة زناتة, وقد وفدت من طرابلس, يقول إبن خلدون
موطنهم من لدن جهة طرابلس إىل جبل أوراس والزاب إىل قبلة 

وكان موطن جراوة جبل : ( ثم قال)2()تلمسان, ثم إىل وادي ملوية
 .م702- 660 )الكاهنة( وإليها تنتسب امللكة دهييا )3()أوراس

                                                 
א-)1( א א ،)1.978.600(:א

א אא א ، .1956 א 26 א
א-)2( ، ،)א(א ، א .10 – 8א

)3(-، א ، ،א ، ، א .359 - 357 4،1981א
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<í×éfÎì…]çâ : وهي بطن من قبائل األمازيغ الربانس, تنتسب إىل هوار
: بن أوريغ بن برنس جد الربانس, وتتفرع إىل عدة بطون أخرى مثل

غريان وروفل ورساتة وسالتة وجمريس, وأن هوارة وصنهاجة وملطة 
هوجدهم مجيعا, ) املسور(وأن ) بني ينهل(وكزولة يعرفون مجيعهم بـ 

 موطنها األصيل, طرابلس وبرقة, وسكنوا جبل ونزحت قبيلة هوارة من
بغاي, وطبنة, وخنشلة ومنعة : أوراس, وما حوله من املدن والقرى مثل

ونقاوس وبلزمة إىل حدود الزاب الشاملية, وكان لقبيلة هوارة, رؤساء 
ويعرفون ببني مسالة, وهم عىل بعد عرشة أميال من ) األوس(يقال هلم 

ذه القبيلة يف جبل الونرشيس واملسيلة مدينة تيهرت, كام تواجدت ه
 .وجبل أوراس وغريها, حسب ابن خلدون

íÚ^jÒ< í×éfÎV أشدهم بأسا و فهي من أكثر القبائل األمازيغ عددا
هي , وإىل بجاية) عنابة(كانت تقطن الساحل البحري من بونة , وقوةو

من مدهنا الشهرية , وعرضاومتوغلة يف داخل الوطن اجلزائري طوال 
 .وقسنطينة إىل جبل أوراسسطيف وسكيكدة والقل وجيجل 

كان لألمازيغ حضارة راقية ودولة قوية, متثلت ذروهتا يف تشييد 
 الذي يشهد أن )Le Medracen()1−إيمدغاسن(الرضيح النوميدي 

كانت قوية بجيشها حمكمة يف ) L’Etat Numidie −الدولة النوميدية(
                                                 

)1(-:، ،
א א א .א
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ها من أن تضاهي حضارات تنظيمها, هلا من القوة والنفوذ, ما مكنّ
 امتدت إىل مملكة نوميديا )1(أخرى, إال أن يد اإلمرباطورية الرومانية

املوحدة, وقامت ثورات ملواجهة تغلغل الرومان يف األوراس, من 
التي عمت السهل )  م24 − 17(بني عامي ) تاكفاريناس(أمهها ثورة 

 وقاومهم يف واجلبل, فانترص عدة انتصارات عىل القوات الرومانية,
خمتلف اجلهات طيلة سبع سنوات, إال أن الرومان متكنوا من إمخاد 

 م117 سنة) TIMGAD(بعض هذه الثورات, وأسسوا مدينة تاموقادي 
واستمر سكان شواهق األوراس يف املقاومة, حمافظني عىل استقالهلم, 

 .وكانوا دوما مبعث الثورات ونواة احلرية واإلستقالل

                                                 
א -)1( א א) 434−.146(א ).350(א
א).201(א ، ، א א א

א א) 434(א א .א
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  األوراسي األولعبر الزمن  رؤى

استقر السكان األمازيغ يف املنطقة اجلغرافية املمتدة بني برقة رشقا, 
وجبال األطلس غربا, منذ أوائل األلف الثاين قبل امليالد, ومارسوا 

قمح, (كام مارسوا الزراعة ) بقر, غنم, خيل(تدجني احليوانات األليفة 
 ).شعري, تني, زيتون

قوم قادمون من الرشق, وفد عليهم بقي األمازيغ عىل حاهلم, حتى 
 وهي الذين أسسوا عاصمة هلم )Les Phéniciens- الفينيقيون(وهم 

وا يتقدمون نحوالغرب, حيث أسسوا عددا أوبد )Carthage()1 -ة قرطاج(
من املحطات التجارية عىل طول الساحل اجلزائري, كان أمهها من الرشق 

  عنابة)Hippo Regius- هبورجييوس: (اليةجتاه الغرب, املدن التاب
بجاية ) لدايص (جيجل) اجلجييل(القل ) شوللو(سكيكدة ) روسيكاد(
وغريها من املدن, ,  اجلزائر العاصمة)إيكوسيم (دلس) روزوكرو(

 يف ظل) La Civilisation Punique -احلضارة البونيقية(وبذلك تكونت 
 .الدولة النوميدية

يف ) مدغاسنيإ(تم تشيد رضيح , وميدية حكم الدولة النأثناء
وتأصلت العالقة بني نوميديا , أوائل القرن الثالث قبل امليالد

والتفاين , يمتاز باهنامكه يف العمل, إذ أن الوسط القرطاجي, وقرطاجة
                                                 

א-)1( א  .).146 - 880(:א
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وعقد الرحالت يف , واإلكثار من األسفار  والفالحةيف حب الصناعة
 .سبيل التجارة

 شتى األزمنة, حول حقيقة مثل هذا األثر لقد تساءل الناس كثريا يف
 التارخيي, وهل كان حيتوي عىل كنوز انتهبت منذ أزمنة طويلة? أو

إن هذا الرضيح, قد يعود إىل أرسة ملكية  !الزال حيتفظ بأرساره
 طائلة يف سبيل دفن موتاها يف إطار ال خيتلف نوميدية, أنفقت أمواال

اتسام   أبرز جانب يتجىل للزائر, هو آنذاك, إال أنةعن التقاليد املعهود
مجاله عن البساطة والروعة بطابع الوجود,  هذا األثر, الذي ال خيلو

وهذا الطابع, جيعل من الرضيح بام حيمله يف أحضانه من جالل 
 ّوأرسار, أثرا من أمجل اآلثار التي تركها اإلنسان يف شامل إفريقيا, إن

 صورة دقيقة عن تقدم وازدهار هذا اهلرم املدرج الضخم, يكفي إلعطاء
 .احلضارة النوميدية, وعىل متكينها من استعامل املعادن لتقوية املباين

 )Massinissa−ماسينيسا(وقد ازدهرت دولة نوميديا يف زمن ملكها 
, أي قسنطينة حاليا )Cirta( الذي جعل من سريتا) م.  ق149 – 227(

العهود الوطنية وكان عهده من أكثر , لكة املوحدةمعاصمة للم
 148 _ 203(حيث حكم حوايل مخس ومخسني سنة , امتداداوازدهارا 

غرس األشجار وبتشجيعه الزراعة  وعمل عىل تقدم الدولة) م.ق
 خاصة التجارة اخلارجية بني نوميديا وكل من أثينيا, والتجارة

)Athènes(ورودس )Rhodes(ومرسيليا  )Marseille(  كام عمل عىل
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حني , عاصمة عاملية للثقافة) سريتا( وجعل من, سمهرضب العملة با
 .مجع كبار علامء عرصه فيها

 يف اإلمرباطورية الرومانيةأول دولة تصطدم هبا  أن كانت ,حدث
التي كانت تسيطر عىل التجارة , هي قرطاجة الفينيقية, إفريقيا الشاملية

ني وقد دامت احلروب ب, يف احلوض الغريب من البحر األبيض املتوسط
عندما , وكان أشهر أحداثها) م.ق 146 - 264(قرطاجة بني عام وروما 
وعمره وقتذاك مخس , )Hannibal −هانيبعل(القرطاجي القائد متكن 

إيطاليا بأفياله الزاحفة من إسبانيا عرب جنوب وأن يغز, عرشون سنةو
) Les Gaulois − ونيالغال(وقد انضم إليه , وجبال األلب, فرنسا
 − أبوليا ( بإقليم )Cannae -كاناي(انت املعركة الفاصلة يف وك, بفرنسا
Apulia ( الرومان بام فيهم قائدهم  جيش أسفر هذا عن إبادةوقد

 )Paulus( )1 -باولوس(
 ومهددا وجود روما بني عامي, مسيطرا عىل إيطاليا) هانيبعل(بقي 

 حتى اضطر إىل إخالئها ليدافع عن قرطاجة العاصمة) م.ق 202 - 218(
فهجموا عىل قرطاجة , إذ قاموا هبجوم معاكس, عندما غزاها الرومان

,  يرسع يف العودة ليدافع عن عاصمته)هانيبعل(مما جعل , وحارصوها
مما , نصبوا له الكامئن يف الطريق برا وبحرا وأوقعوا به لكن الرومان

                                                 
)1(-، א ، א ، ، א א ، א ، 

1954،127 - 128.
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وبعد أكثر من مخسني سنة متكن , استمرتاملقاومة لكن  ...أهنك جنده
, أن يسقطوا قرطاجة, إمكانيات حربية هجومية  منهبا هلم, نالروما

وأن يبسطوا سيطرهتم عىل كل , وليس هناك ما يقيها رش سقوطها
 .إسبانياوإفريقيا الشاملية 

احتلت اجليوش الرومانية ) م.ق 146(بعد سقوط قرطاجة عام 
ثم بدأت تتقدم غربا عىل ) تونس حاليا(األرايض التي كانت تابعة هلا 

وقد حاول بعض امللوك املحليني الوقوف يف وجه , ساب دولة نوميدياح
االستعامر الروماين, الذي أخذ شكال استيطانيا, وكان أهم امللوك 
الوطنيني, الذين حاولوا الوقوف والصمود أمام هذه القوات, امللك 

الذي خاض حربا بطولية ضد روما, وذلك بني  )Jugurtha - ةيوغرط(
 .)م.ق 106_ 116(

وأعلن ) م.ق 112(سنة ) قسنطينة( عرش سريتا تبوأ امللك يوغرطة
استقالل اجلزائر التام, حينئذ جلأت روما إىل املخادعة واملراوغة, وتفننت 

 فتغلبوا )1(يف أنواع املكر والدهاء, واستعانت ببعض العمالء املقربني منه
زية ذات شأن عليه, واحتلوا املناطق الساحلية, بام فيها من مدن وقرى مرك

اقتصادي, لكن اجلزء الداخيل من املنطقة بقي مستقال, حتت رؤسائه 
ت دولة ّمُا ضهبعد) م Juba II 23 - 25 –يوبا الثاين (من هؤالء , املحليني

                                                 
،. 106 )(א)(א -)1( א א

א א ،104..
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) Jules César يوليوس قيرص(نوميديا إىل اإلمرباطورية الرومانية يف عهد 
  قائد الفيلق الثالث أوالذي جعل منها منطقة عسكرية, يامرس فيها السلطة

لينتقل مركز القيادة الرشقية إىل ) Augusta III – الفرقة الثالثة األغسطية(
ومنها تقدم اجليش , أي تبسة حاليا) Theveste − تافست(مدينة 

 مناطق شامل األطلس الصحراوي يف محالت حتاللاإلمرباطوري ال
م  81 عام) Lambèse −زاالمب(  احتالل املنطقة, وتشييد معسكرّتمفمتتالية, 

وإليه حتولت قيادة الفرقة الثالثة األغسطية قرب مدينة تازولت حاليا, 
 .لتدعم االحتالل, وتقمع الثورات الوطنية

وراس, بل احتلوا  يبسط الرومان نفوذهم عىل كامل منطقة األمل
املناطق التي ال تكلفهم كثريا وتدر عليهم أرباحا, فشيدوا مدينة تيمقاد يف 

وراس, الذي يمر شامل األ, وقع اسرتاتيجي عىل الطريق الروماينم
ويربط املدينة بخنشلة وتبسة وقرطاجة رشقا, والمباز والقنطرة غربا, 

, وراس اجلبليةوكانت مهمة اجليش املتمركز يف املدينة, مراقبة طرق األ
ّوكان القصد من هذا خنق الثوار, خاصة وأن سكان األوراس هم الذين 

م إىل جانب سكان ميلة وسطيف  265 بالرومان يف معارك عام أوقعوا
وقسنطينة, ورسعان ما اندلع هليب الثورة الوطنية يف البالد ضد الغزاة 

م أعلنت  484البيزنطيني, وكان األوراسيون هلم باملرصاد, ففي سنة 
: املامليك األمازيغية استقالهلا وحتررها من سلطتهم, وكانت ثامنية منها

وكان ) قزطيناس(الناممشة يف رشق جبل أوراس, وملكها مملكة 
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 من أشهر ملوك اجلزائر وزعامئها املستقلني بجبل األوراس, )يابداس(
ّوكانت مملكته أول من ثار عىل البيزنطيني, ودك معاقلهم العسكرية يف 
تاموقادي وبغاي, بل أغارت اجليوش األمازيغية عليهم يف مجيع اجلبهات 

وا إىل أبواب قرطاجة, فحارصوها, لكن احلرب خدعة, الرشقية, وتقدم
م واحتلوا معقله 540يف عام ) يابداس(حيث غدروا بزعيم األوراسيني 

 وظلت )1(واحتلوا كذلك املسيلة, و أخضعوا معها الزاب) أوراسيوس(
  .البالد يف ثورات مستمرة ضد الغزاة

د محت وبذلك كانت جبال األوراس, مليئة بالنضال والتضحيات, وق
الثورات, وناضلت مع االنسان اجلزائري, والتقى اإلنسان والطبيعة يف 
موقف واحد, فأصبحت اإلرادة واحدة, تقاوم الظلم واالستبداد, 
وحتققت آمال األجيال يف املقاومة املتواصلة ضد الغزاة من الرومانيني 

المي  وجاء الفتح االس)2()م533(والبيزنطيني ) م 429(والوندال ) م.ق164(
خالل الغزو الفرنيس و) م1518(وعند حلول العثامنيني األتراك ) م702(

 .للجزائر يف القرن التاسع عرش

                                                 
)1(- ، א א א ، א א ،، א א ، א א

، 1965، 136-142.
،:א -)2( א א א א ، א א

א −א−)Bysance –(א א ،
א( ،)א א א) 532-647(א א א .א
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  واالحتالل الفرنسي للجزائرو الغز

دولة الروم املسيحية الرشقية عاصمة  )1(كان سقوط القسطنطينية
ّقد سبب ردة فعل دينية شديدة يف , م بيد العثامنيني املسلمني1453عام 

حماولة انتزاع أراض , حيث طلب البابا من امللوك املسيحيني, وروباأ
ّتم طرد , ومقابل ما فقدته املسيحية يف املرشق, إسالمية يف املغرب

وسقطت غرناطة آخر حصن إسالمي بيد , املسلمني من األندلس
 ثم أصدرت احلكومة اإلسبانية مرسوما م1492اجليوش اإلسبانية سنة 

الذين اختاروا البقاء هناك ,  بتنصري أبناء املسلمني يقيضم1499يف سنة 
  .بشكل قرسي

تقاسمت الدول األوروبية مناطق النفوذ , بعد سقوط األندلسو
حق التوسع يف , حيث أعطيت الربتغال, يف املغرب العريب اإلسالمي

حق التوسع يف املغرب , أعطيت إسبانيا و)مراكش (قىصاملغرب األ
حق التوسع يف املغرب األدنى , ت إيطالياوأعطي) اجلزائر(وسط األ

بحيث , بدأ تنفيذ هذا املخطط االستعامريوبالفعل  )ليبياوتونس (
 م ومدينة وهران عام 1505احتلت اسبانيا ميناء املرسى الكبري عام 

 مما اضطر بقية املوانئ اجلزائرية مثل دلس م1510 وبجاية عام م1509
 . إلسبانياورششال ومستغانم من أن تدفع اجلزية

                                                 
، (Constantinople)א -)1( )א(א

א ، א ).Istanboulא(א
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إزاء هذه اهلجامت الرشسة بأرايض املغرب العريب اإلسـالمي, 
ّاستنجد زعامء حمليون بالسلطان العثامين الذي كلف أحد قواده البحريني, 

حيث ) خري الدين(بنجدهتم, وتقدم برفقة أخيه ) عروج(واسمه 
م كام دخل مدينة 1513عام ) Les perates(اسرتجع جيجل من القراصنة 

ائر نفسها بناء عىل طلب بعض أهاليها, وبذلك تعترب اجلزائر, قد اجلز
دخلت حتت حكم العثامنيني األتـراك منذ ذلك الوقت, حتى حلول 

 )1(.م1830االستعامر الفرنيس عام 
 حسني باشا إىل قنصل  التي وجهها الداي)2()رضبة املروحة(إن ذريعة 

يمكن أن تكون السبب  ال م1827 أفريل 30 يوم )- Duval دوفال(فرنسا 
فرنسا للجزائر واحتالهلا, وإنام هناك أسباب حقيقية  احلقيقي يف غزو

مبارشة, التي منها سياسية وعسكرية واقتصادية وداخلية ودينية, نكتفي 
 :بتلخيصها بام ييل

úò fò pfn gQúñ ≥ Ü^  لقد بدأت فرنسا التفكري باحتالل اجلزائر منذ
طتها حماولة احللول حمل إسبانيا, التي  م حني وضعت يف خ1795عام 

                                                 
)1(-، א א א א ،.:א

א א א א)1830 -1790(א א ، א .380–1999،368א
א1827 29-)2( ، א א ، א

א א ، א א א א ،)(א א א א
א א א א א א(א אא

א ،)א ، א א א א
.א
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اهنزمت أمام قدوم اجليش العثامين الرتكي, واضطرت لالنسحاب من 
م وكان من شأن هذا االحتالل لو 1792وهران واملرسى الكبري يف عام 

حدث, تكون فرنسا, قد أخذت موطئ قدم يف الشامل اإلفريقي للسيطرة 
فوق البحري الربيطاين يف البحر عىل املنطقة بكاملها, وإبطال مفعول الت

 .األبيض املتوسط
أحد ضباط خمابراته ) Napoleon –نابوليون (ّكلف . م1808يف عام 

بالذهاب إىل اجلزائر رسا, وتقديم تقرير عن ) Boutain −بوتان(واسمه 
أفضل الطرق املتبعة الحتالل اجلزائر, وكان هذا الضابط يف اجلزائر 

ّضمنه خطة مفصلة لكيفية الغزو واالحتالل, فعال, ورفع تقريره, الذي 
            واتبعت فرنسا تطبيق ما ورد يف خطة التقرير, ملا غزت اجلزائر يف

 .م1830 جويلية 5
úñÃf“rÓe pfn g^  يف −بعد الثورة الصناعية−ازدهرت الربجوازية يف فرنسا 

ية بداية القرن التاسع عرش, حيث عمت اآللة وامتألت املصانع الفرنس
بفائض اإلنتاج, وهذا ما استدعى التفكري بإنشاء مستعمرات جديدة, حتصل 
البورجوازية عىل املوارد األولية منها بأرخص األسعار, وتبيع منتجاهتا 

 .باملقابل بأغىل األسعار, وكذا اليد العاملة الرخيصة من مستعمراهتا
úòä eÃ pfn g^ شارل العارش(لقد كانت حكومة امللك–   X Charle ( يف

فرنسا تفكر يف إجياد وسيلة تريض وتشغل هبا القسم األكرب من اجليش 
واحتالل اجلزائر,  وإهلائه بغزو) نابوليون(الفرنيس, الذي ورثته من عهد 

وهبذا تثبت احلكومة الفرنسية يف الربملان هذا اهلدف, وقد اعرتف امللك 
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أن نتقدم إىل إنه يشء مجيل, ": هبذا رصاحة حني قال) شارل العارش(
 وهبذا تريد فرنسا إضفاء مسحة من "الربملان, ومفاتيح اجلزائر يف أيدينا

التي أوشكت عىل االهنيار, إلسكات  )1(األهبة والعظمة عىل اململكة
 .املعارضة والشعب الثائرين عليها

úòéñÃ pfn g^  م مل 1492بعد سقوط غرناطة بيد اجليوش اإلسبانية سنة
شاف وجود عوامل دينية, دفعت فرنسا كدولة يكن من املفاجئ اكت

أوروبية مسيحية الحتالل اجلزائر, الدولة العربية املسلمة, والدليل 
أمام الربملان ) شارل العارش(الواضح عىل ذلك, خطاب ملك فرنسا 

: م قبل تسيري احلملة بمدة شهرين تقريبا بقوله1830 مارس 2 الفرنيس يوم
يد احلصول عليه, وأنا أثأر لرشف فرنسا, إن التعويض احلاسم, الذي أر"

 فكل هذه األسباب وغريها, سامهت يف "سيتحول لصالح املسيحية
 .جعل فرنسا تقرر احتالل اجلزائر, قبل حادث املروحة بزمن طويل

ّوتم احتالل مدينة اجلزائر, بعد مقاومة دامت حوايل أسبوع, 
حسني باشا مع انتهت باتفاقية تسليم العاصمة, التي وقعها الداي 

 فيها د, والذي تعهقائد محلة الغزو) de Bormon −دي بورمون(اجلنرال 
بحامية املمتلكات اخلاصة بالداي وحاشيته واألهايل, وعدم التعرض 

                                                 
)1830−1871(א -)1(
א)1830−1848(א )1848−1851(א

א א א)emper()1852−1870(א 1871א

א א א א א .א
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 حيدث هذا, إذ حلريات السكان وعقائدهم ومؤسساهتم الدينية, لكن مل
 التي ع صورة, وكذا اخلزينة اجلزائرية العامة,تم هنب القصبة بأبش

ثالث غرف مليئة بالذهب والفضة والنحاس, وهناك كانت حتتوي عىل 
إحصاء ثابت, بأن أكثر من مائة مليون من الفرنكات, دخلت من أموال 

 .)1(خزينة اجلزائر إىل فرنسا
,  دولة ذات سيادةم1830 جويلية عام 5 ر غداة يومكانت اجلزائ

من املعاهدات وتربطها العديد , متارس نشاطاهتا وطنيا ودوليا
ففي , والواليات املتحدة األمريكية, واالتفاقيات مع الدول األوروبية

متتلك جيشا نظاميا , كانت الدولة اجلزائرية, امليدان العسكري مثال
ستني سفينة ووأسطول بحري قوامه نح, يضم مخسة عرش ألف فردا

تصدر القمح والشعري واملاشية , وكانت الدولة اجلزائرية, حربية
 أصبحت من الدول − أنذاك–ونظرا لالزدهار الذي عرفته , الزرايبو

 .املدانة لفرنسا

                                                 
)1(-، א א א141830א

א א א א א ، א ، א
، א)(א )(א
א  .1830א
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  الفرنسي لألوراسو الغز

 من احتالل م1830الفرنيس, متكنت بعد عام  ّرغم أن قوات الغزو
اجلزائر العاصمة, وعدد من املدن واملناطق الساحلية ما بني مدينتي 

ن يواجه صعوبات مجة من اجلزائر ووهران, لكن اجليش الفرنيس, كا
 .السكان يف خمتلف املناطق, التي كانت خارجة عن نفوذه

e‰ï2e .fnÕ /fm §Àg |f®e ú´ïfÔ´^من احتالل مدينة   كان البد
م أمام عدم تكافؤ الطرفني 1837 أكتوبر 13قسنطينة التي سقطت يف 

من حيث األسلحة, فكان الغزاة معززين بأحدث األسلحة 
 ال متتلك إال البنادق )1(ينام قوات احلاج أمحد بايواملدفعية, ب

 .والسيوف واملتفجرات
توجه احلاج أمحد باي إىل اجلنوب الرشقي من قسنطينة, ومن 

 التي خاض رجاهلا غامر )2(قاصدا قبيلة أوالد سلطان ضمنه األوراس
معارك كربى معه, وبعد سنة ونصف من اجلهاد كرا وفرا انترص 

                                                 
)(א)(:א-)1(
א)( ، א א ).1837 - 1826(א

)2(-:.، א א ، א א א א א א ،
א)1830−1848(א א ، א א א

1996، 61 −71،:،، א א א א
، א א ، ، א א א א ،2013 ،15−23. 
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 من املعارك, وهزموا يف أخرى, غادر أمحد باي قرية املجاهدون يف كثري
 .ّ عرب جبل متلييل, وأمن له الطريق فرسان أوالد سلطان)1()البري(

صاحبة الزاوية القادرية , لدى عائلة بن عباس أقام احلاج أمحد باي
حممد , يف حني كان خليفة األمري عبد القادر باألوراس) 2()منعة(بـ 

إنه  )3()نارة(نازال لدى عائلة أوالد حبارة بـ  ,الصغري بن أمحد بلحاج
اإلرادي وأن يتم هذا التنسيق العفوي أ, من أحكام الرضورة بالفعل

ومن أحكامها , )4(بني رجلني متنافسني عىل السلطة الرشعية والقيادية
 .أن يلتجئ كل منهام إىل األوراس, أيضا

رروا دخول شعر قادة الغزو بالقلق إزاء هذا النطاق املنظم, فق
جيش كبري, قاده جنراالت وعقداء, األوراس, وتتبع هذين املقاومني 

 Levasser)−لوفاسور( واجلنرال Bedeau)−بودو(وعىل رأسهم اجلنرال 
 توجهت قوات احلملة )Mac-Mahon−ماكامهون(ومن ضمنهم العقيد 

-le Duc)الدوق دومال (من قسنطينة إىل اجلنوب الرشقي بقيادة 

                                                 
א،):א(-)1( א

א
א-)2( א ،.
א-)3( א ،−، א א ،

:، א ، ، ،א
אא א א א א .א،

א-)4( א ، א אאא ،
אא  .א
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Daumale)1(  ويف طريقها واجهت مقاومة عنيفة من سكان املناطق, التي
 م1844فيفري  4حاولت اجتيازها, وكان وصوهلا إىل منطقة باتنة يف 

 وقد أرشف عىل تنظيمه )2(مكونة هبا معسكرا لقواهتا كمرحلة أوىل
 وواصلت احلملة تقدمها جنوبا عرب ممر Buttafoco) −بوتافوكو(العقيد 

  . مارس من العام نفسه4سكرة, فتم احتالهلا يف القنطرة إىل مدينة ب

πï2e e‰ï2e úmeóm ú, È´^بلغها ,  بعد متركز القوات الفرنسية ببسكرة
م 1844 مارس 15ففي يوم , يعدون العدة ملهامجتها, أن مقاتيل األوراس

من بسكرة متجهة إىل  )الدوق دومال(خرجت قوات من احلملة بقيادة 
التي جتمع فيها املجاهدون  )3(ية قرية مشونشبوابة األوراس اجلنوب

مقرا بقيادة حممد الصغري بن أمحد  )4(متخذين من زاوية سيدي محودة
بلحاج خليفة األمري عبد القادر باألوراس بمشاركة سيدي ابراهيم بن 

  )5(.أوالد أيوب الرمحانية) لقرص(زاوية  مقدم, سيدي الصادق بلحاج

                                                 
א:(le Duc Daumale):א-)1( א)1848− 1830(א ،

א ،. 
אא-)2( א ،)le camp −א(א א א

א א .א
.א:-)3(
،):א(א-)4( אא

א ، א א(א .)א
א-)5( א:א ، א א ، א

، א א א)1794 -1793(א
א ، א א א א ، א ،א =א
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 لكوهنا أول مواجهة مسلحة مبارشة كانت املواجهة شديدة وضارية,
ختوضها القوات الغازية يف األوراس, وقد صمد املجاهدون أمام 
جحافل املهامجني, واستمر القتال نصف يوم كان مشهودا, وأصيب أثناء 

بإصابات بليغة, تقهقرت  (Espinasse −إسبيناس(االحتدام النقيب 
, بعد تكبيدها  بسكرةبعدها قوات الغزوأمام شدة املقاومة, وتراجعت إىل

 .خسائر معتربة
وهنا أرى, أن أثبت ما ورد يف تقرير أحد اجلنراالت بخصوص 

إهنم مرتبطون بأرضهم ومساكنهم وفالحتهم : (مقاومة سكان مشونش
إن املعركة ... ونخيلهم, وال يستطيعون التنقل والرتحال كقبائل الرحل

 إحدى قرى األوراس, األوىل التي خضناها مع املقاتلني بمشونش, وهي
كان رجاهلا عنيدين يدافعون درجة بدرجة فوق صخورهم, ورجال برجل 

 .)1()عىل سطوح منازهلم امللتصقة, ختاهلا وكأهنا رشفات بعضها فوق بعض
                                                                                                                  

א= א א א ، א א ، א
א1849א )א(א)1859(א
א(א א א)א א ،)א(א

א א ، ،−)א(א א
אא א.א א א

، ،:.، א א א א א ، אא א
، א ،א א ، א ،.:،193-223א א א ، א

، א א ، א א ،1،2008،58-62.
(1)- Larmée d’afrique,d. r. f. guesoy, p 213-214.
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إىل بسكرة ) الدوق دومال(بعد هزيمة الغزاة بمشونش, عاد 
م عدة 1844ليلتحق بمعكرس باتنة, حيث وقعت يف شهر مارس عام 

ومات عىل مراكز الفرنسيني, مما أدى إىل استنفار القوات القارة هج
باملنطقة, التي توزعت عىل جهات متعددة, وكانت معظمها ختوض 
معارك يف جبال أوالد سلطان, حيث يتواجد أمحد باي, مما جعله 
يرسع يف العودة إلنقاذ معسكره بباتنة, وقد شارك يف هذه املعارك 

ان املنطقة سهليني وجبليني, خاصة قبائل أربعة آالف مقاتل من سك
احلراكتة, وأوالد سلطان, هذا وبعد أن فشلت حماولة اخرتاق 
األوراس من اجلنوب, أعيد النظر يف إمكانية تعديل خطط اهلجوم 

 .القتحام األوراس
.få◊Úe ê´ e‰ï2e çf~rÓe^  بودو(م قدم اجلنرال 1844فيفري  14يف يوم (

إن : (ام عن احلالة األمنية باألوراس, ورد فيه ماييلتقريرا إىل الوايل الع
سكان هذه اجلبال والوديان املعارضني للوجود الفرنيس, هم سكان 
وادي عبدي والوادي األبيض وجبل أمحر خدو, وعليه سأخرج إليهم 

قريبا من جبل شليا, حتى  )1()ملدينة(بقوة من خمتلف األسلحة, وأمتركز بـ 
م, حامال معي مؤونة شهر تقريبا, وسأحارب أستطيع أن أتوجه إليه

بوحدات خفيفة ورسيعة بسب صعوبة املمرات, وعندما أبارش العمل, 
 بلغت احلملة قرية )2()ّربام أغري يف خطتي العسكرية, ووضعية الوحدات

                                                 
א: -)1( א .א−،

(2)- Monographie de lartigue, p12. 
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حيث أقامت معسكرا ) لعنارص(ومتركزت يف سهل )  إيشمول–ملدينة (
  .هلا, ونظمت وحداهتا اهلجومية

 أن أعراش )1()لعنارص(بلغ القوات املتجمعة بمعسكر , هاأثناء
 مقرا )2()حيدوس(قرروا العصيان واختذوا من قرية , وادي عبدي

متجها ) لعنارص(من معسكر ) بودو(وهنا انطلق اجلنرال , لقيادهتم
تقدمت ) Herbillion−هريبيون (صوب وادي عبدي ومعه العقيد 

وهنا ) بعيل(املطل عىل قرية , حتى وصلت إىل رأس الذراع, احلملة
يسلك ) بودو(قسم يقوده اجلنرال , تقرر تقسيم احلملة إىل قسمني

 إىل أن واستمرت هذه القوات يف تقدم بطيء −ثالث−املحمل: حمور
بقيادة , يف حني توجه القسم الثاين) حيدوس(وصلت مقابل قرية 

 , إشموفقوس−رأس الذراع: وكان مسلكه حمور) هريبيون(العقيد 
التي أطبقت عىل قرية ) بودو(وتقدمت قواته موازية لقوات اجلنرال 

 .وحارصهتا, حيدوس من كل جانب
قبيل بدء اهلجوم, بدأت املدفعية الثقيلة قصفها املتواصل, وكان 
االلتحام العاصف مع املجاهدين, واستمر النزال نصف يوم كان مشهودا, 

ملجاهدون إىل القرى واشتدت املواجهة, وبعد صوالت شديدة, انسحب ا
                                                 

،:א-)1( ،
.

א:-)2( ، א א ، א
. 
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املجاورة, وهنا, أقدم الغزاة عىل حرق الدور, والتنكيل بالسكان, 
فحارصوا ثنية العابد وفج القايض, وأشعلوا النريان يف املنازل والبساتني, 
وفرضوا عىل املواطنني دفع غرامة فورية تقدر بخمسة وعرشين ألف 

لدفع, وحددت فرنك, ودفع مخسة عرش ألف فرنك كرضيبة متأخرة عن ا
 .املدة بيومني, وإال ستقطع األشجار املثمرة ببساتينهم

وبعد , حيث يتواجد أمحد باي, منعة واصلت احلملة تقدمها إىل
وانعطفت احلملة يف سريها إىل , طلب سكاهنا األمان, اقتحام القرية

وكانت , حيث يتواجد خليفة األمري عبد القادر باألوراس) نارة(
فقام ,  األمان)1()نارة(بعدها طلب أعيان ,  املجاهديناملواجهة قوية مع

وفرض , بتعيني املشايخ عىل رأس أعراش وادي عبدي) بودو(اجلنرال 
 . فرنكعرشين ألفوعىل السكان غرامة مالية تدفع فورا تقدر بامئة 

ألنه مل يعثر عىل , شعر بنوع من الغبن واخليبة) بودو(لكن اجلنرال 
وكان يدرك متاما أهنام ,  خلليفة األمري عبد القادروال, أي أثر ألمحد باي

, وهذا يعني أن هناك جوالت منتظرة, كانا باملنطقة عند اجتياحها
وال أعوان يعتمد , وتأكد أن ليس له عيون, وعليه توقعها يف كل حني

غادر منعة , وكان احلاج أمحد باي, ملا علم بقدوم قوات احلملة, عليهم
أوالد عبد الرمحن كباش بسفح قبيلة إىل و ر خدبعائلته قاصدا جبل أمح

 .األوراس اجلنويب
                                                 

א-)1( א ، א ، ، א א
א)1954-1962(א א א א ، א א  .א
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الكثري من القتىل إلخضاع هذه اجلهة, وبعدها, ) بودو(دفع اجلنرال 
وصلت احلملة إىل مشونش, بعد اجتياح األوراس من الشامل, 
واستمرت قوات احلملة باهلجوم عىل معظم مناطق األوراس اجلنوبية, 

دي ناجي, حيث توجد زاوية سيدي عبد احلفيظ إىل أن بلغت خنقة سي
 .)1(الرمحانية

 )هريبيون(تاركا العقيد ) لعنارص(إىل معسكر ) بودو(عاد اجلنرال 
وإعانة املشايخ , أسندت إليه مهمة التهدئة,  عسكريومعه ألفي

 أمحد  احلاجومتابعة أخبار وحتركات, واألعيان املعينني عىل األعراش
وسرب أفكار السكان عىل مدى طاعتهم , د القادرباي وخليفة األمري عب

 )2(.بتمكني الوجود الفرنيس باألوراسوماله عالقة , ألعواهنا
بمنعة, بلغه خرب ) كانروبرت(أثناء إقامة قائد احلملة اجلنرال و

وقد يستسلم طوعا أوكرها, وهنا رأى أن يرسع  حمارصة احلاج أمحد باي
 عليه, لذا ترك جزءا من قواته ليكون له رشف السبق يف إلقاء القبض

بمنعة, وتوجه إىل جبل أمحر خدولاللتحاق باحلاج أمحد باي, املحارص 
لدى أوالد عبد الرمحن كباش, وقد رأت هذه القبيلة, أن الدائرة, دارت 
ّعىل احلاج أمحد باي, وعز عليهم, أن يسلم نفسه يف منطقتهم, وكانوا 

                                                 
)1(- ، ، א א אא א .א
)2(-1845، א )(א:א

א ، א א)(א ، א ، א א )(א
אא א א א ، א א א א ، .א
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ه, طالبا منه االستمرار يف القتال, ّهب مدافعا عن: الفريق األول: فريقني
رأى أنه : ينارصونه ويقاتلون بجانبه إىل آخر رجل منهم, والفريق الثاين

ال جمال للقتال, ألن احلاج أمحد باي واجلميع حمارص ومطوق من كل 
  .جهة بجيش عرمرم وعمالء مأجورين

للمنطقة, لكن أحداث األسـر كانت ) كانروبرت(وصل اجلنرال 
املسؤول العسكري ببسكرة يف ) سان جريمان(تم ذلك للرائد أرسع, إذ 

ُم وكان احلاج أمحد باي, قد أرس مع أربعة عرش جماهدا 1848 جوان 5يوم 
بسيدي املصمودي, وملا ) تيميسة(يف مكان يسمى ) تقطيوت(يف جبل 

ّبـأرس احلاج أمحد باي, عرج إىل بسكرة, ) كانروبرت(علم اجلنرال 
ّحيث سلم له احلاج أمحد باي وأخذه إىل باتنة, ثم وجهه إىل قسنطينة,  ّ

  )1(ومنها إىل اجلزائر
نكبة كبرية , وإلقاء القبض عليه,  أمحد باي احلاجكانت حمارصة
حتى كان االستعداد , إال أنه مل متض بضعة أشهر, أصابت املجاهدين

حممد الصغري بن أمحد , إذ قام خليفة األمري عبد القادر, للمقاومة
حمرضا السكان , بلحاج بحمالت يف اجلنوب الرشقي من األوراس

 .ة سيدي عبد احلفيظ مقرا لقيادته من زاويمتخذا, عىل اجلهاد
                                                 

א:א-)1( אא ،א
، א א א1852א א

א،א ، א ،1847א
)lamboise(א ، ،א א

، א א ، ، !؟،:א
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Öò+®e §nÜ /§ò ö‰óuMårn1849çL :1(خرج سيدي عبد احلفيظ( 
بكتائب املجاهدين من خنقة سيدي ناجي قاصدا مدينة بسكرة, 
ومتركزت قواته بالقرب من قرية رسيانة, متخذة موقعها عىل احلافة 

الفرنسية من زحف املجاهدين, وملا تأكدت القيادة ) براز(الرشقية لوادي 
الذي كان −) سان جريمان(زجت بقواهتا للتصدي هلا بقيادة العقيد 

وأصدر تعليامته إىل مجيع سكان  )2(−يشعر بعنجهية وغرور من ال يغلب
 .املنطقة, بأنه سينزل هبم العقاب الرادع, إن هم ساندوا املجاهدين

ها قاعدة استطالع, واختذ )3()هتوده(وصل العقيد بقواته إىل قرية 
ٌواكتشف أن هناك تفريط يف عدم أخذ قرية رسيانة, وثغرة بني اجلبل 
واملجاهدين, حيث كان من املمكن, وضع بعض الوحدات هبا, 
لتقطع الطريق بني اجلبل واملجاهدين, وأعطى إشارة اهلجوم للمشاة 
واخليالة باقتحام الوادي, واجتيازه إىل الضفة الرشقية, وحتى يشغل 

                                                 
א-)1( א א א א:א ،א

א" א""א א א א א""א
א א""א א""א א א"א א

1314) א:א)1266/1850. ، א א
، ، א ،א .2،1983،102،א

.א،-)2(
א:-)3( א א ، א ،
א) 683 / 64(א א א.א ،א

א ، א אא
א א ، .א
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املجاهدين يف امليدان, وينفذ خطته, التي تقيض بااللتفاف حول 
قوات سيدي عبد احلفيظ وحمارصهتا, حتى ال تستطيع االنسحاب 

  .صوب اجلبل

التقى الفريقان, وبدأت القوات املهامجة باالندفاع يف موجات 
ّمتتالية, مهها الوحيد الوصول ملواقع املجاهدين, وما هي إال 

قدمة املشاة واخليالة, وانكشف قائد احلملة جوالت, حتى سقطت م
ّللمجاهدين, فأصابوه إصابة قاتلة, خر عىل إثرها  )1()سان جريمان(

رصيعا, كام أصيب عدد من ضباطه, مما أدى إىل تراجع احلملة 
  .منهزمة إىل بسكرة

ú◊#fÜ–Úe ú}eï ö‰óu1849ç : م قاد املقاومة يف 1849يف مطلع شتاء 
زاب الغريب, الشيخ عبد الرمحن بوزيان, ابن عم واحة الزعاطشة بال

حسان بن عزوز, خليفة األمري عبد القادر يف اجلنوب الرشقي 
اجلزائري, داعيا إىل رفض دفع رضيبة النخيل, واستنفر السكان لدعوة 

 .اجلهاد ضد الغزاة الفرنسيني
) هريبيون( بجيشه ملساندة اجلنرال )كانروبريت(توجه العقيد 

وعمد إىل قطع أكثر من عرشة آالف , الواحة بجيشهالذي حارص 
وقد , يوما عرشينووصب قذائف مدافعه عىل القرية ملدة ثالثة , نخلة

                                                 
א-)1( א א א ،1954،

א)(א א א א .א
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مزودة ,  أمام أعتى قوة ضارية يف املنطقة,صمد املجاهدون والسكان
الردم وبأحدث األسلحة الفتاكة واآلالت املتخصصة يف اهلدم 

بعدها سقطت واحة , بطوليةوكانت املقاومة باسلة و, االقتحامو
 وانسحب املجاهدون م1849نوفمرب  26 يف يوم) شهيدة(الزعاطشة 

والسري , إذ استطاعوا اخرتاق احلصار, املشاركون يف ثورة الزعاطشة
والوصول إىل ختوم جبال , يف مناطق مكشوفة جرداء وملسافات طويلة

مركزا قياديا ّحيث كونوا ) نارة(ىل قرية إوالتوجه , األوراس اجلنوبية
ُوكان قد ألقي القبض عىل الشيخ بوزيان وابنه وقائده , هلم هبا

ِّومثل هبا رش , وقطعت رؤوسهم, العسكري احلاج موسى الدرقاوي ُ
وهي اآلن يف املتحف , ومحلت إىل مدينة بسكرة ترهيبا للسكان, متثيل

 ).Musée anthropologique à Paris(االنثروبولوجي بباريس 
‰fè ú, È´öMô+èfy1850 çL : تنفيذا لرغبة األخذ بالثأر واالنتقام, خرج

م  1849من باتنة بجيش كبري يف أواخر ديسمرب ) كانروبريت(اجلنرال 
وكانت الثلوج تتساقط بكثافة, ) نارة(ووجهته وادي عبدي, وهدفه 

وأضحى اجلوباردا, وصار تقدم احلملة بطيئا, إذ أن سريها ال يتجاوز 
 يف اليوم إىل أن بلغت قوات احلملة مشارف منعة, ستة كيلومرتات

وكانت العساكر تتسلق اجلبال الوعرة, ذات املدرجات احلجرية الضخمة 
ّوالطرق امللتوية, مما صعب مهمة اهلجوم والتقدم صوب قرية نارة 
املشيدة فوق الصخور امللساء, التي يستحيل التسلق عليها, وكانت هذه 

 .ن املجاهدينالتحركات تتم عىل مرأى م
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ثالثة  وهنا انبثق عليها) نارة(بلغت احلملة نقطة التقاء املمرات إىل 
 −كاربيسا(فكان الرتل األول بقيادة العقيد , كل رتل من جهة, أرتال

Carpisa ( الذي صدرت منه األوامر بالزحف من اجلهة الغربية عرب
 الذي )أبراس دوفري(والرتل الثاين بقيادة العقيد , املضيق الصعب
أما , وكان عليه متابعة حافة اجلبل الرشقي) تيقشوين(توجه عن طريق 
 يسلك السهل )La Varande −فراندال(فيقوده العقيد , الرتل الثالث

 .عىل الطريق الرشقي
كانت عملية اهلجوم متوازية مع األرتال الثالثة, التي كان هدفها 

ّل الثالث, أثروا عىل املجاهدين املرابطني بالروايب, إال أن رماة الرت
املجاهدين, وذلك بالقصف الكثيف, مما أدى إىل تراجع املجاهدين 
داخل القرية, ليشكلوا خطا دفاعيا مع قناصة الروايب, وكان خليالة 
العدو, ذلك الدور الرشس, الذي كان حتت تغطية رماة املدفعية, وما كاد 

وتابعت ) ةنار(اليوم الطويل ينتهي, حتى سكن كل متحرك بمنطقة 
) بريض(و )إيقلفن( احلملة مطاردة املجاهدين, والحقتهم إىل قريتي

واستولت عىل ما صادفته يف طريقها, أما مصري قرية نارة فقد كان نفس 
 .مصري قرية الزعاطشة, ألن اليد املدمرة واحدة

قبل أن نستطرد يف متابعة أعامل الغزاة, أرى أن أثبت مقتطفات من 
 27أخيه يف يوم  إىل Saint Arnod) −سانت أرنو(رال رسالة بعثها اجلن

م والتي يقول فيها, أنه بدأ يف التغلغل بإحدى املناطق اجلبلية 1850جوان 
إهنا حماطة : (باألوراس, الصعبة العبور, وأشار واصفا املنطقة ألخيه
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وكان يأمل أن ينحت عىل ) باجلبال الصخرية, وأعتقد أهنا هناية العامل
) تيغانمني(ء ضباط وحداته, وأنه أول من اخرتق مضيق الصخور أسام

: الصعب املرور, إال أنه بعد أيام, كتب رسالة أخرى ألخيه, وفيها يقول
 ولكن )1()تيغانمني(كنا نعتقد أخي العزيز, أننا أول من عرب مضيق (

لألسف, كان اعتقادي خاطئا, لقد وجدت كتابة فوق أحد اجلالميد 
قد سبقنا, وسلك ) فريطا(لفيلق الرابع الروماين الصخرية, تنبئ بأن ا

إذن إنه ) هذا املضيق, الذي نعربه حاليا, وإننا نجهل مصري هذا الفيلق
األوراس, ال يعرف أحد مصري سابقيه, وال جمال للعودة ملن وطأت 

  .أقدامه ترابه

|f~äm âÃf“Úe /§ò ö‰óu)1859ç(^ ّوجه سيدي الصادق بلحاج نداء يف
إىل سكان األوراس والزاب الرشقي باجلهاد ضد الغزاة, . م1858مطلع 

م وقد لبوا النداء, ورشعوا يف إعداد العدة 1859ابتداء من مطلع عام 
 −ديسفو(للثورة, نظمت فرنسا قواهتا ملواجهة الثورة بقيادة اجلنرال 

(Desveaux ,قائد منطقة باتنة العسكري, وانطلقت احلملة من بسكرة 
 أثناءها واجهت مقاومة عنيفة من طرف )2(دوصوب جبل أمحر خ

املجاهدين املرابطني يف املواقع املتقدمة, ودارت معركة طاحنة, اجتاحت 
أوالد أيوب, وقد صمد ) لقرص(فيها قوات العدواملنطقة نحو زاوية 

                                                 
)1(-:،

א .1954א)1954-1962(א
)2(-، א ، א א ،
א،)א(א א ،2012،23-32.
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املجاهدون أمام الكراديس املندفعة يف أفواج متتالية, واستطاعوا عرقلة 
سهال أمام الرضبات السديدة, التي كادت تطيح تقدمها مما جعلها هدفا 

باحلملة, لوال استعامل املدفعية امليدانية البعيدة املدى, التي ساعدت عىل 
تقدم املهامجني حتت غطائها, وكانت املواجهة يف كل خطوة إىل الزاوية 

 .م1859 جوان 13التي وصلتها يف يوم 
ءت هلم مقدمة وقد سجل املجاهدون بطوالت يف امليدان, ملا ترا

ّالعدو, وهي تصب محم قنابلها عىل كل من كان بمحيط الزاوية, وقد 
وجدوا أنفسهم يف موقف صعب بعد سقوط الزاوية, وكان عليهم 
االنسحاب أمام مرأى عساكر تغطي األخرض واليابس, وكان االنسحاب 
منظام, ومل يستطع العدو حتقيق ما يقلل من عزيمة املجاهدين, وقد صمموا 

ىل نزاله وحماربته بكل حتد وإرصار, وفعال أثناء املتابعة, اصطدمت بعض ع
وحداته بكامئن للمجاهدين, اليشء الذي أحدث ارتباكا يف صفوفه, مما 

 .جعل تقدمه إىل قرى جبل أمحر خدو بطيئا
ألقي القبض عىل سيدي الصادق بلحاج مع ابنيه سيدي الطاهر 

دا, نقلوا مجيعا إىل خنقة سيدي ناجي وسيدي إبراهيم وثامنية وثامنني جماه
ثم إىل بسكرة, وتم توجيههم إىل قسنطينة للمحاكمة يف جملس حريب, 

مذنبون حلملهم السالح ضد فرنسا : (وكانت التهمة املوجهة إليهم
باملنطقة العسكرية, وحتريضهم السكان عىل التسلح بغرض إحلاق النهب 

حاكمة, أصدر املجلس احلريب بعد امل) والتقتيل بمكان أوبأماكن عديدة
ُحكام باإلعدام عىل سيدي الصادق بلحاج, ثم خفف احلكم إىل مخسة 
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 قضاها يف سجن احلراش مع ابنيه وجمموعة من )1(عرش عاما سجنا
املجاهدين املحكوم عليهم, حيث قىض سيدي الصادق بلحاج سنتني يف 

 )2(.السجن وتويف به

/ åÈÚe ú}eï ö‰óu)1876ç(^ م أعلن سكان واحة العمري1876 يف مطلع)3( 
, الثورة بزعامة الشيخ حممد بن حيي واملرابط عياش, )4(قرب مدينة الدوسن
السيطرة عىل األوضاع التي تنذر بالثورة, إال ) القياد(وقد حاول بعض 

أهنم فشلوا يف هتدئة السكان الثائرين, وهنا أصدر احلاكم العسكري أمره, 
مخسة أيام لتسليم أسلحتهم, وإعالن ) يدالبواز(وأمهل أعيان عرش 

اخلضوع للسلطة, وإال فإنه سيستعمل القوة الرادعة, وما إن انتهت املهلة, 
عىل الواحة الصامدة, ) كارتر(حتى زحفت القوات املهامجة بقيادة اجلنرال 

واستعد جماهدو الواحة للمنازلة يف صفوف منتظمة خارج غابات النخيل, 
فارس وألفي راجل, وبدأت املواجهة احلتمية, وما هي وكانوا حوايل مائة 

إال جوالت حتى سقط زعيم الثورة حممد بن حيي شهيدا, وأصيب املرابط 
 .بن عياش, وتراجع املجاهدون إىل داخل الواحة حمتمني بأسوارها

                                                 
א -)1( א א ، א א ، א א א

)1831 - 1900(، א א ، א א ، .187− 1984،185א
)2(-، א ،א א א א ،

א ، א א ، א א א א ، א א
)(.

א -)3( .:א
،:א -)4( )א(א

א א ، א א א،، .א
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شن الفرسان هجوما مباغتا عىل خميامت اجليش الفرنيس بقيادة 
 أكثر من عرش ساعات, أصيب خالهلا املرابط بن عياش, واستمر اهلجوم

بن قانة, وعدد من عساكر العدو وعمالئه, ) القايد(ثالثة ضباط, وكذا 
وهنا ركزت املدفعية الثقيلة قصفها عىل الواحة, فأحدثت خسائر كبرية 
هبا, وألقي القبض عىل املرابط بن عياش ورجال املقاومة, وكان ما هنبه 

 واثنني وثالثني مجال, وأربعة عرش الفرنسيون من الواحة أربعة آالف
ألف وثالثامئة وثامنية وثالثني رأس غنم, واالستيالء عىل أسلحة 
املجاهدين, التي تزيد عىل مخسة آالف قطعة سـالح, وفرضت غرامة 

 .باهظة تدفع فورا, ونفي زعامء وأعيان الواحة إىل مناطق جماورة ونائبة
بل , ِت عىل عزيمة املجاهدينمل تأ, إن األعامل التي ارتكبها الغزاة

ففي ضواحي باتنة ,  تنفذ يف كامل تراب اجلهةيئةوجدنا عمليات جر
وهجومات أخرى أدت , نفذت عمليات هزت أركان القوات املعتدية

وكام قام ثوار جبل , إىل هروب املعمرين إىل زاوية عبد الصمد
 .بوعريف بالتنسيق مع ثوار بلزمة للتحضري للثورة

‰ï2e ö‰óueMe ‰fy êmL)1879ç( : ,استمرت مقاومة االحتالل الفرنيس
ّالذي كان قادته يعتقدون أن عهد الثورات انتهى ووىل, إال أن السكان 

م قامت ثورة 1879 ماي 30كانوا يف مرحلة أخذ العدة لثورة عارمة, ففي 
جنوب رشقي ) تكوت( ومركزها قرية )1(قادها الشيخ حممد أمزيان

                                                 
)1(-، א א ، אא

א، א ، א א =،1859א
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ظرا لتطور الثورة واشتدادها, اهتمت القيادة الفرنسية األوراس, ون
 −فورجيمول(ّبأمرها, فكان عىل حاكم مقاطعة قسنطينة, أن كلف اجلنرال 

Forgemel de Bostquenard ) بتويل أمر ثالث فرق عسكرية, والتوجه
 :ملحارصة الثورة والتضييق عليها, فكانت تتكون من اآليت

íßi^e<Øi…Vللخيالة, وفرقة للمشاة وفرقتنيلق مكون من مخسة فيا  ,
 ).Logorot −ولوجور(وضعت حتت قيادة اجلنرال 

ì†ÓŠe< Øi…Vمن  ثالثة فيالق, فرقة للمشاة ورسيتني يتكون من 
وفرقتني من فرق صيادي اجلبال, وأسندت هذه القوات إىل ) السبايس(

 ).Cajard −كاجار (العقيد 

í×ß}<Øi…V وفرقة ) السبايس(واحدة من  يتكون من فيلق للمشاة ورسية
 .Gaume) −قوم (من فرق صيادي اجلبال, ووضعت حتت قيادة العقيد 

بعد تكوين األرتال الثالثة, حتدد لكل رتل فرقة من اهلندسة 
العسكرية, جمهزة بآالت تفجري الصخور, وشق الطرقات, وهدم الدور, 

ؤونة, كام خصص لكل بندقية مخسني طلقة, وجعل احتياط الذخرية وامل
حتت ترصف القواد الثالثة, وأعطيت األوامر إىل القيادات العسكرية يف 
ّكل من عنابة وسكيكدة وقسنطينة واجلزائر العاصمة, ليعدوا قوات 
 .أخرى, ويعجلوا بإرساهلا إىل املنطقة, قبل أن تعم الثورة وتشتد أكثر فأكثر

                                                                                                                  
אא= א ، א א א

.
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 )تكوت(إشارة الزحف إىل منطقة ) فورجيمول(أعطى اجلنرال 
متجهة إىل مضيق فم الطوب, وأثناء تقدمها ) لوجورو(فانطلقت محلة 

فردت بتدمري املنازل ) الربع(تعرضت هلجوم مباغت يف مكان يدعى 
تعرب ) كاجار(وترشيد السكان, ويف نفس الوقت, كانت محلة العقيد 

ومنها إىل الوادي األبيض, حيث عسكرت ) سانف(مشونش إىل قرية 
يف هذه األثناء, اجته زعيم الثورة حممد أمزيان  )1()تيزقاغني(يف قرية 

وقيادته إىل عمق غابة كيمل, متخذا من زاوية سيدي فتح اهللا بوادي 
الرشفاء مركزا لقيادته, وهناك متت دراسة الوضع عىل ضوء توجه 

  ...القوات املهامجة إىل املنطقة

ث أن كانت الثورة شاملة يف معظم مناطق األوراس, إال أهنا مل تلب
سكنت, نتيجة الرضبات القاسية من كل صوب, وكعادة السلطة 

) خاصة اللحاحلة(الفرنسية, فإهنا طبقت عقوبات رادعة بحق السكان 
فصادرت األمالك بصورة مجاعية, وفرضت غرامات حربية باهضة, 
زادت أحيانا عرشين مرة عىل الرضيبة العادية, ونكب السكان يف 

واحتجزت رهائن منهم, حتى تستوىف قطعان مواشيهم وأغنامهم, 
رضائب العقوبات التي تعرضت هلا الفرق والبطون املسامهة يف 

أوالد قاسم, أهل جار اهللا, تكوت, أوالد سليامن : الثورة, ونذكر منها
اللحاحلة, بني ملكم, أوالد سامل بن ) تاوزيانت(بن محزة, الرشفاء 

                                                 
)1(- )()(.
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فاء, وأوالد أمحد بن عباس, أوالد سعدية, املرادسة, الرساحنة, الرش
 )1(.حيي وأوالد حممد أمقران

فعال لقد كانت الثورة تعبريا عن ضيق السكان بالسيطرة االستعامرية 
وتسلط العمالء املأجورين عليهم, حيث وجدوا أنفسهم تلقائيا يف جو 
الثورة حتت لواء الطريقة الرمحانية, التي جتدد نشاطها الكفاحي يف 

د بن عبد الرمحن, هبدف وضع حد للسيطرة شخص مقدمها الشيخ حمم
 .مهام كانت النتائج

وكانت املطاردات املتواصلة يف اجلبال وفيايف الصحراء, وألقي 
القبض عىل الشيخ حممد بن عبد الرمحن أمزيان ورفاقه املجاهدين يف 

ُوسلموا إىل السلطة الفرنسية, وقدموا للمحاكمة ) نفطة(تونس بمدينة  ُ ُِّ ُ ِّ
ريب بقسنطينة, وكان عددهم مخسة ومخسني جماهدا, أصدر يف جملس ح

أربعة عرش شخصا حكم عليهم باإلعدام, عىل : املجلس حكمه كالتايل
رأسهم زعيم الثورة الشيخ حممد أمزيان, سبعة أشخاص باألشغال 
 .الشاقة ملدة عرش سنوات, شخصان باإلقامة اجلربية ملدة مخس سنوات

, أن تتظاهر  السلطة الفرنسيةبعد صدور هذه األحكام, حاولت
بالرفق والرأفة, فأصدرت عفوا جزئيا عىل املحكوم عليهم باإلعدام, 

                                                 
א -)1( ،א אא

א ، ، ،)–(א א א
א א.א א ، א ، א

א1879 אא א ، 1986،72.
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ّوعوضت أحكام اإلعدام باألشغال الشاقة املؤبدة والنفي, حيث تم 
وفيها تويف ) Corsica −كورسيكا(نفي الشيخ حممد أمزيان إىل جزيرة 

 تسليط نوع من القمع  أثناءها, عمدت السلطة الفرنسية, إىلم1889عام 
وجو من الرعب يف أوساط األهايل, فاعتقلت الكثري من العلامء 
واملشايخ وقدمتهم للمحاكم, نظرا ملا يشكلونه من خطر عىل سياسة 
فرنسا العسكرية واإلدارية, نذكر من هؤالء الشيخ اهلاشمي دردور, 

ديه إىل الرمحانية بوادي عبدي, الذي دعا مري) مدرونة(شيخ زاوية قرية 
رفض أوامر أعوان السلطة الفرنسية ومقاطعتهم, يبدوأن السلطة 
الفرنسية قد أجلت القبض عىل الشيخ اهلاشمي دردور ومن معه, حتى 

. م1880ال يتسبب ذلك يف اتساع دائرة الثورة, إىل أن حان شهر أكتوبر 
فألقت القبض عليه وثلة من أتباعه ونقلتهم إىل سجن قسنطينة, ومتت 

حيث قىض فيه الشيخ اهلاشمي ) كورسيكا(متهم ونفتهم إىل جزيرة حماك
 حيث م1890دردور عرش سنوات وأربعة أشهر, إىل أن أفرج عنه يف عام 

  )1()مدرونة(رجع إىل مسقط رأسه بـ 
ثورات متواصلة الم باألوراس, حتى كانت 1879ما إن هدأت ثورة 

وعاممة من أوالد بضد الوجود الفرنيس يف اجلزائر, من ثورة الشيخ 
                                                 

א-)1( א א א א א א
א1895 א אא،، אא א
א141899א ،،א א ، א

، א ،، א א א א ،،
201421 −25.
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م إىل ثورة عني الرتك ومليانة يف 1881يف عام  )1()الرشاقة(سيدي الشيخ 
م وثورة التوارق بأزجر اهلقار يف 1906ثورة عني بسام م إىل 1901عام 
 .م1914عام ) بني املحمدية ومعسكر(م وثورة بني شقران 1911

                                                 
א -)1( א א א א א

אא:א)א(א − 1864(א
א)1881 ،1996.
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  ويالت الحرب العالمية األولى

  )م1918 - 1914(

م 1914جويلية −يوليو 28عندما اندلعت احلرب العاملية األوىل يف 
حيث اخرتق اجليش األملاين بلجيكا يف طريقهم إىل فرنسا, وأعلنت 
بريطانيا احلرب إىل جانب حليفتها يف الرابع من شهر أوت, وهكذا يف 

دولة إىل جانب التحالف من أسبوع واحد, وقفت ثالثة وعرشون 
الصني, اليابان, اليونان, روسيا, رومانيا والواليات املتحدة : بينها

 ) )1(أملانيا, النمسا وتركيا(األمريكية, ضد الوفاق الثالثي 
ُعندما إندلعت احلرب, وضعت اجلزائر كلها يف حالة حصار 
ها وإستنفار وطوارئ, ألن اإلدارة اإلستعامرية, ختوفت أن يستغل

 –قوبن (اجلزائريون ضدهم, خاصة بعد أن قامت الطرادتان األملانيتان 
goben (و) برسلو− preslou ( بقصف مدينتي عنابة وسكيكدة, فوجه

نداء إىل اجلزائريني دعاهم فيه إىل اهلدوء ) lutaud −لوتو(احلاكم العام 
 .واحلفاظ عىل النظام واألمن

                                                 
א -)1( א)(א א א א א

א א א א א א ، ،1915א א א ،
א،1918 א א،

א)1918− 1453( א ، א א .א

)1914-1918(
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 فرنسا, إذ أصيبت باهنزامات كانت احلرب العاملية األوىل حرجة عىل
االستعامرية سياسة أمام تقدم اجليش األملاين, يف حني واصلت السلطة 

ة وفرض الرضائب الباهظالقتل والنفي والترشيد ومصادرة األرايض 
 .عىل السكان

إن األنباء الواردة من جبهات القتال تدل عىل أن فرنسا واحللفاء 
نسية جتزم بأن االنتصار يف احلرب اهنزموا رش هزيمة, وأن السلطة الفر

مرهون بكثرة الرجال, وبذلك دفعت بأبناء اجلزائر يف سعري ويالت 
هذه احلرب ومحلتهم يف الشاحنات باجلملة بال أدنى اعتبار, ودفعت هبم 
إىل جبهات القتال بدون أبسط تدريب, ليكونوا الطعم السهل, واحلطام 

 .ق وخطوط الدفاع عن فرنسااهلش, والوقود امللتهب, يف حمارق خناد
وقد شارك يف هذه احلرب الرضوس حوايل ستون مليون جنديا, 

, وأن مائة ًاتل منهم حوايل مخسة وعرشون مليونُثلثاهم للحلفاء, ق
 الذين تم جتنيدهم خالل احلرب ني وسبعني ألف, هم اجلزائريونثنوا

الكربى, تلك احلرب التي أكلت ستا وعرشين ألفا, هؤالء هم 
جلزائريون, الذين شاركوا يف كل املعارك إىل جانب الفرنسيني, وسقطوا ا

 .فداء حلرية فرنسا ومصاحلها
 وغريها من )Verdun –فردان (وقد قاتل اجلزائريون عىل جبهة 

اجلبهات, أحدهم كان األمري خالد حفيد األمري عبد القادر, الذي كان 
ّالبعض يقدره, والبعض يتخوف أويغار منه, ملا  أظهر من صفات الفتوة ِّ
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والشجاعة, وما كان يتمتع به من صفات اهليبة, وكان حني يتكلم عن 
لقد ": حرب اجلزائريني يف احلرب العاملية األوىل, كان يقول بكل مرارة

وضعونا يف الصفوف األوىل, وذلك دون مقابل من الترشيفات 
 )1(."أواملزايا

عادها ونتائجها, فقد فعال, لقد عرف اجلزائريون, معنى احلرب وأب
كانوا يدفعون الثمن وال يستفيدون, ويعلمون, أن احلرب حني تقوم, 
فإنام تقوم بني األقوياء, فتتحطم الرؤوس, وهتوى دول, والشعوب 
الضعيفة, هي التي تدفع الثمن, ولكن هيهات, فاجلزائريون, ما 

مرة خضعوا وما إستكانوا يوما إلرادة فرنسا, بل ثاروا يف ثورات مست
  .ومتواصلة

                                                 
)1(-:، א)302000–1(א ، א א
،)Verdun−א(א א א ، א ، .357–331 2000א
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  م ثورة األوراس

يف خضم احلرب العاملية األوىل, كان اإلستياء والتذمر يزداد من 
سياسة فرنسا االستعامرية, التي عمدت إىل تسليط نوع من 
اإلضطهاد والبطش بحق سكان األوراس, منها إجبارهم عىل 
 املشاركة يف احلرب بالتجنيد اإلجباري, مما أدى إىل بروز العنف

 خاصة )1(الثوري, إذ ظهر العصيان وعدم طاعة اإلدارة الفرنسية
وأن هناك من الثائريني من متركزوا يف اجلبال, وأعلنوها ثورة عىل 

 .فرنسا وعمالئها
أمام هذه األوضاع بدأت بذور الثورة باتفاق زعامء قبيلتي أوالد 

  نوفمرب12سلطان واخلذران بمهامجة برج حاكم عني التوتة يف ليلة 
 ومل يتمكن احلراس حتى )Henri Marcelle − هنري مارسيل (م 1916

من إيقاظه, وكان أول من تلقى رضبة قاتلة, وأصيب نائب دائرة باتنة 
الذي كان يف مهمة بعني التوتة, )  Cassinilley Victor− كسينيل فيكتور(

تويف عىل إثرها, كام جرحت إحدى بنات حاكم البلدية, واستوىل 
 ما يف اخلزينة, وأثناء اإلنسحاب أمر الثائر حممد بن عيل بن الثوار عىل

  .النوي بإرضام النار يف الربج
                                                 

)1(، א.א א א א ، א ،1) 1930 -1900(א
، א א א ،1969،237 –251. 

1916
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م اجتمع أعيان كل من سكان بيطام وأوالد 1916 نوفمرب 14يف ليلة 
سلطان وسقانة وأهل احلضنة الرشقية, وقرروا اهلجوم عىل برج بريكة 

والد عوف بوهنتالة ليال, واهتم الفرنسيون شيخ سقانة بلوذيني, وشيخ أ
وحسني الرشيف بن التومي, مقدم زاوية مقرة بتنظيم هذا اهلجوم, أثناءها 

منخفضات جبل ) Delom −ديلوم(عربت قوات فرنسية بقيادة العقيد 
, الذي أصبح ملجأ للثائرين, وحورص )1(أوالد سلطان إىل جبل متلييل

واملضائق اجلبل من مجيع اجلهات, وكلف الفرسان بمراقبة املمرات 
سبع (اجلنوبية والغربية, كام أقيم حاجز عىل منبع الغزالن, وعىل وادي 

 .ملنع إنسحاب الثائرين نحواجلنوب) مقاطع
من جبهات القتال ) 205(يف تلك األثناء, تم سحب الفرقة رقم 

) Miny−ميني (بأوربا, ووجهتها األوراس, لتوضع حتت قيادة اجلنرال 
م لتبارش عملياهتا التمشيطية, إذ تم القبض 1917ابتداء من شهر جانفي 

عىل كثري من الثائريني, وكان القمع شديدا وصارما, حيث بدأت 
معنويات الثوار تنهار, خاصة عندما قامت السلطة اإلستعامرية بجمع 
النساء واألطفال يف حمتشدات بعني التوتة ومروانة, من أجل الضغط 

معظمهم من أجل إنقاذ عىل الرجال لإلستسالم, وفعال إستسلم 
عائالهتم من الربد واجلوع واإلهانة, وهبذه الطريقة تم إمخاد الثورة يف 
ظرف شهرين, وذلك عن طريق احلرب النفسية, وكشف خمابئ تواجد 

                                                 
א:)1( א .א
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الثوار واألسلحة واملؤن, كل هذه العوامل وغريها, سامهت يف إحباط 
ألن معنويات الثوار, بحيث إستسلم الكثري منهم بأسلحتهم, 

اإلمكانات املادية قد نفذت, واجلانب البرشي الثائر, أوشك أن 
, ونذكر بعض الثوار الذين كان هلم ذلك الدور الكبري يف )1(ينتهي

حممد بن عيل بن : م, وانتشارها وتوسعها, وهم1916اشتعال فتيل ثورة 
 مقدم الطريقة صحراوي حممد بن عمر الشليحي من متلييل, )2(النوي

بدوار الربيكات, أمحد جاب اهللا, نفي إىل كاليدونيا, احلاج الرمحانية 
حممد بن لوذيني حممدي شيخ زاوية سقانة, نفي إىل سعيدة وتويف هبا, 
ُحممد بن أمحد بوهنتالة, سجن بباتنة وتويف بالسجن, الشيخ حممد بن 
السعيد رمحاين, نفي إىل وهران مدة أربع سنوات, عمر أوموسى 

 جاب اهللا مرزوق )3(زملاط األول, العيدون اهليدوقعقيني, املسعود بن 
                                                 

א. 1989א،:-)1(
א א א א–א–א ، א א

א .1916א)א(א
א א ،)1995− 1905(א א א

א ، א א אא א א
א.1916א: א א א ،−א

א  .528 –1996،521.א
)2(-، א א ، 1917א

، אא ، א א ،. 
א:א -)3( ،1916א א

،220 −233، א א א א ، ،
،26 - 27.
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اجلمعي ) بومرصان(بن احلاج عبد اهللا, الصالح بن حممد أمزيان 
السعيد بن احلسني, عبد اهللا بن عيسى بوقرة, فوحال عجول بن محو, 
بن جاب اهللا اهلوام, أمحد بن الطيب بوزيد, حممود بن عبد اهللا بن عبد 

حرزاهللا, قدوري النوي شباحي وبن الصمد, حرز اهللا عيسى بن 
 .عبيدي الصالح وآخرون
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  بداية المرحلة األخيرة

أظهرت األحداث, أن الشعب اجلزائري, ما خضع وال استكان 
نتفاضات فبعد مرحلة الثورات املريرة وااليوما إلرادة فرنسا, 

املتواصلة, كانت احلرب الكربى التي زج فيها أبناء اجلزائر كرها, 
, وفرنسا تدرك جيدا أن )1(يتها لصالح التحالفوكانت هنا

اجلزائريني ال يفتأون يطالبون بحقوقهم, و متثل ذلك يف رسالة 
رئيس وزراء فرنسا يف سنة ) Herriot − هرييو(قدمها األمري خالد إىل 

 : م حتوي مطالب منها1924
 )L’Assemblée Nationale(متثيل اجلزائر يف اجلمعية الوطنية الفرنسية 

 .)Les Colones(اوية بنسبة املعمرين مس
 املساواة يف املسؤوليات واحلقوق مع الفرنسيني, بخصوص *

 .اخلدمة العسكرية

جراءات املتخذة ضد  كافة القوانني االستثنائية, واال إلغاء*
حماكم (و) code de l’indigéna −قانون األهايل(اجلزائريني, خاصة 

 ).tribunaux Répression -القمع
                                                 

)1(- ، א א ، א א א א ، א א א א
، א ، א ، א א(א )א

א ،1918–א11א א א א ،
א א א א א .א
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د ضايقت السلطات الفرنسية األمري, بعد نرشه هذا الربنامج وق
 )1(ودفاعه عنه, واهتمته بالتعاون مع ثورة عبد الكريم اخلطايب باملغرب

 . اهلجرة إىل سوريا يف آخر األمرمما دفعه إىل
وبعد األمري خالد, كان مصايل احلاج, حيث أسس يف املهجر عام 

ودين يف أوروربا الغربية من م حزبا ضم أغلب املغاربة املوج1926
 وقد رفع هذا )2(.E.N.A) –نجم شامل إفريقيا (عامل وطالب, وسامه 

 :احلزب شعار
 .ستقالل التام للجزائراال *

 .انسحاب قوات االحتالل الفرنيس *

 .ي تشكيل جيش وطن*

ولكن , م من قبل احلكومة الفرنسية 1937وكان هذا سببا حلله عام 
قام مصايل احلاج بتأسيس حزب  )ل إفريقيانجم شام(بعد حل حزب 

 محل نفس شعارات م1937 مارس 11 يف )3( P.P.A)–الشعب اجلزائري (
                                                 

א-)1( א:א א ،
א1920 ،אאא א א ،

א ،א א
א ، א א ، א א א

1926)Madagascar(، ،
א א ، ، א .1963א

(2)- Etoile Nord Africane. 
(3)- Parti du Peuple Algérien. 
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 من أن يكسب )1(وقد متكن احلزب اجلديد, ومنهاج احلزب السابق
 ., حتى جرى حله بدورهأنصارا كثريين داخل اجلزائر وخارجها

  يف تعبئةيف نفس الفرتة ظهرت حركة جديدة, كان هلا فضل كبري
مجعية العلامء : (ستعامر الفرنيس وهياملشاعر الوطنية والدينية ضد اال

برئاسة الشيخ عبد احلميد بن باديس, التي  )2()املسلمني اجلزائريني
 .م1931بدأت نشاطها عام 

إحتاد (م أنشا فرحات عباس حزبا دعاه باسم 1938يف سنة 
جمه وجوب متتع كل وقد طالب يف برنا )3( U.P.A)–الشعب اجلزائري

جزائري بحقوق املواطنة, وكان رد السلطات الفرنسية حل احلزب, 
 .ومالحقة فرحات عباس نفسه

                                                 
א-)1( א א א אא ، א

א א א א ، א א א ، א ، א ،
، א א א ، א  .1985،200 א

אא -)2( א א ، א אא
א ، א ،:א ،א א א א א א

אא א א א א 1349א17 א

א051931/ .א
(3)- Union Populaire Algérienne. 
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الثانية

 
العالمية

 
والحرب

 
  الجزائريون

)1939 - 1945(  

 1939عندما شق اجليش األملاين طريقه يف أول سبتمرب من عام 
يخ العامل,  بدأت بذلك أعظم حرب دموية يف تار)1(م عرب بولونيا

وأكثرها نفقة وأوسعها نطاقا وأشدها تدمريا, فبينام كان القتال يف 
احلرب العاملية األوىل مقصورا إىل درجة كبرية عىل قارة أوربا, 

 فيام عدا أمريكا − جعلت احلرب العاملية الثانية من مجيع القارات
 وأكرهت الدول )2( ساحة هائلة واسعة للطعن والقتال− اجلنوبية

ا, حتى التي مل تشرتك فيها بالفعل, أن تتحمل بدرجة كبرية مجيع
أو صغرية, غصصها وآالمها, وأن تكوى بنارها, وحتس بكوارثها 

 .وفواجعها, منها اجلزائر

                                                 
א -)1( ، ، א א א

א ، א א ، א א
א .א

א -)2( א א)א(:א א א ، ،
،)א(א א ، א ، א ).א(،

)1939-1945(
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, فهل يكون اجلزائريون )1(واحلرب هذه املرة بني أملانيا وفرنسا
ّهذه فرنسا ذاقوا مرها, وتلك أملانيا  !بجانب هذه أوجانب تلك?

ومن ) عدو العدو صديق(عرفون أطامعها, ولكنها عدوة فرنسا ووي
هذا التفكري, انطلق كثري من اجلزائريني يتفاءلون باحلرب, اعتقادا 
منهم بأن التنافس بني األقوياء, يتيح الفرصة للضعفاء ألن يتنفسوا, 
وأن جيدوا منفذا لتحقيق بعض الرغبات الوطنية عىل األقل, وقد 

الروح, التي بدأت تسود يف األوساط اجلزائرية, شعرت فرنسا هبذه 
وبدال من أن تسري يف اجتاه عميل يتجاوب مع اآلمال الوطنية للشعب 
اجلزائري, جلأت إىل متابعة الوطنيني بالقهر والبطش, فلقد طغت 
موجة عنيفة من االعتقاالت تبعتها محالت تعذيب مرعبة وحماكامت 

                                                 
א -)1( ، ، א−א א א−א

א ،1966،2،356-363א ، א
، א ،א א ، א .3004− 1971،8،3002א
:

א:1940 17-21 א א  .א
 .א:1940א16
א:1940א 10 א  .א
א:1940א13 א  .א
 .א)VERDUN−א(:1940א 16
،:1940א 22 א א ،א א א א

א  .א
א:41940 א א א א א א א .א
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حممد بوراس بتهمة  )2(شافلك, منها اعتقال الشاب ا)1(باإلعدام
 .م1941 ماي 27وحكم عليه باإلعدام يوم ) اجلوسسة لصالح األملان(

قرر اجلزائريون أن ,  بتونس1942حينام حل اجليش األملاين عام 
بحكم وجودهم قريبا من احلدود اجلزائرية , ّيكونوا جيشا جزائريا

ّوكون هذا  )3(ملانوالذين أرسهم األ, التونسية يف اجليش الفرنيس
,  التونسية−اجليش قيادة جزائرية وفتح واجهة عىل احلدود اجلزائرية 

وبعد انسحاب اجليش األملاين من , حقق فيها انتصارات عىل احللفاء
وقع العديد من قادة وجنود اجليش اجلزائري يف قبضة , تونس

 . قاسيةّ, وحوكموا وصدرت ضدهم أحكامالفرنسيني
يف موقف اجلزائريني بتأثري اشرتاكهم يف ّوخالل احلرب, ظهر حتول 

احلرب, وهزيمة فرنسا أمام األملان, واألفكار اجلديدة التي انترشت 
                                                 

)1(-،:، א א
אא ، א א ، א א א ،

א א א ، א א ، א א
א .א

א-)2( א א ،1935א א
א א ، א א ،א א א

א א ،.
א-)3( א א א א אא א ،

א ، א ، א א א
، א:.א ، א א

א ،18301454א ، א א ،1985،197 - 199. 
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م فوجئت فرنسا 1942أثناء احلرب, فبعد نزول احللفاء يف اجلزائر عام 
بإمجاع زعامء اجلزائر حول بيان قدمه باسمهم فرحات عباس, وكان هذا 

نقطة ) manifeste du peuple algérien −بيان الشعب اجلزائري(البيان 
حتول يف تاريخ السياسة الوطنية يف اجلزائر, وقد واجهت فرنسا أنصار 
البيان بالعنف, فاعتقلت رئيسهم فرحات عباس وعدد من الزعامء, ومل 

احلركة الوطنية اجلزائرية, ألن أملانيا تركت حلكومة حيدث أي تقدم يف 
 بالعمل يف اجلزائر فرفض ممثلو هذه لةحريتها الكام )Vichy()1−فييش(

احلكومة, عريضة فرحات عباس, التي تطالب ببعض احلقوق كاملساواة 
 .بني اجلزائريني والفرنسيني

قرتاب هناية احلرب العاملية الثانية, رأت فرنسا أن تسمح بنوع من مع ا
احلريات السياسية, فأعلنت عن قرب إجراء إصالحات واسعة يف النظام 

يس واإلداري يف اجلزائر, وهذا ما سمح لكل من فرحات عباس السيا
ومصايل احلاج بالعودة إىل ممارسة النشاط السيايس من جديد, حيث أسس 

اإلحتاد الديمقراطي للبيان (فرحات عباس حزبا جديدا حتت اسم 
   )U.D.M.A()2–اجلزائري 

                                                 
)1(- ) vichey(:1940، א א

א א ،1944א א)(א ، א
1945.

(2)- Union Démocratique des Manéfeste Algérien. 
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وأما مصايل احلاج فقد أسس يف تلك الفرتة حزبا جديدا بدال من 
–نتصار احلريات الديمقراطية حركة ا(أطلق عليه إسم ) حزب الشعب(

M.T.L.D( (1)عن كل حزب آخر, بأهنا احتوت تنظيام تلف خت, هذه احلركة
رسيا, وهذا التنظيم أصبح من أشد احلركات الوطنية رسوخا وأقواها 

 .جذورا يف خاليا الشعب اجلزائري
) تيار التاريخ(يق فعال, لقد كان الطريق شاقا وطويال, وهو طر

غري أن فرنسا, مل تدرك هذه احلقيقة التارخيية, ال من حيث هزيمتها يف 
 .احلرب العاملية األوىل وال احلرب العاملية الثانية

                                                 
(1)- Mouvement pour le Triomphe des Libertés Démocratique . 
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  مخازي المنهارين

 )1(م وضعت احلرب العاملية الثانية أوزارها1945 يف شهر ماي

 احللفاء, وعز وختلصت فرنسا من قبضة األملان اخلانقة, وحتررت بفضل
عليها, أن يردد عىل مسمعها, ما مفاده, أهنا استنجدت بجيش من أبناء 
أفريقيا الشاملية للدفاع عن وجودها أمام املد النازي, وأهنا خاضت 

ومل تقبل أن   حرب التحرير واخلالص بدماء وأرواح غريها من الشعوب
ل , أمام حجافيسجل التاريخ, أن باريس هوت مستسلمة مستكينة

 بل لقد )l’Arc de Triomphe(برلني الزاحفة, حتى قوس النرص بباريس 
 )Les Gaulois(باركت احلكومة اجلديدة, يد هتلر املدودة عىل بالد الغال 

وأصبحت موالية ألملانيا النازية, وهذا يعني أن استقالل فرنسا, انتهى 
من األملان, أمام احللفاء والعامل, نتيجة الصدمات العنيفة, التي تلقتها 

وتركتها غارقة يف حالة من الوجوم, واليأس يف أمل التحرير, ورأت يف 
كربيائها عارا, وتصورت بأنه ال يمحى إال بالدماء والدمار, فهرعت 

إذ حدثت اصطدامات مروعة بني اجلزائريني من جهة,  .نحو االنتقام
ثانية, وبني أجهزة السلطة االستعامرية واملعمريني األوربيني من جهة 

 .حيث أراد األروبيون, رضب احلركة الوطنية قبل استفحاهلا
                                                 

א -)1( א אא א א א א
א א1945 /א א א

،1939/א א א א
، א א א א

א א א ، א) Hito Hiro− (א  ؟1989א
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بدأت هذه احلوادث حني أراد اجلزائريون, وأغلبهم من العامل, أن 
حيتفلوا بمناسبة إنتصار احللفاء عىل دول املحور, فحملوا العلم 
الوطني اجلزائري مع الفتات تطالب باالستقالل, فحصل الصدام 

ولكنه مل يكن اصطداما خطريا, وبعد أسبوع واحد األول بني اجلهتني, 
 − لوسيان أوليفريي( من هذا الصدام, حاول حمافظ الرشطة الفرنيس 

(Lucien Olivieri  م أن ينزع العلم من 1945 ماي 8يف مدينة سطيف يوم
حامله بوزيد شعال, الذي سقط شهيدا, فحصل اشتباك عنيف بني 

 شامل القسم الرشقي واجلنوب الطرفني, رسعان ما تفاقم وامتد حتى
الرشقي من اجلزائر, وقد استخدم اجليش الفرنيس فيه كامل قوته 
وأسلحته من طريان حريب وأسطول بحري ومشاة ومصفحات ضد 
ّاملدنيني العزل, وهذا ما أسفر عن سقوط أكثر من مخسة وأربعني ألف 

 11و 1 شهيد, مقابل حوايل مائتي أورويب قتيل يف الفرتة الواقعة بني
م وقد تركت حوادث ماي أثرا أليام يف نفوس اجلزائريني, 1954ماي 

ويقف  وأحدثت قطيعة كاملة بني اجلزائريني, وبني كل من يؤيد فرنسا
 .معها, بدال من أن يقف يف خندق املواجهة

ّإن الفكر النري, الذي قاد أبناء اجلزائر ملواصلة النضال الثوري, نجد 
 أمثلتها ما حتمله هذه السطـور لنائب رئيس له روافد ال تنضب, ومن

مجعية العلامء املسلمني اجلزائريني الشيخ حممد البشري االبراهيمي, الذي 
ستعامر, أهذا جزاء من لك الويل أهيا اال: (ّخلد جمازر الثامن ماي بقوله

استنجدته يف وقت العرسة, فأنجدك, واسترصخته حني أيقنت بالعدم, 
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 من كان يسهر, وأبناؤك نيام, وجيوع أهله, فأوجدك, أهذا جزاء,
وأهلك بطان, ويثبت يف العواصف, التي كادت تطري فيها نفوس أبناءك 
شعاعا, أيرشفك أن ينقلب اجلزائري من ميدان القتال إىل أهله, بعد أن 
شاركك يف النرص, ال يف الغنيمة, ولعل فرحته النتصارك مساوية 

, واألم جمنونة من الفزع, والدار لفرحته بالسالمة, فيجد األب قتيال
مهدومة أو حمرقة, والغلة متلفة, والعرض منتهكا, واملال هنبا ومقسام, 

 .والصغار هائمني يف العراء
 ماي, يوم مظلم اجلوانب بالظلم, مطرز احلوايش بالدماء 8يوم 

املطلولة, مقشعر األرض من بطش األقوياء, مبتهج السامء بأرواح 
مسه طبيعتها فال حياة وال نور, وخرج شهره من الشهداء, خلعت ش

ْطاعة الربيع, فال ثمر وال نور  وغبنت حقيقته عن األقالم, فال تصوير )1(َ
 .وال تدوين
الذكرى التي ال , ولك يف نفوسنا السمة التي ال متحى... !يا يوم

كل مالك , وكفىو ماي 8فأنت يوم , فكن من أية سنة شئت, تنسى
أن ندون , كل ما علينا لك من واجب, و نحيي ذكراك أنٌنْعلينا من دي

 .)3()يمسحه النسيان من النفوس  لئال)2(تارخيك يف الطروس
                                                 

א-)1( א א ، א א א א ، א א א
).א(

،:א-)2( א .א
א -)3( אא ، א ،:א א ، א .364− 1963،361א
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لقد قدم الشعب اجلزائري, فلذات أكباده ضحايا عىل مذابح 
احلرية بسخاء, مل يعرف له التاريخ مثيال من قبل, وأعطى لإلنسانية 

واالستمرار يف الكفاح, أمثوالت خالدة يف اإلباء والصرب والشجاعة 
أمثوالت, يقف أمامها وطويال مئات املاليني من بني البرش, احرتاما 
وتقديرا لعظمة هذا الشعب, الذي منحها وجمانا, نامذج رائعة من 

 .نامذج التفوق عىل األمل واخلوف والقسوة
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  اإلعداد واإلمداد

استخلص اجلزائريون العرب من نتائج احلرب العاملية األوىل 
م إذ أصيبت احلركة الوطنية 1945والثانية, ومن جمازر الثامن من ماي 

بطعنة مريرة, أثبتت للشعب, وأكدت للمناضلني الوطنيني, أن فرنسا 
ال يمكن أن تقتنع يوما, أن للشعب اجلزائري احلق يف احلرية 

 .واالستقالل, وتيقنوا أن ال سبيل, إال سبيل املقاومة املسلحة
ل بمدينة أريس حمي الدين بكوش, املعروف يف يف هذه األثناء ح

كان قد أعتقل وأودع سجن تازولت, ) ولد الصادق األمني(عنابة بـ 
وبعد االفراج عنه, وضع حتت اإلقامة اجلربية بأريس, فكان أن إتصل 
باحلاج زراري سامحيي, فإستطاع أن يكون خلية أوىل ألول نظام 

ري سامحيي, الصالح خمتاري, احلاج زرا: سيايس يف املنطقة تتكون من
خلرض بعزي وخلرض قربازي وانضم مصطفى بن بولعيد إىل التنظيم 

فعاال, حيث أعطى نفسا  ا فكان عنرص1945السيايس يف شهر ماي 
 . احلريات الدمقراطيةجديدا بنشاطه وماله حلركة إنتصار

 يف األوراس, عنارص محلوا السالح ضد االستعامر وكان أن ثار
أو ) لصوص الرشف(وأطلق عىل هؤالء ما أصطلح عليه بـ الفرنيس, 

ّوأخذوا يصعدون يف هلجتهم ويوسعون فكرة ) اخلارجني عن القانون(
االنتقام, فأعلنوها حربا مفتوحة عىل فرنسا وأعواهنا, الذي ال 
يتورعون يف مصادرة أمالك السكان وإرهاقهم بالرضائب, وإىل 
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 لكل من يرفض سياسة فرنسا, التامدي يف الضغط والرتهيب والوعيد
احلسني برحايل, بلقاسم قرين, الصادق : ونذكر من هؤالء الثائرين

 املكي عاييس, الصالح وصاف, مسعود بن زملاط, )1()قوزير(شبشوب 
عيل درنوين, رمضان حسوين, حممد بن عمر بن سامل, حممد بلعكل, 

 درنوين, خلرض بن قدور, حممد الصالح بن سامل, املسعود خمتاري, عيل
) أطال اهللا عمره ()2(أمحد قادة مسعود معاش, الوردي بن عبد اهلادي

خلرض بورك, بن لزرق وصاف, خالد نويوة, حممد العابد بونخل, 
 .وحممد بن أمحد مزييش, عامر بودر, ويس عيل صايغي

كانت تفرض , غري أن رضورة إجياد هيئة حترض للكفاح املسلح
 يف تعبئة )تصار احلريات الديموقراطيةحركة ان(هلذا رشعت , ونفسها

 فيفري 15فعقدت إجتامعا يوم , الشعب اجلزائري للنضال الثوري
                                                 

א)(א-)1( א א א א ، א א א
א ، א א א א ، א אא
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املنظمة (تقرر تكوين و) بلكور (ـب 16 ببوزريعة العاصمة ثم يوم م1947
 التي كان هدفها التحضري عىل م1947عام أو الرسية  (1) )(O.S )اخلاصة

:  عنارصها بمقاييس مثلوتم اختيار, مدى معني للعمل املسلح
القيادة إىل هيئة  أوكلت مهمة, وكتامن السـر, القوة اجلسمية, الشجاعة

وكانت املنظمة يف , حممد بلوزداد وهوأركان وطنية يتوالها منسق عام 
, وبدأ صرب املناضلني ينفذ, هناكوهنا ,  قد أهنت تكوينهام1949أواخر 

 . مرحلة أكثر حسامكانت تريد املرور إىلالثورية  ألن القاعدة

 االتصال مهمة) خلاصةا املنظمة(توىل القائد مصطفى بن بولعيد يف 
, والعمل عىل متتني العمل الثوري, البالد أنحاء خمتلف يف باملناضلني

 املهام وتعقيداهتا, وكثرت املرحلة متطلبات تساير, منضبطة قواعدوفق 
مؤيدهيم, وقاموا  ألعضاء املنظمة, وبالفعل بدأوا بتعبئة النضالية

وا يدعون فيها كان) Le patriote - املواطن(بإصدار نرشة رسية حتمل اسم 
يني للتحرض حلمل السالح ضد املستعمر, والعمل عىل املواطنني اجلزائر

 .وضع حد للوجود االستعامري يف اجلزائر
أجهزة السلطة االستعامرية  ما كشفتبعد تأزما الوضع ازدادو

 يف مناطق تبسة وقسنطينة م1950 عام اخلاصة بعض خاليا املنظمة
وعنابة وسوق أهراس ووادي الزنايت, وتم القبض عىل اثنني 
وعرشين مناضال, بينام متكن بعضهم من اللجوء إىل جبال األوراس 

                                                 
(1 -)  Organisation Spéciale. 
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 شيئا فرنسا, أن أدركتواآلخرون عربوا احلدود إلـى القاهرة, وهنا 
 −  أكثرها وما−  زهتاأجه إىل األوامر هلا, وعليه, أصدرت يبيت ما

 .السكان حركات ورصد, جهة كل يف العيون ببث
 بولعيد بن مصطفى القائد عىل الشديدة املحنة كانت أن وحدث

 م1953 جويلية 16 يوم بباتنة مشلق ومسعود السعيد األخوين دار يف
 الفرنسيون بالبيت, وحارص يعدوهنا كانوا التي القنابل انفجرت إذ

ّعليهام, وعذبا, وصربا القبض وألقيالدار,  إعرتفا حتت  ولوأهنام, ُ
 .خطر يف باألوراسالعمل الثوري  لكانطائلة التعذيب, 

الوطنية,  احلركة من مناضلني بولعيد بن مصطفى القائد اختار
لغرور,  نواورة, عباس أمحد: وثبات, أمثال وعمل ثقة أصحاب
 يديعب الطاهر كعبايش, حممد عزوي, عثامن قرين, مدور بلقاسم

 غمراس كاوحة, الطاهر عامر بن عاجل, خلرض عجول )خلرض احلاج(
 وصيفي سعودامل بن خلرضو عاييس باديس, ومسعود العايش) النوييش(
 وختزينها األسلحة بجمع, وأمرهم واآلخرون )عمره اهللا أطال(

 ومجع, واألعراس الصيد يف تبذيرها عدم عىل والعمل, عليها واحلفاظ
 .العسكرية ةاأللبس من أمكن ما

 يف الثورية القاعدة متتني عىل يعملون اخلاصة املنظمة أعضاء كان
 بلوزداد حممد بقيادة سواء حد عىل والصحراء والزيبان األوراس
 السالح توفري من البد وكان, بولعيد بن ومصطفى بوضياف وحممد
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 مراحل يف وليبيا وتونس ريغ ووادي سوف وادي مناطق من وجلبه
 باملخاطر حمفوفة مغامرات للرجال وكان, صعبة روفظ ويف متعددة

حممد : , بتوجيه من مناضلني, منهمالكربى الصحراء وفيايف جماهل يف
 . وحممد األمني العمودي)1(عصامي
 ناطقم عرب النائية املناطق تلك من السالح جلب عملية متر
 إىل بوحدجية والدأو عمر والدأ فيض صحراء تعرب أخريا, وعديدة
عملية إيصاله  إلكامل متأهبني مناضلني نجد حيث, الوادي زريبة

) توماس( قرية قرب حامد ةيبزر منطقة يف خاصية خمابئ يف وحفظه
 الزريبي حممد, محودي بلعيد الصغري حممد: املناضلني هؤالء من نذكرو
 مناضلني إىل السالح بتسليم مهمتهم تنتهيو, درنوين احلاج الطيبو

 ليتعهدا كعبايش عثامنو قرين بلقاسم: مهاو ءالدهاو بالشجاعة عرفا
 التجريب مرحلة عىل متريره بعد لتخزينه غابة كيمل عمق إىل بحمله
, ديار يف وخيزن, احلجاج منطقة إىل بعدها لينقل, احلية ريةبالذخ

 )2(.املوعود املرتقب لليوم بشاحي حممدو بعزي خلرض: املناضلني

                                                 
)1(- :، א א א א א א א א א א א

، א .،א
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  ثوار عظماء

بلورت فكرة تكوين جلنة تطبق فكرة م, ت1954يف مطلع عام 
اللجنة الثورية للوحدة (الكفاح املسلح هنائيا, وبذلك تكونت 

م التي هتدف إىل إجياد قيادة 1954 مارس 6 بتاريخ )C.R.U.A()1 −والعمل
ثورية موحدة, تتخذ الكفاح املسلح وسيلة السرتجاع السيادة 

بن بولعيد, حممد بوضياف, مصطفى : الوطنية, وتشكلت اللجنة من
مراد ديدوش, حممد العريب بن مهيدي, رابح بيطاط, كريم بلقاسم, 
حممد خيرض, أمحد بن بلة وحسني آيت أمحد, وأسندت رئاستها إىل 
حممد بوضياف, ورشع هؤالء املناضلني يف العمل للتعريف بأهداف 
هذه اللجنة, ودورها يف التحضري للثورة املسلحة, وقد أخذ بعني 

تمثيل اجلغرايف يف القطر اجلزائري, بحيث كلف كل عضو االعتبار ال
ُبجهة معينة, بينام كلف وفد بالعمل السيايس خارج الوطن, وأصبح 
هذا الوفد عىل اتصال مستمر بالبلدان األوربية, ويف مقدمتها سويرسا, 
هبدف هتيئة املناخ الندالع الثورة, ومجع األسلحة وإرساهلا إىل داخل 

 .سائلالوطن بمختلف الو
واصل القائد مصطفى بن بولعيد االجتامعات املتتالية, رغم 
تنقالته إىل العاصمة ولبعض أنحاء اجلزائر, وحتى السفر إىل اخلارج, 
كان عمله الثوري يف األوراس متواصال من حيث مجع األسلحة 

                                                 
(1)- Le Comité Révolutionnaire d'Unité et d'Action. 
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م لتدريب 1954وختزينها, كام خصص فرتة من شهر جوان إىل أوت 
ا مكثفا, والتمرين عىل حرب العصابات, املناضلني تدريبا عسكري

وأمر كل مناضل أن هييء سالحه, وظل يؤكد أن القيادة الوطنية تعقد 
أمـال كبريا عىل منطقة األوراس يف تفجري الثورة وتغذيتها بأعداد 

 .املجاهدين والعتاد احلريب
ولتقييم عملية التحضري للثورة املسلحة, عقد القائد مصطفى بن 

باتنة, تازولت, آريس وخنشلة, :  من اللقاءات يف كل منبولعيد سلسلة
م بدار املسعود 1954مارس  30إنعقد يوم : جتامع األولوكان أمهها اال

بلعقون يف حي الزمالة بحضور نائبيه برش شيحاين وعاجل عجول, 
عباس لغرور, حممد خنرت, بشري حاجي, ) النوييش(الطاهر غمراس 

ورشيد أمحد بوشامل, عامر معاش ) رضاحلاج خل(حممد الطاهر عبيدي 
وأمحد نواورة, وكان موضوع اإلجتامع هوالتعجيل بالعمل املسلح, ألن 
املناضلني يف األوراس نفذ صربهم وأصبحوا ال يتحملون أكثر مما 

 .حتملوه بسب املضايقات املتكررة وتكالب اإلستعامر وأعوانه عليهم
أول اجتامع موسع  )اللجنة الثورية للوحدة والعمل(عقدت وهنا 
إلياس دريش بحي املدنية  يف منزل املناضل م1954 جوان 23: هلا بتاريخ

, إلختاذ التدابري الالزمة, إلنطالق العمل املسلح, سابقا) صالمبيوكل(
وقد ترأس هذا اإلجتامع التارخيي مصطفى بن بولعيد, وتم تقديم 

, يد واألهدافوالتجن, وحتضري برنامج العمل الثوري, اخلطة الثورية
مصطفى بن : وكان عدد احلارضين إثنني وعرشين مناضال وهم
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حممد , يوسف زيغود, حممد العريب بن مهيدي, ديدوش مراد, بولعيد
, عبد احلفيظ بوصوف, خلرض بن طوبال, رابح بيطاط, بوضياف
عامر بن , خمتار باجي, رمضان بن عبد املالك, مجعةوسويداين ب

عبد القادر , بلحاج بوشعيب, الم حبايشعبد الس, مصطفى بن عوده
سليامن , الزبري بوعجاج, سعيد بوعيللا, عثامن بلوزداد, العمودي

, صاحب الدار, إلياس دريش, وحممد مرزوقي, حممد مشاطي, مالح
إال أنه اعترب عضوا يف , مل يشارك يف املداوالت وال يف التصويت

 .ألنه آواهم يف منزله, عرشينوجمموعة اثنني 
ب رئيس اجللسة مصطفى بن بولعيد من حممد بوضياف طل

 حممد العريب بن مهيدي ومراد ديدوش, حول ةتقديم تقرير بمساعد
الئحة الرشوع يف الكفاح املسلح كوسيلة وحيدة لتجاوز اخلالفات 
الداخلية وإعالن الثورة, وهنا تعهد مصطفى بن بولعيد للجمع بأن 

 ستة أشهر من إندالعها, األوراس, سيتوىل إحتضان الثورة ملدة
حتى تشتد وتنترش يف كامل الرتاب الوطني, وقد انتهى التقرير هبذه 

نحن قدماء املنظمة اخلاصة, يرجع إلينا اليوم التشاور : (الكلامت
وقد عرض حممد العريب بن مهيدي الالئحة, ومتت ) وتقرير املستقبل
 .املصادقة عليها

اخلاليا الرسية يف واصل القائد مصطفى بن بولعيد تكوين 
األوراس, فكانت يف عني التوتة وباتنة وآريس وتازولت وبسكرة 
وخنشلة وسطيف وبريكة وعني ياقوت, وسيدي معنرص واملعذر 
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والشمرة ومروانة واجلهات األخرى, وزود مناضليها بالتعليامت 
التي منها, توسيع ) اللجنة الثورية للوحدة و العمل( الواردة يف برنامج

يا الرسية, واالهتامم بالعنارص الفعالة, ونرش األفكار التحررية اخلال
بني املواطنني, وكثف القائد مصطفى بن بولعيد االجتامعات بعدد من 

خلرض بن : مناضيل احلركة الوطنية الوافدين إىل األوراس, منهم
طوبال, رابح بيطاط, ديدوش مراد, عبد السالم حبايش, العريب دماغ 

رون من سجن عنابة, عامر بن عودة, يوسف زيغود, العرتوس, والفا
سليامن بركات, عبد الباقي بكوش, وحممد بوجدرة, وتوىل السهر عىل 

مصطفى بوستة يف ناحية : حياة وحتركات هؤالء كال من املناضلني
واحممد ) إينوغيسن(يف ناحية  )1(أريس وتكوت, ولونيس عاشوري

رة وعمه حممود يف كيمل جرعاوي يف ناحية كيمل اجلنويب, وعيل بد
أطال اهللا  (املسعود دمحاين, الشاميل, وعامر معاش يف ناحية يابوس

 . يف ناحية فم الطوب)عمره

                                                 
)א(א)א(،)1988-1924( -)1(

، ،:א ، א א ،
א .אא
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  الموعوداليوم 

لقد تقرر بداية املرحلة اجلديدة للجزائر, وهي تقرير إندالع الثورة 
: املسلحة بمبادئها وأهدافها, فكان إجتامع القادة أعضاء جلنة الستة

 مصطفى بن بولعيد, حممد بوضياف, مراد ديدوش, حممد :وهم
 أكتوبر 10 العريب بن مهيدي, كريم بلقاسم ورابح بيطاط, بتاريخ

سابقا, والذي تقرر فيه ) بوانت بيسكاد(م بحي الرايس محيدو 1954
تقسيم الرتاب الوطني يف املرحلة األوىل إىل مخس مناطق, وتعيني 

 : تايلمسؤوليها ونواهبم عىل النحو ال
πï2e úÔAé)eMe‰ïg_ú◊´fåéÚeL.ï¢ )e^مصطفى بن بولعيد, النواب  :

 .بشري شيحاين, عباس لغرور وعاجل عجول

úòèfvÚe úÔAé)eMï§é e_"òAé ÔÚe .få◊ÚeL.ï¢ )e^ ,مراد ديدوش 
يوسف زيغود, خلرض بن طوبال, عامر بن مصطفى بن عودة : النواب

 .وباجي خمتار

Úe úÔAé)eúvÚfvM-ûfnÔÚeL.ï¢ )e^عمر أوعمران :  بلقاسم كريم, النواب
 .والسعيد حممدي

úÈme Úe úÔAé)eMfìò}eóÆï ûe–$eL.ï¢ )e^ بومجعة : , النواببيطاط رابح
 .سويداين, الزبري بوعجاج وأمحد بوشعيب
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ú ´f∞e úÔAé)eMfìò}eóÆï ¬e ëïL.ï¢ )e^ ,حممد العريب بن مهيدي 
 .ّان بن عبد املالك, عبد احلفيظ بوصوف وبن عال احلاجرمض: النواب

ú Ãf Úe úÔAé)e s, qïMüe ~“ÚeL ,فيام بعد, أما حممد بوضياف 
فمهمته التوجه إىل اخلارج ليسلم البيان األول للثورة التحريرية إىل 

أمحد بن بلة,حممد خيرض وحسني آيت أمحد, : البعثة املستقرة يف القاهرة
الع الثورة املسلحة من إذاعة صوت العرب من القاهرة, ليعلنوا نبأ إند

 .حسب التاريخ املحدد
 La bataille de Diên− ديان بيان فو(بعد هزيمة فرنسا يف معركة 

Biên Phu()1( م يف حرب اهلند الصينية 1954 يف خريف)آنس ) الفيتنام
للعمل املسلح, وأدركوا أن الفرصة أصبحت ) جلنة الستة(أعضاء 
 23داخليا ودوليا العالن الثورة التحريرية, اجتمعوا يوم مواتية 
م يف دار مراد بوكشورة بالعاصمة, واستعرضوا يف 1954أكتوبر 

االجتامع مستجدات التنظيم الثوري والتحضري ملقدمات الثورة 
وتوفري الوسائل, وفعال اختذوا القرار احلاسم بتحديد اسم احلركة 

) جبهة التحرير الوطني(ناح السيايس الثورية املسلحة اجلديدة, فاجل
وحتديد يوم انطالقة ) جيش التحرير الوطني(واجلناح العسكري 

                                                 
א):( -)1( א א א א א
א)א(א א ،)NATO –א(א א

א אChristian de castries)  –(א ، א א א
א א  .1954א)Võ Nguyên Giáp−(א
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م مع اإلبقاء عىل رسيته إىل 1954الثورة التحريرية, وهو أول نوفمرب 
وكتابة البيان األول للثورة )  عقبة− خالد (موعده, وحتديد كلمة الرس 

 قصدوا إىل مصور بباب التحريرية, وبعد اإلنتهاء من اإلجتامع,
الوادي, وأخذوا صورة تذكارية, وقد استدعى مراد ديدوش 

إيغيل (الصحفي حممد العيشاوي, ليقوم بتحرير البيان وسحبه يف 
 .بقرية زعموم يف القبائل الكربى) إيموال
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  أيام وليال الترقب

كانت املستجدات تتسارع عىل أشدها يف األوراس, حيث عقد 
بولعيد, إجتامعا يف أواخر شهر أكتوبر يف قرية القائد مصطفى بن 

 يف دار املناضل بن −طريق خنشلة−شامل مدينة دوفانة ) لقرين(
الطاهر غمراس : حرضه قيادي املنطقة) مزيطي(مسعودة عبد اهللا 

عن باتنة, عجول عاجل عن أريس, بن مسعودة عبد اهللا ) النوييش(
ور عن خنشلة, صاحب الدار, حممد خنرت عن بريكة, عباس لغر

 .وموسى حاجي عن اخلروب
يف هذا االجتامع عرض مصطفى بن بولعيد, نص بيان أول 
نوفمرب, وتم سحبه والقانون األسايس جليش التحرير الوطني, 
وعرض املستجدات السياسية والعسكرية يف اجلزائر عامة واألوراس 
خاصة, وحالة تطور األحداث برسعة نحو املواجهة املسلحة ضد 

ستعامر الفرنيس وعمالئه, هنا أخرب القائد مصطفى بن بولعيد, اإل
اجلمع, بأن انطالقة الثورة وشيكة, وإستحلفهم الواحد تلواآلخر عىل 
كتامن الرس واملحافظة عىل ما جرى يف اإلجتامع إىل حني موعد اندالع 
الثورة, ثم تىل عليهم بيان أول نوفمرب الذي حرر يف اجلزائر العاصمة 

األمانة العامة, وكتب البيان باللغتني العربية والفرنسية, نقله من طرف 
عاجل عجول, باللغة العربية وعباس لغرور باللغة الفرنسية, وقد 
إقرتح عاجل عجول عىل احلضور إرسال ثالثني مناضال من يابوس 
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إىل خنشلة لإلنضامم إىل عباس لغرور لتنفيذ عمليات أول نوفمرب, 
−ملدينة( وكان االجتامع املوايل يف قرية )1(اعفتمت املوافقة باإلمج

يف دار عيل برغوث, تداول احلارضون, مسألة اختيار املكان ) إيشمول
, وتوجيه األفواج )2(االسرتاتيجي جلمع املجاهدين, وتوزيع السالح

الضاربة, وتم حتديد درشة أوالد موسى, وخنقة حلدادة لذلك, وهنا 
جول عاجل استدعاء املجاهدين أمر القائد مصطفى بن بولعيد, ع

) النوييش(للتجمع بدرشة أوالد موسى, كام طلب من الطاهر غمراس 
استدعاء املجاهدين, للتجمع بخنقة حلدادة, وكانت هذه التجمعات 

 .والتحركات, تتم يف كتامن شديد ورسية تامة
 أكتوبر, اجتمع الرعيل األول للثورة التحريرية يف دار 29يف ليلة 
بدرشة أوالد موسى, كام اجتمع ) أطال اهللا عمره(ايبة عيل بن ش

الرعيل األول للثورة التحريرية بدار أمحد بولقواس بخنقة حلدادة, 
وكانت الدرشة واخلنقة يف حراسة مشددة, بحيث ال خيرج من دخلهام, 
وقد أقام املجاهدون يومي السبت واألحد يف أماكن تواجدهم, 

 .استعدادا لالنطالقة الكربى
                                                 

)1(-، א א א א ، א א ، ، א
، ،2014،54-58.

א -)2( א ، א א
א ، א א א

א א א א א אא
1954، א א، א א ، א א ، א א، ،

، ، ، א א  .1984،109−117א
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بن بولعيد م قام القائد مصطفى 1954 أكتوبر 31 و30 ليلتي يف
بنشاط مكثف, حيث تم توزيع السالح عىل األفواج, وألقى خطابا 
توجيهيا هاما, حث فيه قادة األفواج واملجاهدين عىل الصرب 
والثبات, وتوجيه الرضبات العنيفة بكل قوة للعدو, وعدم التعرض 

يف هذه الليلة )  عقبة− خالد (ا للمدنيني وكانت كلمة الرس ليلته
الليالء, ويف اجتامع مكثف مجع فيه القائد مصطفى بن بولعيد قادة 

م إليهم خارطة عليها أماكن تنفيذ العمليات, حمددا َّاألفواج, وقد
إياها بإشارات ترمز لنوعية اهلجوم, وأثناء هذا اجلواملفعم بروح 

أريج األمل, كان القائد التضحية والفداء, امليلء بالرجاء, واملعفر ب
ُمصطفى بن بولعيد, يسدي التوجيهات لقادة األفواج من درشة 

: التي تتكون من )1(أوالد موسى, وخنقة حلدادة مع أعضاء القيادة
بشري شيحاين, عجول عاجل, عباس لغرور, مصطفى بوسته, مدور 

 .عزوي واملسعود بلعقون

                                                 
א:،-)1( ، א א ، א ،א א א ، א

، ، א א א .2013،176א
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  األفواج الضاربة

 نوفمرب 1 املوافق هـ1374 ربيع األول 6 يف سكون هدأة ليلة االثنني
وقد اندفع املجاهدون يف تلك , م انطلقت األفواج عىل بركة اهللا1954

وحتركت أقدامهم بإحلاح يف ظروف مل يعد فيها بد , اهلنيهات الطويلة
, وتستوي تضاريس األرض يف عتمة ليل نوفمرب البارد, من اإلقدام

بال والروايب وعرب الشعاب وكانت اخلطوات حثيثة ورسيعة بني اجل
وهي تشق طريقها صوب أهدافها , والوديانوالتالل والسفوح 

 كانت مخسة وثامنون ,حاملة أمال األجيال يف الثورة والتحرير, املحددة
 : حتت قيادة مصطفى بن بولعيد كاآليت)  الناممشة−أوراس (فوجا بـ 
: ة حلدادةخنق, ثامنية وثالثون فوجا:  أفواج درشة أوالد موسى−

ثالثة : خلروب, فوج واحد: بريكة, مخسة أفواج: بسكرة, تسعة أفواج
تسعة : ناحية الوجلة, ستة أفواج: خنشلة, أربعة أفواج: يابوس, أفواج
 .أربعة أفواج: , سوق أهراسمخسة أفواج:ناحية تبسة, أفواج

õ ó´ Ã£ïg ö ÷Ã ê´ sÔäAèe !Úe |eóÏ2e üf †‰ üf g :كان : عيل بعزي
الصالح , إىل مدينة باتنة لرضب جيش الصباحيية إجته, ىل رأس فوجع

اجته عىل رأس فوج إىل خنقة بني بوسليامن جنوب مدينة : غسكيل
: حممد مزوجي بن مسعود, صحبة ملبارك جغروري وآخرون, آريس

: العايش باديس, اجته بفوجه إىل فم الطوب لقطع املاء عىل املعمرين
 باشا عىل الطريق الرابط بني آريس ذهب بفوجه إىل ختريب جرس
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اجته بفوجه إىل خنقة بني : حممد عفوفو, وبني آفرة واحلجاج, وباتنة
اجته بفوجه إىل : الصادق جغروري, بوسليامن صحبة بلقاسم مباركية

ألهنا منطقة اسرتاتيجية يف الربط بني بسكرة , خنقة بني بوسليامن
: زحايف بلقاسم بوحممد بن ,ثم إىل مهامجة ثكنة الدرك بتكوت, وآريس

افر و ما حيتاج يف العملية إىل تظوه, اجته بفوجه إىل ختريب جرس باشا
ذهب بفوجه صحبة : عامر بن شايبة, اجلهود من طرف املجاهدين

نائبه حممد الصغري بن شيخة إىل حتطيم منجم إشمول الذي ينتج 
 رأس ذهب عىل: إسامعيل بن احلاج, الرصاص لفائدة اجليش الفرنيس

: حممد الرشيف بن عكشة, وهي منطقة اسرتاتيجية, فوج إىل شناورة
: عيل بوستة, ذهب بفوجه إىل عني التوتة للقيام بقطع أسالك اهلاتف
حممد الصغري , اجته بفوجه إىل جرس باشا لتعزيز الفوجني السابقني

 )سعوداملخلرض بن (أمحد وصيفي اجته بفوجه إىل باتنة صحبة : عزوي
ور وعزوي مسعود وحممد بيوش لرضب الثكنة العسكرية وحممد كي

اجته إىل تكوت لرضب : مصطفى غقايل, واهلجوم عىل خمزن األسلحة
اجته بفوجه إىل ختريب جرس : الوردي طورش, مقر القايد وأعوانه

الوضحة عىل الطريق الرابط بني فم الطوب وملدينة عىل سفح جبل 
أمحد بن , جته بفوجه إىل تازولتا: عيل بن خليفة عرويف, شليا الشاميل

وهي , اجته بفوجه إىل إينوغيسن صحبة الصالح زردومي: النوي
اجته بفوجه إىل : بلقاسم بن عامر مزياين, منطقة اسرتاتيجية للتموين

بلقاسم بن حممد , جبل رساوات بكيمل وذلك ملراقبة حتركات العدو
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 عىل الطريق اجته بفوجه إىل قطع أعمدة اهلاتف: الرشيف بن شايبة
ذهب بفوجه إىل ختريب : حممد بولقواس, الرابط بني آريس وملدينة

جرس قرية احلجاج عىل الطريق الرابط بني آريس وملدينة وخنشلة 
ملهامجة , اجته بفوجه إىل قرزة: مصطفى رعاييل, وبومحامة وملصارة

اجته بفوجه : العريب لعرويس, حراس الغابة وافتكاك السالح منهم
عىل الطريق الرابط ) انزا نزديرة(مد عرويف لتخريب جرس صحبة حم

اجته بفوجه إىل كيمل وذلك : عثامن كعبايش, بني منعة وآريس وباتنة
: بلقاسم بن عمر رمحاين, لرضب حراس الغابة وأخذ السالح منهم

حممد , اجته بفوجه إىل باتنة حلرق حمطة البنزين قرب حمطة القطار
عىل الطريق , قرب الشناتيف) انزا نزديرة( اجته بفوجه إىل جرس: ّشباح

: أمحد بن النوي بوجنيفة, الرابط بني باتنة وآريس وثنية العابد ومنعة
حممد , اجته بفوجه إىل إينوغيسن للمحافظة عىل املناطق االسرتاجتية

اجته بفوجه إىل ختريب جرس خنقة بورزان عىل الطريق الرابط بني : بلبار
اجته بفوجه إىل ختريب : د بن مسعود دراغلةحمم, آريس وعني الطني

اجته : الرشيف رابحي, جرس باشا صحبة بلقاسم بورزان وآخرين
مسعود , بفوجه إىل ضيعة وادي الطاقة للهجوم عىل املعمرين

اجته بفوجه إىل قطع أعمدة اهلاتف عىل الطريق الرابط بني : بعزوزي
 حمصول الرضائب اككاجته بفوجه إىل افت: , مسعود عاييسباتنة وآريس

اجته بمن معه من : زحايف بلقاسم بوسعود بن, املمن خزناجي إشمول
حممد , وهي منطقة اسرتاتيجية حتتاج للدعم, املجاهدين إىل كيمل
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شمول ياجته إىل ختريب جرس منجم إ) الندوشني(و املدع: علوي
اجته بفوجه إىل : حممد بن الطاهر بورزان, رشقي قرية أوالد حللوح

عامر بن , القريب من ديار والد مصطفى بن بولعيد) أفرا(ب جرس ختري
حممد وبلقاسم واجته بفوجه إىل خنقة بني بوسليامن صحبة عفوف: سعد

اجته بفوجه إىل تكوت ملحارصة دار  :أمحد بن عامر بنشوري, مباركية
 .اجته إىل مدينة آريس, ّعني عىل رأس فوج: أمحد نواورة, القايد

2e üf †‰ üf göÃe§® úÔé ê´ sÔäAèe !Úe |eóÏ: حممد الطاهر عبيدي 
اجته عىل رأس فوج إىل مدينة باتنة ملهامجة ثكنة املدفعية ): احلاج خلرض(

اجته بفوجه إىل باتنة ملهامجة ثكنة احلرس : وخمزن السالح, بلقاسم قرين
اجته بفوجه إىل مدينة باتنة, وذلك لرضب ثكنة : املتنقل, حممد بن ناجي

اجته بفوجه إىل مدينة ): النوييش(رس املتنقل, الطاهر غمراس احل
اجته : اجته بفوجه إىل باتنة, ناجي نجاوي: تازولت, عمر العايب

بفوجه إىل املعمرين بفم الطوب حلرق أكوام التبن وقطع أسالك 
اجته : اهلاتف وافتكاك السالح من املعمرين, حممد بن بلقاسم كاوحة

 وذلك ملساعدة فوج عيل بن شايبة القادم بفوجه إىل منجم إشمول,
بفوجه من درشة أوالد موسى, ألنه اختصايص يف صنع األلغام 

اجته بفوجه إىل مدينة تيمقاد, وذلك لوضع : وتفكيكها, حممد خاللفة
 )1(لغم يف جرس الربع, عىل الطريق الرابط بني باتنة وخنشلة 

                                                 
א -)1( א א א ، 19،א

א1418 א171998א א א =:א
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,  إىل باتنة متجهني)1(أربعة أفواج ضمن هذه األفواج, كانت من
وشاحنة مبارك , شاحنة حممد بن اهلادي بوخلوف, نقلوا يف شاحنتني

لدى وصوهلم إىل الضاحية , ووسيارة فرحات بن شايبة, صواحلي
فوج بقيادة حممد الطاهر , انقسموا إىل فوجني, الرشقية ملدينة باتنة

 .وفوج بقيادة بلقاسم قرين) احلاج خلرض(عبيدي 
صيادي أفريقيا (و هدفه, وهو ثكنة املدفعية واجته الفوج األول نح

– Les chasseurs d’Afrique ( وخمزن الذخرية احلربية, وتوجه جماهدان
ملباغتة احلارس بالسالح األبيض, حتى ال ينتبه اآلخرون من العساكر, 

ومن معه, حياولون ) احلاج خلرض(يف نفس الوقت, كان قائد الفوج 
                                                                                                                  

א)1997-2002(= א א א א ، א א א
א א ، א א

، א1374/11954א6א ،
א א א ، א א :א

א א ،،א א א א א
،،א א א א אא

א א ، א א א א א א א ، א
א:א ، א ، א א ،، א

، ،א، ،، א ، א א
،.

א א ، א א א אא :א
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م ذلك, ودخلوا عليها متجهني إىل إحداث ثغرة يف السور, فكان هل
خمزن السالح, واستطاعوا فتح بابني, األول والثاين, فوجدوا كميات 
كبرية من قطع األسلحة مشدودة بالسالسل واألقفال, بينام هم 
حياولون قطع السالسل وفك األقفال, حدث, وأن أطلق املجاهدان 

 Chochet −كويش أوجني (النار عىل احلارس فأردوه قتيال, وهو

Eugene ( وكذلك العسكري القناص)أودات بيار− Audat Pierre (
وهنا أرسع العساكر وهامجوهم, فكان تبادل إطالق النار بني اجلانبني, 

احلاج (وأعلنت حالة اإلستنفار بالثكنة, ومل يبق أمام قائد الفوج 
وجمموعته إال أن ينسحبوا بعد تفجري املخزن بام فيه, ثم ) خلرض

إىل حظرية اخليول, فأطلقوها, وانسحبوا, وهم يطلقون النار توجهوا 
صوب العساكر املهامجة, ويفجرون القنابل داخل الثكنة, فاشتعلت 
النريان, وعم الدخان األرجاء, لينذر فرنسا وعمالئها, بأن رشارة 
الثورة, انبعثت وتعالت, وأن صواعق ماحقة ستصب عىل املحتلني, 

 .)1(ئرّأنى وجدوا يف أرض اجلزا
وهناك الفوج الثاين, فوج بلقاسم قرين, مهمته مهامجة ثكنة 

وكانت العملية ناجحة عىل الرغم من ) garde mobile(احلرس املتنقل 
صعوبتها وأمهيتها يف تلك الليلة املشهودة, وانسحبوا ساملني, واجتهوا 
إىل مدينة رسيانة ملهامجة حارس املدينة وأخذ السالح منه, وأثناء 

                                                 
א:א -)1( א א ، א א
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) أوقرور(ل إطالق النار, سقط خالهلا املجاهد عمر مزوجي تباد
 .شهيدا, ويعد أول شهيد يف األوراس

ّونذكر, أن مسؤول منطقة وهران حممد العريب بن مهيدي, كلف 
 مهمة املتابعة – من جمموعة اثنني وعرشين –بن عبد املالك رمضان 

أول نوفمرب والتحضري للثورة التحريرية يف منطقة مستغانم, وقاد ليلة 
م هجوما عىل مركز الدرك بمنطقة سيدي عيل ومزارع املستوطنني 1954

م 1954 نوفمرب 4سقط البطل خالهلا شهيدا يوم ) بوسكات(بمنطقة 
 نوفمرب 11بمنطقة أوالد سيدي العريب بوالية مستغانم, وحدث يف يوم 

 إثر إصابته بجروح )1(م أن ألقي القبض عىل البطل أمحد زهانة1954
يغة, بعد اشتباك مع عنارص من جيش االستعامر الفرنيس, ليزج به يف بل

 19بسجن بربروس باجلزائر العاصمة, وكان يف ) 2208(الزنزانة رقم 
 عضو جمموعة اثنني –م أن أستشهد البطل باجي خمتار 1954نوفمرب 

بمجاز الصفا قرب جبل بني ) ّدايل بن شواف( يف معركة −وعرشين 
 .الثورة التحريرية يف سوق أهراسصالح, أحد معاقل 

                                                 
א-)1( א א)(א א

א א א א .1956א19א
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  الفجر الساطع

م ومطلع فجره شؤما ورعبا عىل 1954كان غسق ليل أول نوفمرب 
فرنسا وأعواهنا يف األوراس, إذ هومجت مراكز الفرنسيني يف عموم 

كان اهلجوم بفوج احلسني برحايل, وما كان  األوراس, ويف مشونش
معلم −  )Manrot-()1مانروت (مشونش الصادق, واملعلم ) قايد(من 

ّ وزوجته, إال أن ولوا هاربني, لكن مل يفلتوا من يد − لبقرية تيفلفا
حيث اعرتضهم, الفوج املكلف ) تيغانمني(الثورة يف ممر مضيق 

بعملية رصد الطريق الرابط بني بسكرة وآريس, الذي تكون من 
الصالح غسكيل, حممد صباحيي, ملبارك جغروري, بلقاسم أوفافا, 

محد غقايل, عامر برغوثي أمحد غقايل, إبراهيم بوستة, أمحد بن أ
لقد متوضعوا خلف الصخور ) أطال اهللا عمره(وحممد جرموين 

واألشجار, بعد أن وضعوا حاجزا من احلجارة يف عرض طريق 
احلافلة الناقلة للربيد, التابعة للهاشمي حليمي, والوردي بوسعد, 

  .والتي كان يقودها السائق, احلاج ابراهيم حليمي
 وقد حدثني −غروري إىل داخل احلافلة صعد املجاهد ملبارك ج

 تكلم مع الركاب, وأبلغهم بأن الثورة, −بذلك يف نفس املكان 
اندلعت, وأن املجاهدين, حتملوا املسؤولية, وتعاهدوا عىل أن يواصلوا 

                                                 
א -)1( א ، א .א
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اجلهاد ضد االستعامر الفرنيس وأعوانه, وواصل املجاهد كالمه, إال أن 
 احلق, وأغلظ الكالم الصادق, ثار بعد سامعه صوت) القايد(

, وحاول املجاهد جاهدا )1(للمجاهدين, وتوعدهم لدى حاكم آريس
سحب ) القايد(هتدئته, وإرجاعه إىل جادة الصواب, وبخفة حاول 

مسدسه, إال أن يد الثورة, كانت أرسع وأصوب, حيث كان املجاهد 
حممد صباحيي, يرتصده مسددا صوبه, ويتابع حركاته من وراء صخرة, 

بعد سوى أمتار, فأطلق عليه النار, فأصابه إصابة قاتلة, وتعرض ال ت
املعلم إلصابة هواآلخر, بينام أصيبت زوجته بجراح خفيفة, وكانت 
ّاألوامر, أال يطلق الرصاص, إال عىل مصادر النار, تلك هي أوامر 

  .الثورة, التي نفذت
ويف كلمة التأبني, التي ألقيت من قبل حاكم آريس عىل جثامن 

لقتيلني, توعد فيها املجاهدين باالنتقام, وذلك بغرض التخفيف من ا
اهللع, الذي سكن أعوان االستعامر, منذ أن وصلت إىل آذاهنم, أوىل 

هلم باندالع الثورة املسلحة, مما أقلق راحتهم, وجعل ) املنذرة(األخبار 
مستقبلهم, حماط بعالمات استفهام كبرية ملغمة, وهذا ما زاد يف عزيمة 
املجاهدين وإرصارهم عىل السري قدما مهام كانت التضحيات, من أجل 

  .حترير اجلزائر أرضا وشعبا
                                                 

א -)1( א א א ، ،)(א ، ، ،
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يعيد إىل الذاكرة صور , الرعيل األول للثورة التحريرية, إن تذكر
تشكل مثار تقدير , الذين تتمثل فيهم حاالت بطولية فريدة, الرجال

يهم أحد املفكرين كام قال ف, لقد كان هؤالء, واعتزاز كل اجلزائريني
وال , كانوا عىل قدر من الشهادة من أجل احلياة احلرة: (املعارصين

بمقدار ما , فبمقدار ما جتود النفس, حياة حرة كريمة بدون تضحيات
  ).حق احلياة احلرة الكريمة, متنح نفسها
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  البيان األول

إذا كان اإلستعامر الفرنيس, قد أصيب بدهشة وصدمة من إندالع 
التحريرية, فإن قادة الثورة, قد حرصوا عىل أن تكون إنطالقة الثورة 

الثورة الكربى حمددة األهداف واضحة املطالب لدى الشعب 
اجلزائري, والرأي العام العاملي, ومتاشيا مع هذه اخلطة, أصدرت 

 31جبهة التحرير الوطني, أول نداء هلا للشعب اجلزائري مساء يوم 
اح أول نوفمرب, حددت فيه أهداف وزعته صب. م1954أكتوبر عام 

الثورة ومبادئها ووسائلها, وحددت فيه بدقة غايتها من الثورة, التي 
  .تتجسم يف حتقيق احلرية واإلستقالل

وقد أيقنت جبهة التحرير الوطني, أن كل الوسائل السلمية 
املستعملة, والنضال السيايس الطويل, الذي خاضه الشعب اجلزائري 

لبه, كان دون جدوى, وبأن الوقت قد حان لتجنيد من أجل بلوغ مطا
الشعب يف الكفاح التحريري للمطالبة بحقوقه الرشعية, واملتمثلة يف 
إقامة دولة جزائرية مستقلة, من أجل هذا, وباإلعتامد عىل الشعور 
باهلوية اجلامعية, ودعامتها األوىل اإلسالم, والذاكرة األليمة التي 

هة التحرير الوطني كل اجلزائريني من كل تركها اإلستعامر, دعت جب
الرشائح اإلجتامعية, ومن كل مناضيل احلركة الوطنية لإلندماج يف 

  .الثورة التحريرية
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م عىل صوت 1954أفاق العامل صبيحة يوم االثنني غرة نوفمرب 
أقوى من كل حماوالت حاولت فرنسا خنقه, غري أن أصداءه, 

ونظرا ألمهية هذا الثورة املسلحة, إيذانا باندالع  التحطيم, لقد كان
  :البيان من الناحية التارخيية, نأيت فيام ييل بمقتطفات منه
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  نداء إلى الشعب الجزائري

 .أهيا الشعب اجلزائري
 .أهيا املناضلون من أجل القضية الوطنية

أنتم الذين ستصدرون حكمكم بشأننا ـ نعني الشعب بصفة 
ُناضلون بصفة خاصة ـ نعلمكم أن غرضنا من نرش هذا عامة, وامل ُ
َهوأن نوضح لكم األسباب العميقة التي دفعتنا إىل , اإلعالن َ َ ْ ُ

العمل, بأن نوضح لكم مرشوعنا واهلدف من عملنا, ومقومات 
وجهة نظرنا األساسية التي دفعتنا إىل االستقالل الوطني يف إطار 

الذي , لتباسأن نجنبكم اإل هو, الشامل اإلفريقي, ورغبتنا أيضا
 وبعض ,ها اإلداريونؤيمكن أن توقعكم فيه اإلمربيالية وعمال

  . السياسة االنتهازيةوحمرتف
بعد مراحل من  −  أن احلركة الوطنية , نعترب قبل كل يشء,فنحن

فإذا كان هدف أي .  قد أدركت مرحلة التحقيق النهائية− الكفاح 
مجيع الظروف الثورية للقيام خلق   هو– يف الواقع − حركة ثورية 

بعملية حتريرية, فإننا نعترب الشعب اجلزائري يف أوضاعه الداخلية 
 ,متحدا حول قضية االستقالل والعمل, أما يف األوضاع اخلارجية

 التي من ,فإن االنفراج الدويل مناسب لتسوية بعض املشاكل الثانوية
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 من طرف إخواننا  التي جتد سندها الديبلومايس وخاصة,بينها قضيتنا
  .العرب واملسلمني

 .إن املرحلة خطرية

 التي خيشى أن يصبح عالجها مستحيال, ,أمام هذه الوضعية
 التي مجعت ,رأت جمموعة من الشباب املسؤولني املناضلني الواعني

 التي ال تزال سليمة ومصممة, أن الوقت قد ,حوهلا أغلب العنارص
 الذي أوقعها فيه رصاع ,قحان إلخراج احلركة الوطنية من املأز

 والتأثريات لدفعها إىل املعركة احلقيقية الثورية إىل جانب ,األشخاص
  .إخواننا املغاربة والتونسيني

وهبذا الصدد, فإننا نوضح بأننا مستقلون عن الطرفني اللذين 
 فوق كل ,يتنازعان السلطة, إن حركتنا قد وضعت املصلحة الوطنية

غلوطة لقضية األشخاص والسمعة, ولذلك االعتبارات التافهة وامل
فهي موجهة فقط ضد االستعامر الذي هوالعدوالوحيد األعمى, 

  .الذي رفض أمام وسائل الكفاح السلمية أن يمنح أدنى حرية
إن جبهة التحرير الوطني, لكي حتقق هدفها جيب عليها أن تنجز 

العمل الداخيل سواء يف : مهمتني أساسيتني يف وقت واحد ومها
امليدان السيايس أويف ميدان العمل املحض, والعمل يف اخلارج جلعل 
القضية اجلزائرية حقيقة واقعة يف العامل كله, وذلك بمساندة كل 

  .حلفائنا الطبيعيني
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أن ووواجبك ه, إننا ندعوك لتبارك هذه الوثيقة, أهيا اجلزائري
التحرير إن جبهة , العمل عىل أن نسرتجع له حريتهوتنضم إلنقاذ بلدنا 

العازمون عىل  أما نحن, انتصاركوانتصارها ه, والوطني هي جبهتك
فإننا , الواثقون من مشاعرك املناهضة لإلمربيالية, مواصلة الكفاح

  .)نقدم للوطن أنفس ما نملك

ÛÊçÞ<xi^Ê 1954Ý  
íÞ^Úù]íÚ^ÃÖ]<< <
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إن بيان أول نوفمرب التارخيي لدليل حقا عىل مدى عبقرية صانعي 
م مل يكونوا خرجيي الكليات احلربية  أهنبالرغم منوالذين , الثورة

تقديراهتم الصائبة و, عرفوا بتجارهبم امليدانية, الكربى اإلسرتاتيجية
لكي يواجه , بأن الوقت قد حان للشعب اجلزائري, الوضع الدويل
سيذكر التاريخ تلك , والتجنيد من أجل الثورةو, مصريه التارخيي

الذي وهبوا , النساءوولئك الرجال أ قدمها التضحيات اجلسام التي
  .استقالل الوطنوأعز ما يملكون فداء لتحرير 
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  فاتحة النار

م يف كامل 1954دقت ساعة الثورة يف هذه الليلة من غرة نوفمرب 
بأن عهد االستعامر يف اجلزائر قد , معلنة للعامل أمجع, أرجاء الوطن
صوت الشعب , زائريةوسمع العامل بصوت الثورة اجل, مىض وانقىض

من اليوم الواحد املوافق للشهر احلادي ) صفر(يف الساعة , اجلزائري
  . وتسعامئة وألفربعة ومخسنيعرش من عام أ

وتناقلت وكاالت األنباء, وقائع تلك الليلة الغراء, مع التعاليق 
املختلفة عىل زمن وقوعها ونوعيتها وأمهيتها, مؤكدة أهنا بداية 

حمكمة التنظيم, قوية املفعول, وما إن حل مساء هذا لعمليات واسعة, 
اليوم التارخيي, حتى كانت اذاعات املعمورة, ويف مقدمتها إذاعة 

أمحد سعيد, يعلن بقوة, : صوت العرب من القاهرة, بصوت املذيع
, وسمع العامل ألول مرة نشيد )1(قوة احلق, اندالع الثورة اجلزائرية

 : دداألحرار اجلزائريني, يدوي لري

<lç{{{{{{{{{{‘<Ä{{{{{{{{×<^{{{{{{{{ßÖ^fq<à{{{{{{{{Ú<ÙøÏj{{{{{{‰øÖ<^{{{{{{ßè^ßè<…]†{{{{{{uù]
الثورة (ويقوم وفد اجلزائر يف القاهرة, بقراءة أول تعليق له بعنوان 

, ويعلن أن الثورة عارمة ال مرد هلا من قبل اإلستعامر )تنفجر يف اجلزائر
                                                 

)1(- :، א א ، א א א א ، א א  1984،117 א
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الفرنيس, ويوايل نداءات الثورة التي كانت صواعق عىل األعداء, 
ات العربية وإذاعات أجنبية, قطعت براجمها لتبث خرب اندالع واإلذاع

الثورة يف اجلـزائر, وسخرت كل إمكاناهتا للنبإ العظيم, ومل تكن وسائل 
التشويش املجندة من طرف فرنسا وأعواهنا قادرة عىل التأثري, أواخفاء 
هذه األصوات املعربة عن ضمري اإلنسانية احلقة, وعن بداية انجالء ليل 

  .ستعامر الطويلاال
إنتقلت القيادة من , قبل بزوغ ضياء نوفمرب األول, غسق الليل يف

املطل عىل , بجبل الظهري إىل جبل اللوح) تافرنت(مقرها األول يف 
وبعدها إىل قرية , بني بوسليامن من الناحية الرشقية) تاغيت(خنقة 

  .عكريش واهلارة وبوستة
ام غضبها, فدمرت وهنا كانت الطائرات تصب محم حقدها وج

القرى ورشدت السكان والحقتهم بعساكرها التي ارتكبت أبشع املجازر 
يف كل من صادفتهم, وهنا نذكر, واحلالة مروعة لكثرة الشهداء 

ألقي القبض عىل أم هانـي بوستة وزوجها أثناء : واجلرحى, ما حدث
هجوم العساكر عىل منطقة اهلارة, فتعرضا للذبح, ورأت زوجها 

د أمامها, إال أهنا نجت بأعجوبة, وقد عثر عليها املجاهدون يستشه
, حيث )1(ومحلوها إىل مستشفى جيش التحرير الوطني بعمق غابة كيمل

                                                 
א:-)1( א ، א א ،א

א א  .א
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 وحممود  سليامنعوجلت ملدة أربعني يوما من قبل الطبيبني يس حمفوظ
  .)1()أطال اهللا عمره(عثامنة 

تنفيذ يف هذه األثناء, كان القائد مصطفى بن بولعيد يتابع 
العمليات احلربية أوال بأول, فالتقى وأعضاء القيادة بأفواج املجاهدين 

يف رسي احلامم, رشق تامجوت ويف ) الرعيل األول للثورة التحريرية(
الدرمون ويف جبل برقة, وبعد تفقده ملرابط جيش التحرير الوطني, 
عاد القائد إىل رسي احلامم وعمل عىل توزيع املجاهدين يف أفواج 

فرق ملواجهة الوضع اخلطري, الذي ينبئ بأن اجليش الفرنيس و
  .سريتكب جرائم بحق السكان

بعدها, متركزت القيادة يف سغيدة بغسرية, إال أن قوات العدوهامجت 
املوقع, وبعد معركة خاطفة, انسحب مصطفى بن بولعيد إىل غابة مزبال, 

  .وعجول عاجل إىل عني تاوليليت بسفح جبل األشعث بكيمل
كان عىل قادة الثورة, مواجهة هذا املوقف الصعب, املرتتب عن 
دفع فرنسا بكل ثقلها العسكري والسيايس ملواجهة وحماربة جبهة 
وجيش التحرير الوطني, ومتابعة املجاهدين حيث أوار الثورة, ومتت 

م بمنطقة 1954 نوفمرب 20 معدة لقاءات مع القيادة, من أمهها لقاء يو
بني إينوغيسن وشليا, حرضه ) حلدور( بمنطقة مشونش, ثم اجتامع

                                                 
א:-)1( ، א(א
א:) א ،، א א ، ، א ،1988،58.
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مصطفى بن بولعيد, مصطفى : مسؤولو الناحية الغربية والشاملية, وهم
بوستة, عجول عاجل, مدور عزوي, عباس لغرور, عبد الوهاب 
عثامين, مسعود عاييس, عامر معاش, عيل بوستة, صالح بن ناجي وممثل 

ة العسكرية والسياسية, ومتت دراسة احلال) النوييش(الطاهر غمراس 
  .وما أنجزته الثورة من أعامل حربية, بعد ثالثني يوما من الكفاح املسلح

معركة : جرت خالل شهر نوفمرب األول, معارك مشهودة, منها
م بقيادة البطل 1954خنقة معاش, وقعت يف اليوم الثامن من نوفمرب 

: لوطنيناجي نجاوي, وقد شارك فيها عدة أفواج من جيش التحرير ا
فوج عباس لغرور, فوج حممد الرشيف بن عكشة, فوج حممد نجاوي, 

, فوج )احلاج خلرض(فوج حممد مزوجي, فوج حممد الطاهر عبيدي 
  ).قوزير(واملجاهد الصادق شبشوب ) النوييش(الطاهر غمراس 

أقدمت قوات كبرية خمرتقة اجلبال الوعرة للوصول إىل خنقة معاش, 
دون, وكلهم عزم وإرصار عىل املواجهة احلتمية, التي متوقع فيها املجاه

فكان صمودهم يف املعركة بكل شجاعة ملحقني بالعساكر املهامجة 
خسائر فادحة تفوق مائة ومخسني بني قتيل وجريح, كام أسقطوا طائرة 

وكان االنتصار حليف املجاهدين وقد استشهد اثنى عرش ) piper(كشافة 
حدثني عن  −, إصابة بليغة بعينه اليمنى  وأصيب قائد املعركة,)1(جماهدا

                                                 
)1(- ، ،:א א א ، א א ، א א ، א א

، ، א א א .2008،177א
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مسعود :  وقد شارك فيها املجاهدون األبطال−عني املكان املعركة يف
معاش, أمحد مدور, عيل بلقويش, سليامن زايدي, عامر معاش, حممد 

  .بشري رداح وآخرون
أمحد بالقرب من ثنية الرصاص بوادي عبدي يف ) أنزة(ومعركة 

 بقتلها البطل )1( جعلتها فرنسا نرصا كبريام التي1954 نوفمرب 29يوم 
خمتار طيوح, : بلقاسم قرين ومن معه من املجاهدين األبطال وهم

خمتار بن ترسية, عيل عزوي, عمر حيياوي, عيل بن شايبة, السعيد 
العايب, عيل بن عوانة, حممد بن كاوحة, خلرض بوعبيدي, السعيد 

واعتربت هذه املواجهة , )2(مرغمي, حممد أوراغ وعبد القادر مناعي
  .انعطافا حاسام للثورة التحريرية باألوراس

مبارشة بعد انطالقة رشارة الثورة, قام اجليش الفرنيس هبجوم عام 
وكاسح عىل مناطق الثورة باألوراس, لكن املجاهدين استبسلوا يف 
الثبات والصمود يف املعارك األوىل, التي تكبد فيها اجليش االستعامري 

دحة, جعلته يعيد تقديره لقوة املجاهدين, وقام اجليش خسائر فا
  وترحيل سكاناملدجج بأحدث األسلحة الفتاكة بأبشع املجازر

ففي حيث تم هتجريهم باجلملة, إشمول واهلارة وكيمل ويابوس, 
                                                 

(1)- La dépèche, n 16 . 136 Mardi , Novembre, 1954.

א -)2( ، א ، א א א ،
א א ، א ، א א א א ،.
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عىل القرية  كان املجاهدون يتوافدون )1() كيمل−رسى احلامم(قرية 
 وحدث أن عقد القائد جهارا, ويتدربون عىل أسلحتهم هنارا,

مصطفى بن بولعيد اجتامعا فيها, وعلمت األجهزة االستعامرية بذلك, 
وحاولت إرسال عساكرها صوب القرية, لكن هيهات, فأبناؤها 
التحقوا مجيعا بالثورة, وهلم من السالح املتنوع ما يمكنهم من 

  .التصدي ألي هجوم غادر
رة ترتاجع, حاولت قوات اجليش الفرنيس التقدم ويف كل م

مسلحني ومهرة يف  )رسى احلامم(قرية املجاهدين وأبناء وعرفت أن 
القتال, يصعب منازلتهم يف امليدان, وعرفت أن النساء واألطفال فقط 
من بقي يف القرية, وهنا تقدمت بقوة كبرية من اجلنوب, استطاعت 
الوصول إىل مشارف القرية بعد مقاومة ضارية, دخلوها بقوة غاشمة 

بة عىل أعامل القتل والتدمري, وأرغموا السكان عىل ترك دورهم مدر
بشكل مجاعي يف جو بارد ومثلج, عرب اجلبال العالية, واألودية 

بمنطقة تامجوت, حيث تعرضوا إىل ) املوت البطئ(السحيقة إىل حمتشد 
أبشع أنواع التنكيل, وأقسى وسائل التعذيب وإىل اخلوف والفزع 

ض الفتاكة, التي أتت عىل أكثر من مخسة واجلوع وخمتلف األمرا
  .وسبعني طفال يف مدة أربعني يوما

                                                 
)1(- ، א ، א ، ، ،א א א א א

א א ، 2010،140 - 343. 
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م قامت 1954نوفمرب  17- 16يف الوقت نفسه وخالل يومي 
 هابقنابلها املختلفة األنواع واألوزان, لتحيلقصف القرية الطائرات ب

إىل دمار شامل, وخراب تام, ال زالت أثاره بادية للعيان إىل يومنا 
رضت حرائر األوراس, ملختلف الصدمات النفسية, وتع... هذا

واحلاالت اهلستريية التي يصعب اإلحاطة بفضاعتها ووصفها يف 
هذه السطور, التي نكتبها بأذن سمعت وعني رأت, ممن عايش 

  .األحداث كام هي
وتكالب اجليش الفرنيس عىل سكان األوراس, بعد أن كال له 

م أن وقعت 1954 نوفمرب 19املجاهدون رضبات موجعة, حدث يف يوم 
وأصيب املهامجون بخسائر أفقدهتم )  زالطو−عكريش(معركة 

) حنبلة(صواهبم, مما حدا هبم إىل اإلنتقام, ومل جيدوا أمامهم إال قرية 
التي التحق كل رجاهلا بالثورة, ومل يبق فيها إال النساء واألطفال, لكن 

ع نساء حامالت ّأنى هلم أن يدنوا أويقرتبوا, فقد برزت هلم أرب
الفؤوس والعيص, فكانت املنازلة, وما هي إال رضبات وطعنات, 
حتى سقط املهاجم األول, وهو برتبة مالزم أول, وحلقه الثاين, بعد 
إصابته برضبة فلقت هامته, إال أن قائدهم أصدر أمره بإطالق 

فاطمة جغروري, مجعة : الرصاص عليهن, فسقطن شهيدات وهن
حايل, منصورة بوسته أم لثالثة جماهدين, وقفت بوستة, فاطمة بالر

  .بعني املكان وقد سمعت واستحرضت حلقات املنازلة
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ُ أقامت فرنسا سجنا رهيبا خصص )1()غسرية−تيفلفال(ويف قرية 
زوجات وأمهات وبنات وأخوات املجاهدين, : للنساء يف األوراس

 قشعريرة وكانت لنا وقفة عىل زنزاناته ودهاليزه, التي تبعث بالنفوس
َّمرجفة باردة, وتذكر بنوع الرعب, الذي كان يسلط عىل حرائرنا, وقد  ّ

) املحابيس(إلتقيت بمواطن ولد يف السجن, أذكره, عبد احلميد عامري 
م ونذكر 1960مارس  16ُنسبة إىل احلبس, أي السجن, وقد ولد يف يوم 

 بعض النساء, اللوايت قضني مدة يف السجن, حيث تعرضن لعذاب ال
علجية خذري, فطيمة صايغي, الشيخة : َّيمكن وصفه هنا, وهن

هدية, فطيمة زغدودي, أم السعد بن رمحون, فاطمة برسويل, مجعة 
ميموين, فاطمة بن زروال, مجعة سليامين, حمجوبة وزاين, حدة مفتاح, 
فطيمة بلعايش, العطرة خيلف وزوجة وأبناء املجاهد عيل بلحاج بن 

  .ا عن آخرهم يف السجنجديدي, الذين استشهدو
ة, وعليه, ورأدركت اإلدارة الفرنسية, محاس الشعب واحتضانه للث

 واشرتكت يف هذه الثورة) لسحق(فقد قام جنراالهتا بحمالت واسعة 
العمليات عرشات اآلالف من قواهتا الرشسة, تعززهم الطائرات 

تقالت واملدفعية, واعتقلت آالف األبرياء من املدنيني, وزجت هبم يف مع
وحمتشدات التي أقاموها يف العراء, ليظهر بذلك ضباط فرنسا شجاعتهم 

                                                 
א -)1( ، ، ،)1962_1945(א א

א א ،2008143. 
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التي فقدوها يف امليدان, ولتنطلق كل الفرق املسلحة وتتعاون يف إطالق 
 ثم تبدأ عمليات )1(النار عىل العزل بدون متييز ليسقط الشهداء واجلرحى

برات املدنية التفتيش, واالعتقاالت اجلامعية من قبل أعوان وجهاز املخا
والعسكرية الرسية, ومكاتب الشؤون األهلية, التي ال تتورع يف 

 التي جتعل السجني )2(استخدام أقسى أنامط األساليب النفسية واجلسمية
مفصوال عن إنسانيته مندجما يف فصيلة, ال متت بصلة بكل ما جيعله برشا 

يتعرض له من جراء ما يصيب عىل مسمعه من أقوال احتقار وبذاءة, وما 
 .من عقوبات محقاء

                                                 
)1(-، א א ، ،א א א
 .א

)2(- ، א א ، א א ، א א
א ، א א ، א א א א א

، ، א א ، א ، א א
. 
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 التحديوالمواجهة 

والفزع الكبري يف قلوب , وأدخلت الرعب الشديد, انفجرت الثورة
الفرنسيني وعمالئهم, وفقدت حكومة باريس رشدها, وصارت 

التي مل تكن ,  حساب, نتيجة حجم املفاجأة ألفحتسب للثورة ألف
, ومل حياولوا أبدا, عهامل يتحملوا وق, لقد أصيبوا بصدمة عنيفة, متوقعة

 إال يف استعامل القوة واومل يفكر, فهم الداعي هلذا االنفجار اهلائل
  .ووسائل التدمري, وإرسال املزيد من قوات الفتك, الغاشمة

 Roger −روجي ليونار(ّم رصح 1954مبارشة يف الثالث من نوفمرب 

Leonard (أي إنه لن يدخر: اكم العام للجزائر يف ندوة صحفيةاحل 
وتم تعيني , جهد من أجل محاية مصالح فرنسا والفرنسيني باجلزائر

كرد ,  رئيس احلكومة الفرنسية)Mendes France–مانداس فرانس (
 القائد )Cherriere −شاريري(ّورصح , فعل عىل اندالع الثورة التحريرية

يوشك أن , إن األوراس: العام للقوات املسلحة يف اجلزائر بام ييل
 لذلك )يقصد الثورة التحريرية(زا أساسيا حلركة التمرد يصبح مرك

  . حتميةةأضحت عملية تطهريه رضور
مناشري ,  جبال األوراس سكانيلقي عىل, أخذ سالح الطريانو
ت حتت دمدمة خإال أن الثورة أفر, فيها إىل التخيل عن الثوار ويدع

ن الذين سيفهمو,  من املجاهدينوباملص, ولعلعة الرصاص, القنابل
كام ورد عىل , وليست متردا فوضويا, بأهنم قاموا بثورة منضبطة فرنسا
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يف الربملان ) بيري مانديس فرانس(رئيس احلكومة الفرنسية , لسان
وال , ولن يكون هناك تساهل, لن نرحم املتمردين" :, إذ قالالفرنيس

والسلم الداخيل , كون وحدة اجلمهورية, عندما تيمكن أن نتساهل
فرنسوا ( كام عرب وزير الداخلية الفرنسية "ض للخطرمعر, لألمة
 عن املوقف الفرنيس الرسمي والرصيح )François Miterand−ميرتان
هي , إن الكلمة الوحيدة باجلزائر": الثورة اجلزائرية بمقولته من

مجيع ": أمام جلنة الشؤون الداخلية يف الربملان الفرنيس:  وقال"احلرب
, وعلينا أن نشن هم أعداء, يف اجلزائر نيةالذين يساندون مطالب وط

  ."عليهم احلرب
صدر أمر , بالترصحيات السالفة) ميرتان(يف اليوم الذي أدىل فيه 

ّخيول اجليش الفرنيس حق االستيالء قرصا عىل حاجاته يف أنحاء 
  . للجزائر)1(ثم إرسال قوات من احللف األطليس, اجلزائر كافة

 ساسة وقادة فرنسا, ام خطط هلاإن جمريات األحداث, مل تكن ك
هدون أحدثت االرتباك ا التي نفدها املج األوىلبل وجدنا العمليات

الوضع العسكري بكثري من لدى السلطة اإلستعامرية, التي تتابع 
, وقد ازدادت الثورة التهابا, وتركزت هجامت القلق واخلوف

                                                 
א-)1( ،:)Nato(א א ،

א א:1949א א،א ، ، א א، ، ، א
א א א ، א ، א א، ، ، )(

א א א א:א ، א
א א א א א א א  261955א
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املجاهدين عىل مراكز اجليش الفرنيس, وفشلت محالت القمع 
) روجي ليونارد(اإلبادة, التي أرشف عليها احلاكم العام للجزائر و

 مع السلطة املحلية, بأن تصفية املنطقة, )1(الذي أعلن يف لقائه بباتنة
والقضاء النهائي عىل التمرد يتطلبان شهورا عديدة بسبب ما نجده 
يف املحيط من صعوبات, ورصح, أن عدد الثائرين يف األوراس, 

ل, وأن اإلمدادات الالزمة إلقرار األمن والسكينة, ّيقدر بألف رج
  .حتتاج إىل أربعني ألف عسكري

وتوالت انتصارات الثورة, وعجزت كل أساليب العدوان يف التأثري 
عليها, وأن هجامت جيش التحرير الوطني, مل ترتك عساكر فرنسا, 
يسرتجعون أنفاسهم, فسارعوا بطلب إمدادات وجتهيزات عسكرية إضافية 

لقضاء عىل الثورة يف األوراس, فقامت قوات تعد بعرشات اآلالف ضمن ل
اشرتكت فيها  )Veronique()2 -فريونيك(و) violet −فيوليت(عمليات 

املدرعات والدبابات والطائرات ذات القنبلة الرهيبة, وطائرات اإلنزال 
مستهدفة سكان القرى واملدارش وتدمريها بام فيها من برش ) بنان(الضخمة 

وشجر وحجر وحيوانات ومزارع وكل يشء طالته أيادهيم ووصلته 
) Méyet –ميي (م بقيادة الكولونيل 1955  جانفي23أرجلهم, إذ رشع يف يوم 

التي هتدف إىل متشيط منطقتي ) فيوليت وفريونيك(يف تنفيذ عمليات 
 .األوراس والشامل القسنطيني للقضاء عىل الثورة هبام

                                                 
א-)1( א211955א ،   .א
)2(- 23 1955، א אא א א

א ،)(א א א ، א
א ، א א ، .:א
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  األوراس الصامد

جاك سوستال (ّم عينت احلكومة الفرنسية 1955 جانفي 25يف يوم 
– Jacques Soustelle ( ,حاكام عاما للجزائر, وقد سانده املعمرون

َّوزودهم باألسلحة للدفاع عن أنفسهم يف حالة مهامجة الثائرين 
ّعليهم, ورشع يف تنفيذ ما من أجله عني, فبعد أربعة أيام من وصوله  ُ

ت ميدانية للمناطق التي تستمر فيها الثورة, إىل اجلزائر, قام بجوال
إن هذه املنطقة, تشهد تزايدا : ورصح عند قدومه األوراس بقوله
لذا نرى يف هذه املنطقة ,  تكفيملحوظا يف عدد السكان, واألرض ال

دارية إ(وجيب كسب الثقة بتطبيق إجراءات إصالحية , حركة إرهابية
ه الصارمة بالقضاء عىل الثورة وأصدر أوامر )1()واقتصادية واجتامعية

  .بأي وسيلة وثمن
القت الثورة صعوبات مجة بعد حتقيق أهدافها األوىل, وأصبحت 
املؤامرات والدسائس, حتاك وتنفذ جهارا هنارا عىل الثورة وأبطاهلا, ومما 
: ْزاد احلالة وهنا, إستشهاد وإعتقال عدد من قادة الثورة وزعامئها

. م1955  جانفي18 الثانية, مراد ديدوش يوم )2(إستشهاد قائد املنطقة
 وأرس قائد )زيغود يوسف حاليا(خالل معركة بوكركر قرب سمندو 

 يف احلدود م1955 فيفري 12املنطقة األوىل, مصطفى بن بولعيد يف يوم 
                                                 

)1(-، א א א א אא א
.א

א:א -)2( ، א א א .1956א
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وإلقاء القبض عىل قائد املنطقة الرابعة رابح بيطاط يوم الليبية, −التونسية
  .م باجلزائر1955 مارس 23

 إىل األوراس برفقة ممثلني من )1955  ماي20( العام يف اكمعاد احل
وزارة الدفاع والداخلية لإلرشاف وتوىل تسيري العمليات العسكرية يف 

القائد العام للقوات ) Charrière −يريشار(املنطقة بقيادة اجلنرال 
القائد العسكري ) Barlang −بارالنج(الفرنسية يف اجلزائر واجلنرال 

 )Djelkorno −دوكورنو(ومقره باتنة والعقيد , اسردين يف األووامل
وعليه, فقد عززت فرنسا قواهتا يف األوراس واملتواجدة يف بوابة 
الصحراء بسكرة بفرقتني يعتمد عليها يف البطش والتدمري, وهي فرقة 

التي استقرت يف مشونش, ) 1(ألجنبي وفرقة الطابور املغريباللفيف ا
الفرنسية بأول جتربة عسكرية يف احلرب النفسية للتأثري وقامت اإلدارة 

تب ضباط الشؤون األهلية اعىل معنويات السكان, وذلك بإنشاء مك
)S.A.S.()2( ت املهمة للجنرال طينُوأ)وقد خوله رئيس ) بارالنج

التي متكنه من إمخاد أوار الثورة بكل , اجلمهورية مجيع الصالحيات
                                                 

)1(- ، ، א א א
אא ، א ،:א ، ، ،1956،
א א א ، א א)(א ، א

א ، א א א ، א א אא א ،
א ، א ، א א ، א

، א א א ، .א
א-)2( א:א ، א א אא

، א .1955 19א
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ضعت حتت ترصفه قوات متكونة من الوسائل وشتى األساليب, وو
العسكري, الرشطي, : خليط متعدد الوظائف واملهام واملسؤوليات ففيها

العمالء ى, احلرك )1(الدركي, احلرس, الوحدات اإلقليمية للمعمرين
فرق القمع  ,)2(أعوان مصالح اجلوسسة, املخابرات بأنواعها, اليد احلمراء

ية يف املحتشدات واملعتقالت واإلبادة وجمموعات حرب األعصاب النفس
, ولتضييق اخلناق عىل الثورة وحمارصة املجاهدين, قامت )3(نوالسجو

فرنسا برتحيل سكان يابوس وكيمل و إيشمول وجبل اهلارة, مما أثر عىل 
  .املجاهدين من ناحية التموين

                                                 
)1(- ، א א ، א א ، א א

א .א
א-)2( א א:א א، א א ، א א א

א .א
א-)3( ، א א ، א א א א

، א א ، .1996،89 א
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  التعليمات السرية

ت ّ ركز)s.a.s(مكاتب الشؤون األهلية ومنذ تأسيس املكتب الثاين 
للتأثري عىل معنويات املساجني يف  نشاطاهتا, أجهزة هذه املكاتب

وكانت عمليات غسيل الدماغ من األعامل , املعتقالت واملحتشدات
آخر ما , والتي يامرس فيها جتار املوت, التي يبارشها اجلالدون أعامهلم

من درجات التفنن يف أنواع التعذيب  )إلجرامعلامء ا(توصل إليه 
  .واإلرهاب

وحيدث أن جتري عملية غسيل الدماغ بشكل مكثف, وملدة قد 
وقد أدت عمليات التعذيب, املرافقة لعمليات غسيل , تقرص أوتطول

األدمغة, إىل انتزاع الرباءة من البعض, كام أدت إىل إصابة الكثريين 
باألمراض والكسور املضاعفة, نتيجة وسائل التعذيب الرهيبة, التي ال 

ه ال يمكن أن تصدر من آدمي له عقل يفكر, وقلب يمكن وصفها, ألن
  .تقطنه الرمحة

يزود هبا , وهناك تعليامت رسية يف هذه املكاتب وهامة جدا
, وهي أوامر صارمة, الفرنسيون يف مكاتب التعذيب النفيس واجلسمي

التي ال , معناه الوقوع بني خمالب املحاكم العسكرية, واخلروج عنها
جيب أن تنفذ عىل مجيع , ه التعليامتوهذ, ترحم إال بالرصاص

 عقال, بأهنم أنقص, أن يدركوا, ألنه جيب, اجلزائريني بدون استثناء
الذي , وأن يعلموا بأن الفرنيس, يبرووأقل شأنا من الفرنيس األ
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        يتصف بالصفات التالية) اجلزائر(ينحدر أصله من شامل افريقيا 
  ):يف نظر الفرنيس(

+#fÈÚe úò}féÚe ê´úò^ متطرف يف كل يشء, ردود فعله حادة −اندفاعي 
شجاعة, فوىض, (ومفاجئة, يمتلك متناقضات كبرية يف الشخصية 

 .)وية, مخوليح

ë…çÃ< ÷æ< ëçËÂV ,أي أن أي عاطفة أورغبة جديدة حتتل نفسه 
 .تقيض عىل كل يشء ما عداها

êÂ^¶V حتتل الصفة اجلامعية يف عمله وترصفاته, أمهية أكرب من 
 .صفة الفرديةال

êÞøÏÂ<÷V< قادر عىل التفكري, ولكنه ال يعطيه أية قيمة, ال يبحث عن
, ومن ثم بيةمعرفة سبب اليشء, وماهيته, وال يفرس مثلنا العالقات السب

جاء تواكله عىل األقدار, وهويدخل دائام العنارص الغيبية يف نظرته إىل 
 .تكوين الكون ومسريه

Ðè‚’jÖ]< Äè†‰V ينتظر أن تأتيه ووه, تفسري األشياء ال يبحث عن
يرفضها ويقبلها أووه) سياسيةودينية أ(احلقيقة من اخلارج كيفام كانت 

, فمثال ما يتناقله العرب من شائعات رائجة(ودون مناقشة , باجلملة
 ).حيث يصدقون كل يشء بدون نقد

/ ◊nÚe Á óÚe êÜ úòn è tf´óäÈ´^ جيب اإلحلاح عىل االجتاه الطبيعي 
الفرنيس باعتبار العقلية املسلمة يف درجة أدنى من عقليتنا, وهذا لدى 
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ناتج عن معرفتنا السطحية للفرنسيني املسلمني, التي تؤدي إىل أخطاء 
فادحة يف تقدير األمور, وجيب كذلك التأكيد عىل خطورة هذا اخلطأ 

يني, ألن لدهيم دياناهتم ئفرنسيون ليسوا بداالفادح, فاملسلمون ال
م األخالقية, وحضارهتم املختلفة من حضارتنا, وجيب إذن, هءومباد

 .بذل جهد كبري لفهمهم

وعن طريق األسئلة اخلاصة, جيب أن نذكر اجلنود اجلدد باخلصائص 
الرئيسية لعقلية الفرنسيني املسلمني, وبالنسبة لكل صفة خاصة, جيب أن 

  .نستخلص النتائج النامجة عنها
úò òû Úe tf+“Úe^ دل, ويعترب دائام أنه مظلوم, وإذنإنه حيب الع :

جيب العدل معه, وحتطيم كل شعور يصنفه بأنه فرنيس من الدرجة 
الثانية, وجيب تفادي أي متييز يمكن أن يشعره بأنه ضحية العتبارات 

 .عنرصية

†×Ö< äfuexV إذن, جيب الترصف معه, بحيث ال يستطيع أن يقدم أية 
 .طلبات

íe^ã¹]æ< íÚ]†ÓÖ^e< ä‰^ŠucVن جيب السلوك معه بام يناسب  إذ
وهوفخور وأحيانا متعال, إذن, إجادة تقديره وشكره, . الكرامة

وجيب عدم التعرض , ة املتشبعة بالتفوقبدون إظهار روح الدعا
 .لعادته اخلاصة
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äÓÓiVويعتربها شتيمة, إذن, جيب تفادي ,  ال حيتمل السخرية
إن كلمة غري ف(اهلزل, واستعمل الكلامت البسيطة التي يفهمها 
 ).مفهومة, يمكن أن جترح عواطفه واعتزازه بشخصيته

íéßè‚Ö]< äiˆè†ÆV إذن, جيب احرتام عواطفه الدينية, إيامنه بالقوى 
 . عن فهم ترصفاته عىل أساس عقالين بحت, ال تبحثالغيبية, إذن

ì^Ã×Ö<íÎ…^}<äi†Ò]ƒV وهي تقلل من قدرته عىل التفكري, وحتدد أفق 
 تفادي ما يمكن أن يعده مساسا بشخصيته, خياله, إذن, جيب

 .وتغذي حقده

íŞ×ŠÖ]<ìçÏe<…çÃV إذن, جيب إظهار السلطة احلقيقية القائمة عىل 
 )1(العدالة, وجيب تفادي الترصفات التي تدل عىل األلفة التامة 

إن الفقرات السابقة, مقتبسة من نصوص التكوين املدين واملعنوي 
, )S.A.S( تدريب ضباط الشؤون األهلية املستعمل يف الفرنيس, للجيش

  .وقد نرشت من طرف مكاتب الدفاع الوطني, املكتب اخلامس

                                                 
א -)1( ، אא ، א א .1959،8 36،6א
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  األسروالعبور 

 إلتحقت أفواج من املجاهدين بعني م1955بعد منتصف جانفي 
تاوليليت سفح جبل األشعث بكيمل, وهناك اكتمل اجلمع, وحرض 

 مصطفى بن :أغلب جنود اجلهة وأعضاء القيادة التي تتكون من
بولعيد, عجول عاجل, بشري شيحاين, مدور عزوي, مصطفى بوستة, 
عباس لغرور, حممد الصغري تيغزة, عبد الوهاب عثامين, عامر معاش, 

ويف هذا ) النوييش(عيل بوستة, الصالح بن ناجي ممثل الطاهر غمراس 
 اللقاء كان عرض حالة الثورة وتقييم عملياهتا املسلحة وأعامهلا احلربية

  :السياسية خالل شهرين ونصف, وتقرر ما ييل
إعالن القائد مصطفى بن بولعيد عن ذهابه إىل املرشق العريب * 

 .جللب السالح

ّ يعني بشري شيحاين قائدا للثورة يف األوراس نيابة عن قائد * ُ
الوالية مصطفى بن بولعيد بمساعدة عاجل عجول وعباس لغرور 

 .كنائبني له

 وعبد الوهاب عثامين وعاجل عجول يتكفل مصطفى بوستة* 
وعباس لغرور بتكوين الدورية, التي تتوىل حراسة القائد إىل احلدود 

 .الرشقية
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 24ومن غابة كيمل انطلق القائد من موقع ذراع الطري قرب غزران يف 
ِم ميمام صوب احلدود الرشقية بصحبة عمر مستريي, الذي 1955 جانفي

  .لعبور إىل تونسعاد إىل األوراس بعد نجاح خطة ا
, تفطن القائد إىل شخص يالحقه,  التونسية−يف احلدود الليبية 

وبعد , فأطلق عليه النار فأرداه قتيال, ويريد به رشا, وأحس أنه يضايقه
ألقي القبض عىل القائد مصطفى بن بولعيد , معاناة طويلة من املطاردة

 فتعرض للرضب )بن قردان( يف منطقة م1955 فيفري 12يوم 
حكم , وتم استنطاقه وحماكمته, وسيق إىل السجن بتونس, والتعذيب

ليحاكم مرة , ثم نقل إىل سجن الكدية بقسنطينة, عليه بالسجن املؤبد
وحيكم عىل القائد مصطفى بن بولعيد , أخرى يف حمكمة عسكرية

 وقد أقامت فرنسا م1955 جوان 22باإلعدام مع سبعة جماهدين يف يوم 
وتم توزيع أطنان من املناشري حتمل صورة القائد  ,أياما من األفراح

مكبل اليدين بني حارسني من احلرس و وه, مصطفى بن بولعيد
وأن فرنسا ستوفر , فيها السكان للتعقل واهلدوءو تدع, اجلمهوري

  .الشعري والقمح واألمن, هلم
أصيبت الثورة برضبات عنيفة, نتيجة عمليات اإلبادة والتدمري 

 وتطبيق حالة الطوارئ, حيث أخذت عمليات وحاالت احلصار,
املجاهدين, تتقلص شيئا فشيئا, وتكاثرت التساؤالت عن حقيقة 
مصري الثورة يف األوراس, ونشطت أبواق الدعاية الفرنسية, وإعالمها 
يف الداخل واخلارج, تردد بالقضاء عىل ما أسمتهم باخلارجني عن 

  .القانون وقطاع الطرق
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 عىل منطقة )1(loi d'urgence −) انون الطوارئق( أفريل, طبق 03يف 
األوراس خلنق الثورة, التي جعلت النظام العام والوجود الفرنيس 

 وأحرضت فرقا من املظليني املتخصصني يف عمليات )2(باجلزائر يف خطر
احلصار, وحرب اجلبال, وتضاعفت القوة العسكرية, وكان هدفها 

 باخلارج, وإحكام منافذ احلدود حمارصة الثورة داخليا, وحتى ال تتصل
التونسية واملغربية يف وجه تزويد الثورة بالعتاد احلريب −الليبية

وتضاعفت احلمالت العسكرية الكربى واالعتقاالت اجلامعية, والزج 
باملواطنني يف املحتشدات الرهيبة باجلملة, فكانت القوات الفرنسية 

 تعادل سكان )3(التي تواجدت يف األوراس يف فرتة مخسة أشهر
  األوراس تقريبا, بل أكثر, إذا قابلنا الرجال بالرجال?

                                                 
א281955-)1( א א א א א א א

א  .א
א)(א181955-)2( ،

א א ، ، ، א ،א א א א
א א א א א  .א

א -)3( א א א א א 261955 א

א א ، א א א ، א א א
א א א א א א א א א א א

1956. 
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  المهام الصعبة

ّ م عينت السلطات االستعامرية الفرنسية 1955يف التاسع من أفريل 
عىل رأس ) Marcelle Edmond Naegelon –مارسيل إدموند ناجيالن (

  .املدنية يف األوراسوالقيادة املوحدة للعمليات العسكرية 
كان عىل قادة الثورة مواجهة هذا املوقف الصعب, املرتتب عن 
دفع فرنسا بكل ثقلها السيايس والعسكري ملواجهة وحماربة جبهة 
وجيش التحرير الوطني ومتابعة املجاهدين يف اجلبال والصحراء 

  .ومالحقتهم حيث الثورة
)  الناممشة–أوراس (م تم إجتامع قادة 1955يف أواخر شهر ماي 

يف الوقت الذي كانت فيه ) تاغروفت( األزرق يف املكان املسمى باجلبل
املنظار (وهي داخلة ضمن خمطط ) جيل(محلة رشسة يقودها اجلنرال 

− jumelle ( الذي وظف لعمليات التمشيط من جبال أوالد نايل
باحلضنة إىل جبال بني فرح باألوراس, حيث دفع بقوة تقدر بخمسة 

األسلحة الفتاكة, ومعززين آالف عسكري, مدججني بأحدث 
  .باملصفحات والدبابات والطائرات املختلفة األنواع

من آونة ألخرى لتقوي هبا عزيمة  عىل الرغم مما تدفعه فرنسا
مقاتليها, فإن ذلك مل جيد يف قهر املجاهدين ويف ثني عزائمهم, التي 
ال تلني بدليل أن صفحات سجل انتصاراهتم, كانت تزداد أوراقه 

الصعبة املهام
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األيام, ومع إشتداد املعارك لتسجيل البطوالت الباهرة عىل بمرور 
  .قوات العدو وحلفائه وأعوانه

الذي دوخوا جنراالت ) الناممشة –أوراس (إنعقد اجتامع أبطال 
أمحد بن عبد : فرنسا وهم كلهم عزم عىل مقارعة املعتدين, ونذكرهم

) ييشالنو(عباس لغرور, الطاهر غمراس ) يس احلواس(الرزاق محودة 
عمر بن بولعيد, املسعود بن عيسى, ) احلاج خلرض(حممد الطاهر عبيدي 

مدور عزوي, عيل بلحاج, املسعود بلعقون, احلسني برحايل, حممد 
الرشيف بن عكشة, حممد بن املسعود بلقاسمي, الصادق جغروري, 

) أطال اهللا عمره(, أحممد حابه  أمحد قادةأمحد نواورة وحممد بن بولعيد,
 إسرتاتيجيةوعليه, قررت القيادة وضع ) أطال اهللا عمره(لعقون عامر ب

والصحراء, وتم عقد  وراستنسيق حمكمة بني املجاهدين يف األ
  : جتامع, ووزعت املهام, كام ييلاال

 بتوىل قيادة املنطقة "يس احلواس"أمحد بن عبد الرزاق محودة  −
  )1(: بالوالية األوىلالثالثة

                                                 
א -)1( אא א א ،:
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  . يتوليان قيادة ناحية خنشلة,رحايل عباس لغرور واحلسني ب−
  . مسؤوال عن ناحية مشونش,سعود بلقاسميامل حممد بن −
  . يتوليان قيادة ناحية أريس, عامر بلعقون وأمحد نواورة−
يان قيادة  يتول, ومربوك مقدم)محة خلرض ( خلرض عامرةحممد −

  .ناحية منطقة وادي سوف
 −دودية الليبية  مسؤوال عن املناطق احل, عمرين بن اجليال−

  .التونسية
  . بجبل اجلرف"أم الكامكم" يتوىل مسؤولية منطقة , لزهر رشيط−
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  أحرار الصحراء

 العمليات الكبرية, ومحالت التمشيط املكثفة واستعامل عتاد إن
احلرب املتطور لفرنسا واحللف االطليس, وتسخري آالف األجناد من 

شديدا لوحدات جيش أوروبا, قد شكلت مضايقة ال تطاق, وخناقا 
التحرير الوطني باألوراس, وارتأت قيادة الوالية األوىل, واحلالة 

 بقيادة بشري شيحاين  بجبل اجلرف بجبل زاريف)1(هذه, عقد اجتامع
م هبدف االستعداد لعمليات حربية واسعة, 1955 جويلية عام 25يوم 

أن يسبق ورأت, ) 2(تتزامن مع الذكرى الثانية لنفي امللك حممد اخلامس
هجوم الشامل القسنطيني املؤكد, عمليات هجومية يف اجلنوب, حتى 
تتفرق اجليوش الفرنسية املتواجدة يف األوراس, وألقى القائد بشري 
شيحاين كلمة مؤثرة يف احلشود املسلحة, حثهم فيها عىل الثبات, 

يف مهمة  بعدها, طلب من اجلموع, املوافقة برفع األيدي, للتوجه
  )3(.يف اجلنوبهجوم أوت 

                                                 
א -)1( ).א(א"א"א
א201955  -)2( ، א א א א

א ، א א א א א ، א א א א א
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 حتت طائلة "محة خلرض"  حممد خلرض عامرةوهنا, اندفع القائد
جذوة اجلهاد, رافعا سالحه أمام األشهاد, وتسارع األبطال ليكونوا 

مقداد جدي, حممد بن عبد الرمحن, عبيد عبيد, : حلقة حوله, وهم
عالوي مراوي, يس نفي, حفرحات سكيو, العريب سعيدان, أمحد 

ي بوغزالة, عبد املالك قريد, االمام فقريي, بـية, العراهلامل قواسم
مبارك بن نرص, بشري شعباين, العيد داودي, العريب باللة, حممد 

ة, مربوك شقور, شحالسايس, عاللة عاللة, صالح ريامين, حممد ك
خلفاوي, عبد القادر  العريب االغواطي, عبد املالك السايح, حممد

بد, سامر الباي, نوار من خنشلة دب, حممد لعبيدي, العريب العا
  .وبشري باللة

 ومساعدوه عبد )محة خلرض(برز هؤالء األبطال يتقدمهم القائد 
املالك قريد, العريب بوغزالة, عبد املالك السايح, العريب االغواطي 
ويس عالوة مراوي, وظهروا وكلهم شموخ وإيامن بتحقيق اهلدف, 

بتحية عسكرية من الذي من أجله هم ذاهبون, وتم توديعهم 
وتسلم كل واحدة منهم ما يكفيه  )1(إخواهنم املرابطني يف جبل اجلرف

  .من الذخرية واملؤونة
. م1955 جويلية عام 28انطلقوا عىل بركة اهللا, بعد صالة العشاء ليلة 

 وأثناءها )2(ووجهتهم منطقة وادي سوف, ومروا عىل وادي هالل
                                                 

.1955 2229א-)1(
א  .א،

.א:א-)2(
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دري, قد حورص من قبل علموا أن مركز املجاهد, لزهر رشيط اجل
  .عساكر العدو, فتوجهوا إليه واستطاعوا فك احلصار هبجوم مباغت

م قامت الدورية يف منطقة 1955ويف اليوم الثالث من شهر أوت 
 هبجوم خاطف عىل ثكنة العدو, مما أحدث ارتباكا وحالة "نقرين"

 ووادي "بوطينة"استنفار يف صفوفه, وواصلوا سريهم إىل بئر 
 حيث انضم "املقرن" وحلوا بمركز املجاهد احلسني ب "نيةاجلراد"

الطاهر حيياوي, بشري جلدل, البشري سوامل, سليامن : إليهم املجاهدون
  .توايت وحممد توايت

 حيث زودهم املسؤول )1(واصلت الدورية سريها إىل قرية اجلديدة
, ومخسامئة وستني ألف فرنك, السيايس للناحية بإحدى عرش بندقية

 أهنم جماهدون ,وما إن عرفت صاحبتها,  أن مروا عىل خيمةوحدث
كان يمتهن , إن زوجي: (وقالت هلم, حتى استبرشت بمقدمهم

, وحزاما كان يتمنطقه, ترك يل سالحا وذخرية,  وملا تويف,الصيد
أهيا املجاهدون , ألن زوجي طاملا انتظركم, أرجوكم أن تقبلوا مني هذا

  ).يف سبيل اهللا
 "هود شيكة"دون يف عز احلر الالفح, وما أن اقرتبوا من  املجاهّتقدم

 اجتامعا تقويميا ملرحلة التوجه "محة خلرض"حتى متوقعوا, وعقد القائد 
أمحد عريف, مصباح خويس, : م إليهم املجاهدونَّضنحواهلدف, ووقتها ان

                                                 
א)א(:א -)1( א
.1925א""א
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إبراهيم رحومة, اهلاشمي رحومة, السايح العياط, إبراهيم الزاوي, 
  . واملجاهدة مريم رحومةلزهاري الزاوي

 أوت, كانت الدورية تتأهب للتحرك بعد معاينة مخس 7يف يوم 
 اجلهة, وما إن اقرتبت من )قياد(شاحنات حمملة بالعساكر, وبعض 

 فأصيب ضابط ,كمني نصب هلا, حتى كانت هدفا لرصاص املجاهدين
ن  وآخر برتبة مالزم, وقتل سبعة عرش عسكريا, ووىل الباقو,برتبة رائد

األدبار تاركني قتالهم يف امليدان, وغنم املجاهدون مدفعا ورشاشا من 
 وبرسعة, غادروا اجلهة, وأثناء تغيري ,وأسلحة وذخرية 29  /24 عيار

 إذا بمجاهد يكشف عن جمموعة من العساكر تقدر بخمسة ,االجتاه
 املجاهد )محة خلرض (ن عنرصا, تقتفي أثرهم, وهنا أمر القائديوعرش
الك قريد, أن يتوىل أمرهم بااللتفاف حوهلم يف حني استمرت عبد امل

أن املجاهدين يف و ,الدورية يف سريها, حتى خيال للعساكر املالحقة
صارت بني املجاهدين  العدوعنارص غفلة عنهم, وما إن أدرك القائد أن 

حتى انعطف عليهم بمجموعته, يف الوقت الذي كانت فيه جمموعة 
قريد, تطبق من جانبها عليهم, فسقطوا رصعى املجاهد عبد املالك 

وجرحى وأرسى, عدا عميال واحدا متكن من الفرار, وقد قال عنه 
, وتم اإلجهاز عن "أتركوه يعود إىل أسياده ليخربهم بالواقعة": القائد

  .األربعة والعرشين عن آخرهم
محة "وهنا استشار القائد , باتت املواجهة أكيدة,  أوت8يف يوم 

اهدي اجلهة عن إمكانية التموقع يف مكان إسرتاتيجي  جم"خلرض
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ومل , "هودشيكة" ـفأشار عليه املجاهد إبراهيم رحومة ب وملواجهة العد
 تتقدم )1(حتى ظهرت قوات قادمة من جهة قامر,  أقل من ساعةِمتض

حيث توىل , وكان القائد قد وزع مهام املجاهدين يف امليدان, نحوهم
متقدمة صوب يد اجلهة الغربية ملواجهة قوات  عبد املالك قرجاهدامل

  .الذي كان يف استعداد للمواجهة )محة خلرض(موقع القائد 
ت القائد عرشة من الرماة ّثبوقد , رضاوةبدأت املعركة بكل 
وقد , استطاعوا الثبات حتى أفول الشمس, البارعني يف مواقع جيدة
وانسحبوا , اجهةوجرح اثنا عرش يف هذه املو, استشهد ثالثة جماهدين

 "الضايا"ومروا إىل ناحية , بعيدين عن ميدان املعركة, خارج الطوق
وما لبثوا أن , عا حيث صلوا الفرائض مج"هود غزالة"ووصلوا إىل 

ومل يمض إال قليل , قادمة من كل صوبوجدوا أنفسهم أمام قوات 
مل تستطع قوات  ,, يف قصفها املركزمن الوقت حتى بدأت الطائرات

الذين يملكون أسلحة , اة التقدم صوب مواقع املجاهديناملش
 هود (وامتدت مساحة املعركة من, وحيسنون استعامهلا جيدا, متطورة
  .)هود عيل بن نارص( إىل )2()شيكة

أمام غارات الطائرات املدمرة وهجوم املشاة املكثف, حاول 
 واملجاهدون الثبات, إال أن الرضبات كانت ماحقة يستحيل جتنبها أ
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 "محة خلرض"وأصيب القائد  )1( وسقطوا تباعا يف ميدان الرشف,ردها
بإصابات بليغة من مدفع رشاش مصوب من طائرة حلقت عىل أمتار 
منه, وتوجه البطالن العريب بوغزالة وعبد املالك قريد, نحوالقائد 
اجلريح, وحلظتها, أصيب املجاهد بوغزالة ليستشهد يف احلني, ومتكن 

 الذي لفظ أنفاسه يف ,ملالك قريد من الوصول إىل القائداملجاهد عبد ا
 .الوقت الذي كانت فيه طائرة تقصف املوقع بقنابل متتالية

, املجاهد عبد املالك قريدوالذي خرج من املعركة ساملا ه, الوحيد
 أن رأىو, وقد رأى رفاقه البواسل يستشهدون الواحد تلو اآلخر

بام تم بشأن بجبل اجلرف, القيادة ليبلغ , يتوجه إىل قاعدة االنطالق
, لبرشا وسار حامال آالما ال تقاس بآالم بني ,معارك أوت اجلنوبية

منهك  ووه, سار أياما وليال, وعزيمة ال يمكن أن تتوفر ألي إنسان
, وما واجه من أحداث جسام, القوى هلول ما خاض من معارك

  .يشيب هلوهلا الولدان
املجاهد عبد املالك قريد إىل م وصل 1955ويف أواخر شهر أوت 

 حيث رحب به املجاهدون املرابطون يف "عرعار"مركز القيادة بوادي 
عباس : عقد القائد بشري شيحاين اجتامعا ضم, جبل اجلرف وفور ذلك

ة مح,  بشري صالح)سيدي حني( لبشري ورتا, عاجل عجول, لغرور
بابانا , الالوردي قت, العيد ساعي, لزهر دعاس, مخة بن زروال, فرحي
  .حممد بن الصدرايت وحممد بعلوج, عيل بخوش, ساعي
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رحب القائد بشري شيحانـي باملجاهد عبد املالك قريد, العائد 
من معارك اجلنوب, وطلب منه تقديم عرض حال تفصييل لوقائع 

 ومجيع )1()محة خلرض(املعارك التي خاضوها, وعن كيفية إستشهاد 
لقد رضبنا جيش العدورضبات  (:املجاهدين, فكان جواب املجاهد

وقد تأثر ) سديدة, ودخل كل املجاهدين اجلنة بأحذيتهم, وصمت
بسم : (اجلمع املحتشد, بام سمعوا وعلموا, وهنا, تكلم القائد, قائال

أعلن تسميتك من اليوم )  الناممشة_أوراس (ِاهللا, وباسم جماهدي 
 هجوم الشامل  وواصل القائد كلمته, وذكر ما تم يف)2()اجلنة(باسم 

القسنطيني, حيث أن عساكر العدو, أقدمت عىل إرتكاب جمازر 
مروعة, ال يمكن أن متر بدون أن تدفع فرنسا ثمنها من أبنائها يف 
اجلزائر, وقد إستشف املجاهدون من ثنايا نرباته الوهاجة وعباراته 
املتأججة ما ينبئ من أن القائد مقبل عىل معركة قد ختتلف عن 

  .ألخرىاملعارك ا
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  الهجوم العام

أهدافها  التي كان يعتقد أهنا ال ترد, مل حتقق تلك العمليات الكبرية
 جانب ما كانت تدفعه فرنسا من إىليف القضاء عىل تأجج الثورة, و

جهد عسكري ضخم, نظمت أجهزهتا االستعامرية محلة دعائية 
واسعة, لتمجيد املظليني وإرهاب السكان, وقد جاء يف أحد 

عام : ()املدارش(شورات التي تلقي بالطائرات عىل املدن والقرى واملن
قريب, سينزل السخط عىل رؤوس املتمردين, بعد ذلك سيحل السلم 

  )1(.)الفرنيس من جديد
وأعطيت التعليامت إىل رفع عدد املحتشدات واملعتقالت والسجون, 

ورغم  )tous des fallagas() فالقة(وراس, اعتربوا مجيعا ألن سكان األ
ن الثورة استمرت يف إتلك االحتياطات ومضاعفة اإلمكانيات احلربية, ف

حصد وقطع رؤوس املعتدين والعمالء, وزرع الرعب فيهم, حتى 
  .ُضاقت هبم املنطقة بام رحبت

إال أن العمليات العسكرية الكبرية, وعمليات التمشيط املكثفة, 
األطليس, وتسخري واستعامل العتاد احلريب املتطور لفرنسا واحللف 

آالف األجناد من أوروبا, قد شكلت مضايقة ال تطاق, وخناق شديد 
  .عىل الوحدات األوىل املكونة جليش التحرير الوطني

                                                 
)1(-، א ، א א א ، א א א א

1984،127.
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 بشري شيحاين, قد أدرك أن )1(وكان نائب القائد مصطفى بن بولعيد
ذا مل تستنجد باملناطق األخرى, وعليه إ تنتكس أوجتهض, , قدالثورة

)  الشامل القسنطيني−السمندو(الة إىل قائد املنطقة الثانية فقد بعث برس
يوسف زيغود, بأن احلالة قد ال حتتمل أكثر, وطالبه بأن يعمل شيئا من 

أحممد جاهد وكلف دورية من املغاوير الشجعان, بقيادة امل ,أجل الثورة
جرعاوي, إلبالغه أن اهلالك املحقق, قد حيل بالثورة, إذا مل تتحرك 

ق املجاورة, وذكره بأن األوراس قد تعهد بتحمل مسؤولية املناط
احتضان الثورة ملدة ستة أشهر, ولكن عدد الشهور جتاوز ذلك, فإىل 

  صامدا?األوراس متى سيظل 
رأت قيادة املنطقة الثانية, أن املهمة كبرية, وحتملها واجب ثوري, 

تعامرية وأنه ال بد من عرقلة اإلمداد الفرنيس, والتصدي للقوات االس
, األوراسالتي جتتازها إىل املنطقة األوىل, وقرروا فك احلصار عن 

وتأكيد استمرارية وشمولية الثورة املسلحة, التي فجرهتا طالئع جيش 
ثبات عكس ما يدعيه إم, و1954يف أول نوفمرب الوطني التحرير 

ن الثورة ما هي إال عمليات حمددة, لبعض اإلرهابيني أاالستعامر, ب
رجني عن القانون من اللصوص وقطاع الطرق املتخذين من واخلا

   منطلق لغاراهتم حتت جنح الظالم?,الكهوف وأعايل اجلبال
 حتمية يتواله الشعب, وتنفذه فرق ةإذن, فاهلجوم العام رضور

املسبلني بأمر من قيادة املنطقة الثانية, حتت مسؤولية القائد يوسف 
                                                 

אא-)1( א א א א ،. 
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لتقتيل اجلامعي والسلب والنهب زيغود, للرد عىل عمليات اإلبادة وا
التي مارستها قوات جيش االستعامري ضد املواطنني العزل ملوقفهم 

  .من الثورة ومساندهتم للمجاهدين
باتت العملية يف حيز التنفيذ, وعقدت القيادة اجتامعات لتحليل 

, والتحضري للعملية الكربى, وكان االجتامع األخري, مساء اجلمعة لوضعا
يوسف زيغود, خلرض بن طوبال, ( ضم قيادة املنطقة 1955 أوت 19

) مصطفى عامر بن عودة, عيل كايف, حممد الصالح ميهوب وعامر بورضسة
) مانالز(عداد غفرية من أبناء الشعب, وتم االجتامع يف دار أوحرضته 

, وبعدها ية الكربى والرسية عىل سالمة العمل,لتوفري األمن والكتامن
  .مواقعهم يف امليدانع عىل بركة اهللا, إىل  األفواج واجلموتوجهت

 وعندما كان الفرنسيون, يطالعون 1955 أوت 20 يف يوم السبت
) سوستيل(  التي نقلت إليهم حروفها, ترصحيات جنراهلم,الصحف

أخبار استقرار الوضع, بعد القضاء عىل املتمردين يف أعايل قمم جبال 
,  الوطني التحريراالوراس, ونجاح برنامج اإلصالحات, كان جيش

املواطنني يكتمون األنفاس, انتظارا الفدائيني واملسبلني وومجوع 
  .للوقت املوعود, خمبئني للمستعمر واملعمرين مفاجأة العرشين أوت

وصل جنود جيش التحرير, صباح يوم السبت, متنكرين يف الثياب 
ني يف املدنية, ومن حتتها اللباس العسكري, متجهني إىل األسواق أوخمتبئ

متمركزين يف الغابات والوديان واهلضاب والروايب واملنازل والسطوح 
  .واملزارع القريبة من األهداف املحددة للعمليات, وهي تسعة وثالثون هدفا
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أدرك القائد العام للهجوم الشامل يوسف زيغود, أن املواجهة 
أن اخلسارة ستكون مرتفعة, سنقوم : (ستكون مصريية, وانه كام رصح

قيض عىل نصف السكان, فإن الثورة  هلجوم الشامل, حتى ولوبا
سرتبح, ألن اجلزائر ستتحرك, وعىل أية حال, فان الثورة لن تكون 

  .)1()أسوأ مما هي عليه اآلن) بعد األحداث(
معسكرات, مطارات, موانئ, مراكز الدرك, : وشملت األهداف

, ضيع الرشطة, األعوان, خطوط السكك احلديدية, مصانع, مقاهي
املعمرين, حانات, وبعض رؤساء البلديات, حراس الغابات, عمالء 

  ال يفرق جيش التحرير1954املعمرين بدون استثناء, وألول مرة منذ 
  .)املعمرين( يف عمليته بني العسكريني واملدنيني الفرنسيني الوطني

, كانت األعالم اجلزائرية قد رفرفت أمام )2(عندما حان أذان الظهر
اج, ومع صوت آذان املؤذن للصالة, ترددت يف األرجاء الدعوة إىل األفو

اجلهاد, واختلطت أصوات الرصاص بزغاريد النساء, ورصخات عساكر 
العدو الفارين إىل أوكارهم من هول املفاجأة, وبدأت احلرب الفعلية التي 
ّهدت أركان االستعامر, وهزت عمالءه, وسجلت النرص املبني, وأعادت 

مجاهدين والشعب, وفك احلصار عىل األوراس, وهروب الثقة لل
  .معمري املنطقة, وترك ما كان بأيدهيم, وما هنبوه من أمالك وغريها

                                                 
)1(- ، ، א א א ، א א א .141א

א55א -)2( ، א
א א א ، ، א א
א א א א א ، א א א א

א א א א א א، א .א
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الفرنسية,   السلطة اإلستعامرية إهتزت إدارة, بعد اهلجوم العام
, جنود اإلحتاللوسادت الفوىض بني املعمرين و ,نقلب امليزانوا
فارتكبت جمازر , ين عىل الشعبمعمروتكالبت قوات من عسكريني و

 حيث كانت م1945 ماي 8إال جمزرة , ال مثيل هلا, منها يف سكيكدة
مجع آالف من , هتديم القرى, إحراق املدارش, اإلعتقاالت اجلامعية

   )1(احصدهم حصدوالشباب يف ملعب سكيكدة 
إن ملحمة الشامل القسنطيني, جعلت فرنسا تشرتي مخسني 

من الواليات املتحدة  (B26) طائرة من طراز طائرة مروحية, ومائة
 أوت إىل اجلزائر, 24األمريكية, وجاءت بالفرقة األجنبية يوم 
 أوت, باإلضافة إىل 26وأحرضت الفرقة الثانية اآللية من أملانيا يوم 
  .اإلمدادات التي تلقتها من احللف األطليس

العدوان وبعد اهلجوم العام يف حتطيم شوكة االستعامر, قامت قوى 
برد فعلها االنتقامي الذي ظهر يف تدمري مئات القرى واملدارش عن 
آخرها, بام فيها إبادة تامة, وكان عدد الضحايا الذين جادت هبم هذه 
املنطقة إثنا عرش ألف ومائة ومخسة وتسعون شهيدا وشهيدة خالل ثالثة 

  .ِأيام مشهودة, وأربع ليال حاسمة

                                                 
א -)1( א א א ، א א)1946−1962(א
א א1955 20א א ، ، א א ،1999،80−91.
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  معركة جبل الجرف الكبرى

كة اجلرف بقيادة شيحاين بشري, مسؤول اإلدارة العليا للثورة معر
وعباس لغرور النائب األول العسكري, عجول عاجل النائب الثاين 

الوردي قتال, ساعي فرحي ) سيدي حني(السيايس, بشري ورتال 
لزهر رشيط, بشري بن صالح, محة فرحي, محة ,  عمر البوقيص"بابانا"

خوش وحممد بن الصدرايت ومشاركة بن زروال, لزهر دعاس, عيل ب
  .ًحوايل ثالثامئة جماهدا

يذكر الرواة املجاهدون, اليشء الكثري عن هول املعركة, التي 
دامت بأيامها الثامنية الطويلة, دون هوادة أوهدنة, إذ قالوا فيام 
ذكروا, أن صرب القيادة, وثبات جيش التحرير الوطني, أمام قوات ال 

كل صرب, وأهنم بذلوا من دمائهم وأرواحهم, حرص وال عد هلا, فاق 
ما مل يبذل يف أية معركة, وأهنم أظهروا صمودا يف القتال, يعجز 

  .الواصفون عن وصفه
جرت وقائع املعركة بإحدى الشعاب العميقة باجلبل األبيض 
جنوب جبل اجلرف, املطل عىل أبواب الصحراء, الذي يعترب قلعة من 

ّد سخر فيها اجليش الفرنيس أحدث معداته, قالع الثورة التحريرية, وق
ّوجنّد هلا أعدادا هائلة من قواته, إال أنه تكبد فيها خسائر فادحة,  ً
متثلت يف قتل وجرح املئات من العساكر املهامجة, وإسقاط طائرات 

  .وعطب دبابات, وإحراق شاحنات
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 نشبت معركة اجلرف بني املجاهدين :م1955 سبتمرب 22يف يوم 
بحامية املدرعات بإجتاه  املهامجني, عساكر اجليش الفرنيس, وئةالثالثام

هنا أصبحوا عرضة لرصاص , وحيث تتمركز القيادة, اجلهة الشاملية
مما أدى إىل تقهقرهم يف حالة من اإلرتباك , املجاهدين من كل صوب

  .نالذعر الشديديو
إستحالة تقدمهم إىل مرابض , أدرك قادة اجليش الفرنيس, أثناءها

فأعتمدوا عىل قصف الطائرات التي صبت قنابلها الغازية , ملجاهدينا
يولون وإال أهنم يف كل مرة يرتاجعون , )1(املحرقة لتغطية تقدم املهامجني

قد أظهر املجاهدون , وجرحاهم يف امليدانوتاركني قتالهم , األدبار
  .ة يف الصمود طيلة اليوم املشهودبسال

بزوغ الفجر عىل دوي القنابل, التي كان :  سبتمرب23اليوم الثاين 
تتهاوى حول مواقع املجاهدين, وقد أظهر الرماة مهارهتم يف القنص 
ُوالتصويب يف مقدمة املشاة, الذي مل ينج منهم كل من حاول 
اإلقرتاب أكثر, وكانت النجدات تتواىل بإستمرار, وتواصل اإلحتدام 

إجياد منفذ إىل ساعة متأخرة من الليل, وقد حاول املجاهدون 
 وأحكم سيطرته عىل كل املنافذ التي يمكن وللخروج, لكن العد

                                                 
)1(-، א:א ، אא ،

א ، ، ،
א ، א א ، א ، א

، א ، ،א א א א ، א א
א .א
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اخلروج منها بطوق من الشاحنات واملدرعات, وهذا يعني اإلستعداد 
  .للقتال ليوم طاحن آخر

ثارت ثائرة قادة اجليش العرمرم يف :  سبتمرب24اليوم الثالث 
م عىل جبل اجلرف, فأصدروا أوامرهم إىل مجيع الوحدات باهلجو

ملخادعة جيش التحرير الوطني, الذي حتصن يف مواقع أكثر عدة حماور 
مناعة يستحيل بلوغها, وصار ميدان املعركة شاسعا ال يمكن حصاره, 
جبال شاهقة جرداء ملساء يصعب تسلقها أو اخرتاقها أمام جيوش 
تقاتل بروح اهنزامية, وحاولت هذه القوات التقدم والتغلغل يف ميدان 

ال لتغيري معطيات ونتائج هذه املعركة, وقد كان رصاص االقتت
املجاهدين باملرصاد, حيث أسقط الكثري من املتقديمني واملندفعني يف 
موجات عىل جثث القتىل, التي انترشت يف الشعاب وتراكمت يف سفح 
اجلبل الذي أضحى كتلة جهنمية, وقد غطى اجلو دخان القنابل القاتل, 

 طائرات مما زاد يف محاسهم وغنموا أسلحة وأسقط املجاهدون ثالث
  .وذخرية متكنهم خلوض املعركة أليام وأيام

قدمت تقارير للقيادة عن سري املعركة, تضمنت أن القوات املهامجة, 
اختذت مواقعها عىل املمرات والوديان واجلبال البعيدة ومن املحتمل 

اين بشري ستعمد عىل تنفيذ هجوم شامل وكاسح, وهنا قرر القائد شيح
خروج املجاهدين من احلصار, وإال تعرضت الكتائب لإلبادة الكاملة, 

  واجتياح اجلبل, وأرسلتلالنقضاض خاصة وأن قوات كبرية تستعد 
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دورية لالستطالع إال أهنا رأت استحالة اخرتاق واجتياز القوات 
وهنا أصدر القائد شيحاين بشري . املتأهبة الكتساح اجلبل يف أرتال طويلة

) جديدة(و) مسحالة(األمر بأن يتوجه اجليش نحواجلنوب باجتاه جبل 
 .دفعة واحدة وإمطار العدوبنريان غزيرة كخطة وقائية

ابضهم ونزلوا امليدان, وهم يطلقون النار خرج املجاهدون من مر
يف كل اجتاه وكل واحد يردد اهللا أكرب, وال أحد أدرك كيف متكن 
املجاهدون من اقتحام صفوف اآلليات التي صارت كعلب معطلة, 
وجتاوزوا العساكر التي مل حترك ساكنا, نتيجة هول املفاجأة, وصار 

كر العدو أليام ميدان املعركة شاسعا, ووقعت مواجهات مع عسا
أخرى يف حميط اجلرف, واعتربت نتائج املعركة نكسة كبرية ورضبة يف 
الصميم لساسة فرنسا وقادهتا, وخاصة وأن نجدات رسيعة وصلت 

, لكن )1(من وراء البحر, حطت قرب جبل اجلرف خلوض املعركة
ّالقائد شيحاين بشري فوت عليهم الفرصة وأكد هلم أن جيش التحرير 

 . حمالة منترص عىل املعتدينالوطني, ال
, سديرة عبد العزيز: ي مع القائد شيحاين بشري يف مركز القيادةبق

عبد احلميد عيل املعايف أكثر من , عون اهللا بوساحة, شامي حممد
التحقوا بإخواهنم بضواحي , وعند خروجهم من مركز القيادة. أسبوع

                                                 
)1(-، ،،א א א ، א א א

، א א א ، א א
، ،1999،164−173. 



àÏìã@ñ‰ìq 54 @ŠöaŒ¦a@¿Iò’ßbàäÛa@a‰ëcH 
 

142

تها املنطقة أال وبوصوهلم تنتهي أحداث أكرب معركة عرف, جبل اجلديدة
 .وهي معركة اجلرف الكربى

مل يستطع أحد إنكاره, الذي وقد حتقق النرص املؤزر بعون اهللا, 
وهزيمة اجليوش املعتدية حقيقة دامغة, إذ أصبحت جمرد هياكل حمطمة, 
وعزائم خائرة, وبقيت معركة اجلرف داحضة للمحاوالت اليائسة 

أي العاملي, وكانت حلجب احلقائق عن شعوب أوربا, وتضليل الر
 :نتائج معركة اجلرف التارخيية كاآليت

 استشهاد مائة وسبعون جماهدا وإصابة ما بني أربعني ومخسني *
بجروح, ومل يلق القبض عىل أي منهم, وغنم املجاهدون عتادا حربيا 
من خمتلف أنواع األسلحة اخلفيفة والثقيلة وكميات كبرية من املؤونة 

 .واأللبسة

واعتقال أعداد كثرية من , أكثر من مائة من املدنينياستشهاد  *
 .ّسكان منطقة جبل اجلرف, وحولوا إىل معتقل اجلرف

 :وكانت خسائر اجليش الفرنيس تتمثل يف اآليت
قتل وجرح املئات, وإصابة طائرات من خمتلف األنواع بني * 

 .العطب واإلسقاط, وتعطيل وحرق وتدمري دبابات وشاحنات

سبوع الرابع من شهر سبتمرب, عقدت القيادة اجتامعا يف هناية األ* 
ّوجه فيه القائد شيحاين بشري عبارات االستحسان جلميع املجاهدين 
واملدنيني الذين استبسلوا يف املعركة, وأمر مسؤويل املناطق بااللتحاق 

 .بمراكزهم واالستمرار يف الثورة حتى التحرير
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  الهروب الكبير

لعيد البقاء وراء القضبان انتظارا رفض القائد مصطفى بن بو
وفعال عمل مع ثالثني , فقرر العمل عىل اهلروب, )1(لتنفيذ احلكم

 .كان قد حكم عىل معظمهم باملوت, مناضال
وكان املناضل بشري حجاج, الذي سجن أكثر من مرة يف سجن 
الكدية بقسنطينة, يعرف معابره ومنافذه, وبعد ثامنية وعرشين يوما من 

بطيء املتواصل واحلذر الشديد, متكنت املجموعة من الوصول احلفر ال
إىل الغرفة املجاورة وكانت الرتبة املستخرجة ترصف يف جماري املياه 

 .حتى ال يبقى هلا أثر
 ضبطت اخلطة الصعبة للهروب الكبري, وقد 1955 نوفمرب 11ويف ليلة 

مصطفى بن بولعيد : متكن أحد عرش مناضال اجتياز السجن وهم
ابراهيم ) سكيكدة(محادي بوكرومة ) سكيكدة(حممد العيفة ) ريسآ(

أطال (الطاهر الزبريي) باتنة(رشيد أمحد بوشامل ) سوق أهراس(الطيبي 
حممد ) بني صالح, بوحجار, عنابة(خلرض مرشي ) وانزة) (اهللا عمره

وعيل ) يابوس(حسن عريف ) يابوس(وسليامن زايدي ) تكوت(بزياين 
نت التعليامت الصادرة هلؤالء, بأن يتفرقوا عىل كا) خنشلة(حفتاري 

 .خمتلف جهات قسنطينة, حتى يصعب متابعة اجلميع
                                                 

א -)1( ، א א ، א
א .א،
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خرج القائد مصطفى بن بولعيد, مع ثلة من املناضلني برفقة حممد 
العيفة, حيث اجتها نحومقربة املدينة, ثم اخلروب فجبل القرزي 

س من جبل َفـكاف النرس إىل جبل بوعريف, ودخال األورا) القراح(
 .وستييل بالقرب من تازولت

اتصل القائد يف جبل وستييل بمسؤول الناحية مدور عزوي وأخيه 
وإلتقى يف وادي عبدي ) قوزير(والصادق شبشوب , عمر بن بولعيد

الذين كانوا , بأفواج من املجاهدين) منطقة بوزينة(والوادي األمحر 
عبد  نواورة, دعىل أهبة اإلستعداد خلوض معارك الرشف بقيادة أمح

 .احممد حابة والباقي بن عباس واهلاشمي دردور
واصل القائد مسريته يف األوراس, فكان يف اجلبل األزرق, حيث 

وعرضا معا حال ) يس احلواس(إلتقى بأمحد بن عبد الرزاق محودة 
يس (ّالثورة يف الوالية األوىل, ومحل القائد مصطفى بن بولعيد, 

اهد الشيخ عاشور يس زيان, وطلب منه حتياته إىل املج) احلواس
 .العمل عىل القدوم إىل األوراس

وصل القائد املظفر إىل عمق كيمل حيث , وبعد أيام من اخلالص
, بة عشاء يف مركز محام شابورة, وقد أقيمت له مأدمقر الوالية والقيادة

وقام باستعراض قوات جيش التحرير الوطني املسلحة يف أروع ما 
ظيم واالنضباط بقيادة عجول عاجل وعبد الوهاب يكون من التن

 احلشود املسلحة ركز فيه عىل وحدة أماموألقى خطابا هاما , عثامين
 .بكل األساليب وشتى الوسائل, وحماربة االستعامر وأعوانه, الصف
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   بجبل أحمر خدو معركة 

)13  -   )1956 جانفي 14 

بعد ,  مصطفى بن بولعيدأن القائد, أدركت األجهزة االستعامرية
فقد غطت املنطقة , عليهو ,وراسواألسيتجه نح, هروبه من السجن

 .بجيش من املخابرات املدنية والعسكرية ملتابعة أخبار القائد
 املدربة عىل عمليات وخصصت قوات من خمتلف الفصائل

من اجلنراالت والعقداء وضباط من  يقودها عدد, بادةالتمشيط واإل
ن أحيتمل , لزجها يف أية جهة, وفرق حممولة جوا, بخمتلف املرات

فقد تأكد القائد , وطبيعي واحلالة هذه, يتواجد فيهاويكون هبا القائد أ
رأى أن يتحدى قوة , ومصطفى بن بولعيد أن املواجهة ال بد منها

فكان مكان , فرنسا وجربوهتا وحيطم عنجهيتها وصلفها وغرورها
 خاصة بعدما وردت أخبار للقيادة, زلة البلح خري مكان للمنا)إيفري(

واستعدادات مكثفة , أن قوات كبرية:  تؤكدمن مواقع الرصد املتقدمة
 .تتجه صوب اجلهةاجليش الفرنيس من جانب 

ومسؤول الناحية , اختذت القيادة وعىل رأسها مصطفى بن بولعيد
بل بالتمركز يف سفح اجلقرارا  الثالثة بغسرية حممد بن املسعود بلقاسمي

وتوزيع جماهدين ماهرين يف القنص والرمي , البلح) يفريإ(يف مكان 
, األوىل للهجوم ومنذ اللحظات, ة عىل مقر القيادةّعىل الروايب املطل

التي أحالت , بالقبائل املدمرة, تدخلت الطائرات بالقصف املركز
وبعد وقت ,  بل إىل كتلة جهنمية,اجلبل إىل بركان غاضب ملتهب

) (
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النجدات الرسيعة والقوات الضاربة املتخصصة يف وصلت , قصري
إضافة للقوات القارة , باتنة, بسكرة, من آريس, العمليات الكربى

زيادة إىل فرق اإلنزال , من مشونش وتفلفال وغويف وتكوت, باجلهة
لتمنع ,  التي شكلت جرسا جويا دائريا حول حميط اجلبل,الرشسة

 .خروج املجاهدين من احلصار املحكم
حيث , د كانت املعركة عىل أشدها وبكل رضاوة يف اليوم األولوق

والدبابات املجنزرة , املتناحرةوأمام قوات العد, استبسل فيها األبطال
ويشهد التاريخ , والطائرات التي تصب قنابلها لتحرق البرش واحلجر

, عمر إدريس, بلقاسم بن عمر: ونذكرهم, ألولئك الرماة البواسل
رابح , الرشيف رابحي, أمحد بن بلقاسم عبديل, هديعامر بن حممد شا

أطلق عليه القائد مصطفى , الوهراين وأحد املجاهدين من بني معافة
 . ألن طلقاته ال ختطئ ناصية األعداء"قرين"بن بولعيد حينها 

, لقد كان هؤالء مثاال رائعا للشجاعة النادرة والبطولة األسطورية
التي , املهامجةو وات العدلق حيث وجهوا رضبات سديدة مصيبة

بل حتى املصفحات والدروع , حاولت أن تتقدم وتقتحم املوقع
 ., أمام الطلقات املسددة صوهباتوقفت عن التقدم والتحرك

حاولت القوات , يف اليوم الثاين من املعركة املستمرة ليال هنارا
, إحكام احلصار املشدد, املندفعة املتدفقة من كل حدب وصوب

, ألن أوامر اهلجوم, التي قد تصل من وراء البحر لإلمداداتانتظارا 
خاصة بعد التأكد من وجود القائد , كانت تصدر من باريس مبارشة

 .مصطفى بن بولعيد يف امليدان
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لقد كانت مقاومة جنود جيش التحرير الوطني متواصلة, إذ 
 استامتوا يف القتال والدفاع عن القائد, وقدموا درسا لالستعامر, إن

كان بليدا ال يفهم كعادته, بأن أبناء اجلزائر األحرار, ال يمكن 
 .استعبادهم, مهام ارتفعت التضحيات وغىل ثمن احلرية

قتحم القائد وصحبه امليامني يف إ, طوال يومني, بعد نزال رهيب
 وخرجوا من الطوق, وحمتشداتهو خطوط العد, هجوم صاعق
, ظلم وعقداء العدوانبعيدة عن تصور جنراالت ال, بمعجزة حربية
بعد استشهاد ثامنية , إىل كيملو عرب جبل أمحر خد, وتم االنسحاب
 ., خسائر معتربةوتكبيد القوات الفرنسية, وأربعني شهيدا

خالل املعركة, ألقت عنارص من ذوي القبعات احلمر, التي كانت يف 
, وزوجته حالة هستريية, القبض عىل املجاهد بلقاسم بن حممد سليامين

املجاهدة عمرية بنت حممد أزروال, ومعهام ابنهام أمحد, وبعد أن تأكدت 
الفرقة من عدم جدوى تعذيبهم للحصول عىل معلومات عن القائد 
مصطفى بن بولعيد واملجاهدين, أعدموا األب واإلبن عىل مرأى األم, 

القتلة, لعلها تعرتف وتقول شيئا, لكن هيهات, لقد انتفضت, ودفعت 
 الراعفة, وألقت بنفسها من اجلبل رسعت بجراحهاوفرقتهم, وأ

الشاهق, لتعلن يف رصخة مدوية, رددهتا الكهوف والصخور والوديان 
والشعاب للجالدين والعامل املستعر بنار االنتقام وثأر اهلمجية, بأن النرص 

 .والعزة للمجاهدين, واهلزيمة واملذلة للمعتدين
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  ةالصفحات المرعب

 ,من حيث املكان والزمان, عينة حمدودة, نكتبهاالتي , ثل الوثيقةمت
ممارسات اجليش النظامي الفرنيس ضد , تصور لنا بكل وضوح

كيف حتول هذا اجليش الرسمي إىل آلة , وتصور لنا, السكان العزل
وأداة سلب , للتعذيب والتقتيل الفردي واجلامعي والتدمري والتخريب

دين هذه املامرسات وتندد وهي بالتايل شهادة ت, وهنب عىل نطاق واسع
ي لنا أن يرو, فقرر, هنا شهادة جندي فرنيس استيقظ ضمريهإ, هبا

إنام يريد , إذ يفعل ذلك ووه,  اجليشوقائع التعذيب الوحيش داخل
 من األوراسشيئا من أهوال احلرب االستعامرية يف , أن يعرف الناس

اهده رفاقه عايشه عن قرب استنادا إىل ما شوأ, خالل ما شاهده بنفسه
 .اجلنود

سنة يف (يف مذكراته ) Jack Bisho −جاك بيشو(كتب اجلندي 
كنت قضيت سنة كاملة يف : يقول) un an dans les aures -األوراس
, من مدة خدمتي العسكرية, وذلك بصفتي جنديا منتسبا إىل األوراس

 .1957 إىل افريل 1956 من أفريل 2B / 54دفعة 
مكلل , أنا موسوم بالعار والشنارو, عدت بعدها إىل فرنسا

يائسا لكوين اصطدمت بصفة دائمة تقريبا بجدار الالمباالة , باخلزي
 وأ, كلام حاولت أن احتج لدى الضباط وصف الضباط, من احلقد وأ

 ., ضامئر رفاقي اجلنود الضامئرظكلام حاولت أن أوق
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ö ≥ mM¬eóy–mór,g1956L  ن كنت عائدا م, حد األيامأيف مساء
,  وبينام كنت مارا بأحد األهنج,غداة وصولنا إىل بسكرة, السينام
وكان ,  إرضام النارونحياول) القناصة( اجلنود السنغاليني تشاهد
وكانت جثة أحد , مازال ممسكا بفأسه املرضج بالدماء, أحدهم

ويف هذه األثناء مر , ّ هبا رش متثيلَلِّثُوقد م, اجلزائريني ملقاة أرضا
ّ جزائريني أنوقد علمت , حاول هتدئتهم, ة مالزم أولضابط برتب

أدخال يف أذهنام , قد نفذا إىل املوقع حيث قتال بواسطة قضيب, ْآخرين
,  جنديا أوروبيا قام بتقديم العون هلؤالء القناصةأنوقيل , وعيوهنام

 إىلينتمون , وأن عساكر أوروبيني آخرين, أثناء التنكيل بالضحيتني
 هذا النهج وراحوا يطلقوا الرصاص إىلوا يرتاكضون قد خرج, كتيبتنا

كان اخلوف قد , فقتلوا جزائريا رابعا, من بندقية رشاشة عىل غري هدى
 .دفعه إىل التمرتس خلف باب داره

واإلغارة , وأمرنا بتفتيش عدد من أحياء بسكرة, مجعنا النقيب
 ملاذا مل يعرتض ذوي الرتب املوجودين, , وهذا ما فعلناهعليها

ا سبب هذه لكن مو, باملعسكر عىل هذه املذبحة وجرائم القتل هذه
حد اجلزائريني إىل عملية سلب حمفظته من ألقد تعرض . االغتياالت

فأصاب ,  الدفاع عن نفسهإىلفاضطر , قبل احد القناصني السنغاليني
وعندئذ انقض السنيغاليون عىل , بجرح خفيف قناصا بخنجره

لقد اعتقل اجلندي الذي قتل , حتت أيدهيماجلزائريني الذين وقعوا 
وذلك بناء عىل طلب السلطة املدنية ملدينة بسكرة بتهمة القتل , املدين



àÏìã@ñ‰ìq 54 @ŠöaŒ¦a@¿Iò’ßbàäÛa@a‰ëcH 
 

150

قضت بتربئة , وقد مثل هذا اجلندي أمام حمكمة عسكرية(العمدي 
 ).أي بعد قبول الدعوى, ساحته

 عىل وجه األوراسومن بسكرة, كنا ننطلق للقيام بعمليات يف 
 ترتاوح بني ثالثة إىل مخسة عرش يوما, وكانت هذه العموم, ملدة

العمليات تستهدف يف غالب األحيان, املشاركة يف رضب احلصار, 
وهذه املناطق (وكام كانت جتري, يف أغلب األحيان يف مناطق حمرمة 

مما ) املحرمة تشهد اليوم توسعا كبريا, كل يوم تشمل مناطق جديدة
يني, ورغم ذلك, وأثناء القيام جينبنا كل احتكاك بالسكان املدن

صادفنا ) ةلوطاي(بإحدى العمليات التي جرت يف الصحراء غرب 
الرحل, أمرنا النقيب بإحراق اخليم واملؤونة  ذات يوم خميام للبدو

ول, وكان أكثر تفهام من التمست من الرقيب األ) ون الغذائياملخز(
يل بذلك, ثم غريه, أن نرتك جزء من هذه املؤونة, دون إتالف فأذن 

احتفظ بأحدهم حيا, حلمل جهاز (أعدم الرجال رميا بالرصاص 
 .)االتصال ثم أعدم بمجرد الوصول إىل الشاحنة

فاملنطقة أصبحت حمرمة منذ يوم ,  مربر هذه اجلريمة مبهمإن
, الزم لبقائهم أحياءون هؤالء الرجال ال حيملون غري ما هإو, أمس

ملقيمني هبذه املنطقة الصحراوية كان هؤالء الرحل ا, ومن جهة أخرى
حيث تبعد عن أقرب مركز عدة أيام مشيا , النائية غري املناطق اآلهلة

هل كان هؤالء يعلمون شيئا عن الثورة? وعندما أعيد , عىل األقدام
فإنني مازلت أرى وجوه النسوة وقد , التفكري يف هذه العملية اآلن
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 األطفال الذين ومشهد, ارتسمت عليها عالمات اخلطر والرعب
ووسط اجلثث التي فجرت , أمام رماد اخليام, دون ماء, تركوا هناك
 .وتناثرت أشالء, رؤوسها

خالل إحدى  )املتمردين( وأثناء نفس العملية, جرح أحد
االشتباكات, ومحل عىل بغل ملدة طويلة, ألنه كان عليه, أن يقودنا إىل 

  طويال, منهكنيألسلحة, لقد مشيناحتتوي عىل ا) كهوف(مغارات 
كام سقط عدد منا ألهنم, مل يقووا عىل (خذ العطش منا كل مأخذ أقد و

دون ) النهوض بمفردهم, فكانوا شبه حممولني أومتكئني عىل رفاقهم
 .أن نعثر عىل هذه املغارات

ومل نعثر عىل , يف اليوم املوايل استأنفنا البحث عن هذه املغاراتو
ثم قال لنا , ق يف موضع جروحهرضب اجلريح بمؤخرة البناد, يشء

وراح اجلريح ) حاملة اجلرحى(وقد بلغ به من النقالة , النقيب
 .ثم قتل برصاصة يف الرأس, يتدحرج عىل األرض

كانت تعرضت , ورةهج, كنا غالبا ما نجتاز قرى موراسويف األ
, وقد صادفنا يف العديد من املرات مدافن, واحرتقتلقنبلة الطائرات 

امتزجت فيها جثث الرجال , رائحة كرهية جدا ومنفرةتنبعث منها 
, ثم انقضت عليها, إهنا قوافل طاردهتا الطائرات, بجثث البغال

 .فأهلكتها عن آخرها
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ويف القرى اآلهلة بالسكان, الواقعة يف املناطق املحرمة, والتي 
 عدد املدنيني يعذبون أمام اجلنود, عىل وجه العموم, بل ن, كامررنا هبا
 .ركة فعالة لبعض جنود اخلدمة العسكرية, أوجنود العاملنيوبمشا

استدعيت , حني كنا غائبني عن بسكرة, ةوخالل شهر جويلي
إليها كانت ساحة السوق ما , وعند وصولنا, كتيبتنا عىل وجه الرسعة

 :وإليك ما حدث, زالت حترتق
لوابل من ) جيب(من نوع , كانت متتطي سيارة, تعرضت دورية

برتبة , قناصا سنغاليا, قتل من جراء ذلك, ة رشاشةرصاص بندقي
 .وذلك خارج بسكرة, قائد الدورية, عريف أول
ثر هذا الكمني, سارعت كتيبة من القناصة السنغاليني إوعىل 

حرقوا احلي امليزايب, أحيث ) وسط املدينة( مركز املدينة إىلبالنزول 
ني النخيل حد بساتأ شخصا, ثم عسكروا حول مخسة وثالثنيوقتلوا 

 مدنيا, ينبالقرب من بسكرة, وقاموا بقتل ثالثامئة ومخس وعرش
حقا هبذه الكتيبة اإلفريقية, أما لحسب أقوال أحد رفاقي الذين كان م

ضباطهم األوروبيون, فكانوا حسب شهادات أحد رفاقنا, يأكلون 
ويرشبون بنادي الضباط, لقد جلأوا إىل النادي, حتى ال يضطروا 

ّثر هذه األحداث, فر عدد كبري جدا من األهايل, إ وعىل. للتدخل
وأغلقت املحالت التجارية, مجيعها طيلة عرشة أيام, ومل تفتح أبواهبا, 

 .ن تدخل اجليش الفرنيسأإال بعد 
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برتبة رقيب ووه, قتل أحد رفاقي, 1956 مع هناية شهر جويليةو
ب من وقع داخل أحد بساتني النخيل بالقر, وذلك أثناء كمني, عامل

بقصف هذه القرية بمدافع , قائد املوقع) م(أمر النقيب , القنطرة
ويف الغد تلقت كتيبتنا , لكنه مل خيلف ضحايا عىل ما يبدو, اهلاون
وكانت فرصة سانحة لنهب وسلب , بتفتيش القرية املذكورة, األمر

وكانت , عىل جانب كبري من الثراء, وهي مدينة صغرية, القرية اآلمنة
لقد رسقت األموال , غنياء والدكاكني مصدر كسب للجنودمنازل األ

, يف صناديق التجار وخزائنهمو أ ,التي عثر عليها يف املنازل) النقود(
 أحيانا عىل مبالغ هائلة قد تفوق مائة لقد عثروا(ولدى تفتيش النساء 

 .)ألف فرنك دفعة واحدة
يعثر من : قائال) ف(لقد رصح لنا قائد فصيلتنا الرقيب االول 

مغفل ال حمالة, وبعض هؤالء  أمحق, أو عىل دراهم ومل يأخذها, فهو
اجلنود كان يتباهى باغتصابه النساء, ونقيبنا الذي كان يشهد عمليات 

يها, أومل يأخذ شيئا لنفسه, غري السلب والنهب, فإنه مل يشارك بنفسه ف
نه عندما مر أمام دكان مسلوب, حيث كان صندوق أمواله قد خلع, أ

وحمتوياته خاوية عىل عروشها, والبضائع الغالية الثمينة قد هنبت, 
 فرنكات عىل مبسط السلع, مخسةتناول حبة حلوى ووضع مكاهنا 

ويف حمل بائع الساعات, حيث مجيع األشياء الثمينة, كانت قد هنبت, 
 .ق إىل موضعه األصيلقام بإعادة مبنى عتي
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وكان عملنا, ينحرص بني عملية وأخرى يف القيام بأعامل الدوريات, 
إقامة احلواجز عىل الطرقات خارج مدينة  صحبة رجال الدرك, أو

 .بسكرة, وكذا القيام بحراسة أسطح املدينة ليال
إزاء السكان إىل , أشري إىل أن مسلكهم, وفيام يتعلق برشطة بسكرة

, ةئت املفاجيشاركون يف الغارا, فرجال الرشطة, حد ما سليم
وكانت مهمتهم تنحرص يف , وعمليات التفتيش لألحياء العربية

ورغم ذلك فقد أكد , احليلولة دون وقوع جتاوزات من قبل العسكريني
أنه كان يامرس , ملدينة بسكرة) العدلية(يل مفتش الرشطة القضائية 

 .)La Corvee de bois(سامة القتل عىل الطريقة امل, بصفة اعتيادية
 عىل العديد من دينها كان بعض رفاقي ش,من جهة أخرى
, التي كان يامرسها البوليس, بحجة حماولة الفرار, اإلعدامات املقنعة
, لقد كنت شاهدا عىل اغتيال أحد اجلزائريني, ومن ناحية أخرى

 .لقتلة املأجورين من طرف البوليسبواسطة أحد ا
سة حاجز أقمناه عىل طريق سيدي عقبة, ومن كنا مكلفني بحرا

 ملتفني حول جثة جزائري ,موقعنا هذا, شاهدنا حشدا من الناس
موثوقا, قد قطع عنقه, وعندما أحطنا الرشطة علام باحلدث, أجابنا 
رجل الرشطة, أهنم كانوا عىل علم به, وأهنم هم الذين ذبحوا هذا 

ا جريمتهم, ثم نسبوها إىل املشبوه, بعد أن أطلقوا رساحه, لقد ارتكبو
  )1(الذين قاموا بقتل أحد أصدقاء فرنسا عىل حد زعمهم) الفالقة(

                                                 
אא -)1( ، אא =:א
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  التنظيم المحكم

رشعت اإلمدادات الفرنسية واألطلسية  م1956يف مطلع عام 
تتالحق بعتادها وثقلها, إىل أن اخلسائر ازدادت, وتشكلت حكومة 

يف الثاين من شهر ) guy moulet −غي مويل( برئاسة )1(فرنسية جديدة
 حاكام عاما للجزائر )Catrous −كاترو(وتعيني اجلنرال  م1956جانفي 

م إال أنه وجد معارضة شديدة من املعمرين مما 1956 جانفي 28يف 
 فيفري أي بعد مخسة أيام من تعيينه, ليعني 7اضطره لإلستقالة يف 

فري, يف أول من شهر في) Robert Lacoste −روبريت الكوست(مكانه 
, املسلحة, الذي سمح للمعمرين تكوين املنظامت حاكام عاما للجزائر

كل احلكومة الفرنسية وأجهزة القمع البوليسية, وقد منحت له 
الصالحيات للقيام باألعامل اإلجرامية من خالل املعلومات التي 
حيصل عليها عن حتركات املسبلني, وتكوين قوات مضادة لذلك, 
                                                                                                                  

=،)Idgar-quinet (.
،.
،.

، א א ،، א
א ، א א א .1474،26−31א

א -)1( ، א א א א
1955195603א1954

195730195718221958

، א אא1958،
א א .051962א
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طري, كان عىل قادة الثورة استدراك احلالة, قبل أن وأمام هذا الوضع اخل
 .تدك معاقلها, ويوضع عليها ثقل أوروبا العسكري
, من حيث  الوطنيوعليه, فقد أعيد تنظيم هيكلة جيش التحرير

األفواج والفرق إىل وحدات ورسايا قليلة العدد, وأعطيت األوامر 
, حتى يسهل للمجاهدين بالتوجه إىل اجلهات التي يعرفون مسالكها

اإلفالت أثناء اشتداد احلمالت الكربى, وعدم إطالق النار إال يف 
 وعدم استعامل األسلحة ,للرضورة القصوى حالة الدفاع, أو

 . خاصة)2( التي غنمها املجاهدون من أبراج املراقبة)1(الفعالة
 كلف القائد مصطفى بن بولعيد نائبه 1956 يف مطلع شهر مارس
باالتصال بمسؤويل املناطق يف الوالية , العسكري عجول عاجل

يف مركز بمكان ) اجةالرب(لعقد اجتامع مستعجل يف غابة , األوىل
 ).عطاف(يسمى 

                                                 
אא-)1( ، ، א א א א

א א א א:א א
א א ، א .א

אא1956-)2( ، א
א א א)א(א ، א ،

א ،)2 / 7(

، א ،:אא ، א ، א א ، א
א ، ، א א ، א א ، א א ، א .א

א א ،אא
، א .אא)7 / 12(א
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حسني معريف : كان االجتامع تقييميا, حرضه عن منطقة آريس
ومساعده عامر بن شايبة, وعن كيمل عبد الوهاب عثامين ومساعده 

 البشري تبسةوعن ين, تيجاين عثامالمصطفى بوستة, وعن خنشلة 
ّ وعن منطقة سوق أهراس الوردي قتال, دام )سيدي حنّي( ورتال

 بعدها عاد القائد إىل املقر اإلداري جليش التحرير ,االجتامع ثالثة أيام
 .الوطني
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  األبطال اجتماع

قرر القائد مصطفى بن بولعيد التوجه إىل اجلهة الغربية من 
وكان لقاؤه بمسؤول الناحية رق, باجلبل األزاألوراس لعقد اجتامع 

, قرب نارة) تافرنت (وأفواج املجاهدين يف مكان يسمى, عيل بعزي
يس (أمحد بن عبد الرزاق محودة : كل منحرض االجتامع , ناحية منعة
,  حممود بن عكشة)احلاج خلرص(حممد الطاهر عبيدي  )احلواس

اشور ع, عيل بن شايبة, مصطفى رعاييل) النوييش(الطاهر غمراس 
حممد , محد نواورةأ, عبد احلميد عمراين, عمر بن بولعيد, يس زيان

حممد بن املسعود , أمحد قادة ,عبد احلفيظ طورش, الرشيف بن عكشة
الذي أخرب القائد مصطفى بن , ومسؤول الناحية عيل بعزي, بلقاسمي

, حتمل طردا ملفوفا ببطانية, وجدت يف اجلبل, بولعيد بمظلة شاردة
 . إرسال واستقبالوفيه جهاز

عسكرية والسياسية بمنطقة يف هذا االجتامع تم عرض احلالة ال
فكرة تكوين الوالية , وألول مرة تطرح, وراس والصحراءجنوب األ
 وتبادل القائدان مصطفى بن بولعيد وأمحد بن عبد الرزاق ,السادسة

, التي جيب أن  السياسية واخلطط احلربيةعلوماتامل )يس احلواس(
, استبرش اجلميع خريا بالثورة, ووراس والزيبان والصحراءيف األتنفذ 

انضاممه حتت قيادة , بعدها أعلن شيخ املجاهدين عاشور يس زيان
 .فى بن بولعيد بجيشه يف صفوف جيش التحرير الوطنيطمص
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هنم فتية أدركوا, أن االستعامر يعمل بواسطة أذنابه عىل زعزعة إ
م ورصامة يف وجه الدسائس قيم الثورة, وعليهم الوقوف بحز

 واملؤامرات التي حتاك وختطط يف باريس وعواصم احللف األطليس
 .لتنفذ عىل أرض اجلزائر الصامدة

لقد كانت كتائب حشود جيش التحرير مبتهجة بلقاء اجلبل 
وراس والصحراء, وأوجد األزرق, الذي وحد بني جماهدي وثوار األ
 العسكري بني القادة, وتعانق صيغة موحدة للتعامل السيايس والتنسيق

 أهازيج دوااجلميع وتشابكت األيدي عىل العهد ضد االستعامر, ورد
 .الظفر وأناشيد االنتصار

قام القائد مصطفى بن بولعيد بجولة تفقدية يف مرابض ومواقع 
املجاهدين, وكان لقاؤه بالشيخ املجاهد عاشور يس زيان, الذي قدم 

معا حال الثورة يف الزيبان والصحراء, من منطقة أوالد جالل, وعرضا 
عاد القائد إىل املقر, فأخذ اجلهاز, وعمل عىل تشغيله, وكان رفاقه يف 

 .القيادة منتبهني ملا سيسمعونه
فجأة, حدث ما مل يكن يف احلسبان, إذ كانت الفاجعة الكربى 

مع الشظايا, وتتعاىل  تتطاير ,واحلدث األعظم, الذي جعل القرارات
, قائد الثورة وملهمها مصطفى بن بولعيد: رواح الشهداءوتعانق أ

, اليليعبد احلميد عمراين وفضيل اجل, عيل بعزي, حممود بن عكشة
وأصيب مصطفى بوستة, مدور عزوي, رابح الوهراين, بلقاسم 

 .زروايل, الرشيف رابحي وعيل بن شايبة
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أقبلت حينها عاصفة عاتية هوجاء, قامتة قاتلة, تسف من كل حدب 
وصوب, حتصب الوجوه وحتف احلشد, الذي كان من شدة اخلطب 
واهلول يف ذهول ووجوم وصمت رهيب, مسموم, حيدق كل منهم إىل 

 وهم ,اآلخرين يف نظرة تساؤل واستفهام, جيتمعون زمرا ويتفرقون
 وألفاظ ,يرتاكضون من جهة ألخرى, بينام تبادل البعض كلامت جارحة

 .ّيتمغزى مبوقاسية, ذات معنى 

وهناك, ازدادت التساؤالت, وتعالت  انأشالء وجرحى, ه
ك باأليدي, واألصابع طإحلاحا وجلاجة, بينام األسلحة تصالصيحات 

ام وإحجام, الكل دترتدد يف الضغط عىل الزناد, واألرجل ترتعد يف إق
متأهب للثار واالنقضاض عىل اجلميع, وأطلقت رصاصات جمهولة, 

 .ونا بالدخان الداكنمشح وأضحى اجلو, أصابت البعض
انت احلامسة تتجىل يف عبارات التشجيع, التي تتبادل بني احلني ك

واحلني, يف الوجوه الغاضبة الثائرة, والنداءات التي ترتى مرددة 
رددها مجيع املجاهدين, وقد ثبتوا ) اهللا أكرب(بأصوات جهورية 

ة وصربوا وتفرقوا, ولوال لطف اهللا العيل القدير, لكانت الكارث
يذكر للثورة   وال تذر شيئااثرأبقي من املجاهدين ُالكربى, التي ال ت

 الوطنـي تحريراليف الناحية, بل مقربة مجاعية كبرية لقادة جيش 
 .باجلبل األزرق
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  الزحف التحريري

إنخرطت كل رشائح املجتمع اجلزائري من فالحيني وعامل 
 يتخلف الطالب وطلبة يف صفوف الثورة التحريرية منذ إندالعها, ومل

عن نداء الواجب منذ اللحظة األوىل لبداية العمل املسلح, وتزايد هذا 
 .الدور بتحسيس اإلحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني

م أصبحت مشاركة الطلبة اجلزائريني وإلتحاقهم 1956يف مطلع عام 
, بالثورة أمرا مؤكدا تأييدا لنضال وكفاح جبهة وجيش التحرير الوطني

خاصة ملا بدأ اإلحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني, يعلن بال إنقطاع, 
 .وينذر فرنسا بدون تردد باإلرضاب عن الدارسة يف اجلزائر وخارجها

بتوصية من  س اإلحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائرينيتأس
جبهة التحرير الوطني, وبمبادرة من مجعية الطلبة املسلمني لشامل 

تم توجيه نداء لكل الطلبة اجلزائريني, حيثهم عىل اإلنضامم ويقيا, إفر
يف تشكيل اإلحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني وكان من بني 

حممد الصديق بن حيي, بلعيد عبد السالم, أمحد : الرواد األوائل
طالب اإلبراهيمي, عالوة بن بعطوش, عبد احلميد مهري, رضا 

 .يت شعالن مسعودانمالك, ملني خان, وآ
       إنعقد املؤمتر التأسييس لإلحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني

 جويلية بحضور شخصيات 14و 08يف باريس يف الفرتة املمتدة بني 
ثقافية وسياسية ومتت تزكية أمحد طالب اإلبراهيمي رئيسا أوال 
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سلمني لإلحتاد وأعلن رسميا عن تأسيس اإلحتاد العام للطلبة امل
موقفا ثوريا مرشفا وحاسام واضحا إجتاه الثورة اجلزائريني, واختذوا 

 .التحريرية وكفاح الشعب اجلزائري
Øñ ûe–$e Øåä )e únäAäÚ çfÈÚe Ãf¤fiÚ ô fò Úe .f éÚe: دخل اإلحتاد العام 

 معرتك احلياة السياسية موجها نداءاته ,للطلبة املسلمني اجلزائريني
امل اجليش الفرنيس املرتكبة يف أعمنددا ب, العام الفرنيسالعديدة للرأي 

املتابعات التي مست العديد من وحق الطلبة الذي حتملوا املضايقات 
عنارص اإلحتاد منهم الطالب عامرة رشيد الذي ألقي عليه القبض يوم 

مما زاد األمر تعقيدا و ,استشهد حتت التعذيبوم 1955 ديسمرب 07
اختفى بعد   الذي,الطالب فرحات حجاجتيال غرواج إشاعات إ

رد و بعد أخذ ,ة تفكر يف كيفية مواجهة املوقفدأخذت القياو ,إعتقاله
 .ظر يف األمرنتم اإلتفاق عىل عقد إجتامع عام للطلبة لل

إنعقد اإلجتامع األول بنادي الدكتور سعدان, مقر حزب البيان 
خالت داإلرضاب الشامل واملفتوح وبفضل تسابقا وطرحت قضية 

العنارص املنتمية لإلحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني, تقررت 
الفكرة وتبنت ما يرتتب عنها من نتائج, وتقرر يف اإلجتامع الثاين يف 
الغد ويف جو زاده محاسا وجود تالميذ الثانويات, وتم يف اإلجتامع 

م 1956ماي  19باإلمجاع اإلعالن الرسمي عن اإلرضاب وصدر نداء 
الشهري, حيث قرر الطلبة إنقطاعهم عن الدراسة ويف نفس الوقت 

 .اإللتحاق مجاعيا بالكفاح املسلح
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Øñ ûe–$e únäAäÚ /‰óvÚe .f éÚe^  يعد إرضاب الطلبة وإلتحاقهم بجبهة
وجيش التحرير الوطني بمثابة اخلطوة األوىل, التي تلتها خطوات عديدة 

ئل من إرضاهبم عن الدروس تدعيام للنضال الثوري, إذ بعد أيام قال
واإلمتحانات, إلتحق عدد كبري من الطلبة بجيش التحرير الوطني, 
وهكذا تدعمت الثورة بالعديد من الطاقات الفكرية العلمية من الطالب 
يف صفوف جيش التحرير الوطني كمجندين, وصانعي قنابل وأطباء 

لرأي العام وممرضني ويف ميادين أخرى, بالدعاية واإلعالم, لتنوير ا
العاملي والفرنيس بصفة خاصة, ونقل أخبار الثورة اجلزائرية وتطوراهتا 
بواسطة املقاالت الصحفية, قصد إسامع صوت الثورة اجلزائرية عىل 
الصعيد الدويل, والتحسيس بالقضية اجلزائرية اهلادفة إىل حتقيق 

 .اإلستقالل, وإسرتجاع السيادة الوطنية
الطلبة بالثورة, ساعد عىل إعطاء بعد من هنا, نجد أن إلتحاق 

سيايس وإعالمي للقضية اجلزائرية, التي كانت حتتاج إىل رجال من 
ذوي الكفاءات العلمية واإلدارية والتنظيمة لقيادهتا, ونظرا لألعامل 
التي أداها الطالب اجلزائري بكل تفان وإخالص, أصدرت السلطة 

حتاد العام للطلبة املسلمني اإلم قرارا يقيض بحل 1958اإلستعامرية يف 
, لكن رغم هذا, مل يتوقف هذا اإلحتاد عن عمله وواجبه اجلزائريني

الوطني, ونذكر بعض الطلبة الذين التحقوا بالثورة التحريرية من والية 
عامر مالح, حممد منصوري, مكي حيحي, : وهم)  الناممشة−أوراس(

الصالح حيياوي, عبد احلميد غنام, حممد الصغري عبد الصمد, حممد 
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اهلاشمي عبد الصمد, حممد الصغري هالييل, عبد الرزاق فالح, حممود 
عثامنة, العريب مومن, عالوة بن بعطوش, حممد ملوح, الصالح 
دوادي, عبد املجيد وزناجي, حممد خنشايل وعبد احلميد عمراين, كاتب 

 )1(.القائد الشهيد مصطفى بن بولعيد
ء الطلبة الذين أعطوا هلا نفسا جديدا إحتضنت الثورة التحريرية هؤال

يف التسيري والتنظيم واإلعالم وإسرتاتيجية احلرب العسكرية والسياسية 
والصحافة والدبلوماسية, كام إلتحق البعض منهم باإلذاعات يف تونس 
والقاهرة وبغداد وأوروبا الوسطى, وإهتمت الثورة بإرسال العديد منهم 

لتخصصات العسكرية, فتخرجت عدة للتكوين العسكري يف خمتلف ا
 .دفعات يف سالح الطريان والدبابات واملدفعية وسالح اإلشارة

                                                 
)1(-، ، א א ، א א ، א  .34 - 20 א
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  المؤتمر والقرارات

,  اجليش االستعامري الفرنيسيف هذه املرحلة العصيبة, شنت قوات
عىل ) Defour −ديفور(محالت رهيبة, ومن أشدها هوال, محلة اجلنرال 

 فوج من األوراس بقيادة عمر بن بولعيد, أثناءها كان )1(املنطقة الثالثة
 جماهدا, متواجدا يف املنطقة, للتشاور والبحث سبعة ومخسنييتكون من 

  )2(عن اختيار املكان املالئم لعقد مؤمتر عام للثورة
ومع نجاح هجوم الشامل القسنطيني, وامتداد الثورة عرب كامل 

 جليش التحرير اجلزائر, كان من الرضوري, جعل تنظيم وهيكلة دقيقة
الوطني, تتامشى والتطور الذي شهدته الثورة, والتحضري ملرحلة جديدة, 
وهوما متخض عنه مؤمتر وادي الصومام, الذي حدد اسرتاتيجية الثورة 

 .البعيدة املدى

                                                 
،:1955א29−3א-)1( ، א ، ، ،

، ، א ، א ، ، א א ، א א ،،،،
، ،א א ، ،.

א -)2( א אאאא א ، א אא
א، א א ، א א א א א ،א

א א א א .א:א
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: وأحاول أن أختم عميل بقويل, أكتفي بام قدمت يف الكتاب األول
لقد اهتمت جبهة التحرير الوطني برص فئات الشعب اجلزائري يف 

وهلذا نجدها تكسب تأييد , اجتاه الثورة والكفاح من أجل االستقالل
اد العام االحت(و )االحتاد العام للعامل اجلزائريني(املنظامت الشعبية مثل 

حيث ) االحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني(و) للتجار اجلزائريني
 بإرضاب ومقاومة 1956قامت هذه املنظامت يف النصف األول من عام 

الذي شنه , كان أمهها اإلرضاب العام عن الدراسة, واسعة النطاق
 )1( 1956 ماي 19االحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني يف 

بقية فئات الشعب مثل التحريرية كام وقف إىل جانب الثورة 
ومجيع الفئات ) االحتاد النسائي(و) الكشافة االسالمية اجلزائرية(

, وقفت مجيع الدول العربية, وعىل املستوى اخلارجي, السياسية
, منذ أول أيامها, وأغلب الدول اإلسالمية إىل جانب الثورة التحريرية

دول ها من الأغلب, م1955مؤمتر باندونغ يف أفريل  بعد انعقاد تموانض
وعددها مخس وعرشون , األسيوية واألفريقية التي حرضت املؤمتر

 .وهذا ما ساعد عىل الربوز يف املجتمع الدويل, دولة
                                                 

א -)1( א א ، א א א א א א א
א א א א)19(א א .א
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الذي حققته الثورة يف املجالني الداخيل , وبعد هذا النجاح الباهر
وبعد استقالل الدولتني الشقيقتني املجاورتني تونس , واخلارجي
, أهنا بحاجة لعملية تنظيم جديد, وجدت قيادة الثورة, واملغرب

, كي يقرر اخلطوط العامة للثورة, فتداعت إىل عقد مؤمتر عام بالداخل
وادي (وتم عقد هذا املؤمتر بالفعل يف , وتنظيم اجلزائر يف املستقبل

 فكان هذا التاريخ حدا فاصال بني مرحلة 1956 أوت 20يف ) الصومام
وهي مرحلة التحرير ة التحريرية واملرحلة التي تلتها, اندالع الثور

 .والنرص واالستقالل

h^jÓÖ]<±^Ãi<äÞçÃe<îãjÞ]Ùæù]<  
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