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محطةكانوقدالتحريريةالثورةتاريخفيكبيراحدثاكانالصوماممؤتمرانعقاد

العملإستراتيجيةوتحديدالقيادةوتوحيدوعسكرياسياسياالثورةلتنظيمحاسمةتاريخية

.القضايامختلفمنالموقفوتوضيح

فيأشواطاالثورةقطعتومبادئتنظيماتمنالصوماممؤتمرأقرهمابفضلو

السياسيةراتاالقرفأقرتالجهنمية،بمخططاتهاالهزيمةحاقوإلالفرنسيةالسياسةمواجهة

:بينهاومنللثورةالقياديةالمؤسساتبتشكيلالسياسيالنشاطتنظيم

:الجزائريةللثورةالوطنيالمجلس-1

نكاحيثللثورةالعلياالسلطةاعتبرهالذيالصوماممؤتمرعنالمجلسهذاانبثق

للدولةالتشريعيةالسلطةيمثلجهةمنفهوالثورة،داخلالوحدةلمبدأالحقيقيالمجسدبمثابة

.الوطنيالتحريرلجبهةمركزيةلجنةيعدأخرىجهةومنالجزائرية

صالحيةلهالذيالوحيدوهوالتشريع،بمهمةالوطنية،والقيامالسيادةحمايةمهامهومن

بعدالمؤقتةالحكومةمراقبةحقهمنالنار،وأصبحإطالقوقفإقراروكذاالقرار،اتخاذ

وبسببالحكومة،أعضاءتعينبمهمةأيضاالمجلسيقومكماسياستها،وتحديدإنشاءها

عنالحديثلنايمكنالوبالتاليديمقراطيةبطريقةينتخبالمجلسهذايكنلمالثورة

بأنهمالقولمنيمنعناالهذاولكنضائه،ألعبالنسبةعليهالمتعارفالتمثيلديمقراطية

1الثوريةالشرعيةيمثلون

مصالحه،وكانوحمايةالشعبخدمةفيوبأنهمالثوري،بالعملتمسكوالكونهمولهذا

التيوالتنفيذالتنسيقللجنةالصالحيةهذهتفويضأونفسهتوسيعصالحياتللمجلس

34منأعضائهعددارتفعحيثم1957وتأفيالمنعقدةدورتهفيالعمليةهذهمارست

إبراهيم1 التحريرية. لونيسي، الثورة خالل الوطني التحرير جبهة داخل السياسي : الجزائر،)1962-1954(الصراع

هومة، .72-71ص.2007دار
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16بينماالفترةفيالمنعقدةدورتهفيعضوا74إلىوبعدهاعضوا54إلىعضوا

1.م1960جانفي18إلىم1959ديسمبر

التىالسياسيةالتشكيالتعنالمعبرةالتياراتمختلفبداخلهضمالمجلسأنكما

منأربعةاألولالمجلسضمفقدلثورةاقبلالجزائريةالساحةعلىمتواجدةكانت

منوتسعةالجزائريللبيانالديمقراطياإلتحادمنواثنانالعلماءمنواثنانالمركزيين

.الدائمين17أعضائهمجموعمنهذاو22مجموعةمنكانواالذينثوريينال

وتأ27و20منالفترةفيالقاهرةفيلهدورتهأولللثورةالوطنيالمجلسعقد

خاللهتموالذيبتونسالمنعقدالجتماعهاالتنفيذوالتنسيقلجنةإنهاءبعدوذلك:م1957

الثورة،قطعتهاالتيللمراحلوموضوعيامفصالتقيماتضمنتعملورقةعلىالتصديق

الذيالمستقبليالعمللبرنامجأساساتكونأنشأنهامنالتياالقتراحاتمنومجموعة

2.جلسالميصدرعنسوف

بالتخليالمطالبةفيدورةاللهذهوالتنفيذالتنسيقلجنةمنالمرفوعةالقراراتوتتمثل

*بلقاسمكريموكانالعسكري،علىالسياسي،وأولويةالخارجعلىالداخلأولويةمبدئيعن

األولويةوهوآخربمبدأاستبدالهافكرةوطرحالقرار،هذاتجسيدعلىالحريصينأشدمن

3.الثورةومفجرياألولىالساعةلرجال

السابق.إبراهيم،لونيسي1 .73-72. ص.المرجع
2، العربيالزبيري المعاصر. محمد الجزائر العرب،:قدمش.2،ج)1962-1954(تاريخ كتاب إتحاد . 1999منشورات

98.99ص
بلقاسم* سنة:كريم قدماء1922ولد الديمقراطية،من الحريات إنتصار حركة ثم الجزائري الشعب صفوف في م،انخرط

لمؤتمر االعداد في كبير دور نوفمبر،لعب من للفاتح خططوا الذين التاريخيين الستة من يعتبر الخاصة المنظمة

للقواتالصومام،عضو وزيرا المؤقتة،ثم الحكومة فب رئيس للثورة،نائب الوطني والمجلس والتنفيذ التنسيق لجنة في

سنة بلة،أغتيل بن نظام معارضة إلى انظم االستقالل بعد بألمانيا1970العسكرية، عباس:أنظر.م القادر،فرحات عبد حميد

الجمهورية،الجزائر المعرفة،:رجل .302م،ص2007دار
السابق.إبراهيم،لونيسي3 .73ص.المرجع
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كماقائد،إلىبحاجةفالثورةتجاوزهتمقدالجماعيةاإلدارةوقتأنذلكفيوحجته

ولتمكينالمعتقلينالمركزيينأمامالطريقلسدالمعتقلينالدربرفاقمعالتصالحشعاررفع

المجلسمنلجنةالطالبتالثورة،كماأجهزةفيوالربطالحلمناصبشغلمنالعسكريين

.أعضاء5منبدال9إلىأعضائهاعددبتوسيع

التيالجديدةلألفكارمعارضةأيبدحلوسعد*خدةبنيوسفبنمنكليظهرولم

سعدوبذكرلها،للتصديوسعهفيماكلبذلرمضانعبانأنإالبلقاسم،كريمطرحها

بفترةذلكبعدبأنهأيضاويقول"مدعبأينمدهلم"ولكنالتمردحاولرمضانعبانأندحلب

جامعليناوصبعرفها،يكانالتيبالكلمات–خدةوبندحلبأي-وصفهاالزمنمن

منبهراكريميعدالناهي،ولماآلمرهويعدفلمتغيرتالظروفولكن،هوسخطغضبه

نسيقالتلجنةلعضويةودحلبخدةبنيختارجعلتهالتيحساباتهأنوتبينالفذةبشخصيته

عبانيكونالثورة،وسوفمسيرةعلىاألثربالغلهسيكونذلكخاطئة،وكلكانتوالتنفيذ

.التقديرسوءثمنيدفعمنأول

اجتماعاتعلىمباشربشكلوالتنفيذالتنسيقلجنةاجتماعفيحدثماانعكسولقد

طرحهفيبلقاسمكريمتأييدعدمالمجلسقررالمناقشاتدللثورة،وبعالوطنيالمجلس

تسيرمواصلة،وفضلالقياديةالعناصرألقدمالثورةمسؤوليةإسنادبضرورةالمتعلق

عندماكبيرةةمرونالمجلسأبدىالصومام،كمامؤتمرفيتقررالذيالعملألسلوبشؤون

،حيثالعسكريعلىوالسياسيالخارجعلىالداخلأولويةمبدئيمراجعةلمسألةتعرض

إلىانتقلتكلهاالسلطةأننجدفإنناالعسكريعلىالسياسيألولويةنسبةفبالبإلغائهاقام

1.االستبدادنحوشرعواالذينالعسكريينالقادة

خدة* بن يوسف سنة:بن التحرير1920ولد بجبهة حاليا،التحق المدية والية بالبرواقية لجنة1955م في عضوا م،أصبح

والتنفيذ سنة)م1957-م1956(التنسيق االجتماعية للشؤون وزيرا ثم المؤقتة1958، للحكومة -م1961(م،فرئيسا

ال)م1962 الساحة من سنةأقصي من إبتداءا ص:أنظر.م1962سياسية السابق، القادر،المرجع عبد .296حميد
السابق. إبراهيم،لونيسي1 .75.ص. المرجع
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يسمونكانواالذينسكوتبفعلوحيداأصبحالذيرمضانعبانمعارضةرغم

المطلقحكمالممارسةنحوبالميلوإتهامهمقسوةبكلالعسكريينينتقدعبانوأخذبالسياسيين

محاصرتهوافيأخذحيثضدههؤالءأثارمماجداضعيفالسياسيتكوينهمأنويعتبر

1.م1957ديسمبر27فيبإغتيالهقامواحتىفشيئاشيئا

اإلجتماع،هذاخاللقطعيبشكلتأكدترمضانعبانهزيمةأنالقوللناويمكن

إنذاررمضانعبانوجهأندرجةإلىتفاقمالوضعفإن"...لبجاويمحمدفحسب

2)...".الداخل(القاعدةفيالمناضلينأمامسياستهمبفضحيهددهمللعسكريين

54أعضائهعددأصبحبحيثنفسهتوسيعالدورةهذهفيالوطنيالمجلسقرركما

عددرفعأيضاقرركماكبيرا،فيهالعسكرييننصيبوكانعضوا،34منبدالعضوا

5منتتكونأنبلقاسمكريماقترحعضوا،ولقد14إلىوالتنفيذالتنسيقلجنةأعضاء

وفيحادبشكلعليهواحتجذلكرفض*رمضانعبانأنإالن،يسياسي3وعسكريين

عمربوصوف،لحفيظعبدبلقاسم،كريم:همعقداء5منجديدةلجنةتشكيلتماألخير

:همشريف،والسياسيينومحمودطوبالبنلخضر،**أوعمران

ابراهيم1 السابق. لونيسي، .76-75. ص. المرجع
محمد2 الجزائر. لبجاوي، ثورة عن .185ص. م1971،)ن.د(:)م.د(.حقائق

رمضان* ناسيون:عبان فور منطقة سنواتمن ستة عليه بالثانوية،حكم طالب وهو الوطني نشاطه برز وزو تيزي والية ال

الثورة بصفوف إلتحق عنه االفراج وعند سنوات خمس منها لمؤتمر1955سجن،قضى المنضمين االبرز م،أحد

سنة األعدام حكم حقه في نفذ للثورة الوطني وبالمجلس والتنفيذ التنسيق لجنة في عبد: أنظر.م1957الصومام،عضو حميد

السابق،ص .298القادر،المرجع
أوعمران** في:عمر القبائل1919جانفي19ولد بمنطقة بلقاسم كريم صغره،نائب منذ الشعب حزب صفوف في م،ناضل

سنة عين الكفاح فترة أثناء بلقاسم كريم من مقربا للثورة،كان المعدين بقائمة معه للثورة1960وإلتحق ممثال م

سنةبتركيا، سنة1962إنسحب توفي التجارة ليمارس السياسية الساحة من القادر،المرجع:أنظر.م1991م عبد حميد

.305نفسه،



السلطةعلىالصراعبدايةوالثورةمؤسساتتأسيس:التمهيديالفصل

13

عباسرحاتف
جانبوإلىمهديدالحميرمضان،عبددباغين،وعباناألمينمدـ،مح*

.فرنسافي**الخمسةالسجناء

بظهورمؤسساتهافيجديداتحوالالجزائريةالثورةعرفتم1958سبتمبرفي

بعدمشلولةأصبحتوالتنفيذ،التيالتنسيقللجنةالجزائرية،كبديلللجمهوريةالمؤقتةالحكومة

كانتالتيللصراعاتحدايضعلمالتغيرهذاأنالعسكريين،إالمنرمضانعبانلإغتيا

إنشاءعلىأشهر10سوىتمرلمإذ.حدتهامنالتخفيفحتىأوالثورةقادةبينموجودة

إلىأسبابهاخدةبن،ويعيد1م1959جويليةفيوذلكأزمةأولعرفتحتىالحكومةهذه

فإنهاالحكومةعجزوأمامبهاالعدولمواجهةوعسكريةسياسيةإستراتيجيةوجودعدم

للعقداءالشهيراإلجتماعلعقدالسلطاتكاملومنحتهمالثالثالباءاتلمطلبرضخت

عسكريةإستراتيجيةرسممسؤوليةليتولىللثورةجديدوطنيمجلستعيينبهدفالعشرة

والمتشكلم1959أوت11فيونسبتاالجتماععقدوتم2،للثورةجديدةودبلوماسيةوسياسية

:3من

.طوبالوبنوبوصوفكريم

.األولىالواليةقائد:األخضرالحاج

.الثانيةالواليةقائد:كافيعلي

سنة:عباس،فرحات* عام1899ولد الصيدلة شهادة على تحصل جيجل والية بالطاهير االتحاد1946م م،أسس

للثورةالديمقراطي الوطني المجلس في الجزائري،عضو والتنفيذم1956للبيان التنسيق لجنة رئيس1957،عضو أول م،عين

المؤقتة القادر،نفسه:أنظر.م1958للحكومة عبد .18ص.حميد

الخمسة**  بيطاط:السجناء بوضياف،رابح أحمد،محمد آيت خيضر،حسين بلة،محمد بن أحمد .وهم
نفسه. إبراهيم،لونيسي1 .76.ص.المرجع
حمو،الطاهر2 التاريخ. آيت صنعوا الثورة(رجال ومجاهدي الوطنية الحركة مناضلي مع المسجلة اللقاءات سلسلةمن

الكبرى خدة) التحريرية بن يوسف بن الرئيس مع طلقاء الخلدونية،:الجزائر. 1، .123-122. ص.م2011دار
شهادات. عباس،محمد3 الوطنية وطنية28رواد الهدى،: الجزائر. شخصية .21.ص.م2009دار
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.الثالثةالواليةقائد:يازورانسعيد

.الرابعةالواليةقائد:دهليسالصادق

.الخامسةالواليةقائد:لطفي

الشرقيةالحدودجيشقائد:السعيدمحمدي

. الغربيةالحدودجيشقائد:بومدينواريه

األوساطمنالعديدالعشرة،وتدخلالعقداءاجتماعخاللوالرداألخذمنكثيروبعد

علىلثباتهنظراالحينذلكفيالشبهاتكلعنبعيداكانخدة،الذيبنيوسفبنوخاصة

لمراتماعتاالجتوقفعدالجزائر،وبإلىالمؤقتةالحكومةبدخولالمطالبةفيواستمرارمبدأ

.1الجزائريةللثورةالوطنيللمجلسجديدةتركيبةعلىاالتفاقإلىالمجتمعونتوصلمتعددة

الوطنيالمجلسانعقدم1960جانفي18وم1959ديسمبر17مابينالفترةوفي

الداخليةالمشاكلكلعلىالتغلبجلساتهخاللمنالمجلستمكن،ولقد2طرابلسفيللثورة

عنإرادتهبمحضالتخليعلىبلقاسمكريمالنزاعات،واقتناعسائربينالمصالحوتحقيق

يرأسهاثالثيةبقيادةالمؤقتةالحكومةاستبداليتمبأنالثورة،وذلكبقيادةالخاصمشروعه

هذاأنإالبوصوفالحفيظعبديرويهماحسبمسؤولية،وهذاالباءاتأقدمباعتبارههو

رئيسهابرئاسةجديدةمؤقتةحكومةماعتاالجهذاعنانبثقتألنهالنوريرىلمالعمل

منبدالالخارجيةوزارةبلقاسملكريمأسندتالدورةهذهفيانهعباس،كمافرحاتالسابق

)C .I .G(للحربوزاريةبلجنةعوضتالمسلحة،التيالقوات

Comité interministériel de la guerre،وكذاطوبالوبنوبوصوفكريممنتتشكل

3.بومدينلهواريمسؤوليتهاأسندتالتيالعامةاألركانهيئة

.102.ص.م1991،الجزائر.عظماءوارث. عباس،محمد1
اهللا،مقالتي2 الثورة. عبد تاريخ في االساسيةالمرجع ونصوصها دار: الجزائر. )م1962-م1954(الجزائرية

الجزائرية، .78. ص. م2012المطبوعات
إبراهيم3 السابق. لونيسي، .79.ص. المرجع
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وجديدوطنيلمجلسوتشكيلهمالعشرالعقداءاجتماعبعدتتوقفلماألزماتأنإال

م،وكانت1961صيففياألزمةتجددتماسرعانجديدة،إذمؤقتةحكومةظهور

ولدماواحد،وهوآنفيومتأزمةحاسمةمراحلعتقطقدالفرنسيةالجزائريةالمفاوضات

وهيئةالمؤقتةالحكومةبينالعالقاتتوتربعدوخاصةالثورةقيادةصفوفداخلحادةأزمة

كثيرةمآخذ،ضمنتها1م1961جويلية15بتاريخاستقالتهمأعضاءهاقدمالتياألركانقيادة

للثورةالوطنيالمجلسدعياألوضاعهذهوالرشوة،وأماموالفوضىالتهاونمقدمتهافي

.م1961أوت27و9مابينالفترةفيطرابلسفيلالجتماع

حلعنتمامايعجزالمجلسجعلمماحادةكانتالمناقشاتأندحلبسعدويذكر

رئيسعلىغضبهاجامصبتالتياألركانقيادةتشددبفعل،وذلك2عليهالمطروحةالمشاكل

بعديتشبعلمعباسفرحاتأنيرونالهيئةأعضاءكان،حيثالثالثوالباءاتالحكومة

الحكومةمواجهةعلىقادروغيرالالزممنأكثرمعتدلالثورة،وأنهبإيديولوجية

فائدةبدونكثيرةتنازالتقدمأنهفيفيتمثلبلقاسمكريمفيلرأيهمبالنسبةالفرنسية،أما

3.الفرنسيالجانبمعاللقاءاتمختلففييالجزائرالملفعنالدفاعيحسنلمتذكر،وبأنه

تغيرقررفيهدخلالذيالمأزقمننفسهإخراجمنللثورةالوطنيالمجلسيتمكنحتىو

فيالتحكماستطاعتهعدمعلىبرهنعباسفرحاتأنجذريا،بحجةتغيراالمؤقتةالحكومة

إبطالإلىسعىواحدكلرئيسا،ألنالثالثالباءاتأحدتعينالممكنمنيكنوزرائه،ولم

منتتكونلجنةبتشكيلالمجلسالحكومة،قامرئيستعينالمشكلةمناآلخر،وللخروجمفعول

بناللجنةاقترحتالمشاوراتبوداود،وبعدوعمريحيبنالصديقومحمدالسعيدمحمدي

عمار1 الوطن. جرمان، التحرير ثورة عن مذكرات االستقاللالحقيقة بعد وما الهدى،: الجزائر.ي .203.ص. م2007دار
سعد2 االستقالل. دحلب، أجل من المنجزة .134. ص.م2009الجزائر،.المهمة
إبراهيم3 السابق. لونيسي، .81.ص.المرجع
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وطلبوالخارجالداخلفيالجيشأوضاعالمجلسدرسللحكومة،كمارئيسخدةبنيوسف

.استقالتهاعنالتراجعاألركانقيادةمن

فيتمالذيهوالجزائريةللثورةالوطنيالمجلسعقدهاألخير،الذيقبلماواإلجتماع

مسودةفيالنظربغرضإستثنائيةدورةفيفري،وهي27و23بينماالفترةفيطرابلس

خاللهإيفيان،درسوافيوالفرنسيالجزائريالمتفاوضينالطرفينإليهتوصلالذياإلتفاق

يجبالذياإلطارحددواالنهايةوفيوأهدافهاالمفاوضات،ونتائجهالسيرالجوانبمختلف

الحكومةالمؤتمرإليها،وكلفتصلأنيجبالتيالمفاوضات،واألهداففيهتستمرأن

1.م1962مارس19فيالنارإطالقبوقفإنتهتالتيالمفاوضاتتلكبمواصلةالمؤقتة

:والتنفيذالتنسيقجنةل-2

رسمياوتشكلتالجزائريةللثورةالوطنيالمجلسعنوالتنفيذالتنسيقلجنةانبثقت

رمضان،كريمعبان(ثوريةشخصياتخمسمنبعضوية:الصوماممؤتمرخالل

2).خدةبنيوسفوبندحلب،سعد*مهيديبنبلقاسم،العربي

اعتبرت،و3لهامقراالجزائرمدينةمناتخذتللثورةالعلياالتنفيذيةالقياديةالهيئةوهي

ارتكبتهخطأأكبربعدالقرارهذاأنالمباشرة،إالسلطتهاتحتوواقعةمستقلةالمنطقةهذه

4.العاصمةالجزائرمستوىعلىالتحركصعوبةسببوهذااللجنة

إبراهيم1 السابق.لونيسي، .82-81.ص.المرجع
لمهيدي* بن سنة:العربي الس1929ولد مارس مليلة، بعين الثوريةم للجنة مؤسس الشعب،عضو حزب إطار في ياسة

أصبح الصومام مؤتمر وبعد وهران لمنطقة قائدا نوفمبر،عين من للفاتح خططوا الذين الستة القادة بين ومن والعمل للوحدة

سنة أستشهد والتنفيذ، التنسيق لجنة في التعذيب1957عضوا أنواع مختلف عليه سلطت أن بعد عبد:أنظر.م القادر،حميد

السابق،ص .301المرجع
2، الوطني. عامررخيلة التحرير جبهة لحزب والتنظيمي السياسي ديوان:الجزائر. )م1980-م1962(التطور

الجامعية، .70.ص.م1993المطبوعات
اهللا3 عبد السابق. مقالتي، .93.ص.المرجع
إبراهيم4 السابق. لونيسي، .83-82.ص.المرجع
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نشكلإننا"...اللجنةمنهاتتشكلكانتالتياألولىالتشكيلةعندحلبسعديقولو

أنهإال..." ديمقراطيةاألكثربالصفةفيهاويبثتناقشكانتاألموركلوبأنجماعيةقيادة

منواحدفكل..." المبدأهذاعلىالحرصشديديأبدانكنلمأننا"... بقولهذلكسيدرك

رمضانعبانكانعملهإدارةفيوخاصةالتصرففيكبيرةبحريةيتمتعكانهؤالء

األمرأمامرفاقهيضعكانماوكثيرابسرعةوتوجيهاتهمالحظاتهيحررفكانأسرعهم

1".بالزعامة"تظاهرةسببمنهيغضبانمهيديوبنبلقاسمكريمبأنأيضاويقولالواقع،

)أيام8لمدة(العاماإلضراباللجنة،قرارهذهإتخذتهاالتيالقراراتأخطرومن

(Gréve de huit jours)القرارم،وهو1957فبراير4وجانفي28منالفترةفي

أمامنفسهاوصفتوبذلكالوطنيالترابمنوالتنفيذالتنسيقلجنةخروجعنهترتبتالذي

الخروجرفضالذيالخارج،والوحيدعلىالداخلأولويةمبدأبممارسةيتعلقعسيرإمتحان

15فيجنةاللعقدتهإجتماعآخرفيصرحمهيدي،حيثبنالعربيهوالمجموعةمن

لنلثورةوكافياجديداوقودايكونحتىالمعركةساحةفيالموتيفضلأنهم1957فبراير

2.سيادتهاالجزائرتسترجعحتىتتوقف

جعلتهابطريقةبتشكيلهاكريمقامثانيةلجنةتشكيلتمالجزائر،مناللجنةتوجهبعد

شريف،مماومحمدوعمرانوأوبوصوفطوبالبنإليهاوسيطرته،ضمنفوذهتحتتكون

األولى،فقداللجنةفيالسياسيينلصالحكانأنبعدالعسكريينلصالحأخرىمرةالكفةأعاد

فلمالخمسةالسجناءأماعقداء،خمسةمقابلفقطأربعةاللجنةهذهفيالسياسيينعددأصبح

فإنغينودبالمهريبالنسبةوحتىفرنسا،سجنفيتواجدهمبحكمنفوذأيلهميكن

القرارصنعفإنتقلالسياسيين،منقربهممنأكثرمنهمقريبينيعتبرونهمكانواالعسكريين

سعد1 السابقالمصد.دحلب، .102. ص. ر
العربيالزبيري،2 السابق. محمد .98-97.ص.المرجع
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المتخذةالقراراتتزكيةفيدورهمإنحصرفقدالسياسيينأمااللجنة،فيالخمسالعقداءإلى

.اإلجتماعاتبعضفيبالمشاركةلهميسمحالوكان

العناصرعلىإفتتحتأنهاوالتنفيذالتنسيقللجنةالجديدةالتركيبةعلىونالحظ

الثانية،وكريممنطوبالوبنالجزائري،للبيانالديمقراطياإلتحادمنالقادمةالسياسية

1.الخامسةمنالرابعة،وبوصوفمنأوعمرانوالثالثة،منبلقاسم

قامنسكانأنفبعدتهتزرمضانعبانمكانةبدأتمباشرةاللجنةهذهتشكلبعدو

منعبانيتمكنوالدعاية،ولمباإلعالممكلففيهابسيطعضومجرداألولى،أصبحللجنة

عبانصالحه،وإغتيالفييكنلمالقوةميزانأنإاليواجههاأنالهزيمة،وحاولهذههضم

نهائيا،إختفتالمتبادلةالثقةأندرجةإلىالقياديةالعناصرمختلفأذهانفيتسببرمضان

الطاقاتمعظموجعلالوطني،التحريرجبهةنشاطاتسائرعلىسلباذلكإنعكسوقد

2.الفرديةاألمنوسائلإيجادفيوالتفنناألخرمناإلحتراسإلىتنصرف

كريمكونالثانية،أنهوالتنفيذالتنسيقلجنةوتكوينالقاهرةماعتإجعنخدةبنلناوبذكر

قادةأيبالعسكريينيسمونهمالذينمعتحالفااإلجتماعهذافيوبوصوف

أبعدوالتنفيذالتنسيقلجنةتجديدبعدوهكذاعبانعزلفهوواضحبهذاالواليات،والمقصود

3.الجديدةوالتنفيذالتنسيقلجنةوتكونتودحلبهو

بوصوفوكريمالثالثياللجنة،ووجودلهذهدراستناخاللمناستنتجناهماأبرزإن

األولىالركائزأرستالتيهياللجنةهذهوأنالثورةقيادةعنهموتنازعيهافطوبالوبن

إبراهيم1 السابق. لونيسي، .85.ص.المرجع
إبراهيم2 نفسه. لونيسي، .86.ص. المرجع
حمو،الطاهر3 السابق. آيت .117.ص. المصدر
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هذهتحديدلناويمكنالجزائريالنظامآلياتفيتتحكمأصبحتالتياألسسمنللكثير

:فيالركائز

.السياسيةاإلغتياالت

المصلحةعلىالشخصيةالمصلحةوطغيانالفرديالحكمنحوالنزوع

متحكمةكمجموعةأنفسهمالثالثالباءاتتنصيبخاللمنذلكالعامة،ويظهر

اآلخرينمنيتخوفطرفالبعض،وكلبعضهمعنتنافرهمرغمشيءكلفي

الحكومةإنشاءفيجلياأخرى،وظهرأجهزةصالحياتوتجاوزالقانونإختراق

المجلسإلىالرجوعحتىعادلة،أومحاكمةدونرمضانعبانالمؤقتة،وإعدام

.للثورةالوطني
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.الجزائريةللجمهوريةالمؤقتةالحكومةانشاء: أوال

للجمهوريةالمؤقتةالحكومةإنشاءقضيةتناولعنداألذهانإلىيتبادرسؤالأبرزإن

هوللثورةالوطنيالمجلسفعالوهلالحكومةهذهعنعالنإلاتمكيفهو،الجزائرية

والتنفيذالتنسيقلجنةأنأمالحكومةهذهانشاءصالحياتوالتنفيذالتنسيقللجنةحولالذي

بيندائراكانالذيالشديدالصراعبفعلنفسهاتلقاءمنتشكيلهاقراراتخذتالتيهي

هؤالءمنالثوريةالقياداتمنالكثيرتذمربفعلوكذاالزعامةقضيةعلىالثالثالباءات

تصرفاتهم؟بسببالباءات

:زائريةالجالمؤقتةالحكومةتشكيلظروف–1

،1956عاممنذالوطنيالتحريرجبهةقادةتراودجزائريةحكومةتأسيسفكرةظلت

تذكرو،وطنيةحكومةانشاءمهمةللثورةالوطنيالمجلسالصوماممؤتمرولخوقد

الخمسالزعماءاختطافبعدتتبلوربدأتمؤقتةحكومةتأسيسفكرةأنالشهاداتبعض

1956أكتوبر22يوم
القضاءورائهمناستهدفالذيالفرنسيالعدوانعلىالردهدفب1

إلعالنبالنسبةخدةبنيوسفبنيذكركما*زعمائهاباعتقالالجزائريةالثورةعلى

فيالجبهةتردأنيقضيكانالظرففان1958سبتمبر19التاريخفيالمؤقتةالحكومة

وصارمموقفوحاسمبردالفرنسيةتفزازاتواالسالمناوراتعلىالتنفيذوالتنسيقلجنة

2.مؤقتةحكومةتشكيلعناالعالنذللككان

اهللا1 عبد تي، االساسية. مقال ونصوصها الجزائرية الثورة تاريخ في المطبوعات: الجزائر.)1962-1954(المرجع دار

.115.ص.2012الجامعية،
يوم* الخمس الزعماء ـداخل1956اكتوبر22اختطاف ال ـين ب االزمة علي تاثير له كان والذي الخارجي الوفد اعضاء وهم

اخ حادث فرنساوالخارج،ويعتبر تاريخ في جوية قرصنة عملية اول .تطافهم
يوسف2 بن ، خدة ومواقف. بن االمة،: الجزائر.1،طشهادات دار .103.ص.2007شركة
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للثورةالوطنيالمجلسوافقفقد،جديةبصفةللنقاشالفكرةطرحت1957عاموفي

مؤقتةحكومةتشكيلبمهمةوالتنفيذالتنسيقلجنةتفويضعلى1957أوتفيالجزائرية

.ةمالئمالظروفتكونعندما

الىدعاالمغاربيةاألطرافجمعالذيو1958أفريل27فيطنجةمؤتمرأنكما

. تونسوالمغربحكومتيمعبالتشاورجزائريةمؤقتةحكومةتأسيس

علىمشجعةتقاريرقدمتوالتنفيذوالتنسيقلجنةأعضاءبينموسعةنقاشاتودارت

انشاءعلىبحثالذيو.1958ماي5فيبلقاسمكريمتقريرمنهاالحكومةهذهانشاء

بعضأبديو،معاالجيشوالشعبعزيمةرفعبقصدالتوقيتهذافيالمؤقتةالحكومة

1.دباغيناألمينمحمدمنهموتحفظاتهماللجنةأعضاء

الثانيةالواليةقائدوبوصوفالحفيظعبدالخامسةالواليةقادةمنكلعارضلقدو

2.الحكومةهذهبرئاسةبلقاسمكريممطلبطوبالبنلخضر

الثالثتوافقأخيراوالمنصبلهذادباغينترشيحعنالمتعلقونالزعماءواعترض

الوزاراتعلىاالستحواذوللحكومةرئيساعباسفرحاتبتسميةالمشكلةانهاءعلى

رقم:انظر(األولىالمؤقتةالحكومةتشكيلةفيالمتأملو،الحكومةهذهفيالسيادية الملحق

التيالسياسيةكيالتالتيالسياسيةالتشكيالتفكل،الجبهةفكرةبحقتعكسأنهايالحظ)1

خدةبنيوسفبنويزيدمحمد-المركزيينفهناكبداخلهاممثلة1954قبلموجودةكانت

اتفرح،الجزائريللبيانالديمقراطياالتحادو–*المدنيتوفيقأحمدمنهمالعلماءو–

الحرياتأجلمنوحركة،الشعبحزبو،فرانسيسأحمدوعباس ،الديمقراطيةانتصار

3.بوصوفوطوبالبنوبلقاسمكريم

اهللا1 عبد السابق. مقالتي، .116-.115ص.المرجع
عمار2 غاية.بوحوش، الي البداية من للجزائر السياسي الغرب: بيروت. 1،ط1962التاريخ دار

.274.ص.1997االسالمي،
المدني* توفيق القاهرة: احمد في بالجبهة يين،التحق الجزائر المسلمين العلماء جمعية قادة المجلس1956من في ،عضو

الجزائرية للثورة بلة) 1959-1956(الوطني بن حكومة في الدينية والشؤون االوقاف المرجع: انظر.وزير ،بلحاج صالح

.711السابق،ص
اهللا3 عبد السابق. مقالتي، 116.ص.المرجع
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اإلعالنترتيباتمناقشةتمت1958سبتمبر9يوموالتنفيذالتنسيقلجنةإجتماعوفي

وفرحاتعمرانأووطوبالوبنبلقاسمكريممنالمتكونةوالمؤقتةالحكومةتشكيلعن

منبدالواللجنةمنالمقدمةالتقاريرعلىخاللهإطلعتاإلجتماعهذاإنتهاءوبعد،عباس

أعضاءقامالحاالتهذهمثلفيالقرارإتخاذلهايحقالتيللثورةالوطنيالمجلسإستدعاء

اتالباءفيهايضلأنعلىعباسفرحاتبرئاسةحكومةبتكوينأنفسهمتلقاءمناللجنة

1.الربطوالحلبيدهاالتيالوحيدةالمرجعيةالسلطةهمالثالث

فيالوالياتقادةألنمفاجأةكانتالمؤقتةالحكومةعناإلعالنأن*كافيعلييؤكدو

إليهمترسلالخارجقيادةكانتبلالوطنيالمجلسفيأعضاءبصفتهميستشاروالمالداخل

تشكيلأنيؤكدو،"سبتمبر19يومهاماحدثانتظرواا"محتواهاوالمتكررةبرقياتها

. شيئايقررلموللثورةالوطنيالمجلسيحظرلمإذاالقانونيةبالطريقةيتملمالحكومة

الواقعاألمرأماموضعالذيللداخلإعتبارأيإعطاءدونتمتالعمليةهذهأنأي

23.الخارجعنلداخلافصلتكريسوالثورةشرخفينزيدالحتىقبلناه"
22

ضغوطأليخاضعوغيرسيداكانالجزائريةالقيادةقرارأنالدالئلكلوتؤكد

إستشارةفيالراغبةوالمغربيةوالتونسيةالمصريةالسلطةحفيظةأثارأمروهو،خارجية

للجمهوريةالمؤقتةالحكومةتأسيسعنالرسمياإلعالنقرارإتخاذوتم،خاصنوعمن

اإلعالنوتقرر،عباسفرحاتترأسهرسميإجتماعفيم1958سبتمبر9يومائريةالجز

.بالقاهرة1958سبتمبر19الجمعةيومتشكيلهاعن

العربي1 محمد السابق.الزبيري، .105.ص.المرجع
كافي* مطلع:علي التحريرفي وبجيش مبكرا التحرير بجبهة التحق القسنطيني الشمال ناحية هجوم1955من منظمي ،من

ماي1955اوت20 من الثانيةابتداءا للوالية كقائد طوبال بن العقداء،1957،خلف اجتماع المجلس،شاركفي عضوفي

السابق،ص:انظر.الوطني بلحاج،المرجع .719صالح،
علي2 العسكري. كافي، القائد الي السياسي مناضل من كافي علي الرئيس دار:،الجزائر1،ط)1962-1946(مذكرات

للنشر، .278-277.ص.1999القصبة
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لههللوالخارجالداخلفيواسعاصدىالمؤقتةالحكومةتأسيسخبرأثاروقد

دولةعشربعةأراعترفتو،وطنياعيداالوطنيالتحريرجيشاعتبرهوالجزائريالشعب

الحكومةأزعجالذياألمروهو،سبتمبرشهرنهايةقبلالحكومةبهذهوصديقةشقيقة

.الجزائريةالثورةعلىالطريقبدايةفيوهو" ديغول"الجنرالأوراقوخلطالفرنسية

:الجزائريةالمؤقتةالحكومةإنشاءأهداف–2

رأتالديغوليةالسياسةتهددهايالتوالثورةعمرمنالحساسةالمرحلةمعتجاوبا

أبرزتوقد،التحرريكفاحهتقودوالجزائريالشعبتمثلمؤقتةحكومةتنشأأنالثورة

،الحكومةهذهإنشاءخطوةمزايا1958سبتمبر6فيمؤرختقريرفيوالتنفيذالتنسيقلجنة

يمكنلذاالمختلفةاأبعادهفيالحكومةهذهإنشاءأهدافإيضاحالمؤرخينمعظمحاولولقد

:التاليةالنقاطعلىالوقوف

،1جديدمنالجزائريةوالدولةللسيادةبعثبمثابةيعتبرالحكومةهذهعناإلعالنإن

يفند:أوالفهو،األقلعلىاالستعماردعاويمناثنينضربقديكونالوقتنفسوفي

كانإنعلىتقومالتيوالرسميةتصريحاتهتدلكماديغولتبناهاالتيالفرنسيةاألطروحة

دعوةعلىعملياردايكوناإلعالنهذافإن:ثانياأما،الجزائريةللدولةسابقوجود

2.اإلدماج

الديغوليةالسياسةعلىحازماردابالذاتالوقتهذافيالمؤقتةالحكومةبعثكان

مبرمجالجزائريينعلىمفروضاستفتاءإجراءخطوةعلىمسبقاوجوابا،لإلدماجالهادفة

سياسةعلىإنتصاراالموعدهذاقبلكومةالحإلعالنكانلقد،1958سبتمبر28يوم

مدةبطولالشئبعضتأثرتالتيالجزائريالشعبلمعنوياترفعوالديغوليةاإلدماج

.الوطنيةقضيتهمنالمتشددديغولوموقفالحرب

اهللا1 عبد السابق. مقالتي، .120-119.ص. المرجع
محمد2 جزا. الميلي، للكتاب،.):م.د( ،1،طئريةمواقف الوطنية .137.ص.1984المؤسسة
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القيادةعملاستراتيجيةيخدمالجزائريالشعبكفاحتقودحكومةمؤسسةإنشاءإن

الوحيدالممثلتكونسوفالمؤسسةفهذهوعسكرية،سياسيةمكاسبلهايحققوالثورية

عنالمتمايزةالدوليةالشخصيةخصوصيةيعطيهاماوهوالجزائريللشعبوالرسمي

علىالجزائريفاحالكسمعةفيويزيد،فعاليةبأكثرالمسلحالكفاحبخدمةلهاويسمحفرنسا،

المؤقتةالجزائريةالحكومةقبلمنالمبذولةالجهودنتتبعيليوفيماوالدوليالمحليالمستوى

العملهيالمؤقتةالحكومةبهااضطلعتمهمةأبرزبدأتحيث،أهدافهاخدمةأجلمن

.وتطويرهاوتأطيرهاوتنظيمهاالثورةمؤسساتوجهودعملتنسيقعلىالدؤوب

لهاإعالنأولفيردتفقد،الجهنميةومخططاتهانسيةالفرالسياسةبحزموواجهت

".ديغول"بهاجاءالتياإلدماجسياسةعن1958سبتمبر26يوم

العملثنائيةبينالجمععلىعملهاإستراتيجيةفيالمؤقتةالحكومةركزتولقد

مخططاتهومجابهةكريةالعسديغولسياسةعلىللردوذلك،السياسيوالعملالعسكري

،الوطنيالتحريرجيشوتنظيمتسليحأولويةعلىعسكرياالتركيزتمولهذا, سياسياالمناورة

.أشكالهبمختلفالثوريالعملتصعيدبهدفوالغربيةالشرقيةالحدودعلىالرابطوخاصة

راتمناوعلىالردفيالمؤقتةالجزائريةالحكومةاجتهدتالسياسيالميدانوفي

).**الشجعانسلم،*قسنطينةمشروع،االستفتاء(ديغول

لهارسميةبعثاتبتشكيلوذلك،الخارجيونشاطهاعالقاتهابتفعيلاهتمتأنهاكما

األولىاأليامومنذ،بهاتعترفلمالتياألقطارفيومكاتب،بهااعترفتالتي. الدولفي

لرسمياالستقبالبعدوذلكوالصديقةلشقيقةاللبلدانزياراتعدةبرمجتالحكومةلتأسيس

يوم* بقسنطينة بريش ال ساحة من ديغول عليه بواسطة1958اكتوبر2اعلن الثورة مكافحة سياق في المخطط هذا ،اندرج

الفرنسية السيادة ظل فى ذاتي الستقالل مؤيدة ثالثة قوة وتكوين الجبهة عزل الى ترمي صالح: انظر. اصالحات

السابق،ص .729،بلحاج،المرجع
يوم** الى1958اكتوبر23في التحرير جيش قوات ديغول الشجعان"دعي الجزائريين"سلم الجنود من المطلوب كان

الطلب هذا الجبهة ،رفضت مستقبلية ضمانات على تشتمل مشرفة ظروف في االسلحة .726بلحاج،نفسه،ص:انظر.وضع
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فيالمغربالزيارةوشملتعباسفرحاتبقيادةالحكومةوفدالناصرعبدبهخصالذي

شهرفيوباكستانوالهند،1959مارسفيوتونسوالسعوديةوليبيا،1958نوفمبر

.واألردنوالسودانوالعراقالكويتثم،1959أفريل

الحكومةوكانت،عارمةإحتفاالتفيوشعبيارسميارئيسهابقيادةالحكومةوفدوكان

وجهتالتيالبعثةومنها،مختلفةبمهامالقياموالبلدانبعضالزيارةوفودهاكذلكترسل

كانحيثالعسكريةالمساعدةعنالبحث1958ديسمبرفيالسوفياتياالتحادوإلىللصين

الحكومةوفودنشطتكما،األساسالحكومةجسهاوالعسكريالماديالدعمعنالبحث

الدوليةالمحافلفيالجزائريةالقضيةنصرةأجلمنالديبلوماسيالعملفيالخارجيةوزارة

.المتحدةاألمموفي

انتابفقدنشاطهافيباهرةنجاحاتحققتقدالمؤقتةالجزائريةالحكومةكانتوإن

.طريقهااعترضتالتيوالعوائقلمشكالتابسببالعطبمنكثيرالتنفيذيجهازها

:الجزائريةالمؤقتةالحكومةواجهتهاالتيالصعوبات-3

سياسة"فيهاتسببت, كثيرةخارجيةمصاعبالمؤقتةالجزائريةالحكومةواجهت

بسببالجزائريةللقضيةالدبلوماسيالدعموإنحصار،ديغولللجنرال" الكبرىالوسائل

الدولبعضمعالعالقاتتأزممشكلةوكذا،دولياديغولابهيحضىالتيالسمعة

عويصةداخليةبمشاكلاصطدمتذلكعنفضالو،)المغرب،تونس،مصر(الصديقة

1:هيالمشكالتهذهوأهم, السياساتوعقماألشخاصوتصرفاتالقيادةمشكلةعنةناتج

الجزائريةكومةالحتكوينإشكاليةعنناجمةأزماتظهرتحيث: القيادةأزمة

يخلقالحكومةرأسعلىعباسوجودظلوقد،فيهاالسياديةالمناصبوتولي،المؤقتة

والظروفموقفهمحسبأفعالهمردوداختلفتالذينالقادةبعضأوساطفيامتعاضا

المتحالفينوبوصوفطوبالبنوغريمهبلقاسمكريمبينالصراعزادكما،بهمالمحيطة

اهللا1 عبد الس. مقالتي، .124-122.ص.ابقالمرجع



االول التيأ:الفصل والظروف الصراع تشكيلهاأطراف الي دت

27

فيدباغيناألميناستقالةإثرالصراعهذااستفحلوقد،الحكومةرئاسةيبتولمطلبهضد

الوطنيالمجلسبدلالعشرةالعقداءوتكليفالمشكلةحلعنالحكومةوعجز1959مارس

.مخرجإلىوالتواصلاألزمةعنللبحثللثورة

جهوفيالبعضفجرها،الضغائنمنكثيرالسلطويةالتحالفاتسياسةأثارتكما

كريمقبلمنمستهدفينأنهمالشرقيةوالقاعدةالنمامشةأوراسقادةاعتقدفقد،السلطةرموز

لجنةحلقراروأثر،السلطةلفرضأداتهالشرقيةالحدودجيشجعلعلىوالحريص

منجوبدأبوقالنوعمارةعموريمحمدضدقاسيةعقوباتوإصدارالعسكريةالعمليات

لعموريتخطيطإلىاألمرووصل،الشرقيةالقاعدةواألوراسيةوالجنوديصيبالتذمر

بالحكومةلإلطاحة1الشرقيةوالقاعدةالنمامشةأوراسواليةضباطأيدهاانقالبيةلعملية

2"بالسلطةالمستبد"بلقاسمكريموإزاحة" المنحرفة"المؤقتة

واحدةسنةعليهايمرلمانهالحكومةهذهالمالحظبأنلونيسيإبراهيمالدكتورويذكر

المحاولةهذهأنإالاإلنقالبيةلعموريمحاولةومنهاعليهاتتهاطلالمشاكلبدأتحتى

لعموريالعقيدينبإعدامقضتالتيللمحاكمةوقدموااإلنقالبهذاقادةوأعتقلفشلت

3األكحلومصطفىعواشريةوالرائدينونواورة

المؤقتةالحكومةقادةانشغالأدى:المؤقتةمةالحكوسياسةمنالداخلقيادةتذمر

الوالياتقيادةتذمرإلىاألسلحةدخولمنحالذيالحدودوخلقالسلطةعلىبالصراع

ضدالداخلقويلتجميعتحمساالوالياتقادةأكثرمختلفةألسبابعميروشوكان،الداخل

حضر،القسنطينيبالشمالالوالياتالجتماعالدعوةصاحبفهو،المؤقتةالحكومةسياسة

والحواسسيالسادسةالواليةقائدلعميروشإضافة1958ديسمبرفيالمنعقداالجتماع

الشرقية1 ،ولم: القاعدة اهراس سوق منطقة االمر بادئ في اسمها ،كان الشرقي الشمال في ذلك على اسمها يدل كما تقع

الصومام مؤتمر انعقاد عقب اال الشرقية القاعدة اسم عليها الثورة:انظر.1956يطلق قلب الشرقية القاعدة سعيداني، الطاهر،

الجزائر .15،ص2010االمة،دار: النابض،
اهللا2 عبد تي، السابق. مقال 124-123.ص. المرجع

ابراهيم3 السابق. لونيسي، .92.ص.المرجع
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عليعنهغابحينفي،الرابعةالواليةقائدبوقرةومحمداألولىالواليةقائدلخضرالحاج

اعتقدااللذينبوصوفو*طوبالبنوهمكريمغريميمنبتوجيهالثانيةالواليةقائدكافي

14.كريممنبتوجيهيتحركعميروشأن

بهايمرالتيالمشاكلوناقشواالوالياتفيالثورةوضعيةالمجتمعوندرسوقد

وعبروالخارجالداخلبينالعالقةومشكلةوالسالحالمالبندرةتعلقماوخاصة،الداخل

،الداخلاحتياجاتهلتتجاالتيالمؤقتةالحكومةسياسةمنامتعاضهمعنالمجتمعون

،الوالياتقادةبينللتنسيققيادةوتشكيلالمعركةألرضالعسكريينالقادةبدخولوطالبوا

.الوطنإلىاألسلحةإلدخالمحكمةخططووضع

بالعقيدأدىمماشيئايتغيرلملكنو،المؤقتةللحكومةالمطالبهذهأرسلتوقد

يكتبلموالداخلوالحكومةبينالعالقةلمشكلةحلإيجادوالخارجإلىلالنتقالعميروش

. السادسةالواليةترابعبرتونسإلىالطريقفيهوواستشهادهسببالنجاحلمهنته

األمينمحمدخارجياتهاوزيراستقالةالمؤقتةالحكومةعرفتهاالتياألزماتبينمنو

المعاديبرأيهجاهرالذيعميرةعالوةقضيةإثرعلىذلكو،1959مارسفي**دباغين

طابقمنبنفسهرمىبأنهاالدعاءوبالقاهرةاغتيالهفيذلكوتسببالمؤقتةالحكومةلرئيس

منمتضايقادباغينكانو،لهجرىماحقيقيةبمعرفةدباغينتمسكوقد،الخامسالعمارة

عباسفرحاتمنةالحكومبرئاسةبأحقيتهيشعركانفقد،المؤقتةالحكومةفيوضعه

يمارسوهوالثالثةالباءاتباستبدادكثيراواصطدمالوطنيةالحركةفيالنضاليةلسوابقه

2.الحكومةاجتماعاتتوقففياستقالتهتسببت،وقدالخارجيةوزارةفيمسؤولياته

طوبال* بن سنة: لخضر اجتماع1923ولد في ،شارك الشعب حزب صفوف في الوالية22،ناضل قيادة ،تولي التاريخي

عضوا ،اصبح يوسف وزيغود مراد ديدوش استشهاد بعد التنسيقالثانية لجنة في عضوا ،ثم للثورة الوطني المجلس في

المؤقتة الحكومة في للداخلية وزيرا ،اشتغل ص: انظر. والتنفيذ الجزائرية للثورة االنتقالية ،المرحلة مالح .157عمار
العربي1 محمد السابق. الزبيري، .211.ص.المرجع
دباغين** االمين سنة: محمد في1917ولد بارز قيادي الفترة،عضو في الجزائري الشعب ـين)1949-1939(حزب ،ع ،

انظر والتنفيذ، التنسيق لجنة في عضوا ثم بالقاهرة الخارجية للبعثة السابق،ص: رئيس المرجع .712بلحاج،
اهللا2 عبد السابق. مقالتي، .127-126.ص.المرجع
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لتشكيلالثورةقيادةدفعتمهمةوعواملخاصةظروفاهناكفانذكرهسبقومما

فيمأموالنجاحاكرست،وقداستراتيجيةاهدافتحقيقاجل،منالمؤقتةجزائريةالالحكومة

،الجزائريةالثورةوقوةتطورمنحاسمةمرحلةبحق،ومثلتوالسياسيالعسكريالميدان

لكفاحممثلةبصفتهاالرسميةبهيئتهاوالشعوبوالهيئاتالدولمنكثيراعترفتحيث

عسكرياودعمهاالثورةصفوفتقويةمنالحثيثشاطهانضاعف،وقدالجزائريالشعب

هذهفياالستراتيجيةالثورةاهدافحققتالحكومةهذهتكونوبذلكودبلوماسياوسياسيا

. بهاعصفتالتيواالزماتالصعبةالمرحلةظروفمنالرغمعليوذلكالحاسمةالمرحلة

.التحريرلجيشاألركانقيادةإنشاء: ثانيا

قيادةإنشاءفيبالخارجالتحريرلجيشالتنظيميالتطورفيالحاسمةخطواتالتمثلت

و،الجزائريةالحدودخارجالمسلحةالقواتلمجملالتامالتوحيدونجاحاتهاالعامةاألركان

بوجهالتحريروجيشالجبهةتطورفيأساسيةمحطةالوطنيللمجلسالثالثةالدورةكانت

.الجيشتنظيمبإعادةالمتعلقةوقراراتهاائجهاونتوقائعهاستناول, عام

:القيادةتعديلوالوطنيللمجلسالثالثةالدورة–1

قرر1للجبهةالقياديةالهيئاتاجتماعاتفيتقليديةأضحتومساوماتصراعاتعدب

العامةاألركانهيئةتكوين1959ديسمبر16فيالجزائريةللثورةالوطنيالمجلس

القيادةكقضيةالقضايامختلفخاللهطرح،1959ديسمبر16يومالمجلسحافتت،2للحرب

جبهةقيادةأنهينهائيةبصيغةالخروجتماألخيروفيوالخارجالداخلبينواألزمةمثال

علىللتأكيدوهذاالحكومةبتعيينالمكلفوهوللثورةالوطنيللمجلستعودالوطنيالتحرير

:اآلتيةبالقراراتلتخرجيوما33النقاشاتاستمرت3الجماعيةالقيادةمبدأ

.جديدةمؤقتةحكومةتأسيس-

صالح1 الجزائرية. بلحاج، الثورة الجزائرتاريخ الحديث،: ، الكتاب .285.ص.2009دار
عمار2 ،مهري:تقديم. بومايدة، الحميد االيام. عبد اثبتته وما قاله ما واخرون مدين دار:الجزائر.بو

.285.ص.2008المعرفة،
علي3 السابق. كافي، .256.ص.المصدر
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.للجيشالعامةاألركانهيئةإنشاء-

.للحربوزاريةلجنةتشكيل-

يترأسهاالتيالثانيةالمؤقتةالحكومةتسميةفيالمتمثلقرارخدةبنيوسفبنيذكرو

أنبعدالشؤونبوزارةكريمتكليفالهامالتعديللكنالمناصبنفسبقاءمععباسفرحات

وخدةبنأقصيو،مهريالحميدعبدتغييروالمسلحةالقواتعلىأولمسؤولكان

1.الشريفمحمودأيضاوالمدنيتوفيق

تضموزاريةبلجنةالمسلحةالقواتوزارةإلغاءفيكانااألخيرينالقرارينأيضاو

2.عامةأركانهيئةبواسطةالجيشقيادةمهمتهاريمكوطوبالبنوبوصوف

هواريوسعيدمحمديمنكلقيادةتحتبالغربوبالشرقهيئتينوجودظلفيو

بيناالختيارمعناهموحدةحربهيئةفتشكيل, اشكالأمامأنفسهمالمؤتمرونوجد*بومدين

واألركانهيئةقائدومدينوبللدولةوزيرالسعيدمحمديعينطوبالبنوإقتراحالقائد

كان****"زراريالدينعز"***"أحمدقايد**"منجليعلي:"معاونيهإختيارحقعلىحصل

3.الجزائريوالتونسيةالحدودعلىالدماءغارللجيشالعامةاألركانهيئةمقر

الطاهر1 حمو، السابق. ايت .124.ص.المصدر
علي2 السابق.كافي، .257.ص.المصدر
مدين* بو ال:هواري الخامسةاسمه الوالية قائد محمد، بوخروبة العمليات)1957(حقيقي قيادة ،مسؤول

االركان)1958(العسكريةالغربية هيئة الغربية،قائد االركان هيئة المؤقتةفي)1962-1960(،ثم للحكومة المعارضة ،قائد

الحدود جيش مع السبتي،مذكراته،ص:انظر.نزاعها .145بودوح،
الشعب،عضومج** حزب في الفترةمناضل في بعد)1954-1947(لس بالثورة الحدود1955اوت20،التحق في قائدا ،عين

عام بلقاسم1958الشرقية لكريم المعارضين من .،وكان
نهاية*** في الثورة الى الجزائري،انظم للبيان الديمقراطي االتحاد حزب في فجيع1955مناضل منطقة علي مسؤوال ،عين

الو المجلس في عضوا ثم فيطنيببشار .1955للثورة
الثورة**** الي ازراري،انضم رابح الحقيقي جويلية1955اسمه في رائد1956،اوقف واصبح السجن من هرب انه ،اال

تونس1958سنة الي الوطني1959،غادر بالمجلس عضو .ليصبح
،السبتي،3 السبتيبودوح بودوح المجاهد بايجابياته:مذكرات المعاشة الثورة حقائق وسلبياتهامنبعض )1962-1955(ا

.145.ص.2002،)ن.د:(باتنة.
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منتنتهيوأنالداخلإلىالهيئةهذهدخولالمجلسقررالداخلقادةالمطالبوتلبية

إلىوالمالالسالحإيصالضرورةوعلىبالحدودالمقاتلةالوحداتتنظيمفيمهمتها

الحظينللملكنهوالخارجالداخلبينالصراعلرأبكمحاولةالقرارهذاوجاء،الواليات

األسالكتدعيمألنأوانهعنمتأخراجاءالقرارفإنكافيقالكماوالتطبيقمناألوفر

أمابالداخلالتحقوامنفقليلونذلكدونحال،العدومنالحدودعلىالرقابةدادوإشتالشائكة

إزدادتالمصاعبهذهبسبب1المكهربالخطإجتيازمحاولةعنقتلىسقطوامعظمهمالبقية

بينلإليقاعفرصتهديغولفوجد،بالخارجالرسميةوالقيادةبالداخلالوالياتبينالهوة

.الطرفين

فيخاصةمرحلةبحقمثلتقدللثورةالوطنيللمجلسالدورةتلككانتفقدوهكذا

،التحريرجبهةمختلفبينالعالقاتمنجديدلنوعبدايةبمثابةكانتكما،الثورةمسيرة

.الفعليوالحكمالتأثيرومقاليدالثورةتسييرشؤونفيالصدارةموقعالجيشفيهااحتل

:1962-1960العامةاناألركلهيئةالتنظيميالهيكل-2

الوطنيالمجلسإجتماعبهاخرجالتيالقراراتوفقالعامةاألركانهيئةتأسيسجاء

1960جانفي18فيالمنعقدو) ليبيا(بطرابلسالمجتمعالجزائريةللثورة
تأسيسجاءوقد2

تطبيقأثرعلىالفرنسيةالجهنميةاإلستراتيجيةمنهاخاصةوأوضاعظروففيالهيئةهذه

فشلتأنهارغمتمرديةحركاتعدةاألخيرةهذهشهدتإذالثورةعلىللقضاءشالمخطط

مارطونيةإجتماعاتالعشرالعقداءلجنةدخولمعموازاة،الغربيةوالشرقيةالحدودعلى

تنظيميإطارإليجادوالثورةهياكلإلصالح1959ديسمبر16و1959أوت11بين

علىالمسلحللكفاحجديددفعإعطاءأجلمنمنهاالعسكريةاصةخالثورةلمؤسسات

وكذاواإلطاراتبالسالحالداخلإلىوالعبوراإلمدادعمليةأداءمنلتمكنوذلك،الحدود

.المسلحالكفاححركيةلتفعيلوالخارجالداخلقادةبيناإلتصالوربطللتنسيقالعمل

علىالوطنيالتحريرلجيشاألساسيةالنواةأنهاأساسعلىتمتدسلطتهاأنوسنكتشف

.اإلستقاللغايةإلى1960جانفيفيتأسيسهامنذالحدود

علي1 السابق. كافي، .258-257.ص. المصدر
الشاذلي2 جديد، جديد. بن بن الشاذلي ،: الجزائر.ط.،د1ج،)1999_1929(مذكرات للنشر القصبة .146.ص.2011دار
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1960جانفيو1959ديسمبربينالجزائريةللثورةالوطنيالمجلسأشغالاختتمت

والحدودعلىالوطنيالتحريرلجيشالممثلةالعامةاألركانهيئةتأسيسعلىبالمصادقة

تأخذأنعليهالزاماكانوالغربيةوالشرقيةالعسكريةالعملياتللجنةالشرعيةالوريثة

1.التابعةالمصالحوبنيةالقاعدةوالقيادةمستوىعلىموقعهايحددتنظيمياشكال

:العامةاألركانلهيئةالعموديةالبنية-2-أ

23يوممهامهتسلمالذيوبومدينهواريبقيادةالعامةاألركانهيئةتنصيببمجرد

بعدعلى،تونسفيبغارديماوليستقروحدةفيالسابقمقرهعنفوراتخليو1960جانفي

كانتالتيالصعبةالمهمةألداءالعملفيشرعثمالجزائريةالحدودمنكلم10حوالي

ضباطمنمساعدينثالثةفعين،نوابهبإختيارالترخيصعلىالفوضىعلىالقضاءتنتظره

كانوالكنهم،لهالمنافسةخطربدونمنثمومن*سياسيوزندونمن،التحريرجيش

والرائدامسةخالالواليةفيلهرفيقاكانأحمدقايدمنهمالعسكريةاألوساطفيمعروفين

التيالشرقيةالحدودفيمشهوراكان،الثانيةالواليةمجلسفيسابقعضومنجليعلى

ثم،إيديروالرائدبلقاسملكريمالصريحةومعارضتهبإندفاعهرىأخجملةمنفيهاتميز

الرابعةالواليةفيالعسكريبماضيهأيضامعروفاكانوالذي،الوسطمن،الدينعزالرائد

العامةاألركانلهيئةالعموديةالبنيةفيويراعي2العسكريقائدها1958فيأصبحالتي

جانفي29فيعملهاممارسةوبدايةنشأتهابموجبالثورةهيئاتضمنصالحياتهاموقع

للحكومةخاضعةبدورهاكانتوالتيالحربيةالوزاريةللجنةوتوجيهمراقبةتحت1960

إلىاإلشارةسبقكمابومدينهواريالعقيدإلىالعامةاألركانهيئةقيادةوأسندت،المؤقتة

والشرقيةالغربيةالقاعدتينعلىباإلبقاءالعامةاألركانهيئةلدىالعملخطةوتتميزذلك

3.الحدودعلىالوطنيالتحريرلجيشرئيسيةكقواعد

الغني1 الوطني. "عبد، التحرير جيش الجزائر."1962_1958تطور ،تاريخ المعاصرة الفترة إلى االزل الخط[،من ]على

على يوم(www.algeria.today.com.متوفر عليه الساعة12/04/2014أطلع )يوم11:30على
ك* مذكرات في العامة األركان قيادة أعضاء عن حديثه معرض في كافي علي إستخدمها ، العبارة ،صهذه .259افي
صالح2 السابق. بالحاج، .286-285.ص.المرجع
نفسه3 ،المرجع .عبدالغني
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:العامةاألركانلهيئةالقاعديةالبنية-2-ب

مؤتمرأوجدهاالتياألفقيةالبنيأساسعلىالقاعدةفيالعامةاألركانهيئةنظمت

ضمنالحدودعلىالوطنيالجيشتنظيمأعيدولكنهالتقسيماتأوالرتبفيسواءالصومام

فيالتحريرجيشقيادةالعامةاألركانهيئةوتتولى،الثقيلةاألسلحةكتائبوإستحداثفيالق

1والغربيةالشرقيةالحدودفيوالداخل

كامالجهازاتحولبذلكوهيالهيئةهذهتصرفتحتوضعتالحربإمكانياتفكل

،جنديألف23حواليأي،بالحدودترابطفيلقاوعشرونثةثالللحربالحقيقيالميدانعن

سلبهعلىيتجزأمنكلعلىيتمردحقيقيكالسيكيجيش،ثقيلةكتائبخمسإلىباإلضافة

2وسيادتهتفوقه

فينجدهالذيالتنظيميالمخططجزئياطبق،األركانلقيادةالداخليالتنظيموفي

3أساسيةمكاتبخمسةأخرىمصالحجملةمنتضمالتيالفرنسيةالعسكريةالقيادات

بالنظرالوطنيالتحريرلجيشالتنظيميةالمصالحبإنشاءقيادتهتنظيمبومدينفإستكمل

:نجدبينهاومنألهميتها

تحددالتيفهيوأعوانهالعدومواقعوإبرازبمراقبةالمكلفةوهياالستعالماتمصلحة

األممجميععلىتطلعحتىالشعبيةالفئاتمعلاتصاعالقةوهيوسالحهوقوتهمكانه

.قريبأوبعدمنالثورةتمسوصغيرةكبيرةكلعلىويتعرف

والصحةالتموينمصلحةبينالتنسيقعلىتعملالتيوالتسليحالعتادمصلحةوكذا

والذخيرةوالثقيلالخفيفوالسالحالبناءادووموالقصالحفروتجهيزاتوسائلوتملك

بتغطيةالمجاهديناتوتجهيز تتكفل التي التموين ومصلحة االتصاالت مصلحة الي ،اظافة

السابق1 المرجع ، الغني .عبد
علي2 السابق.كافي، .327_326.ص. المصدر
صالح3 السابق. بالحاج، .288.ص.المرجع
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، الحاجيات الجزائرينكل الضباط من مجموعة بالثورة التحق فقد التدريب مصلحة وكذا

الفرنسي، الجيش في مذكراتهالمكونين في الشاذلي يذكر والذي التقني المركز الي باالظافة

اتخ اجراء اول كان الجيشانه من الفارون به الحق تقني مكتب تشكيل هو االركان قياة ذته

واصبحالف الجيش تنظيم العادة خطة بوضع بومدين وكلفهم العليا الرتب ذوي من رنسي

الجديدة خطته تطبيق ففي مدين بو عليها اعتمد مصغرة اركان قيادة بمثابة 1.هؤالء

: التحريرلجيشالعامةاألركانهيئةأداء-3

حلإنوما،1960جانفيأواخرفيوتوحيدهالخارجيالجيشتنظيمإعادةبدأت

مؤهالتهبنجاحإنجازهاأجلمنبومدينوظف،نهايتهاعلىأشرقتقدكانتحقالصيف

تجربتهمنوطوبالوبنبوصوفدعممنعملهفيمستفيداالمعروفةالتنظيميةالذاتية

.الشرقفيسبقوهلمنبالفاشلةرالتجادروسومنالغربفيالناجحة

المدنفيالمتواجدينالجنودمنالمئاتإرغامإتخذهاالتيالفوريةاإلجراءاتمنكان

إلىأسندتالتيالعسكريةالقياداتوتغيير،الحدودإلىالعودةعلىوالمغربيةالتونسية

والضباطإيديرائدالرأنصارمنهاواستبعد" المجاهدين"تيارمنالعظمىغالبيتهمضباط

،تقليديجيشوتكوينالمقاتلينصفوففيوالتماسكالوحدةتحقيقإلىبالنسبة،المحترفين

شاركواالذينالقادةبدعمإالتتمأنيمكنالالعمليةأنالفاشلةإيديرتجربةمنبومدينفهم

اإلطاراتمنالسجناءسراحإطالقغلىفسارع،فيهاومساهمتهمالمعارضةحركةفي

الذينالقادةعودةوهوللمقاتليناألساسيالمطلببذلكملبيا،الحركةفيالمتورطينوالجنود

مؤامرةإطارفيالسجنأودعواالذينالضباطسراحأطلقكما،بإختيارهمهمقاموا

منطقةإلىقسمتالشرقيةفالقاعدةمنطقتينإلىالحدوديةالمناطقبتقسيمقامو*العموري

الشاذلي1 جديد، السابق. بن .166-165.ص.المصدر
العموري* وجهمحاولة: مؤامرة وعلى المؤقتة، الحكومة ضد الشرقية والقاعدة األولى الوالية من ضباط دبرها إنقالبية

أكتوبر في الشريف ومحمود بالقاسم كريم ضد القبض1958الخصوص والقي امرهم إنكشف حيث بالفشل باءت أنها إال ،

ومصطفى وعواشرية ونواورية العموري على اإلعدام حكم ،وطبق منهم الكثير يومعلى في أنظر. 1959مارس16األكحل

،ص:  السابق المرجع ، ،بالحاج .728صالح
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مستوىعلىوالتقييمالعملونفسالجنوبيةالشرقيةالعملياتمنطقةوالشماليةلعملياتا

1.الغربيةالمنطقة

منجواالتنظيمهذاوعاش،الثقيلةباألسلحةالدعموكتائبالفيالقنظامإستحداث

.العامةاألركانهيئةلواءتحتالجيشتوحيدمنمكنمما،الصارمةالقوانينواالنضباط

كماالداخلفيأوالحدودعلىسواءالوطنيالتحريرجيشوحداتتصغيرمبدأإقرار

العسكريالتكتيكمراجعةأجلمنبالداخلالوالياتجيشمعباإليصالقامت

،المباشرةسلطتهاإلىالوالياتإخضاعفينسبياولوالعامةاألركانهيئةنجحتوبهذا

2.لسياسيةاللتنشئةمجاالللجيشخصصتكما

انها الؤقتة الحكومة وتشكيل انشاء من نستخلص الفصل هذا في ذكره سبق لما وخالصة

كبيرة نجاحات حققت ،وقد لتشكيلها القيادة دفعت مهمة وعوامل خاصة ظروف وفق تشكلت

اع ،حيث والعسكري السياسي المجال بهيئتهافي والشعوب والهيئات الدول من كثير ترفت

تقوية من الحثيث نشاطها ضاعف ،وقد الجزائري الشعب لكفاح ممثلة بصفتها الرسمية

اهداف حققت الحكومة هذه تكون وبذلك ودبلوماسيا وسياسيا عسكريا ودعمها الثورة صفوف

االستراتيجية الرغمالثورة على وذلك الحاسمة المرحلة هذه الصعبةفي المرحلة ظروف من

االركان قيادة انشاء عن بها،اما عصفت التي فيواالزمات تشكلت فقد للصراع ثاني كطرف

التحرير وجيش الجبهة تطور في اساسية محطة كان والذي الوطني للمجلس الثالثة الدورة

ومساومات صراعات ،فبعد عام لبوجه القيادية الهيئات اجتماعات في تقليدية لجبهةاضحت

من بدال وانشا المسلحة القوات ووزارة والغربية الشرقية االركان هيئتي الغاء المجلس قرر

هذه نجحت والتي العامة االركان قيادة والثانية للحرب الوزارية اللجنة االولي هيئتين ذلك

نشاطه فعالية من زاد والذي المباشرة سلطتها الى الواليات اخضاع في نسبيا ولو .ااالخيرة

السابق1 المرجع ، الغني عبد
2، ،الصالح الشعبي"محمد الجيش واساس االستقالل أداة التحرير للجيش العامة األركان الخط[،"هيئة جريدة.]على

على متوفر wwwالمساء .djazairess.com/elmassa/42675 عليه(: )11:10،على19/1/2011يومأطلع
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الخارجي: أوال الوفد مساجين سراح وإطالق النار إطالق :)(وقف

عن القائمالبعيدا هيئةصراع وقفبين إلى التوصل تم المؤقتة والحكومة األركان

الجانبين بين النار والجزائري: إطالق .الفرنسي

خالفاتاإلحضموفي السطح على طفت المستقلة للجزائر حكومة أول لتأسيس عداد

مخ حكمةبين لوال مظلم نفق في الجزائر تدخل أن كادت الثورة في الفاعلة األطراف تلف

معالجتها؟ تمت وكيف األزمة هذه مظاهر هي فما رجاالتها بعض وتبصر

الحكومة أن إال النار إطالق وقف لشروط العامة األركان هيئة معارضة رغم

فرنسا مع التفاوضي مسارها واصلت نالىالمؤقتة وقعت اتفاقياتأن وثيقة على هائيا

يوم 1962مارس18إيفيان
الوثيقة1 هذه نصت من)(وقد النار إطالق وقف على

والجزائري الفرنسي يومابتداء2الجانبين نهار منتصف ضمن1962رسما19من

معينة وضمانات حيثلشروط األركان هيئة استنكار أثار ما وهو الفرنسي لجانب

الشروط هذه حيناعتبرت في لالستعمار الجزائري الجانب من خطيرا اعتبرتهتنازال

ك نصرا المؤقتة لهابالحكومة مرحلةبهذه3يرا الجزائرية الثورة دخلت إذن االتفاقيات

بها يقصد والتي االنتقالية المرحلة وهي عمرها من إعالن" جديدة بين الفاصلة الفترة

تقرير حول واالستفتاء النار إطالق بتاريخ" المصيروقف 1962جويلية1المحدد
)4     (

ـيبالقاهرةالديمقراطيةالحرياتانتصارأجلمنالحركةوفدهو: الخارجيالوفد–) ( ـنةف ـمم1954و1953س ث

ـرأحمدوأيتبلةبنأحمدالوفد،فيكان،1954نوفمبرأولبعدبالقاهرةالجبهةوفدأصبح ـتوخيض ـموالتحق به

.الجزائرمنجددأعضاء
ـبتمبرإلىمارس19منالجزائريةللثورةاالنتقاليةالمرحلةمالح،،عمار1 ـين،1962س ـةع ـدى،دار: مليل اله

.172ص،2005
. 337-290صالسابقالمصدردحلب،سعدعندالوثيقةهذهنصإلىأنظر–) (
ـزءفيموضحةوهيلفرنسياالجانبعليهاتحصلالتياالمتيازاتبعضفيوالضماناتالشروطهذهتتمثل2 الج

ـاظهمالمستوطنينحمايةقضيةنهابيمنكرنذعشرةالثانيمحورحتىالسابعالمحوروفي-االتفاقيةمنالثالث واحتف

.المصدرنفسأنظر،الكبير،المرسىفيالبحريالميناءاستخدامكذلكالجزائرية،الفرنسيةالمزدوجةبالنسبة
3
CHIKH ,SLIMANE . L'ALGERIE ENARMES. ALGER : (S .ED) , 1981. P. 400.

للمجاهد،الوطنيالمتحفمنشورات،االنتقاليةالمرحلةفيالوطنيالتحريروجبهةجيشمهامالواعي،،محمود–) 4(

قرفي،:باتنة عمار .272ص،1995مطابع
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فارس الرحمان عبد رئاسة تحت مؤقتة تنفيذية هيئة الفترة هذه خالل الجزائر *حكم

نوار روشي من أوربيين**اتخذت أعضاء وثالث أعضاء تسعة تضم وهي لها أما1مقر

جميع سراح إطالق على االتفاقيات نصت فقد والالجئين المساجين المعتقلينبخصوص

الالجئين لألشخاص وسمح الجزائر أو فرنسا بسجون المتواجدون تحتاليسواء الجزائر

وتونس المغرب من كل في تقام متخصصة لجان ال2حماية عنتسبهذه اإلفراج تم وية

السري الجيش منظمة من يصدر أو يحتمل إرهابي عمل ألي وتجنبا الخمسة المساجين

*الفرنسي
الحكو* القادةتكفلت هؤالء وصول تأمين بعملية مخابراتها وجهاز المصرية مة

إطالقإ بعد استقبلهم من أول كانت التي السويسرية الحكومة مع باالتفاق وذلك القاهرة لى

العالقات من جانبا كتابه في الديب فتحي لنا يروي بسويسرا إقامتهم وخالل سراحهم

بي خاصة بينهم سائدة كانت التي والمتوترة بلة بن أحمد حيثمحمدن بوضياف

زمالئه مع االندماج األخير هذا تجنب على3الحظ الصراع كان الشقاق هذا عن بعيدا

والواليات الجيش على سيطرتها بسط حول األركان وهيئة المؤقتة الحكومة بين أشده

الصراع هذا معطيات جميع تغيرت التاريخي القادة سراح إطالق ظرف وفي بالداخل

التقارب؟ هذا دوافع هي فما صفها إلى القادة هؤالء استقطاب األركان هيئة بمحاولة وذلك

خدمةفينفسهوضعالليبراليين،فريقفيعضوثمالقليعةفيلعدللكاتباعملأقبوامن:فارسالرحمانعبد*

جبهةمنبإيعازفرفضحكومتهفيمنصباديغولعليهعرض1998جوانوفيبفرنساالتحريرجبهةفيدرالية

السابق،ص:انظر. 1962مارسفيسراحهوأطلق،1961سنةأوقفالتحرير ،بلحاج،المرجع .709صالح
حاليابومرداسوهي**
.273.ص.السابقالمرجع،،محمود،الواعي1
2، محمود، ، .302.ص.نفسهالمرجعالواعي

ـاالنماسوأمثالبالجزائرالمتواجدينالفرنسيالجيشوضباطجنراالتتزعمهاإرهابيةمنظمة** ـرهمأوتيزس وغي

تحقيقفيالفاشلةوجمهوريةديغولبالجنرالإلطاحةلواسعةحملةشنوالذلكفرنسيةفكرةعنالدفاعفيتتمثلأهدافها

ـراالقتصاديةالقاعدةتحكيمعلىركزتحيثاالنتقاليةالفترةفينشاطهامنالمنظمةكشفتالهدف، ـالللجزائ واغتي

.305-298نفسه،صالواعي،،محمود: أنظرالجزائرية،المثقفةالطبقة

.572.ص.1984العربي،المستقبلدار):ن.م.د(،1ط،جزائرالوثورةالناصرعبدجمال.فتحي،الديب3
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المساجين-1 والقادة األركان هيئة :تقارب

على1962سنة قادرة المؤقتة الحكومة مع صراعها في األركان هيئة تكن لم

بو هواري فال التاريخية، للشرعية افتقارها بسبب وذلك السلطة مساعديةاستالم وال مدين

نوفمبر الفاتح ليلة حاضرين عنذاوله،كانوا لنفسها تبحث أن األركان هيئة قررت السبب

المؤقتة الحكومة في خصومها لمواجهة الشرعية شروط فيه تتوفر سياسيين خلفاء

الواليات بعض من لكن1وحلفائها بوضياف شخصية كسب في بومدين فكر البداية في

ع معارفه القائدنصيحة جعلته بوتفليقة العزيز بد

الجزائري الشعب من إيديولوجيا القريب بلة بن أحمد على اختياره 2فوقع

عل المساجين القادة موافقة هيئةىورغم رفضتها التي إيفيان اتفاقيات في جاء ما

اال هذه أن إال مناألركان سيتضمن الذي التاريخي الزعيم بلة بن شخص في رأت خيرة

نجدهاخال لذلك الشعب مباركة دعوله عند الحار باالستقبال زمالئهتخصصه ولبقية له تها

بوجدة التحرير جيش 3مساجين

طريق عن األزمة حل كيفية حول األركان هيئة مع يتفق بلة بن كان جهة ومن هذا

عن متميز التحرير لجبهة سياسي مكتب وتأسيس برنامج المؤقتةالتبني 4حكومة

من لهواألهم أكد حين الناصر عبد جمال المصري الرئيس تصريحه في جاء ما هذا

خصومه وإزاحة الداخل على للسيطرة الحدود قوات على االعتماد في نيته عن

5السياسيين

.11.ص.السابقالمرجع،رياض،الصيداوي1

هيئةخطةعليهمليعرضالخمسةالمساجينبسرااالتصالمنبومدينهواريضباطأحدبوتفليقةالعزيزعبدتمكن

ـيافاحمدأيتمنكلرفضحينفيوبيطاط،،خيضربلة،منكلفوافقمةزاالحلفياألركان ـرينوبوض معتب

.11ص،نفسهالمرجع:أنظر.العسكريينطرفمنتدخالمراال
.54.ص.السابقالمرجع.إبراهيملونيسي،2
.542.ص.السابقالمصدر. الديب،فتحي3
.11.ص.السابقالمرجع. رياضالصيداوي،4
السابق.فتحي،الديب5 .581.ص.المصدر
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المؤقتة-2 الحكومة :موقف

الوحيدة الشرعية صاحبة نفسها تعتبر النار إطالق وقف عند المؤقتة الحكومة كانت

مقالي أنالستالم عليها كان الشرعية هذه نيل في أحقيتها تكمل ولكي البالد في الحكم د

بسط محاولة إلى النار إطالق وقف قبيل سارعت لذلك بالداخل الواليات تدعيم تضمن

البالد في والحيوية اإلستراتيجية المنطقة باعتبارها العاصمة على هذاسيطرتها ففي

ع وصول مذكراته في بورقعة يذكر الواليةالصدد إلى مفاجئ بشكل اإلطارات من دد

منطقة على اإلشراف بمهمة خدة بن طرف من محملين النار إطالق وقف ليلة الرابعة

العاصمة عز1الجزائر والرائد صديق أو عمرو من كل اإلطارات هؤالء بين كان ولما

القرار،الدين الوالية رفضت الفقد الحكومة صراع اتجاه الحياد هيئةوالتزمت مع مؤقتة

2األركان

للتباحث الوزراء مجلس اجتماع غلى خدة بن دعي النار إطالق وقف إعالن بعد

بيوم المحدد االجتماع هذا موعد وفي السلطة انتقال كيفية ز19حول بلةاأفريل بن ر

يمكن ال رأيه حسب السلطة فانتقال الجزائرية التونسية الحدود على الوطني التحرير جيش

االأن الحكومةيتم رفضته الذي األمر وهو للثورة الوطني المجلس دورة خالل مر

اتفا،3المؤقتة في السياسي انتصارها دعمه الذي بالشرعية التشبث ببنهذا دفع إيفيان قية

وبومدين بالبرجوازيةإبلة الثالث العسكريين وخاصة المؤقتة الحكومة أعضاء اتهام لى

الجد االستعمار االتهامات4يدوعمالء هذه من األوفر النصيب بلقاسم كريم أخذ وقد

منطخاصة مع السري لالتفاق توقيعه الفرنسيمبعد الجيش هذاo.a.s(5(ة ظل وفي

. 86.ص.سابقالمرجعال.لخضر،قعةبور1

ـاء،المؤامرةقضيةفيأوصديقعمرطتورإلىحربيمحمدحسبالرفضهذاأسبابتعود ـىالزرق ـففحت وق

ـتخباراتجانبمنتسميمبعمليةيتعلقاألمرأنبعدفهمواقدالرابعةالواليةقادةيكنلمالنارإطالق ـية،االس الفرنس

ـمالماجستير،شهادةلنيلمكملةمذكرة،الجزائريةالثورةلقيادةالتنظيميةالمبادئشتواح،،حكيمة: أنظر ـاريخ،قس ت

. 123ص،2001الجزائر،جامعة
.  87.ص.سابقالمرجعال،لخضربورقعة،2
.  123.ص.نفسهمرجعال،حكيمة،شتواح3

4
CHIKH ,SLIMANE, OP, CIT. P. 400.

. 57.ص.السابقمرجعال،إبراهيملونيسي،5
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لالنعقاد الوطني المجلس دعوة فكرة ودعم صمته عن احمد آيت خرج المكهرب الجو

اقتراحه لصالح األصوات غالبية على بلة بن بذلك 1فتحصل

طرابلسو إلى الوطني المجلس دعي .هكذا

طرابلس: ثانيا القيادة) 1962جوان( مؤتمر :وإشكالية

افريل شهر من ابتداء المؤتمر لهذا اإلعداد في أرسلت1962شرع حيث ،

بالخارجاتاالستدعاء المتواجدين أو بالداخل الذين سواء الثورة قادة .*لمختلف

االجت هذا وراء من العام مشروعوالهدف على المصادقة في أوال يتمثل الطارئ ماع

سياسي مكتب أو قيادة تعيين وثانيا الشعبية الديمقراطية الثورة لتحقيق برنامج

تقييميىعليشرف مؤتمر تنظم حين إلى االنتقالية لمشروع2المرحلة بالنسبة

عضوي تضم بتحريره، خاصة لجنة تكليف تم فقد الوطني التحرير جبهة منبرنامج ن

يحي بن محمد للثورة الوطني المجلس من عضوان يزيد، ومحمد بلة بن المؤقتة الحكومة

مسؤول حربي محمد المجاهد جريدة تحرير رئيس مالك بن رضا األشرف، ومصطفى

ف المركزية تمالقيادة المالك عبد الخارجية، وزارة الوطنياي المجلس في سابق عضو .م

و ظرف العشجيوفي يتعدى ال بمدينةر البرنامج هذا وثيقة تحرير تم أيام، رة

التونسية طرابلس3الحمامات ميثاق أو بوثيقة تعرف بعد فيما أصبحت التي الوثيقة وهي

على عامة نظرة إلقاء األول محورها في جاء رئيسية محاور ثالث تضمنت حيث

تحق شروط وتحليل شرح الثاني المحور وفي الجزائر تعيشها التي أمااألوضاع الثورة، يق

ببناء وذلك الشعبية للثورة واالجتماعية االقتصادية المهام تحقيق حول فكان الثالث المحور

البرامج الوثيقة في ورد وقد الجماهير لصالح اجتماعي سياسة وإنتاج وطني اقتصاد

تم االقتراحات هذه على بناء عديدة باقتراحات وجاءت بالدولة، وعالقته بالحزب المالحقة

من كل تضم البرنامج إلثراء خاصة لجنة مهري،"تعيين علة، بن يزيد، بلة، بن كافي،

. 124.ص.سابقالمرجعال،حكيمة،شتواح1
بلغوالمغرب،تونسفرنسا،فيدراليةوأعضاءالمؤقتةالحكومةووزراءالوالياتمجالسأعضاءالمؤتمرحضر*

.HAROUN: أنظرعضو،52عددهم OP. CIT. P 14, 15.

. 285.ص.سابقالالمصدر،عليكافي،2
3

HAROUN. OP. CIT. P 12.



الثالث صائفة:الفصل الشرعية1962أزمة علي والصراع

-72-

أعضاء" وبومنجل وأفكار توجهات اختالف ورغم جوان جلسة في عملها نتائج عرضت

أن إال أخرى جهة من النص في القديمة االشتراكية التوجهات ووضوح جهة من المجلس

برنامجقالمصاد على بإجماع كانت .الحماماتة

بين النقاش امتد إثرائها فعند القادة قضية بخصوص أما البرنامج مشروع عن هذا

األساسي القانون في جاء ما تفسير حول متضاربان رأيان برز حيث االتجاهات مختلف

بأن والقائل القيادة بشأن الوطني التحرير للجمهورية"لجبهة المؤقتة الحكومة تتكفل

بالسلطة وأقامالجزائرية الوطني للتراب الكامل التحرير حتى الجزائرية للدولة التنفيذية

نهائية .مؤسسات

تأسيسي مجلس انتخاب حق المؤقتة الحكومة على باإلبقاء مفاده األول فالرأي

الجزائرية بالسيادة الفرنسي االعتراف بعد مباشرة جديدة قيادة بتعيين يقول الثاني والرأي
القضاياالتضاربهذاأمام1 في النظر يتم لم ما القادة تعيين فكرة عارض بوضياف

الجماعية،: التالية القيادة مبدأ احترام عدم الثورية، الصرامة غياب اإليديولوجي، الفراغ

سبعة من قيادة اقترحت المرحلة هاته من للخروج عصفت التي األخطاء من وغيرها

ش حزب تأسيس مستوى في يكونون عشرة إلى عصبيةأشخاص نزعة أي من خال عبي

التحرير جيش على تشرف وعسكرية سياسية قيادة الوقت نفس في تكون أن على واشترط

النقطة هذه عند الواليات مجالس من أعضاء عناصرها بين من الحدود وعند الداخل في

بدوره واقترح كريم فتدخل وعسكرية سياسية قيادة فكرة ومنجلي بومدين من كل عارض

محدودةتشكيل القيادةاءعضاأللجنة حول الوطني المجلس أعضاء جميع بمعاينة تقوم

اال لجميع عام مؤتمر عقد حين إلى مؤقتة تكون أن مشترطا إلىالجديدة القمة من هداف

وطنية،القاعدة قيادة تعرف لن الجزائر أن على تدخله خالل من أكد فقد بوصوف أما

واضح عمل .  وبرنامج

ا طرح أفكارهواختلف في توافق الذي دحلب وسعد ودهليس أحمد آيت بين ما آلراء

الوطني المجلس أمام مسؤولة تكون العدد محدودة قيادة تشكيل مقترحين أحد آيت مع

.  127-126.ص.سابقالمرجعال،حكيمة،شتواح1
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الواليات قادة بعض اشتراك بضرورة الزبيري طالب القيادة هذه أعضاء وحول للثورة

.فيها

الجديد القيادة خصائص حول النقاشات لغايةتواصلت دون1962جوان3ة ،

وتعيين السياسي المكتب مميزات بتحديد كلفها خاصة لجنة المجلس عين لقرار التوصل

االجتماع فندق كواليس الفوضى سادت حتى مهامها تنهي اللجنة هذه كادت وما أعضائه

األركان هيئة طرف من المدعم بلة بن أحمد اتجاه هما متصارعين اتجاهين ببروز وذلك

العسكريينوا وإقصاء اقتراحه فرض على بلة بن أحمد صمم حيث المؤقتة الحكومة تجاه

الموقف إلنقاذ شخصا، وعشرين أثنى تضم لجنة تدخلت الصعب الوضع هذا أمام الثالث

المجموعة لهذه تشاوري تجمع وبعد الجميع طرف من مقبولة صيغة االتفاقتوإيجاد م

سياسي مكتب تكوين في يتمثل حل همسبعيضمعلى الخمسة: أشخاص المساجين

الثالث عضويتها1والعسكريين عن طوبال وبن بوصوف من كل تخلي فقد كافي وحسب

موافقته أبدى أن بعد التشكيلة هذه يرفض بلة بن جعلت البعض وشايات لكن السنوية هذه

عليها .المبدئية

الج5يوم القيادة لتعيين المقترحة اللجنة فشل تأكد إحرازهاجوان عدم بسبب ديدة

التحرير لجبهة األساسي القانون طرف من المطلوبة المجلس أعضاء ثلثي موافقة على

فيها عينوا الذين طرف من حتى القائمة رفضت أخرى جهة ومن جهة، من هذا الوطني،

القيادة هذه في المشاركة عن أمتنع الذين احمد، آيت و بوضياف من كال هنا .ونقصد

كادهذامأما وما أخرى، لجنة تعيين المجتمعين من اللجنة أعضاء طالب الفشل

التوكيالت وصحة تصويت عملية حول النقاش احتد حتى األمر هذا في ينظر المجلس

االجتماع هذا محاضر عندها اختتمت التي النقطة وهي الزبيري يحوزه .التي

فقد هارون، علي كافي، علي مثل فعاليته بقية حضروا من الصراعوأكدلكن حدة

الذي األمر وهو الشتم استعمال حد إلى بلغت حيث بلة بن وأحمد المؤقتة الحكومة بين

رفعها إلى الجلسة رئيس .دفع

.  290-289.ص.سابقالمصدرال،عليكافي،1
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ا المجلس يجتمع لم اليوم هذا إلومنذ نظرا أعضائه بكامل للثورة نسحابلوطني

ليلة المؤقتة الحكومة وزراء ال7-6معظم تعيين أمر بقي وبذلك فوقجوان معلقا قيادة

لبن أنصار منهم وثالثون واحد كان حين في خدة بن حق في خلو محضر عضوا أربعون

ومادام1بلة العميقة الصراعات على الدولة مصلحة فضل بأنه انسحابه خدة بن فسر وقد

على اإلبقاء األقل على فضل فأنه نظره في قيادة تعيين عن عجز طرابلس مؤتمر

ا المؤقتة الطريقالحكومة سيد أن يمكن عليها اإلبقاء إلى باإلضافة ضعفها رغم لقائمة

لنقص للمتطرفين ذريعة إعطاء معناه بحكومة مساس أي ألن األوروبيين المتطرفين أمام

إيفيان بقوله2اتفاقيات انسحابه بوضياف علل جهته جاء:".... ومن ما على موافقا أكن لم

هذ أن قناعتي وكانت طرابلس لقاء بنفي به يقوم بما علم على كنت أنني بيننا سيفرق ا

ل حثيثة مساعي بذلت وقد السلطة على لالستيالء وتحضيراته اتصاالته ناحية من تجنببلة

ب اتصلت اإلطار وفي تمزق وأنبأي أيدينا من خرج قد األمر لكن طوبال وبن خدة ن

المكتب هذا على موافقا أكن لم سبسببشخصيا عين فقد يكونواأعضائه لم أعضاء بعة

المستوى ..."في

وصف الذي االنسحاب المدعمةوبهذا المؤقتة الحكومة استطاعت بالمناورة بلة بن ه

أمام بلة بن سعى لذلك الجديدة القيادة من الشرعية انتزاع والثالثة الثانية الواليتين قبل من

ال الخامسة وتردد والسادسة األولى الواليتين حلقىضعف تشكيلهتتقويه عن اإلعالن قبل

السياسي كاف3المكتب على يذكر الصدد هذا القاهرة،ىوفي حكومة لدى بلة بن مساعي

باألسلحة تزويده الناصر عبد زعيمها .وموافقة

باتجاه طرابلس من أعضائها معظم رحيل فبعد المؤقتة، الحكومة مساعي عن أما

األ لدراسة عام اجتماع إلى رئيسها دعا اقتراحينتونس، على بناءا لها حل وإيجاد :زمة

ال توسيع في األول مجلسهحيتمثل إلى أشخاص ثالثة بإدخال المؤقتة وهمكومة : ا

بن والحاج بومدين كلعفرحات، يترأسه سياسي مكتب تأسيس في فيتمثل الثاني أما لة،

. 291-290.ص.سابقالمصدرال،عليكافي،1
.   131-130.ص.سابقالمرجعال،حكيمة،شتواح2
.   131ص،نفسهمرجعال،شتواح،حكيمة3



الثالث صائفة:الفصل الشرعية1962أزمة علي والصراع

-75-

هم نواب ثالث جانب إلى خدة وبن عباس فرحات وبوضياف،: من وكريم بلة، وبعدبن

األزمة وتفاقمت النهاية في رفضا االقتراحين، هاذين حول قصيرة 1مناقشات

بالداخل-1 الواليات وموقف التحالفات :تشكل

تمثله األول متصارعين، تحالفين تشكل واضحا بدا طرابلس، اجتماعات خالل

وفيدرا المستقلة الجزائر منطقة والثالثة، الثانية والواليتين المؤقتة فرنسا،الحكومة لية

والسادسة األولى والواليتين الخارج جيش طرف من المدعم بلة بن أحمد يتزعمه 2والثاني

وقد بالداخل الواليات كافة استقطاب إلى مجموعة كل سعت تحالفيها، تقوية وألجل ،

العاصمة على تسيطر ألنها السياسة، هذه من األول المستهدف الرابعة الوالية كانت

المراف بنومختلف أحمد طريق عن األركان هيئة سارعت لذلك للدولة، الضرورية ق

إقناع3شريف محاولة إلى احمد قادةمجلسهاوقايد رد لكن السلطة استالم في بشرعيتها

قرار أصدروا حيث حازما، كان الجبريةبتوقيفالوالية اإلقامة وفرضوا شريف بن أحمد

األرك هيئة لتحالف انحيازه بتهمة أطروحاته،بالبليدة جميع رفضوا فقد أحمد، قايد أما ان

بقولهم حيادهم :وأكدوا

بناد".... نوجه أن يمكننا أقال الواحد العدو لصدر صوبناها التي لهم،ننا نصوبها

مزقتها التي المستقبل جزائر ونبني الصف نوحد أن فهو شيئا، نفعل أن بإمكاننا كان وإذا

العدو في.... معارك نفلح لم نوإذا فسوف المسعى، تتبلورهذا أن إلى الحياد لتزم

للعابثين....فقالموا نسمح ولن اليدين مكتفي نقف لن فإننا الوضع، تدهور استقر إذا أما

عبثهم في يتمادوا أن الجزائر معنيون.... بمستقبل جميعا فأنتم المحاكمة من البد كان وإذا

وإ الثورة، وحدة تمزيق على مسؤولون ألنكم الشعببها، ثمنها يدفع التي المأساة طالة

4...."الجزائري

.  293،294.ص.سابقالمصدرال،عليكافي،1
.  541.ص.سابقالمرجعال،صالحبلحاج،2
الشريف3 بن ـنة: احمد س ـي ف ـوطني ال ـر التحري ـيش بج ـق ،التح ـي الفرنس الجيش في ،ضابط الجلفة منطقة من

الرابعة1957 الراب1960،فيبالوالية بالوالية القبض عليه القيا حيث الجزائر الي وعاد موريس ـيعبرخط ف وظل عة

القتال وقف غاية الي السابق،ص: انظر.السجن المرجع بلحاج، .407صالح
.  90-89صسابق،المرجعال،لخضربورقعة،4
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لكن المهمة، بنفس للقيام الثانية الوالية إلى أحمد قايد انتقل الواضح، الرد هذا بعد

هيئة مساعي جميع فشلت وبذلك قادتها طرف من القبض عليه ألقي وصوله بمجرد

سيطرتها بسط في بلة بن ألحمد المناصرة العامة الوالياتاألركان جميع .على

من مماثلة مساعي لها كانت فقد المؤقتة، الحكومة تتزعمه الذي الثاني التحالف أما

يوم الجزائر دخال الذين وكريم بوضياف من كل الثالثة10خالل والية إلى وانتقال جوان،

بطرابلس الوطني المجلس في تفويضاتها استخدمت بعدما خاصة مساندتها، ضمان بغية

ك بلقاسمضد قررت،ريم المساعي، هذه على فيهاالوالياتوردا العمل تنسيق بالداخل

الواليات لكافة عام اجتماع خالل من وذلك موحد، بقرار للخروج 1بينها

زمورة-2 الواليات) 1962جوان-25-24(اجتماع مابين لجنة :وتشكيل

أولية ولقاءات اتصاالته جرت جوان شهر من الثاني النصف السعيدفي طرف من

زمورة في اجتماع عقد إلى أدت الرابعة، الوالية ضباط أحد الثالثة،) (حرموش بالوالية

تونس فيدرالية فرنسا فيدرالية الرابعة، الثالثة، الثانية، الوالية من كل مندبوا حضرة

.والمغرب

المؤقت الحكومة إلى المرسلة والتقارير االجتماع محضر وثائق على والوالياتبناءا ة

يالغائ عقدة من الرئيسي الهدف فان منمكبة، والحد الواليات بين العمل تنسيق في ن

شؤونها في األركان هيئة .تدخالت

الخطير الوضع مداوالتهم في المجتمعون سجل النهائية، بالقرارات الخروج وقبل

تشكي على اتفقوا لذلك موحدة، قيادة غياب بسبب الثورة إليه ألت ماالذي تنسيق لجنة ل

مهمتها الواليات : بين

التأسيسي-1 للمجلس المرشحين لوائح .إعداد

المؤتمر-2 في المشاركة شروط .تحديد

الحدود-3 عند المعسكر التحرير جيش وحدات دمج .تنظيم

.    132.ص.سابقالمرجعال،حكيمة،شتواح1
ـعبلحاج،صالح: أنظر). القبائل(الثالثةللواليةتابعةالمنطقةوهذهالجزائريةالثورةمعاقلأهموهيزمورة–) ( مرج

.720صسابق،
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بالخارج-4 المكدسة األسلحة .إدخال

ا أعضاء جميع إلى دعوة بتوجيه قاموا القرار، هذا جانب علىلإلى للمحافظة حكومة

ج إلى للدفاعيالوحدة االحتياطات جميع بأخذ طالبوهم كما التأسيسي، المجلس انتخاب ن

الوطني التراب ووحدة الجزائرية األمة مقومات .عن

الواليات إلى بعثت الواليات بين ما لجنة باسم رسالة حررت االجتماع اختتام وعند

والسادسة، والخامسة األولى بهدفالغائبة ، اللجنة هذه إلى باالنضمام لها نداء تضمنت

كما الداخل، إلى الخارج قيادة خالفات انتقال وتحاشي الوطنية الوحدة على الحفاظ

الواليات، داخل األركان هيئة بتجاوزات المجتمعين طرف من تنديد كذلك تضمنت

عد على مستقمؤكدين باعتبارها نشاطها قانونية جويليةليم منذ النداء1961ة هذا ورغم

الواليات أن إال الثورة قادة بين االنقسامات وتجاوز الوطنية الوحدة تكريس إلى الداعي

معظم وافق القرارات على اطالعهم فعند الحكومة، أعضاء أما ساكنا، له تحرك لم الغائبة

ور استقالته، األول قدم حيث عنيفا، بلة وبن خيضر رد كان حين في عليها، حلالوزراء

بين ما للجنة اتهامها يثبت سلوك وهو بذلك، الحكومة رئيس إعالم دون القاهرة إلى الثاني

زمورةتياالوال اجتماع اعتبروا حيث ومناصريه، الحكومة رئيس جناح إلى بانحيازها

هاذين أرسلها التي الدعم رسالة على ذلك في مستندين وكريم، بوضياف من بمبادرة وقع

الم إلى اجتماع1جتمعيناألخيرين بأن صرح أن األركان هيئة أعضاء بأحد األمر بلغ وقد

وقع رقم:انظر(2الفرنسيينعمبالتواطؤزمورة )3الملحق

بحيث لها، وكريم بوضياف تدعيم رغم محايدة بقيت اللجنة أن األمر، حقيقة وفي

موحدة بحكومة إال تعترف ال بأن لها المشكلة الواليات .تعهدت

المصدرعليكافي،1 . 360.ص.السابق،
. 563.ص.سابقالمرجعال.صالحبلحاج،2
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األركانت: ثالثا وهيئة المؤقتة الحكومة بين المواجهة :طور

هذه قررت المؤقتة الحكومة إلى زمورة اجتماع قرارات وصول من أيام ثالثة بعد

يوم الثالث30األخيرة لقادتها الالشرعية األعمال بإدانة وذلك األركان، إقالة جوان

رتبهم .وتقليص

إقالة إلى دعته التي األسباب فان خدة، بن األعمالحسب في تتمثل األركان هيئة

دعائية لحملة وتبنيها الواليات، داخل الهيئة بها تقوم كانت التي ضد-الالشرعية عنيفة

بالقوة وتعويضه الوطني التحرير جيش وجود إلغاء بمحاولة كاتهامها المؤقتة، الحكومة

خدة بن ويضيف طرف".... المحلية، من المتكررة التمردية األعمال الثالثةأمام الضباط

عقوبات اتخاذ إلى الحكومة انتهت الواليات بين ما لجنة لنداء واستجابة األركان، لهيئة

هؤالء ...."ضد

تقر األسباب ونفس كتابه، في هارون علي ذكرها خدةإيبا وبن هارون علي اتفق ن

االستاألسبابحول هذه قرار بأن يرى حربي محمد بنفإن من صدر بدافعخقالة مندة

وبوصوف 1كريم

الحكومة على يعد لم الظروف، هذه في القرار اتخاذ فان األسباب، تكن ومهما

ألوامرها، امتثلوا بالداخل الواليات وال الحدود، عند الجنود فال يذكر، شيء بأي المؤقتة،

القول إلى بورقعة لخضر وهو الرابعة الوالية قادة أحد ذهب لم"...فقد خدة بن بأن

م أعضاءيستوعب فعزل والتحالفات، الصراع عناصر بدقة يحسم ولم المرحلة عطيات

حسب األركان، ألنههيئة أوانه عن متأخر قرار هذهرأيه، نفوذ كبر أن بعد صدر

الغية، قراراته واعتبروا هؤالء منه استخف لذلك وخارجه، الجيش داخل الجماعة

على شرعيراسووجوده غير اعتبرت2الحكومة هذاهيئوقد مثل قرار بأن األركان ة

ت وفي للثورة، الوطني للمجلس يعود بل الحكومة صالحيات من يومليس 2صريحها

أمرا أصدرت وأنجويلية مناصبهم، على محافظين يبقوا بأن والجنود الضباط لجميع

.      136.ص.سابقالمرجعال.حكيمة،شتواح1
.   103صسابق،الالمصدر،لخضربورقعة،2
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للجزائريتهيؤوا إلى1للدخول األركان، لهيئة الحدود جيش امتثال أسباب خدة بن ويرجع

فيالن الوزراء تظهر أن استطاعت حيث المؤقتة، الحكومة ضد األخيرة لهذه الدعائي شاط

محملين جديد استعمار بمثابة ايفيان اتفاقيات وأن ضعفاء، كأشخاص الجنود أعين

الثالث طوبال( العسكريين بن بوصوف، رمضان) كريم، عبان اغتيال وحتى2مسؤولية

بالداخ الواليات وهم أمل، بأخر األراضيتفوز دخول إلى المؤقتة الحكومة سارعت ل،

يوم ذلك لها فكان األركان، هيئة قبل ماعدا3الوطنية الوزراء جميع دخل حيث جويلية،

وخيضر بلة 3بن

مابين لجنة كانت الظروف هذه الواليات،تالوالياتفي لجميع عام اجتماع لعقد ستعد

بتاريخ المحدد الوعد الحا7وفي سجل األولي،جويلية، للواليات آخر غيابيا ضرون

والسادسة تقريرالخامسة أرسل األعمال، جدول في المدرجة النقاط مختلف دراسة وبعد

ثم القائم الصراع تجاه اللجنة حياد على تأكيد فيه جاء بلة وبن المؤقتة الحكومة إلى

المؤ:"... القول أمام مسؤولياتها كل ستأخذ الواليات بين ما اللجنة الوطنيإن تمر

موحدة حكومة تشكيل في أملها وضوح بكل لتؤكد بنإن... لإلطارات، أو كريم مع ال ها

لبن أو مثل... دةخبلة فيه وثقتنا الحكومة، لرئيس نائب، ويظل سيبقى بلة بن لنا بالنسبة

الحكومة أعضاء لجميع ونفسها الجزائري للشعب .4..."التي

و-1 باالستقالل الرسمي وزواالحتفال وتيزي تلمسان تحالفي :تشكل

يوم االستقالل إعالن تم جويلية، من الفاتح يوم المصير تقرير استفتاء جويلية،3بعد

يوم العظيم5وفي النصر بهذا الرسمية االحتفاالت جرت عنبجويلية، تعبيرا فرج سيدي

واالحتال قرن قبل المنطقة من بدأ الذي .5فينل

الشعب االحتفاالت خضم المتصارعةوفي القوى الكبير،كانت النصر بهذا الصاخبة ية

من بلة بن أحمد تمكن ،حيث الخارجي الدعم عن وللبحث للمواجهة تستعد الشرعية علي

1
ALI, HAROUN¸ OP. CIT. P 74 75.

.       138-137صسابق،المرجعال،حكيمة،شتواح2
3
SLIMAN, CHIKH¸ OP. CIT¸ P 407.

.       138-137ص،نفسهمرجعال،شتواح،حكيمة–) 4(
. 89صالسابق،المرجع،عمارمالح،5
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مصر من عسكرية مساعدات بتقديم وعد علي برسالة.1الحصول خدة بن بعث جهته ومن

بتسليم ،يطالبه الصيد عثمان محمد اللبيبة الحكومة رئيس بالثورةإلي الخاصة األسلحة

بلة لبن المقدم للوعد ووفاء جزائرية أهلية حرب نشوب من ،وخوفا رفض2الجزائرية

إلي تتوغل الحدود جيش طالئع بدأت األثناء هذه وفي المطلب هذا تلبية الصيد عثمان

دخل ،فقد الغربية الحدود علي ،أما إعاقة أي بدون الوالية15الداخل إلي شخص ألف

بو مرابطين كانوا أن بعد احتفاالجالخامسة ،أقاموا وصولهم ،وفور بومدين قيادة تحت دة

،الذي تلمسان بتحالف يعرف ما تشكيل تم ،وبذلك بلة بن بحياة فيه هتفوا تلمسان بمدينة

والخامسة الوالية من كال األركان، وهيئة بلة بن جانب إلي التحالف،3يضم هذا بتشكيل

ا موازين مختلفبدأت ذلك في ساهمت وقد المؤقتة، الحكومة صالح لغير تتغير لقوى

خيضر محمد تصريح المثال، سبيل على نذكر األخيرة هذه بتخاذل المنددة التصريحات

قوات دخول منع الفرنسية الحكومة من طلبت خدة بن جماعة بأن القائل المغرب، من

والم التونسية الحدود عند المتواجدة التحرير 4غربيةجيش

الطرفين بين التوفيق الواليات بين ما لجنة جديد من حاولت المتأزم، الوضع أمام

سعيد والدكتور الخطيب وحسين والحاج محند العقيدين من كال يضم لوفد بتشكيلها وذلك

األخير هذا لكن األركان، هيئة عن فصله بغية بلة بن بين االتصال بمهمة كلفته حرموش،

ذل بعد ودعا تصادقرفض جعلها بهدف تلمسان مدينة في معه للتباحث الواليات كافة ك،

طرابلس في تحديدها جرى كما السياسي المكتب تشكيلة اجتماععلى موعد حين إلى

جويلية، شهر منتصف في األصنام مدينة في بدورها الداخل واليات اجتمعت تلمسان،

مداوالته انتهت اآلراء بجميع واألخذ الوضع يليلدراسة ما على نص مبدئي اتفاق :إلى

ـياستشارةدونالناصربعبدجمعهسريلقاءبعدالموافقةهذهعلىتحصلفقدكافيعليشهادةحسب1 ـافعل يك

ـعمنهيطلبالناصرعبدالرئيسإلىسارعاألمرعلىاألخيرهذااطلعوعندماآنذاكالدبلوماسيةالبعثةرئيس التراج

. 294-،293صسابق،مرجعكافي،علي: أنظر. القرارهذاعن
. الطرفينبينالخالفحليتمحتىللحكومةاألسلحةتسليمبعدمبلةلبنوعداالصيدعثمانقدم2
. 47.ص.الرائددار:الجزائر.الجماعيةالقيادةرجلبومدينهواري.العيدمحمدمطمر،3

4
SLIMAN, CHIKH¸ OP. CIT¸ P 407
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المزايدة-1 عمليات لكل حد .وضع

عدم-2 حالة وفي للثورة، الوطني المجلس أعضاء يضم اجتماع بعقد اإلسراع

إليهم يضاف الست، الواليات قادة يضم سياسي مكتب تشكيل يتم األعضاء جميع حضور

الحدو قاعدتي يمثالن أحزان وعضوان فرنسا، فيدرالية من والغربيةعضوان الشرقية 1د

لل تلمسان إلى الواليات مندوبي انتقل االتفاق، هذا إثر بلةتعلى بن مع .2باحث

فرض وجماعته بلة بن صمم فقد المهمة، هذه في المشاركين أحد بورقعة لخضر وحسب

على منالأرائهم كل دعم على ذلك في مستندين القوة، استعمال إلى ذلك أدى ولو جميع

األ تهيأتالواليات وبذلك األصنام، اتفاق عن تراجعت التي والسادسة، والخامسة ولى

السياسي المكتب تأسيس عن رسميا يعلنوا كي وجماعته بلة بن ألحمد الظروف 3جميع

الفعل-2 ردود ومختلف السياسي المكتب تأسيس عن :اإلعالن

يوم تلمسان جماعة ضم اجتماع عقب اإلعالن هذا كا4جويلية20جاء هذهحيث نت

فر أحمد عباس، فرحات أمثال بارزة شخصيات بانضمام معززة وأحمد5نسيسااألخيرة

هيئة6بومنجل جانب إلى عسكريا مدعمة كانت السياسية، الشخصيات هذه عن وفضال

الوالية من شعباني العقيد الخامسة، الوالية من عثمان الرائد من بكل العامة، األركان

الزبيري والطاهر األولىالسادسة الوالية 7.من

.   91.ص.السابقلمصدرا،لخضربورقعة،1
.  140.ص.سابقالمرجعال،حكيمة،شتواح2
.   92ص.السابقالمصدر،لخضربورقعة،3
. 569صسابق،المرجعال،صالحبلحاج،4
ـورةالوطنيالمجلسفيعضووالحرية،البيانأحبابحركةقادةمن: فرانسيسأحمد5 ـر) 1962-1953(للث وزي

ـر). 1963-1962(بلةبنحكومةفيالماليةوزير،)1961-1958(والثانيةاألولىالمؤقتةالحكومةفيالمالية : أنظ

. 717صق،سابالمرجعالبلحاج،،صالح
للبيانالديمقراطياالتحادعباس،حزبفيثم،)1945-1944(والحريةالبيانأحبابحركةفيقائد: بومنجلأحمد6

األولىالحكومةفيالعموميةاألشغالوزير،)1962-1957(للثورةالوطنيالمجلسوفي،)1954-1946(الجزائري

.  710صنفسه،المرجعلحاج،ب،صالح: أنظر). 1963-1962(االستقاللبعد
7
ALI, HAROUN¸ OP. CIT. P 111.
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تفاقمت األزمة بأن فيه اعتبرت بقرار الجماعة هذه خرجت االجتماع، نهاية في

بالعاصمة واستقرارهم طرابلس مجلس من الوزراء هذابانسحاب من يومين وبعد

قدمه مطول تقرير على الجميع خالله صادف بتلمسان آخر اجتماع انعقد االجتماع،

إعالن فيه جاء الوطنيةبومنجل، مسؤولياته تحمل السياسي المؤتمرالمكتب عقد حين إلى

سنة نهاية مع االلتفاف1962وطني ضرورة الجزائري الشعب من طالب األخير وفي ،

الوطني االستقالل على للمحافظة .حوله

اإلكراه من نوعا بوضياف كريم اعتبره حيث كثيرة، فعل ردود اإلعالن هذا أثار

الت على العسكريالمبني لجنة،فوق تشكيل على وزو تيزي مدينة من أسبوع بعد فأعلنوا

تلمسان بعد الشرعية على الصراع حلبة في الثالث القطب أصبحت للثورة وارتباط دفاع

العاصمة زمالئه1والجزائر إلبالغ السعيد محمدي فانتدبوا الحكومة أعضاء باقي أما

الدع شرط السياسي المكتب على تطورتبموافقتهم وقد الوطني المجلس انعقاد إلى وة

المؤقتة الحكومة من استقالتهما احمد وأيت دحلب سعد من كل بتقديم بعد، فيما الفعل ردود

للثورة الوطني صارما2والمجلس الثالثة الوالية رد كان فقد الواليات، مستوى على أما

أم الوطني التحرير لجبهة السياسي المكتب تشكيل اعتبرت الوطنيحيث بالمجلس يتعلق ر

األخير لهذا عاجل باجتماع طالبت لذلك .للثورة،

مجموعة جانب إلى ووقفت حيادها، تلتزم لم الثالثة الوالية أن األمر حقيقة وفي

ولحاج محند قائدها من الرابعة الوالية قائد الخطيب يوسف طلب رغم وزو، تيزي

االنحياز عدم 3ضرورة

.  48-47صالسابق،المرجع،العيدمحمدمطمر،1
.    98ص،نفسهالمرجع،لخضربورقعة،2
.   64صالسابق،المرجع،إبراهيملونيسي،3
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ف الرابعة، الوالية لجماعتهأما استقطبها بوضياف محاوالت رغم الحياد التزمت قد

أخرى جهة من تلمسان لتحالف جرها سعدي ياسف ومحاوالت جهة، وبخصوص1من

الداخلية الفوضى من حالة الفترة هذه خالل شهدت فقد الثانية قائد2الوالية بتدخل انتهت

على القبض وإلقائه بقواته الزبيري الطاهر األولى بنلخضر3بوبنيدرصالحالوالية

والرابعة4طوبال والثالثة، الثانية الواليات قطعتها التي الوعود جميع تبددت الموافقة، بهذه

المواجهة على أرغمت فقد الحياد، التزمت التي الرابعة الوالية وحتى زمورة، اجتماع في

الجز منطقة على سيطرتها ببسط وذلك العاصمة على الحدود جيش زحف ائرأمام

جويلية شهر نهاية مع وصرح5المستقلة موقفه عن بوضياف تراجع األحداث، تطور مع

يجتمع أن في أمال السياسي المكتب في المشاركة ضرورة عليه يقتضي واجبه بأن

المكتب هذا قضية في النظر ويعيد عادية دورة في للثورة الوطني لهذا6المجلس نتيجة

با أوت في اجتماع وقع منالموقف، الممثلة وزو تيزي جماعة بين العاصمة لجزائر

وبيطاط خيضر طرف من الممثلة تلمسان وجماعة لحاج، محند كريم، بوضياف، طرف

اآلتية النتائج عن :أسفر

شهر- لفترة السياسي بالمكتب االعتراف .يتم

حوالي- أوت شهر في التأسيسي الوطني المجلس انتخابات منه27تجرى

.   100ص،نفسهالمصدر،لخضربورقعة،1
ـىسيطرتهبسطرجمبنالعربيوهوالواليةقادةأحدمحاولةفيالفوضىهذهتتمثل2 ـنطينةعل ـةقس 25-24ليل

ـىنفوذهالفرضسعيهاإطارفياألركانهيئةمنوبدعماألولىالواليةقواتبمساعدةوذلكجويلية ـاتعل . الوالي

. 295صالسابق،المصدركافي،،علي: أنظر
) 1959-1957أوت(الثانيةللواليةعسكريمسؤولنوفمبرأولرجالنمالعربصوتالمدعو:صالحبوبنيدير3

.  571صسابق،مرجعبلحاج،صالح: أنظر). 1962-1960(مننفسهاالواليةقائدثم
4

ALI, HAROUN¸ OP. CIT, P 153.
.    571.ص.نفسهمرجعال.صالحبلحاج،5

6
ALI, HAROUN¸ OP. CIT, P 160.
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اال- من أسبوع المكتببعد في النظر للثورة الوطني المجلس يعيد نتخابات،

حيث1السياسي مهامه ليباشر بالعاصمة السياسي المكتب استقر االتفاق، هذا إبرام بعد

المؤقتة التنفيذية الهيئة مع بالتنسيق بلة بن لألعالم،   )(كلف العامة باألمانة خيضر

واالستخبا االرتباط مصلحة جانب إلى بوضياف،والمالية، بوصوف، عنها تخلى التي رات

بالت السعيد محمدي الوطني، التحرير جبهة بتنظيم بيطاط الخارجية، ربيةبالعالقات

بن الحاج وأخيرا العسكريةةلعوالصحة، السياسي. بالشؤون للمكتب أصبحت المهام بهذه

ال الوالية به نددت الذي األمر وهو معا، والحزب الحكومة من كل 2رابعةصالحيات

بلة-3 بن حكومة وتأسيس العاصمة على :الزحف

الوالية طرف من شديدة معارضة صادفته لمهامه السياسي المكتب مباشرة بعد

منذ بالعاصمة قواتها وضعت قد كانت التي بين29الرابعة الخالف اشتد وقد جويلية،

ا الوالية رفضت حيث التأسيسي، المجلس مرشحي تعيين قضية حول لرابعةالطرفين

الدين خير الشيخ فارس، الرحمان عبد أمثال مرشحيها لوائح في األسماء بعض إدراج

الوطني المجلس دعوة ضرورة الوالية قائد الخطيب حسن الرائد طالب بعدها وغيرهم،

الرابعة الوالية قوات مادامت ذلك، حدوث إمكانية بعدم خيضر عليه فرد لالجتماع، للثورة

العاصمة على يوم3تسيطر من ابتداء الطرفين بين المواجهة تطورت حيث20وقد أوت

وفي الرابعة الوالية وأفواج سعدي ياسف أفواج بين القصبة أعالي في حوادث 24جرت

قائمين سيبقيان مجلسيهما أن والرابعة الثالثة الواليتان أعلنت الشهر، نفس من ديسمبر

المج على منبثقة جزائرية دولة تشكيل حين قانونيغلى بشكل التأسيسي يوم4لس في

الرابعة الوالية مجلس تمرد أمام من بها السياسي المكتب قيام استحالة خيضر أعلن الغد،

اعتداء أي ستواجهان بأنها الثالثة، الوالية جانب إلى األخيرة هذه فردت وصفه، مثلما

.    572ص،السابقمرجع،صالحاج،بلح1
.338صالسابق،المرجعدحلب،،سعد: أنظرالمؤقتة،التنفيذيةالهيئة–) (
.144.ص.السابقالمرجع.حكيمةشتواح،2
. 214صالسابق،المصدر.السبتي،بودوح3
. 58-56.ص.1999الشهاب،تمنشورا: باتنة.هارونعليتقديم،نزارخالداللواءمذكرات.خالدنزار،4
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السياسي للمكتب التابعين العسكريين بعض توقيف فتم العاصمة، تطورت1على وقد

يوم بقوات1962أوت29اإلحداث القصبة في سعدي لياسف مسلحة أفواج باصطدام

الخروج إلى السكان دفع الذي األمر القتلى، من العديد أثرها على سقط الرابعة الوالية

سنين سبع شعار تحت اإلخوة بين االقتتال بوقف منادين التجول، منع رغم الشوارع غلى

يوم2بركات الخامسة30الغدوفي الثانية، األولى، الوالية وحدات خيضر محمد دعا أوت

إلى الهدوء إعادة في السياسي المكتب مساعدة إلى العامة، األركان هيئة وقوات والسادسة

هو السياسي المكتب بأن ومؤكدا األزمة، لهذه الكاملة المسؤولية خدة بن محمال العاصمة،

ال في الوحيدة الشرعية بدأ3بالدالسلطة الطرفين، بين اتفاق أي فشل واضحا بدوا عندما

العربي قيادة تحت الثانية الوالية من كل قوات بمساعدة العاصمة على زحفه الحدود جيش

قيادة تحت السادسة الزبيري، الطاهر قيادة تحت األولى الوالية لوصيف ورابح رجم بن

عثمان قيادة تحت والخامسة شعباني، .4العقيد

عددهموق قدر المتصارعة، القوى إلى لالنضمام الفرصة الخونة من الكثير استغل د

ب خدة بن التحق180حسب كما الفرنسي، الجيش في سابقا كانوا جميعهم مقاتل ألف

المحلية القوات أيضا القوى ب5بهذه الداخل40المقدرة واليات امتصت وقد جندي، ألف

المحل والقوات الخونة من عدد الحدودأكبر جيش وجه في نفسها لتقوية 6ية

1
ALI HAROUN¸ OP. CIT. P 183.

نفسهنزار،،خالد2 . 55ص،المصدر
3
ALI, HAROUN¸ OP. CIT, P 126.

. 255ص،2007المعرفة،دار:الجزائر،القيادةرجلعباسفرحات.القادرعبد،حميد4
ـريينالضباطبعضعليهاويشرفالعام،األمنعلىاظالحفبهدفاالنتقاليةالمرحلةفيالمحليةالقوةأنشئت5 الجزائ

ـالاالنتقالية،للمرحلةالوطنيالتحريروجبهةجيشالواعي،محمود: انظر. الفرنسيالجيشصفوففيالمتواجدين مق

،عمارمطابع:باتنةاالنتقالية،المرحلةبكتابمنشور .188ص،1995قرفي
. 90صالسابق،المرجع،عمارمالح،6
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الجنوب فمن مواقعها، لدعم مرحليا تتقدم العاصمة على الزاحفين قوات بدأت

األصنام مدينة مداخل حاصروا الغرب ومن وسارة، عين حدود إلى طالئعهم 1وصلت

خروف بن يتصدى أن في تتمثل دفاعية خطة الرابعة الوالية وضعت جهتها ومن

بقوات نواحييوسف في يعسكر رمضان الرائد عيسى، سيدي منطقة في للزاحفين ه

وسارة عين مناطق في بصدهم بورقعة قوات وتقوم 2األصنام،

م أكثر وسقوط الكفاح، إخوة بين معارك نشوب االصطدام هذا نتيجة ألفنكانت

ف دبرة جبل معركة وهي المعارك هذه إحدى مذكراته في نزار خالد يروي حيث يقتيل،

الوالية جنود من عدد ضحيتها ذهبت التي بوسعادة، محمد-نواحي والنقيب السادسة،

األولى الوالية من بلعباس . الطاهر

اقتتال رؤية يتحمل لم عندما حجيلة منطقة في انتحر الذي الجندي قصة لنا روى كما

3اإلخوة

البخاري قصر معركة كذلك بورقعة لخضر يرى األركان، قوات التيوبتقدم

ب بن من بكل دفعت التي المعركة وهي الثانية، ببرلين حسنوضعها والعقيدين لة

ومحمد عقدبوالخطيب بعدما االقتتال، بوقف والمناداة المعركة ساحة إلى النزول سماحة

وأن عليه، هو ما على والعسكري السياسي الوضع يظل أن على نص الطرفين، بين اتفاق

ال المكتب أعضاء وحكومةيجتمع مجلس تشكيل يتم أن على االنتخابات لتحضير سياسي

تقت حقوقوطنيين بكامل األطراف جميع فيهما 4ل

يوم بالعاصمة السياسي المكتب ثانية استقر االتفاق عبر4بهذا وأعلن سبتمبر

ليوم المحددة التأسيسي المجلس لالنتخابات اإلعداد ليتم النار إطالق وقف عن اإلذاعة

.مبرسبت16

. 64صالسابق،المرجع،إبراهيملونيسي،1
.  101صالسابق،المصدر،لخضربورقعة،2
.58ص،السابقالمرجع،خالدنزار،3
.107صنفسه،المصدر،لخضربورقعة،4
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والبر األصنام المناطق بعض في متواصال يبقي االقتتال فان هارون، علي وحسب

يوم مساء حتى وحداتها6واقية انضمام عن الرابعة الوالية أعلنت أين جيشالىسبتمبر،

1.الحدود

الجيش إلى ليتحول العاصمة األخير هذا دخل الشهر نفس من التاسع اليوم وفي

الشعبي يوموبعد،الوطني ليعلن نشاطه السياسي المكتب واصل بالعاصمة، األمن نشوب

تضم13 وهي التأسيسي، المجلس لمرشحي الجديدة القائمة عن مرشحا196سبتمبر

على قياديا2والية16يتوزعون لخمسين إقصائها هو القائمة هذه في المالحظ والشيء

أمثال التحرير ثورة في كبير دور لهم كان يحي،ب: وإطارات بن طوبال، بن خدة، ن

كافي، علي السالم، عبد بلعيد لشرف، مصطفى دحلب، سعد وغيرهم،بوبنيدر، عودة بن

الشرعية علي الصراع في تلمسان جماعة تفوق على يدل امر 3.وهو

يوم افتتحت المرشحين الئحة على المصادقة للمجلس25بعد جلسة أول سبتمير

عن اإلعالن فيها تم عباسالتأسيسي، فرحات انتخب حيث الجزائرية، الجمهورية تأسيس ة

ليلة وفي المجلس، لهذا ب28رئيسا للجمهورية رئيسا بلة بن انتخاب تم 159سبتمبر

غياب مع تشكيل19صوت، في شرع وبذلك التصويت، عن واحد عضو وامتناع عضوا

4.الحكومة

العقي تعيين تم فقد األركان هيئة اقتراح على الضابطوبناءا للدفاع، وزيرا بومدين د

وزيرا بوتفليقة العزيز عبد الضابط للخارجية، وزيرا مدغري والرياضة،" أحمد الشباب

للصحة وزير نقاش صغير ومحمد والهاتف، والبرق للبريد وزيرا حسني موسى .الضابط

بيطاط ورابح بلة بن أحمد الرئيس من كل اختيارهم تقاسم فقد الوزراء، باقي أما

جبهة حزب بناء خيضر محمد بلة بن أحمد كلف التشكيل هذا وبعد خيضر، ومحمد

الوطني 5.التحرير

1
ALI HAROUN¸ OP. CIT. P 195.

.   147صالسابق،المرجع،حكيمةشتواح،2
3

ALI, HAROUN¸ OP. CIT, P 199.
.    147ص،السابقالمرجع،حكيمةشتواح،4
.    67صالسابق،المرجع،إبراهيملونيسي5
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ونقطة االستقبال مكاتب من كبي عدد سوى الحزب هذا يكن لم حربي محمد وحسب

الدولة جهاز نحو 1.عبور

انهار المستقلة للجزائر حكومة أول تشكيل في الوطني التحرير جيش تفوق فبعد

االستيالءالتواز من تمكنت عسكرية عصبة ببروز وذلك الوطني التحرير جبهة داخل ن

المتعلقة األمور جميع إليها فآلت القوية، ووزاراتها الدولة أجهزة من كبير جزء على

واالجتماعية واالقتصادية السياسية .بالجوانب

.    148ص،نفسهالمرجع،حكيمةشتواح،1
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توقي بعد أنه الفصل هذا في استعرضناه لما طرابلسوخالصة مؤتمر وبعد القتال ف

رأيها في األركان هيئة إلى انظم من هناك قسمين، إلى منقسمين والمسؤولون القادة أصبح

السياسيين مع ووقف انحاز من وهناك المؤقتة(وتصوراتها الكل) الحكومة أصبح وهكذا

السلط بين االنشقاق حصل حيث السلطة الى والوصول االستيالء إلى ويسارع ةيسعى

أن الممكن من كان التي المؤقتة الحكومة وهي حزبتتعززالنظرية على اعتمدت أنها لو

حل في التقصير نتيجة انبثقت التي الفعلية السلطة وبين الشرعي الطابع يمنحها قومي

أن استطاعت السلطة وهذه الواليات غالبية من المدعم الحدود جيش سلطة وهي المشاكل

من الشرعية لقب المؤقتةتسحب .   الحكومة
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القطيعةنشأة:أوال إلى البداية من :الخالف

النزاع، من األولى الفترة الخصوصفي على موجهة األركان هيئة معارضة كانت

بلقاسم، ،كريم للحرب الوزارية اللجنة أعضاء األولضد سيما وال طوبال وبن بوصوف

الرابعة الدورة ومنهم،وبعد بومدين هجمات ،تواصلت الوطني علىللمجلس زمالئه

موقف األركان لهيئة كان الذين الخمسة السجناء عدا ما مجملها في المؤقتة الحكومة

القتال وقف غاية إلى النزاع بداية من إزاءهم .خاص

والمستتر1- الظاهر بين الخالف : نشأة

الصراع1-1- هذا وخلفيات :األرضية

ا أجل من جماعته و بومدين العقيد سعي بدأ مبكر، وقت حسب.لسلطةفي ذلك يعود

صيف إلى المؤرخين الحدود1960تقدير في الجيش توحيد من االنتهاء عندئذ.م،فور

رتبته، من عسكري مسؤول يطمح لكي متوفرة الموضوعية و الذاتية الظروف أصبحت

،و السلطة غلى السباق في المشاركة التحرير،إلى لجيش عام كقائد موقعه وكمافي

الساب الفصل في للمجلسبينا الثالثة والدورة العشرة إجتماع في األمور مجريات كانت ق

من األركان قيادة وأعضاء بومدين مقدمتهم وفي العسكريين القادة مكنت قد الوطني

رأسهم وعلى الجبهة قمة في األساسيين القادة عيوب الثالث"اكتشاف وأظهرت"الباءات

بالت ومكنتهم تمزقهم كانت التي الخالفات الممكنلهم من بأنه االستنتاج من يعملواالي أن

م إفتكاكها بعد العليا السلطة أصحاب بدورهم يكونوا لكي الخاص المسيطرينلحسابهم ن

الوقت ذلك في 1.عليها

صالحبل1 الجزائرية. حاج، الثورة الحديث،: الجزائر. تاريخ الكتاب .484-483.ص. م2009دار
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في العسكري الوضع تميز هما1960و بارزتين بسمتين :م

التحرير جيش دور الداخلتراجع .في

أص الذي الحدود جيش قوة للجبهةتزايد األساسية المسلحة القوة .بح

في العسكري للوضع األساسية المعطيات هذه ظهور إلى أدت التي العوامل ومن

عن عزلتها التي الحدودية ،والحواجز الواليات أضعف الذي شال مخطط الفترة تلك

والغربية الشرقية الحدود في وعدة عددا متزايدة قوات تجميد إلى أدت و 1.الخارج

صيف التوحيد1960وفي مهمة في األركان هيئة نجاح التنظيم،أصبم،بعد حوإعادة

قوامه جيش الحدود 2.فيلقا23في

حوالي إليها23أي يضاف جندي يتمرد05ألف حقيقي كالسيكي ،جيش ثقيلة كتائب

وسيادته قوته سلبه على يتجرأ من كل جيشان...على للثورة أصبح هنا فيجي:ومن ش

ومعروف محدد المقدس هدفه والثاني السلطة إلى يسعى ،األول الداخل في جيش الحدود،و

الثورة حماية .وهو

لحرب األولى الضاربة القوة الخارجي الجيش الداخلية،أصبح الجبهة تراجع بعد

إلى الدخول لعدم الذريعة و الحجة واحد آن في الحدودية الحواجز وفرت التحرير،وقد

كانتالج والمعدات التأطيزائر،واألسلحة بكثرة،وكذلك هناك السياسيورمتوفرة التكوين

السياسيةيدياإل المحافظة بفضل والغرب*ولوجي الشرق في العامة األركان لهيئة التابعة

التوحيد عملية 3.،بعد

صالح1 السابق. بلحاج، .484.ص.المرجع
على2 السابق. كافي، .258.ص.المصدر
السياسية* ع:المحافظة عين بغارالدماء،والتي العامة األركان قيادة مستوى على السياسية المحافظة إدارة لىتكونت

المغرب من قدم الذي عقبي عمار الضابط السابق،ص:أنظر).وجدة(رأسها السبتي،المصدر بودوح .105مذكرات
صالح3 نفسه. بلحاج، .484.ص.المرجع
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هيئة تخلت الواقع ،في وجنوده الحدود جيش قادة بين قويا التضامن كان ولقد

األاألرك في كبيرة خسائر تسبب كانت التي العبور محاوالت عن أنان وقررت رواح

الحدو جيش دور وتكثيفيكون القواتد من ممكن عدد أكبر لتجميد الحدود على الهجمات

المفروض من كان التي نفسها القيادة أن كما الجبال على للضغط تخفيفا ،هناك الفرنسية

ع تمتنع ،ظلت الداخل إلى تعود مرةأن من أكثر في الحكومة أوامر رغم ذلك 1.ن

الضعفم1960فمنذ مواطن تعرف و لديها القوة مصادر تدرك األركان هيئة كانت

المؤق الحكومة وأن السيما خصومها ككلعند حدتة على كل وزرائها قدىوبعض كانوا

غيره وفي التسيير في كثيرة أخطاء الارتكبوا و األخطاء تلك أصبحت معروفةو نقائص

بأسرها الجبهة قيادات الحكومةفي مصداقية لضرب ذلك كل األركان هيئة فاستغلت

بأعضائها، والتشهير سلطتها ألنوإضعاف اللعبة تلك في للنجاح مواتيا الموقف كان وقد

السلطةاأعضاء تجربة بحكم مارسوهالحكومة التي وكانواالطويلة سياسية أخطاء ارتكبوا

متصفي نسحقا التي النقائص و العيوب من بجزء العامةن األركان هيئة إليهم 2.بتها

إلي جدي بشكل يتطلع بومدين هواري العقيد بدأ الخلفيات و الظروف هذه ضمن

ع سيطرته ،لكن به خاص أسلوب وفق كافياالسلطة يكن لم القوي الحدود جيش لى

التار للشرعية يفتقد كان ألنه السلطة إلي 3.يخيةللوصول

األساسية السمات ،من أليألسلوبه نفسه يعرض وال أبدا يغامر ال كافي العقيد حسب فهو

يصلونخطر من نصيب من إال تكون ال السلطة أن وسالمين(،ذاك نهاية) أحياء في

4.المطاف

صالح1 السابق. بلحاج، .485.ص.المرجع
لونيسي2 التاريخي"رابح الخطاب في الجزائرية للثورة الداخلية إنسانيات. "الصراعات الخط[2عَ،،مجلة متوفر]على

:على

www.Insanyat revues.org/6492)يوم عليه ،4/2014/ 1أطلع ) 11:40م
الطاهر3 الكفاح. زبيري، من قرن جزائري: نصف أركان قائد لإلعالم: الجزائر. 1،طمذكرات الشروق

.12.ص.م2011والنشر،
علي4 السابق. كافي، .265.ص. المصدر
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هيئة في وأصدقائه مساعديه مع مطولة ليلية اجتماعات يعقد كان الذي بومدين

إلي ،يتحدث دوراتاألركان في للقيادة الرسمية االجتماعات في يتدخل كان ما ونادرا هم

باسمه الناطقين يترك و الصمت يلتزم كان االجتماعات تلك ،في مثال الوطني قايدالمجلس

منذ متكرر بشكل هذا يحدث االجتماعات كل وفي شيء كل يقوالن ومنجلي انعقادأحمد

السادسة دورته إلى الثالثة 1.دورته

الخالف-1-2 المتصارعينأسباب الطرفين :مابين

الظروف جميع تغيرت العامة األركان هيئة وسيطرتبتأسيس نفوذ لصالح

، كريم الثالث بينالعسكريين مشتتة القتالية الوحدات كانت أن بعد طوبال وبن بوصوف

قيادات هواري2ثالث هو واحد لزعيم منظم بشكل خاضعة الهيئة هذه بإنشاء أصبحت

وبينو،3بومدين بينهم خالف هناك حدث الجيش داخل نفوذهم العسكريون يستعيد لكي

على اإلشراف أحقيته حول األركان وهيئة أنالواليات فياعتبروا المقيمة األركان هيئة

في وبراعته بومدين جهود أن إال الحدود قوات على إال تشرف أن يمكنه ال الخارج

من*التخطيط جيشتمكن وإنشاء بالطاعة له يدين أقوي يقتل ال اتجاهالوالء مساومة ي

و الوطنية التامالوحدة .االستقالل

استطاع للحكومةوقد مواجهة سياسية قوة يصبح أن الجيش ظلهذا وفي المؤقتة

إلى بينها فيما الخالفات تطورت األركان وهيئة المؤقتة الحكومة بين اإليديولوجي التباين

انفجرت جوانأن شهر من حادة أزمة شكل 19615في

صالح1 السابق.بلحاج، .486.ص.المرجع
2 SLIMANE CHIKH .L’ALGEARIE EN ARMES , ALGER : O.P.U,1981,P.130.

الصيداوي3 النخب. "رياض الجزائر: صراعات في والعسكرية السياسية النخب بين الصراع في جريدة: باتنة. "دراسة

العدداألطلس من والنشر، لصحافة األطلس دار عن 15. ص.300إلى293تصدر
مجموعة* تكوين على الغربية،عمل األركان هيئة رأس على كان حيث والتنظيم التخطيط في بومدين براعته عن عرف

جيش على سيطرته إحكام من المثقفة المجموعة بهذه تمكن المغربية وجدة مدينة في ثانوية تالميذ من تتكون عسكرية

بوتفلي العزيز عبد عناصرها أهم بين من ونذكر مدغريالحدود شريف،أحمد .ألخ...قة،بلقاسم
حكيمة5 الجزائرية. شتواح، الثورة لقيادة التنظيمية ماجستير. المبادئ قسم: مذكرة الجزائرية، الثورة تاريخ تخصص

الجزائر، جامعة . 112.ص.م2001التاريخ،
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و من البد وفكان المؤقتة الحكومة بين تصادم بالنقوع األركان اختالفقيادة إلى ظر

و الحربالرؤى إدارة مسائل حول 1.التصورات

أسباب من البد عنه للتعبير لكن السلطة هو الصراع األحوالفجوهر غالبية في هي

ح أسبابا منها أكثر أسبابذرائع على كثيرا نعتمد أال ينبغي أنه ذلك ،معنى للخالف قيقة

والحكومة العامة األركان هيئة بين النزاع جوهر لفهم المعلنة ويبقىالخالف المؤقتة

التالية المسائل حول خالفات ظل في وتطور نشأ :الصراع

الواليات على الحدود،السلطة جيش قوات الحكومة،مضاعفة مع المفاوضات

و،لفرنسيةا الطلبة بعض2.األطباءتجنيد تطبيق في مساعديه و بومدين شرع حيث

مثل بالجيش المتعلقة والالجئين:التوصيات الطلبة .تجنيد
3

الواليات- على التحرير:السلطة لجيش عامة قيادة بوصفها األركان هيئة أنكانت ترى

ت أن للحرب الوزارية اللجنة وعلى لسلطتها تابعة األساسالواليات هذا على نعها تعامل

األركان هيئة تصرف تحت تضع أن الخصوص وجه على لها التيفينبغي المساعدات

للواليات من،تخصصها أكبر خالف ترى فكانت الوزارية اللجنة األركانذلكأما هيئة

تقدير جيشفي على بل الواليات على سلطتها تمارس أن مقدورها في يكن لم اللجنة هذه

فقالحدو ود الخارج في مستقرة كانت ألنها مقرراط كان كما الداخل إلى تعد .لم

منظورو في أساسية ورقة الوقت ذلك منذ الواليات في التحكم أصبح الواقع في

للجانبينالصر بالنسبة السلطة على هيئاع وفكانت سلطتها تعزز أن تريد األركان تفضلة

وال تجد الجزاأال دخولها عند معارضة الحدودوئريات جيش أن الوزارية اللجنة أدركت

بالسلطة االحتفاظ فأصبح رقابتها من أفلت بالنسبةقد األهمية غاية في أمرا الواليات على

4.إليها

الشاذلي1 جديد، السابق. بن .174.ص.المصدر
صالح2 السابق. بلحاج، .486.ص.المرجع
بشير3 بن سعد القائد. لعمامرة، الرئيس بومدين الكتاب،: البليدة.1،طم1978-م1932هواري .29.ص.م1997قصر
صالح4 السابق. بلحاج، .487.ص.المرجع
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لجيش األوامر إعطاء هو األركان لقيادة كبير حرج خلق في زاد الذي والشيء

قبلوالحدود الجزائر إلى بالدخول فكا1961مارس31قادته منم القرار ذلك منن اورة

امتثالهاالحكومة حالة في فهي الخارج في البقاء على المصممة األركان لهيئة محرجة

إلى ستسيء الرفض حالة وفي الحدود جيش على السيطرة بذلك وتفقد البالد ستدخل لألمر

والخائ الداخل في للكفاح الرافض بمظهر عندئذ ستظهر ألنها الجنود أوساط في فسمعتها

إليه العودة 1.من

بالتجنيد- الخارج في الجيش قوات زيادة حول الجانبين بين األخر الخالف فيوكان

الجزائريين الالجئين هيئة،المغربوتونسبأوساط القواتكانت عدد لرفع مؤيدة األركان

التيو الوزارية اللجنة موافقة دون من بالمغرب الالجئين صفوف في التجنيد عمليات بدأت

وحدات لتجنيد معارضة مجمدةكانت ستبقى الحدودجديدة األركان،في هيئة طالبة كما

ذلك مبررة الحدود في التحرير بجيش لاللتحاق إليهم نداء فوجهة والطلبة األطباء بتجنيد

تأثير عن إبعادهم والماركسيةبضرورة البعثية مثل للتصدير الموجهة األجنبية المذاهب

ال ورفضت ارتكبتهوالناصرية الذي الخطأ تكرار عدم بحجة العملية تلك الوزارية لجنة

تالجبهة مايفي في الطلبة دعت عندما و1956قديرها الدراسة مقاعد مغادرة إلى م

بالجبال .االلتحاق
 2

:المفاوضات-

انتهت التي إيفيان اتفاقية حول المؤقتة الحكومة و األركان قيادة بين الخالفات بدأت

القت يومبوقف الحكومة4م1962مارس19ال توقيع العامة األركان قيادة انتقدت حيث

ألنهاالمؤقتة إيفيان األركانمفاوضات قيادة نظر ،في ترمي تؤسسكانت األركان ألن

االستقالل بعد جديدا استعماريا نظاما الجزائر 5.في

عمار1 السابق. بوحوش، .499-498.ص.المرجع
صالح2 السابق. بلحاج، .488.ص.المرجع
عمار4 ا. جرمان، ثورة عن مذكرات االستقاللالحقيقة بعد ما الوطني الهدى،: الجزائر. لتحرير 2007دار

.176.ص.م
الحميد5 عبد الجزائر. إبراهمي، في الحاكم فرنسا حزب عن شهادة الجزائرية المأسات أصل -م1958في

الوحدة،: بيروت. 1ط،م1999 دراسات .56.ص.م2001مركز
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الحكوم لمهاجمة كثير بفرص األركان هيئة المفاوضات قضية المؤقتةزودت بدءة من

موقف اتسم إيفيان اتفاقيات على التوقيع إلى موالن في األولى هذهااالتصاالت من لهيئة

و بالمهارة معاالمسألة أيضا.الغموض أنها أعلنت بل المفاوضات ضد إنها تقل لم فهي

السلم تسويةتريد إلي التوصل ضرورة تنكر الذي،وال األسلوب على اعترضت لكنها

إدارةاتبعته في المختارين،المفاوضاتالحكومة األشخاص صالحية في وشككت

.إلجرائها

األركانو هيئة من النتقادات المؤقتة الحكومة ،تعرضت موالن محادثات بعد

األخرى األطراف استشارة وعدم بالمبادرة اإلنفراد عليها مارس،عادت أواخر وفي

بدءم1961 إعالن إثر فيعلى ازدادت07المفاوضات األركانأفريل هيئة حدهلهجة

من بومدين إيفيانوكان التفاقيات كانتالمعارضين األولى إيفيان مفاوضات انطالق ،قبيل

فيهاهيئة األساسين الوزراء سيما وال الحكومة ضد حملتها في مستمرة كريم(األركان

طوبالوبقاسم وبن األول) بوصوف على خاص تركيز 1.مع

المضمو نفسهففي الخطاب ،كان الحرب:ن إنهاء على حريصة أيضا األركان هيئة

انتزاعها في ديغول ينجح سوف التي التنازالت على توافق ال الحكومةلكنها سياسي من

كيفية على وإنها التفاوض مبدأ على ليس الهيئة من اعتراض أن الحقيقة ،وفي المؤقتة

و لذلك المالئم والتوقيت المفاوضات بهاإجراء سيقومون الذين 2.األشخاص

الشروع تأجيل ،هو بالذات الوقت ذلك في األركان قيادة تريده كانت ،ما الحقيقة في

، الواليات على السلطة بشأن الحكومة مع مشكلتها حل يتم أن إلى المفاوضات ألنفي

لنفس ضمنت أنها ،معناه الحدود جيش في التحكم ،بعد األخير هذه على سلطتها كلإقرار ها

السلطة أجل من السعي إلى ،إذا تنظر كانت األركان ،فهيئة المستقلة الجزائر في السلطة

زيدان1 االزمة. زبيحة، جذور الوطني التحرير للنشر،: ائرالجز.جبهة الهدى .133.ص.م2009دار

صالح السابق. بلحاج، .489ص.المرجع 2
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القوة كان:بمفهوم الخارج و الداخل في التحرير جيش في يتحكم أن عليه السلطة يريد من

األركان هيئة أمام األمور يعقد ،أن األقل ،على شأنه من أمرا كان ،لكنه لقادته مضمونا

ل نزاعاالتي الخارج نزاع بعد تجد أن تريد تكن تسعىم ،وكانت بالداخل ينتظرها أخر

معارضة من خاليا العاصمة نحو طريقها عن.لجعل األركان هيئة ،عبرت ذلك لكل

من عليه حصلت الذي التنازل بعد حتى عنها تتخل ولم المفاوضات لبدء معارضتها

تعين أن منها طلبت التي أالحكومة من فيهااثنين للمشاركة 1.عضاءها

جوان شهر الحكومة1961ففي و العامة األركان هيئة بين الخالفات زادت م

ولم،المؤقتة واردا االنفجار صار الذرائعبحيث باألحرى ،أو المبررات سوى لوقوعه يبق

الحاالت تلك مثل في 2.الألزمة

العام األركان هيئة قوات قامت عندما األزمة هذه طافبدأت بإسقاط فوقة فرنسية ئرة

مالغ التدريب نمايارمركز فديريك طيارها األركان قيادة أسرت الحادث3و أن بما و

الطيار تسليم بورقيبة حكومة من الفرنسية الحكومة طلبت فقد التونسية األراضي فوق

للحكومة الطيار تسليم طلبت تجيب أن الموضوع تداولت التي المؤقتة الحكومة ،ورأت

ما وهو معالتونسية الموقف يصعدوا أن رأوا الذين األركان هيئة قادة كثيرا أغاظ

بتقديم 4.استقالتهمحكومتهم

صالح1 نفسه. بلحاج، .491-490.ص. المرجع
الدين2 عز الثورة:الرائد أركان قيادة في بومدين إنسانيات،"للخبر" نائب الخط[،مجلة على]على :متوفر

www .Insanyat ,reoues .org\6492)في عليه )م2014مارسأطلع
صالح3 السابق. بلحاج، .491.ص.المرجع
محمد4 أنموذجا. زروال، األولى الوالية الجزائرية الثورة في القيادة هومة،: الجزائر. إشكالية .64.ص.م2010دار
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األركان-1-3 هيئة أعضاء :استقالة

األجواء1961جوان21يوم في استطالعية بمهمات الفرنسي الطيران ،قام م

الطائر كانت بينها ،و تونس و الجزائر بين فوقالحدودية منخفض ارتفاع على تحلق ة

التحريمركز لجيش التابع للتدريب الرمالغ المدفعية عليها نيرانها،أطلقت للطيران مضادة

أسقطتها فا،وألقىو سالما األرض إلى ووصل بمظلة الطائرة من الجنودبنفسه لتقطته

لديهم أسيرا وقعتوأصبح الحادثة لكون طالبت،ونظرا التونسية األراضي الحكومةداخل

أن بإلحاح بورقيبة الرئيس لها،فطالب الفرنسي الضابط تسليم األخيرة هذه من الفرنسية

و الطلب هذا رفضت العامة األركان هيئة لكن و التونسية للسلطات الفرنسي الطيار يسلم

بين وترديا سوءا الوضع ازداد المؤقتةبذلك الحكومة و األركان 1،هيئة

التو الحكومة هددت التمردوقد أعلنت قد العامة األركان هيئة أن رسميا ستعلن بأنها نسية

القيام دون ومن المؤقتة الحكومة بورقيبةعلى الرئيس قام المؤقتة الحكومة لدي بمساعي

الجنود وتحركات األسلحة قوافل تنقالت ومنع التحرير جيش عن والتموين الماء 2.بقطع

ردوف الجزائري،اختلفت الجانب عباسدي فرحات التونسية،فتنقل اإلجراءات فعل

بومدين هواري قائدها قابل و األركان هيئة مقر إلى امر3شخصيا الطيارالو بإعادة هيئة

زاعمة تماطل األخيرة هذه أخذت أن ماتبعد التأنه الحكومة طالبت بتسليمعندئذ ونسية

تما أنها غير الحكودتالجثة من إنذارا ،فتلقت رفضها التونسيفي الجيش بأن المؤقتة مة

الطيارتسي بتسليم تقم لم إذا هودخل الحدود جيش قيادة في العام الموقف كان البداية ،في

المراوغة من أيام بعد ،لكن والتونسية الجزائرية الحكومتين ألوامر االمتثال عدم

معن متأثرا كان أنه إال الطيار فسلم التنازل بمفرده بومدين أماموالتردد،قرر وويا مساعديه

الحكومة مع للمواجهة مستعدين قولهم حسب وكانوا الرفض على أصروا الذين 4.نوابه

اهللا1 السابق. عبد منجلي.159.ص.المرجع علي شهادة الجزائر:أنظر الشعب جويلية28(6367،عددجريدة

.05،ص)م1985
السابق.محمدزروال،2 .64.ص.المرجع

حمودة،3 نوفمبر. بوعالمبن أول ثورة الجزائرية األساسية1954الثورة ومعالمها دار: الجزائر. م

.591.ص.م2012النعمان،
السابق. صالحبلحاج،4 .492.ص.المرجع
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الحكومتي رغبة بومدين العقيد تراجع فيحقق كرس لكنه والتونسية الجزائرية ن

مذكرة إعداد فورا شرعت التي األركان وهيئة المؤقتة الحكومة بين القطيعة نفسه الوقت

وجهته الرئيسمطولة إلى عباس،ا أنهفرحات منجلي شهادة ،عن عباس محمد يذكر حيث

تصاع يونيو أواخر والهيئةفي الحكومة بين التوتر الذيعقبد الفرنسي الطيار ازمة

استقالتهم1أسر، يقدمون رفاقه و بومدين جعل يوممما م1961جويلية15في

رقم:انظر( ا)2الملحق بمثابة االستقالة هذه رقم،وكانت على1لبيان التمرد مسلسل في

على والحرب المؤقتة القوي"الحكومة خاص" الثالثي بنحو علي وكريم 2.فيها

خالف في كانت أنها األركان لهيئة المذكرة تلك قراءة حولتكشف الحكومة مع دائم

العمل محاكمةمناهج هو رئيسي موضوع حول المذكرة خطة تمحورت المضمون وفي

أخرىالمؤقتةالحكومة مثلومواضع معينة قضايا من أصحابها مواقف تقويم:عبرت

العسكري القوى خصومها،ميزان وبين بينها األزمة حل ،وآفاق الهيئة .وإنجازات

أكوا الملف ،تضمن الحكومة إلى ووبالنسبة الداخلي المجال في التهم من الخارجيما

المجال الم،ففي مقررات تطبيق عدم هيئةنجد إضعاف على العمل وتهمة الوطني جلس

الخارجي المجال والتبذير،وفي التسيير التحرير،وسوء بجيش االهتمام عدم و األركان

النشاط في النجاعة وانعدام االجنبية القوى مع التحالفات اختيار بسوء االتهام تعلق

الذي الموضوع هي التونسية الحكومة مع العالقات األركانمنحالدبلوماسي،وكانت لهيئة

ضد جعبتها في ما إلفراغ المؤقتةالفرصة والحكومة التونسي علىالنظام التركيز ،مع

واللهجة االسلوب في تحفظ أو اعتدال أي بلقاسم،دون وكريم بورقيبة الرئيس 3.شخص

عباس1 شهادة. محمد الوطنية وطنية28رواد منجلي(شخصية الهدى،:رالجزائ.)شهادة .123.ص.م2003دار
عباس2 الجزائرية. محمد الثورة ثمن بال الرائد،:الجزائر.نصر .861.ص. م2010دار
صالح3 السابق. بلحاج، .493-492.ص.المرجع
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يخ ما الهيئةفي وإنجازات العسكري الوضع أنص مذكرتها في األركان قيادة أن ،و

العسكري صيفالوضع الحرب1961في من السابقة الفترة طيلة عليه كان مما أفضل م

ذلك التحريروسبب جيش داخل حدث الذي التجديد األركان،وهو قيادة إنشاء بعد التحسن

ضدهو شن الذي للكفاح التصدي أجل من الواليات في قواته تخفيض على العدو أرغم

الحدود امتداد 1.على

األ قيادة مجيء وتأطيرهبعد وتكوينه بتنظيمه تقليدي جيش الحدود في ركان،أصبح

فيهونظام يكنالطاعة لم والتبذير الفساد مظاهر من المذكرة انتقدته المالي،ما التسيير في

لدى العيش ظروف تحسن بحيث التقشف سياسة انتهت التي األركان هيئة في موجودا

مي في فائض تسجيل من محاسبتها .هايتزانالجنود،وتمكنت

الوطني المجلس أعضاء إلى تحتكم أنها األركان هيئة أعلنت المذكرة نهاية وفي

ما أن بها،وأوضحت يعترفون ونوابه بومدين يعد لم التي الحكومة مع نزاعها في للفصل

الخمسة السجناء نحو مباشرة يتجه األمل من لها الحكمتبقى رأيها في سيضلون الذين

ه وأنت كانتالمقبول األركان هيئة أن لتؤكد المسجونين للوزراء التقديرية العبارات ذه

السلطة إلى الوصول أجل من تحتاجها التي التحالفات عن لديهم .تبحث

ت في واضحة األركان هيئة وضعتها التي لإلستراتيجية األساسية العناصر لكوكانت

فيها الرئيسية اهيالمذكرة،الحلقة العقبة الحكومةإزالة وهي طريقها في الواقفة لكبرى

إلى األركان هيئة استندت الداخل،لذلك في والشعبي الدولي بالدعم تحظى والتي المؤقتة

وتعبئة مصداقيتها لضرب سياستها ميزت التي والنقائص الحكومة ارتكبتها التي األخطاء

على المذكرة شنتها التي الحملة نفسه،كانت الوقت في ضدها بمناسبةالجنود البرجوازية

فرنسا مع المفاوضات عن األركانالحديث هيئة تجعل أن شأنها من التونسي النظام وعن

كل استعرضت األركان هيئة أن االنتباه يلفت ما وأخيرا الشعبية المصالح عن المدافع

النزاع النطالق األولى النقطة الواقع في كانت التي الواليات على السلطة عدا ما 2.شيء

الجزائر،1954جذور. هشماوي،مصطفى1 في الوطنيةم الحركة في والبحث للدراسات الوطني المركز منشورات

نوفمبر أول هومة،: الجزائر. م1954وثورة .189.ص). ،نس.د(دار
صالح2 السابق.بلحاج، .494-493.ص.المرجع
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الر-2 الوطنياالدورة للمجلس :للثورةبعة

االجتماع-2-1 قبل القيادة في السياسي :الموقف

صيف خالل الجبهة قيادة في الجماعات لمختلف السياسية المواقف م1961كانت

بعد حصلت التي والتطورات للمجلس الرابعة الدورة عنها أسفرت التي النتائج حددت التي

الفترة ،ففي أوتذلك إلى ماي من أساسية1961الممتدة مواقف ثالثة القيادة في م،كان

بمثابة خاصة غاياتتبلورت المواقف تلك وراء من فرنسا،وكان مع المفاوضات انطالق

الوقت ذلك منذ أصحابها لدى الجزائراتضحت في السلطة مسألة حول كلها دارت

ال جميع في الحقيقي الرهان أصبحت هيالمقبلة،والتي عنها نتحدث التي صراعات،والفترة

انطلقتفترة التي الرسمية معالمفاوضات األولى االتصاالت ترافقت وحدها،لذلك الجبهة

في االنشقاقات بتزايد ذلك بعد فيها الشروع و المفاوضات بدء إعالن ثم الفرنسية الحكومة

القيادية تمثلتالدوائر للحكومة شديدة معارضة صورة في بينللجبهة النزاع تصعيد في

فرحات ضد المركزيين قدماء ناحية،ومعارضة من األركان وهيئة للحرب الوزارية اللجنة

تشبعه بعدم عباس فرحات اتهموا العسكريين أن أخرى،حيث ناحية من وأصدقائه عباس

بلقاسم وكريم التفاوضية المواقف في باعتدال وال الثورة عنببإيديولوجية الدفاع سوء

بدونالمل كثيرة تنازالت وتقديمه الفرنسي الجانب مع اللقاءات مختلف في الجزائري ف

تذكر 1.فائدة

سياسة رأيهم في المنفردة وهناك،للحكومة هنا ،من آخرين معارضين إلى وباإلضافة

صيف مجموعات1961المفاوضات،ففي ثالث إلى منقسمة الجبهة قيادة كانت هيئة:م

المركزيياأل كانتركان،وقدماء المفاوضات من األركان هيئة مواقف ن،والحكومة،فرأينا

صالح1 السابق.بلحاج، .496-495.ص.المرجع
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التي المفاوضات فشل الحكومة،فبعد وبين بينها األزمة حل يتم أن إلى بتأجيلها تطالب

هيئة أخذت أوت شهر في الوطني المجلس انعقاد وتقرير الشديد بالنقد عرقلتها حاولت

منذ رسميا المستقيلة لال15األركان تستعد الحكومةجويلية مع للمواجهة العدة وتعد جتماع

قيادة1، بنفسها بقاءأفعينت لفرض والجنود الضباط تعبئة على العمل وظيفتها مؤقتة ركان

المستقيلة،كان جديدةالقيادة قيادة بإنشاء أعضائه إقناع للمجلس القادم االجتماع في هدفها

الحدود في ومستقرة الحكومة عن منفصلة 2 .للجبهة

بنوكان بزعامة المركزيين نيراخدةقدماء فتحوا فيقد وأصدقائه عباس ضد نهم

منال متهما عباس قضيةقحكومة،كان حول سيما ديغول،وال مع بالتساهل المركزيين بل

الموضوعالصحراء هذا بولحروففي الطيب المركزي الحكومة*كان ألعضاء قال قد

الصحرا مشكلة طرح عن امتنع بومنجل أحمد أثناءإن جمعتهما التي السرية اللقاءات في ء

بومبيدو،حيث جورج مع الماضي فيفري جورجشهر أن خدة بن يوسف بن صرح

قالرديدوببوم حيث المفاوضات خالل المؤقتة الحكومة ممثلي الصحراء:"على قضية إن

ه من واحدة والجزائر ساحلية شعوب تسكنها سواحل له بحر الصحراء إن فيها نقاش ذهال

الجميع تستشير أن فرنسا وعلى 3.الشعوب

لتسيرو عليه االعتماد يمكن ال عباس إن أيضا دحلب،يقول سعد اآلخر المركزي كان

مفاوضات من الحكومة يحذر جهته من خدة بن إيجابية،وكان نتائج إلى المفاوضات

السابق.صالحبلحاج،1 .496.ص.المرجع
صالح2 نفسه.بلحاج، .496.ص.المرجع
بولحروف* في:طيب ا1923ولد في عنابة،مناضل بمدينة زناتي بوادي الشعب،ثمم حزب خاصة الوطنية لحركة

ويزود المفاوضات سير في يؤثر أن وروما،إستطاع سويسرا في الوطني التحرير جبهة المركزية،مثل باللجنة عضو

الفرنسي الوفد نوايا عن هامة بمالحظات من:أنظر.الجزائري الجزائرية للثورة اإلنتقالية مالح،المرحلة مارس19عمار

سبتمبر .161م،ص1962إلى
يوسف3 خدة،بن وشهادات. بن األمة،: الجزائر.1،طمواقف دار .106.ص. م2007شركة
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يتضح...متسرعة لم رأيه في الوضع اجتماعمبعد،ألن بعقد الوطالبا منللمجلس طني

التفاوض أساليب تحديد .أجل

عباس فرحات لحكومة المركزيين،كان وقدماء العامة األركان هيئة إلى وباإلضافة

أوعمران العقيد بينهم ومن الجزائرية للثورة الوطني المجلس أعضاء بين معارضون

كريم بينها و دهليس البلقاسموسليمان ضمن إيفيان في المفاوض الوفد جولةوأعضاء

تونس في المعارضون أوليك كان المحادثات من ويصعداألولى إستياءهم عن ونيعبرون

و المؤقتة الحكومة ضد بعضهجماتهم لتسوية الوطني للمجلس دورة بعقد مطالبين

.القضايا

أن مخالفة المجلس إلنعقاد ومعارضة للمفاوضات مؤيدة جهتها من الحكومة كانت

بأعضائه التشدد تهدئةيؤدي وحاولت الحكومة وإقالة المفاوضات ضد التصويت إلى

والمطالبة المعارضة األولى،تزايدت الجولة فشل الجماعات،بعد مختلف بإشراك المعارضة

مهلة على الحصول من الحكومة تمكنت المجلس مكتب تدخل وبفضل المجلس بعقد

وقعت التي الثانية الجولة منإلجراء ابتداء مدينةجويل20أحداثها في " لوغران"ية

بعد أيضا بالفشل وانتهت تعترض08الفرنسية مبرر للحكومة يعد فلم انطالقها من أيام

الرابعة لدورته معارضة،سيستعدون و الجميع،حكومة أخذ الذي المجلس اجتماع على به

طرابلس 1.في

ونتائجها-2-2 الرابعة الدورة :أشغال

وا األركان هيئة بين األزمة التيتواصلت األسباب بين من وكانت المؤقتة لحكومة

من بطرابلس للثورة الوطني المجلس دورة عقد إلى م1961أوت17إلى09دعت

هما أساسيتين قضيتين والقيادة:لمناقشة عمل2المفاوضات برنامج تبنى الذي االجتماع وهو

الجزائرية للدولة اآلفاق ووضع 3.للثورة

السابق. صالحبلحاج،1 .497.ص.المرجع
حكيمة2 السابق. شتواح، .180.ص. المرجع
وآخرون3 العربي محمد التحريرية. الزبيري، الثورة عن مرجعي منشورات: الجزائر. م1962-م1954كتاب

نوفمبرالمركز أول وثورة الوطنية الحركة في والبحث للدراسات .212.ص.2007م،1954الوطني
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الحاضر انقسم المفاوضات والغالبيةفحول جهة من األركان صفين،هيئة إلى ون

بلسانالعظمى موقفها عن تعبر لم كعادتها األركان أخرى،هيئة جهة من المجلس في

تصورات عن للدفاع أحمد وقايد منجلي من إلى كالعادة المهمة وأسندت بومدين قائدها

بم تضحي أن شأنها من الحكومة أن العسكرية القيادة رأي وكان لفائدةالهيئة الثورة صالح

فرنسا مع .التعاون

مظاهر وبين المفاوضات ملف عن عرضا بلقاسم كريم المفاوض الوفد رئيس قدم

الوفد أعضاء أقواله ودعم الفرنسيين المندوبين أمام تقريره في أبداها التي التشدد

المفاوضات، مسألة أحمد،ففي وقايد منجلي األركان قيادة عضو كريماآلخرون،باستثناء فإن

عزله،حول في األركان قيادة هجمات تنجح لم المجلس،وبالتالي في األعضاء غالبية يدعم

ثقته لكريم وجدد المفاوضات لصالح تقريبا باإلجماع المجلس صوت الموضوع،وهكذا هذا

المنتظرة االتفاقيات إلى الوصول أجل 1.من

القضية من بكثير أهم القيادة مسألة شهدتهاالمفاوضاتوكانت التي الصراعات في

بشأنها ظهرت أنهاثالثةالدورة،حيث تماما،إال تجسيدها في أصحابها ينجح لم مواقف

موحدة قيادة إنشاء تريد األركان هيئة المجلس،كانت أقرها التي األخيرة الصيغة في أثرت

إلى باإلضافة وتضم الحدود في والخارج،مستقرة الداخل في التحرير وجيش كريمللجبهة

يؤدي*وبوصوف أن شأنه من كان اقتراح أنفسهم،وهو األركان هيئة أعضاء طوبال وبن

قيادة ،بإنشاء الثالثة الدورة في ،كما جهة من خدة بن أيديها،وطالب بين السلطة وضع إلى

منظور في دورها يقتصر سوف التي المؤقتة الحكومة وفوق متميزة الداخل في بنللجبهة

الوظيف على الدبلوماسيةخدة .ة

صالح1 السابق.بلحاج، .499.ص.المرجع
بوصوف* سنة:عبدالحفيظ ميلة بمدينة السرية1936ولد المنظمة في عضوا االجتماع1947م،اصبح في م،شارك

ب22 صعود بعد الخامسة الوالية قيادة هذهالتاريخي،تولي في عضوا والتنفيذ،واصبح التنسيق لجنة عضوية الي مهيدي ن

سنة سنة1957اللجنة العامة،توفي األسلحةوالعالقات وزير منصب شغل القادر،فرحات:أنظر.م1982م،بعدها عبد حميد

الجمهورية،ص رجل .309عباس
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مختلف بين المساومات وانطلقت المناقشات تلك جرت المشاريع تلك إطار وفي

االتفاق المجلس،فتم في واضحة ومعارضة انتقادات محل عباس والجماعات،كان األعضاء

ناحية،وحول من الجديد الرئيس اسم حول قائمة ظلت المصاعب بسهولة،لكن بتنحيته

الرام االقتراح في أخرىالفصل ناحية من للجبهة جديدة قيادة إنشاء إلى .ي

تنفيذية كقيادة السابق مركزها في المؤقتة الحكومة إبقاء معناه جديدة قيادة إنشاء عدم

وه المجلس أعضاء أمام واحدة مسألة بقيت الرئاسةللجبهة،وبذلك موضوع في الحسم ي

تما واردا بالمنصب كريم فوز الجديدة،وكان التشكيلة منووضع الوحيد القادة"ما،فهو

وبن"التاريخيين أوال،وبوصوف له األركان هيئة معارضة بسب رئيسا يكن لم أنه إال

ثانيا الخصوص وجه على 1.طوبال

آراء باستطالع كلفت لجنة الثالثة الدورة في كما المجلس شكل الموقف لحسم

التو تم أيام الحكومة،وبعد بتشكيل اقتراحات وتقديم فيالحاضرين تمثلت تسوية إلى صل

الرئاسة إلى خدة بن .حمل

هيئة مع والنزاع المقبلة المفاوضات منظور الجديد،في الطاقم رئيس خدة بن

الحكومة تجاه التشدد من شيء إظهار االختيار بذلك المجلس أعضاء األركان،أراد

مع الحدود جيش و .االفرنسية

أقامته الذي الجديد التوازن عام،تمثل تحالفبوجه في الدورة الثالث"هذه " الباءات

أوت في والتنفيذ التنسيق لجنة من أبعدوهم قد كانوا الذين المركزيين قدماء م1947مع

تولوا إذ ألنفسهم المركزيين إذا،ثأر الدورة هذه وأصدقائه،وفي عباس حساب على

ال ،والشؤون عباس من الرئاسة خدة بن الحكومة،فأخذ في الهامة ماليةالمناصب

المركزي أما الخارجية حقيقة دحلب سعد إلى فرانسيس،وعادت أحمد من واالقتصادية

منذ يغادره لم الدائم،الذي بمنصبه إحتفظ فقد يزيد محمد م1938سبتمبر19اآلخر

بوضياف أن أيضا الجديدة الحكومة في مثلويالحظ لرئيس نائبا بلة،:أصبح وبن كريم

ل الوزارية اللجنة حاصل.لحربوألغيت بتحصيل شبيها شيئا الواقع في اإللغاء ذلك كان
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تملك ال أنها تبين أن منذ خاصة فارغ إطار عن عبارة الحقيقة في كانت الهيئة تلك ألن

وقيادته الخارجي الجيش على سلطة .أي

من موقفها يتبين لم المجلس ألن الدورة هذه في الجولة األركان هيئة خسرت

يقم علىالمفاوضات،ولم القديمة،واضعا القيادة تثبت تريدها،بل كانت التي القيادة بإنشاء

طرف من ناجحة مناورة العامة األركان هيئة رأت كله ذلك لها،في سابقا حليفا رأسها

أعلنتخصومها األخير هذا على التصويت بمجرد خدة،لذلك بن الجديد الرئيس فيهم ،بمن

أنها الحدود في العسكرية اإلطارات بإبالغ نهايته،وقامت قبل االجتماع وغادرت استياءها

الدورة بمقررات تعترف 1.ال

ثالث عن الرابعة الدورة القيادة،تمخضت في السلطة توازن حيث األمر،من نهاية في

إقصائهمنت على المركزيين أخذ ثأر بمثابة الدورة تلك االشخاص،كانت مستوى على ائج

أوت الشؤون1957في مع الرئاسة القيادة،ألت أصحاب هم صاروا الجديدة الحكومة في م

اإلعالم قطاع دحلب،وظل إلى خدة،والخارجية بن إلى محمدالمالية نصيب من

تشكيل في الثانية النتيجة تجرييزيد،وتمثلت سوى التي الفاعلين وتحديد التحالفات

القادمة السنة صيف في وعباس:فصولها بلة بن ومعها األركان منهيئة وأصدقائه

كانتالناحية، أخرى،و ناحية من وأنصارها جماعاتها بمختلف المؤقتة الحكومة و

األ هيئة بين األزمة تعميق الوطني للمجلس الربعة للدورة الثالثة العامةالنتيجة ركان

جديدة قيادة إنشاء إلى الرامي مشروعها تحقيق في األولى إخفاق المؤقتة،نتيجة والحكومة

القوات في التحكم ضمان من فيها،وتمكنها متفوقة مكانة نوابه وبعض بومدين العقيد يحتل

اإلنسحاب معا والخارجية بكاملها،الداخلية قبل*المسلحة االجتماع من الفجائي

ونهاية،وإ المجلس للقرارات برفضها رسميا مستقلة وهي العسكرية القيادات ذهابهاشعار

كانت تصرفات أنشأتها،كلها التي العسكرية القيادة مع باالتصال االحتفاظ و ألمانيا إلى

التوتر من مزيدا تشهد سوف الجانبين بين العالقة تنته،وأن لم األزمة أن على دليال

2.والتدهور

صالح1 السابق.بلحاج، .501-500.ص.المرجع
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المضادةتطور:ثانيا السلطة إلى القطيعة من :الخالف

يذكر تغير دون من الجبهة قيادة في األوراق توزيع للمجلس الرابعة الدورة أعادت

سياسيتها،ولم للحكومةفي معارضتها مواقفها،فواصلت تمرير في األركان هيئة تفلح

التحكم بمحاوالت خدة بن حكومة الالحقة،قامت الفترة لكنهاالجديدة،وفي الحدود جيش في

الدائرة المواجهة في دعمها لضمان بإجراءات الواليات نحو عندئذ فيها،فاتجهت تنجح لم

للحكومة موازية كسلطة تتصرف القتال وقف عشية صارت التي األركان وبين .بينها

األركان-1 هيئة أمام الحكومة :ضعف

الحكومة-1-1 :انقسامات

خريف ا1961في التمرد أمام العامةم األركان هيئة صراحة أعلنته ضدلذي

بومدين للعقيد موحد كفريق التصدي من ووزراءه خدة بن يتمكن المؤقتة،لم الحكومة

هو ذلك في والسبب الحكومة طرف من الفترة تلك في فعلية مقاومة هناك تكن ونوابه،ولم

نرج أن يمكن ألعضائها،وال الشخصية والحسابات الداخلية هيئةاالنقسامات انتصار ع

كبيرة حظوظ تملك تكن لم أنها وعجزها،إال األخيرة هذه تهاون إلى الحكومة على األركان

ا التدابير تماسكالنجاح أكثر الحكومة كانت لو بالتأكيد الحكومة،لكن تتخذها أن يمكن لتي

على قادرة لكانت للسلطةاألقلواتخاذ كسعيها عملية الهيئة على تصعب 1.أن
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ا منفي الثاني حيث1961لنصف من مجموعات ثالث إلى منقسمة الحكومة كانت م

األركان هيئة مع نزاعها إلى فالمجموعةالنظرة تضم، والمركزييناألولى خدة بن

كأنها و األزمة يعتبرون كانوا الذين ويزيد هيئةدحلب قادة أنفسهم العسكريين بين نزاع

بن و وبوصوف وكريم جهة من ففياألركان السلطة انقسام بهدف أخرى جهة من طوبال

كانوا أيضا فهم السلطة هو رهانه كان لما ولكن مباشرة يعنيهم النزاع يكن لم التحليل هذا

إليها ذلكيسعون في خطتهم يسمح:ولهم فرنسا مع نهائي اتفاق إلى بالتوصل اإلسراع

العسكريين لسيطرة خاضع غير نظام وإقامة الجزائر االقتراحباستقالل اندرج ذلك ،وفي

أكتوبر شهر في ديغول على خدة بن عرضه الطريق1961الذي اختصار أجل من م

إجراءات عن .المصيرباالستغناء

بوصوفو األركانوشكل هيئة إزاء الموقف حيث من الثانية الجماعة طوبال بن

غامضة،التزام بلعبة ركفانطالقااالثنان التي األركان قيادة موقف علىمن هجماتها زت

ربماانتقاداتهافياالعتدالوالتزمتكريم أنه األخيران طوبال،ظن وبن بوصوف ضد

ولذلك بومدين وبين بينهما القطيعة تحدث أال لهما األفيد الشددمن بمعارضة موقفها تميز

األركان قيادة أقربضد المواقف حيث من بوصوف كريم،كان ضد حراستها ومواصلة

مسألةإلىاالثنين من األركان قيادة مثل أحيانا تشدده في ذلك وتجلى األركان قيادة

إضعاف على الدائم عمله إطار في بذلك قام بوصوف أن أولى،يبدوا فترة في المفاوضات

تلك ليست الحقيقية السلطة أن منه إدراك ،دون األركان قيادة من دائما المستهدف كريم

الوصو من كريم يمنع أن يريد السلطةالتي بضمان الكفيلة الحقيقية القوة إليها،وأن ل

في ذاته بوصوف من قوي بدعم رأسها على عين قد بومدين كان التي القوة هي ألصحابها

سنة من ثانية،إبتداء بوصوف1961فترة أدرك تحديدا نهجهم فواصل الموقف حقيقة

الجيش قادة مع جديدة بعالقات اإلحتفاظ أن منه إعتقادا إلىالسابق سيؤدي الخارجي

ثقله مركز هو يكون وبينهم بينه 1.تحالف

السابق،ص1 بلحاج،المرجع .506صالح



الثاني المؤقتة:الفصل والحكومة األركان هيئة بين الخالف وتصاعد الصراع واقع

56

السعيد، ومحمدي كريم من الثالثة المجموعة من**وتكونت أوضح هنا الموقف كان

أن يعلم كريم صراحة،وكان كريم إسقاط تريد كانت األركان ،فهيئة الجانبين كال

الرابع الدورة وبعد هجماتها،وهكذا من األول بينالمستهدف الصراع خضم وفي ة

كأنه األمور الثالث،بدا الجماعات بين إنتقاداتها في تمر لم التي األركان وهيئة الحكومة

وألن مباشرة مستهدف أنه واضحا كان ألنه وكريم األركان هيئة بين بأزمة يتعلق

بالمشكلة معنين غير بأنهم التظاهر حاولوا 1.األخرين

ال-1-2 خدة بن فيمحاولة :الجيشتحكم

تنفيذ من الرغم على جدوى دون من الحدود جيش في للتحكم بمحاوالت خدة بن قام

خدة بن قام السابق،حيث قيادتهم مقر عن ألمانيا،بعيدا في الهيئة وأعضاء المحاوالت تلك

سبتمبر في األولى الضباط1961بالمحاولة على وإقترح غارديما إلى ذهب حيث م

الجي تنظيم إلعادة فيمشروعا واحدة قيادتين إلى العسكرية القيادة تفكيك في ش،يتمثل

أعضاء له وأعرب واضح بعداء الضباط استقبله أنه إال تونس في واألخرى المغرب

من ينل ولم غارديما في لقيه الذي الفشل للمشروع،لكن القاطع رفضهم عن المؤقتة القيادة

أواخر في الكرة عاود أعزمه،حيث بمحاولتين أمرسبتمبر في األولى تمثلت خرتين

في واألخرى األركان القيادة مع نهائيا التعامل بإيقاف قائداقتراحالواليات منصب

انتهت المحاوالت هذه وكل أحمد بن موسى النقيب على العامة تلكوبالفشلاألركان وفي

قرراألثناء ثم ألمانيا من الوضع تتابع المستقيلة العامة األركان هيئة أعضاءهاكانت

تونس إلى 2.نشاطهمواستئنافالعودة

السعيد** الشرقية:محمدي العسكرية العمليات قيادة الشرقية1958مسؤول األركان -م1958رأكتوب(م،وهيئة

سنة)م1959ديسمبر العقداء إجتماع في كريم بالمجلس1959،أيد والثالثة،نائب الثانية المؤقتة الحكومة في دولة م،وزير

المجاهدين بوزارة األولى،مكلف بلة بن حكومة في ).م1962سبتمبر(وعضو
صالح1 السابق. بلحاج، .506.ص.المرجع
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وتمثلت الحكومة على مجددا الهجوم من األركان قيادة مكنت حادثة وقعت هذا وبعد

األوان فوات بعد ولكن الحكومة طلب على وافق أحمد بن النقيب أن في عودةالحادثة و

ف بالتمرد القائمين اعتقال من بسرعة تمكنت إذ مقرها إلى عليهاالقيادة المغرب بن(ي وهم

وأنصاره تعزيز)أحمد أجل ومن الحكومة من لمبادرة نتيجة كانت التي الحادثة ،تلك

هذه ضدها،وأرغمت الحكومة تدبره ما األركان لهيئة كشفت ألنها عليها انقلبت موقفها

العال في والتصعيد التوتر من مزيدا النتيجة منفذيها،وكانت لحماية التدخل على قةاألخيرة

الجانبين .بين

جانفي بسلطة1962في تعترف ال أنها تعلن العامة األركان هيئة كانت ،بينما م

عن عاجزين دائما والوزراء خدة بن لها،كان موازية كقيادة المؤقتة،وتعمل اتخاذالحكومة

في أخرى مرة العجز ذلك ضدها،وتجلي صارمة فياجتماعاجراءات عقد مطول

بالمغرب، الحكومةخالمحمدية اتخذته الذي األركان،القرار قيادة مشكلة في للنظر صيصا

في المؤسسة ضعف المرة،مؤكدا هذه وباألسماء أعضاءها خالفات كشف الشأن هذا في

.  مجملها

ذلك من الرسمي الغرض بيناالجتماعكان فيها الحكومة عقدته 10و06الذي

الناش1962جانفي الوضع في النظر هو سياسئم اتبعتهاعن التي المحرقة األرض ة

السياسية المسلحة موضوعO .A .Sالمنضمة كان الواقع الجزائر،في االجتماعفي

ملف على األخيرة اللمسات وضع إلى األركان،باإلضافة قيادة مشكلة في النظر

كان التي انقسمرامنتظالمفاوضات المداوالت ذلك،أثناء من أسابيع بعد تستأنف أن

جهة،الحاضرون من ومحمدي صفين،كريم طوبالواآلخرونإلى وبن بوصوف

أخرىنيوالمركزي جهة من ويزيد ودحلب خدة 1.بن
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كريم العامةبلقاسمأراد األركان هيئة ضد عقوبات إتخاذ على الحكومة يحمل أن

بسهولة وتمكن قاطعا رفضا ذلك بوصوف أعضاءها،فرفض من البعض عزل في تتمثل

قدم إقناع المركزيينمن له،كاناء المؤيد السعيد محمدي و كريم اقتراحات بمعارضة

إزاءها الواضح التشدد تفادى قد الحكومة في األول المستهدف بأنه علمه بلقاسم،رغم كريم

جانفي غاية المركزيين1962إلى و بوصوف إقناع في كريم ينجح ولم إليه،باالنضمامم،

أناالجتماعفصرعن فيه جاء بضرورةقرار منها إقناعا الكاملةاستعادةالحكومة سلطتها

فعلية من...بصورة شيء أي على اإلقدام وعدم الثورة وحدة صيانة على منها وحرصا

الوضع تدهور إلى يؤدي أن الحاسمة،قررتشأنه الفترة هذه فيتضيعفي القائم الوقت

لل المباشرة السلطة تحت تعمل األركان هيئة أن 1.2111حكومةالواقع،يعني

و بها تعترف ال أنها تعلن الهيئة ألن كهذا قرارا تتخذ أال للحكومة األفضل من وكان

عبر منحلي،يجول الرائد أعضائها أحد الحدود في كان لها،وبينما نقيضة كسلطة تتصرف

عدم عليهم مؤكدا الجنود في ويخطب التحريراالعتقادالمراكز جيش الداخل،أي على

الحقيق لهمالوطني يقول وكان رجال"ي 212لالمستقبإنكم

هذالماذا فمفاد ونوابه؟ بومدين حيال المؤقتة الحكومة من المتساهل الموقف هذا

الثورة"الموقف وحدة على الحكومة"الحرص أن أنباستثناءأي تعتقد ومحمدي،كانت كريم

ت تعميقفي تتفادى أن منها تقتضي المفاوضات في الحقألزمةامثيلها هذافي لفهم يقة

مجموعات.القرار ثالث إلى الحكومة فككنا عندما بيناه أننا سبق ما نتذكر أن من البد

العامة األركان هيئة من مختلفة لمواقف مع.حاملة للقطيعة رافضا كعادته بوصوف بقى

توقعاته سيؤدي،حسب نجاحه حالة في التشدد ألن إزاءها للتشدد ومعارضا األركان هيئة

إفساح محضرإلى في جاء كما النتيجة العليا،وكانت السلطة لتولي كريم أمام المجال

السابق1 .509-508.ص.المرجع
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واالجتماع خدة بن لصالحنفسه،أن دحلب،صوتوا و ويزيد وبوصوف طوبال بن

نهاية ضده،في السعيد ومحمدي كريم صوت باإلجماعاالجتماعالقرار،بينما قرروا

السج استشارة ضرورة على واتفقوا المفاوضات أولنوي،وشكلاستئناف في الخمسة ناء

بالمهمة سيقوم الذي من:الوفد طوبال وبن بملف"المؤسسين"كريم الجيدة لمعرفته يحي بن و

1.المفاوضات

فيفري مطلع في تونس إلى الثالثة الزيارة،وعاد جدولم1962تمت في ،كان

في والمفاوضات األركان قيادة رئيسيتان،تصرفات نقطتان الخمسة مع النقطةاألعمال

تأجيل لبومدين،على دعمه المرة هذه أخفى الذي بلة بن ذلك في كلهم،بما األولى،اتفقوا

ما إلى علىاالستقاللبعدالمسألة أيضا والزوار السجناء اتفق المفاوضات موضوع ،وفي

الحكومةالماالتفاقأسس في الثقة وجددوا 2.نتظر

األ-2 وهيئة المؤقتة الحكومة بين النزاع وقفطبيعة قبيل النارركان :اطالق

جانفي من الممتدة الفترة أك1962تميزت بتدهور القتال وقف موقفإلى في بر

و خصومها انقسامات نهائيا لها تأكدت أن بعد نفسها في الهيئة ثقة وتزايد الحكومة

بن مع التحالف طريق عن إليها بحاجة كانت التي السياسية التغطية لنفسها ضعفهم،ضمنت

أحدبلة على سرا وقتئذ يعد لم .،تحالف

الداخل-2-1 واليات على تراهن :الحكومة

مطلع الحدود1962في جيش على السيطرة محاولتها في فشلت قد الحكومة م،كانت

الوالية إلى ذلك،أرسلت أجل الداخل،من في مواقفها تعزيز على العمل سوى لها يبق ولم

علي1 السابق.كافي، .284.ص.المصدر
صالح2 السابق. بلحاج، .511-510.ص.المرجع
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السهر هما لهدفين عنها مفوضين مناالتفاقياتاحترامعلىالرابعة فرنسا مع المقبلة

ثانيةواستردادناحية، ناحية من الحكومة لصالح الوالية قيادة على .الرقابة

نظرها الحكومة صوبت نفسه الوقت جلبفاتخذتالعاصمة،باتجاهوفي قرار بشأنها

الد الجزائر،منذ مدينة كفتها،فكانت ترجيح إلى التوصل دون إضافية متاعب الثالثةلها ورة

الوطني،قد سادسةاستعادتللمجلس منطقة وأصبحت الصومام مؤتمر سبق الذي وضعها

أعادت التي الرابعة الوالية منتنظيمهافي الثاني النصف مطلع.م1960في في

قيام1962 الرابعة الوالية تعرقل لم العاصمة،ولذلك في سيئة التنظيمية األوضاع م،كانت

الحكومةبتسييرهاالمبعوثين طرف من المفوضين أحد الدين عز فشرع تنظيمها إعادة

هياكل ووضع للمنطقة قيادة تكوين إلى سرعة أدت تنظم إعادة عملية في ومساعدوه

القتال وقف إعالن منها،عند واحدة كل في كان مناطق خمس إنشاء في تمثلت لها إقليمية

مسلحا350حوالي 1.رجال

الذي فيفري شهر من مفتوحةإبتداءا المواجهة المفاوضات،أصبحت استئناف شهد

لتصعيد مناسبة حدث كل وكان بينهما الخالفات واتسعت والحكومة األركان هيئة بين

يوم للثورة الوطني المجلس اجتمع قد ضمن1962فيفري22اللهجة،وكان من وهو م

التي االمناسبات لملف معارضتها عن جديد من األركان هيئة فيها الذيعبرت لمفاوضات

محادثات إثر على الحكومة جوكس"قدمته الفرنسي"لوي الوفد رأس على كان والذي

هذا وتضمن المتفاوضين من بمجموعة واالتفاقأسساالجتماعمدعما إيفيان في المقبل

التصويت وعند المناقشات أثناء ذلك 2.1كان

صالح1 السابق.بلحاج، .512.ص.المرجع
مصطفىشماله2 السابق.اوي، .178.ص.المرجع
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المناق ،بووخالل األركان هيئة ممثلي إنتقدات تركزت علىشات ومنجلي وقايد مدين

ومنجلياالتفاقات،عناالنتقاليةالفترة قايد رددها التي المفضلة العبارة عام،كانت بوجه

هي المفاوض الوفد بكم"ألعضاء لعبوا 1."الفرنسيون

مارس دحلب1962وفي ذهب عندما إلبرامم إيفيان إلى زمالؤه النهائيةاالتفاقياتو

النزاع،إذ وضعية الكانت مؤقتة حكومة جانب إلى التالي النحو على علىن لها سلطة

األركان هيئة سيطرة نجد المقابلة الجهة وفي لها الواليات دعم على الحدود،تراهن جيش

لثورة مسلحة قوة أكبر فييحرصونضباطهاعلى السلطة من األسد حصة نيل على

ال و السياسي العمل بفضل مقتنعون وجنودها الغد أنجزتهجزائر الذي المحافظةدعاوى

عديدة، شهور منذ األركان لهيئة ومن"السياسية المؤقتة الحكومة في السياسيين بفساد

مفتعلة،تريد"حولها او حقيقية كثيرة خالفات بحوزتها اآلن الطموحاستخدامها،وهي لتبرير

السلطة ذلك،مسألةواختفاءإلى عن بها،فضال مطالبتها على المشروعية التغطيةطابع

نظرها"التاريخية–السياسية" في مشكلة تعد لم و حلها في نجحت إليها بحاجة كانت التي

بلة بن مع التحالف إبرام الماضيمنذ ديسمبر 2.في

األركان-2-2 وقيادة بلة بن تحالف :في

إلى1960منذ لدخول الضرورية المادية القوة تملك أنها تعلم األركان هيئة كانت م

الثقلالعاصمة آنذاك لهم يكن لم أعضائها أن نفسه الوقت في واعية اإلستقالل،وكانت بعد

قصيرة،تضمن لفترة سياسية،ولو تغطية من البد الضروري،وبالتالي والنضال السياسي

وإقامة اإلعتراف عمليات وتسهل الداخل في التمثيلية و المشروعية من شيئا نظامها على

العالق في الالزمة الدوليةالتحالفات .ات

صالح1 السابقال.بلحاج، .515.ص.مرجع
.515-514.ص.نفسه2



الثاني المؤقتة:الفصل والحكومة األركان هيئة بين الخالف وتصاعد الصراع واقع

62

العسكريين القادة جيل الى ينتمون المباشرون ومساعدوهم األركان قيادة أعضاء كان

إطارات من وال التحرير جبهة مؤسسي من يكونوا التحرير،ولم حرب أيام برزوا الذين

قبل المعروفة الوطنية أنم1954الحركة الضروري من بل لهم المفيد من فكان

قائمة"يجدوا التزكيةشخصية" رأس لتوفير نظرهم في معينة مقاييس فيها تتوفر سياسية

لحكمهم التاريخية الثورية والشرعية 1.السياسية

أدت التي العملية عن الموضوع تناولوا ممن الكثير عند متطابقة معلومات وهناك

في أرسل بومدين أن المؤكد الصدد،من هذا في بلة وبن األركان هيئة بين التحالف قيام

فكرةالب عليه ليعرض السجن في بوضياف لمقابلة فرنسا إلى بوتفليقة العزيز عبد داية

بلقاسم كريم مع لتعامل أكثر يميل كان بوضياف لكن المسلحةوزيرالتحالف القوات

الرئيسافرفض بدعم يحظى كان الذي بلة بن أحمد إلى بوتفليقة بومدين،فلجأ عرض

ب بن ووافق الناصر عبد جمال العرضالمصري هذا على 2.لة

بدايةاختالفوهناك- في الزيارات إحدى عددها،وكانت وفي الزيارات تلك تواريخ في

إلى1961ديسمبر الخمسة تحويل إثر على ".أولنوى"م

جانفي بداية في الصفقة تمت األمر كان بلة1962ومهما وبن األركان قيادة بين **م

أجل الحكومةاتخاذمن ضد موحد السلطةموقف مسيرة في المتبادل المؤقتة،والدعم

في الخمسة بزيارة طوبال وبن كريم قام أح03وعندما وآيت خيضر أطلعهما مدـفيفري

السابق.صالحبلحاج،1 .516.ص.المرجع
الطاهر2 السابق.زبيري، .12.ص.المصدر

بلة** بن القيادة،كان1918ولد:أحمد وقضايا التحالفات مسألة حول الجبهة قاد الشعب حزب إاى إنظم مغنية في م

لر للثورة،ونائبا الوطني المجلس في للجمهوريةعضوا رئيس أول المؤقتة،أصبح الحكومة ئيس

الجمهورية،ص:أنظر.م1962الجزائرية رجل عباس فرحات القادر عبد .301حميد
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األركان قيادة مع بلة بن تفاهم وعلى السجناء خالفات 1.على

كان الموضوع تناولوا الذين المؤرخين بين تفضيلمن فسر الذي الوحيد حربي

ل المؤرخينبومدين بلقاسم،كل كريم مع تحالف قد كان قوله حد على بوضياف ألن بلة بن

اآلتيين السببين أحد إلى معاأشاروا إليهما والطبيعة:أو التوجهات بوضياف رفض أوال

العامة،وثانيا األركان لقيادة الخالصة مناقتناعالعسكرية يكون سوف أنه األخيرة هذه

في تتحكم أن عليها بوتفليقةالمتعذر المبعوث أكد إذ لها يحلوا كما وتسيره بوضياف

رجل أمام نفسه وجد أنه الواقعوصارمعنيد"لبومدين في وبالتالي موقفه بتغير وأقنعه

بوضياف عن تخلى الذي هو بومدين رفضليس الذي هو بوضياف معبل التحالف

2.نبومدي

قيا بين السياسي التحالف قصة كافي على العقيد النحوروى على بلة وبن األركان دة

بومدين...التالي حاجة...كان في سيكون أنه أيضا عبد...يعرف مقبول،فأرسل منفذ إلى

تفليقة بو قصر...العزيز علىاتصالفيTurquantإلى يعتمد بومدين كان أول

قرر***بوضياف مرسوله عودة بلةاستعمالولكن ثقلبن بدون أنه يعرف ،فبومدين

القوي،السياسي الرجل لبوضياف بسهولة،خالفا قناعاته عن مياال...يتنازل بومدين كان

مرسولة ولكن بوضياف األول...إلى ألن بلة بن على والمراهنة الفرص بتبديل نصحه

وصارم 3.عنيد

عباس1 حلم:محمد بوضياف(إغتيال مع م2002.،الجزائر)أحاديث
حكيمة2 السابق.شتواح، .182.ص.المرجع

بوضياف*** في:محمد بن1919ولد مع لمسيلة،أختطف في يومم الوطني1956أكتوبر22بلة المجلس في م،عضو

المؤقتة الحكومة لرئيس نائبا ثم وطالبوا1961للثورة الواحد الحزب فكرة عن تخلوا الذين التحرير جبهة مؤسسي م،من

االحزاب عباس،ص:أنظر.بتعدد القادر،فرحات عبد .300حميد
علي3 السابق.كافي، .283-282.ص.المصدر
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إلى الوصول لكيفية تماما مطابقة جعلتها بطريقة حددت هذه األزمة حل كيفية لكن

قيادة األركانالسلطة،إنشاء لهيئة قديم مطلب ذلك أن المؤقتة،رأينا الحكومة من بدال جديدة

إليهاويندرج بالنسبة السلطة إستراتيجية عليها:ضمن المسيطرة هي تكون جديدة قيادة

من سيمكنه الجديدة القيادة بلة،إنشاء لبن وبالنسبة بقوة فيها فيها حاضرة األقل أوعلى

فا فيها،وإذا بالسلطة حولاإلنفراد :إلتفاق

األزمة- حل خيضر"كيفية السلطة،أما إلى الوصول طريقة على إتفاقا الواقع في كان إنما

إنضما قد كانا ألنهما معها بلة بن تحالف نتيجة األركان لقادة حليفين صار فقد وبيطاط

أوت في للمجلس الرابعة الدورة منذ األخير هذا إلى لترقية1961نهائيا كان أنه م،البد

منصبب إلى حكومةوضياف ضمن دولة وزيري منصب في وإبقائهما الرئيس بننائب

المعرضين صف إلى إنتقالها في تأثير 1.لهاخدة

أجل من فئاتها الجبهة قيادات بين سيدور الذي الصراع إذا،في علىاالستيالءوهكذا

المصير تقرير إثر على الفرنسية الدولة عنها تتخلى أن بعد األركانالسلطة هيئة ستكون

األوراق بأهم الماسكة ضروريةهي سياسية متفوقة،وتغطية مسلحة قوات الرابحة،وهي

المشروعية إضفاء في مناستخدامهاعلى"الثورية-التاريخية"للمساهمة بد يكن لم ،إذا

السلطة إلى 2.ذلك،للوصول

السابق.حصالبلحاج،1 .519.ص.المرجع
نفسه2 .519.ص.المرجع
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أنهوالعسكريينالسياسيينبينللخالفتصاعدمنالفصلهذافينستخلصهأنيمكنوما

وهيملحةمهمةتنتظرهام،كانت1960فيفريشهرفينشاطهااألركانهيئةبدأت

هيئةمأخذت1960منالثانيالنصفوفيبنجاحوانتهتالشرقيةالحدودفيالجيشتوحيد

التيالمتعددةاالنتقاداتخاللمنمتزايدةسياسيةبأدوارالقيامفيرغبتهاعنتعبراألركان

.بلقاسموكريمطوبالوبنبوصوفمنالمتكونةللحربالوزاريةللجنةتوجههاكانت

مناللهجةحدة،وازدادتعالنيةالجانبينبينالخالفاتأصبحتم1961ربيعوفي

وقعتجوانمناألخيرالثلثوفيالمفاوضات،بدءإعالنبمناسبةاألركانهيئةطرف

مرفقةاستقالتهاقدمتالحكومةمعتناقضاتهالتفجيرذريعةاألركانهيئةاتخذتهاحادثة

. لهاصريحةمحاكمةعنعبارةكانتبمذكرة

فيكثيرينأعضاءمنشديدةانتقاداتمحلعباسفرحاتحكومةكانتذلكوبموازاة

األولىالجولتانانتهتأيضاالسياقهذاوفي. المركزيينمقدمتهموفيالوطنيالمجلس

.للتأجيلقابلغيرأمراالمجلسانعقادالمعطياتهذهجعلتبالفشلالمفاوضاتمنوالثانية

فيهاتتمكنأن،دونالجبهةقيادةفيلألوراقجديدبتوزيعللمجلسالرابعةالدورةقامت

الجديدةللحكومةمعارضتها،فواصلتتريدهكانتالذيالتغيرفرضمناألركانهيئة

وتعتبرللحكومةموازيةكسلطةتتصرفإيفياناتفاقياتعلىالتوقيععشيةصارتبحيث

.االستقاللبعدالسلطةلتولياألولالمرشحنفسها
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نجاح تخطيأييتوقف مدى على بعدطثورة الالحقة المراحل لمختلف تنظيرها و ها

يمكن فالثورة تجلىإلىتتحولأناالنطالقة، ما هذا و داخلية التحريريةثورة الثورة في

تتجلى فيها، السلطة مسالة و الوطني التحرير لجبهة الداخلية الحياة متابعة فبعد الجزائرية،

بالدرجة الحياة تلك النزاألولىلنا من سلسلة صورة فيافي كانت التي الصراعات و عات

حيناألحيانبعض من و الخارج و الداخل وآخربين العسكري و السياسي اشهربين

النزاعات من الصنف هذا عن هيئة. مثال و المؤقتة الحكومة بين واألركانكان العامة

المستقلة الجزائر مستقبل علي اثر من عنها ترتب .ما

الوطني المجلس هي و منتخبة قيادية هيئات اختصاص من مبدئيا الثورة كانت فقد

بالنسبة الجزائرية وإلىللثورة الرقابة، و ثمالتقرير التنفيذ و التنسيق الحكومةلجنة

ففي بالتنفيذ، يتعلق فيما سويالحقيقةالمؤقتة كثيرة حاالت في المؤسسات تلك تكن لم ،

فردتأسيسيةواجهة يد في السلطة بتركيز تميز واقع ورائها منأومن األفرادمجموعة

مع واضح تناقض التيمبدأفي الجماعية الجمحظيالقيادة نلقيبموافقة عندما و يع،

ممارسة علي القمةنظرة في يطبقأننالحظالسلطة لم الجماعية القيادة فترةامبدأ ال

جدا، قدأينوفمبر،أثناءاألعدادألولقصيرة فيها المبدأ يكن لم فترة ضمنأدرجفي

رسمية مؤتمرألولورد(نصوص في ).الصماممرة

الدوريات تلك بها حفلت التي الخالفات حولو تكن لم للثورة الوطني لمجلس

السياسية الدورةإنماالتوجيهات ففي القيادية، المناصب توزيع و السلطة ممارسة حول

حول) 1957أوت( الثانية الخالف العسكري،أولويةكان و يحكمأيالسياسي األخرمن

الثالثة الدورة في و)1960جانفي(منهما، الجيش قيادة حول الخالف كان رئاسة، منصب

الدورة عليها صادقت التي القرارات و النصوص حول ليس و الدورةإماالحكومة في

القيادة،) 1961أوت( الرابعة حول الخالف الخامسةأماتركز الدورة فيفري( في

ظاهرة) 1962 في سياسيا الخالف اتفاقية( كان ). أيفيانحول
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سبق كما و الواقع في وأنلكنه السلطة، حول خالف انه بصورةأنبينا ذلك كان

مباشرة هيئةغير االتفاقياتاألركانتظاهرت بمعارضة المؤقتةإلضعافالعامة الحكومة

فانعدبإبرامهاقامتالتي باستم، سمح متجانسة سياسية حركة حملتهارارام التي الخالفات

السياسية بالثورةاألصليةالتيارات التحقت لمخأضافتو) بالجبهة( عندما جديدة الفات

قيادة تفاديها من صراعاتتتمكن في مواقعبعداألشخاصوالزمرمنهمكة تعزيز

انعدام،أعضائها جراء من الجبهة في تراكمت التي الحديثة و القديمة الخالفات ليست لكن

سبب السياسي بل1962أزمةفيأساسياالتجانس علىإنيمكنفقط سببيناألقلنسجل

حدوث في تكويننتياألولالسبب1962أزمةرئيسيين عن الجبهة لعجز مباشرة جة

قويحز سياسي منطقيةمماب بصورة العسكريأولويةشجع . العنصر

دراستي ضوء على بينانو الصراع قيادةالحكومةلهذا و العامةاألركانالمؤقتة

يلي ما : استخلصت

الثورة،- لهياكل الصومام لمؤتمر المحكم التنظيم من بالرغم العديدإالانه خلق انه

تفاعل في الفجوات الفراغاإلنسانمن هذا ظل ففي الثورية مبادئه ،اإليديولوجيمع

مبدأ العسكريأولويةاحدث على السياسي و الخارج علي واقعصرخاالداخل في كبيرا

الثورة انطال–العالقات فرمنذ هناك يكن لم الثورة السيق بين الداخلق و العسكري و اسي

الخارج وردو لما فهمالتأكيدلياألولويةو في كبيرة تناقضات حدثت الصومام، مؤتمر في

هذين تطبيق القادة،المبدأينأسفرتإلىأزمةو بين مؤتمراألولويةهذهفألغيتحادة في

سنة للثورة الوطني ظه1957المجلس لكن ـ الهيئة، داخل صراع شكل في جديد من رت

العليا التنفيذ( القيادية و التنسيق السياسي) لجنة اغتيال مظاهرة ابرز من عبأنو

. رمضان
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سنة- للخارج الثورة قيادة الداخل،1957خروج في الكفاح عن بعدها و

يشعرونجعل الواليات قببالعزلةقادة من التهميش فيو المتمثلة و القيادة لجنةل

ثم التنفيذ و . المؤقتةالحكومةالتنسيق

داخل- للعسكريين الكبير النفوذ الباءاتالهيئاترغم تحديدا و للثورة العليا

العدوإالإن) بالقاسم–بوصوف–بالطوبن( الثالث مواجهة عليهمأملتظروف

الحكومة راس على ليكونوا للسياسيين اللجوء كانتالمؤقتةضرورة قد و ،

بين الحاسمة تحكأيديالقرارات قضية في حضناه ال ما هذا و الباءات ميهؤالء

قبل من لحلالحكومةالعقداء العشرة1959أزمةالمؤقتة اجتماع . خالل

من- كل تشكيل كان لقد هيئةالحكومةو و فياألركانالمؤقتة كبير دور

ت كان فقد للثورة، الداخلية الصراعات هيئةزيادة لجيشاألركانشكيل أهمالعامة

جيش توحيد في لعبته الذي الكبير للدور نظرا الثورة، تاريخ في عسكري حدث

بعد نظراإنالحدود و زعامات، عدة بين مشتتا كانتألالنضباطكان الذي المحكم

تسمح تكن لم الهيئة، هذه به هذهبأيتتصف فان لذلك الثورة المبادئ تجاوز

لصراعاتتاألخيرة استقالةأعضاءالحكومةنظر رغم و االحتقار، بعين المؤقتة

خاضعاإالإنالهيئة بقي الحدود بومدينجيش هواري قائدها .           لسلطة

م– دفع في نجاحها فرغم المؤقتة للحكومة بالنسبة نحواما المفاوضات سيرة

الداإالأنالنار،إطالققفو بينالصراعات الحكومةأعضائهاخلية من جعلت

لها بدي الضعف هذا لتجاوز و ضعيفا، جهازا سيحلالمؤقتة الوطن الى العودة

االنشقاق بحصول العكس حدث لكن جيشبينهامشاكلها بين المدعمو منالحدود

الواليات .غالبية

ي- القائلم للخالفات حد وضع و القيادة قضية حسم من الثورة قادة مةتمكنوا

رغم و الثورةإيمانهمبينهم، لمراحل المعالم واضح خط يتمإالأنبرسم لم ذلك
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بسبب ذلك و الواقع، ارض فيالتباينعلى التحالفات،األفكارالكبير روح سيادة و

طرابلس في للثورة الوطني المجلس اجتماع في الحظناه ما هذا . 1961و

صراعاإليديولوجيالصراعف- دائما يكن لم القادة، بين كان وأفكارالذي

بل افرادأشخاصصراعأحيانامبادئ، عنو معاتتحالفيبحثون ظرفية

التي التحالفات في لحضاه ما هذا و االنتقاليةأثناءظهرتخصومهم المرحلة

كانت مثال تلمسان محمدتضمفمجموعة و عباس كفرحات ليبراليين، صفوفها في

تزيوزخيضر، لمجموعة بالنسبة الشيء نفس و بومدين، و بلة كبن اشتراكيين و،و

كريم و بوضياف بين جمعت .التي

وحدة- على الحفاظ هو االستقالل، قبل ، الجبهة حققته مكسب أهم لكن

في كانت التي القادة خالفات رغم فهي تمكنتالقمةالصف الدائمة صراعاتهم و

الخاالمن و الداخل إمام العدوظهور تقاوم المتماسكة، الكتلة بمظهر رج

كلمة في ملخصة جدا بسيطة تع" الجهاد" بإيديولوجية فهي الكثير، تعني أنها برإال

بقيمة الجزائري الشعب تشبث عهدوإيمانهعن من الخروج بضرورة بعمق

االستغالل و السيادةالىاالستعمار و الوطنية .العهد
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التاريخ.آيتحمو،طاهرال صنعوا الوطنية(رجال الحركة مناضلي مع المسجلة اللقاءات من سلسلة

الكبرى التحريرية الثورة خدة،ط.)ومجاهدي بن يوسف بن الرئيس مع .2011الخلدونية،دار:الجزائر.1لقاء
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