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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

ـْ َوَرُسوُلُو َواْلُمؤْ   ـْ ))َوُقِؿ اْعَمُموْا َفَسَيَرى المَُّو َعَمَمُك ِمُنوَف َوَسُتَردُّوَف ِإَلى َعاِلـِ اْلَغْيِب َوالشََّياَدِة َفُيَنبُِّئُكـ ِبَما ُكنُت
 َتْعَمُموَف((

 صدؽ اهلل العظيـ

 مف سورة التوبة٘ٓٔاآلية :
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 االىداء

 

 اتيلؾ ربي اسجد سجود شكر داعية اياؾ اف تنفع بيذا العمؿ كؿ مف قرأه وتجعمو صدقة جارية بعد مم

 . الى مف عقدوا العـز اف تحيا الجزائر ...... شيداء بالدي االحياء منيـ واالموات

 اىدي ىذا العمؿ الى روح المالؾ الطاىر عمي "لخضر" عسى ربي اف يغمده برحمتو

غف كما اىدي ثمرة جيدي الى مف قاؿ فييما تعالى :وقضى ربؾ ااّل تعبدوا أاّل اياه  وبالوالديف احسانا ,امّا يبم
 عندؾ الكبر احدىما او كالىما فال تقؿ ليما اؼ وال تنيرىما , وقؿ ليما قوال كريما

 صدؽ اهلل العظيـ

 ٖٕاالسراء : 

ايمانا بمكانة الوالديف عند اهلل سبحانو وتعالى واجالال وتقديرا لوالدي الكريميف اىدي ىذا العمؿ الى مف 
البقعة الفاضمة في قمبي والنور المضيء لطريقي امي حممتني وىنا عمى وىف وكانت اوؿ مصباح في حياتي و 

 " الغالية "فطيمة

والى صاحب القمب الكبير والصبر الطويؿ وتاج الزماف والحبيب الغالي واالب المثالي ابي المجاىد "الطاىر" 
 .اطاؿ اهلل في عمره

عبد الحكيـ ,طارؽ ,لطفي  والى كؿ مف كانوا  سندا لي طيمة مشواري الدراسي اخوتي واخواتي : نجـ الديف ,
,سميمة ,نعيمة , نورة, مكي ,ساعد, نوي ,ناصر, زىرة, جميمة والى روح اختي الغالية "وردة" رحمة اهلل 

 .عمييا

 .كما اىدي ثمرة جيدي الى امي الثانية " فاطمة" ,والى زوجات اخوتي وابنائيـ وبناتيـ

 ,مة, وفاءوالى اخواتي المواتي لـ تمدىف امي : سمية ,وردة, فاط

رادة الحياة زوج اختي الفاضؿ " محمد  " والى مف عممني الصبر والتواضع والعبادة ,ايمانا بالنجاح وا 

 .والى زوجتي عمي الفاضمتيف "نورة ,مباركة" المتاف لـ يبخال عميا بدعميما ....شكرا جزيال
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 والى ابناء وبنات صغيرا وكبيرا ....شكرا جزيال

  ذيف جمعني بيـ الحـر الجامعي :عفاؼ ,احالـ ,محمد, عبد الرحماف, خمود ,مباركةوالى زمالئي وزميالتي ال

 "  والى كؿ مف ساعدني في  انجاز ىذا العمؿ :  ",عبدو , عبد الباسط

 والى كؿ مف ساندني وكاف لي عونا مف قريب اومف بعيد ....شكرا جزيال

 ...شكرا لمجميع ...ىاجر
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 شكر وتقدير

 شكر هلل سبحانو وتعالى الذي وفقني في انجاز ىذا العمؿاوؿ 

ثـ اسدي خالص شكري وتقديري ألستاذي الفاضؿ " كربوعو سالـ"  المشرؼ عمى ىذا الموضوع ,والذي فتح 
لي قمبو ومكتبو وخصني بجمسات طويمة وكثيرة وصبر معي صبرا جميال ولـ يبخؿ عمّي بنصائحو المفيدة 

 اممؾ ااّل اعترؼ لو بجميمو ولو الؼ شكر وتقدير.وتوجيياتو الرشيدة فال 

 كما اتقدـ بخالص الشكر الى كؿ اساتذة قسـ التاريخ بجامعة محمد خيضر بسكرة بالقطب الجامعي شتمو

لألستاذ الفاضؿ نصر الديف مصمودي , االستاذ  ميسـو بمقاسـ ,االستاذ فريح لخميسي واالستاذ الكريمة 
 تسييالتيـ وحرسيـ عمى اتماـ ىذه المذكرة.شمبي شيرزاد عمى تعاونيـ و 

 كما اتقدـ بالشكر الى كؿ موظفي المكتبة بالجامعة ودار الثقافة والمتحؼ الوطني لممجاىد.

 كما اتقدـ بخالص الشكر إلى كؿ اساتذة متوسطة محمد بف عباس قواند وعمى رأسيـ المديرة الفاضمة

 اومف بعيدوالى كؿ مف ساىـ في انجاز ىذا البحث مف قريب 

 

 شكرا لمجميع "عربي ىاجر"
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 خطة الدراسة:

 مقدمة

 ـٜٗ٘ٔالمدخؿ: المنظمة الخاصة ودورىا في عممية تسميح الثورة التحريرية 

 ـ ٜٗ٘ٔالفصؿ االوؿ:دور الحدود الشرقية والغربية في عممية التسميح سنة 

 ـٜٗ٘ٔدور دوؿ الحدود الشرقية الجزائرية في عممية التسميح سنة  ( أ

 ػ ليبيإ

 ػ خطوط االمداد عمى الحدود الشرقية ٖ

 ـ ٜٙ٘ٔػ تطور االمداد بالسالح في الخارج بعد ٗ

 ـ ٜٗ٘ٔدور الحدود الغربية في عممية التسميح سنة  ( ب

 ػ الجبية الغربية ودورىا في عممية التسميح ٔ

 ػ خطوط االمداد بالسالح عمى الحدود الغربيةٕ

 نبيةالفصؿ الثاني :مصادر السالح االج

 دور المعسكر الشرقي في دعـ الثورة التحريرية  ( أ

 ػ الصيف ٔ

 ػ تشيكوسموفاكيإ

 ػ يوغسالفيا ٖ

 ػ االتحاد السوفياتي ٗ

 دور المعسكر الغربي في دعـ الثورة التحريرية ( ب

 ػ اسبانيا ٔ
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 ػ سويسرإ

 ػ المانياٖ

 ػ ايطالياٗ

 ج( طرؽ ووسائؿ نقؿ السالح الى داخؿ الجزائر

 الستراتيجية العسكرية الفرنسية وطرؽ مجابيتيا مف طرؼ جيش التحريرالفصؿ الثالث :ا

 انواع الرقابة العسكرية الفرنسيةأ( 

 ػ  الخط المكيرب موريس   ٔ

 ػ الخط المكيرب شاؿٕ

 ػ المراكز العسكرية الحدودية واالبراجٖ

 ب( انواع القوات الفرنسية المتمركزة عمى الحدود الجزائرية 

 رية ػ الدوريات العسكٔ

 ػ المراقبة عف طريؽ الكمائف ٕ

 ػ المراقبة عف طريؽ الجوالة ٖ

 ػ  المراقبة عف طريؽ القوات االستطالعية ٗ

  ػ المراقبة عف طريؽ االستعالمات ٘

 ج( استراتيجية جيش التحرير لمواجية الخطيف الشائكيف 

 الخاتمة 

 المالحؽ 

 قائمة المصادر والمراجع 

 فيرس الموضوعات 



8 
 

 

 مقدمة:

مف المواضيع المتعمقة بتاريخ الجزائر عامة والثورة خاصة, متنوعة وال يمكف اإللماـ بجميع جوانبيا ألنيا      
حافمة بالبطوالت إال انو في اآلونة األخيرة ىناؾ مف التفت التفاتة واضحة الى تاريخنا الوطني بنوع مف 

رفع جزء مف المغالطات حوؿ تاريخ  حاولت يىذا, والتالموضوعية, مف خالؿ اشراؼ جيات رسمية عمى 
المركز الوطني  لمدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة  الثورة الجزائرية بروح مف الوطنية وعمى رأسيا

ـ الى جانب بعض الذيف عايشوا احداث الثورة مف مجاىديف وبعض رموز الحركة ٜٗ٘ٔأوؿ نوفمبر 
شخصية حيث ازالت نوع مف الغموض  وساىمت في ابراز بعض الوطنية, الذيف بد أو في كتابة مذكراتيـ ال

الحقائؽ التي الزالت تحتاج الى نوع مف الدراسة والتنقيب ومف بيف ىذه المواضيع , موضوع التسميح خالؿ 
جدا ألف السالح يعد عصب  ـ الذي يعتبر مف المواضيع الميمةٕٜٙٔـ_ٜٗ٘ٔالثورة التحريرية الجزائرية 

ـ وجعمت العمؿ ٜٗ٘ٔ سيما الثورة الجزائرية التي حددت اىدافيا في بياف أوؿ نوفمبر وشرياف اي ثورة وال
إليجاد وتأميف السالح سواء  قاـ قادة الثورة ببذؿ ما في استطاعتيـ  المسمح مرتبطا بتحقيؽ ىذه األىداؼ,

 مف الداخؿ أو مف الخارج 

 أسباب اختيار الموضوع:

 ف النقاط:لمموضوع إلى مجموعة م اختيارييرجع 

_ الرغبة الشخصية في دراسة الموضوع والمساىمة في كتابة ومعالجة ولو جزء بسيط مف تاريخ الثورة مف 
 خالؿ موضوع التسميح 

أخذ بالقوة ال يسترد اال بالقوة  _ اعتقادي اف عنصر السالح مف اىـ مطالب الثورة الجزائرية ,باعتبار أف ما
 صاص والبندقية وأف المستعمر ال يقبؿ اال لغة الر 

_ درايتي ببعض جوانب الموضوع حيث أنني تعرضت لو بالدراسة كبحث اكاديمي بسيط في السنوات 
 الماضية 

 الصعوبات:

 بطبيعة الحاؿ اف اي باحث تواجيو مجموعة مف الصعوبات ,ومف بيف ىذه الصعوبات ما يمي :
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ع يضـ رقعة جغرافية واسعة حيث يتطمب قمة المصادر والمراجع التي كتبت في الموضوع خاصة واف الموضو 
التنقؿ الى العديد مف المناطؽ  كما اف جميع المراجع المتحصؿ عمييا فييا تشابو في المعمومات وعدـ وجود 
معمومات جديدة , حتى اف المراجع التي عالجت موضوع الدراسة لـ تمـ بجميع جوانبو , كما واجيتني ايضا 

 حية الموثوقة خاصة واف جميع مف عايشوا الثورة قد رحموا عف الحياة ػصعوبة الحصوؿ عمى الشيادات ال

 اىداؼ الدراسة

 ترجع أىداؼ الموضوع الى ما يمي

 _ ابراز قوة الثورة الجزائرية بالمقارنة مع الثورات االخرى ػ

عاناتيـ  _ ابراز مدى تكافؿ الشعب الجزائري مع قادة الثورة في ايجاد مصادر السالح عمى الرغـ مف شدة م
 رجاال ونساء ػ

 _ حفظ وصيانة رصيد الثورة الحافؿ بالبطوالت والمحطات التاريخية ػ

 _ تسميط الضوء عمى استراتيجية قادة الثورة في الحصوؿ عمى االسمحة بالرغـ مف االمكانيات القميمة

 ـ ػٜٗ٘ٔالمتوفرة لدييـ منذ التحضيرات االولى لثورة اوؿ نوفمبر 

 المنيج المتبع:

منيج الوصفي: الذي ييتـ بوصؼ االحداث مف حيث الزماف او المكاف مثؿ وصؼ بعض االشتباكات ال
والمعارؾ وعدد الجيوش ونوع وعدد االسمحة المستعممة في الثورة مف قبؿ جيش التحرير او الجية المضادة 

 المستعمر الفرنسي ػ

يف االستراتيجية الفرنسية التي تبنتيا المنيج المقارف: مف خالؿ التطرؽ الى نقاط االختالؼ والتشابو ب
 السمطات الفرنسية العسكرية واالساليب المتبعة مف طرؼ جيش التحرير لمواجية ىذه السياسة 

 اىـ المصادر والمراجع المعتمدة:

 اعتمدنا عمى مجموعة مف المصادر والمراجع المتنوعة عمى حساب اىميتيا وتطرقيا لمموضوع  

ذكرات احمد بف بمة  باعتبار أف احمد بف بمة مف القادة الثورييف الذيف ساىموا في مثؿ كتاب روبير ميرؿ م
 ـٜٚٗٔالتحضير لمثورة منذ نشأة المنظمةالخاصة
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بجاوي المدني بف العربي ذكرياتي بالمدرسة الحربية إلطارات جيش التحرير الوطني بالكاؼ بتونس لسنتي 
 ـٕٜٙٔـ الى غاية ٜٚ٘ٔطني واطار سامي مف سنة ضابط بجيش التحرير الو  ـ باعتبارهٜٛ٘ٔـ_ٜٚ٘ٔ

عمار مالح رجاؿ صدقوا عمى ما عاىدوا اهلل عميو قادة جيش التحرير الوطني  الوالية االولى باعتباره  احد 
 رجاؿ جيش التحرير 

مثؿ محمد حربي في كتابو جبية التحرير الوطني االسطورة  كما اعتمدت عمى مجموعة مف المراجع المتنوعة
لواقع  وعمار قميؿ في كتابو ممحمة الجزائر الجديدة  وفتحي الديب في كتابو جماؿ عبد الناصر وثورة وا

الجزائر اضافة الى مجموعة مف الصادر والمراجع المتنوعة كمنشورات المركز الوطني والبحث في الحركة 
ـ وكتاب ٕٜٙٔـ_ٜٗ٘ٔية الشرقية الوطنية االسالؾ الشائكة المكيربة والقواعد الخمفية لمثورة الجزائرية الج

ـ اضافة الى بعض المذكرات والرسائؿ الجامعية ٕٜٙٔـ_ٜٗ٘ٔالتمويف والتسميح اباف الثورة التحريرية 
 ومراجع اخرى بالمغة الفرنسية

 االشكالية     

 ائريةاف موضوع التسميح خالؿ الثورة التحريرية  مف المواضيع التي طرحت اشكالية اساسية في الثورة الجز  
اخذت  ٜٚٗٔفمنذ  فقضية الحصوؿ عمى االسمحة لتفعيؿ الكفاح الثوري قضية شائكة في بمد مستعمر

الكفاح  متبنيوحيث مثمت النواة االولى والحقيقية لمعمؿ المسمح  المنظمة الخاصة عمى عاتقيا ىذه الميمة
في ذلؾ فئات مف الشباب ـ مجندة ٜٗ٘ٔوالتحضير لو الى غاية اندالع الثورة في الفاتح مف نوفمبر 

 و التي والحرية ,ولتوضيح ىذه االشكالية يمكف طرح عدة تساؤالت الجزائري التي زرعت فييـ روح االستقالؿ
 سنجيب عنيا في الفصوؿ االتية:

_ كيؼ ساىمت المنظمة الخاصة في التحضير لمعمؿ المسمح والى اي مدى ساىمت في تكويف طالئع ٔ
 جيش التحرير؟

 ـ قادة الثورة في تأميف الدفعات االولى مف السالح ؟_ كيؼ ساىٕ

 _ ماىي انواع االسمحة التي تـ جمعيا واستعماليا في البدايات األولى لمثورة؟ٖ

 _ماىي االستراتيجية التي تبناىا قادة الثورة في تحصيؿ االسمحة ؟ٗ

  _ الى اي مدى ساىمت الحدود الشرقية والغربية في تأميف السالح لمثورة ؟٘



11 
 

 

 

 المدخؿ

المنظمة السرية كما يسمييا البعض لـ تظير إلى الوجود صدفة بؿ أف جذورىا تعود إلى المؤتمر 

الثالث لحزب الشعب الجزائري, وتغذت مف قرارات المؤتمر الثاني ومف الوثيقة التي صادقت عمييا باإلجماع 

ث لحزب الشعب أسندت رئاسة المنظمة ـ وعمى أثر اشتغاؿ المؤتمر الثالٜٕٜٔقيادة نجـ  شماؿ إفريقيا سنة 

في محؿ كاف لممناضؿ سي  ٜٚٗٔفيفري  ٘ٔ.وفي (ٔ)*الخاصة إلى عضو المكتب السياسي محمد بموزداد

ميمود , منحت المنظمة طابعا شبو عسكري, وزودت ىذه المنظمة بيياكؿ خاصة بالكفاح المسمح الذي يعتبر 

غة الكفاح الراقية ىذه قد أعار أولوية لمعمؿ المسمح الذي يعد أساسيا ومحتوما وكاف المؤتمر عندما اختار صي

., فمف دواعي إنشاء ىذه المنظمة ىو الدفاع عف مسؤولي (ٕ)السبيؿ الوحيد إلى تحقيؽ االستقالؿ الوطني

حزب الشعب, حي كانت ميمتيا الخروج عف اإلطار السياسي لمحزب مما جعميا تنفصؿ عنو منذ يـو 

 .(ٖ)ؿ سري لتفادي أي فرصة قد يستغميا العدو لضرب الحزبتأسيسيا والعمؿ بشك

وقد استطاعت ىذه المنظمة أف تكوف نواة لجياز عسكري مف خالؿ ما قامت بو مف تحضيرات 

عداد قوة عسكرية مسمحة مف بيف مناضمي  اعتمادا عمى مبدأ السرية في العمؿ لضماف بنائيا فسعت لتييأة وا 

ديمقراطية المعروفيف والغير معروفيف, حيث تولى محمد بموزداد وآيت أحمد وقادة حركة انتصار الحريات ال

                                                           
*

٠ا، أضُ إٌٝ ؼضب سِغؼٛد، ٌٚذ تاٌعضائش اٌؼافّح ِرؽقً ػٍٝ  ؽٙادج اٌثىاٌٛ (: ٌمة تغ4299ٟ-4291ِؽّذ تٍٛصداد: )

 ، واْ ػضٛ فٟ اٌٍعٕح اٌّشوض٠ح.4291اٌؾؼة عٕح 
(4)

 .412َ، ؿ 4222ِؽّذ اٌؼشتٟ اٌضت١شٞ: ذاس٠خ اٌعضائش اٌّؼافش، ِٕؾٛساخ اذؽاد اٌؼشب، 
(9)

 .401، ؿ 9001ؽش٠ف تٓ داٌٟ ؼغ١ٓ، داسشاٌح ، اٌعضائش، ِؽّذ ٠ٛعفٟ، اٌعضائش فٟ ظً اٌّغ١شج إٌضا١ٌح، ذمذ٠ُ ِؽّذ ا
(9)

، ِؤعغح األتؽاز اٌؼشتٟ، داس اٌىٍّح 4ِؽّذ ؼشتٟ، ظثٙح اٌرؽش٠ش اٌٛطٕٟ األعطٛسج ٚاٌٛالغ، ذشظّح و١ًّ داغش، ط

 .999، ؿ 4299ٌٍٕؾش، ت١شٚخ، ٌثٕاْ، 
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بجانب األميف دباغيف إرساء قواعد المنظمة مف خالؿ إعداد برنامج عمميا حيث قاـ بموزداد يضـ عناصر 

 .(ٔ)ليا في قسنطينة وآيت احمد في العاصمة وولد حمودة في وىراف

وكاف   ٜٚٗٔلنعد ليذه المنظمة التي تنصيبيا سنة » ي وقد ورد في تقرير لمحمد بوضياؼ ما يم

مناضموىا مف المشيود ليـ بالشجاعة والسرية.. مما جعؿ ىذه المنظمة مختارة إلى الحد األقصى وبعد 

نزاعات حوؿ  كيفية اختيار مناضمي المنظمة, وبعد ستة أشير أصبحت المنظمة أمرا واقعا أسندت إدارتيا 

ونة مف منسؽ وطني وىو محمد بموزداد, ومسؤوؿ عسكري بمحاج الجياللي, ومسؤوؿ لييئة أركاف وطنية, مك

سياسي آيت احمد ممثال لبالد القبائؿ ومسؤوليف جيوييف وىـ أحمد بف بمة لوىراف, محمد ماروؾ لعمالة 

 .(ٕ)الجزائر, رقيمي الجاللي لجزائر العاصمة متيجة, ومحمد بوضياؼ لقسنطينة

عدة فروع ليا عبر كامؿ التراب الوطني, فقد قامت بإنشاء فروع ليا في  وقد تـ البدء في تأسيس

بقيادة مصطفى بف بولعيد الذي بدأ بدوره في تأسيس الخاليا  في المساجد اقتداء  ٜٚٗٔاالوراس سنة 

 .(ٖ)بالرسوؿ )ص( حيث أقسـ المجندوف عمى المصحؼ الشريؼ أف ال يتراجعوا وال يكشفوا سرا حتى الموت.

لي فإف التحوؿ مف مرحمة النضاؿ السياسي إلى فكرة الكفاح المسمح كاف نتيجة لفشمو وعقـ ىذا وبالتا

نشاء  النضاؿ الذي طاؿ دوف تحقيؽ نتائج ممموسة, فبدأ االنضماـ إلى الحركة المسمحة مف خالؿ تكويف وا 

داد جنود وضباط خاليا عسكرية عديدة مختصة في المناورات العسكرية, تيدؼ عمى المدى البعيد إلى إع

 جيش التحرير الوطني بيدؼ خوض غمار الحرب  والكفاح المسمح.

فقد كانت المنظمة الخاصة تراعي مجموعة مف الصفات لتجنيد عناصرىا مف بيف أعضاء المنظمة 

السياسية لحزب الشعب وكاف البد ليا التنظيـ السري أف يتوفر عمى مجموعة مف الصفات والمؤىالت البدنية 

                                                           
(4)

 .49اوغ١َٛ، اٌعضائش، ؿ ، داس ط4299-4291تٛتىش ؼفع هللا، اٌر٠ّٛٓ ٚاٌرغ١ٍػ اتاْ اٌصٛسج، 
(9)

، 4291-4211ػثذ اٌشؼّاْ تٓ اتشا١ُ٘ تٓ اٌؼمْٛ: اٌىفاغ اٌمِٟٛ ٚاٌغ١اعٟ ِٓ خالي ِزوشاخ ِؼافشج اٌفرشج اٌصاٌصح، 

 .449َ، ؿ 4299، اٌّؤعغح اٌٛط١ٕح ٌٍىراب تاٌعضائش، 9ض
(9)

٠قذس٘ا اٌّرؽف اٌٛطٕٟ ٌٍّعا٘ذ، اٌعضائش،  ،9ؼغٓ تِٛاٌٟ: إٌّظّح اٌؼغىش٠ح اٌغش٠ح ذرثٕٝ اٌىفاغ اٌّغٍػ، اٌزاوشج، ع 

 .11، ؿ 4229
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وية الدقيقة حيث يجب أف ال يتجاوز عمر كؿ منيـ ثالثيف سنة, القناعة بالكفاح المسمح, وكتماف والمعن

. بحيث ال (ٔ)السر, كما يجب مراعاة  االقدمية في الحزب وما إذا كاف لو اتصاؿ مع السمطات االستعمارية 

خوانو أو رفقائو أو أخمص الناس إليو بانضمامو  إلى الت نظيـ الجياز السري وكثيرا ما يعرؼ أحد مف أىمو وا 

يدىش بعض المجاىديف حيف يجتمعوف ألوؿ مرة في الخاليا, فيجد الواحد منيـ شقيقا, أو صديقا, أو قريبا 

. كما يجب أف تكوف لديو حدة الفطنة وقوة الذاكرة فضال عف القدرة (ٕ)قد سبقو إلى التنظيـ دوف أدنى عمـ منو

والجوع والنوـ لساعات قميمة, وكاف القبوؿ النيائي لممجند بعد  الجسدية كشرط أساسي الحتماؿ التعب

إخضاعو المتحانات صعبة نظرية وتطبيقية ويجب  أف يقسـ عمى المصحؼ الشريؼ عمى مواصمة العمؿ 

 .(ٖ)ضمف صفوؼ المنظمة وعدـ االنسحاب منيا

 الية:وقد قررت المنظمة الخاصة تكويف تنظيمات خاصة لممقاومة تتشكؿ مف الفرؽ الت

 المجموعة وتتكوف مف أربعة عناصر مقاتمة .ٔ

 الفصيمة تتكوف مف ثالث مجموعات باإلضافة إلى قائد, أي ثالثة عشرة مقاتال .ٕ

 المفرزة تكوف مف ثالث فصائؿ باإلضافة إلى قائدا الفصيمة أي أربعيف مقاتال. .ٖ

عداد كراسة وباكتماؿ ىذه الفرؽ يشرع في التدريب مباشرة, مف خالؿ وضع برنامج خاص لذلؾ , وا 

لمتدريب العسكري, تشمؿ اثني عشر درسا, سحبت منو خمسوف نسخة وزعت عمى القادة فقط, كما ركزت كؿ 

التدريبات عمى الجانب النظري والتطبيقي المتعمؽ باستخداـ األسمحة والمتفجرات وتكتيؾ حرب العصابات, 

 .(ٗ)وفف الكمائف

 ة شبكات مثؿ:كما يوجد لممنظمة مصمحة عامة مقسمة إلى عد

                                                           
(4)

، ٚسعاٌح ١ًٌٕ ؽٙادج اٌّاظغر١ش اٌؽذ٠س 4299- 4291أِاي ؽ١ٍٟ: اٌرٕظ١ُ اٌؼغىشٞ فٟ اٌصٛسج اٌرؽش٠ش٠ح اٌعضائش٠ح، 

 .994، ؿ 9009تاذٕح،  ٚاٌّؼافش، ظاِؼح اٌؼم١ذ اٌؽاض ٌخضش،
(9)

 .401ٌقشاع اٌغ١اعٟ(، داس إٌفائظ ، ت١شٚخ، ؿ تغاَ اٌؼغ١ٍٟ: ٔٙط اٌصٛسج اٌعضائش٠ح، )ا
(9)

 .994، ؿ اٌّشظغ اٌغاتكآِاي ؽ١ٍٟ: 
(1)

، 4292اٌٍّرمٝ االٚي تاذٕح  4291ِقطفٝ ٘ؾّاٚٞ: اٌرٕظ١ُ اٌؼغىشٞ اٌغ١اعٟ ٌٍصٛسج ِؼاٌُ تاسصج فٟ شٛسج ٔٛفّثش 

 .409، ؿ 4229ظّؼ١ح أٚي ٔٛفّثش ٌرخ١ٍذ ٚؼّا٠ح ِآشش اٌصٛسج فٟ االٚساط، تاذٕح، 
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يقوـ قائد ىذا الجياز بتوفير المالجئ السرية لمفاريف المطموبيف , وكذا  حيث والتواطؤ:شبكة االشتراك  .ٔ

 إعداد مخابئ لألسمحة.

ومف مياميـ صنع وتركيب مختمؼ أنواع المتفجرات كالقنابؿ المحرقة واليجومية وكذا  شبكة الصناع: .ٕ

 رأس ىذا القسـ  بمحاج جيالني. دراسة تقنيات تخريب الجسور حيث كاف عمى

: وتعد مف أكبر الشبكات لتعدد واتساع المياـ الموكمة réseau de  communicationشبكة االتصاالت: .ٖ

إلييا حيث نجد قسـ اإلشارة وىو مختص بالراديو والكيرباء" استقباؿ اإلشارات, وجمع المعدات وصنعيا 

زة االتصاالت والتدريب عمى استعماليا وقسـ آخر ميمتو  وتركيبيا, وكذا قسـ االتصاالت ميمتو شراء أجي

رصد تحركات وتنظيمات األجيزة اإلدارية والبوليسية والعسكرية االستعمارية ومعاقبة الخونة الذيف يكونوف 

آذاف  وعيوف عمى تحركات أفراد الشعب لصالح المخابرات االستعمارية حتى يتسنى ليا معرفة أي 

 .(ٔ)تطور

 تصفية الخونة وغالة اإلدارة االستعمارية والقياـ بتفجير مراكز بعمميات القياـوميمتو  قسم الغذاء: .ٗ

تواجد العدو في المراحؿ القادمة, وقد كانت ىذه   معزولة عف بعضيا البعض حتى تكوف مفصولة فصال  

اعدىا ظرؼ حوالي سنة تمكنت المنظمة الخاصة مف إرساء قو  . وفي(ٕ)تاما محافظا عمى أمف المنظمة

( مجند ٓٓ٘ٔالييكمية والنظامية عبر التراب الجزائري حيث وصؿ عدد أفرادىا حوالي ألؼ وخمسمائة )

 يخضعوف إلى نظاـ في غاية السرية الكاممة وتدريب مستمر.

واالكيد أنت وصوؿ المنظمة الخاصة إلى ىذه الدقة في الييكمة والتنظيـ في عدد المجنديف يرجع إلى 

 ب.مجموعة مف االسبا

 اف ىذه المنظمة الشبو عسكرية تمثؿ االطار الذي سينخرط فيو عدد مف عناصر المقاومة. .ٔ

 أف ىذه المنظمة في األداة العسكرية لمحزب وىو الذي يقرر وقت اعالف الثورة. .ٕ
                                                           

(4)
 .499عاتك، ؿ اٌٟ: ِشظغ ؼغٓ تِٛ

(9)
 .999ِاي ؽ١ٍٟ: اٌّشظغ اٌغاتك، ؿ ا
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اف ىذه المنظمة جزء مف التركيبة حزب  الشعب أو حركة انتصارات الحريات الديمقراطية,  .ٖ

عية لمجموعة مف القوى التي كاف عمييا أيضا أف تكوف مجندة لتأدية دورىا باعتباره المقدمة الدفا

 .(ٔ)في تعبئة الطبقات الشعبية

البدء في تحقيؽ أىدافيـ العممية التي قامت مف  منضاليياوبعد إرساء دعائـ المنظمة كما يجب عمى 

البحث عمى السالح حيث أعتبر اجميا ىذه المنظمة بخطوات ثابتة لتفجير الثورة وقد كاف محورىا األوؿ ىو 

السالح مف أكبر المياـ ليذه المنظمة, فقد لجأت المنظمة الحصوؿ عمى السالح بسرية قادمة, قد حمت أوؿ 

 ٕٖٓدفعة سالح مف ليبيا إلى الجزائر عبر وادي سوؼ إلى بسكرة, وقد بمغ عدد القطع ثالثمائة وعشروف )

دفعة أخرى مف السالح عمى مراحؿ, أما في الجانب المالي فقد بندقية( كما قاـ المناضؿ بناي واعمي بجمب 

خصص لممنظمة الخاصة مائة ألؼ فرنؾ فرنسي قديـ, ومف أصؿ المبمغ تدفع مخصصات قادة المناطؽ 

 ٘وىذا ما يعكس افتقار المنظمة لإلمكانيات المادية, وليذا الغرض تـ اليجوـ عمى بريد وىراف في 

ى مبمغ ثالث مالييف ومائة وسبعيف ألؼ فرنؾ فرنسي مف قبؿ سويداني بوجمعة وتـ االستيالء عمٜٜٗٔافريؿ

 .(ٕ)وبمحاج بوشعيب ومحمد خيضر وعمر حداد

ونتيجة لتزايد الحاجة لتمويؿ المنظمة واتساع فرعيا كاف رجاليا مستعدوف لتنظيـ العمميات الثورية وفي 

نما يجب أف نأخذ حيثما توجد ىذا السياؽ يقوؿ أحمد بف بمة في مذكراتو: " أننا ال نع دـ نقود في الجزائر وا 

إذا كنا عمى استعداد لمتضحية بحياتنا في ىجوـ عنيؼ ضد  في البريد أو البنوؾ... لنكف منطقييف مع أنفسنا

. وبيده العممية قد تجاوزا أعضاء المنظمة  األزمة (ٖ)المحتؿ فال ينبغي أف نتخثر احتراما أماـ خزائف مالو"

بذلؾ يمكف شراء األسمحة وتخميص الحزب مف الديوف التي كانت في تزايد مستمر, والى جانب ىذه المالية و 

العممية قامت المنظمة الخاصة بمياـ أخرى مثؿ تحمؿ مسؤولية الفاريف مف اإلدارة االستعمارية كمقاومي 

                                                           
(4)

، ِٕؾٛساخ ٚصاسج اٌّعا٘ذ٠ٓ ، اٌّشوض اٌٛطٕٟ ٌٍذساعاخ 4299-4291اٌرغ١ٍػ ٚاٌّٛافالخ اشٕاء اٌصٛسج اٌرؽش٠ش٠ح، 

 .29ؿ -4291ٚاٌثؽس فٟ اٌؽشوح اٌٛط١ٕح ٚشٛسج أٚي ٔٛفّثش 
(9)

، اٌّؤعغح اٌٛط١ٕح ٌٍفْٕٛ 4299-4299ذّش اٌقِٛاَ ٚذطٛس شٛسج اٌرؽش٠ش اٌٛطٕٟ اٌعضائش٠ح، اصغ١ذٞ ِؽّذ ٌؽغٓ: ِؤ

 .19 -11، ؿ ؿ 4292اٌّطثؼ١ح، ٚؼذج اٌشغا٠ح، اٌعضائش، 
(9)

 .99، ؿ 4294، ِٕؾٛساخ داس األدب، ت١شٚخ، 9سٚت١ش ١ِشي :ِزوشاخ اؼّذ تٓ تٍح: ذشظّح اٌؼف١ف األخضش، ط
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حمموف قساوة العيش , في ظروؼ مزرية بعيد عف قراىـ يتٜٛٗٔ-ٜ٘ٗٔالقبائؿ الذيف ظموا في األدغاؿ بيف 

وقد بمغ عددىـ حوالي خمسيف مناضال , وقد كانت القرى التي ينتموف إلييا تتعرض بيف الحيف واآلخر إلى 

مضايقات وتفتيش دقيؽ وقد تولى ىذه المسؤولية فرع االوراس بقيادة مصطفى بف بولعيد ومنطقة وىراف بقيادة 

 .(ٔ)بف بمة

في بسكرة ومحاولة تفجير تمثاؿ األمير عبد القادر  cachrou)والى جانب ذلؾ  عممية كاشرو) 

خفاء سياستو القمعية لمجزائرييف التي ىي  بالعاصمة الذي أقامو الحاكـ " نايجميف" ّذرا لمرماد في العيوف وا 

 .(ٕ)دليؿ عمى الرغبة الممحة لرجاؿ المنظمة الخاصة عمى رفع السالح واسترجاع   الحرية

د أحرزت انتصارات عديدة في مجاؿ االغارة عمى مراكز العدو المالية وبما اف المنظمة الخاصة ق

فرنؾ ,كمفت المنظمة الخاصة محمد خيضر  ٓٓٓ,ٓٚٔمالييف و ٖخاصة بريد وىراف الذي  نتج عنو 

بتسيير األمواؿ إلى المكاف المعيف بمرحمتيف ألف النائب حركة انتصار الحريات الديموقراطية لـ يرضى بأخذ 

نقدية ذات القيمة الكبيرة, وأما المبمغ المتبقي الياـ فيسحب فيما بعد, وبيذا أمرت المنظمة الخاصة األوراؽ ال

عبد القادر بمحاج الذي عرؼ بالرائد )كوبوس( بتسيير كؿ مف الجزء الثاني مف المبمغ, واألسمحة التي 

ر فاستغرب الجميع استغرابا كبيرا استخدمتيا مفرزة المعاوير, و أبى مسؤوؿ الشؤوف العسكرية أف يمتثؿ لألوام

وبيذا السموؾ قد انظـ بمحاج إلى الخونة وأوكمت الميمة إلى محمد يوسفي الذي ىو بدوره كمؼ التاجر 

الوىراني عيسى مقراف بتحويؿ ما تبقي مف المبمغ إلى أوراؽ نقدية, وحوؿ جزء مئة إلى المصرؼ أما الجزء 

ي وبعد إعالف حالة اإلنذار قامت المنظمة الخاصة بعممية الياء اآلخر فقد حوؿ إلى مكتب البريد المركز 

 وتضميؿ السمطات وبيذا عمدت الصحافة إلى نشر مقاالت حارقة حوؿ ما حدث.

 

                                                           
(4)

 .11، ؿ ِشظغ عاتك ِؽّذ ؼشتٟ: 
(9)

 .992أِاي ؽ١ٍٟ: ِشظغ عاتك، ؿ 
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كما قامت السمطات االستعمارية بإلقاء القبض عمى نور الديف اسطنبولي الذي كاف مف مناضمي 

. إال (ٔ)البريد الذي كاف اسمو مسجؿ في القائمة السوداءالجزائر العاصمة فقد كاف يعمؿ في مرافقة قطارات 

يمكف أف يخطر بباؿ أية شرطة أنو  وماقافأف ىذا الحدث لـ يؤثر في استمرارية المنظمة الخاصة, 

باستطاعة القادة  أف يقدموا مف العاصمة واف يقوموا بأنفسيـ بالعممية, كؿ مف احمد بف بمة, آيت احمد, 

 .(ٕ)ومحمد يوسفي

ذ البداية حددت المنظمة الخاصة ىدفيا األوؿ في مجاؿ جمع السالح باعتباره عصب الثورة وىو فمن

.فقد كاف عدد (ٖ)الذي يحدد مدى نجاحيا أو فشميا فقد كانت ىناؾ مصادر داخمية محمية لمسالح المتوفر

 كبير مف الجزائرييف يممكوف بنادؽ صيد حيث كانت ىذه الممكية مقسمة إلى قسميف:

 بنادؽ صيد مرخصة مف طرؼ السمطات الفرنسية في العادة أف السمطات الفرنسية ال  م األول:القس

 تعطي ىذه الرخص إاّل لألفراد الذيف تثؽ بيـ والذيف لـ يكونوا محؿ شؾ مف قبؿ السمطات .

 :ي تمثؿ في بنادؽ صيد تممكيا أفراد الشعب الجزائري بصورة سرية يشترونيا سرا مف بائع القسم الثاني

 السالح بعيدا عف السمطات الفرنسية.

 :تتمثؿ في غنائـ حصؿ عمييا جيش التحرير إثر معارؾ ضارية مع جنود العدو الفرنسي,  القسم الثالث

وقد كانت ىذه الغنائـ بالنسبة لموالية الثانية والثالثة والرابعة التي تمثؿ المصدر الرئيسي لمسالح لكوف ىذه 

خميا وال يوجد ليا حدود مع الدوؿ المجاورة مما قد يسيؿ ليا الحصوؿ عمى الواليات الثالثة معزولة دا

 .(ٗ)األسمحة

وبيذا أف الثورة اعتمدت عند انطالقتيا عمى مبدأ التسميح الذاتي حيث أف شروط التحاؽ المواطف 

الجيش الجزائري بالثورة ىو المشاركة بعممية وأف يفتؾ السالح بنفسو, كما يوجد أيضا مف المجنديف في 

                                                           
(4)

 499-491ِشظغ عاتك، ؿ ؿ ِؽّذ ٠ٛعفٟ: 
(9)

 .499، ؿ ِؽّذ ٠ٛعفٟ اٌّشظغ اٌغاتك    
(9)

  .499ِقطفٝ عؼذاٚٞ: إٌّظّح اٌخافح ٚدٚس٘ا فٟ االػذاد ٌٍصٛسج أٚي ٔٛفّثش، ِر١عح ٌٍطثاػح، تشالٟ، اٌعضائش، ؿ 
(1)

 .999، ؿ 4224، داس اٌثؽس، لغٕط١ٕح، 4، ض4عذ٠ذج،طػّاس ل١ًٍ: ٍِؽّح اٌعضائش اٌ
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الفرنسي الذيف فروا بأسمحتيـ فالرصاصة التي يتحصؿ عمييا المجاىد بحقيا بؿ في بعض األحياف يحاسب 

 .(ٔ).ٚ٘ -ٙ٘ -ٗ٘الشخص عمييا, فمو كاف السالح متوفرا لدى الجزائرييف لتغيرت أبعاد المعركة سنوات 

انيا واجيت العديد مف  فالمنظمة الخاصة قامت ببذؿ كؿ مجيوداتيا في تأميف مصادر السالح إالّ 

الصعوبات التي حالت دوف الحصوؿ عمى السالح بسيولة وبالكميات المرغوبة داخؿ الجزائر بالقرب مف 

 حدودىا ما عدا في حاالت استثنائية, وقد تجسد ذلؾ في العديد مف الصعوبات.

ح والتجييز, شح مصادر التمويؿ حيث اف المنظمة كانت في حاجة إلى الماؿ لتغطية نفقات التسمي .ٔ

 حيث كاف مصدر تمويميا الحزب بالدرجة األولى الذي كاف يقدـ ليا مساعدات متواضعة.

ازدياد يقظة مصالح األمف وتشديد الرقابة عمى عمميات تيريب السالح حيث قامت السمطات  .ٕ

االستعمارية بحجز العديد مف األسمحة والمتفجرات إاّل أف ىذه المنظمة قد واجيت ىذه العقبات 

حيث الزمت  عممية فردية باستراتيجية منظمة لمحصوؿ عمى السالح مف خالؿ جعؿ عممية التسميح

عمى كؿ مناضؿ بامتالؾ سالحو الشخصي ففي االوراس مثال فرض مصطفى  بف بولعيد عمى 

كؿ مناضؿ اف يمتمؾ بندقية ومائة خرطوشة ,وفي وىراف يذكر الحاج بف عال أف كؿ مناضمي 

المدينة دفعوا مبمغ ستة أالؼ فرنؾ فرنسي قديـ لمحصوؿ عمى سالح فردي المنظمة الخاصة ب

وذلؾ لتفتيت العقبة المالية والتقميؿ مف األخطار األمنية حيث في حالة انفضاح أمر احد 

المناضميف فإف القضية ستبقى فردية معزولة عف المنظمة حتى ال تتعرض لمكشؼ والمتابعة 

 .(ٕ)والتفتيش

وبتمؾ الخيانة اكتشفت مصالح االمف الفرنسية ىذه  ٜٓ٘ٔلمشؤوـ " كوبوس" سنة كما جاءت خيانة ا

المنظمة وأنيا ىي فعال التي قامت بالسطو المسمح عمى مكتب البريد المركزي بوىراف وىكذا ستنذر سنة 

                                                           
(4)

 .991- 999، ؿ 9002،   ِٛفُ ٌٍٕؾش، اٌعضائش، 4ػثذ اٌمادس تٕٛس: ؼٛاس ؼٛي اٌصٛسج، ض
(9)

 .491عاتك، ؿ ِقطفٝ عؼذاٚٞ: ِشظغ 
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بنياية المنظمة الخاصة , سبب سكوت المكتب السياسي لحركة انتصار الحريات الديموقراطية عمى  ٜٓ٘ٔ

 .(ٔ)لكفاح المسمح مف جية, وبسبب خيانة جيالني بمحاج مف جية أخرىا

 إاّل اف اكتشاؼ ىذه المنظمة يحيط بيا الغموض نظرا لكيفية اكتشافيا مف قبؿ السمطات االستعمارية:

  أنيا اكتشفت مف قبؿ السمطات االستعمارية كتنظيـ شبو عسكري دوف العمـ بأعضائيا سنة

 .(ٕ)ريد وىرافعف طريؽ حادثة ب -ٜٗ -ٛٗ

  اعتقاؿ السمطات االستعمارية لطالب مف بينيـ محمد يزيد الذي كاف يحمؿ وثائؽ عف الجيش

 .ٜٜٗٔالسري في ماي 

  تواطؤ الجناح السياسي لحركة انتصار الحريات الديمقراطية مع السمطات االستعمارية

 .(ٖ)بالتخمص مف المنظمة و ىذا لرفضيا العمؿ المسمح

 ادة المنظمة, حيث حؿ أحمد بف بمة محؿ حسيف ايت احمد الذي تـ اتيامو عندما وقع تغير ق

بأنو متواطئ مع المجموعة البربرية التي حاولت االستيالء عمى الحزب بزعامة "رشيد عمي 

يحي" وعندما حاولت مجموعة المنظمة تأديب "عبد القادر خياري" في تبسة تمكنت السمطات 

اصة وألقت القبض عمى نسبة كبيرة مف المسؤوليف وذلؾ يـو الفرنسية مف اكتشاؼ المنظمة الخ

 .   (ٗ)ٜٓ٘ٔمارس  ٛٔ

وخالصة القوؿ إف المنظمة الخاصة قامت بإرساء قاعدة ثورية صحيحة كفيمة بضماف نجاح العمؿ 

المسمح  وذلؾ مف خالؿ األعماؿ التي أنجزتيا بكؿ جدية وتقنية ,حيث استطاعت إف تكّوف عددا معتبرا مف 

اؿ والمناضميف المتفننيف في أساليب القتاؿ وطرؽ استعماؿ السالح مف خالؿ الجانب النفسي والتكويف الرج

العقائدي, حي استغمت كؿ الوسائؿ والطرؽ في سبيؿ الحصوؿ عمى السالح داخؿ وخارج التراب الوطني مف 
                                                           

(4)
 .499ِؽّذ ٠ٛعفٟ: ِشظغ عاتك، ؿ 

(9)
 .91، ؿ 4299، اٌعضائش ، 4، عأتٛ لاعُ عؼذ هللا:  " ؼذ٠س ِغ ػّاس تٓ ػٛدج" ِعٍح اٌثاؼس 

(9)
، سعاٌح ١ًٌٕ ؽٙادج اٌّاظغر١ش، 4291 -4219ِِٛٓ اٌؼّشٞ: ؼشوح أرقاس اٌؽش٠اخ اٌذ٠ّمشاط١ح ٔؾؤذٙا ٚذطٛس٘ا، 

 .419، ؿ 9000-4222اؽشاف ػثذ اٌىش٠ُ تٛاٌقفقاف، لغٕط١ٕح، 
(1)

 .919، ؿ 4211االعالِٟ، ت١شٚخ،  س اٌغشب، دا4، ط4299ػّاس تٛؼٛػ: اٌراس٠خ اٌغ١اعٟ ٌٍعضائش ِٓ اٌثذا٠ح ٌٚغا٠ح 
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المية الثانية ,خاصة ليبيا خالؿ الدوؿ التي كانت مسرحا لمواجيات قوات المحور والحمفاء اثناء الحرب الع

التي كانت تستحوذ عمى كميات كبيرة مف السالح تـ إدخاليا عف طريؽ وادي سوؼ, وأيضا تونس حيث 

كانت ضربة قاسية لرجاليا الذي  ٜٓ٘ٔكانت تتـ عممية التخزيف في منطقة االوراس, إال أف اكتشافيا سنة 

 ليذه المنظـ غير موازيف القوة
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الحدود الشرقية والغربية ودورىا في عممية التسميح سنة الفصؿ األوؿ : 
 ـٜٗ٘ٔ

 

 ـٜٗ٘ٔدور دوؿ الحدود الشرقية في عممية التسميح سنة  - ( أ
 

                ـٜٗ٘ٔدور الحدود الغربية في عممية التسميح سنة  -ب(      
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 ـ ٜٗ٘ٔدورىا في عممية التسميح سنة الفصؿ األوؿ : الحدود الشرقية والغربية و 

 دور دوؿ  الحدود الشرقية في عممية التسميح:  -أ(   

منذ األياـ األولى إلعالف اندالع الكفاح  المسمح في الجزائر  وما رافقو مف إعالف بياف أوؿ نوفمبر عبر 
إذاعة صوت العرب مف القاىرة ,التي قامت بنشر بيانات الثورة  وسير العمميات الحربية, أف الرأي العاـ 

ي الرسمي الشعبي يتضامف مع الثورة الجزائرية, حيث نشط مكتب جبية التحرير الوطني في القاىرة العرب
الذي كاف يشرؼ عميو األخوة بف بمة وايت أحمد, ومحمد خيضر, حيث نشط ىذا المكتب محاوالت االتصاؿ 

الجزائرية وقد كاف بمعظـ المسؤوليف العرب في المشرؽ واطالعيـ عمى صورة األحداث التي شيدتيا الساحة 
 .(ٔ)السالح عمى رأس األحداث

وبيذا استجابت كؿ مف تونس وليبيا لدعـ الثورة الجزائرية وتخصيص ترابيا لنقؿ السالح وتدريب الثوار 
 الجزائرييف.

_ تونػػػس: كانت تونس البوابة الشرقية لثورة الجزائرية في دخوؿ األسمحة والمؤونة الحربية إلييا, وقد أّكد ٔ
عديد مف المجاىديف أف الحدود التونسية كانت مف أىـ المعايير لممجاىديف ونقؿ األسمحة القادمة مف ليبيا ال

ومصر الشقيقيف حيث ارتكز الدعـ المادي  بالنسبة لمحكومة التونسية عمى فتح حدودىا لمثورة الجزائرية إلى 
المستوى التنظيمي في مجاؿ إمداد .واتخذت عدة إجراءات لمتنسيؽ عمى (ٕ)جانب مراكز تجميع األسمحة

الجزائر بالسالح والذخيرة, وفي ىذا اإلطار التقى بف بمة وصالح بف يوسؼ عدة مرات في طرابمس والقاىرة 
و كاف جماؿ عبد الناصر ٜ٘٘ٔوتكونت لجنة تنسيؽ بيف صالح بف يوسؼ وأحمد بف بمة مع نياية سنة 

في المغرب العربي في طريؽ ممثمة الضابط فتحي الديف  وقتئذ المدعـ الرسمي واألساسي لحركات التحرر
الذي *ـ القائد الجيالني بف عمر ٜٗ٘ٔومف الذيف انظموا إلى المقاومة بتونس والتحقوا بالثورة الجزائرية سنة 

اشترى مجموعة مف األسمحة مف تونس وكوف بيا فرقة مف الجنود وخاض بيا معارؾ ضد القوات الفرنسية 
ومنطقة تبسة, وجنوبيا وكانت لو اتصاالت شخصية مع مصطفى بف بولعيد ,وكمفو بف بمة  بمنطقة  الرديؼ

.ومف أكبر مراكز (ٖ)إلى أف وافتو المنيةالميدان بحراسة األسمحة القادمة مف الشرؽ وظؿ مواصال عممو في
                                                           

(4)
 990ػّاس ل١ًٍ: ِشظغ عاتك ،ؿ

(9)
 .419، ؿ 9049، داس اٌؽىّح، اٌعضائش، 4299-4291ِش٠ُ فغ١ش: ِٛالف اٌذٚي اٌؼشت١ح ِٓ اٌمض١ح اٌعضائش٠ح 

 ، تّٕطمح صاس٠ف تاٌعضائش.90/44/4299، اعرؾٙذ فٟ 4299اٌع١الٟٔ تٓ ػّش ِٓ ِٛا١ٌذ  *
(9)

 -499ماعُ ٚآخشْٚ: اٌمٛاػذ اٌخٍف١ح ٌٍصٛسج اٌعضائش٠ح اٌعٙح اٌؾشل١ح ، )د.ْ(  ، طثؼح ٚصاسج اٌّعا٘ذ٠ٓ،  ؿ ؿ ِؽّذ تٍ

491. 
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ناؾ تنسيؽ مع قتاؿ الجزائرييف والتونسييف بالجباؿ بمنطقة قفصة والجريد والظير وشريط المناجـ وكاف ى
مجاىدي منطقة وادي سوؼ وكاف التنظيـ في قطاع قفصة مدعـ مف طرؼ منظمة سرية تدعى " السيؼ 
السود" وكانت تقوـ بالدعاية لممقاومة وتجميع األمواؿ والمعمومات وكاف الجزائريوف بقيادة محمد العربي بف 

ريبي مف نفطة ,وتقدـ الفصائؿ التونسية عمر الصوفي أما التونسيوف فكانوا بقيادة الطاىر بف األخضر الف
 ٔٔالجزائرية, المشتركة وتعداد أفرادىا التي كانت تشتغؿ في تيريب السالح, ومقاومة ىذه المناطؽ وعددىا

 .(ٔ)فصيمة ومف أىميا الفصيمة التي كاف أحد قادتيا الطالب العربي

لعبور أراضييا ومف تدفؽ األسمحة ليا,  إف تونس لـ تبخؿ عف الثورة الجزائرية بأف تكوف قاعدة خمفية ليا
 حيث أف جنود جيش التحرير قد قاموا بالتسمؿ إلى األراضي التونسية لمبحث عف السالح

مف مجموع األسمحة  %ٓٛقد مثمت تونس معبرا أساسيا لتمويف جيش جبية التحرير الجزائري بالسالح نسبة 
اتقيا مسؤولية تنظيـ وتسييؿ القيادة الجزائرية, فإنو بعد االستقالؿ  سوؼ تأخذ عمى ع ٜٙ٘ٔقبؿ مارس 

قد شيد نشاط غير عادي في  ٜٙ٘ٔويذىب فتحي الديب إلى القوؿ  أف النصؼ الثاني مف شير مارس 
حراز تونس  ٜٙ٘ٔتيريب األسمحة  عبر الحدود الميبية التونسية, بكميات وفيرة مف السالح ومنذ منتصؼ  وا 

رنسية مف مناطؽ الحدود التونسية, أصبحت الطريؽ سالكة ومفتوحة إليصاؿ عمى استقالليا وجالء القوات الف
األسمحة ,حيث قامت بتجييز جيش التحرير بمختمؼ الذخيرة ومالييف القطع الحربية, ولّما أشتد ساعد الثورة 

ية, تجيزت باألسمحة العصرية ,كأجيزة الالسمكي والمضادات الحيوية التي كاف مصدرىا مف المقاومة التونس
وكانت تنقؿ بواسطة سيارات الحرس والجيش الوطني عف طريؽ بنقرداف, وتجمع األسمحة في المستودعات 
التي أحدثت عمى غرار مراكز التدريب والمعسكرات في كؿ مف: نقريف, مكثر, وجندوبة, الكاؼ, تاجرويف, 

 ٜٚ٘ٔ/ٜٓ/ٙٓالفرنسية بتاريخ قمعة سناف, والقصريف, وحيدرة, الرديؼ...الخ, ففي مذكرة لوزارة الخارجية 
قطعة  ٜٓٓونياية جويمية مف نفس السنة تـ تسريب أكثر مف  ٜٚ٘ٔتشير إلى أنو ما بيف الفاتح جانفي 

قطعة سالح , كؿ شير بصفة سرية  ٓٓ٘ٔ, بشيادة الجنيراؿ "صالف"مرورٜٚ٘ٔسالح وفي شير جويمية 
 .(ٕ)يأتي ثالث أرباعيا مف تونس

لتونسية عمى الرغـ مف الصعوبات الداخمية في سياستيا وبعض المعارضيف أمثاؿ وبالتالي فإف الحكومة ا
بورقيبة قد ساىمت إلى حد بعيد في فتح المجاؿ لمتسميح الثورة الجزائرية مف بقايا المقاومة التونسية باإلضافة 

                                                           
(4)

 .499ِؽّذ تٍماعُ ، اٌّشظغ اٌغاتك، ؿ  
(9)

 ؼف١ع اٌطثاتٟ، اٌؽشوح اٌٛط١ٕح، ذٛٔظ ٚاٌصٛسج اٌعضائش٠ح: ذغش٠ة اٌغالغ ِٚشاوض اٌرذس٠ة، اٌّعٍح اٌرٛٔغ١ح تراس٠خ

 ،94/02/9040اٌؼغىشٞ 
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إليصاؿ األسمحة  إلى فتح حدودىا الستقباؿ األسمحة اآلتية مف مصر ودوؿ المشرؽ العربي والدوؿ األجنبية 
 عبر حدودىا إلى الجزائر الى المناطؽ الحدودية.

نتيجة لمموقع الجغرافي لتونس الذي سمح ليا بأف تكوف قاعدة استراتيجية حيوية مف حيث التمركز والراحة 
جنديا  ٕٓٓٓٓوالعالج والتدريب والتخطيط لمعمميات العسكرية واليجومات حيث كاف حوالي عشريف الؼ 

ا ويقوموف بعمميات عسكرية ضد القوات الفرنسية وتخريب األسالؾ الشائكة المكيربة , كما قدمت يقيموف بي
الحكومة التونسية إلى جيش التحرير خمس شاحنات عسكرية كيدايا لتسييؿ نقؿ المؤف, كما كانت التجييزات 

 .(ٔ)التي تصؿ إلى جيش التحرير في الداخؿ معفية مف الضرائب الجمركية

وذلؾ بإنشاء النظاـ العسكري لمثورة  ٜٙ٘ٔـ نشاط جبية التحرير الوطني بتونس منذ ماي وبيذا تدع
الجزائرية تحت مسؤولية عبد الحي األوراسي, وبعدىا بإشراؼ محساس ,حيث توطد النشاط العسكري بقاعدة 

ة تسييالت معتبرة تونس, كما ازدادت قوة التأييد الشعبي بتونس مع القضية الجزائرية وقدمت الحكومة التونسي
 .(ٕ)ـ ٜٙ٘ٔلمثورة الجزائرية وأصبح ليذه األخيرة نفوذىا الخاص بتونس منذ سنة 

كاف مبعوثو جبية التحرير الوطني قبؿ استقالؿ تونس يقوموف بتمويف الجيش لتوضيح اىداؼ الثورة بسرية  
دوف تردد, وأماـ تشدد جبية تامة لكف بعد حصوؿ ىذا البمد عمى استقاللو التاـ أصبح دعـ الثورة عمنا وب

التحرير الوطني في التمسؾ بمبدئيا االستقاللي التحرري, قامت الحكومة التونسية بالوقوؼ موقفا صريحا مف 
 .(ٖ)القضية الجزائرية

_ ليبػيا: كانت ليبيا أثناء الثورة التحريرية بمثابة الرئة التي تتنفس بيا الجزائر منذ اندالع ثورتنا التحريرية ٕ
نت الدفاعات األولى مف السالح والذخيرة تدخؿ عف طريؽ األخوة الميبييف المختصيف في تيريب السالح كا

مف قاعدة العظـ البريطانية ومختمؼ معسكرات الجيش البريطاني المنتشرة في مختمؼ أنحاء برقة التي 
. حيث أف ىذه (ٗ)بمستعرضت لمرقابة الشديدة مف طرؼ االنجميز وبالتالي انتقؿ نشاط التيريب إلى طرا

العمميات كانت مع التنسيؽ مع  الجزائرييف مثؿ أحمد بف بمة الذي قاـ باالنتقاؿ إلى طرابمس الغرب واستالـ 
عدادىا لتيريب مباشرة إلى الجزائر, والتي  مبمغ خمسة آالؼ جنيو إضافية لتوفير أكبر كمية مف السالح, وا 
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 .992ؼفـ أتٛ تىش، ِشظغ عاتك، ؿ 
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لحدود الميبية إلى منطقة التخزيف داخؿ تونس, والمرحمة الثانية تـ بواسطة الجماؿ عمى مرحمتيف األولى مف ا
 .(ٔ)مف تونس إلى األوراس مرورا بمنطقة الكاؼ

لوال الميبييف لما تمكنا مف تمرير » وىذا أكده أحمد محساس أحد مفجري الثورة الجزائرية لجريدة  الخبر بقولو 
في إحدى » بيا في تسميح الثورة الجزائرية قاؿ : وعندما سئؿ عمى دور لي« قطعة سالح واحدة إلى الجزائر

المرات مع بداية الثورة سمعنا ىرجا ومرجا في العاصمة الميبية طرابمس فمما سألنا عما يحدث قيؿ لنا أف 
الجيش الفرنسي ىجـ عمى ليبيا إاّل أنو تبيف لنا أف األمر ال يعد سوى فرقة جيش التحرير بكؿ معداتيا عبر 

ؿ األراضي الميبية, وكاف يقود ىذه الفرقة ضابط جزائري جاء مف آسيا,  وفّر إلى القاىرة, ثـ الحدود إلى داخ
دخؿ إلى طرابمس وىناؾ استقبمناه ودربناه وأرسمناه مع قافمة إلى االوراس وبعد شيور نزؿ مف  األوراس وعاد 

فوه ورحبوا بع  ألنيـ كانوا إلى طرابمس مع جنود جيش التحرير , فظنيـ عمى الحدود فرنسييف وناداىـ فعر 
عمى سابؽ معرفة بيو جاؤوا بو إلينا فاستقبمناىـ وزودناىـ بالسالح وقفموا عائديف إلى األوراس  إليصاؿ 

 .(ٕ)«السالح إلى جيش التحرير 

...قدموا لنا كؿ ما » وعندما سئؿ عمى كيفية مساعدة الميبييف في عممية نقؿ السالح إلى الداخؿ قاؿ: 
والشعب الميبي كاف يؤيدنا بشكؿ مطمؽ *ركونا نستعمؿ أراضييـ وىو تحت سيطرة جيوش الحمفاءيممكوف, ت

رغـ أننا في البداية كّنا ننشط في سرية تامة, وال يمكنؾ اف تسمع بجزائري في ليبيا نيائيا في تمؾ الفترة , 
 .(ٖ)«ع بو في سرية تامة عندما يصادفني أي مشكؿ مف حيف إلى آخر الجأ إلى رئيس الوزراء الميبي واجتم

قمت شخصيا بربط » بخصوص مساىمتو في طوارؽ ليبيا في نقؿ السالح إلى المجاىديف في الداخؿ ذكر: 
طوارؽ ليبيا الجزائر بالثورة الجزائرية فبعدما أصبحت ميـ إدخاؿ السالح عبر تونس ميمة  صعبة ألف 

 «*بالحزب الحاكـ في تونس )التجمع الدستوري( الفرنسيوف كانوا يتحركوف بسرية في تونس اتصمنا سياسيا

ذا كاف » وجاءنا وفد رسمي منو وقالو  سمعنا أف لديكـ مشكؿ مع حكومتنا ال ترجعوا إلى الوراء اصمدوا, وا 
مف الواجب قطع الجنوب التونسي وربطو مع الثورة الجزائرية كأرض عربية اسالمية ثورية فإننا سنفعؿ ذلؾ, 

لكننا قمنا اذا كانت األمور ستصؿ إلى ىذا المستوى فعمينا أف نبحث عف حؿ « تخافوا   الميـ أف تصمدوا وال
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آخر, ففكرنا في نقؿ السالح عبر الجنوب وبالضبط عبر الحدود الميبية الجزائرية واتفقنا مع "أميف عقاؿ" 
نحف » ا وقمنا ليـ طوارؽ الجزائر عمى القاء في بمدة عمى الحدود الميبية وانتظرناىـ يوماف إلى أف وصمو 

وقتيا كاف الفرنسيوف يشنوف حممة كبيرة مف أجؿ فصؿ « نعرفكـ مجاىديف مف قديـ الزماف وىذه قضيتنا 
الصحراء عف الجزائر, وعينا شيوخ الطوارؽ مف خطورة ىذا األمر, ثـ قمنا ليـ لدينا مشكمة أخرى تتمثؿ في 

لثورة التحريرية ستفشؿ ونريد منكـ أف تتعيدوا لنا في نقؿ السالح فإذا لـ يدخؿ السالح إلى جيش التحرير فا
حالة حدوث مشكؿ مف ىذا النوع أف توصموا لنا السالح مف جنوب الصحراء إلى الجزائرييف في الشماؿ, 

 .(ٔ)وبعد االستقالؿ التقيت بيـ وتأكدت بأنيـ قاموا فعال بإيصاؿ السالح إلى الثورة التحريرية

ت التي قاـ بيا احد محساس في ليبيا استطاع أف يوطد العالقات بيف الشعب وبالتالي ومف خالؿ االتصاال
الميبي حكومة وشعبا في دعـ القضية الجزائرية كما تمكف إيصاؿ كميات معتبرة مف األسمحة عف طريؽ 
تجنيد طوارؽ ليبيا والجزائر في الحدود الجزائرية الميبية, فقد نظمت الحكومة الميبية بالتعاوف مع جيش 

ـ  ٜٚ٘ٔديسمبر  ٜٔحتى  ٜ٘٘ٔنوفمبر  ٛالتحرير تسع عشرة عممية عسكرية متوالية في الفترة الممتدة 
واشرؼ العقيد "مولود يحي" مدير عاـ بشرطو المقاطعة الغربية عمى توصيؿ ىذه المساعدات , حيث وصمت 

رساليا إلى  الجزائر وكاف اغمبيا أسمحة في الشاحنات الى ميناء زوارة ثـ قاـ المشرفوف بنقميا وتخزينيا وا 
خفيفة يسيؿ نقميا واستعماليا مف قبؿ الثوار, تمثمت في المسدسات والبنادؽ والرشاشات والقنابؿ 
والمدافع...الخ, وكانت المعدات مف أصؿ تركي وفرنسي وانجميزي وألماني وتشيكي, كما كانت مختمفة 

بريتا, برتا, بازوكة, وكانت ليبيا معبرا إليصاؿ تمؾ  األنواع مف نوع الريس, بايت , الجريا, تشكيف, الياوف,
 .(ٕ)المساعدات العسكرية إلى الجزائر

إلى إنشاء المخابر األمريكية شبكة في ليبيا  ٜٙ٘ٔلقد أدى النشاط العسكري لعمميات التيريب في أوائؿ عاـ 
عف اكتشاؼ شبكة مخابرات  تحت قيادة أمريكي مسمـ, وقد تمكنت ىذه الشبكة مف اخبار المخابرات الفرنسية

 .(ٖ)تابعة لمقيادة الجزائرية بروما واألخرى ليبيا

وبالتالي فإف ىذه العمميات التي قامت بيا المخابرات الفرنسية داللة عمى تقدـ الثورة في كفاحيا  مف خالؿ 
طات إقامة خطوط اإلمداد عمى الحدود الميبية باإلضافة إلى أف ىذه المساعدات وقفت ضد قوة السم

 االستعمارية وعبرت المناطؽ الداخمية عمى الرغـ مف المضايقات الفرنسية.
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 .94ٌغاتك، ؿ أؼّذ ِؽغاط،  اٌّشظغ ا 
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فقد تعرض الجنوب الميبي النتياؾ القوات الفرنسية وىجوميا عمى قرية "ايسيف" الحدودية الواقع بيف الجنوب 
دمت مف حيث قاـ المجاىدوف الميبيوف بحرؽ أربع سيارات فرنسية ق ٜٛ٘ٔسبتمبر ٕٛالغربي مف ليبيا في 

مميوف فرنؾ فرنسي, ونتيجة ليذا أرسمت القوات الفرنسية  ٘٘اليزي محممة باألسمػػػػػحة والتمويف قدرت حوالي 
 طائراتيا العسكرية وقامت بقصفيا .

لكف ىذا العدواف عمى الجنوب الميبي لـ يقؼ في وجو قوة الشعب الميبي وتضامنيـ مع القضية الجزائرية 
يد مف األسمحة التي قاـ اىؿ الجنوب بسرقتيا وتيريبيا إلى المدف الشمالية عبر حيث قامت بدعميا بالمز 

مسالؾ الصحراء ودروبيا الصعبة, كما نظـ "الطاىر رحومة" ثالث عمميات عسكرية مع جماعة مف االفراد 
.حيث اقتحمت (ٔ)القريو, عياد محمد الميبي, رمضاف بمحاج تشكمت مف جمعة بمحاج, جمعة دندي, محمد

لجماعة المذكورة مخزنا لمسالح تابع  لمقاعدة األمريكية " ويمس" وغنمت كمية مف الرشاشات والمسدسات مف ا
( ثـ سحبيا عمى أحد قوارب الصيد, ووضعت األسمحة في مزارع جترور و والفرناج, ثـ تـ االتصاؿ ٘ٗنوع )

ثـ شحنت برا عبر الجنوب الميبي بأحمد بواد ممثؿ الحكومة الجزائرية بعد تنسيؽ مسبؽ مع الطاىر رحومة 
 إلى الثوار في الجزائر.

" حيث تـ االستيالء عمى كمية األسمحة بإجراءوالثانية تـ اقتحاـ مخزنا لمسالح عند بئر "االسطي ميالد 
.كما تمت ىذه العممياف مجموعة مف العمميات األخرى غنمت فييا الثورة (ٕ)تمثمت في رشاشات و مسدسات

طمقة خيرة حارقة,  ٓٓٓٔإاّل طمقة لمبنادؽ , ٛٓرشاشات تومسوف  ٓٔ, ٖٕٓيزية عالمة بندقية انجم ٓٓٔ
قنبمة يدويو ولـ تكف لتصؿ ىذه  ٕٓٔلمرشاش تومسوف,  ٕٓٓٓٗطمقة حارقة لمدروع الخفيفة ,  ٓٓٓٔ

سمحة األسمحة إلى الثوار في الجزائر لوال مساعدة ليبيا التي قدمت كؿ ما في وسعيا لتسييؿ عممية جمع األ
دخاليا عبر "السموـ",  مع حدود مصر الغربية وبيف مدينة طرابمس واستعممت في ذلؾ كؿ الوسائؿ  ونقميا وا 
والحيؿ لنقؿ ىذه األسمحة , عبر الحدود الميبية, وقد وصؿ بيا االمر إلى درجة استعماؿ زوارؽ صيد لنقؿ 

 .(ٖ)يال أيضااألسمحة مف ليبيا إلى تونس ليال وبنفس الطريقة إلى الجزائر ل

والى جانب تونس وليبيا تعد مصر  مف القواعد الخمفية لمثورة الجزائرية ,األكثر فعالية واألكثر أىمية في نقؿ 
السالح لمجزائر, وىي تمثؿ  مصدرا رئيسيا في ىذا المجاؿ وكاف مف البف بمة الدور البارز في إقناع 

نشاطو أكثر مف خالؿ مكتب المغرب العربي حيث  المصرييف لدعـ لمجزائر ماديا وفي ىذا المجاؿ ازداد
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كانت االجتماعات تركز عمى مسألة الحصوؿ عمى األسمحة وشرائيا وكيفية نقميا إلى تونس والجزائر عف 
براىيـ بناؿ مف أجؿ  طريؽ البر والبحر, وقد تعددت االتصاالت بيف بف بمة وفتحي الديب وعزت سميماف وا 

 .(ٔ)توفير السالح إلى الجزائر

كما أف الرئيس الراحؿ جماؿ عبد الناصر قاـ باإلشراؼ عمى معظـ عمميات التسميح التي تخص الثورة 
الجزائرية معتمدا في ذلؾ عمى رئيس الوزراء فتحي الديب, حيث أف اغمب األسمحة المتحصؿ عمييا في 

ىذه الدوؿ ودوؿ الحدود الشرقية تونس وليبيا كانت بواسطة مصر حيث كانت مصر الرابط الكبير بيف 
المشرؽ العربي المساندة لمثورة أو الدوؿ األجنبية األخرى سواء عف طريؽ الشراء أو اليبات التي أرسمتيا 

 الدوؿ المتضامنة مع الجزائر.

 خطوط اإلمداد عمى الحدود الشرقية:  -ٖ

ليا اتصاؿ طبيعي عبر تحممت الوالية األولى والقاعدة الشرقية أعباءىا بصفة مباشرة بحكـ أف ىذه المناطؽ 
تضاريسيا المتنوعة بالحدود التونسية والميبية وىذا ما مكف قوافؿ التسميح مف نقؿ المئات مف قطع السالح 
والذخيرة , وتوظيؼ ىذه التضاريس إليصاؿ  شاحنات األسمحة إلى الداخؿ, وتمويف الوالية الثانية والثالثة 

انت قوافؿ السالح تسمؾ بعض الطرؽ الشمالية عبر جبؿ الدير والرابعة ما تحتاجو مف أسمحة, وكثيرا ما ك
نحو الوالية الثالثة  وقد كانت  وأكفادو وتكسانووعيف الكرمة مخترقة جباؿ بني صالح وحماـ الدباغ والبابور 

ىذه القوافؿ تستخدـ البغاؿ لحمؿ الذخيرة أوؿ مرة , إاّل أف التربة أثبتت عدـ نجاحيا لسيولة اكتشافيا مف 
 .(ٕ)طرؼ العدو, مما اضطر المجاىديف إلى حمؿ األسمحة بأنفسيـ

فإف الوالية األولى المتاخمة لمحدود الشرقية ىي المعبر الرئيسي ليذه األسمحة ففي  مجمميا تأتي منيا الوالية 
مؿ عدة مراكز الثانية فالثالثة فالرابعة فالسادسة إلى نياية الوالية الخامسةػ, التي مصدرىا تونس وليبيا التي تش

بميبيا ومركز بف عشر بتونس, فتوجد بيا قاعدة تجي ومركز بف غرداف ,وجميع مف ىذه  نزورمثؿ مركز 
 .(ٖ)المراكز محاذية لمحدود الجزائرية

وغالبا ما تسمؾ الدوريات الوالية الثالثة والرابعة والمنطقة االولى مف الوالية األولى عبر دوار الزيتوف, لمشارة 
والد حناش, أوالد تباف, إلى غاية جبؿ الرفاعة بأوالد فاطمة حيث يتفرع المسمؾ إلى خطيف يبدأ الطمبة, أ

الخط األوؿ مف جبؿ الرفاعة مرورا بالرحوات إلى أف يصؿ إلى المنطقة الثانية أما الخط الثاني مف جبؿ 
                                                           

(4)
 .990 -992ؼفع هللا أتٛ تىش: ِشظغ عاتك، ؿ 

(9)
 .999، ؿٔفغٗ
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 .999،ؿ ٔفغٗ 
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خط قبؿ دخوؿ تراب المنطقة  الرفاعة ثـ مركزا أـ الساعد, و وادي السمطاف إلى تراب المنطقة الثانية وىناؾ
اماكف مثؿ مركز مبروؾ لقريدات, تيالطوا ثـ جبؿ  الثانية ينطمؽ مف جبؿ بوطالب بالمنطقة األولى مارا بعدة

لبعار وىذا الخط قميؿ االستعماؿ, أما الخط الثاني يربط الناحية األولى بالمنطقة األولى والناحية الثالثة 
لبعاريو ثـ جبؿ بوعريؼ في اتجاه جبؿ  ثـ مشتو رالعر عو في اتجاه  بالمنطقة الثانية ينطمؽ مف جرمة

الفجوج مف المنطقة الرابعة وتتفرع مسالؾ الدوريات عند دخوؿ تراب الناحية الرابعة بالمنطقة الرابعة إلي ستة 
 .(ٔ)مسالؾ وىي جميعيا تعود إلى الحدود التونسية الميبية

لمحدود الجزائرية القالة, سدراتة ,بوتمجة, الونزة وسوؽ أىراس وتبسة, وبالتالي فإف القاعدة الشرقية المتاحة 
وقد أسندت ليا ميمة قوافؿ التسميح إلى الواليات الداخمية والتكفؿ بحمايتيا وشكمت إليصاليا إلى 

ؼ .الى جانب المدف الداخمية القالة وسدراتة والونزة وفي الناحية الشرقية قد ساىمت منطقة وادي سو (ٕ)الداخؿ
في الناحية الجنوبية المحاذية لميبيا وتونس في نقؿ األسمحة إلى المدف الداخمية. فمنطقة وادي سوؼ إحدى 
الطرؽ اليامة المؤدية إلى الصحراء وبحكـ موقعيا الجغرافي لحدودي لتونس وليبيا وارتياد السوافة البمدييف 

» المحاور اليامة لمتجارة الصحراوي, ويروى ومعرفتيـ بأسرار دروبيا ومسالكيا مما يؤىميا الحتالؿ إحدى 
أحد أعضاء الفرقة الحادية عشر لمتدخؿ التابعة لمنطقة التوثيؽ الخارجي والجوسسة المضادة « ارفاف بيرقوت

عثر الجنود الفرنسييف في مدينة سعيدة صدفة عمى أربعيف بندقية  ٜٗ٘ٔماي  ٜالفرنسية بأنو في يوـ 
بة مسجؿ عمى كؿ واحدة منيا مكاف وسنة الصنع, )مصنع األسمحة بغرانزا مدفونة في األرض ومخبأ بعنا

مف نوع ستاتي( وبدأت التحقيؽ والبحث توصؿ الفرنسيوف بأف األسمحة جمبت مف منطقة  فزاف   ٜٓٗٔ
ومنيا نقمت عمى ظيور البغاؿ والجماؿ عؿ الحدود الصحراوية بيف غدامس وفرسانت وبنفس الطريقة حممت 

 .(ٖ)إلى مدينة ورقمةإلى سوؼ ثـ 

وقد أّكد المجاىد محمد الطاىر عزوي عمى منطقة وادي سوؼ كمحطة ومركز عبور لألسمحة مف الحدود 
بدأ مصطفى بف بولعيد مع عبد القادر العمودي مف وادي سوؼ » التونسية الميبية إلى االوراس بقولو: 

القادر مف وادي وؼ تحت إشراؼ  في نقؿ األسمحة وجاء بو عبد ٜٛٗٔومحمد عصامي مف بسكرة منذ 
محمد عصامي إلى زريبة الوادي ومنيا جند لو بمصطفى بف بولعيد بعضا مف أعضاء المنظمة العسكرية 
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السرية مف اريس وقرية الحاج فأتو بو عمى فترات متتالية مف زريبة الوادي ومف الصحراء بصفة عامة منذ 
 .(ٔ)« تزاؿ مائمة لمعياف  إلى قرية الحجاج وىناؾ وضع في مطامير ما ٜٛٗٔ

وبالتالي فمف خالؿ ىذه  الشيادة يبرز الدور الذي لعبتو منطقة وادي سوؼ  في جمب األسمحة مف الجزائر 
بحكـ موقعيا الجغرافي   ٜٛٗٔوبالضبط  مف الحدود الشرقية  إلمداد المجاىديف بمختمؼ أنواع  األسمحة منذ

قؿ األسمحة مف وادي سوؼ إلى المناطؽ األخرى  تحت شبكة  الحدودي لتونس وليبياػ حيث كانت عممية ن
منظمة ليذه العمميات حيث كانت  طريؽ الشحنات  تنقؿ وادي سوؼ إلى زريبة حامد إلى مدينة بسكرة  إلى 

 االوراس.

كما قاـ العربي بف مييدي بزيارة وادي سوؼ  واتصالو ببعض المعروفيف بتجارة األسمحة وقاـ بتنظيـ شبكة 
 .(ٕ)السالح مف الخارج خاصة مف طرابمس ونقميا بطريقة محكمة إلى جباؿ االوراس لجمب

وبالتاي فمف خالؿ منطقة وادي وؼ استطاع قادة الثورة نقؿ وتسريب كميات كبيرة مف األسمحة والذخيرة التي 
 الصحراء. خمفتيا الحرب العالمية الثانية في ليبيا , وذلؾ بفضؿ رجاليا الذيف عمى عمـ ومعرفة بدروب

وكاف ليا اثر عمى السمطات الفرنسية,  ٜٚ٘ٔكما شيدت منطقة " قورارة" عدة انتفاضات ومعارؾ عاـ 
ونتيجة لظروؼ المنطقة الصحراوية وبعدىا عف مراكز القيادة في الشماؿ تـ نقؿ الوحدات المقاتمة إلى بشار 

رة الجزائرية حيث كمفت ىذه المناطؽ بتفعيؿ التي احتمت المناطؽ الصحراوية أىمية بالغة في استراتيجية الثو 
 .(ٖ)نقؿ السالح مف الجبية الجنوبية

يصاؿ  وقد لعب التجار المتنقموف بيف ادرار ومالي دورا ميما في تعميـ النظاـ وتشكيؿ الخاليا والتنسيؽ وا 
دخاؿ السالح حيث قامت رور مف الخاليا المدنية في احتضاف جيش التحرير عمى طوؿ خط الم المؤونة وا 

برج باجي مختار إلى أدرار ومنيا إلى عيف صالح وتمنراست , فإف خمؽ الجبية الجنوبية في دواخؿ 
الصحراء اإلفريقية وبإمكانيات محمية أبدى انجازا باىرا مضت قيادة الثورة في تجسيده رغـ  المشاؽ 

التدريب وخاصة جمب السالح والصعاب, وعمى الرغـ مف ىذا فقد فتحت الجبية الجنوبية مراكزىا لمتجنيد و 
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بيف مالي والنيجر إلى مناطؽ لمتجنيد والتدريب وخاصة السالح مف مالي والنيجر إلى مناطؽ توات 
 .(ٔ)وتمنراست

وبالتالي فإف وصوؿ الثورة إلى الجية الجنوبية ومشاركة األقاليـ الجنوبية داللة عمى نجاحات الثورة  
 ية بفضؿ مجيودات قادة الثورة .وشموليتيا وقدرتيا عمى التعبأة الشعب

وحوؿ مسار سير القوافؿ إلى الوالية الرابعة والثالثة يقوؿ المجاىد شويسي العيساني أنيا تستعمؿ خط السير 
, جبؿ الدباغ, بوسردوؾ,  التالي: جبؿ الدير , جبؿ الفروة, جبؿ السفاية, أوالد مسعود, بني صالح, القراـر

 .(ٕ)دو بالوالية الثالثة ومنيا تكمؿ طريقيا نحو الوالية الرابعةجبؿ بابور, جبؿ تايبورت, اكفا

لكف قبؿ انطالؽ ىذه القافمة كانت تقتحـ في موقع واحد قرب الحدود وبعد اعطاء األوامر بالسير في طريؽ 
ة معينة تستقبميـ وحدة مف القاعدة الشرقية مكمفة بمرافقتيـ وحمايتيـ, وكؿ ىذه الممرات تأتي إّما مف الجي

 الشرقية التونسية المتاخمة لمقالة أو منطقة وادي سوؼ.

كما توجد مسالؾ  وممرات مف المنطقة الثانية, ففي غالبا ما تسمؾ منطقة بويعقاقف وتبرحيف ,ال رباع, أـ 
الرخاء, ارقوا ,الجبؿ األبيض, أـ الكمائـ وزرايؼ الساىؿ , زرايؼ الواعر ثـ الحدود التونسية, وىناؾ دوريات 

ر  بئر الدوسف, لحويجة, رعيشة, بحيرة االرتب, قابؿ البطة, بوجالؿ, جبؿ خوة ,الزريقة, الحدود تعب
 .(ٖ)التونسية

حيث أف ىذه الدوريات قد تسمؾ نفس المسالؾ عند ذىابيا أو إيابيا متجنبة عبورىا  سيوؿ حيث تسمؾ 
وأخرى يكوف خبير بالمسالؾ والطرؽ المناطؽ الجبمية , وكانت معظـ القوافؿ تعتمد عمى دليؿ بيف كؿ محطة 

الرئيسية وأثناء العمميات العسكرية التي يشنيا العدو غالبا  ما تسارع وحدات جيش التحرير مف كتائب وفرؽ 
 .(ٗ)وافواج لحماية تمؾ الدوريات سواء في طريقيا إلى تونس او عند عودتيا محممة بالسالح

رغـ مف الصعاب الموجودة عبر الحدود تنتقؿ لتحصؿ عمى وبذلؾ كانت القوافؿ المحممة  بالسالح عمى ال
السالح عبر تونس وليبيا, وغالبا ما تشتبؾ ىذه القوافؿ مع قوات العدو, حيث استشيد العديد مف المجاىديف 

رساؿ قوافؿ التسميح في العديد مف الواليات سبب الحصار الفرنسي  .(٘)مما اضطر المجاىديف إلى توقيؼ وا 
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 في الحدود الشرقية: ٜٙ٘ٔاد  بالسالح في الخارج بعد _ تطور اإلمدٗ

نظرا ألىمية االتصاؿ ودوره  في ربط القيادات عمى مختمؼ المستويات , ونظرا لوجود بعض القيادات خارج 
التراب الوطني فقد استدعى األمر مف تشكيؿ  شبكة المواصالت الالسمكية خارج البالد وىذا تمكينا لقادة 

خارج البالد مف سيولة االتصاؿ وتنسيؽ العمؿ بيف الداخؿ والخارج في اطار مسيرة الثورة  الجبية وممثمييا
التحريرية ومستقبؿ البالد, وىكذا امتدت شبكة المواصالت مف حدود تونس إلى المغرب وليبيا إلى مصر 

زائرية ليذه والعراؽ وغانا ومالي والنيجر وبذلؾ عممت الجبية عمى ايجاد محطات تابعة لممواصالت الج
البمداف تسييال لتوزيع المعمومات والبيانات عمى المسؤوليف المعنييف بالعمؿ الثوري في ىذه البمداف, وقد كاف 
لتوسيع شبكات االتصاؿ بالخارج دورا فعاال في تنسيؽ اعماؿ مسؤولي الجبية والجيش, والجدير بالذكر جميع 

تمرينات أو بالتنظيـ أو باتخاذ القرارات وتنفيذىا كانت تتـ عف االعماؿ السياسية أو العسكرية سواء تعمقت  بال
 .(ٔ)طريؽ شبكة المواصالت الالسمكية داخؿ البالد وخارجيا

نشاط غير عادي ومتزايد في تيريب السالح عبر الحدود   ٜٙ٘ٔحيث شيد النصؼ الثاني مف شير مارس 
 ٘ٙسوؽ اىراس , حيث تـ تيريب الكمية التالية: الميبية التونسية لتزويد جية الجزائر الشرقية باألوراس و 

خزنة   ٓٙقنبمة يدوية,  ٕٙٔرشاش النكستر,  ٖٓ, ٖٖٓرشاش فيكرز متوسط  ٓٔ, ٖٖٓبندقية, 
ممـ, وقد تمت  ىذه العمميات  بحرص كبير بعدما أحّس  ٜطمقة  ٓٓٓٙخزنة لمفيكرز,  ٕٓالنكستر, 

رسال و لمجموعة مف القوة المتحركة بقيادة ضابط بريطاني إلى منطقة "جايمز" البريطاني قائد البوليس الميبي وا 
غرباف بحجة القياـ بمناورات إلى أف ىدفو كاف التصدي لعمميات  تمرير السالح ولما فشموا في ذلؾ حاوؿ 
تفتيش المنطقة التي يتـ توجينا لمسالح بيا  ولكف بتدخؿ القائد مقاـ  "عبد الحميد درنة" تمكف مف ايقاؼ 

 .(ٕ)التفتيش والتي كادت اف تكشؼ مخططنا في تيريب السالح عممية

ـ, تقرر إقامة ىيكؿ وطني لإلمداد في الخارج, يكمؼ بالتمرينات  ٜٙ٘ٔأوت  ٕٓوبانعقاد مؤتمر الصوماـ 
مف كؿ نوع بغية تمبية احتياجات جيش التحرير الوطني, حيث عيف مسؤوال مف جيش التحرير الوطني فكمفت 

مف الوالية الثانية بتسميح الواليات *التنفيذ العقيد بف مصطفى بف عودة المدعو عمار بف عودةلجنة التنسيؽ و 
, وقد واصؿ عمار بف ٗ, ٖ, ٕ, ٔقطعة سالح لمواليات  ٓٓ٘ٔوتنقية الوضع السياسي حيث تـ تسميـ 

                                                           
(4)

 .99، اٌرغ١ٍػ ٚاٌّٛافالخ اشٕاء اٌصٛسج ، ِشظغ عاتك، ؿ 4299-4299ِٛعٝ فذاس: ذطٛس اٌّٛافالخ اٌالعٍى١ح، 
(9)

 .419، 419فرؽٟ اٌذ٠ة: ِشظغ عاتك، ؿ  ؿ 
*

َ، ذمٍذ ِغؤ١ٌٚاخ وص١شج أشٕاء اٌصٛسج آخش٘ا اٌّؾاسوح تاعُ ظ١ؼ  4290ِٓ أعش ػش٠مح فٟ ٚال٠ح ػٕاتح اٌرؽك تاٌعثاي عٕح 

 اٌرؽش٠ش فٟ ِفاٚضاخ اف١اْ.



33 
 

مف  *رافـ بكؿ ما ييـ اإلمداد في الشرؽ وكمؼ العقيد عمر أوعمٜٙ٘ٔعودة المنصب بتونس في ديسمبر 
ـ  ٜٙ٘ٔ.وفي ديسمبر (ٔ)ـ بتونسٜٚ٘ٔالوالية الرابعة بالشؤوف السياسية والعسكرية تـ تنصيبو في مارس 

عينت الوالية الثالثة  الرائد حماني قاسي عمى رأس قاعدة تونس وفي نفس السنة أرسمت الوالية الثانية إلى 
 .(ٕ)دتونس عمي منجمي وآخروف قصد تحسيف إيصاؿ األسمحة داخؿ البال

وبما أف لجنة التنسيؽ والتنفيذ قد عينت مسؤوليف في الخارج العقيد أوعمراف بف عودة فقد عمال بكؿ ما 
يممكوف مف مجيودات لمحصوؿ عمى األسمحة خاصة وأف فترة ما بعد مؤتمر الصوماـ  قد شيدت عدة 

 تنظيمات عسكرية وسياسية سواء في الداخؿ أو الخارج.

منذ وصولي إلى الحدود التونسية وجدت :» دة قائال عف ظروؼ وصولو إلى تونس حيث  يذكر عمار بف عو 
في الحدود التونسية الجزائرية وبعد شير أصبحت « تناقضات ىناؾ,.....بدأنا في عممية تصفية الجو 

األمور صافية فالعممية أدت إلى استشياد بعض المجاىديف ويذكر كذلؾ انو وجد أحمد محساس, وبف بمة قد 
طمقة إلى  ٓٓٓٓ٘بندقية رشاشة و  ٕٓٓـ وتمثمت في ٜٙ٘ٔخال كمية مف السالح قبؿ شير جويمية أد

ـ تـ الغاء كؿ العمميات التي قاـ بياـ محساس وبف بمة ٜٙ٘ٔالواليتيف األولى والثانية وفي شير نوفمبر 
ب مف البحرية ألسباب منيا, أف طريؽ الصحراء بعيد ومراقب مف الطيراف الفرنسي ومسمؾ البحر مراق

الفرنسية فالجيش الفرنسي ال يزاؿ موجودا بتونس والسالح متوفر في مخازف الثورة بميبيا وليذا اضطررنا إلى 
وضع السالح داخؿ صناديؽ ووضعنا فوقيا الكاوكاو وأما شاحنات نقؿ األسمحة فكانت محروسة بمجاىديف 

 .(ٖ)مجيزيف ألجؿ إيصاؿ السالح إلى بف قرداف عف طريؽ بوشوشة

ـ بكميات كبيرة مف األسمحة مف مصر إلى تونس و وزعيا  ٜٙ٘ٔنوفمبر  ٕٓحيث تـ وصوؿ شحنة في 
 العقيد بف عودة عمى نحو التالي:

 بندقية رشاشة مع الذخيرة ٓٓٗالوالية األولى:  -

 بندقية رشاشة مع الذخيرة ٓٓٗالوالية الثانية:  -

 بندقية رشاشة مع الذخيرة  ٓ٘ٗالوالية الثالثة: -

                                                           
*
صا١ٔح شُ لاد َ ٔائة اٌّشؼَٛ وش٠ُ تٍماعُ فٟ إٌّطمح ا4242ٌ، ٌعؤ اٌٝ اٌؽ١اج اٌغش٠ح عٕٗ  4242ظأفٟ  40ِٓ ِٛا١ٌذ  

 .4291ٛاخ اٌّغٍؽح ػاَ ح اٌصاٌصح  شُ لاد إٌّطمح اٌشاتؼح وّا ػ١ٓ لائذا ٌٍممطإٌّ
(4)

 .91، ؿ 9001، ِطثؼح اٌذ٠ٛا9ْػثذ اٌّع١ذ تٛصت١ذ: االِذاد خالي ؼشب اٌرؽش٠ش اٌٛطٕٟ، ؽٙادذٟ ط
(9)

 .99، ؿ ػثذ اٌّع١ذ تٛصت١ذ ، اٌّشظغ اٌغاتك 
(9)

 .491تٍماعُ ِؽّذ: ِشظغ عاتك، ؿ   
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 بندقية رشاشة مع الذخيرة ٓ٘٘لوالية الرابعة ا -

 بندقية رشاشة مع الذخيرة ٓٓٔالقاعدة الشرقية: -

حيث تـ النقؿ انطالقا مف مصر عمى متف شاحنة بيتفورد تممكيا الثورة وشاحنات ضخمة لألخ الميبي "سالـ 
التالي: مرسى  شمبؾ", وضعيا تحت تصرؼ الثورة الجزائرية وتـ إنشاء محطات برية عمى طوؿ المسمؾ

 .(ٔ)الحدود الشرقية)غاردوماو( -تونس -طرابمس -بف غازي -مطروح

والمالحظ أف قيادة الثورة أصبحت أكثر فاعمية بعد التنظيمات الجديدة التي أقرىا مؤتمر الصوماـ التي 
تي تولدت استطاعت أف تعطي دفعا قويا لجيش التحرير الوطني, خاصة بعد تشكيميا لجنة التنسيؽ والتنفيذ ال

 .(ٕ)عنيا مركزية في التسيير والمراقبة لجميع أجيزة الثورة

عف شاحنات األسمحة وعف عمميات تمرير  ٜٚ٘ٔ -ٜ٘ٙٔفقد تحدثت المخابرات الفرنسية خالؿ سنة 
, مجيء أو ٜٙ٘ٔالسالح وتسريبو وتمويف جيش التحرير الوطني, فقد تحدث نفس التقرير بدقة خالؿ نياية 

لجنة جبية التحرير في تونس محؿ محساس, قائمة أف ذلؾ ىو انتصار الداخؿ عمى عمراف عمى رأس 
الخارج والعسكري عمى السياسي وذلؾ ىو سبب استمرار تدفؽ وتمرير السالح وبحموؿ منتصؼ شير ماي 

ـ أصبح معدؿ مرور قوافؿ السالح يوميا تقريبا ,وأف كميات كبيرة مف السالح تأتي عف طريؽ ليبيا ٜٚ٘ٔ
تونس وخاصة بعد زواؿ المراقبة الفرنسية  مف الموانئ التونسية إذا اصبح النقؿ منتظما بتنسيؽ بيف إلى 

 .(ٖ)جبية التحرير الوطني في تونس وممثمي بورقيبة

 ٕوبعد قياـ الجميورية العربية المتحدة استمر الدعـ المصري لمثورة بالسالح فكانت الدفعة األولى بتاريخ 
ـ, ٜٛ٘ٔفيفري  ٓٔو  ٜٛ٘ٔعمر أوعمراف شاحنات مف األسمحة بتاريخ  جانفي ـ استمـ ٜٛ٘ٔجانفي 

حيث كانت ىذه األسمحة متنوعة تحتوي عمى أسمحة مضادة لألسالؾ الشائكة وقد حاوؿ عمر اوعمراف 
. والظروؼ مواتية ولذلؾ  يطالب بالمزيد مف السالح والذخيرة (ٗ)استغالؿ سيولة تيريب السالح عبر تونس

ـ شحنة معتبرة مف السالح والذخيرة كما حصؿ نائبو ٜٛ٘ٔمارس  ٖٔايد عدد المجنديف فاستمـ يوـ أماـ تز 
جواف  ٜٓـ كما تحصؿ أوعمراف يـو ٜٛ٘ٔنور الديف فالح عمى كميات ىائمة مف الذخيرة يوـ واحد ماي 

                                                           
(4)

غاتك، ؿ اٌّشظغ اٌ.99 -99خ أشٕاء اٌصٛسج اٌرؽش٠ش٠ح، اٌرغ١ٍػ ٚاٌّٛافال،ػثذ اٌشؼّاْ ػّشأٟ: اٌرغ١ٍػ أشٕاء اٌصٛسج 

29. 
(9)

، 9040، ِٕؾٛساخ اٌخثش، اٌعضائش، 4ط -4299-4291ٔعاج ت١ّح: اٌّقاٌػ اٌخافح ٚاٌرم١ٕح ٌعثٙح ٚظ١ؼ اٌرؽش٠ش اٌٛطٕٟ 

 .499ؿ 
(9)

 .499تٍماعُ ِؽّذ ،اٌّشظغ اٌغاتك،ؿ
(1)

 .999 -999فرؽٟ اٌذ٠ة، ِشظغ عاتك، ؿ 
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زة شحف ـ عمى عدد مف االجيزة الالسمكية مستوردة خصيصا لجيش التحرير عبر مصر تحوي أجي ٜٛ٘ٔ
البطاريات وأجيزة راديو كما تـ الحصوؿ بعد ذلؾ عمى شحنات مف السالح والذخيرة ويبدو أف ىذه األسمحة 
كانت كافية لتسميح جيش حديث قادر عمى القتاؿ لفترة طويمة دوف طمب إمدادات حديثة فيما يتعمؽ 

 .(ٔ)بالسالح

ـ أصبح ليا وزارة التسميح والتمويف العاـ, بعد ٜٛ٘ٔسبتمبر  ٜٔوبقياـ الحكومة المؤقتة لمثورة الجزائرية في 
اف قامت لجنة التنسيؽ و التنفيذ بأعماؿ معتبرة في قيادة العمميات العسكرية, فالجبية الشرقية بقيادة أمحمد 
السعيد ومقرىا غار الدماء والغربية بقيادة ىواري بومديف وقد انتقمت الحكومة المؤقتة مف القاىرة إلى تونس 

دت سمعة الثورة وكثرت اتصاالتيا عف طريؽ ىيئاتيا الدبموماسية فازداد انتصارىا, فتدفقت االطناف مف فازدا
األسمحة واإلمدادات الى تونس وليبيا مف مختمؼ الجيات, بما في ذلؾ األسمحة الثقيمة الميدانية المضادة 

 .(ٕ) ٜٓٙٔـ إلى ٜٛ٘ٔلألفراد والدبابات والطيراف مف 

عف  إّما ة التحريرية تكسب الدعـ مف جميع الدوؿ سواء المشرؽ العربي أو الدوؿ األجنبيةحيث أصبحت الثور 
طريؽ الشراء  أو عف طريؽ المساعدات المجانية, وذلؾ بفضؿ تأسيس الحكومة المؤقتة التي أصبحت 

طريؽ  الناطؽ الرسمي لجبية التحرير الوطني, حيث استمـ العقيد أو عمراف شحنات مف المشرؽ العربي عف
 .(ٖ)ـ والتي احتوت كمية معتبرة مف األسمحةٜٛ٘ٔمصر عبر الحدود التونسية في سبتمبر 

وبالتالي فإف الثورة الجزائرية استطاعت اف تجند كؿ الشعوب لنصرتيا خاصة الدوؿ الحدودية الشرقية ليبيا 
ؿ نشاطيا العسكري وتونس إضافة إلى مصر نتيجة فتح حدودىا ىي األخرى عمى كؿ مف تونس وليبيا لتمث

بالنسبة لمثورة التحريرية, وأصبحت القاعدة الخمفية لكؿ مف تونس وليبيا في دعـ الجزائر, كما استطاعت أف 
تجند دوؿ المشرؽ العربي بما فييا العراؽ, سوريا لبناف,ػ وحتى الدوؿ األجنبية فيما فييـ سويسرا, ألمانيا 

 لرئيس الراحؿ جماؿ عبد الناصر.بواسطة الحنكة السياسية, التي يتمتع بيا ا

لقد شيدت سنوات ما بعد مؤتمر الصوماـ تنظيما محكما في عمميات جمب السالح مف الخارج نتيجة تزايد 
انضماـ الشعب لمثورة, كما تطورت األسمحة ,حيث بدأت الثورة بأسمحة صيد بسيطة وتطورت إلى أسمحة 

كوف مف جيود في كسب الدعـ المادي لمثورة بالرغـ مف عصرية بفضؿ قادة الثورة الذيف بذلوا كؿ ما يمم
 تنوعةبيرة مف مختمؼ األسمحة المالصعوبات التي واجييا قادة الثورة فقد استطاعوا تأميف كميات ك

                                                           
(4)

 .992 -999، ؿ٠ة :اٌّشظغ اٌغاتكفرؽٟ اٌذ 
(9)

 .412تٍماعُ ِؽّذ: اٌّشظغ اٌغاتك، ؿ  
(9)

 (99ؿ )، 4أظش اٌٍّؽك سلُ 
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 .ٜٗ٘ٔدور الحدود الغربية في عممية التسميح  ب(

 _ الجبية الغربية ودورىا في عمميات التسميح:ٔ

دوؿ المغرب العربي التي وصميا صدى ثورة أوؿ نوفمبر الجزائرية التي اندلعت لقد كاف المغرب األقصى مف 
لعدة اعتبارات  تاريخية أوليا قرب المسافة بيف الجزائر, والتاريخ المشترؾ الذي يجمع بيف  ٜٗ٘ٔعاـ 

مة وشعبا الشعبيف الشقيقيف, وبالتالي أّثر اندالع الثورة الجزائرية في عمؽ المجتمع المغربي الذي راح حكو 
. بالرغـ أف المغرب كانت ىي األخرى تحت نير االستعمار الفرنسي إاّل أنيا (ٔ)يتضامف مع الشعب الجزائري

 قامت بدعـ الجزائر في المحافؿ الدولية.

, ٜٙ٘ٔ,  ٜٗ٘ٔونتيجة لمضغط التي قامت بو الثورة الجزائرية عمى السمطة االستعمارية الفرنسية ما بيف 
ستمرة لمحركة الوطنية المغربية ,ومع تزايد المقاومة أدى إلى دفع إدارة االحتالؿ الفرنسي وكذا الضغوطات الم

ـ حيث تقوـ بتجييز جميع معداتيا العسكرية ٜٙ٘ٔأف تسارع إلى منح االستقالؿ لممغرب األقصى سنة 
ر الحدود الغربية في .وبالتالي فإف نيؿ المغرب الشقيؽ االستقالؿ سيحوؿ مسا(ٕ)والتفرغ كميا لمثورة الجزائري

عمميات التسميح وبما أف الثورة الجزائرية وجدت مف يدعميا مف الجية الشرقية فحتما ستجد الدعـ المادي 
 والمعنوي مف  الجية الغربية اي المغرب األقصى.

وبذلؾ استبشرت الثورة التحريرية خيرا في استقالؿ المغرب األقصى مف خالؿ فتح جية ثانية لدعـ الثورة 
 .(ٖ)التحريرية وذلؾ مف خالؿ الدعوة التي قدميا محمد الخامس العاىؿ المغربي

وبما أف الثورة الجزائرية كانت في حاجة إلى السالح خاصة عمى الحدود الغربية ,خاصة الوالية الخامسة 
ف  تيطواف والرابعة أدى بيا إلى القياـ باتصاالت بيف قادة الثورة محمد بوضياؼ والعربي بف مييدي في كؿ م

 .(ٗ)والناظور لتكوف بذلؾ قواعد خمفية لدعـ ثورة الجزائر

وبيذا فإف نشاط قادة الثورة أدى إلى وضع الخطط وتكويف شبكات تتولى ميمة الحصوؿ عمى السالح مف 
أوربا وتوصيمو إلى المنطقة الغربية عبر المغرب األقصى وقد أنشأت ليذا الغرض إدارة االتصاالت الخاصة 

. إلى جانب قياـ الحكومة المغربية بفتح حدودىا لممجاىديف وجعؿ أراضييا ميداف لتدريبيـ كما (٘)وماتبالمعم
                                                           

(4)
، داس 4، أظش صوٟ اِثاسن: أفٛي األصِح فٟ اٌؼاللاخ اٌؼشت١ح اٌعضائش٠ح ، ط499، ؿ  اٌّٛالف اٌؼشت١ح ِش٠ُ فغ١ش: 

 .499، ؿ 9001اتٟ سلشاق، اٌشتاط، 
(9)

 .400ٌٍصٛسج اٌعضائش٠ح، ِشظغ عاتك، ؿاٌذػُ اٌؼشتٟ  
(9)

 .491، ؿٔفظ اٌّشظغِش٠ُ فغ١ش،  
(1)

 .999ؼفع هللا تٛتىش ، ِشظغ عاتك، ؿ  
(9)

 .999ػّاس ل١ًٍ، ِشظغ عاتك، ؿ  
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اصدر العاىؿ المغربي أمرا بالسماح بمرور المعدات العسكرية وحتى المتطوعيف إلى جانب الجزائر عبر 
ر المغربي ىو اآلخر قد فتح الحدود المغربية الجزائرية, وبغض النظر عمى ىذه التسييالت فإف جيش التحري

أبوابو أماـ تدريبات المجاىديف, ومنو تنطمؽ القوافؿ المدربة إلى التراب الجزائري مما جعؿ الوالية الخامسة 
ممجأ ومقرا لمقيادات السياسية والعسكرية أثناء الثورة مثؿ مصطفى بف بولعيد ومحمد العربي بف مييدي 

 .(ٔ)اف وعميروش وديدوشوبوجمعة سويداني وبف عبد المالؾ رمض

حيث أف ىذه المنطقة تمتد مف البحر األبيض المتوسط شماال إلى أقصى جنوب الجزائر وتمتد عمى حدود 
مف مساحة الجزائر قد أنشأىا  ٖ/ٔالمغرب األقصى إلى الحدود اإلدارية لعمالة الجزائر شرقا وىي تتربع عمى 

مبدأت العمميات المسمحة في منطقة ٜ٘٘ٔموؿ أكتوبر العربي بيف مييدي بمعونة عبد الحفيظ بوصوؼ وبح
وىراف التي تشمؿ النواحي الواقعة بيف ندرومة والغزوات وتممساف وسبدو وجية مغنية وقد توسعت منطقة 

 .(ٕ)ـ لتشمؿ عيف تيموشنت وسيؽ وغيميزافٜٙ٘ٔوىراف بعد 

مغرب األقصى حتى يتـ التحرؾ بسيولة وقد قامت القيادة الثورية بالمنطقة الخامسة إلى ربط العالقات مع ال
داخؿ التراب المغربي وقد ساىمت ىذه العالقات في تعيد العاىؿ المغربي محمد الخامس بدعـ الثورة 

 .(ٖ)الجزائرية

وبالتالي فقد أبدى المغرب األقصى كؿ المجيودات لدعمو القضية الجزائرية خاصة مف طرؼ الممؾ المغربي 
استقالؿ المغرب األقصى باستقالؿ الجزائر, وعمى أساس التوجو الوحدوي محمد الخامس حيث أنو ربط 

واإليماف بالمصير المشترؾ كاف المغرب القاعدة مف القواعد الخمفية لمثورة الجزائرية حيث قدـ دعما كبيرا 
 وسيؿ مف عممية وصوؿ األسمحة والذخيرة إلى الوالية الخامسة والرابعة والسادسة حيث أنجز العديد مف

 المراكز لصنع األسمحة فوؽ التراب المغربي مف أىميا:

  ـ التي تـ فيو صناعة القنابؿ االنجميزية والمتفجرات ٜٛ٘ٔمصنع تيطواف: الذي انشأ سنة 

  وكانت تصنع فيو القنابؿ األمريكية و البنقمور والسالح األبيض. ٜٜ٘ٔمصنع بوزنيقة: أنشأ سنة 

                                                           
(4)

 .411-414، ؿاٌّٛالف اٌؼشت١حِش٠ُ فغ١ش: 
(9)

، ٚصاسج االػالَ، 14ْ ، اٌّعا٘ذ، اٌؼذد .  أظش اٌى١ًٌٔٛٛ ٌطفٟ: فٟ ظثاي ٚ٘شا999ؼفع هللا تٛتىش: اٌّشظغ اٌغاتك، ؿ 

 .09ؿ 
(9)

ِؽّذ لٕطاسٞ: اٌصٛسج اٌعضائش٠ح ٚلٛاػذ٘ا اٌخٍف١ح تاٌعٙح اٌغشت١ح ٚاٌؼاللاخ اٌعضائش٠ح اٌّغشت١ح اتّاْ شٛسج اٌرؽش٠ش اٌٛطٕٟ، 

 .904ؿ  4229، اٌّرؽف اٌٛطٕٟ ٌٍّعا٘ذ، 09اٌزاوشج، اٌؼذد
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  والسالح  ٜٗبصناعة الرشاشات الخفيفة مف نوع مات  الذي يختص ٜٓٙٔمصنع تمارة: انشأ سنة
 األبيض

  ممـ والمتفجرات ٘ٗالمختص في صناعة مدافع الياوف عيار ٜٓٙٔمصنع الصخيرات: انشأ سنة 

  ممـ والبنقمور  ٓٛ-ٓٙوالمختص في صناعة مدافع الياوف عيار  ٜٓٙٔمركز المحمدية: انشأ سنة
 واأللغاـ.

 والمتفجرات  ٜٗوالمختص في صناعة البازوكات والرشاشات  ٜٓٙٔ مركز الدار البيضاء: أنشأ سنة
 .(ٔ)واأللغاـ والسالح األبيض

كما أنشأت ورشات لصناعة الذخيرة وبعض األسمحة الخفيفة, فضال عف البازوكا  والمورتي وقد كانت ىذه 
أحد امراء عائمة الورشات تعمؿ في الخفاء تحت غطاء مصنع لممعالؽ والشوكات وتـ انجازىا بفضؿ مساعدة 

بايسبورغ الممكية بالنمسا وقد كاف مقر ىذه المصمحة المختصة بصناعة األسمحة في الدار البيضاء وكانت 
مجيزة بمحطة السمكي خاصة عمى اتصاؿ مباشر بمركز القيادة كما كانت ىذه المصمحة مسخرة لسالح 

 .(ٕ)اإلشارة

زيف السالح الميرب مف الخارج ومنيا مركز الناظور إلى جانب ىذه المصانع أنشأت في المغرب مراكز لتخ
بالريؼ المغربي ومركز  وجدة , مركز فقيؽ, مركز برماف, ومركز القنيطرة , ومركز الرباط, مركز الدار 

 .(ٖ)البيضاء, مركز تطواف

كف مف والى جانب تصنيع األسمحة محميا فقد زاد نشاط قادة الثورة حيث قاـ أحمد بف بمة االتصاؿ بمصر وتم
طف مف األسمحة  ٘.ٙٔالذي بمغت حمولتو*ـ عف طريؽ اليخت دينا ٜ٘٘ٔالحصوؿ عمى أوؿ شحنة عاـ 

والذخائر لجية وىراف الذي رسي في ناحية كبدانة الساحمية لناحية الناظور الذي استقبمو القائد محمد العربي 
 .(ٗ)بف مييدي واستمـ حصة الثورة الجزائرية مف السالح

                                                           
(4)

 ,Mouhemed guentari, la courier alger  leciare 1954- 1956 ، أظش:499صوٟ اِثاسن: ِشظغ عاتك، ؿ 

edition-casb, Alger 2000, p 635. 
(9)

 .992ؼفع هللا تٛتىش ، اٌّشظغ اٌغاتك، ؿ 
(9)

 .499صوٟ ِثاسن: ٔفظ اٌّشظغ، ؿ 
*

 ا١ٌخد د٠ٕا: اٌزٞ واْ ذاتؼا ٌٍٍّىح االسد١ٔح.  
(1)

 .91، ؿٍصٛسج اٌعضائش٠ح، ِشظغ عاتكٌاٌذػُ اٌؼشتٟ 
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وبنادؽ رشاشة مف نوع براف والقنابؿ اليدوية مف نوع ميمز  ٖٖٓحنة ما بيف بنادؽ عيار حيث تنوعت الش
., ونقمت ىذه األسمحة عبر الشاحنات إلى مراكز التوزيع في الوالية الخامسة, وبعد عممية اليخت دينا (ٔ)ٖٙ

ؿ كمية كبيرة مف عمميتاف أكثر أىمية بكثير كانت أخرىما عف طريؽ سفينة حربية مصرية, التي كانت تحم
الذخائر الحربية واألسمحة مف النوع األلماني واالنجميزي الجديدة والعصرية وبواسطة ىذه األسمحة استطاعت 

 .(ٕ)ـٜ٘٘ٔأكتوبر  ٕٕالثورة أف تتقدـ في العمؿ بجبية وىراف يـو 

سبتمبر  ٕٕكما تمكف اليخت " انتصار" مف إيصاؿ الشحنة أخرى مف السالح إلى المنطقة الغربية يوـ 
. والذي رسى بميناء الناظور بالمغرب والتي تنوعت ما بيف بنادؽ رشاشة, ومسدسات اتوماتيكية (ٖ)ٜ٘٘ٔ

وقنابؿ يدوية, وذخيرة مف خراطيش مسدسات ومناظرات كما استفادت المنطقة الغربية مف شحنة السالح التي 
ي منطقة سبتة وتـ إفراغ الباخرة في ف ٜٙ٘ٔتـ تيريبيا عف طريؽ المركب "ديفاكس" والذي رسى في ماي 

وبنادؽ رشاشات,  ٖٖٓسرية تامة قبؿ الفجر باستعماؿ قوارب صغيرة, حيث تنوعت ىذه األسمحة مف بنادؽ 
وخراطيش لبنادؽ رشاشة  ٖٖٓمتفجرات, مولدات كيرباء وبنادؽ رشاشة ايطالية وذخيرة كخراطيش 

سمحة إلى الجزائر عبر المنطقة الغربية والتي ساىمت .وبالرغـ مف وصوؿ العديد مف شحنات األ(ٗ)ومشعالت
في دعـ الثورة بالسالح عبر حمفاءىا الكثيريف وخاصة المغرب األقصى إال أف عمميات القرصنة الفرنسية 

 ٛٔتمكنت مف حجز كميات كبيرة وتدمير أخرى في عرض البحر المتوسط مثؿ : حجز الباخرة سموفينيا في 
 ٓٗمحممة ب  ٜٛ٘ٔديسمبر  ٕ٘مف السالح والذخيرة والباخرة سرانيطا في  طف ٓ٘ٔمحممة  ٜٛ٘ٔمارس 

طف مف  ٔٛ٘ـ محممة بػ   ٜٜ٘ٔافريؿ  ٛوالباخرة ليسيد في  TNTطف مف السالح والذخيرة والمتفجرات 
 .(٘)السالح والذخيرة

المغربي محمد  ـ عندما تنقؿ بيف القاىرة ومدريد ليمتقي بالممؾٜٙ٘ٔوقد ازداد نشاط أحمد بف بمة عاـ 
الخامس في مدريد عند مفاوضتو مع االسباف مف أجؿ استعادة بعض المناطؽ المحتمة في مراكش, حيث قاؿ 

لدي اطالع واسع باتفاقكـ المغاربي المشترؾ حتى االستقالؿ ودوؿ المغرب العربي لكف ماذا  أحمد يا» لو: 
 أقبؿ بو؟ وبذلؾ يصبح المغرب عمقا أفعؿ؟ ىـ تفاوضوا معي حوؿ المغرب فيؿ أرفض ذلؾ؟ لماذا ال

, ويضيؼ أحمد بف بمة في لقائو مع الممؾ «استراتيجيا لكـ وأعاىدكـ بأنني سأكوف معكـ في السراء والضراء 

                                                           
(4)

 .99ػثذ اٌّع١ذ تٛصت١ذ ، ِشظغ عاتك، ؿ 
(9)

 .400 -١ِ22شي، ِزوشاخ أؼّذ تٓ تٍح، ِشظغ عاتك، ؿ ؿ  ش، أظش سٚت919١، ؿ ٔفظ اٌّشظغؼفع هللا تٛتىش: 
(9)

 .490فرؽٟ اٌذ٠ة، ِشظغ عاتك، ؿ 
(1)

 29 -92ؿ  ؿ  ػثذ اٌّع١ذ تٛصت١ذ: اٌّشظغ اٌغاتك،
(9)

 .490ٔعاج ت١ّح: ِشظغ عاتك، ؿ
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حضرت الئحة تتكوف مف عشريف طمبا لكني عندما استمعت إليو وجدتو ّقدـ ضعؼ » محمد الخامس فقاؿ: 
 .«(ٔ)قالؿ وتعيد الممؾ المغربي بأف تكوف بمده قاعدة خمفية لمثورةما كنا نريده فاتقفنا عمى قبوؿ االست

وبالتالي فإف االستقالؿ المغرب األقصى  قد أعطى لجيش التحرير الوطني المجاؿ الواسع لممناورة عمى 
الحدود الجزائرية المغربية باعتبار أف مناطقو مثؿ وجدة والناظور أصبحت مركز دعـ لجيش التحرير بالعتاد 

 .(ٕ)لسالحوا

وىناؾ مف يرى أف منح االستقالؿ لممغرب كاف اليدؼ منو التفرغ لمجزائر وغمؽ الحدود نيائيا أماـ تدفؽ 
السالح وبالتالي فقد قاـ بف بمة بدور كبير جدا عند اتصالو بمحمد الخامس الذي استطاع مف خاللو أف 

 .(ٖ)قطعة مف السالح ٓٓ٘ٔ يضمف االمداد بالسالح حيث استفادت الجية الغربية في أوؿ رحمة

 

إال أف القرصة الفرنسية أصبحت تتعرض لمجموع السفف المتجية إلى الجية الغربية, وبالتالي تمكف عبد 
.نتيجة (ٗ)الحفيظ بوصوؼ مف إقامة مصنعا سريا لصنع األسمحة الخفيفة بمراكش وذلؾ لمتزود بالسالح

ى الحدود الغربية, كانت قيادة األركاف في الجية لسياسة الحصار المضروبة مف طرؼ القوات الفرنسية عم
الغربية مستعدة لوضع خطة ترمي لمخروج مف دائرة المراقبة الفرنسية وزيادة عمميات تمويف المنطقة الغربية 
بالسالح بعدما استطاعت القوات الفرنسية مف توقيؼ سفينة السالح, األمر الذي أدى إلى ضرورة البحث عف 

ائؿ أخرى لمتمويف وتطويرىا مف أجؿ ضماف تدفؽ السالح إلى جيش التحرير وقد كانت مصادر جديدة, وبد
 استراتيجية التزود بالسالح تتمحور حوؿ ثالث نقاط كما لخصيا عبد الحفيظ بوصوؼ.

 ضماف تزود جيش التحرير مف مؤف وذخائر مف القواعد المغربية عبر التراب المغربي واسبانيا  -ٔ

في مجاؿ االتصاالت وفتح تبرعات تكوينية في ىذا المجاؿ مف أجؿ  تكويف مختصيف جزائرييف -ٕ
 خدمة الجيش

                                                           
(4)

، سعاٌح 4299 -4291غ١الٟٔ اٌغثرٟ: ػاللح ظثٙح اٌرؽش٠ش اٌٛطٕٟ تاٌٍّّىح اٌّغشت١ح أشٕاء اٌصٛسج اٌرؽش٠ش٠ح اٌعضائش٠ح، 

 .491ؿ  ١ٌٕ9040ً ؽٙادج اٌذورٛساٖ اٌؼٍَٛ فٟ اٌراس٠خ اٌؽذ٠س ٚاٌّؼافش، ظاِؼح اٌؽاض ٌخضش، تاذٕح، 
(9)

١ٍّاْ اٌؾ١خ ، اٌعضائش ذؽًّ اٌغالغ، دساعح فٟ ذاس٠خ اٌؽشوح اٌٛط١ٕح ، أظش ع919ؼفع هللا تٛتىش، اٌّشظغ اٌغاتك ؿ 

 .122، ؿ 9009ٚاإلداسج اٌعضائش٠ح، ذشظّح ِؽّذ ؼافع اٌعّأٟ، اٌعضائش، 
(3) 

Mohamed tugui:l'armi de liberation edition casbah alger 2002 , p 116. 
(1)

 .419ِؽّذ ؼشتٟ، ِشظغ عاتك، ؿ
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التصدي لممخابرات الفرنسية وذلؾ مف طريؽ الجوسسة المضادة بيدؼ رفع معنويات جيش  -ٖ
 .(ٔ)التحرير

ية وبالرغـ مف اإلجراءات التعسفية التي قامت بيا البحرية الفرنسية وقياميا بحجز العديد مف البواخر المتج
إلى الحدود المغربية الحاممة لمعديد مف الشاحنات المتنوعة مف أسمحة وذخيرة إاّل أف قادة  الثورة استطاعوا 
التغمب عمى ىذه العمميات, حيث قامت الوالية الخامسة بتنظيـ ىيكميا عبر لجنة  التنظيـ العسكرية الغربية 

ية الخامسة بعيدا عف فكرة الخصومات المحمية بمؤازرة لجنة التنسيؽ الشرقية وقد تـ إنشاء قيادة الوال
واإلقميمية ,ولعؿ النجاح الذي شيدتو المجنة الغربية في مياميا العسكرية كاف لو انعكاس ايجابي عمى الحدود 

 .(ٕ)الغربية بصفة خاصة والثورة بصفة عامة

تف الباخرة " أوريجوف" استفادت الجية الغربية بشحنة مف السالح التي وجيت خصيصا لوالية وىراف عمى م
في أوائؿ شير فيفري التي تـ تفريغيا بأحد الموانئ المراكشية, بعد اتفاقيـ مع السمطات المراكشية والتي تمقت 
أوامر مف طرؼ السمطاف محمد الخامس بتسييؿ شحنة السالح وتسييرىا عبر األراضي المراكشية لتصؿ إلى 

ومة الجزائرية محمد القادري المسؤوؿ عمى التنسيؽ مع قوات جيش التحرير بوىراف وكاف مندوب الحك
ممـ,  ٛ.ٚرشاش قصير عيار  ٓٓٓٗ, ٕٙ.ٚرشاش عيار  ٓٓٓ٘الحكومة المصرية ,واحتوت الصفقة عمى 

مميوف طمقة عيار  ٛ.ٗمـ لمرشاش القصير, ٙ.ٚمميوف طمقة عيار  ٕٙٓممـ,  ٙ.ٚرشاش عيار  ٖٓٓٓ
 .(ٖ)طف ٕٗٗة يقارب لمرشاش الخفيؼ, وكاف إجمالي الشحن ٙ.ٚ

 _ خطوط اإلمداد بالسالح عمى الحدود الغربية:ٕ

اعتمدت جبية التحرير الوطني عمى طريقيف رئيسييف لنقؿ األسمحة عبر الحدود المغربية, األوؿ عف طريؽ 
 الشاحنات وآخر عف طريؽ السفف والبواخر, وكانت طرؽ اإلمداد البرية تتـ عبر ثالث خطوط رئيسية:

, وىراف, الجزائر: والذي يعتبر طريقا رئيسيا لمشاحنات حيث استطاعت شبكة تيريب طريؽ وجدة  .ٔ
السالح أف تجّند أصحاب الشاحنات في نقؿ كميات محدودة بصفة منتظمة مف األسمحة والذخائر إلى 

                                                           
(4)

، ؿ  4299أِٛاض اٌخفاء، اٌّرؽف اٌٛطٕٟ ٌٍّعا٘ذ،  ، أظش ػثذ اٌىش٠ُ ؼغأٟ،990، ؿاٌّشظغ اٌغاتك، ؼفع هللا أتٛ تىش

 .90-92ؿ 
(9)

 .494، ؿ اٌّشظغ اٌغاتكِؽّذ ؼشتٟ: 
(9)

 .129فرؽٟ اٌذ٠ة: ِشظغ عاتك، ؿ 
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ـ حيث أصدرت السمطات الفرنسية  ٜٓٙٔالجزائر خاصة الوالية الخامسة, حيث أغمؽ ىذا الخط عاـ 
 .(ٔ)ع عبور الشاحنات عبر خط وجدة ومغنية وذلؾ بعد افتضاح امر احد العمالءأمرا بمن

طريؽ وجدة, بشار: الذي كانت تتموف عف طريقة الوالية السادسة وقد اكتشؼ أمره في أواخر سنة  .ٕ
ٜٔٙٔ.(ٕ). 

طريؽ السكؾ الحديدية: حيث استطاعت شبكات تيريب األسمحة استعماؿ القطارات في عممية  تمرير  .ٖ
سمحة حيث وظفت أربعة عمالء مختصيف بتيريب السالح عبر القطار الذي يربط بيف المغرب األ

والجزائر وكاف خطو الرئيسي خط وجدة وىراف, وخط وجدة بشار, وكانت مياـ ىذا القطار تنتيي عند 
ي . إّف نشاط ىذه الخطوط ف(ٖ)مدينة سيدي بمعباس ليكمؿ المناضموف تيريب األسمحة بوسائميـ الخاصة

عمميات نقؿ السالح إلى الحدود الجزائرية المغربية زاد مف قوة الثورة الجزائرية خاصة بعد استقالؿ 
 المغرب.

ونتيجة نجاح ىذه الخطوط البرية قاـ قادة الثورة بالبحث عف طرؽ أخرى لمواصمة الحرب باالعتماد عمى 
ي قاـ بغمؽ جميع الخطوط البرية  القواعد الخمفية لممغرب األقصى, خاصة وأف قوات االحتالؿ الفرنس

فنشطت شبكات التسميح باالعتماد عمى البحر عف طريؽ ميناء وىراف الذي استطاع مف خاللو قادة الثورة 
 تيريب كميات معتبرة مف السالح.

حيث أف الخط البحري الرابط بيف الجزائر واإلسباف عبر مينائي اليكانت وبرشمونة وميناء وىراف قد زادت مف 
ـ فقد كانت السيارات التي تتنقؿ مف اسبانيا إلى الجزائر تعبأ خزانتيا باألسمحة والذخائر ٜٓٙٔطو عاـ نشا

لتنقؿ عبر السفف إلى ميناء وىراف لتفرغ الحمولة, وقد كانت معظـ ىذه السيارات تجيز وتعد بالمغرب لتحوؿ 
 .(ٗ)إلى اسبانيا ومنيا إلى الجزائر

عمى خط اسبانيا الجزائر يحضوف بثقة لدى السمطات الفرنسية الذي سيؿ   وقد كاف األشخاص الذيف يعمموف
مف عمؿ الشبكة في نقؿ السالح عبر ىذا الخط ,مثؿ االغا شنتوؼ الذي اشتير بنقؿ السالح بسيارتو إلى 

ـ, وكذا  الباشا اغا حكيكي الذي كاف عضو في مجمس الشيوخ الفرنسي, الذي تمكف ٕٜٙٔمارس  ٜٔغاية 
ثالث شحنات سالح مستغال حصانتو النيابية, كما يوجد خط اخر يحظى بأىمية كبيرة يربط مرسيميا مف نقؿ 
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بالجزائر, وكانت السيارات التي تنقؿ عبر ىذا الخط البحري تتجو بشاحنات األسمحة إلى الوالية الرابعة 
 .(ٔ)والثالثة والثانية

مبو " و "  بوسالي جاكميف" الذي كاف قد جندىا كما عمؿ مع خط مرسيميا الجزائر فرنسياف وىما " جاف شا
احد اعضاء الشبكة وقد نشط الفرنسيوف في ىذه الشبكة أما  تعاطفا مع الثورة أو تحسيف مستواىـ المعيشي 
حيث أف العمؿ في مجاؿ تيريب السالح يعود باألمواؿ الطائمة , وقد أوكمت ليؤالء مياـ التنقؿ بالسيارات 

ح انطالقا مف المغرب إلى فرنسا, ثـ نقميا عبر البحر إلى الجزائر, حيث كاف كؿ واحد المعدة لتيريب السال
الجزائر(,  كما تمكنت الشبكة مف استغالؿ  -ينقؿ سيارة أسبوعيا  إلى الجزائر عبر الخط البحري )مرسيميا

تنتقؿ بانتظاـ بيف الخط الرابط ما بيف المغرب ومرفأ وىراف بالجزائر, حيث أف باخرة فرنسية خاصة بالشحف 
المغرب ومرفأ وىراف محممة  بالمادة األولية بمساعدة عنصر جزائري يعمؿ لصالح الثورة الجزائرية الذي 

 .(ٕ)تمكف مف تأميف خمسة عشر قطعة حربية مختمفة األحجاـ واألنواع في كؿ رحمة

ميح الثورة الجزائرية عمى الرغـ مف وبالتالي فقد لعبت الحدود الغربية البرية والبحرية دورا كبيرا في مجاؿ تس
عمميات القرصنة البحرية التي قامت بيا السمطات الفرنسية في حوض المتوسط لمنع السالح وكذا قصؼ 
الشاحنات البرية العابرة عمى الخطوط البرية الجزائرية المغربية ومما زاد قوة تدفؽ السالح عمى الحدود 

بو قادة الثورة في المغرب وتكويف شبكات لنقؿ السالح في كؿ مف  المغربية النشاط الدبموماسي الذي قاـ
مرسيميا و اسبانيا وىذا ما زاد مف عزيمة قادة الثورة في البحث عف مصادر أخرى لمسالح وخاصة األسمحة 
العصرية المتطورة المضادة لمدبابات والطائرات والمدرعات في الدوؿ األجنبية عف طريؽ المعسكر الشرقي 

 كر الغربي نظرا ألف الثورة  الجزائرية لقيت الدعـ الكامؿ مف طرؼ العديد مف الحمفاء.والمعس
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 الفصؿ الثاني: مصادر السالح االجنبية.                                 

 الثورة:المعسكر الشرقي في دعـ  دور أ_

وما تـ  الثانية,رب العالمية لـ يكتفي قادة الثورة الجزائرية بكمية السالح التي تـ الحصوؿ عمييا مف بقايا الح 
 جمعو مف طرؼ قادة المنظمة الخاصة قبؿ اندالع الثورة.

اضطر قادة الثورة إلى البحث عف مصادر أخرى خارجية لمسالح عف طريؽ كسب الرأي العاـ العالمي لتأييد 
يضر, ايت مشروعية الثورة حيث أوكمت ىذه الميمة إلى أعضاء الوفد الخارجي مف قادة الثورة : محمد خ

 أحمد, وأحمد بف بمة.

فقد أسندت ميمة  ٜٗ٘ٔكما كمؼ كؿ عضو مف أعضاء ىذا الوفد بميمة معينة مف بداية نشاطو أي عاـ 
الشؤوف السياسية والمادية لمحمد خيضر والشؤوف العسكرية والبحث عف السالح ألحمد بف بمة سواء عف 

مة الصعبة التي كمؼ بيا بف بمة فإف الرئيس جماؿ عبد طريؽ الشراء أو المساعدة المجانية ونظرا ليذه المي
الناصر كمؼ فتحي الديب مسؤوؿ المخابرات المصرية اإلشراؼ المباشر عمى عمميات تأميف السالح لمثوار 
كما استعاف أحمد بف بمة بأحمد محساس ممثؿ جبية التحرير الوطني بتونس في تنسيؽ ونقؿ ىذه األسمحة 

 .(ٔ)إلى أف تصؿ إلى المجاىديفعبر الحدود الجزائرية 

ونتيجة لنشاط قادة الثورة في الخارج تمكنوا مف تأميف  بعض مصادر السالح خاصة عف طريؽ دوؿ 
 المعسكر الشرقي الذي كانت داعمة لمثورة مثؿ الصيف تشيكوسموفاكيا, يوغسالفيا, وكذا, االتحاد السوفياتي.          

واالسيوية دوال متخمفة اقتصاديا ما عدا الصيف , فالصيف التي تعتبر _ الصيف: تعتبر الدوؿ اإلفريقية ٔ
منطقة تابعة ليذه الكتمة والتي ىي ذات مذىب اقتصادي عسكري ودولة شيوعية بحتة, وتبعا لموقؼ الكتمة  
اإلفريقية واألسيوية المؤيدة لمقضية الجزائرية  فإف الصيف كانت ليا مجيودات كبيرة في ىذا الصدد, وقد 
ظير ىذا في استقباليا لموفود الجزائرية, وذلؾ مف خالؿ  الرسائؿ والبرقيات المؤيدة لمكفاح الجزائري 

استقبمت الصيف الشعبية في  ٜٛ٘ٔمارس  ٖٓوالمناىضة لمبطش االستعماري ففي يوـ الجزائر العالمي 
قنوات بيكيف اإلذاعية وكذا  بكيف ممثؿ عف جبية التحرير الوطني واقيـ ميرجاف كبير بالمناسبة وأذيع في كؿ

الصحؼ معبرة في ذلؾ عف تضامنيا مع الشعب الجزائري كما أكد مندوب بكيف بأف الصيف تمثؿ بالنسبة 
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واألفارقة الواعييف إحدى الضمانات األكيدة في ىذا العصر لالنتصار التاـ لمشعوب ضد  لألسيوييف
رارا  حيث أحدثت اىتماما كبيرا في أوساط الدبموماسية االستعمار ولذلؾ جاء تأييد بالدة لمقضية الجزائرية م

العالمية, ذلؾ بتوجيييا  دعوة إلى الحكومة المؤقتة الجزائرية  ومف ىذه التأكيدات ما جاء عمى لساف الرئيس 
" ماوتسي تونغ" أف ريح الشرؽ ستنتصر عمى ريح الغرب وأني عمى يقيف بأف إخواننا الجزائرييف سيحصموف 

 ٜٜ٘ٔمارس  ٖٓحريتيـ, كما أكد ذلؾ أيضا وزير الدفاع الصيني عند وصوؿ بعثة التحرير  في قريبا عمى 
 . (ٔ)«أف الجيش والشعب الصيني معجباف ببطولة الكفاح الجزائري » ليبديا إعجابو بجيش التحرير قائال: 

لثورة باألسمحة, نتيجة وبالتالي نتيجة ىذه التصريحات المساندة لمثورة دبموماسيا ستؤكد عمى ضماف تمويؿ ا
 التطور الذي تعرفو الصينفي الجانب الصناعي خاصة صناعة األسمحة المتطورة.

ونتيجة لمبعثات الصينية لمصيف فقد أمنت بذلؾ بعض مف الدعـ المادي خاصة في البعثة التي جرت في 
ة والسيد احمد ـ ضمت كؿ مف عمر أوصديؽ  وتبعيا وفد ثاني الذي كاف فيو يوسؼ بف خدٜٜ٘ٔافريؿ  

, في أثناء الزيارة تحصؿ ٜٜ٘ٔتوفيؽ المدني لممشاركة  في العيد السنوي العاشر لمثورة الصينية في أكتوبر 
الوفد الجزائري عمى مساعدة مادية معتبرة لمصمحة الالجئيف الجزائرييف, وبعد عدة أشير قاـ السيد كريـ 

الصيف رفقة عبد الحفيظ بوصوؼ أحمد فرنسيس, ونتيجة بمقاسـ وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة بزيارة 
ىذه الزيارة أدت ىذه المحادثات إلى رفع مستوى المساعدة العسكرية والمالية الصينية لجبية التحرير 

 .(ٕ)الوطني

تمثؿ الدعـ المادي الصيني لمثورة في تقديـ مساعدات مالية وتجييزات عسكرية مباشرة,  ووصمت قيمة 
مميوف فرنؾ  ٕسممت الصيف لجبية التحرير  ٜٜ٘ٔمميوف دوالر, ففي سنة  ٕٔالية لمثورة المساعدات الم

. وبالتالي فقد غطت اإلعانات المادية الصينية بعض احتياجات الثورة الجزائرية, وذلؾ  منذ انعقاد (ٖ)فرنسي 
كد منذ قياـ ـ الذي أسفر عف توطيد العالقات بيف جبية التحرير الوطني, وتأٜ٘٘ٔمؤتمر باندونغ 

الجميورية الجزائرية المؤقتة الذي أعمنت مف خاللو الصيف رأييا الرسمي واعترافيا  بموقفيا المساند لمثورة 
 الجزائرية ماديا ومعنويا.

تشيكوسموفاكيا:  قد تمثؿ الدعـ التشيكي في اإلعالف االسمي عف مساندة الجزائر, حيث وصمت مف  -ٕ
ئيس فرحات عباس معبرا فييا عف تأييد شعبو الذي يتابع بكؿ عطؼ كفاح رئيس جميورية التشيؾ إلى  الر 
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الجزائر مف أجؿ االستقالؿ وىو مؤمف بأف االنتصار سيكوف حميؼ قضيتو العادلة, وحظي ىذا الدعـ 
 .(ٔ)كمغ مف المالبس واألحذية واألدوية ٖٔٓٗٙٙالمعنوي التشيكوسموفاكي بدعـ مادي تمثؿ بػ 

ة مف المالبس واألحذية واألدوية قد دعمت جميورية التشيؾ الثورة الجزائرية بدفعة مف والى جانب ىذه الدفع
السالح, حيث كمؼ  بيذه  الميمة الدكتورّ  ادريس المكمؼ ببعثة جبية التحرير الوطني في أوربا أف يتعاقد 

صنع بريطاني عمى صفقة اقتناء األسمحة بمساعدة السمطات المصرية حيث كاف األمر يتعمؽ بأسمحة مف 
 .(ٕ)وألماني

قاـ الدكتور ادريس المدعو " حامد الوزاني"  باالتصاؿ بالمسؤوؿ التجاري التشيكي وجرت محادثات حوؿ 
األسمحة المراد شراءىا وكذا الذخيرة المطموبة فوجد لدييـ كؿ األسمحة بنوعيات ألمانية وبريطانية وجميعيا في 

شرطيـ في ىذه الصفقة ىو عدـ البيع باسـ الجزائر وأنيـ عمى حالة ممتازة مف ناحية الصالحية, وكاف 
استعداد إلتماـ ىذه الصفقة بضمانات الحكومة المغربية, مع الدفع النقدي وبالدوالر, حيث سيتـ الشحف إلى 
يصالو إلى الجزائر, وبعد االلتقاء مع وزاني  ميناء مصري, ومف ثـ سيكوف لمقاىرة الحؽ في التصرؼ فيو وا 

وكيؿ الوزراء ورفيقو المواء مدير اإلمدادات والتمويف لمجيش التشيكي بدأ مباشرا في عرض األنواع حامد و 
ممـ  ٕٛوالياوف  M34-M42المتوفرة مف األسمحة سواء الصناعة البريطانية مشيرا إلى توفير الرشاشات 

ممـ وكذا توفر جميع  ٜجات والطبن ٕٜ.ٚممـ باإلضافة إلى القنابؿ اليدوية والبنادؽ  ٜوالرشاشات القصيرة 
الذخيرة لكافة األسمحة البريطانية وبحالة ممتازة عمى درجة عالية مف الجودة وبعد تجربة السالح الجيش 
التشيكي مستخدميف الذخيرة الحية في الميداف المخصص ليا , أطمأف الدكتور إدريس لنوع األسمحة 

يا, وبعد تحديد األسعار التي أرضت الطرفيف تـ وصالحيتيا وبدأت المحادثات حوؿ األسعار المخصصة ل
 .(ٖ)إرساليا وشحنيا مف موانئ بولندا إلى الموانئ المصرية

وتعتبر ىذه األنواع مف األسمحة التي قاـ قادة الثورة بتأمينيا مف جميورية التشيؾ قد غطت بعضيا مف نقص 
ر العسكري لمسمطات االستعمارية وذلؾ في سالح الثورة الجزائرية وساىمت إلى حد بعيد مف مجابية التطو 
 المتالؾ جيش التحرير الوطني نفس األسمحة العدو ولو بكمية قميمة.

وبالتالي فإف تشيكوسموفاكيا قد ساىمت في دعـ الثورة الجزائرية ماديا ومعنويا بعدما تأكدت مف مبادئ الثورة 
 تعماري التي قامت بو فرنسا.الجزائرية وأنيا ثورة شرعية قاـ بيا شعبيا نتيجة العنؼ االس
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يوغوسالفيا: فبعد التجربة المريرة التي خاضتيا يوغسالفيا الثورية فإنيا أدركت جيدا معنى  الكفاح مف  -ٖ
ؿ, وفعال فإنو كما ظير في  " المجاىد" فإف دعـ يوغسالفيا كاف مكثفا سواء مف الناحية المادية اجؿ االستقال

أو المعنوية, كما أف الشعب اليوغسالفي جميعا كاف يتابع الكفاح الجزائري ويؤيده وأكثر مف ذلؾ فإف التجربة 
عمى رأسيـ المارشيؿ " تيتو" اليوغوسالفية قد دعمت الثورة الجزائرية ولـ يبخؿ الثوار اليوغوسالؼ و 

 بشروحاتيـ وخبراتيـ في الثورة التي تشبو إلى حد كبير الثورة الجزائرية.

كمغ مف األدوية واألحذية  ٕٓٗ٘أطناف مف السكر و  ٜكما قامت بإعانتيا مف خالؿ تقديـ سيارتيف لمنقؿ و 
ذاعة والتمفز  يوف لطرح القضية الجزائرية, إضافة واألقمشة, كما استعممت كؿ وسائؿ الدعاية مف الصحافة وا 

 إلى إجراء اجتماعات وجمسات عمؿ ضمت مسؤولي البمديف في إطار تأكيد التعاوف وتأييد الكفاح الجزائري.

كؿ ما تقدمو الشعوب مف إعانة لمجزائر ال يسدد ديف » وقد أكد كذلؾ قوؿ السفير اليوغسالفي في تونس: 
 «الجزائر عمى اإلنسانية 

ذه المساعدات إنشاء مركز لمعالج جنود جيش التحرير حيث حضر حفؿ افتتاح المراكز الوفد وفي إطار ى
 .(ٔ)الجزائري وعمى رأسو فرحات عباس والسفير اليوغسالفي اللوفيتشي

و بالتالي مف خالؿ ىذه اإلعانات قد ساىمت يوغسالفيا في تمويف الثورة الجزائرية ماديا ومعنويا ورفع صوت 
 رية إلى الرأي العاـ مف خالؿ خطاباتالقضية الجزائ

الرؤساء ولـ يقؼ دعـ يوغسالفيا في الثورة عمى ىذا فقط, فقد قامت بتمويف جبية التحرير الوطني بالسالح, 
بالرغـ أف بعض البواخر اليوغوسالفية قد ضربيا الفرنسيوف والتي لـ تصؿ إلى حيث كاف يجب أف تصؿ 

تنقؿ شحنة مف السالح مف أوربا مباشرة إلى مراكز إنزاؿ  اإلمدادات في  مثؿ السفينة " سموفينيا" التي كانت
إلى مرفئ وىراف  واقتادىا ٜٛ٘ٔجانفي  ٛٔالريؼ المغربي ولكف البحرية الفرنسية قامت باعتراضيا بتاريخ 

 .(ٕ)أما البواخر األخرى فقد استطاعت أف توصؿ حموالت األسمحة إلى داخؿ الجزائر

اتي: تعتبر مناىضة االستعمار أحد مبادئ السياسة لممذىب الشيوعي لذلؾ كانت حكومة االتحاد السوفي  -ٗ
االتحاد السوفياتي مف بيف الحكومات التي تؤيد مبدأ كفاح الشعوب مف بينيا كفاح الشعب الجزائري لمتحرر 

ثناء زيارة " غي ونيؿ االستقالؿ وقد ظير جميا في الصحافة السوفياتية التي تحدثت عف القضية الجزائرية أ
إننا متيقنوف إف » ـ وصرح "خروتشوؼ" لجريدة لوموند قائال :  ٜٙ٘ٔمولي" و" بينو" إلى موسكو شير ماي 
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كما ظير البالغ المشترؾ في موسكو  بيف فرنسا واالتحاد « القضية الجزائرية معقدة وستحؿ بطرؽ سممية 
ت يأمموف أف تحؿ الحكومة الفرنسية ىذا المشكؿ ـ ومما جاء فيو إف السوفيا ٜٙ٘ٔماي   ٕٔالسوفياتي في 

 .(ٔ)الياـ حال عقالنيا, وىذا يعبر عف التأييد السوفياتي لمكفاح الجزائري

وعالوة عمى الدعـ المعنوي الذي لقتو القضية الجزائرية مف طرؼ االتحاد السوفياتي فقد تعدى إلى ذلؾ مف 
 .(ٕ)خالؿ تقديمو األسمحة لصالح جبية التحرير الوطني

ـ بدأت في توزيع األسمحة عمى الدوؿ االشتراكية حتى تقـو بتمويؿ الجبية كما قاـ  ٜٛ٘ٔفمنذ مطمع عاـ 
 .(ٖ)في نفس السنة بتقديـ إعانة مادية صغيرة لمصمحة الالجئيف الجزائرييف بتونس

 دور المعسكر الغربي في دعـ الثورة: -ب(

صادر السالح مف الكتمة الشرقية )المعسكر االشتراكي( فقد وبما اف قادة الثورة قد وفقوا في تأميف بعض م
كانت وجيتيـ التالية إلى البمداف المعسكر الغربي التابعة لفرنسا لتغيير موقفيا اتجاه القضية الجزائرية وكسب 

فبطبيعة  الدعـ المادي والمعنوي ,اذ قاـ قادة الثورة بتغيير الرأي العالمي الرأسمالي المدعـ لفرنسا دبموماسيا ,
الحاؿ سيجدوف بعض مف مصادر التمويف بالسالح سواء كاف حكوميا رسميا أو عف طريؽ شبكات التيريب 
الخاصة ببيع السالح ,ومف بيف الدوؿ التي قاـ قادة الثورة بالتوجو الييا: اسبانيا , سويسرا , المانيا الغربية, 

 ايطاليا.

يكف يختمؼ عف باقي الحكومات  الغربية األخرى, خاصة واف _ اسبانيا:  أف موقؼ  الحكومة االسبانية لـ ٔ
اسبانيا ليا حدود جغرافية مع فرنسا,  فقد كانت اسبانيا معادية لمثورة منذ اندالعيا لمترابط األيديولوجي بيف 

عميو  . إاّل أف قادة الثورة قد استطاعوا أف يجدوا بعض المنافذ لمتمويف بالسالح وىذا ما أكد(ٗ)فرنسا واسبانيا
كنت عضوا في قيادة األركاف لموالية الخامسة التي كاف يشرؼ عمييا بوصوؼ وىنا » محمد يوسفي بقولو:  

في اسبانيا كاف لنا اتصاؿ  ضعيؼ, حيث اتصمت بسيد ريفي يدعى عبد القادر الذي كاف يتعاطؼ مع 
مى تزويدنا بيا وكمفناه بالعمؿ في الجزائرييف وكاف يشتغؿ في استيراد البارود لصنع المفرقعات ,الذي  وافؽ ع

,حيث  ٕٜٚاسبانيا لجمب األسمحة مف برشمونة وجنوب اسبانيا, فمنيا القنابؿ اليدوية وبنادؽ مف نوع الماوزر 
كنا نتحصؿ عمى األسمحة في شكؿ قطع غيار مف المصانع نفسيا ,ثـ نقوـ بإرساليا لموالية الخامسة  مع 
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نوا يعمموف معنا ويأتوا لنا بأسمحة خفيفة التي كنا نبعثيا عف طريؽ البر العمـ أف ىناؾ ضباط إسباف قد كا
 .(ٔ)«والبحر

وأماـ الحاجة الممحة والماسة لمسالح قد تـ إبراـ صفقات خاصة باألسمحة االسبانية مع بعض  الحكومات 
رنسية ألنيا ميربة, العربية, حيث ابدى اإلسباف استعدادىـ لتوصيميا بعيدا عف أثار السمطات االسبانية والف

حيث اختيرت المممكة العربية السعودية ليذه الصفقة مع اسبانيا, حيث تـ شراء السفينة "ديفاكس" ليذه الميمة 
ـ, ٜٙ٘ٔطف , حيث تـ شراءىا بعد التأكد مف صالحيتيا في فيفري  ٓٓ٘التي تمتاز بالسرعة وحمولة 

خذت مكانيا الطبيعي وسط ميناء اإلسكندرية ـ وات ٜٙ٘ٔووصمت في أواخر األسبوع األوؿ مف أفريؿ 
كمركب يوناني تجاري واستبدؿ طاقيما بطاقـ آخر مصري وأصبحت السفينة جاىزة لتيريب األسمحة  في 

 .(ٕ)سرية تامة

ونتيجة موافقة السمطات االسبانية عمى تيريب األسمحة غبر السواحؿ الغربية بعد االتصاالت التي قاـ بيا بف 
اف وتدخالت السمطاف المغربي محمد الخامس تـ استخداـ السفينة ديفاكس لنقؿ شاحنات مف بمة لدى األسب

السالح  إلى الجية الغربية الوسطى والشرقية حيث تـ أنزاؿ شحنة خاصة بالجية الشرقية في ميناء زوارة في 
تفريغ شحنة ـ بميناء سبتة وتـ  ٜٙ٘ٔماي   ٕٓـ وشحنة بالجية الغربية حيث رست يوـ  ٜٙ٘ٔماي  ٖٔ

 .(ٖ)السالح بشكؿ سري معتمدة عمى زوارؽ صيد صغيرة

وبالتالي فقد ساىمت اسبانيا في تمويف الثورة  باألسمحة عمى الرغـ فإنيا كانت غير شرعية ألف الحكومة 
و عبر االسبانية كانت معادية لمثورة الجزائرية وموالية لفرنسا إاّل أف قادة الثورة وفقوا مف تأميف السالح وادخال

 الحدود الغربية.

سويسرا: لقد كانت  سويسرا مف  بيف الدوؿ المساندة  لفرنسا  عمى الرغـ مف  أنيا دولة حيادية ,  -ٕ
حيث قاـ النظاـ  الحاكـ في سويسرا بإصدار قرار يقضي بغمؽ مكتب جبية التحرير الوطني سنة 

ر قانونية, غير أف الطمبة ـ تحت ضغط الدبموماسية الفرنسية إال أنو تـ فتحو بطريقة غيٜٜ٘ٔ
والطبقة العممية عمى طميعة مف ىذا الموقؼ, حيث قاموا بتييئة الظروؼ المالئمة ألعضاء  جبية 
التحرير لبعث نشاطيـ مف جديد والتعريؼ بالقضية الجزائرية تحديا لحكومتيـ, حيث تميز ىذا 

عدالتيا بالنسبة لمرأي العاـ السويسري الموقؼ بإقامة الممتقيات والندوات لمتعريؼ بالقضية الجزائرية و 
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بطاؿ كؿ المغالطات الفرنسية حوؿ ىذه القضية التي تعتبرىا قضية داخمية, فقد برىنت الييئات  وا 
الغير حكومية مساندتيا لمقضية الجزائرية عندما أعمنت وقوفيا معارضة تجنيد الشباب السويسري في 

. حيث تمكف دعاة مساندة (ٔ)التحرير الجزائريصفوؼ المفيؼ األجنبي لمجيش الفرنسي ضد جيش 
القضية الجزائرية مف التأثير عمى الرأي العاـ السويسري خاصة الالجئيف الجزائرييف في كؿ مف 
تونس والمغرب األقصى و تـ جمع المساعدات المادية المتمثمة في عشرة أطناف مف المالبس تحت 

 .(ٕ)ة زيوريخ السويسرية, السيد ىينغررإشراؼ ممثؿ المصالح المدنية الدولية في مدين

كما قامت سفينة شحنت بمغارية بتحميؿ أسمحة وذخائر خاصة بجيش التحرير الوطني , التي تـ تفريغيا في 
ميناء طنجة وقد تـ عقد ىذه الصفقة مف طرؼ االخويف ميدي ويوسفي مع الحكومة البمغارية " بصوفيا " في 

صفقة بمدينة زيوريخ بسويسرا وقد تـ االتفاؽ مع عائمة قائد المركب ـ حيث عقدت ىذه الٜٔٙٔشير جواف 
ـ توجو ٜٔٙٔنوفمبر  ٛٔاإلقامة بالمغرب األقصى إلى غاية تأميف شحنة السالح تحسبا ألي خيانة ,وفي 

األخ يوسفي إلى طنجة الستقباؿ المركب ,كما كاف الكولونيؿ عبد الحفيظ بوصوؼ ينتظر في المغرب 
ينة السالح وعندما اقتربت السفينة مف ميناء طنجة تكفمت مجموعة مف عناصر الجيش لضماف وصوؿ سف

طف تـ إنزاليا فجرا, وتـ نقؿ  ٕٓٓ٘الوطني بحماية السفينة إلى غاية إفراغ األسمحة, وكانت الحمولة تقدر بػ 
رفتو الجية الغربية . وبيذه الشحنات ساىمت سويسرا في تغطية النقص الذي ع(ٖ)األسمحة إلى الوالية الخامسة
 في مجاؿ التزود بالسالح.

ألمانيا الغربية: تعتبر ألمانيا الغربية مف الدوؿ الرأسمالية المساندة لفرنسا, فقد كانت حكومتيا ضد نضاؿ  -ٖ
الشعب الجزائري, حيث كانت مرغمة عمى تطبيؽ إمالءات الواليات المتحدة األمريكية وحمفاءىا إاّل أف 

المعارضة لسياسة بالدىا, فقد لعبت دورا كبيرا في التنويو بالقضية الجزائرية حيث خاضت الصحؼ األلمانية 
حممة كبيرة ضد الجنود األلماف الذيف كانوا ضمف المفيؼ األجنبي لتشكيمة الجيش الفرنسي في الجزائر, وىذا 

أعضائو في  الحدث أثار حفيظة الحزب االجتماعي األلماني الذي قاـ بعرض ىذا المشروع عف طريؽ
البرلماف األلماني الذي اصدر قرار يندد بالمشاركة األلمانية في الحرب ضد الجزائر عف طريؽ جنودىا 
المنخرطيف في المفيؼ األجنبي, كما نشطت في المدف األلمانية الكبرى مثؿ " بوف" و " كولونيا" و " 
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ع التبرعات المالية لجبية التحرير الوطني فرنكفورت" بعض المجاف المساندة لمقضية الجزائرية التي قامت بجم
 .(ٔ)فقد تـ تقديـ مبمغ مالي معتبر قّدر بعشريف ألؼ مارؾ ألماني لفائدة الالجئيف الجزائرييف

وبطبيعة الحاؿ فإف ىذا المبمغ وجو لمساعدة الثورة الجزائرية القتناء السالح, كما استطاع قادة الثورة 
الدوؿ الغربية أف يجدوا بعض الميربيف والتجار لألسمحة في ألمانيا الذيف المسؤوليف عف عمميات التسميح في 

 أبدوا استعدادىـ في تمويف الثورة بالسالح.

ومف بيف التجار الميربيف لألسمحة "ميدي مابد" الذي لعب دورا ىاما في القارة األوربية إلى غاية االستقالؿ 
ي ألمانيا وعقد معو عدة صفقات سالح إلى أف قامت حيث استطاع "ميدي مابد" االتصاؿ "بجورج بشار" ف

المخابرات الفرنسية باغتيالو ومف بيف الحاويات التي شحنت باألسمحة " حاوية األطمس" والتي كانت ستنقؿ 
بتفجيرات في ميناء براـ التي دمرت الحاوية  *األسمحة إلى المغرب األقصى لوال قياـ منظمة " اليد الحمراء "

وجدت شبكة ألمانية أخرى بقيادة "رودي اردنت" الذي استطاع ميدي مابد أف يوطد العالقات بالكامؿ كما 
معيا وتمكنت الثورة مف خالليا الحصوؿ عمى أسمحة كثيرة بألمانيا الذي تـ تخزينيا بإحدى المناطؽ النائية 

غربية مصدرىا ألمانيا وتقريبيا إلى الجزائر وكانت معظـ األسمحة التي دخمت إلى الجزائر عبر الحدود ال
 .(ٕ)وكانت غالبيتيا مف نوعية أمريكية موجودة في قاعدة فرانكفورت التي ىّربت عف طريؽ عمب الزيت

كما استطاع مسؤولي حرب التحرير شراء وجمع مجموعة مف األسمحة مف كولونيا بألمانيا االتحادية التي 
الثالثة والرابعة, حيث تـ عقد الصفقة لفائدة " تامزالي " كانت ميمتيا تسميح اتحادية الجبية الفرنسية والوالية 

برميؿ باألسمحة ووضع في كؿ برميؿ قطعتي  سالح  ٕٓٓالمشيوريف بالتجارة في مادة الزيت حيث تـ مأل 
 .(ٖ)ومف ثـ تـ نقؿ الشحنة عمى متف باخرة فرنسية مف تونس إلى الجزائر

سكر الغربي األخرى في نظرتيا لمقضية الجزائرية, فقد كاف ايطاليا: إف ايطاليا لـ تختمؼ عف دوؿ المع -ٗ
موقفيا الرسمي يصب في نفس اتجاه الحكومات الموالية لفرنسا والخاضعة لقرارات الواليات المتحدة األمريكية 
إاّل أف الثورة الجزائرية استطاعت مف خالؿ ممثمييا في الخارج تغيير بعض المواقؼ اتجاه القضية الجزائرية 

د استطاعت الثورة الجزائرية كسب بعض المنظمات الغير حكومية وبعض السياسييف والصحافييف لتأييد فق
الثورة  وكسب بعض الدعـ ومف بينيـ السيد " انريكو ماتي" الذي كاف يرى أف مستقبؿ ايطاليا االقتصادي 

                                                           
(4)

 opcit. p112  :: Farouk Benatia:  . ٔمال ػ199ٓ -191ح، ؿ ؿ ِش٠ُ اٌقغ١ش: اٌّٛالف اٌذ١ٌٚ 
*

اٌعضائش١٠ٓ، وشد فؼً ػٍٝ ػ١ٍّاخ ٚػشفد ِٕز اٌثذا٠ح تاسذىاتٙا اتؾغ اٌعشائُ فٟ ؼك  4299ذؤعغد ٘زٖ إٌّظّح عٕح : ءا١ٌذ اٌؽّشا

،أظش 4299ػٍٝ ٠ذ اٌّؽافع  ظ١شٞ ف١شٞ  اْ تٍماعُٚلاِد تاغر١اي اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؾخق١اخ ِصً: اٌطاٌة ص٠ذ اٌرٟ واْ ٠ٕفز٘ا اٌصٛاس فذائ١ح

 .919ػّاس ل١ًٍ  ،ِشظغ عاتك،ؿ
(9)

 .991 -199ؼفع هللا تٛتىش: اٌّشظغ اٌغاتك، ؿ ؿ  
(9) 

 .492 -499، ؿ ؿ 4229ِؽّذ ػثاط: شٛاس ػظّاء ، ِطثؼح دؼٍة، اٌعضائش، 



53 
 

أف مستقبؿ شماؿ إفريقيا » لو: مرتبط بالجزائر المستقمة وليس فرنسا االستعمارية خاصة في جانب البتروؿ بقو 
سيكوف بحركات التحرر الوطنية وعمى ايطاليا التعامؿ مع ىذه المعطيات بطريقة جديدة لكي تستطيع أف 

وقد تحققت نظرتو « تضمف لنفسيا موقعا في المنطقة يسمح ليا مستقبال مف االستفادة مف بتروؿ الصحراء 
مف البتروؿ الجزائري, منيا خط الغاز المار مف الجزائر عبر  بالفعؿ بعد االستقالؿ, حيث استفادت ايطاليا

 .(ٔ)تونس إلى ايطاليا

حيث كاف ىناؾ بعض مف االتصاالت مع الشركات االيطالية لمسالح وتجار األسمحة مف أجؿ الحصوؿ 
 .(ٕ)عمى األسمحة باسـ الحكومات العربية

المواقؼ الدوؿ الغربية التابعة لفرنسا والخاضعة و بالتالي إف قادة الثورة استطاعوا أف يغيروا العديد مف 
لقرارات الواليات المتحدة األمريكية اتجاه القضية الجزائرية وكسب الرأي العاـ وتوصيؿ صوت جبية التحرير 

 الوطني إلى العالـ.

واستطاعت الثورة أف تفؾ الحصار المضروب عمييا  المتعمؽ بنقص السالح مف خالؿ توظيؼ التجار 
بيف االجانب, خاصة بعد إنشاء الحكومة المؤقتة أصبح التعامؿ مع الدوؿ األجنبية بطريقة مباشرة والمير 

 حيث أف أكبر نسب سالح الثورة الجزائرية مف الخارج.

 طرؽ ووسائؿ نقؿ السالح إلى داخؿ الجزائر -ج

 ألجنبيةلقد اتبع قادة الثورة العديد مف الطرؽ إليصاؿ األسمحة المتحصؿ عمييا عف الدوؿ ا

وبطبيعة الحاؿ ستكوف إما عف طريؽ البر أو البحر أو الجو, إما مباشرة أو عف طريؽ الدوؿ الحدودية 
الشرقية والغربية والجنوبية, حيث لـ يشيد إنزاؿ جوي لألسمحة داخؿ الجزائر ابدأ في فترة االستعمار, أما 

إلى الجزائر, فقد تعرض حوض البحر الطرؽ البرية والبحرية فقد شيدت العديد مف الشحنات المتجية 
األبيض المتوسط إلى وصوؿ العديد مف الشحنات في البواخر والزوارؽ والتي في كثير مف األحياف تتعرض 
إلى القرصنة البحرية وتقـو السمطات الفرنسية بحجزىا إذا كانت متجية إلى الجزائر مباشرة أما إذا تـ توجيييا 

 يي تتكفؿ بيا تقـو بحمايتيا مف الحجز.إلى القواعد الخمفية لمثورة ف

أما عف طريؽ البر فقد تـ استخداـ الشاحنات والسيارات حيث كاف المسار المعروؼ في الجية الشرقية لتوزيع 
األسمحة عبر الحدود كما يمي:  مصر ثـ ليبيا  ثـ الحدود الجزائرية التونسية, وعند وصوؿ ىذه األسمحة إلى 

                                                           
(4)

 .114-110ِش٠ُ فغ١ش:  اٌّٛالف اٌذ١ٌٚح، ؿ ؿ  
(9)

 .994:  اٌّشظغ اٌغاتك ،ؿ ؼفع هللا تٛتىش 
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بيا جبية التحرير وىي بدورىا  تقوـ بتوزيعيا إلى المناطؽ الداخمية في الجزائر حيث  الحدود الجزائرية تتكفؿ
كانت الوالية  الرابعة والثالثة مف بيف الواليات التي تشيد نقص في جانب السالح نتيجة بعدىا عف المراكز 

لى الخمفية لمسالح.حيث استعماؿ العديد مف الطرؽ لنقؿ االسمحة فقد تـ استخداـ السيار  ات والشاحنات ,وا 
. والسيارات استخدمت ايضا الحيوانات كالبغاؿ والحمير  وىذه الوسائؿ استخدمت (ٔ)جانب استعماؿ الشاحنات

 أكثر عند وصوؿ األسمحة لمحدود الجزائرية.

حيث تـ نقؿ األسمحة عف طريؽ البحر مف ميناء زوارة في ليبيا إلى ميناء جرجيش في تونس او إلى الجرؼ 
 عمى ظيور البغاؿ والجماؿ عبر الجنوب التونسي. محمولة

كمـ حسب  ٕٓٓٓٔوقد كانت عمميات نقؿ الشاحنات بيف مصر وتونس مرتيف في الشير بمسافة تقدر ب 
 المراحؿ التالية:

 .مرسى مطروح بمصر إلى مساعد بميبيا ومف مساعد إلى الجبؿ األخضر بميبيا 

 مف الجبؿ األخضر إلى بوكماش 

 بيا إلى غارديماو بتونس إلى الحدود الجزائرية.مف طرابمس بمي 

ـ  وتمثمت في شاحنة " فيات" و " ٜٛ٘ٔكما عممت إدارة الثورة إلى اشتراء معدات بميبيا في اكتوبر 
 مرسيديس" والنسيا" التي سيمت طرؽ االتصاؿ.

دة عشر أطناف شاحنات, حمولة الواح ٙـ كانت تنقؿ ثالث قوافؿ لمسالح شيريا مكونة مف  ٜٓٙٔوفي سنة 
مأربعة قوافؿ تنتقؿ شيريا بيف مرسى مطروح ومخازف السالح بميبيا ٜٔٙٔبيف مصر وليبيا  وأصبحت عاـ 

مميوف كمـ, حيث ارتفع عدد السائقيف  الساىريف عمى  ٗٓطف عمى مسافة  ٓٓٗإلى  ٖٓٓحاممة ما بيف 
 .(ٕ)ـٕٜٙٔرجؿ عاـ ٖٓٓقوافؿ التسميح 

العسكرية عمى الحدود الجزائرية لقي العديد منيـ حتفيـ واستشيدوا أثناء امدادىـ لكف نتيجة الرقابة الفرنسية 
 باألسمحة عمى خطي شاؿ وموريس.

                                                           
(1)

Lhachmi  trodi :L’arbi ben Mhidi l’homm des grendes rendez –vous editionENAG,alger 

1991pp 86-87 
(9)

 .491 -499. أظش: ٔعاج ت١ح ، ِشظغ عاتك، ؿ ؿ 990 -912ؼفع هللا تٛتىش ،اٌّشظغ اٌغاتك، ؿ  
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أما في الجية الغربية فيي بدورىا قامت بتوزيع العديد مف  األسمحة إلى جبية التحرير الوطني عبر حدودىا  
حاممة لمشحنات الموجية إلى الجزائر مف بينيا فقد أستخدـ ميناء الناظور في رسو العديد مف البواخر ال

 اليخت انتصار الذي استعمؿ في الكثير مف المرات.

 و مف بيف الوسائؿ التي تـ استخداميا في توصيؿ األسمحة عديدة ومتنوعة فمنيا:

صناديؽ الخضار: كانت شبكة االتصاالت تممؾ في مراكزىا بالمغرب صناديؽ خضار ذات قعر مزدوج  .ٔ
لشبية توضع داخمة مسدسات وكميات مف الذخيرة ثـ يعبأ فوقيا الخضار المطموب شرائيا ثـ يتـ ال يثير ا

 التوجو بيا عف طريؽ الشاحنات إلى الجزائر.

بتعبئتو البطيخ: استخدـ " الّدالع" في موسمو كوسيمة لنقؿ الذخيرة الكبيرة الحجـ حيث يفرغ جوفو  ويتـ  .ٕ
الموجية بالبنادؽ وطمقات الرشاشات الثقيمة ثـ يعاد إغالقو بطريقة فنية  كالقنابؿ اليدوية والرماف ةبالذخير 

 .(ٔ)ال يثير الشبية  ويتـ وضعو في األسفؿ والبطيخ العادي فوؽ الشحنة

قمؿ الفخار: )الجرارة( حيث اتصمت إدارة االتصاالت بأحد عماؿ الفخار بالغرب بالضبط مدينة فاس  .ٖ
القمؿ, حيث كاف يضع القمة ثـ يضع في اسفميا قنبمة يدوية أو  وعرضت عميو فكرة تيريب الذخيرة في

 عدة رصاصات ثـ يغطييا بالطيف حتى تجؼ وصارت القمؿ تشحف بكميات كبيرة في القطار إلى وىراف.

خزانات وقود السيارات: استخدمت ىذه الوسيمة منذ البداية وىي مف اختصاصات الشبكة السرية  .ٗ
مف المياـ التقنية خاصة في السيارات والشاحنات السياحية حيث كاف لالتصاالت الخاصة باعتبارىا 

يخمع خزاف الوقود يفتح ثـ يوضع في جوفو بشكؿ متناسؽ خزاف صغير مؿء باألسمحة والذخائر ويترؾ 
فراغ حولو لتعبئة وقود يكفي لمسافة معقولة, فقد كاف فنيو الشبكة يضعوف في الحسباف احتماؿ إدخاؿ 

اف لتفحصو لذلؾ كانوا يضعوف ماسورة طويمة تمتمئ مف الجنبات بالوقود وفي النياية قضيب داخؿ الخز 
يعيدوف تمحيـ الخزاف ويدىنونو ثـ يعاد إلى مكانو بالسيارة كما استخدمت أراضيو السيارة لنفس الغرض 

 .(ٕ)بحيث كانت تجعؿ مف طابقيف وضع السالح في الطابؽ السفمي منيا

لوسائؿ استطاعت الثورة الحصوؿ عمى كميات كثيرة مف األسمحة المتنوعة التي كاف وبالتالي فمف خالؿ ىذه ا
جيش التحرير في حاجة إلييا في الجية الغربية والشرقية معتمد في ذلؾ العديد مف القادة الثورييف الذيف وىبوا  

 انفسيـ ليذه المياـ الصعبة واقفيف في وجو العدو وأسمحتو الحديثة.
                                                           

(4)
، 9001، اٌعضائش، 4299-4291ِؽّذ ػثاط، ٔقش تال شّٓ، اٌصٛسج اٌعضائش٠ح،  . أظش أ٠ضا:991ػّاس ل١ًٍ، ِشظغ عاتك، ؿ  

 .999 -991ؿ ؿ 
(9)

 .90 -91. أظش أ٠ضا: ِؽّذ فذ٠مٟ، ِشظغ عاتك، ؿ ؿ 991ٔفغٗ، ؿ  
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 أ _ أنواع الرقابة العسكرية:

بدأت القيادة العميا لمجيش الفرنسي المتواجدة فوؽ التراب الجزائري في التفكير في خطط جديدة مف شأنيا 
اؿ منصبو أواخر القضاء عمى الثورة , بعد ما فشمت كؿ برامجيا العسكرية والنفسية فبمجرد أف تسمـ القائد ش

باالشتراؾ مع دولوفريي بدأ يتنقؿ في الجزائر ليكوف عنيا فكرة شاممة, مميدا الطريؽ لسيدهّ " شارؿ  ٜٙ٘ٔ
سأضيؼ لؾ كؿ ما تحتاج إليو مف الوسائؿ التي مف شأنيا » الذي وعده بالمجيء لمجزائر قائال لو:  *ديغوؿ"

.قاـ بزيارة ميدانية لمناطؽ (ٔ)ٜٛ٘ٔؿ الحكـ سنة وبتولى شارؿ ديغو « أف تساعدؾ لوضع حد ليذه الحرب
لقد صدمت خالؿ » مخططو الجينمي إذ يقوؿ :  الجزائر الثائرة ,ومف المناطؽ المحرمة استقى برنامجو او

زياتي لنواحي الجزائر, بما يسمى بالمناطؽ المحرمة, ىي محرمة عمى مف, ليس عمى جيش التحرير الوطني 
ت مخططي مف ىذه المناطؽ بالذات إذ أنيا منطمؽ الثوار إلى السيوؿ بيدؼ عمى أية حاؿ, لقد استوحي

فبرنامج شاؿ يحرص « نصب كمائنيـ ولذلؾ  يجب بقاؤنا واستقرارنا فييا وىو بقاء يتطمب وجود جيش كبير..
 عمى جمع القوات العسكرية واليجوـ بيا عمى مواقع جيش التحرير, ويكوف ذلؾ عمى موقع بعد موقع وبعد ما
ينتيي مف تطيير منطقة مف المناطؽ ينتقؿ اليجوـ إلى المنطقة المجاورة ىكذا حتى  يقضي عمى قوة  جيش 
التحرير الموزعة بيف الواليات الممتدة مف غرب الجزائر إلى شرقيا, كما رأى ضرورة تشديد المراقبة عمى 

جبر الكثير مف سكاف الثورة في األرياؼ . مما أ(ٕ)الحدود الجزائرية ثـ البدء في عمميات التمشيط داخؿ البالد
الذيف يعيشوف بالقرب مف الجباؿ والغابات ومعاقؿ الثورة المشيورة أف يغادروا قراىـ ومداشرىـ ألف ىذه القرى 

 .(ٖ)أصبحت قرى استراتيجية

 بتجييز كؿ اإلمكانيات لتطبيؽ برنامجو الذي ييدؼ إلى: *فقد قاـ "شاؿ"

قامة المناطؽ المحرمة والمراكز العسكرية غمؽ الحدود الشرقية والغرب  -ٔ ية باألسالؾ الشائكة المكيربة, وا 
 ٔوزرع األلغاـ بشكؿ منظـ, حيث  كانت فكرة إغالؽ الحدود الجزائرية , فكرة استعمارية منذ فجر 

                                                           
*
سئاعح  ٝفٟ ٚعظ ػائٍٟ ِؽافع ، ذٌٛ 4920ح ؽاسي د٠غٛي: سظً دٌٚح فشٔغٟ ٌٚذ تّذ٠ٕح ١ًٌ تاٌؾّاي اٌفشٔغٟ عٕ 

 4299، 4990، أٔظش ػثذ اٌمادس خ١ٍفٟ ِؽطاخ ِٓ ذاس٠خ اٌعضائش اٌّعا٘ذج 4299اٌخاِغح أشش أمالب ِاٞ  اٌعّٙٛس٠ح

 .490، 499، ؿ ؿ 9040د٠ٛاْ اٌّطثٛػاخ اٌعاِؼ١ح، 
(4)

، ِٕؾٛساخ اٌّرؽف اٌٛطٕٟ ٌٍّعا٘ذ، اٌعضائش، ٠9ؽٟ تٛػض٠ض ، شٛساخ اٌعضائش فٟ اٌمشْ اٌراعغ ػؾش ٚاٌؼؾ١ٓ، ض 

 .999، ؿ4229
(9)

اٌّشوض اٌٛطٕٟ ٌٍذساعاخ ٚاٌثؽس اٌؽشوح اٌٛط١ٕح ٚشٛسج أٚي ٔٛفّثش: االعالن اٌؾائىح اٌّىٙشتح، داس ا١ٌمضح، اٌعضائش،  

 .91، ؿ 9040
(9)

 .991ٕٛس، ِشظغ عاتك، ؿػثذ اٌمادس ت 
*
 49ٚػّشٖ  4299ع١ش فٟ أورٛتش ْ اٌرؽك  تّذسعح عا 4209vaucluse  ponetعثرّثش تـ  9ِٛس٠ظ ؽاي: ِٓ ِٛا١ٌذ  

تشذثح ِالصَ اٚي شُ اٌرؽك تاٌّذسعح اٌرطث١م١ح ٌٍط١شاْ فٟ ٔفظ اٌغٕح شُ اٌرؽك تاٌّذسعح اٌع٠ٛح  4299عٕح، ذخشض ػاَ 

ٚؼح ٛرظا، أطشّ( اٌٛال٠ح اٌشاتؼح 4299ٔ -4291ؽطٛاْ، اٌصٛسج اٌرؽش٠ش٠ح ) ٔظ١شج :، أظش4292 -4291ٌٍؽشب ِا ت١ٓ 

 .119، ذٍّغاْ، ؿ تٍما٠ذاٌّؼافش، ظاِؼح أتٟ تىش س٠خ فٟ اٌرا ٖاٌذورٛسا١ًٌٕ ؽٙادج 
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, حيث تكررت االجتماعات عمى الحدودييف بيف المقيـ العاـ الفرنسي في تونس الجنيراؿ "  ٜٗ٘ٔنوفمبر 
حكاـ  غمؽ الحدود أماـ تسربات  ردوال تو ي بوا والحاكـ العاـ بالجزائر " روجي ليونار" لمتنسيؽ وا 

المجاىديف كما أف " جاؾ شوفالي" كاتب الدولة الفرنسي لمحرب, والنائب الجزائري في البرلماف الفرنسي, 
"كريستياف فوشيو"  تحت رئاسة ردوال تو قد عقد اجتماع في باريس مع قرينو في تونس الجنيراؿ بواي 

 الوزير الفرنسي لمشؤوف التونسية والمغربية لمتنسيؽ ومنع تيريب األسمحة إلى الجزائر.

حيث اعترفت المخابرات الفرنسية نفسيا  بيذه التسربات , حيف أّكد ماكس لوجاف بتصريح يـو 
مف السالح في طريقيا  أف في كؿ شير تجتاز الحدود التونسية الجزائرية ألؼ قطعة» قائال:  ٜٚ٘ٔ/ٗٓ/ٖٓ

 .«(ٔ)إلى الثوار

ونتيجة ىذه التسربات اليائمة لألسمحة مف الحدود الجزائرية التونسية والمغربية عممت القوات الفرنسية عمى 
تخصيص كؿ مجيوداتيا لتطويؽ ىذه الحدود باألسالؾ الشائكة المكيربة لشؿ حركة الثورة ومف أشير 

 مطات االستعمارية الفرنسية بإنشائيا ىما خط شارؿ وموريس.المخططات العسكرية التي قامت الس

 _  الخط المكيرب : "موريس"ٔ

, نظرا لصعوبتو وخطورتو, فقد سمي (ٕ)إف التطويؽ باألسالؾ المكيربة الذي عرفتو الحدود الشرقية والغربية
 بعدة تسميات منيا:

 العديد مف المجاىديف.اف استشياد خط الموت, الحاجز القاتؿ, حيث مثمت تمؾ الخطوط مك

ـ امر وزير الدفاع الفرنسي "موريس اندري" بإقامة خط مف األسالؾ الشائكة المكيربة  ٜٙ٘ٔففي أواخر عاـ 
 .(ٖ)لمنع دخوؿ السالح والرجاؿ  ٜٚ٘ٔجويمية  ٗعمى الحدود الشرقية والغربية الذي تـ إنشاؤه في 

قي مدينة عنابة إلى جنوب مدينة تبسة حتى يمتد الخط مف الشماؿ أي مف شاطئ البحر المتوسط, شر 
المنطقة السادسة في حدودىا الجنوبية حيث يمر عمى األماكف اآلتية: الونزة, العوينات, مرسط, بولحاؼ, 
تبسة , الماء األبيض, جبؿ غوة, بئر العاتر. وفي نفس الوقت أقيـ خط ثاني مماثؿ عمى الحدود الجزائرية 

 كمـ . ٓٓٚاي العربي بف مييدي قرب السعيدية إلى بشار جنوبا عمى مسافة المغربية يمتد مف مرسى بورس

                                                           
(4)

 .99، ؿالعالن اٌؾائىح اٌّىٙشتح، ا4291اٌّشوض اٌٛطٕٟ ٌٍذساعاخ ٚاٌثؽس  فٟ اٌؽشوح اٌٛط١ٕح ٚشٛسج أٚي ٔٛفّثش  

.409 -409،ؿ ؿ ١٘ٚثح عؼ١ذٞ، ِشظغ عاتك  - )
2
( 
(9)

، 9002، داس اٌٙذٜ ػ١ٓ ١ٍٍِح، 9ض 4رؽش٠ش اٌٛطٕٟ اٌٛال٠ح ػّاس ِالغ، سظاي فذلٛا ِا  ػا٘ذٚا هللا ػ١ٍٗ، لادج ظ١ؼ اٌ -
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و كاف اليدؼ األساسي مف ىذا الخط ىو حماية قطارات نقؿ الحديد مف "ونزة "وفي نفس الوقت حماية 
 الجيش الفرنسي حتى ال يتـ تسرب جيش التحرير إلى الخارج مف أجؿ جمب بالسالح.

 ٓٓٚوٓٓ٘كة وخيوط وأعمدة بث فييا التيار الكيربائي تتراوح طاقتو بيف حيث يتكوف الخط مف أسالؾ شائ
 .(ٔ) ـ في بعض المناطؽ االستراتيجية الحساسة ٓٙـ وقت يصؿ إلى  ٕٔو ٙفولت بعرض يتراوح ما بيف 

 MIN DANKRIحيث زرعت أرضيتو باأللغاـ المختمفة األحجاـ الفردية فييا والجماعية مثؿ ميف دنكري
ي, و ىذا األخير يستعمؿ في الغالب بيف األسالؾ ويتخذ شكؿ النبات الموجودة داخؿ األسالؾ ومينة القوط

في كؿ  *ألؼ لغـ ٓ٘الشائكة حتى ال يراه المقتحـ , وقد وضعت ىذه األلغاـ عمى طوؿ األسالؾ بمعدؿ 
 ة رادار لإلنذار.عشريف كمـ, وكانت األسالؾ متصمة بمراكز المراقبة ,ىذه األخيرة التي كانت مزودة بأجيز 

وكاف الخط معززا مف الجانبيف باأللغاـ واألسالؾ الشائكة, وداخؿ الخطوط المكيربة توجد أسالؾ دائرية عمى 
 .كما نجد نفس المواصفات الخاصة بالخط موجودة في الناحية الغربية(ٕ)شكؿ لولبي

لحدود الشرقية والغربية مف اجؿ ونتيجة لعدـ جدوى ىذا الخط مف منع المجاىديف مف الدخوؿ والخروج إلى ا
مف األوؿ لعزؿ الثوار عف جمب األسمحة قامت السمطات الفرنسية بتعزيزه بخط ثاني ىو خط شاؿ يكوف أقوى 

 الخارج.

 _ الخط المكيرب " شاؿ":ٕ

تـ إنشاء ىذا الخط تعزيزا لمخط األوؿ, خط موريس لمجابية المجاىديف وردعيـ مف عمميات نقؿ السالح  
.حيث يمر عبر األماكف التالية: ونزة, (ٖ) ٜٚ٘ٔأكتوبر ٚٔحدود الشرقية والغربية حيث تـ انشاؤه فيعمى ال

, أـ عمي, صفصاؼ, الوسري, بئر العاتر, القنطيط, نقريف, تالحويجباالكويؼ, بكارية, الماء األسود, 
الجيالني, ثـ تـ  . أما مف الجية الغربية فيمر مف مرسى بف مييدي حتى سيدي عيسى وسيدي(ٗ)الوادي

 تمديده نحو الجنوب الغربي بعد ذلؾ.

                                                           
(4)

 .944، 9004ِؽّذ صسٚاي، دٚس إٌّطمح اٌغادعح ِٓ اٌٛال٠ح األٌٚٝ فٟ اٌصٛسج اٌرؽش٠ش٠ح، داس ِ٘ٛح، اٌعضائش،  
*
ا أٚ ِىاْ ّػاْ ؼغة ا٘ذافٙٛٔ ِٕفق١ٍٓ ػٓ تؼضّٙا ٚ٘ٛ ٓظضئ١ٍٝ ٘ٛ أٔاء ٠ىْٛ ػادج ػٍٝ ؽىً اعطٛأح ٠ؽرٛٞ ػ 
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ألؼ فولت, وعرضو ال يختمؼ كثيرا عمى  ٕٔتجاوز ىذا السد طاقة السد األوؿ, حيث كانت طاقتو تساوي  
متر حسب المناطؽ ووعورتيا وعرض اسالؾ اإلعثار الجانبية  ٕ٘األوؿ, ولكف األسالؾ الجانبية تمتد حتى 

. حيث يوجد بيف ىذيف الخطيف " شاؿ وموريس" (ٔ)اع ومف حيث تنظيـ األلغاـ بياتختمؼ مف حيث االرتف
 حقوؿ مف األلغاـ تنقسـ إلى ثالثة أنواع:

  أوال: ألغاـ مضادة لألفراد: وىي صغيرة الحجـ عند انفجارىا تقطع القدـ أو تبتر الساؽ كأقصى ضرر
 .ٕـ ٓٙقطعة حديدية تنتشر عمى مسافة  ٓٓٗتحدثو وتنفجر إلى 

  ثانيا: ألغاـ مضادة لمجماعات: تزرع في األماكف التي يتقدـ منيا أفراد جيش التحرير أثناء اليجوـ عمى
 مراكز العدو أو فتح ثغرات في األسالؾ الشائكة بيدؼ العبور إلى أرض الجزائر .

 الشائكة   ثالثا: ألغاـ مضيئة: كاشفة لقوات العدو في أثناء التقدـ لضرب المراكز أو لتخريب األسالؾ
 .(ٕ)وىذه األلغاـ مزروعة حتى خارج األسالؾ الشائكة وىي ال تزاؿ متناثرة إلى اليوـ

كما قامت السمطات الفرنسية بإجالء سكاف المناطؽ القريبة مف الحدود الجزائرية وجعمتيا مناطؽ محرمة 
ى بالمنطقة القاتمة وكذلؾ وسيطرت عمييا بالقوافؿ العسكرية والدوريات واالستطالعات بالطائرات وكانت تسم

 بالنسبة لخط شاؿ بحيث يموت الكثير ويمر البعض منيـ فقط.

وقد أنشأ الجيش الفرنسي عدة مراكز عمى مدى طوؿ تمؾ الخطوط وجند ليا عدة قوات نحو وحدات 
وذلؾ لمحاصرة أية وحدة أو قافمة لممجاىديف وىي  PIPERووحدات الطائرات العمودية بيير  GMSالمشاة

 بر تمؾ الخطوط.تع

فقد تمكنت القوات مف أداء مياميا حيث عند حدوث اإلنذار وبعد التأكد مف أف ما حدث ىو حالة عبور 
لمجاىديف عبر الحدود تتبع اثارىـ ليال وتتفحصيا وحدات المشاة المكونة مف جماعات األمف المتحركة 

تحمؽ في الجو لتقص اآلثار مف فوؽ  , PIPERالمرفقة بالكالب, بيدؼ توجيو طائرات المالحظة الخفية 
والتأكد منيا, وكتيبة المظمييف التي أعممت منذ الساعة األولى لتباشر عمميا ليال بعد التأكد مف تمؾ اآلثار 
لتبدأ رحمة طويمة بالشاحنات في الطرؽ الميتزة لموصوؿ إلى النقاط المفتوحة, حتى تتـ  محاصرتيـ وتقـو 

 منازلة جسد لجسد وال تنتيي إال مع حموؿ الميؿ.المعركة ,والتي تصؿ إلى ال
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 .111ػثذ اٌمادس تٕٛس: ِشظغ عاتك، ؿ 
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بندقية  ٓٓٙفقد تمكنت تمؾ القوات مف حجز كميات مف األسمحة قدرت بألؼ قطعة سالح أوتوماتيكي, 
 .(ٔ)ٜٛ٘ٔحجزت خالؿ األربعة األشير األولى مف عاـ

بائية عالية جدا, ومعنى إذا فخطورة ىذيف السديف المكيربيف كبيرة جدا حيث أف كؿ منيما يعتمد عمى قوة كير 
ذلؾ أف موت الشخص مؤكد عند الممس وال يستغرؽ وقت كثير إلى جانب ىذيف الخطيف يوجد خطر األلغاـ 

 المزروعة وأجيزة اإلنذار والدوريات التي تكوف في عيف المكاف عند المزوـ.

رب التحرير في يعتبر مخطط شاؿ وموريس مف أكبر المخططات الجينمية التي طبقتيا فرنسا خالؿ ح 
لمقضاء عمى الثوار فقد استيدفت ضرب مراكز التحرير في المناطؽ الجبمية وفرض الحصار عمييا مف خالؿ 
غالؽ المناطؽ  المحرمة بصورة كاممة  إنشاء مراكز عسكرية وشؽ الطرؽ في الجباؿ, وتجميع السكاف وا 

قناصة" التي تـ تدعيميا مف طرؽ الجنيراؿ واسناد حراستيا لحامية األقساـ العسكرية الكومندو األسود " ال
ديغوؿ, بمختمؼ اإلمكانيات  والوسائؿ العسكرية والمادية مف جنود وأسمحة وعتاد حربي  حتى فيما يخص 
توفير الطائرات العمودية المقاتمة التي أصبحت السمة التي ميزت المعارؾ الفرنسية ضد وحدات جيش 

 نسية في إطار ىذيف المخططيف ترمي الى ما يمي:التحرير فقد كانت االستراتيجية الفر 

  جمع كؿ القوى العسكرية الفرنسية االحتياطية الموجودة بالجزائر وتركيزىا في الحدود لمحاصرة فرؽ جيش
التحرير العابرة لمحدود لشؿ عممية نقؿ السالح ومحاولة العثور عمى مستودعات السالح والمؤونة 

 .(ٕ)االدارية لجبية التحرير الوطنيوالذخيرة والقضاء عمى األجيزة 

  المحافظة عمى مراكز الكادرياج )التربيع( والتي تقتضي تقسيـ البالد إلى مناطؽ مربعة لحصارىا
وتطييرىا مع اصدار االوامر لموحدات العسكرية اف تكوف دائمة الحركة حتى تراقب باستمرار المنطقة 

 ى جيش التحرير.المحددة ليا وبذلؾ تصبح ىذه المناطؽ محرمة عم

  المراقبة المستمرة لممناطؽ الخاضعة لجيش التحرير مف طرؼ الوحدات العسكرية إلضعاؼ القدرات
 .(ٖ)القتالية لوحدات جيش التحرير

أف  تطويؽ األماكف وتمشيطيا لـ يعد كافيا , ألف الفالقة » وعف ىذه االستراتيجية يقوؿ الجنيراؿ شاؿ 
ف بسرعة كبيرة, ولذلؾ يجب عمينا عندما نحتؿ منطقة أف نبقى فييا أطوؿ يعرفوف االرض جيدا وىـ ينتقمو 
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 .١٘ٚ402ثح عؼ١ذٞ، ِشظغ عاتك، ؿ  
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 499،، طثؼح ٚصاسج اٌّعا٘ذ٠ٓ اي، اٌعضء اٌصأٟػٓ تشٔاِط ؽ اٌؽم١مح، ا٘ذ عظش٠ذج اٌّ 
(3)Mohamed  tugui op cit  p 303
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مدة ممكنة حتى ندفع بالعدو لممجيوؿ فتواجدنا بالميؿ والنيار في الجباؿ واألودية سيجعؿ المتمرديف يختفوف, 
حيـ ونظرا ألنيـ ال يستطيعوف ذلؾ , إذ أنيـ في حاجة إلى االتصاؿ بالسكاف فإف حياتيـ ستتحوؿ إلى ج

 .(ٔ) «وىذا ما ينبغي تحقيقو.......

ومف خالؿ تصريح " شاؿ"  الذي ييدؼ إلى تحقيؽ استراتيجية محكمة إلضعاؼ جيش التحرير وعرقمة 
 تحركاتو, وذلؾ مف خالؿ:

 احتالؿ المنطقة والبقاء فييا مدة طويمة -

 عرقمة تحركات جيش التحرير في المنطقة حتى في الميؿ -

رغامو عمى المواجيةانعداـ الجدوى في التنق -  ؿ وا 

مباغتة الدوريات بواسطة المروحيات وذلؾ بإنزاؿ قواتو في أي مكاف وفي اي وقت وىذا الذي لـ  -
 يتعود عميو جيش التحرير.

وقد سميت ىذه الفترة العصيبة باسـ " الحمؼ األطمسي" تعبيرا عف القوات الكبيرة التي جندت مف أجؿ القضاء  
الجنيراؿ ديغوؿ عند توليو قيادة الجيش الفرنسي أف ال ينقص مف القوات الموجودة  عمى الثورة  ليذا طمب مف

 .(ٕ)في الجزائر وأف يسمح لو بزيادة قوات الحركة

_المراكز العسكرية الحدودية واألبراج: لقد عممت السمطات االستعمارية عمى غمؽ الحدود الشرقية والغربية  ٖ
ورة وتحديد تحركات المجاىديف, وبالتالي منع إمداد المجاىديف بشتى الوسائؿ لتضييؽ الخناؽ عمى الث

بالذخيرة والسالح مف الخارج بخطي " شارؿ وموريس" الذي لـ يصمد أماـ البيئة والطبيعة الصحراوية خاصة 
في الجنوب التي تركت العدو يتقيقر ويتوقؼ, فاألعمدة لـ تتمكف مف الغوص في الرماؿ ووضع األسالؾ 

 عمييا.

إضافة الى ىذيف المخططيف الذيف وضعا إلفشاؿ الثورة دعـ بمشروع جينمي اخر وذلؾ بإنجاز العديد      
مف المراكز واألبراج , والحصوف المتقاربة المسافة لتمكيف الوحدات العسكرية المتخصصة مف عبور 

 الصحاري تسمى فرؽ المياريس.
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يد مف خمسيف مركزا أو برجا عمى طوؿ امتداد الحدود إلى أز  *وقد تعددت ىذه المراكز واألبراج والمحتشدات
 . وكاف اليدؼ مف ىذه اإلجراءات ىو:(ٔ)مف "نقريف" جنوبا إلى الحدود الميبية

 عزؿ الثورة في الداخؿ عف قيادتيا في الخارج -

 الوقوؼ ضد تسرب قوافؿ التسميح إلى الداخؿ ومنع تزويد جيش التحرير باألسمحة -

 جنيبو الكثير مف الخسائرحماية الجيش الفرنسي وت -

 عزؿ المناطؽ الحدودية عف بقية الواليات -

 ومف اىـ المراكز الحدودية العسكرية:

أسس ىذا المركز في العشرينات واستعمؿ في الرقابة المستمرة  وىو شماؿ غرب  مركز شوشة لييودي: .ٔ
 دائرة الطالب العربي.

د العادي بوغزالة أنو مركز قديـ, وىو نقطة في حيف  يذكر المجاى ٜ٘٘ٔأنشأ في أوائؿ  مركز بوعرة: .ٕ
حدودية بف الجزائر وتونس واكتسى أىمية كبرى بعد استقالؿ تونس, وكاف سببا في حدوث العديد مف 

 المعارؾ واليجومات مف طرؼ جيش التحرير .

, يقع غرب بف قشة استعمؿ ىذا المركز مف أجؿ المراقبة واالحتشاد ٜ٘٘ٔتأسس سنة  مركز يونس: .ٖ
 عتقاؿ والتعذيب واإلعداد وبو برج ومخبأ.واال

باإلضافة إلى مراكز أخرى, كالناظور , المنقع, كما توجد مراكز متنقمة لرصد التحركات وىي مختمفة 
باختالؼ استقرارىا مف مركز الى آخر فمنيا ما يقاـ عمى شكؿ مخيمات لقضاء فترات طويمة, مثؿ  بير 

 الحجيمة, بير الخادـ, بير الحوش.

 لى جانب ىذه المراكز العسكرية قد قامت السمطات االستعمارية بإقامة أبراج أيضا لميدؼ نفسو مثؿ:وا

 برج قديـ محصف اتخذ كنقطة مراقبة لمحدود . برج مسودة: .ٔ

                                                           
*
اٌّؽرؾذ ػثاسج ػٓ ِىاْ ٚاعغ ِٓ االساضٟ اٌعشداء لشب شىٕاخ اٌع١ؼ اٌفشٔغٟ ٠ّاسط ف١ٙا ؽرٝ أٛاع اٌرؼز٠ة   -

 ػثذ شظعاػح ضّٓ األتشاض اٌّرٛاظذج ػٍٝ صٚا٠ا٘ا. أٔ 91ٚاٌرٕى١ً، ٠رٕاٚب ػٍٝ ؼشاعرٙا اٌعٕٛد اٌفشٔغ١١ٓ ػٍٝ ِذٜ 

ِٕؾٛساخ  اٌّشوض اٌٛطٕٟ ٌٍذساعاخ ٚاٌثؽس فٟ  4299- 4291اٌّاٌه ِشذاك، د١ًٌ ِقطٍؽاخ شٛسج اٌرؽش٠ش اٌعضائش٠ح 

 . 19ؿ  9004، اٌعضائش  4291اٌؽشوح اٌٛط١ٕح ٚشٛسج أٚي ٔٛفّثش 
(4)

ٙادج ؽ، ِزوشج ١ًٌٕ فؼً اٌفشٔغ١حاٌٚسدٚد "4291-4211"اٌغالغ ػثش ِٕطمح ٚادٞ عٛف  ٔمًٔٛس اٌذ٠ٓ ١ِّٟ : ػ١ٍّاخ  

 24، ؿ -9049اٌّاظغر١ش فٟ اٌراس٠خ اٌّؼافش، ظاِؼح اٌعضائش، 
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برج قديـ أيضا اتخذ كمركز استعماري يقع ضمف الحدود التونسية الميبية, جعمت القوات  برج فطيمة: .ٕ
 ميع قواتيا وتوزيعيا.االستعمارية منو نقطة تج

 وىو مف األبراج المدعمة لمركز "سطيؿ" القريب منو وىو مركز ثابت طيمة حرب التحرير. برج الحمراية: .ٖ

 .(ٔ) والى جانب األبراج توجد أبراج أخرى مثؿ برج يوسؼ, العرافة, فورصة, بير الجديد, وبرج مركس....

 مى الحدود الجزائرية:أنواع  القوات الفرنسية العسكرية المتمركزة ع -ب 

والى جانب ىذيف الخطيف المدمريف قد عمدت السمطات الفرنسية إلى تعزيز ىذيف الخطيف بأحدث التقنيات , 
متمثمة في عتاد كبير مف الوحدات العسكرية مف الجيش الفرنسي مختمفة ومتنوعة برية بحرية, مزودة 

 اليندسة العسكرية. بمختمؼ االسمحة كالطائرات والدبابات والشاحنات وسالح

والى جانب ىذه الوحدات فقد زودتيا أيضا بأجيزة الرصد و أبراج المراقبة عمى طوؿ الشريط الحدودي ويقدر 
عسكري مدعوميف بأحدث األسمحة مع إقامة  ٓٓٓٓٛعدد القوات الفرنسية المتمركزة عمى امتداد الحدود بػ 

أالؼ مركز في المنطقة الشرقية وعززت  ٖٓ, وحوالي أالؼ مركز لممراقبة عمى الحدود الغربية ٗٓحوالي 
المراكز بدوريات متتابعة ومحطات لمطائرات االستكشافية وفيالؽ لممظمييف لمتدخؿ السريع وأسندت المسؤولية 
عف خطي شاؿ وموريس إلى الجنراؿ " فانكساـ" الذي دعـ قواتو بخمس فرؽ مف رجاؿ المظالت الذيف سبؽ 

 .(ٕ)ب الفيتناـليـ أف شاركوا في حر 

فضال عف األجيزة الخاصة بالرصد والمراقبة عمى طوؿ الخطيف فقد زودت بأجيزة الكترونية لإلنذار السريع, 
كاألجراس والرادارات التي تستعمؿ األشعة فوؽ البنفسجية., حيث امتدت ىذه األجيزة مف " تبسة" إلى " 

 ٕكـ ٓٙٔالجية الغربية امتدت عمى مسافة كمـ ومف  ٓٗنقريف" بالنسبة لمجية الشرقية عمى مسافة 

وبإمكاف ىذه الرادارات أف تتبع تحركات المجاىديف مع تحديد مكاف مرورىـ بكؿ المعمومات لمقصؼ المدفعي 
اآللي خاصة وأنيا تتبع ما يحمؿ فوؽ أكتاؼ اإلنساف وعمى ظير الحيوانات مف أسمحة كيؼ ما كاف نوعيا, 

ذا كاف جماعة فعمى مسافة  ٘ٔإلنساف فردا عف بعد كما أنيا يمكف أف تحدد مكاف ا كـ, إلى  ٓٗكمـ وا 
جانب ىذه الرادارات فقد دعمت  أيضا بمكبرات الصوت التي تستعمؿ لمتنبيو عمى طوؿ مساحة الخط قائمة: 
قؼ فالقة, قؼ فالقة,.....ارفع يديؾ واـر سالحؾ ...,كما زرعت ايضا بالونات لألضواء الكاشفة عند لمس 

                                                           
(4)

 4، أظش: ِرؽف اٌّعا٘ذ ٌٛال٠ح اٌٛادٞ، اٌّشاوض اٌؼغىش٠ح، ؿ29، 24ؿ ؿ  ٔٛس اٌذ٠ٓ ١ِّٟ: اٌّشظغ اٌغاتك، 
(9)

اٌؽشوح اٌٛط١ٕح ٚشٛسج أٚي ، أظش أ٠ضا: اٌّشوض اٌٛطٕٟ  ٌٍذساعاخ ٚاٌثؽس فٟ 944عاتك، ؿشظغ ِِؽّذ صسٚاي:  

 .999ٔٛفّثش، األعالن  اٌؾائىح اٌّىٙشتح، ؿ 
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الذي يمسؾ بالبارود وتنطمؽ في السماء  محدثة أضواء كاشفة عمى مساحة كبيرة إلى جانب قواعد  الخط
 .(ٔ)أرض وأرض جو مجيزة بالبطاريات المدفعية وصواريخ أرض

وبالتالي فمـ تقتصر التجييزات العسكرية الفرنسية عمى ىذه األجيزة فقط لمقضاء عمى الثورة وخنقيا لشؿ 
بر الحدود البرية, فقد جيزت جميع بواخرىا عمى شاطئ البحر األبيض المتوسط ليذه عمميات نقؿ السالح ع

 الميمة.

حتى الطريؽ البحري الذي كانت تستعيف بو الثورة لجمب األسمحة كانت لو القوات البحرية الفرنسية بالمرصاد  
دود مياىيا اإلقميمية التي مخترقة بذلؾ القانوف الدولي لممالحة البحرية, فيي تحجر أي باخرة كانت خارج ح

 كمـ مع أف القانوف يمنع ذلؾ. ٘حددتيا ىي 

وجندت في ذلؾ إمكانيات ىائمة فيما يخص سالح قواتيا البحرية, كالغواصات المستعممة في حراسة الشواطئ 
والحامالت المخصصة لمطائرات والسفف, حيث قامت القوات الفرنسية بحجر العديد مف البواخر المحممة 

الح في عرض البحر األبيض المتوسط اآلتية مف الدوؿ المساندة لمثورة الجزائرية, كالباخرة اتوس والباخرة بالس
 .(ٕ)اليوغسالفية

وقد تنوعت الذخيرة الموجودة في ىذه البواخر مف مدافع ىاوف وبنادؽ حرب, ومسدسات, قذائؼ      
 ورشاشات.

غسالفية ىما الوحيدتيف المتيف احتجزتا مف طرؼ السمطات ولـ تكف السفينة اتوس والسفينة " سموفينيا اليو 
الفرنسية فإف اغمب السفف التي أرسمت مف طرؼ الدوؿ الشقيقة المساندة لمثورة الجزائرية تعرضت لمحجر مف 

 طرؼ القوات البحرية المتواجدة في البحر المتوسط

حمية بجذوع األشجار تبتعد عف كما احتوت مراقبة الحدود عمى الخنادؽ المحصنة باإلسمنت المسمح م
ـ وكؿ خندؽ يتسع لستة عساكر تتصؿ ببعضيا البعض بواسطة ممرات  ٕٓٓبعضيا البعض بحوالي 

كمـ حيث يرى الجنود بعضيـ بعض مف مركز إلى  ٖأرضية قوية, كما تبعد ىذه المراكز عف بعضيا بمسافة 
 آخر.

 ٔ٘ػمـ, ٕٓٓدافع مف عيارات جندي فرنسي مزوديف بم ٖٓٓإلى  ٓٓٔكما يوجد بكؿ مركز 
مـ كما تنوعت الجداريات الراجمة والمحمولة المراقبة لممركز عف طريؽ الكالب ٚ.ٕٔمـ,ٗ٘مـ,ٓٙمـ,ٓٛمـ,

                                                           
(4)

 .991، ؿ  ، االعالن اٌؾائىح اٌّىٙشتح4291اٌّشوض اٌٛطٕٟ ٌٍذساعاخ ٚاٌثؽس فٟ اٌؽشوح اٌٛط١ٕح ٚشٛسج أٚي ٔٛفّثش  
(9)

 . 190ؿ  ػثذ اٌمادس تٕٛس، ِشظغ عاتك، 
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والدبابات تحت قيادة الجنيراؿ فانكساـ الذي ىو يدوره عزر قوتو بخمس قوات مف رجاؿ المظالت تضـ خيرة 
 ىي: العساكر الذيف شاركوا في الحروب وىذه الفرؽ

 " جاف بيير" الكولونيؿبقيادة  REPالفرقة األولى .ٔ

 " بيجار وبعده تراتكييو. الكولونيؿالفرقة الثالثة بقيادة  .ٕ

 الفرقة الرابعة بقيادة المقدـ " أوليوف" .ٖ

 الفرقة الثامنة بقيادة المقدـ "فولكارد" .ٗ

 .(ٔ)الفرقة التاسعة بقيادة القدـ "بيشو" .٘

الجزائرية بمختمؼ العتاد والعدة المدمرة المدعمة مف طرؼ أجيزة  حيث قامت ىذه الفرؽ بتطويؽ الحدود
الحمؼ األطمسي, ميمتيا مطاردة المجاىديف عبر الحدود وتمشيط المناطؽ التي يمر عبرىا لمسالح مثؿ 

 منطقة مجردة شماال , ومنطقة مسكانة في الجية الشرقية.

بتيا فمنيا: عشروف كتيبة لممشاة, ستة عشر سرية لقد تنوعت القوات الفرنسية المتمركزة عمى الحدود لمراق
حدى عشرة فصيمة لمرماة, وفصمتيف لسالح االشارة, وسبع كتائب لميندسة العسكرية وكتيبتيف  لسالح الثقيؿ وا 
متخصصة كيرومكانيكية وذلؾ باإلضافة إلى قوات التدخؿ التي تستدعى عند حدوث عممية اجتياز لسد 

 الشائؾ المكيرب.

الرقابة العسكرية فشممت الدوريات المجيزة باآلليات والمدرعات التي كانت تجوب الخط ليال نيارا  كما تنوعت
ولذلؾ سميت الدوريات النيارية والدوريات الميمية, وكانت تضـ فرؽ عسكرية تنظـ الكمائف أما وحدات جيش 

تيا وسالحيا ومحطاتيا التحرير وفرؽ أخرى تعرؼ بالجوالة  إلى جانب الدوريات الجوية, ليا خصوصيا
 اضافة إلى العمميات االستعالمية التي عف طريقيا تقوـ باالختراقات لصفوؼ وحدات جيش التحرير:

 _ الدوريات العسكرية:ٔ 

مف بيف وسائؿ الرقابة الفعالة نجد الدوريات المكثفة التي كانت تقوـ بيا الفرؽ العسكرية المختصة والمتنوعة 
ة المتخصصة في مجاؿ فتح الطرقات التي تبدأ عمميا عمى الساعة الخامسة صباحا فيناؾ الدوريات العسكري

                                                           
(4)

 .992ؿ عالن اٌؾائىح اٌّىٙشتح،، اال4291شوح اٌٛط١ٕح ٚشٛسج أٚي ٔٛفّثش اٌّشوض اٌٛطٕٟ ٌٍذساعاخ ٚاٌثؽس فٟ اٌؽ 
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وكؿ مركز مراقبة يبدأ في الوقت نفسو بفتح طرؽ االتصاالت , فيقوـ مركزاف متجاوراف بإرساؿ كؿ واحد 
 منيما دورية مف جيتو تتصؿ بالمركز الثاني وتتقاسـ الدوريات نفس الطريؽ الرابطة بيف المركزيف.

 .(ٔ)(HERSE)باإلضافة إلى ىذه الدوريات العسكرية تأتي السيارات العسكرية المسماتو 

ويوجد أيضا الدوريات والسيارة التي يأتي دورىا بعد الدوريات األولى تكوف إما سيرا أو عمى الدراجات النارية, 
قداـ ال تبتعد أبدا عمى فالفرؽ بينيما يكمف في بعدىا وقربيا مف المراكز حيث أف الدوريات سائرة عمى األ

المراكز الحامية, ىي مصحوبة بصفة دائمة بالكالب المدربة عمى متابعة آثار المجاىديف, فيذه الدوريات 
كانت تخرج خصيصا لمبحث عف آثار المجاىديف وتتبع خطواتيـ وفي نفس الوقت تراقب السمؾ الشائؾ 

 لمعبور ليال.المكيرب لعميا تجد المجاىديف إذ ما أحدثوا فيو ثغرات 

أفراد أما في الجنوب فقد تصؿ أحيانا إلى  ٓٔوقد كانت ىذه الدوريات السيارة عمى األقداـ ال يتعدى عددىا 
 عسكر(. ٕٔإلى  ٓٔٔكتيبة بكامميا )أي 

أما الدوريات عمى متف الدراجات النارية والمصفحات فإف عرباتيا تتوقؼ عمى المرور بالذىاب واإلياب عمى 
المصاحبة لمدبابات  HALF,T.RACKSشائؾ المكيرب فيأتي دور السيارات والمصفحات طوؿ الخط ال

( المتحركة, حيث كاف كؿ واحد منيا مكمؼ بمراقبة جزء محدد  HERSEالمراقبة التي يطمؽ عمييا )سيارات 
مف السد الشائؾ مثؿ مركز سيدي العربي الذي يشرؼ عمى مراقبة السد الشائؾ مف ناحية مشاميش عمى 

 .(ٕ)كمـ ٕٓمسافة 

 _ المراقبة عف طريؽ الكمائف:ٕ 

تعتبر الكمائف نوع مف انواع المراقبة العسكرية الفرنسية المدعمة لمسد الشائؾ المكيرب عمى طوؿ الحدود 
الجزائرية حيث أف العساكر الفرنسييف يقوموف بتنظيـ لمكمائف عمى ىذا الخط وتقوـ الطائرات بتوزيعيـ عمى 

 فة لعبور المجاىدياألماكف المحدد

 

 

                                                           
(4)

٠ٛعف ِٕافش٠ح: األعالن اٌؾائىح، ٚؼمٛي األٌغاَ، عٍغٍح اٌّؾاس٠غ اٌٛط١ٕح فٟ اٌثؽس فٟ اٌؽشوح اٌٛط١ٕح ٚشٛسج أٚي  

 .99، طثؼح خافح، ٚصاسج اٌّعا٘ذ٠ٓ، ؿ4291ٔٛفّثش 
(9)

 .92 -99ؿ ؿٔفغٗ 
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 _  المراقبة عف طريؽ الجوالةٖ

ويتـ ىذا النوع مف المراقبة في المناطؽ  الصحراوية كالجنوب الجزائري إذا تقـو الوحدات العسكرية الفرنسية 
ذا  بجوالت عمى أطراؼ السد الشائؾ المكيرب بحثا عف أثار وجود جيش التحرير العابريف شرقا أو غربا, وا 

 خطواتيـ نقـو القوات العسكرية بمتابعتيـ.حددت وجيتيـ و 

 _ القوات االستطالعية:ٗ

أف طوؿ الحدود الجزائرية الشرقية والغربية وصعوبة تضاريسيا وشساعة المنطقة المحرمة وخطورتيا أجبرت 
القوات الفرنسية مراقبتيا عف طريؽ الطائرات الكاشفة المختمفة المستويات منخفضة االرتفاع فوؽ السد 

 . ومف أنواع ىذه الطائرات:(ٔ)يرب والمنطقة المحرمة لتقصي أثار المجاىديف المك

  ت.د( و)ب( طائرة مف نوعB26.وىي مف صنع امريكي ) 

  طائرة سبيتفايرد وىي مف صنع كندي 

 طائرة غامبيرا وىي مف صنع بريطاني(ٕ). 

 _ المراقبة عف طريؽ االستعماالت واالختراقات:٘

المكثفة عمى السد الشائؾ المكيرب, شرعت القوات االستعمارية الفرنسية وتثبيت فباإلضافة إلى المراقبة 
اليوائيات لجمع المعمومات داخؿ القطر المغربي لكي تعرؼ تحركات ومخططات وحدات جيش التحرير 
حيث كانت تمقي القبض عمى المقيميف عمى الحدود, واستعماليـ ألحداث المشاكؿ بيف القوات الجزائرية 

طات المغربية والعمؿ عمى تعكير العالقات بيف الطرفيف , حيث ىذه االختراقات تقع يوميا مف قبؿ والسم
الطائرات والبواخر الحربية ومف أىميا التدخؿ في المجاؿ الجوي والبري المغربي إلخراجيا ودفعيا إلى 

 .(ٖ)الدخوؿ في المشاكؿ مع الجزائرييف

ة ترسؿ فرؽ الكومندو الى التراب المغربي لمقياـ بأعماؿ تخريبية اضافة إلى ذلؾ فقد كانت القوات الفرنسي
حداث عدة تفجيرات في بعض المواقع, وذلؾ لتحقيؽ عدة أىداؼ منيا أبعاد  ونشر الرعب بيف السكاف وا 
وحدات جيش التحرير عف المراكز الحدودية, ودفع السمطات المغربية إلى رد فعؿ ضد التضاريس الجزائرية, 

                                                           
(4)

 .29-29ؿ، ؿ ٠ح٠ٛعف ِٕافش:
(9)

 .191ٔظ١شج ؽطٛاْ: ِشظغ عاتك، ؿ  
(9)

 .٠29ٛعف ِٕافش٠ح،  اٌّشظغ اٌغاتك، ؿ  
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دعاية الفرنسية كثيرا ما تقوـ بتمؾ األفعاؿ باسـ الجزائرييف وأثناء األعماؿ التخريبية واالستطالعية خاصة أف ال
تقـو قوات الكومندو االستعمارية بالتنصت عمى المدنييف المغاربة والجزائرييف بغرض الحصوؿ عمى معمومات 

ما يتعمؽ بالقواعد الخمفية لجيش استخبارية حوؿ مراكز توزيع الوحدات العسكرية وأسمحتيا وغير ذلؾ, م
 .(ٔ)التحرير الوطني

وبالتالي فالسمطات االستعمارية جندت جميع قواتيا البرية والبحرية والجوية لمحاصرة قوات جيش التحرير 
 مستعممة أنواع األسمحة الخفيفة والثقيمة حيث بمغ عدد قوات الجيش الفرنسي عمى النحو التالي :

  جزائري. ٚٛٙٓ٘ف بينيـ ألؼ م ٖٓ٘الجيش البري 

  ألؼ ٓٚالجيش الجوي 

  ألؼ ٓٗالجيش البحري 

 ألؼ ٜٗجنود الخدمات وأركاف الحرب 

 ويضاؼ إلى ىذه القوات وحدات البوليس والجندرمة التي جاءت عمى النحو التالي:

  ألؼ. ٖٓجندرمة وحرس متنقؿ 

  ألؼ ٕٓبوليس مسمح(ٕ). 

 ف الجنود الجزائرييف وىي عمى النحو التالي:ثـ تأتي بعد ذلؾ القوات اإلضافية المكونة م

 ٙٓ ألؼ مف الحركة 

  ٛٙٔٛوحدات األمف المتجولة بمغت. 

  وتنحصر ميمتيـ داخؿ المدف في المكاتب العربية. ٕٜٗٗٔالمخازنية 

ضافة إلى ٗ٘ٚٓٔألؼ  وحراس مسمحوف الذي بمغ عددىـ  ٓٙكذلؾ أفواج الدفاع الذاتي  التي بمغت  , وا 
إلؼ رجؿ تابعوف لموحدات اإلقميمية وبالتالي فإف مجموع القوات العاممة تحت  ٕ٘ٔحوالي  ىذا العدد يوجد

 وضمف ىذه االعداد يوجد عناصر  ٕٔٛٛٛـ الى ٜٓٙٔأوامر الجيش الفرنسي في الجزائر قد بمغ سنة 
                                                           

(4)
 .29، ؿ ٠ٛعف ِٕافش٠ح :اٌّشظغ اٌغاتك  

(9)
، ِزوشج ١ًٌٕ اٌّاظغر١ش فٟ 4299-4299ظشد عاٌُ: دٚس إٌّطمح اٌصا١ٔح ِٓ اٌٛال٠ح اٌراس٠خ١ح اٌغادعح فٟ إٌٛاج اٌرؽش٠ش٠ح  

 .409، ؿ9002ظاِؼح اٌعضائش،  ٌّؼافش، لغُ اٌراس٠خ ، اٌراس٠خ ا
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جـ, فمنيا الذيف استخدموا  جميع أنواع األسمحة مف حيث النوع والح *, والمفيؼ األجنبي*الطابور المغربي
, ونقمة الجنود T6, والطائرة القنبمة الكاشفة, والطائرة العمودية, ٕٙ,  Bٜٕأسمحة الطيراف مثؿ طائرة ب 

( وسيارات مثؿ ٗ/ٗالمعروفة  بناف ومنيا البرية :كالدبابات المدرعة والدبابات اليجومية والشاحنات كشاحنة )
( والرشاشات الخفيفة, مات ٜٕ, ٕٗفع الرشاش )( مدٕٓٔ, ٘ٓٔ, ٓٛ, ٓٙالجيب, والمدافع : كالياوف )

 .(ٔ)شظية, الس فيبي التي ترمى البندقية ٓٗ, تامسوف )امريكية( ,والقنابؿ اليدوية: ٜٗ, ماص ٜٗ

وبالتالي فإف الجنود الفرنسييف استعمموا جميع أنواع األسمحة ضد قوات التحرير لمجابية عمميات نقؿ السالح 
قية والغربية, إال أنيذه المخططات لـ تقؼ في وجو وعزيمة وحدات جيش التحرير عمى الحدود الجزائرية الشر 

في الحصوؿ عمى األسمحة إال أف  كميات السالح الداخمة بيف الحدود أصبحت بنسب قميمة نتيجة الرقابة 
 المكثفة التي قامت بيا السمطات االستعمارية لتدعيـ الخطيف الشائكيف      

 لتحرير لمواجية الخطيف الشائكيفج_ استراتيجية  جيش ا

نتيجة لمسياسة العسكرية الفرنسية ضد الثورة لخنقيا مف جميع الزوايا, خاصة السالح الداخؿ مف الدوؿ 
الشقيقة عبر الحدود الجزائرية أي القواعد الخمفية لمثورة, واعتمادىا جميع أنواع التطويؽ, والسالح والخطط  

بإرساؿ بعثات عسكرية مف الشباب المجاىديف إلى البمداف العربية, كمصر التي العسكرية , قامت قيادة الثورة 
ضابطا, وسوريا والعراؽ واألردف, التي سمحت ليـ بالتدريب في كمياتيا  ٖٓتخرجت منيا دفعة مكونة مف 

ميا .خاصة عمى كيفية اقتحاـ  حقوؿ األلغاـ واألسالؾ الشائكة وتيدي(ٕ)الحربية عمى جميع أنواع األسمحة
 وتخريبيا  حيث  استعممت وحدات جيش التحرير العديد مف الطرؽ الجتياز الخطيف منيا ما يمي:

 طريقة الحفر: أي إحداث خنادؽ تحت السدود الشائكة  لممرور. .ٔ

 استعماؿ المقصات الخاصة بالقطع: حيث تكوف ىذه المقصات مغمفة بعوازؿ مف الخشب, او المطاط .ٕ

 بنغالور الطوربيدو(استعماؿ وسيمة البنقمور )ال .ٖ

                                                           
*
اٌٛال٠ح اٌغادعح ذٕظ١ُ ٚٚلائغ   دسٚاص وٍّح ذطٍك ػٍٝ وً اٌع١ٛػ االفش٠م١ح اٌؼاٍِح فٟ اٌع١ؼ اٌفشٔغٟ، أظش اٌٙادٞ 

 . 99، ؿ9009، داس ِ٘ٛح ٌٍطثاػح ٚإٌؾش4291-4299
*

خ١ٍظ ِٓ ظ١ّغ دٚي اٌؼاٌُ ٚ٘ٛ ػثاسج ػٓ ِعش١ِٓ ِشاوضُ٘ ٘ٛ ػثاسج ػٓ ظ١ؼ فشٔغٟ ٌٗ ل١ادذٗ اٌخافح، ٠رىْٛ ِٓ 

 .999ِٛظٛدج فٟ اٌقؽشاء اٌعضائش٠ح ٠ىْٛٔٛ فٟ اٌقفٛف األٌٚٝ فٟ اٌؽشب، أظش: ػّاس ل١ًٍ، ِشظغ عاتك، ؿ 
(4)

 .402ظشد عاٌُ: اٌّشظغ اٌغاتك، ؿ  
(9)

 .499، 491ِؽّذ صسٚاي، ِشظغ عاتك، ؿ ؿ  
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غ مف  ٘أو  ٗوالبنقمور: عبارة عف أنبوب يمأل بنوع مف البارود ويسمى بالبالستيؾ الرخو, يمأل بحوالي 
 البارود وىو نوعاف.

ـ وكاف يستورد فارغا ويقـو أشخاص مختصوف بحشوه ,  ٓٛ.ٔـ ونوع آخر يبمغ طولو  ٓٗ.ٔنوع يبمغ طولو 
تطمب الضغط عمى البارود حيث أف رائحة البارود كريية قد تؤدي إلى حيث أف طريقة الحشو عممية صعبة ت

 .(ٔ)الشعور بالدوار و اوجاع الرأس

 ٘وبعد حشوة يوضع في مكاف آمف وأثناء الحاجة يأخذه أشخاص مخصصوف عددىـ في أغمب األحياف 
 بطريقتيف: أفراد, يأخذ كؿ واحد كمية مف البنقمور , فيكوف معيـ شخص سادس, ألف البنقمور يفجر

األولى بواسطة مفجر ومشعؿ , بحيث يقوـ الشخص بإشعالو ثـ يبتعد عنو بسرعة, وأخرى بواسطة المفجر 
وسمؾ كيربائي وبطارية ,ىذه الطريقة صعبة وخطيرة جد ألف المناطؽ المجاورة لألسالؾ الشائكة ممغمة, 

ندما يسرع ال يعرؼ أيف يضع قدميو واألنساف عندما يشعؿ المشعؿ ثـ يبتعد يجب أف يكوف سريعا ولكنو ع
وليذا فكثيرا مف األحياف كاف البنقمور يوضع فوؽ لغـ وبالتالي تنتج عنو حوادث خطيرة فطريقة البطارية 
أخطر وطريقة المشعؿ كانت أسمـ ,فالبنقمور يتطمب فنيات خاصة في وضعو, فالحدود كانت ممغمة بنوعيف 

وىو ضد األفراد خاصة األرجؿ ولغـ يسمى مينة  MINA DANKRIمف األلغاـ فيناؾ نوع يسمى ميف دنكري
القرطي أو المغـ القافز الذي كاف يستعمؿ في وسط األسالؾ الشائكة ولو خيوط شبيية بخيط صيد األسماؾ 
الذي يتميز بدقة سمكو ويتخذ شكؿ النباتات الموجودة في األسالؾ الشائكة حتى ال يراه المجاىدوف الذيف 

ر, وبالتالي فيجب عمى مف يضع البنقمور أف يكوف حذرا أو ثاقب النظر حتى ال يمس الشريط يضعوف البنقمو 
 ٓٓٔـ محدثا ىالؾ فصيمة كاممة ألنو يحتوي عمى  ٓٗومف ثـ ال ينفجر وىذا االنفجار يمتد إلى حوالي 

 .(ٕ)قطعة حديدية

ستعماؿ أدوات القص وحفر وبالتالي فمـ تقتصر وسائؿ اختراؽ السديف مف طرؼ وحدات جيش التحرير با
الخنادؽ واستعماؿ البنقمور فقط ,فقد قامت وحدات جيش التحرير بالتسمؿ بضرب السد ومياجمة العربات 
 والمصفحات ونصب الكمائف وضرب مراكز المراقبة وزرع األلغاـ عمى طرؽ تقدـ الدبابات بجانب األسالؾ.

مات عمى طوؿ السد الشائؾ مما سبب إحراجا كبيرا لمسالح كثؼ جيش التحرير اليجو  ونظرا لمحاجة الماسة
ـ, خاصة عمى جنوب الحدود الشرقية الجزائرية وعمى الرغـ مف ٜٛ٘ٔلمقيادات العسكرية الفرنسية منذ 
                                                           

(4)
 ، أظش، ػثذ اٌمادس 929ؿ  عالن اٌؾائىح اٌّىٙشتح،شوح اٌٛط١ٕح ٚشٛسج أٚي ٔٛفّثش، األاٌّشوض اٌٛطٕٟ ٌٍثؽس فٟ اٌؽ 

 .194، 190ؿ ؿ  ٕٛس ، ِشظغ عاتك،ت
(9)

 .119، ؿ  ّشظغأٌفظ  ػثذ اٌمادس تٕٛس:  



72 
 

الخسائر القادحة في العدد والعدة فإف قيادة جيش التحرير كانت مصممة عمى العبور واختراؽ السد عبر 
ور, وسيدي الجياللي, سبدو, وعيف الصفراء( وعبر الجنوب , حيث شرعت الجباؿ )جبؿ العصفور, وبني س

 ٜٜ٘ٔقيادة الثورة في تحدي السد قامت بتطبيؽ عمميتي ديدوش وعميروش فاألولي شيري سبتمبر وأكتوبر 
التي قامت بيا أربع فيالؽ وتمكنوا مف اقتحاـ السدو احدثوا بو خسائر كبيرة في حوالي عشريف موقعا مف 

تحاـ وتمكنت فرؽ جيش التحرير مف العبور حاممة السالح والذخيرة, آما عممية عميروش فوقعت بيف اق ٖٔٔ
ـ وشارؾ فييا عشر فيالؽ وتمكنت مف تخريب واقتحاـ السد رغـ خسارة ٜٓٙٔـ وجانفي ٜٜ٘ٔنوفمبر 

 ٚٔفقة . حيث نجح العقيد الطاىر الزبيري في اقتحاـ خطي شاؿ وموريس, ر (ٔ)الكثير مف المجاىديف 
 .(ٕ)مجاىدا كانوا يحمموف وثائؽ وأوامر وأختاما وأمواال

بأكثر  ٕٜٙٔإلى غاية  ٜٚ٘ٔحيث قامت قوات جيش التحرير المتمركزة عمى الحدود الشرقية الجزائرية  منذ 
اقتحاما فمنيا ما نجحت ومنيا ما فشمت في عبور القوات عبر ىذه الحدود فعمى سبيؿ المثاؿ,  ٓٗٔمف 

قافمة حاولت العبور نتج عنيا خسائر فادحة لجيش  ٖٗنطقة الحضنة وجباؿ القبائؿ وعبور نحو م
 .(ٖ)التحرير

والى جانب عمميات االقتحاـ التي قامت بيا قوات  جيش التحرير عبر الجية الشرقية الجتياز الخط الشائؾ 
لتي تمكف فييا وحدات أيضا العديد مف االختراقات ا ٕٜٙٔ -ٜٚ٘ٔالمكيرب فقد شيدت الحدود الغربية مف 

 .(ٗ)العسكرية لجيش التحرير مف النجاح والعبور ونقؿ األسمحة إلى الداخؿ

وبالتالي فإف اإلجراءات التعسفية التي قامت بيا السمطات االستعمارية عمى الحدود الجزائرية كرد فعؿ عمى 
الح أدت إلى إضعاؼ دور عمميات التسميح لشؿ النظاـ الثوري وعرقمة المجاىديف ومنع تسرب قوافؿ الس

يمانيـ بتحقيؽ  الحدود إال أنيا لـ تحد منو, فقد استمر دخوؿ األسمحة لتموينيا وذلؾ نظرا لعزيمة المجاىديف وا 
النصر واالستقالؿ متخذيف في ذلؾ شتى الطرؽ والوسائؿ لمجابية وسائؿ ووحدات السمطات االستعمارية 

لتحرير عبور واختراؽ السدود الشائكة المكيربة في العديد مف الحديثة والدليؿ عمى ذلؾ تمكف وحدات جيش ا
المرات رغـ الخسائر الفادحة التي يتمقاىا المجاىدوف حيث تـ استشياد العديد مف الثوار باأللغاـ والتيارات 

ربية الكيربائية ومنو نستنتج أف فرنسا كانت تريد مف إنشاء ىذه السدود واأللغاـ عمى طوؿ الحدود الشرقية والغ

                                                           
(4)

 .499، 499، ِشظغ عاتك،  ؿ ؿ  ِٕافش٠ح ٠ٛعف  
(9)

 .904، ؿ  ، ِشظغ عاتك ِؽّذ ػثاط
(9)

 (91ؿ  )  9 أظش اٌٍّؽك سلُ 
 (1)

 (99ؿ) 9أظش اٌٍّؽك سلُ  
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وتدعيميا بالوحدات العسكرية المتنوعة البرية والجوية  واألسمحة الثقيمة والخفيفة أنيا ستضمف بقاءىا في 
 شؿاؿ التي قامت بيا قد باءت بالفالجزائر وتجسد فكرة " الجزائر فرنسية" , إاّل أّف جميع ىذه األعم
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 (ٔ)ٔالممحؽ رقـ 

 ـ ٜٛ٘ٔجدوؿ يوضح شحنات مف األسمحة مف المشرؽ العربي عبر طريؽ تونس سبتمبر 

 نوع السالح الكمية الذخيرة الكمية

ٗ.ٜٜٛ.ٓٓٓ 

ٖ.ٓٓٓ.ٓٓٓ 

ٜٚٛ.٘ٓٓ 

ٔ.ٕٗٔ.ٓٛٛ 

ٕٚٓٓ 

 ٕٜٚطمقة

 ٖٖٓطمقة 

 ممـ ٜطمقة 

 ممـ ٘.ٚطمقة 

 قنابؿ ضد الدبابات

ٗٓٓٓ 

ٕٓٙٓ 

ٕٙٓ 

ٕٓٓ 

ٔٗ 

ٔٚ 

ٕٗ 

 بندقية .

 مـٜبندقية موزر 

 ٕٜٚرشاش متوسط 

 ٖٖٓرشاش  برف 

 مدفع الفا متوسط

 مدفع ضد الطائرات

 مدفع انيرفا

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.499، ِشظغ عاتك ؿ تٍماعُِؽّذ  - 1
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,  ٜٚ٘ٔ: جدوؿ يوضح اخترقات جيش التحرير لألسالؾ الشائكة عمى الحدود الشرقية مفٕالممحؽ رقـ 

ٜٕٔٙ 

                                                           

233 – 231 صص  سابق مرجع ، مناصرية يوسف- 1
 

 السنة اقتحامات العبور

 عبور نحو الحضنة وجباؿ القبائؿ  -

 محاولة قاـ بيا الرائد ايدير نحو طرؽ -

ٜٔ٘ٚ 

 لحميف نصب في جبؿ كوشة ونتح عنو قتؿ فرنسييف و جزائرييف -

 ة فرنسية سقوط  طائر  -

 مجاىدا مف الوالية الثانية الى القطر التونسي ٓ٘ٔعبور  -

ٜٔ٘ٛ 

 مجاىدا ٖٖنحو قرية مرسط,)تبسة ( واستشياد  ٓ٘ٔمجاىدا مف  ٓ٘عبور  -

 مجاىدا قادميف مف الوالية الثالثة ٓ٘واستقباؿ  ٕ٘ٙمجاىديف  مف  ٓٔعبور  -

ٜٜٔ٘ 

 أسير ٖٔمجاىدا و  ٔٚرية واستشياد مواجية وحدات جيش التحرير والقوات االستعما -

 ٕٓٔمجاىدا  مف  ٜٔعبور  -

 حجز قافمة قرب نقريف -

ٜٔٙٓ 

 حجز قافمة قرب غدامس  )ليبيا(

 اسقاط طائرة فرنسية وأسر قائدىا  -

 مجاىدا تمكنوا مف عبور السد الشائؾ ٕٓ 

ٜٔٙٔ 

 )سوؽ اىراس( ىجـو باألسمحة الثقيمة مف ناحية كويؼ ) تبسة ( وساقية سيدي يوسؼ -

 (ٔمكثفة )   DLAقذيفة و مدفعية  ٓٓٓ.ٙىجـو عمى السد الشائؾ المكيرب ب  -

ٜٕٔٙ 
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ـ,  ٜٚ٘ٔمف   :جدوؿ يوضح اختراقات جيش التحرير لمسد الشائؾ عمى الحدود الغربيةٖالممحؽ رقـ 
 ـ  ٕٜٙٔ

 السنة اقتحامات العبور

تمكف ثالث كتائب بشف غارة عمى األسالؾ الشائكة واتجيت نحو  -
 مغنية وتممساف

 مجاىد ٖٓٓىجـو كثيؼ عمى السد الشائؾ المكيرب مكوف مف  -

 القطر الجزائري ىكتيبتاف إلعبور  -

ٜٔ٘ٚ 

 Martinprayمجاىدا مف العبور قرب  ٓ٘ٔحيث تمكنت  -

 قافمة خفيفة ٕٓعبور  -

 خرطوشة. ٓٓٓ.ٓٛعبور قوافؿ محممة  -

ٜٔ٘ٛ 

 بندقية عبر جباؿ الكسور ٓٓٗمحممة بػ   ةاجتياز قافم -

 ايغمي -عبور قافمة مريجة  -

ٜٜٔ٘ 

 عبور فصيمتيف واتجيتا نحو بني صاؼ -

 عبور كتيبة قروز -

ٜٔٙٓ 

 وقع ىجـو عمى برج ساف لويس -

 كمـ ورمي مكثؼ بدوف انقطاع. ٓٙعد حدوث مناوشات عمى ب -

ٜٔٙٔ 

 ٕٜٙٔ ٔـ ٕٜٙٔانفجار قنبمة بف ميدي يـو أوؿ مارس  -

 

 

                                                           

1   419- 419غاتك ؿ ؿ اٌّشظغ : اٌ ٠ٛعف ِٕافش٠ح -
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 ٔ: نموذج مف بنادؽ   صيد استعممت  في بداية الثورةٗالممحؽ رقـ 

 

 

 

 

 

 

 (ٕ) ٜٛ٘ٔ- ٜٙ٘ٔ فما بي:  مسدسات رشاشة غنميا جيش التحرير   ٘الممحؽ رقـ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           

21 ص سابق، مرجع: سعيدي وهيبة  -1 

34ص  ،  نفسه    -2
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 (ٔموذج لرشاشات وضعت في ورشات جيش التحرير): نٙٓالممحؽ رقـ

: يبيف خطوط السير المتبعة إليصاؿ األسمحة الموجية إلى جيش التحرير مف الشرؽ األوسط ٚٓالممحؽ رقـ
 ٕإلى الحدود الجزائرية  والغربية , ومف افريقيا إلى عمؽ  الجزائر

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

222ص سابق مرجع،  بوزبيد المجيد عبد - 1 

221صالمجيد بوزبيد : المرجع السابق عبد -  2 
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 (ٔمكيرب خط موريس , عمى الحدود الشرقية ):يوضح صورة عامة لوضع السد الشائؾ ال ٛٓالممحؽ رقـ

 

 

 

 

 

 

: صورة تمثؿ العماؿ المدنييف الجزائرييف الذي تـ بناء السد الشائؾ بسواعدىـ عمى الحدود ٜٓالممحؽ رقـ
 (ٕـ) ٜٚ٘ٔالغربية سنة 

 

 

 

                                                           

291 ص سابق مرجع ، مناصرية يوسف-  1
 

293صالسابق،  المرجع يوسف مناصرية : - 2 
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 المصادر والمراجع العربية :

التبرعات لمساعدة الجزائرييف في إقميـ والية ابولسيف بسمة: الميبيوف والثورة الجزائرية, دراسة جيود لجنة  -
 , طبعة وزارة المجاىديف.ٕٛٓٓ, ٕٜٙٔ-ٜٗ٘ٔطرابمس الغرب 

 .ٕٚٓٓ, دار أبي رقراؽ, الرباط, ٔأمبارؾ زكي: أصوؿ األزمة في العالقات العربية الجزائرية , ط -

 يقضة العربية.بجاوي محمد: الثورة الجزائري والقانوف, ترجمة عمي الخش, )ب ط( , دار ال -

 بمقاسـ محمد وآخروف: القواعد الخمفية لمثورة الجزائرية الجية الشرقية , )د.ف(  , طبعة وزارة المجاىديف. -

بف إبراىيـ بف العقوف عبد الرحماف: الكفاح القومي والسياسي مف خالؿ مذكرات معاصرة الفترة الثالثة,  -
 ـ.ٜٙٛٔئر, , المؤسسة الوطنية لمكتاب الجزاٖ, جٜٗ٘ٔ-ٜٚٗٔ

 .ٜٕٓٓ,   موفـ لمنشر, الجزائر, ٔبنور عبد القادر: حوار حوؿ الثورة, ج -

, منشورات المتحؼ الوطني ٕبو عزيز يحي , ثورات الجزائر في القرف التاسع عشر والعشريف, ج -
 .ٜٜٙٔلممجاىد, الجزائر, 

دار الغرب اإلسالمي, بيروت, , ٔ, طٕٜٙٔبوحوش عمار: التاريخ السياسي لمجزائر مف البداية ولغاية  -
ٜٔٗٚ. 

 .ٕٚٓٓ, مطبعة الديوافٕبوزبيد عبد المجيد: اإلمداد خالؿ حرب التحرير الوطني, شيادتي ط -

 .ٕٜٜٔبوضياؼ محمد: الجزائر إلى أيف, ترجمة: محمد بف زغينة, مطبعة النخمة, الجزائر,  -

, منشورات ٔط -ٕٜٙٔ-ٜٗ٘ٔالوطني بّية نجاة: المصالح الخاصة والتقنية لجبية وجيش التحرير  -
 .ٕٓٔٓالخبر, الجزائر, 

, ٜٚٛٔ, مؤسسة الرطيب لمكتاب, الجزائر, ٕجودي األخضر بوالطميف: لمحات مف ثورة الجزائر , ط -
 .ٕٛٓص 

, مؤسسة األبحاث ٔحربي محمد , جبية التحرير الوطني األسطورة والواقع, ترجمة كميؿ داغر, ط -
 .ٖٜٛٔنشر, بيروت, لبناف, العربية, دار الكممة لم
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 , دار طاكسيوـ, الجزائر ٕٜٙٔ-ٜٗ٘ٔحفظ اهلل أبو بكر , التمويف والتسميح إباف الثورة,  -

ديواف المطبوعات الجامعية,  ٕٜٙٔ, ٖٓٛٔخميفي عبد القادر ,محطات مف تاريخ الجزائر المجاىدة  -
ٕٓٔٓ. 

 .ٜٜٜٔ, دار ىومة, الجزائر, ٔالثورة الجزائرية, ط دبس إسماعيؿ: السياسة العربية والمواقؼ الدولية تجاه -

 . ٕٕٓٓ, دار ىومة لمطباعة والنشرٕٜٙٔ-ٜٗ٘ٔدرواز اليادي ,  الوالية السادسة تنظيـ ووقائع  -

 الديب فتحي , جماؿ عبد الناصر وثورة الجزائر, دار المستقبؿ العربي, القاىرة, )ب ت(. -

 .ٕٔٓٓالوالية األولى في الثورة التحريرية, دار ىومة, الجزائر,  زرواؿ محمد , دور المنطقة السادسة مف -

 .ٕٜٛٔ, الجزائر , ٔسعد اهلل أبو القاسـ:  " حديث مع عمار بف عودة" مجمة الباحث , ع -

 .ٜٜٓٔ,بيروت,دارالغرب اإلسالمي, ٕ,طٖسعداهلل أبو القاسـ: أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر,ج -

الخاصة ودورىا في االعداد لمثورة أوؿ نوفمبر, متيجة لمطباعة, براقي, سعداوي مصطفى: المنظمة  -
 الجزائر.

 ٜٕٓٓ(, دار المعرفة ,الجزائر,ٕٜٙٔ-ٜٗ٘ٔالجزائرية ومشكمة السالح ) ةوىيبة: الثور سعيدي  -

مد الشيخ سميماف , الجزائر تحمؿ السالح, دراسة في تاريخ الحركة الوطنية واإلدارة الجزائرية, ترجمة مح -
  ٕٕٓٓحافظ الجماني, الجزائر, 

صديقي محمد:  الطرؽ والوسائؿ السرية إلمداد الثورة الجزائرية بالسالح, ترجمة أحمد الخطيب, باتنة,  -
ٜٔٛٙ. 

صديقي مراد: الثورة الجزائرية عمميات التسمح السرية, ترجمة أحمد الخطيب, دار مكتبة الحياة, بيروت,  -
 لبناف

, دار الحكمة, الجزائر, ٕ, طٕٜٙٔ-ٜٗ٘ٔاقؼ الدولية مف القضية الجزائرية, الصغير مريـ: المو  -
ٕٕٓٔ. 

 .ٕٕٔٓ, دار الحكمة, الجزائر, ٕٜٙٔ-ٜٗ٘ٔالصغير مريـ: مواقؼ الدوؿ العربية مف القضية الجزائرية  -
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مة التونسية طبابي حفيظ , الحركة الوطنية, تونس والثورة الجزائرية: تسريب السالح ومراكز التدريب, المج -
 .ٕٓٔٓ/ٜٓ/ٕٔبتاريخ 

 .ٕٜٜٔعباس محمد: ثوار عظماء , مطبعة دحمب, الجزائر,  -

, دار الشروؽ, ٕٜٙٔ-ٜٙ٘ٔعبد الرحماف تواتي وآخروف: دور األقاليـ توات خالؿ الثورة الجزائرية  -
ٕٓٓٛ. 

مجمة الباحث , العدد العربي إسماعيؿ: صفحة مف نشاط جبية التحرير الوطني تدويؿ القضية الجزائرية,  -
 .ٜ٘ٛٔ, نوفمبر ٖ

 ـ.ٜٜٜٔالعربي الزبيري محمد: تاريخ الجزائر المعاصر, منشورات اتحاد العرب, -

 عسمي بساـ: نيج الثورة الجزائرية, )الصراع السياسي(, دار النفائس , بيروت. -

 .ٜٜٔٔ, دار البحث, قسنطينة, ٔ, جٔقميؿ عمار: ممحمة الجزائر الجديدة,ط -

طاري محمد: الثورة الجزائرية وقواعدىا الخمفية بالجية الغربية والعالقات الجزائرية المغربية إباف ثورة قن -
 .ٜٜ٘ٔ, المتحؼ الوطني لممجاىد, ٖٓالتحرير الوطني, الذاكرة, العدد

 .ٕٔٔٓكواتي مسعود: تاريخ الجزائر المعاصر, وقائع أخرى, در ىومة, الجزائر,  -

, المؤسسة ٕٜٙٔ-ٜٙ٘ٔمؤتمر الصوماـ وتطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية, محمد لحسف ازغيدي:  -
 .ٜٜٛٔالوطنية لمفنوف المطبعية, وحدة الرعاية, الجزائر, 

  ٜٚ٘ٔمحمود شرقاوي حمدي حافظ: الجزائر مشكمة دولية, القاىرة,  -

الوطني بالكاؼ )تونس( مدني بف العربي بجاوي  , ذكريات بالمدرسة الحربية  إطارات جيش التحرير  -
 .ٕٓٔٓ,دار ىومة لمطباعة والنشر والتوزيع, الجزائر, ٜٛ٘ٔ-ٜٚ٘ٔلسنتي 

منشورات المركز الوطني  ٕٜٙٔ- ٜٗ٘ٔمرتاض عبد المالؾ , دليؿ مصطمحات ثورة التحرير الجزائرية  -
 . ٕٔٓٓ, الجزائر  ٜٗ٘ٔلمدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوؿ نوفمبر 

, دار اليدى ٕج ٔعمار , رجاؿ صدقوا ما  عاىدوا اهلل عميو, قادة جيش التحرير الوطني الوالية مالح  -
 .ٜٕٓٓعيف مميمة, 
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 .ٜٔٛٔ, منشورات دار األدب, بيروت, ٖميرؿ روبير :مذكرات احمد بف بمة: ترجمة العفيؼ األخضر, ط -

شريؼ بف دالي حسيف, دار ثالة , يوسفي محمد , الجزائر في ظؿ المسيرة النضالية, تقديـ محمد ال -
 .ٕٚٓٓالجزائر, 

 المذكرات :

, رسالة لنيؿ شيادة ٜٙ٘ٔ- ٜٗ٘ٔأماؿ شيمي: التنظيـ العسكري في الثورة التحريرية الجزائرية,  -
 .ٕٙٓٓالماجستير في التاريخ  الحديث والمعاصر, جامعة العقيد الحاج لخضر,باتنة, 

, مذكرة ٕٜٙٔ-ٜٙ٘ٔالوالية التاريخية السادسة في النواة التحريرية جرد سالـ: دور المنطقة الثانية مف  -
 .ٜٕٓٓلنيؿ الماجستير في التاريخ المعاصر, قسـ التاريخ , جامعة الجزائر, 

 -ٜٗ٘ٔغيالني السبتي: عالقة جبية التحرير الوطني بالمممكة المغربية أثناء الثورة التحريرية الجزائرية,  -
الدكتوراه العموـ في التاريخ الحديث والمعاصر, جامعة الحاج لخضر, باتنة,  , رسالة لنيؿ شيادةٕٜٙٔ
ٕٓٔٓ. 

اطروحة مقدمة لنيؿ شيادة  ٜٗ٘ٔ-ٖٜٗٔقدادرة الشايب ,الحزب الدستوري الحر وحزب الشعب الجزائري  -
  ٕٚٓٓدكتورا دولة في التاريخ الحديث والمعاصر, جامعة منتوري , قسنطينة ,

, مذكرة لنيؿ شيادة ٕٜٙٔ-ٜٗ٘ٔقات الجزائرية التونسية اباف الثورة التحريرية محمد شطيبي: العال -
 .ٜٕٓٓالماجستير  في التاريخ الحديث المعاصر, جامعة منتوري, قسنطينة, 

, رسالة لنيؿ شيادة ٜٗ٘ٔ -ٜٙٗٔمومف العمري: حركة انتصار الحريات الديمقراطية نشأتيا وتطورىا,  -
 .ٕٓٓٓ-ٜٜٜٔكريـ بوالصفصاؼ, قسنطينة, الماجستير, اشراؼ عبد ال

( الوالية الرابعة نموذجا, أطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه في ٕٖٜٔ -ٜٗ٘ٔنظيرة شطواف, الثورة التحريرية ) -
 التاريخ المعاصر, جامعة أبي بكر بمقايد, تممساف.

الفعؿ الفرنسية, "وردود ٜٚ٘ٔ-ٜٚٗٔنور الديف ميمي : عمميات نقؿ السالح عبر منطقة وادي سوؼ " -
 ٕٕٔٓمذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في التاريخ المعاصر, جامعة الجزائر, 
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 المقاالت و المنشورات : 

, منشورات وزارة المجاىديف , المركز الوطني ٕٜٙٔ-ٜٗ٘ٔالتسميح والمواصالت أثناء الثورة التحريرية,  -
 .ٜٗ٘ٔلمدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوؿ نوفمبر 

الدعـ العربي لمثورة الجزائرية, منشورات المركز الوطني لمبحث في الحركة الوطنية وثورة أوؿ نوفمبر  -
ٜٔ٘ٗ ,ٕٓٓٚ., 

المركز الوطني لمدراسات والبحث الحركة الوطنية وثورة أوؿ نوفمبر: األسالؾ الشائكة المكيربة, دار  -
 .ٕٓٔٓاليقضة, الجزائر, 

 ٜٜٗٔ/ٙ/ٗديف: التقرير الوالئي حوؿ قوافؿ نقؿ األسمحة لمواليات المنظمة الوطنية لممجاى -

, يصدرىا المتحؼ الوطني ٕحسف بومالي: المنظمة العسكرية السرية تتبنى الكفاح المسمح, الذاكرة, ع  -
 .ٜٜ٘ٔلممجاىد, الجزائر, 

 ,  ٜ٘٘ٔحساني عبد الكريـ , أمواج الخفاء, المتحؼ الوطني لممجاىد,  -

 اىد لوالية الوادي , المراكز العسكريةمتحؼ المج -

الممتقى االوؿ  ٜٗ٘ٔىشماوي مصطفى: التنظيـ العسكري السياسي لمثورة معالـ بارزة في ثورة نوفمبر  -
 .ٕٜٜٔ, جمعية أوؿ نوفمبر لتخميد وحماية مآثر الثورة في االوراس, باتنة, ٜٜٛٔباتنة 

 المجالت و الجرائد :

 .ٕ٘ٓٓ, ٘ٓور حرب التحرير , مجمة المصادر , العدد بمحاج صالح: مخطط شاؿ وتط -

 جريدة المجاىد , الحقيقة عف برنامج شاؿ, الجزء الثاني, طبعة وزارة المجاىديف  -

 , وزارة االعالـ, ٔٗجريدة المجاىد, الكولونيؿ لطفي: في جباؿ وىراف , العدد  -

طو السياسي والعسكري بمناسبة عزوي محمد طاىر: ممخص موجز عف حياة مصطفى بف بولعيد ونشا -
 .ٜٙٛٔ, جويمية, ٔذاكرة الثالثيف, مجمة التراث , عدد
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,نوفمبر ٜٛ,ٜٜ فنوفمبر, العدداأوؿ  ةالشرقية, مجمعيساني شويسي: مجابية العدو في الحدود  -
 .ٜٜٛٔ,ديسمبر

 .ٖٕٔٓفيفري  ٕٓمحساس أحمد: " لوال الميبيوف..." جريدة الخبر, األربعاء  -

 بالفرنسية : المراجع 

-Bouzbid Abdelmadjid : la logistique Durant les guerre de libération national, 
wedjda, imppession Alger, 2006. 

-Benatia Farouk : Les action numaitairees pendant la lutte de libero (45-62) 
edition dahleb.alger 1997. 

-guentari Mohamed: la courier alger leciare 1954, 1956, edition-casbah, Alger 

2000. 

-tugui Mohamed l'armi de liberation  Edition casbah alger 2002  

-trodi Lhachm :L’arbi ben Mhidi l’homm des grendes rendez -   vous edition 
ENAG,alger 1991 

 

 

 

 

 

 

 

 


