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شكر وعرفان 
قد نقف عاجزین امام رد  الجمیل لمن كان لهم علینا فضل و ال نجد امامنا سوى كلمات 

صادقة تنبع من القلب لنقدمها عربون شكر و عرفان

'''من ال یشكر الناس ال یشكر اهللا ''' :       و لقوله علیه الف صالة و سالم 

اوال و اخیرا یبقى الشكر للمولى عز وجل

وعرفانا لجهوده المتواصلة و متابعتي بكل اهتمام اتقدم بخالص الشكر العمیق و 
حفظه اهللا نبراسا و نورا في '' االمیر بوغدادة''االمتنان الى االستاذ المشرف 

طریق العلم

""لبنى باسي " ال یفوتني في هذا المقام ان اقدم امتناني و شكري للصدیقة 

ببسكرةوجمیع اساتذة قسم التاریخ 

تحیة شكر و تقدیر و ارجو من اهللا عز وجل ان یجزي كل من ساعدني ولو كان ذلك بابتسامة في 
"".اجركم على اهللا""لحظة یاس احسن الجزاء 



مقدمة 

أ

:مقدمة
یجمع الفالسفة على ان نهضة االمم و الشعوب تقاس من استفادتها من دراسة التاریخ دراسة 

.موضوعیة خالیة من اي نظرة ذاتیة او اعتبارات سیاسیة 

فقد ان االوان لتغییر نظرتنا , و لما كانت االزمات التي تعیشها الجزائر حالیا وثیقة االرتباط بماضیها 
الذي اضحى اكبر مهدد یسعى , واالستفادة اكثر من دوره في وقایتنا من الوهن الحضري , للتاریخ 

ولذلك مراحل تاریخنا الوطني وذلك بالدراسة العلمیة الجادة لمختلف , جهودنا و تبدید امالنا إلضعاف
من . لما لهااسترجاع السیادة الوطنیةاي مرحلة االستقالل و1965الى 1962اخترنا المرحلة من 

.                                                        تأثیر كبیر على المرحلة التي نعیشها االن 
اال ان الكتابة حولها باالقالم , ة من حیث الدراسة و التحلیل ورغم االهمیة البالغة التي تكتسبها هذه الفتر 

ومحتشمة مقارنة بالكم الهائل من الكتابات الفرنسیة و بشكل عام تعد هذه , الجزائریة الوطنیة الزالت قلیلة 
المرحلة من المراحل االساسیة من تاریخ الجزائر المعاصر و هي مرحلة حكم بن بلة و الصراعات 

و لفهم هذه الصراعات و االحداث و تفكیكها و تشریحها یعد المفتاح , لتي شهدتها  تلك الفترة السیاسیة ا
و هذا االساسي لفهم التطورات السیاسیة التي شهدتها الساحة الجزائریة في المراحل الموالیة لهذه المرحلة 

.                           رغم قصر مدتها التي ال تتجاوز الثالث سنوات 
وقع اختیاري على , بهذه االسباب و مسایرة للجهود الرامیة الى ازاحة االرث الضخم للمدرسة التاریخیة 

البحث في احد مواضیع التاریخ السیاسي للثورة الجزائریة منطلقة من فكرة وهي ان التاریخ فعل انساني 
وهذه االخطاء بحكم انها , ال انهم بشر قد یقعون في اخطاء صنعه اناس مهما بلغوا من درجات العظمة ا

. و ان لم تسجل جمیع االحداث التي تلت الثورة مباشرة . وقعت في الماضي فهي تاریخیة قابلة للتسجیل 
فستبقى هناك عالمات استفهام كبیرة لالجیال القادمة و ستفقد الیات , وتدرس دراسة تحلیلیة موضوعیة 

.                                                                لناجحة الزماتنا الداخلیة ایجاد الحلول ا

ال اكتم اني ترددت كثیرا في اختیار هذا الموضوع نظرا لحساسیته و صعوبته و ثانیا لتشعبه وقلة 
صمتها زالت ولكن بفضل تشجیع االستاذ المشرف و خروج بعض الشخصیات الثوریة عن , مصادره 

:جمیع الهواجس فوجدتني اطرح االشكالیة التالیة 

؟.كیف كانت االوضاع السیاسیة التي تسود الجزائر غداة استرجاع سیادتها الوطنیة / 1



مقدمة 

ب

:تحت هذا االشكال الرئیسي نجد تفرع لالشكالیات االتي ذكرها 

دیمقراطي ام هو وقایة من داء الزعامة كان دافعه .هل االتفاق على مبدا القیادة الجماعیة / 1
وهل فعال استطاعت هذه الجماعة تجاوز النزعة الفردیة  ؟. الفردیة 

ماهي اسباب الصراع المبكر بین قادة الداخل و اعضاء الوفد الخارجي و هل كانت حقا اهداف / 2
القاطع من قادة الوفد الخارجي مؤتمر الصومام تنظیریة و فقط ام  تنظیمیة و لماذا ال قت قراراته الرفض 

؟..و المناطق الشرقیة

وهل كان الصراع حول االفكار و , ما هي حقیقة الصراع بین القادة السیاسین و العسكریین للثورة /3
.التوجه ام حول الزعامة ؟

اثناء , لماذا لم تستطع الحكومة المؤقتة االحتفاظ بمركزها و دورها في تمثیل الشرعیة الثوریة / 4
وماهي المعطیات التي اهلت هذه االخیرة للظفر , صراعها مع هیئة االركان العامة في صیف االستقالل 

؟..للجمهوریة الجزائریة المستقلة بتاسیس اول حكومة 

ما مدى تاثیر الخالفات التي كانت بین قادة الثورة في القمة على الجماهیر الشعبیة و على سیرورة /5
؟ ..الكفاح 

هل نجح اول رئیس للدولة الجزائریة في تنظیم و انتشال الجزائر من العدم ام فقط كان نزعة السلطة / 6
تغلب علیه ؟ 

ما هي حقیقة االغتیاالت التي شهدتها مرحلة ما بعد االستقالل و هل صحیح انها من اجل / 7
؟ .السلطة 

التي ارید من خاللها الوصول , على هذه التساؤالت تبدو لي اهمیة هذه الدراسة في محاولة االجابة 
مراحلها خاصة الثورة و تاثیراتها على مختلف الى معرفة حقیقة الخالفات التي كانت قائمة بین قادة 

.مرحلة طرد العدو و استرجاع السیادة 

اعتمدت على عدة مصادر و مراجع و كمحاولة للوصول الى جوانب شاملة من االشكالیة المظروحة
:اهمها 



مقدمة 

ج

االولى شفویة للسید احمد محساس و الثانیة ایضا شفویة الحمد بن بلة اما : الشهادات الحیة / 1
اما من لم استطع الحصول على شهادتهم الشفهیة فحرصت على , الثالثة مكتوبة لیوسف بن خدة 

....والشعب و غیرهم , ات كمجلة اول نوفمبر توظیف شهاداتهم المكتوبة من خالل عودتي للدوری

اذكر على سبیل المثال , مذكرات الشخصیات التي كانت طرفا بارزا في االحداث او عاصرتها / 2
.وغیرهم ....و بن بلة احمد , والشاذلي بن جدید , و علي كافي , مذكرات الرائد لخضر بورقعة 

جبهة التحریر الوطني االسطورة و الواقع الذي منها كتاب , الكتابات الجزائریة ككتابات محمد حربي/3
و رابح لونیسي حول الصراع "".حقائق عن الثورة الجزائریة""افادني بشكل كبیر ایضا كتاب محمد لبجاوي 

بین السیاسیین و العسكریین و دائما ال تغیب المصادر و المراجع باللغة الفرنسیة اهمها كانت الیف 
.وغیرها...بایت كوریار و كلود 

اهمها صعوبة االتصال , اذ واجهت البحث عدة صعوبات , لم تكن دراسة الموضوع باالمر السهل 
و ایضا اذا وجدنا شهادات حیة حول الموضوع دائما تكون , بالكثیر من المعاصرین للفترة المدروسة 

.عامة و احیانا غیر مقنعة لذلك لم توظف نظرا لعدم خدمتها للموضوع 

خاصة فیما یتعلق بالمذكرات ز مقارنتها ببقیة , لعل اكبر صعوبة واجهتني هي تمحیص المادة 
.فقد تطلبت مني ذلك الكثیر من التریث و الحذر لالهتداء الى المادة التاریخیة الصحیحة , المصادر 

الحداث ثم تحلیلها كان المنهج الذي اعتمدته في الكتابة التحلیلي الذي یعتمد على رصد و تتبع ا
تحلیال موضوعیا قصد الوصول الى معرفة اسبابها و فهم التیارات التي اثرت فیها و كذلك كمحاولة مني 

وتوضیح حقیقتها و ما خلفته من , للخروج بنتائج تكشف عن االحداث التي وقعت خالل الفترة المدروسة 
.اثار 

ة فصول اسبقتها بفصل تمهیدي خصصته و حتى استوفي الموضوع حقه قمت بفهرسته الى خمس
ز ما تالها من شحونات مرورا بمؤتمر الصومام و قراراته التي لقت الرفض من 1953للحدیث عن ازمة 

1962الوفد الخارجي و المناطق الشرقیة معتبرة ذلك تمهیدا ضروریا لمعرفة اصول و بوادر ازمة صائفة 
ة الثورة على مبذا القیادة الجماعیة مشیرة الى تخوف ایضا ناقشت في هذا المدخل كیفیة اجماع قاد

.البعض من ذلك



مقدمة 

د

خصصته للبحث في الخالفات بین الداخل و الخارج وبین السیاسیین و العسكریین اما الفصل االول 
یندرج تحته خمسة عناصر اما الفصل الثاني فكان تحت عنوان ظهور الحكومة المؤقتة و موقف القادة 

دراسة ظروف و دوافع تشكلها ایضا للبحث في محاولة عموري االنقالبیة و اجتماع منها و خصصته ل
العشرة ومناقشة ازمة القیادة لیختم هذا الفصل ب البحث في الخالف بین هیئة االركان و الحكومة 

ة في و تسابق مختلف االطراف للفوز بالشرعیاما الفصل الثالث فقد تناولت فیه المرحلة االنتقالیة .المؤقتة
تسییر البالد لیاتي الفصل الرابع و یبحث في المعارضة السیاسیة التي عكست حقیقة االزمة و تفاقم 

1965جوان 19الصراع للسیطرة على الحزب الواحد اما اخیرا فكان الفصل الخامس بعنوان انقالب 
. قه للبحث في دوافع هذا االنقالب و ازاحة بن بلة عن الحكم بعد ما قام بتصفیة رفا

فذلك ما خطر ببالي و حسبي انني , وفي الختام ال ازعم اني استوفیت الموضوع حقه من جمیع جوانبه 
بذلت جهدا مخلصا و عانیت التجربة و مارستها بكل مشقاتها و صعوباتها وال اظن ان ذلك سیشعر به 

واهللا على ,ملت وان اخطات فحسبي اني ع, فان اصبت فمن اهللا وحده ,احد اال الذي مارس البحث 
.ذلك شهید 



التنظیمات الداخلیة والخارجیة للثورة في بدایتھا ومبادئ قیادتھا مؤتمر الصومام التمهیديالفصل 

، وان تحدثنا عن الثورة " هوشي منه"بزعیمها هاننقر مباشرهند الحدیث  مثال عن الثورة الفیتنامیة ع
زعیماي لكن عند ما نقول الثورة الجزائریة ال نجد" جمال عبد الناصر"المصریة مباشرة یأتي إلى أذهاننا إسم 

وهكذا عندما  نقول الثورة اكلما تعمقنا في جذورهدونالثورة یتعدذهلهاقادة الذین خططو ل، فاهبانقرنه
)1(.الجزائریة ال یسعنا إال أن نسمیها ثورة الشعب الجزائري

الشيء الذي میز هذه الثورة هو حدوثها المفاجئ الغیر متوقع ال من طرف المستعمر الفرنسي و ال 
)2(.من األطراف السیاسیة الجزائریة

كان ینبئ بزوال الحركة الوطنیة و اثر .م األزمة داخل حركة انتصار الحریات الدیموقراطیةقافألن ت
انصار مصالي الحاج و اعضاء اللجنة المركزیة داخل حركة انتصار الحریات الدیمقراطیةنهذا الصراع بی

: ار الحركة الوطنیة الجزائریة و هي طاالتي كانت تنشط في ""االحزاب و الجمعیات""یقصد باالطراف السیاسیة الجزائریة )1(
جمعیة العلماء , االتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري ,حزب حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة تحت زعامة مصالي الحاج 

:لالطالع اكثر انظرالمسلمین 

Mahfoud Kaddache ,Histoire du nationalisme Algérien(1919-1951),Tome 4-SNED,Alger.1989
: ین اتجاهین داخل حزب حركة انتصار الحریات الدیموقراطیة وهمابحین برز الخالف الحاد1947تعود جذور األزمة إلى )2(

اإلنتخابات هي أفضل وسیلة للعمل السیاسي، واتجاه األمین فياتجاه زعیم الحزب مصالي الحاج الذي كان یرى بأن المشاركة 
الجناح (صةأحد القادة البارزین في الحزب الذي دعا إلى ضروروة التحضیر للعمل المسلح وباكتشاف المنظمة الخاباغییند
واعتقال الكثیر من اعضاءها حدث خالف آخر بین من تبقى من عناصر هذه المنظمة وبین الجناح 1950سنة ) ري للحزبسال

جناح العسكري وصل عمله وأعاد تنظیم المنظمة في غیاب زعیم الحزب ال,السیاسي للحزب الذي امرهم بعدم مقاومة الشرطة 
اشتدت األزمة داخل الحزب بظهور 1954ومع مطلع 1952اإلقامة الجیریة بفرنسا منذ أواخر سنة تحت مصالي الذي كان 

المطلقة على الجمیع  باحتكار قیادة الحزب ومحاولة فرض زعامتههصراع بین أعضاء اللجنة المركزیة وزعیم الحزب متهمین
.211-198ص 199,الجزائر ,، دار القصبة 1ط.رائد الوطنیة الجزائریة.1974- 1898بنجامین ستورا : انظر الى



التنظیمات الداخلیة والخارجیة للثورة في بدایتھا ومبادئ قیادتھا مؤتمر الصومام التمهیديالفصل 

بین الطرفین )1(.رئیسي لإلسراع في تفجیر الثورة على العدو، فأقام استحالة التوفیقلكان الدافع ا
فاح المسلح هو أنسب حل إلنقاذ الحركة الوطنیة وتوحید صفوف المناضلین إلى لكالمتصارعین كان قرار بدء ا

فرنسا مع تونس والمغرب دافعا آخر شجع ضو جانب هذا الظرف كان إلنتهاء الحرب في الهند الصینیة وتفا
)2(على ذلك

لها قادة المناطق واحدة بالداخل یمث,شكلت قیادتین,بدایة اإلعداد للثورة كانت تحت زعامة جماعیة 
والقیادة الجماعیة كانت أهم مبدأ تم التأكید علیه قبل انتقال ,وأخرى بالخارج یمثلها أعضاء الوفد الخارجي,

على مبدأ القیادة الجماعیة هو أنسب حل لحمایة دوحسب محمد بوضیاف فان التأكی. القادة إلى مناطقهم
ح دعائم قیادة جماعیة ولن أفكر شعامة مصالي الفردیة ونر من ز سنتخلص : "...الثورة من آفة الزعامة بقوله

نفس المصیر الذي یلقاه كل أناني مغرورىأبدا في الزعامة وكل من تسول له نفس اإلستحواذ علیها   فسیلق

كانت ،وعلیه فان أزمة حركة انتصار الحریات الدیموقراطیة)3("...والثورة المنتصرة بالشعب ستبقى للشعب 
الدافع الرئیسي إلختیار هذا المبدأ، ألن الصراع داخل الحزب قام أساسا حول الزعامة، وٕان كان هذا رأي 

الجماعیة بوضیاف أن الثورة ال تتم حمایتها إال بتطبیق هذا المبدأ فان دیدوش مراد كان یرى العكس، فالقیادة

مارس 23لجنة خاصة هي اللجنة الثوریة للوحدة والعمل التي تشكلت یوم مهمة التوفیق بین المصالیین والمركزیین تبنتها)1(
من الحیادیین أمثال محمد بوضیاف مسؤول التنظیم في فدرالیة الحزب بفرنسا، ومصطفى بن بولعید ومن بعض 1954

والمركزیین لعقد المؤتمر المركزیین المناهضین لمصالي أمثال رمضان بوشبة حاولت هذه اللجنة إجراء اتصاالت مع المصالیین  
الوطني وانهاء الخالفات بینهما إال أنها فشلت بسبب اتهامها من طرف المصالیین بانحیازها لجناح المركزیین، انظر عمار 

- 1995العدد الثالث ,تصدر عن المتحق الوطني .مجلة الذاكرة ,تحویل المنظمة الخاصة إلى جبهة التحریر الوطني, بوحوش
.39ص 

.109ص , 1982. بیروت, دار الكلمة, كمیل قیصر داغر: تر ,جبهة التحریر األسطورة والواقع,محمد حربي )2(



التنظیمات الداخلیة والخارجیة للثورة في بدایتھا ومبادئ قیادتھا مؤتمر الصومام التمهیديالفصل 

األبواب بجمیع األفراد والجماعات لتسییر الحركة وفي مقدمتهم الذین حاربو اإلتجاه فتححسب رأیه ست
)1(.دة شعبیة عریضةالثوري ولنجاح أي عمل ثوري اشترط ضرورة وجود زعیم بارز یحضى بقاع

رغم تخوف دیدوش مراد من عواقب دفع الشعب وراء رجال مجهولین عنه إال أن فكرة القیادة الجمالیة 
اها بوضیاف احرزت على موافقة األغلبیة وبذلك ظهرت الثورة الجزائریة تحت زعامة تسعة أشخاص بنالتي ت

بالقاهرة یمثلون وفد الثورة بالخارج یضاف بوضیاف منسق بین ةثوثال, خمسة من الداخل وهم قادة الوالیات 
)2(.الطرفین

وهذا األخیر نقل 1954لم یصرح دیدوش مراد بهذا الرأي لجماعة اإلثنین والعشرین وانما أدلى به للشیخ بن المیلي في أوت )1(
مراد وقد كان قلقا جدا حول دفع الشعب الجزائري وراء رجال طلب مني دیدوش1954ئفة افي ص" الشهادة لمحمد حربي بقوله 

مجهولین عنه أن أقنع بوضیاف باعالن اإلنتفاضة تحت رایة مصالي الحاج فسعیت إلى ذلك لكن بوضیاف قابل اإلقتراح 
هذه لما حصلت 1954لو استجبت لطلبك الذي عرضته على سنة : ذكرني بوضیاف قائال1968بالرفض الجازم وفي سنة 

:انظر...الخسارة
، 1994: الجزائر,ة ی، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبع1نجیب عیاد، ص : تالثور الجزائریة، سنوات المخاض: محمد حربي

.158- 157ص 
وكلهم اعضاء قدماء )ةحركة انتصار الحریات الدیموقراطی(جمیعهم مناضلین في حزب الشعبي الجزائري اهؤالء التسعة كانو )2(

فأغلبهم من الذین أعادوا التنظیم ,المنظمة الخاصة، الجناح العسكري للحزب أي أنهم من األوائل الذي آمنو بالعمل الثوري في 
وقاموا باتصاالت واسعة مع حركات التحرر في تونس والمغرب لبدء الكفاح المسلح إلى جانب ,1952هذه المنظمة  سنة ل

هم تجربة طویلة في النضال السري السیاسي فهم من اإلطارات العلیا لحزب الشعب ت لبالعمل الثوري العسكري فقد كانایمانهم
, بن بلة ,ایت احمد : و اربعة الى اللجنة المركزیة وهم ,محمد خیضر آیت أحمد، : وصل اثنان منهم إلى المكتب السیاسي وهم

بن ,دیدوش مراد, بوضیاف محمد: تنظیم وهم كما مارس اربعة منهم مسؤولیات هامة في ال, محمد خیضر,مصطفى بن بولعید 
, بن بلة : جمیعهم حاصلون على شهادة التعلیم االبتدائي فقط اربعة منهم واصلوا تعلیمهم الثانوي هم , و كریم باقاسم, مهیدي

.1990نوفمبر 1حدیث عبد الحمید مهري لجریدة الشعب یوم : ایت احمد انظر, بن مهیدي , بوضیاف
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هو ,مع اإلستعماراجدیددا إندلعت ثورة التحریر الجزائریة فاتحة عههؤالء التسعةوبفضل جهود
عهد الرفض المسلح بإمكانیات بسیطة جدا وبتنظیمات عامة ومبدئیة إعتمدت على الالمركزیة والقیادة 

ى تلتحق الجماعیة كمرحلة أولویة وسریعة هدفها الرئیسي تفجیر الثورة على العدو في أقرب وقت ممكن حت
الزعامة ذهل اختیار مبدأ القیادة الجماعیة ونب: جمیع العناصر الوطنیة بها وهنا یتبادر الینا السؤال التالي

الثورة نحو تحقیق أهدافها في أسرع وقت ممكن دون دالفردیة، سیستطیع فعال أن یتحكم في زمام األمور ویقو 
أخذنا بعین اإلعتبار أن أي عمل ثوري أو سیاسي أن تطرح مرة أخرى فكرة الزعامة الفردیة؟ خاصة وٕان

.یتطلب وجود قائد بارز تلتف حوله الجماهیر الشعبیة

كما ذكرنا سابقا انطالق الثورة الجزائریة كانت تحت زعامة جماعیة، شكلت قیادتین واحدة بالداخل 
قیادتین في تنفیذ المهام اء الوفد الخارجي وقد شرعت الضیمثلها قادة المناطق وأخرى بالخارج یمثلها أع

وطة بها وفق مبدأ الالمركزیة وأولویة اتخاذ القرار من الداخل ولصعوبة اإلتصال بینهما حدث هناك سوء نالم
فهم عمیق حول تطبیق هاذین المبدأین زادت من حدته عملیات الحصار الواسعة التي شنها الجیش الفرنسي 

، تتفق )1(ید من األزمات، أولها مشكلة تسلیح المناطق الداخلیةالعد) 1956- 1954(فعانت الثورة خالل فترة 
عبارة عن بنادق صید نلسالح المستعمل لیلة الفاتح من نوفمبر معظمه كااجمیع المصادر والمراجع على أن 

بندقیة كانت مودعة بمخابئ التنظیم السري لحركة انتصار الحریات الدیموقراطیة، وأمام هذه 400ال تتجاوز 
روف لجأت القیادات إلى مضاعفة الجهود في مجال صنع المتفجرات التقلیدیة وجمع ما أمكن من الذخیرة الظ

فتكه من عدونا، في نفس الوقت علق نومن جهة أخرى رفع شعار سالحنا ,متواجدة بأیدي المواطنینلا
ح، فهل كانت جهودهم في المجاهدون بالداخل آماال كبیرة على أعضاء الوفد الخارجي المكلفین بمهمة التسلی

.مستوى آمال  المقابلین 

المقاتلین بالداخل فقد حیسلالخارجي قاموا بمجهودات جبارة لتالوفد ءحسب احمد بن بلة فإن أعضا
)2(قدمت مصر مساعدات كبیرة في هذا المجال

.70ص,الثورة الجزائریة سنوات المخاض,حربي)1(
60، ص1984.مصر.، دار المستقبل العربي 1ط,عبد الناصر ثورة الجزائرجمال ,فتحي الدیب )2(
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ما حدث وعود اینفي ادخال أي قطعة سالح إلى الجزائر قبل غرة نوفمبر معتبر ف لكن محمد بوضیا
ة في  المناطق الداخلیة وهو األمر ص، وقد بقي المشكل قائما إلى ما بعد انطالق الثورة خا)1(لم یتم الوفاء بها

)2(.ر هذا المشكلامسؤولة الكاملة في استمر لكریم بلقاسم إلى تحمیل كل من بوضیاف وبن بلة اعالذي دف

ایضا المنطقة الخامسة حنطقة األوراس القریبة من الحدود الشرقیة عانت هي األخرى من نقص التسلیم
قائال السالح بسرعة تهنطقفداحة المشكل بم1955العربي بن مهیدي لزمیله بوضیاف في مارس كىفقد ش

)3(".ناقوٕاال اختن

بدأ المناضلون بالداخل یصدرون اتهاماتهم اتجاه أعضاء الوفد 1955مع تفاقم هذه المشكلة طیلة 
إذا كان أعضاء "...نقل عبان رمضان على لسان المناضلین مایلي1955سبتمبر 20الخارجي وفي یوم 

على تحمل مسؤولیاتهم فمن األفضل لهم العودة إلى أرض الكفاح لیموتوا إلى لوفد الخارجي غیر قادرین 
.)4(فمنذ عشرة شهور لم یصلنا منهم أي شيء..جانبنا

اسي لبن بلة وبوضیاف ودیدوش بتسلیم كمیة من األسلحة في أجل أقصاه فتعهد المناضل المغربي الكبیر ال1954في أوت )1(
المبلغ الرسمي إلى حسابه المصرفي، وبعد انقضاء المهلة توجه بن بولعید إلى لیبیا وبوضیاف وبن مهیدي إلى تحویل شهر بعد 

عبد الرحمن بن العقون : بسبب دفع األموال الناقصة لحساب عبد الكبیر الفاسي انظر,سالحت أي ألم یالریف المغربي، لكن 
.465-464المرجع السابق ص 

.147ص,ورة والواقعاألسط,محمد حربي)2(

.66-65ص تحویل المنظمة الخاصة،عمار بوحوش، )3(

)4(Ben youcef ben khedda : Abanne –Ben mhidi, op-cit.p18.



التنظیمات الداخلیة والخارجیة للثورة في بدایتھا ومبادئ قیادتھا مؤتمر الصومام التمهیديالفصل 

هذا اإلتهام فالوثائق التي ألحقها بكتابه تثبت لواثناء الرجوع إلى شهادة فتحي الدیب ال تجد أي تفسیر 
، وعلیه )1(من األسلحة إلى الداخل خالل هذه الفترة خاصة إلى  الجبهة الشرقیةوصول كمیات ال بأس بها

لمعرفة األسباب الحقیقیة للمشكل، یجب اإلشارة إلى عملیات التمشیط الواسعة التي مارستها القوات 
، )2(یط أي اتصال خارجي ثباإلستعماریة على األوراس وشمال القسنیني وأثرها في عزل المناطق وت

شكلة التسلیح كانت تشكل عائقا كبیرا للثورة في مرحلتها األولى وكما أكد عبان مرحقیقة األمفي
عضاء الوفد بأن مشكلة التسلیح لو استمرت فستؤدي إلى اإلنشقاق بین القیادتین الداخلیة لألرمضان 

لخارج مما تسبب في والخارجیة، وفي ظل هذا الظرف المعقد، أرسلت قیادة الداخل األمین دباغین مبعوثا ل
سوء فهم عمیق بین القیادة الداخلیة والخارجیة، حیث اعتبر بن بلة ذلك تصرفا خطیرا سیضع من جدید 

.أولویات القیادة في الحركة بینما الداخل اعتبرته تعیینا كتذكیر فقط األعضاء الوفد بدورهم

عن قوتها وذلك من خالل وهنت للعدفي المیدان وبر ثبتت إال أن الثورة ,ت خالفات القادةنهما كامو 
حیث 1955أوت 20اسقطابها لفئات واسعة من شرائح الشعب وقیامها بالهجوم على مراكز العدو یوم 

)3(أعطى هذا الحدث دفعا قویا للقضیة الجزائریة في المحافل الدولیة

.656-655المرجع السابق، ص ,فتحي الدیب)1(

مقال لمجلة العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة ردود فعل السلطات الفرنسیة على قیام الثورة أول نوفمبر. عمار بوحوش, (2)

10، ص 1994، سنة 1العدد ,بجامعة الجزائر.عن معهد العلوم السیاسیةتصدر 
رعلى الئحة مصیریة تطالب بحق الجزائالذي صاق,بعد الهجومات تلقت الثورة دعوة لحضور مؤتمر عدم اإلنحیاز بباندوغ)3(

بمؤازة القضیىة الجزائریة ,مالیةتوفي اجتماعات خاصة مع المندوبین العرب تم التعهد آلیت أحمد بمساعدا,في نیل استقاللها
یة العامة ة للجمعر دولة من كتله باندوغ تسجیل القضیة الجزائریة في جدول أعمال الدورة العاش15سبتمبر طالبت 20وفي یوم 

الوطني فر عن المتحد، تصأسبابه ونتائجه مقال بمجلة الذاكرة.1955أوت 20یوم : علي كافي :لهیئة األمم المتحدة انظر 
22، ص1955خریف ,العدد الثالث,للمجاهد 



التنظیمات الداخلیة والخارجیة للثورة في بدایتھا ومبادئ قیادتھا مؤتمر الصومام التمهیديالفصل 

بل على العكس ظهرت بوادر صراع خفي بین قادة الداخل ,الیعني هذا أن مشكلة التسلیح قد انطفأت
والخارج تمثلت في المراسال اإلتهامیة بین بن بلة  من الخاج وعبان رمضان من الداخل، وزاد من حدة 

وحسب فتحي الدیب السلطات ,المشكلة قیام وسائل اعالم العدو للترویج لفكرة الصراع حول زعامة الثورة
ثیر الشقاق لتابین من هذه المراسالت في إحدى مخابئ القیادة بالعاصمة فاستغلها الفرنسیة عثرت على خط

)1(بین رفقاء الكفاح

ورد تأكید على أن بن بلة وزمالءه 1955نوفمبر 4في مراسلة عبان األعضاء الوفد الخارجي في 
ص مستقبل الثورة، فهم وال یحق لهم اتخاذ أي قرار یخ,لیسو مسؤولین عن جیش التحریر الوطني في القاهرة 

مغرب لمجرد مناضلین في المهجر واشترط عبان أن تكون عالقتهم بالوطن العربي من خالل لجنة تحریر ا
.بربط عالقة الوفد بقادة الداخل فقط تضم خیضر وآیت احمد ألن بن بلة وبوضیاف مكلفانالتي 

قادة الداخل من سیطرة فثل في تخو ل هذا التأكید تتضح لنا بعض أسباب هذه الخالفات وتتممن خال
أعضاء الوفد الخارجي على تسییر شؤون الثورة وفي هذا المضمار یضیف بن یوسف بن خدة في شهادة 
قدمها لجریدة الخبر أن االهتمام الكبیر لجمال عبد الناصر بالثورة الجزائریة وتدعیمه ألحمد بن بلة جعل القادة 

.)2(أداة في ید الحكومة المصریةبالداخل یعتثقدون أن الثورة أصبحت

دفعه إلى وضع كل من لم یقم بالمهمة الملقاة على , وعناده إخالص عبان رمضان للثورة وتصلبه 
حسب رأیه سوى بانتصارات اعاتقه في موضع اإلتهام، وهو یتحسس كثیرا اتجاه ممثلي الخارج الذین لم یقومو 

.دبلوماسیة في باندونغ ونیویورك

إن عبان رمضان یرید أن "...أما أحمد بن بلة فیتضح لنا موقفه من خالل مارواه فتحي الدیب بقوله 
بالداخل على ضرورة سیطرة قیادة الداخل الكفاح قادةعیتطلع إلى السلطة ولزعامة الثورة، وذلك بمحاولته اقنا

بالخارج وتنفیذ التوجیهات والتعلیمات على جمیع شؤون الكفاح داخلیا وخارجیا، واقتصار دوري على تمثیلهم 
.التي تصدرها قیادة الداخل

.233ص.المرجع السابق ,فتحي الدیب ) 1(
.1999أوت 19بن یوسف بن خدة في حدیث لجریدة الخبر یوم )2(
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لهم وجهة نظره في موضحاواضاف بن بلة انه شرع في اجراء اتصاالت سریة ببعض قادة الداخل 
رمضان وابدى استعداده لإلجتماع بهم داخل الجزائر لیقدم لهم كشف حساب عن فترة تولیه اتهامات عبان
.)1(المهام بالخارج

تدعیما لرأي بن بلة انتقد محساس أحمد وبشدة تولي رمضان وبعض الذین التحقو متأخرین بالكفاح 
)2(عن مبادئ المؤسسین األوائل للفاتح من نوفمبرمعتبرا ذلك بدایة لإلنحراف,یادته هامة في الثورةقلمراكز 

في تحدید أسباب بروز هذه اإلتهامات بین قادة  الثورة في الداخل والخارج اعتبر بن خدة أن األمر 
قف یرجع إلى غیاب قیادة لجبهة التحریر الوطني تفرض نفسها كنطاق رسمي للثورة وهذا ما یبینه انقسام الموا

باستقالل مبدئي رأي عبان من الداخل یؤكد على ضرورة اإلعتراف ال,رة، حیث برز رأیان الرسمیة لقادة الثو 
الذي یتحدث عن الجمعیة الوطنیة ةخیضر من القاهر محمدورأي,الجزائر قبل الدخول في المفاوضات 

شهد تأثیر نورة س، أمام هذا التناقص وهذه اإلزدواجیة في الطرح التي ظهرت مبكرا، بین قادة الث) 3(التأسیسیة
.قةحكبیر على المراحل الال

.235ص,المصدر السابق,فتحي الدیب )1(
احمد بن بلة عند اكتشاف امر هذه المنظمة لكنهما تمكنا مع زمیله بض لقي علیه القأحد قدماء المنظمة الخاصة ا)2(

د الثورة امسؤوال على قاعدة طرابلس إلمدوعند اندالع الثورة عین محساس .1952ةمن سجن البلیدة سنرمن الفرا
1999سبتمبر2احمد محساس في حدیثة لجریدة الخبر یوم : سلحة انظر باال

.1999سبتمبر 2احمد محساس شهادة قدمها لجریدة الخبر یوم )3(
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تعزز الوفد الخارجي 1956مام مختلف التشكیالت السیاسیة إلى جبهة التحریر الوطني أوائل ضاندبع
عسكري  سیاسي مكتبین ، ولم یكن هناك تنسیق بین أعضاء هذا الوفد حیث كان هناك )1(بشخصیات أخرى 

.اما السیاسي فیراسه محمد خیضر .وعسكري تحت رئاسة بن بلة

یث سعى بن بلة ححمد من جهة اوخیضر وآیت ,ت بین بن بلة من جهةقد تعود األسباب إلى الخالفا
.)2(إلى جعل المصریین یفقدون الثقة في خیضر وآیت أحمد واصفا األول بالبور جوازي والثاني بالبربري

قاق من هم في الوفد الخارجي واثر الخالفات دعى نشسیسن لفتنة واحالداخل متفي اصبح كل من 
بعد هذا 1956ماعات تنفیسیة بین الهیئتین السیاسیة والعسكریة منها لقاء أول أفریل محمد خیضر لعقد اجت

في خضم هذا الظرف المعتقد رجع بن مهیدي للداخل ,اللقاء استمر اعضاء الوفد في عقد اجتماعات منظمة 
لیست ..'':وفي جعبته الكثیر من اإلنطباعات حول ما شاهده من نزاع وتصلب في الرأي حیث صرح لزمالءه 

.''..مجموعات وافراد یسعون إلیجاد القیادةبهناك قیادة لجبهة التحري الوطني 

.من هنا تبدأ مسیرة اإلزدواجیة واإلنشقاق بین قادة الثورة لتستمر وتفجر بعد عقد مؤتمر الصومام

العام العالمي بجماعة الرأي عیت الثوار امامالعدو الدعائیة في تنفعل ردودتزاید هذا األخیر الذي عقد إثر
مرجعا ذلك إلى انعدام قوة سیاسیة تحضى بالشرعیبة القانونیة ,واستحالة اجراء أي تفاوض معهم,غیر منظمة

مشكلة التسلیح وتعذر اإلتصال قم ، اضافة إلى تفا) 3(ولدیها كامل الحقوق في تمثیل جمیع السكان الجزائریین
.)4(االجتهاد في تسییر شؤون منطقته األمر الذي دفع بكل قائد إلىبین المناطق،

توفیق المدني : انظر الشیخ بیوض، احمد توفیق المدني وغیرهم ,الدكتور أحمد فرنسیس ,أمثال فرحات عباس، احمد بودة )1(
.118المصدر السابق، ص 

148ص. األسطورة والواقع: محمد حربي)2(

حسن بومالي: استراتیجیة الثورة الجزائریة في مرحلتها األولى، منشورات المتحف الوطني للمجاهد الجزائر (بدون تاریخ) (3)

331ص

Ben kedda: Abane- ben m’hidi ,op. Cit, p23. )4 (
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واإلضطرابات بالبعض اآلخر كناحیة سوق أهراس , وتعثر التنظیم ببعض المناطق وانتشار الفوضى 
وارتباك العالقات بین قادة المناطق من الداخل وأعضاء الوفد الخارجي من الخارج وما انجر ,ومنطقة األوراس 

لیح كانا الدافعین الرئیسیین خلف مساعي قادة الداخل في سومشكلة الت,على ذلك من خالفات  مع المستعمر
الحالیة لو استمرت أن الوضعیة ىال یخف"..الدعوة لعقد مؤتمر الصومام كما جاء على لسان عبان رمضان

ومن جهة هناك نداءات كثیرة افستؤدي إلى نتائج وخیمة فمن جهة الجیش الفرنسي عازم على القضاء علین
.)1(.. في الموعد لعقد اإلجتماعاتمنى أن تكونو ن..ر بخطورة الوضع مع قلة السالحذلقادة المناطق تن

د للعقید زیغود یوسف الذي تقدم به إلى و یعفكرة او اقتراح المؤتمر الوطني لجبهة التحریر الوطني 
:ة األولى للمؤتمر كانت قائمة الحضور كاآلتيس، وفي بیان الجل) 2(1955أوت 20القادة عقب هجومات 

.سین رویبححو ,بن طوبال، عمار بن عودة، ابراهیم مزهودي,زیغود یوسف : 2المنطقة 

.قاسي ,وش ایت حمودةاعمیر ,محمدي سعید, كریم بلقاسم : المنطقة الثالثة

.هیلس، امحمد بوقرةد اعمر واعمران، الصادق 4:المنطقة

.محمد العربي بن مهیدي: 5المنطقة

1)(Ben kedda: Abane- Ben m’hidi, op. cit p25

تمت اإلتصاالت بین شیحاني بشیر ومصطفى بن بولعید من جانب األوراس ویوسف زیغود من جانب شمال قسنطینة تم (2)
م ابالغ بن مهیدي وعبان  بضرورة اإلنتقالل  إلى هذه المرحلة ووضع تالمرحلة الثانیة من التنظیم و الى اإلتفاق لإلنتقال 

هم بمجرد اتمام عالطد الخارجي كتب عبان رسالة مفادها اخبارهم بهذا اإلتفاق وافاستراتیجیة للمستقبل وفي رسالة للو 

المنطقة الثانیة قادة ن موافقة اأیضا نال عبستتخذم لبعث ممثل أو ممثلین للوفد نظرا للقرارات الهامة التي كاإلستعداد  سنبلغ
مذكرات من مسیرة : یة ایغزر امقران حالیا انظر عبد الحفیظ امقراندعقد المؤتمر بدوار أزالقن بل," كریم بلقاسم و أوعمران"

.49-47، ص 1997، دار األم الجزائر 1ط,النضال والجهاد
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أعضاء الوفد الخارجي ,وب والوفد الخارجي نكما سجلت الجلسة غیاب كل من ممثلي األوراس والج
لكن بالرجوع إلى توتر ,يسوأسبابه غامضة حیث البعض اعتبر عائق اإلتصال هو السبب الرئی,غیابهم مبرر

عمق أكثر في الخالفات الدائرة بین نتجعلنا العالقات بینهم وبین القادة في الداخل، یفقد هذا السبب أهمیته وی
مثلما یل رفض كل من الوفد الخارجي واألوراس لقرارات المؤتمرلالقیادتین دون فصلها عما یجري باألوراس بد
تمت المصادقة على برنامجه السیاسي والعسكري المنبثق عن ,سنرى الحقا عند انتهاء جلسات المؤتمر 

ن العالقات بین الداخل والخارج امن هنا البرنامج في بحثنا هو القرار المتخذ بشیهمناالنص التأسیسي وما 
وبین جیش وجبهة التحریر الوطني من خالل تأكید المؤتمرین على مبدأ أولویة السیاسي على العسكري وأولویة 

.الداخل على الخارج
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:الوفد وتأثیره على األزمة بین الداخل والخارجاعضاء حادث اختطاف - 1

ما كاد أعضاء الوفد الخارجي یجتمعون للنظر في قضیة مؤتمر الصومام حتى وقع حادث 
.هم الذي یعتبر أول عملیة قرصنة جویة في تاریخ فرنسافاطاخت

)1(.ي موليغكومة حبین أعضاء الوفد الخارجي و في اطار اإلتصال

- تونس(م اإلتفاق على عقد اجتماع بتونس العاصمة تشارك فیه دول افریقیا الشمالیة الثالث ت
وعندما علم السلطان المغربي بهذه المبادرة بعث رسوال إلى أعضاء الوفد یدعوهم )- الجزائر- المغرب

.)2(ومضوا إلى هناكالدعوة اعهم بشأن هذا األمر فلبو لمقابلة في الرباط والتحدث م

اوالمستوطنون هم الذین خططو " الكوست"هنا تشیر مجمل المصادر أن العسكرین المتحالفین مع 
ص الطائرة المغربیة التي كانت تنقل الزعماء الجزائریین ودون إعالم حكومتهم لقد دبر هؤالء نلعملیة ق

وباریس تحركات القادة الجزائریین ,أجهزة المخابرات في الرباط والجزائربعت تتحتى ,یةمخططهم بسر 
واعتقالهم لتوجیه ضربة قاسیة للثورة ولعلها تدخلت في آخر لحظة لترتب مفر ,وقررت توقیفهم في الجو

)3(الوفد الجزائري في طائرة خاصة بدل امتطاء الطائرة الملكیة

اور الوفد حینها لكن الوقت كان تسصدفة اذ ذكر بن بلة أن الشكوك بدأت وقد یكون ذلك حدث بال
)4(قد فات وموعد الندوة ال یفصل عنه سوى یوم واحد

120المصدر السابق، ص: روبیر میرل)1(

269فتحي الدیب ، المصدر السابق، ص)2(

ال یمكننا أن نتحدث اآلن في غیاب الوثائق عن تورط جهات رسمیة في عملیة اإلختطاف وان كات بعض المصادر )3(
المصدر : فتحي الدیب :تشیر بأصابع اإلتهام إلى مدیر التشریفات الملكیة موالي العلوي أو لفقیر وكذا األمیر الحسن انظر

.278السابق ص
.120، ص1979,بیروت,بداال، دار ا2ط,العفیف األخضر:تر,ة لد بن بمذكرات احم,احمد بن بلة :انظر)4(
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وكان علیها أن تمر عن 1956اكتوبر 22یوم ر وركبوا الطائرة المغربیة التي أعدتها الحكومة ظه
اإلسبانیة قبل التوجه إلى تونس وطلبت السلطات العسكریة الفرنسیة في وهران من قائد "بالما"طریق 

الطائرة الفرنسي الهبوط  في وهران، ولكنه أظهر رفضه لذلك بادئ األمر وأثناء اقترابه من األجواء 
نة في الجو ذا تمت عملیة القرصكالجزائریة أجبرته الطائرات العسكریة على النزول في مدینة الجزائر وه

ومستشارهم مصطفى ) بن بلة ، خیضر، ایت احمد، بوضیاف(في سابقة خطیرة واعتقل الزعماء األربعة 
)1(لشرف

األمین العام " ماكس لوجین"و " لوریلو"وقد تم ذلك بقرار من قائد القوات الجویة في الجزائر الجنرال 
الدفاع وهو ما أثار استغراب ر ووزیر الخارجیة وزیومن دون األخذ برأي الحكومة الفرنسیة ,لوزارة الدفاع 

" آالن سافاري"الساسة الفرنسیین ودفع بعضهم للتندید بهذا السلوك، فقدم وزیر الشؤون التونسیة والمغربیة 
طیة التي یقوم بها الضباط دون ابنضاستقالته احتجاجا على العملیة ووصفها ومثیالتها باألعمال غیر اإل

بورقیبة ةام حكوممسفیر فرنسا في تونس الذي وجد نفسه محرجا أ" بیبارد سیوس"قال كذلك ، واست) 2(عردا
فكرست تبني العملیة واقرت اعتقال الزعماء ,وأمام الحكومة الفرنسیة فوجدت نفسها أمام األمر الواقع

ختطاف وما حادث اإلغم من موجة السخط والتندید العارمة، هذا باختصار عن ر الجزائریین وذلك على ال
من الجانب الذي یأثر على األزمة الواقعة بین الداخل والخارج في فیهمنا في البحث هو تناول هذا اإلختطاف 

.اطار مؤتمر الصومام

، ص 1984دمشق، ,، طالس للدرسات والترجمة والنشر1ط,الثورة الجزائریة,انظر مصطفى طالس، بسام العسیلي)1(
193-196.

.67، ص1961دمشق ,افة العسكریة قنخلة كالس، سلسلة للث:، ترثوررة الجزائر,سافاريأنظر آالن )2(
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:لتنفیذقیة في مواجهة لجنة التنسیق وار محساس والمناطق الش-2
ا لنتفي ظل الفراغ القیادي الحاصل بالقاهرة عقب اغتقال زعماء الوفد الخارجي ظهرت قیادتین اع

األولى بالحدود التونسیة الجزائریة تحت زعامة أحمد محساس ,ا الشرعیة في خالفة بن بلة وزمالئه یتهماحق
حدث اصطدام بین الطرفین خلف أزمة ,وبسبب هذه اإلزدواجیة, والثانیة بالقاهرة تحت زعامة األمین دباغین 

.حادة في مسیرة الثورة

ملت السلطات المصریة على تنصیب توفیق البعثة، علهذه قبل ظرف غیاب األعضاء البارزین 
المدني كممثل للقیادة الخارجیة والمسؤول عن السالح وكل ما یتعلق بالثورة إلى حین عودتهم من اجتماع 

)1(مراكش

.)2(اجتماعوا بعد اعتقال هؤالء التقى جمیع أعضاء الوفد الخارجي بالقاهرة وعقد

اعتبروا خالله األمین دباغین رئیسا للوفد، واتفقوا على قبول قرارات مؤتمر 1956في نهایة اكتوبر 
الصومام والتعهد بتنفیذها وتنفیذ أوامر لجنة التنسیق والتنفیذ أما في سجن الصحة ببباریس كان موقف 

نسیق والتنفیذ من بسط المساجین العكس، ورفضوا بشدة تعیین دباغین، وصمم بن بلة على منع لجنة الت
سلطتها على الثورة ووجد التدعیم من احمد محساس المسؤول العسكري في قاعدة طرابلس الذي رفض بشدة 

.) 3(قرارات مؤتمر الصومام

ومحمد ,أحمد بن بلة كل من على رغبة الفعل بناءا حسب روایة توفیق المدني فان السلطات المصریة أقدمت على هذا)1(
اعالمیة ةوبعد علمیة اإلعتقال استعملت مصر دعای,هما بالذین طلبا منها استقباله كممثل للوفد الخارجي في فترة غیاخیضر

مخابرتها وضع یده على كل وثائق ودفاتر مكتب أحد بن بلة، أنظر زجهانواسعة لفرض توفیق المدني على الزعامة حتى أ
.264- 263ص ,قالمصدر الساب,توفیق المدني 

نسیري، تیجاني  هدام، غمحمد ال,احمد بودة، عبد الحمید مهري,احمد فرنسیس ,دباغین: من بین من حضروا اإلجتماع)2(
246نفس المصدر ص : العباس بن الشیخ الحسین، انظر 

159جبهة التحریر األسطورة والواقع، ص,محمد حربي)3(
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الذي شجعه في هذه المعارضة یتمثل في ولعل الدعم في مواجهة ممثلي لجنة التنسیق والتنفیذ
.خنشلة,، سدراته ، األوراس )1(ضر مؤتمر الصومام وهي سوق  اهراسحمساعدة المناطق الشرقیة التي لم ت

واستناد إلى شهادة الوردي قتال، فان تدعیم المناطق الشرقیة ألحمد محساس وقیادة الخارج، جاء بعد 
ذرها من حإلى هذه المناطق یلمبعوثین لك من خالل ارساله ذو ,قبیل اعتقاله مساعي حثیثة ألحمد بن بلة

.)2(السیاسیین الذین یریدون اإلستئثار بالثورة دون العسكریین

وفي دراستنا ألسباب رفض المناطق الشرقیة لقرارات الصومام وتدعیمها ألحد محساس یجب اإلشارة 
عمارة بوقالز إلى جعل منطقة سوق اهراس والیة على غرار األولى تتمثل في طموح:إلى نقطتین هامتین

، والثانیة تتمثل في تكلیف  لجنة التنسیق والتفیذ )3(وهو األمر الذي لم یقره مؤتمر الصومام.المناطق الداخلیة
وهما اللذان تنقصهما المعرفة الدقیقة بحقیقة ,لعمیروش وأوعمران بمهمة حل مشكلة القیادة باألوراس

رابات الواقعة بتلك المنطقة لذلك رفض  األوراسیون هذا المسعى ولم یعترفوا بشرعیة محمود شریف اإلضط
.)4(المعین من قبل لجنة التنسیق والتنفیذ قائد للوالیة األولى

بتسویة الخالفات القائمة بمنطقة سوق اهراس وبعد راهیم مزهوديابیوسف و دمثلما جاء في وثیقة الصومام، فقد كلف زیغو )1(
، مضى ابراهیم مزهودي إلى المنطقة وعندما بلغ الوالیة األولى أن قادتها متواجدون 1956یوسف في سبتمبر داستشهاد زیغو 

لكن سرعان في تونس لحل مشاكلهم القیادة مع قادة النمامشة فلحق بهم، وهناك وجدهم متجمعین بضواحي العاصمة التونسیة
انظر شهادة ابراهیم : امشةنمصفوف ممثلي الفي ما تحول اإلجتماع إلى مشادات دمویة أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى 

-Abane: ن خدة نقلها في كتابةبمزهودي ل ben m’hidi 4(في الملحق رقم.(
.شهادة الوردي قتال لجریدة الشعب األنفة الذكر(2)

)3 (. Couriere : l’heure des colonels op ; cit p78-79.
)4(Ibid .p79
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مع رئیس الوفد الخارجي دباغین إلى تونس لیدخل في مفاوضاتسفي خضم هذا الرفض انتقل رئی
.)1(بغیة ایجاد حل لهذه األزمةالحكومة 

ألمین العام لحزب الدستور التونسي الجدید، لفي نفس الشهر بعثت لجنة التنسیق والتنفیذ برسالة 
لوحید عن اإلى األخطاء المرتكبة من طرف أحمد محساس في األراضي التونسیة وأكدت على المسؤول نبهته

لدیهم كامل ,ابراهیميومزدو ,قاسي,كال من بن عودة نالناحیة اللوجستیكیة هو دباغین أوعمران، وأ
.)2(الصالحیات للتحدث باسم لجنة التنسیق والتنفیذ

رغم هذه المساعي إال أن احمد محساس بقي مصمما على عدم اإلعتراف بشرعیة مؤتمر الصومام 
ساس كان مدعما ه محلخال,1957مارس 8ودعا أنصاره إلجتماع طارئ وقع في منطقة سوق األربعاء یوم 

ومحمود الشریف ,من طرف عمار بن عودةةأما لجنة التنسیق والتنفیذ فممثل,من طرف المناطق الشرقیة
ومحمود ساعي ممثلین األوراس والنمامشة التي ,بحضور كریعاتلسة فوجئ هذا األخیروبمجرد افتتاح الج

رف بشرعیة مؤتمر عتاننا ال ن..'': ائالبدأ محساس أحمد الحدیث ق, لها من المفروض أن یكون هو ممثال 
نسبة لنا فبأي لالصومام الذي لم یحضره أي أحد من الخارج وبالتالي فلجنة التنسیق والتنفیذ ال تمثل شیئا با

ثل لكریم وبن خدة وعبان ؟تحق نم

ألجل هذا األخیر تعرفونه كلكم، یرید أن یلعب شخصیة السیاسي ویطمح لترسیخ سلطته،فهذا 
.)3(فرحات عباس توفیق المدني.هاجم بن بلة وبعث بسیاسیین قدماء أمثال دباغین

.337-336المصدر السابق، ص : توفیق المدني)1(
khalfa mameri: نص هذه الرسالة منشور في كتاب) 2( : Abane Ramdane ramdane,op .cit . p15.

Couriere : l’heure des colones ,op.cit .p76.. (3)
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خاصة دعوتها , وبعد افتتاحه هذا قدم مجموعة من اإلنتقادات حول نشاط لجنة التنسیق والتنفیذ 
مؤكدا أن الكفاح الحقیقي یكون في الجبال وبحرب العصابات مع مساندة , لإلضراب الثمانیة أیام بالعاصمة 

للتموین والعمل السیاسي وفي األخیر صادق المجتمعون الشعب وأن المدینة ما هي إال قاعدة لوجستیكیة
.)1(ادرته لتونسغم ما جاء فیها توفیق ابراهیم مزهودي في حالة عدم مهعلى الئحة اإلقتراحات المقدمة أ

12وبعد التحاق أوعمران إلى تونس للنظر في قضیة انشقاق المناطق الشرقیة نظم اجتماع یوم 

اوعمران قاسي، محساس ، محمود شریف : للتوفیق بین الطرفین المتنازعین حضرة كل من،1957مارس 
:الطیب المهیري، احمد تلیلي وقد أسفر اإلجتماع على التالي,موعن الجانب التونسي الباهي لدغ

.جمیع الذین تسببوا في األزمة على رأسهم أحمد محساس قیف تو - 

.)2(قة سوق اهراستعیین عمارة بوقالز قائدا على منط- 

.)3(محساس وارساله إلى الداخل لیحاكم هناك بتوفیف صدار قرار ا م ث- 

وبمساعدة األمن التونسي تم التسهیل لعملیة فراره إلى منطقة كولوني بألمانیا الفیدرالیة أین بقي هناك 
.)4(حتى اإلستقالل

الذي تواصلة بها رغم الجهد الكبیرمامشة فقد بقیت اإلضطرابات منأما على مستوى والیة األوراس ال
.)5(بذله قائدها الجدید محمود شریف في إعادة بناءها هیاكلها

)1(l’affaire mahsas :historia magazin ,une publication par : yves couriere, N :9

la guerre d’algerie.

courier : l’heure des colonels , op. cit p 81.(2)ض  للجنة التنسیق والتنفیذ ر موقفه المعانتراجع عمارة بوقالز ع
ویكون ) القاعدة الشرقیة(بعد أن عرض علیه أوعمران تسویة تتمثل في تحویل سوق اهراس إلى قاعدة تموین ودعم لوجیستیكي 

:ة أنظربها وضع مشابه لبقیة الوالیات حیث أصبح بوقالز عقیدا وعین عضوا في المجلس الوطني للثور 

161ص,المرجع السابق ,الجبليالطاهر 

-Abane: شهادة ابراهیم مزهودي لبن خدة في كتابه)3( ben m hidi  ,op.cit.p168

)4(Mohamed yousfi :L’algerie en marche.tome2 , E.N.R.G , Alger , 1985, p123
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وحسب شهادة عثمان سعیدي بن الحاج فقد انشق جیش التحریر الوطني بین مؤید ومعارض للجنة 
لة الوحدات الرافضة للجنة اتالتنسیق والتنیفذ ودخل الطرفان في صراع دموي حیث كلف عبد اهللا بلهوشات بمق

.)1(التنسیق والتنفیذ

في أوساط المقاتلین بأن منطقة القبائل تسعى لإلستیالء وقد تفاقم الوضع إلى درجة أن ساد اإلعتقاد
.)2(على منطقة األوراس وأن جبهة التحریر الوطني ترید تدجین جیش التحریر الوطني

یة قوافل اكان مكلف إبان ثورة التحریر بحم)األوراس النمامشة(أحد مجاهدي الوالیة األولى:عثمان سعیدي بن الحاج)1(
الجزائر ,، دار األمة1ط,مذكرات الرائد عثمان سعیدي بن الحاج,عثمان سعیدي: ح اآلتیة من لیبیا عبر تونس انظرالسال

.140، ص 2000

2المرجع السابق ص, مصطفى هشماوي)2(
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:ى تونس لمعركة الجزائر و خروج قیادة الثورة ا-3
، وطبقا لسیاسة نقل )1(تخطط لمواجهة العدوبدأت لجنة التنسیق والتنفیذ1956ابتداءا من نوفمبر 

م اإلعالن عن اضراب الثمانیة أیام ابتداءا من تلمدن التي نوقشت في مؤتمر الصومام االعملیات العربیة إلى 
قطر الجزائري وساد اإلعتماد في أواسط العدید من لشمل اإلضراب مختلف أنحاء ا. )2(1957جانفي 28

وقد تمثلت في تفجیر العدید من ,ت الفدائیة ستساهم في تحقیق النصرامناضلي العاصمة بأن العملی
حسیبة بن بوعلي، جمیلة بوحیدر، لكن فرنسا قامت : فیذها منهننللمرأة دور كبیر في ت.المحالت الفرنسیة 

.)3(تقال واسعةعبالتدخل السریع والمكثف لكسر اإلضراب وشنت عملیات ا

فیفري ودون علم قواتها مغادرة البالد، حیث 27أمام هذا الضغط قررت لجنة التنسیق والتنفیذ یوم 
.)4(وصل سعد حلب وعبان رمضان إلى المغرب1957ماي 21بن خدة إلى تونس وفي انتقل

واستشهد بعد 1957فیفري 23أما العربي بن مهیدي فقد أوقف من طرف السلطات الفرنسیة یوم 
)5(من التعذیب الوحشيأسبوع 

بهذه النتائج التي أسفرت علیها معركة علیها معركة الجزائر انتقد احمد بن بلة وبشدة سیاسة لجنة التنسیق 

MOHAMED TEGUIA, OP-CIT, p 226 )1(
166ص,محمد حربي، جبهة التحریر الوطني األسطورة والواقع)2(

في الجزائري یرد طات للجنرال ماسولجمیع الس" ي موليغمنح رئیس الحكومة الفرنسیة1975جانفي7ابتداء من یوم )3(
dahlab, op .cit, p58 ر      انظ: عسكرا على النشاط السیاسي الذي كانت تقوم به جبهة التحریر في نیویوك

courier l’heure des colonels op cit p13-14 )4(

.91، ص 1957جانفي 28اضراب , لحسن بومالي)5(
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ان أسرنا ترك المجال "..والتنفیذ معتبرا قرا ر اإلضراب ومعركة الجزائر عملیة جنوبیة على حد قوله 
رتكبوا االسیاسیین مصابین بمرض الطفولة الیساري لم یكن لدیهم في الواقع أي استعداد لقیادة الثورة فجل

من المدینة والریف تقییما صائبا في قیادة حرب العصابات یه حیث لم یحسنوا تقییم دور كلثاخطاء شبه كار 
معي، فانهم ال یستطیعون اإلنتفاضة بجهازه القنفسكان المدن بما أنهم یعیشون مندمجین مع العدو ومطوقی

)1(.."الجزائر فقد أمروا في لحظة جنونیة بشن معركة,ذلكاكو ر علیه، وألنهم لم ید

تالل التنظیم السیاسي بجبهة خومن جهتهم أرجع بعض قادة الداخل هزیمة معركة الجزائر إلى ا
)2(المرتكبة من طرف المضلیینعیة قمعن األسالیب ال,التحریر في العدید من الشوارع واألحیاء فضال 

وعلى كل حال فان الجزائر كانت فرصة رابحة لفرق المظلیین في تحطمها ثم مالحقتها لخالیا جیش 
.التحریر الوطني بالعاصمة

فأرغمت بذلك لجنة التنسیق والتنفیذ مغادرة البالد وهي التي كان علیها قیادة الثورة من الداخل فهل 
ا أم نهائیا؟خروجها كان مؤقت

بعد ذلك سأدخل ..''حسب محمد لبجاوي فان خروجها في نظر عبان رمضان ما هو إال سبیل مؤقت
)3(.."الجزائر في أسرع وقت ممكن لقیادة الكفاح بجانب الجنود والمناضلین

ع وكذلك یقول محمد تقیة أن لجنة التنسیق والتنفیذ قررت البقاء في الخارج لفترة محدودة تماشیا م
الظروف التي تسمح بذلك ، لكن ما استقر عناصرها هناك حتى رفضوا العودة إلى أرض الوطن رغم الحاح 

.)4(المجلس الوطني للثورة ضرورة رجوعهم

.116ص,مذكرات أحمد بن بلة , روبیر میل )1(
)2(mohammed teguia , op .cit. p227-228 ..

.185صالمصدر السابق، ,محمد لبجاوي(3)
)4(Mohammed Teguia , op. Cit, p 227-228..
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ء قیادتها ابأن مصلحة الثورة تقتضي بقیرون وقد أثار هذا اإلستقرار انتقادات كثیرة من اللذین كانوا 
أنا من اللذین انتقدوا وجود القیادة في الخارج ألنها جعلت المجلس "في الداخل إذ یقول ابراهیم مزهودي

الوطني للثورة یجتمع هناك وهو تصرف كان له جانب كبیر من السلبیة وقد شعرنا بهذه السلبیة في أول 
مؤتمر وهو مؤتمر الصومام إذ عندما وجهت دعوات لإلخوة الذین كنوا بالخارج لم یحضروا مع أن األمر كان 

.)1(.."وقد أصبح التاریخ یعید نفسه مع اإلخوان اللذین هم أعضاء لجنة التنسیق والتنفیذ..لق بعملهم یتع

وفي بحثه عن أسباب األزمة التي شهدتها الجزائر في صیف استقاللها توصل بن خدة إلى القول بأن 
مواجهة قاسیة لظروف مل المجاهدین بالداخلحاستقرار القیادة في الخارج وابتعادها عن واقع النضال 

ومیة فاتحة ین بیروقراطیة سیاسیة وعسكریة انفصلت عن الداخل ومعاناته الو الحرب، ومن جهة أخرى ك
.)2(المجال لإلنتهازیة والمحابات

.373ص, المرجع السابق,حوار حول الثورة )1(
)2(

Ben yousef ben khedda :L’algerie a l’independance : la crise de 1962 , edition dahlab alger ,1997
p74
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:وٕالغاء أولویة الداخل على الخارج والسیاسي على العسكري) 1957(المجلس الوطني للثورة بالقاهرة -4

انعقدت هذه الدورة في ظرف كانت خالله لجنة التنسیق والتنفیذ تعیش أزمة خفیة تمثلت في الصراع 
.السیاسیین والعسكریین تهاتبین قاد

إلیها إال والسلطة دوحسب محمد حربي، فان كریم بلقاسم وأثناء مغادرته الجزائر، كان ینوي أال یعو 
یدیه لذلك تخلى عن جمیع األطروحات التي دافع عنها مؤتمر الصومام ضد رأي بن بلة وبوضیاف بین

سلسلة تحالف مع العسكریین بن باعداد داثم بیینللمركز ها واستأنف توجیه انتقاداتمح معهلفسعى للتصا
.)1(أوعمران، محمود الشریف,بوصوف,طوبال

، ومن جهتهم )2(ویة السیاسي على العسكري انتقد عبان بشدة تصرف العسكریینلوانطالقا من مبدأ أو 
فهم أوائل من ,التاریخیةعلى الثورة مستندین في ذلك على شرعیتهم لطتهأخذ هؤالء علیه محاولة فرض  س

انضم إلى الكفاح فضال عن أحدهم وهو كریم بلقاسم كان من العناصر الستة الذین خططوا للفاتح من نوفمبر 
.)3(وبن خدة,وعلیه فلن یقبلوا ال بسلطة عبان الذي انضم إلى الكفاح متأخرا وال بسلطة المكزیین سعد  دحلب

وجدوا في شخصیته احمد بن بلة المنافس القدیم لعبان ولكي یدعمو موقفهم اتجاه السیاسیین 
.وصوفبرمضان، اكبر حلیف لهم حیث كانت هناك مراسالت متبادلة بین الطرفین خاصة بن بلة و 

27ص,السابق عالمرج,هشماوي:حول هذه انظر أیضا. 169-168ص ,األسطورة والواقع,محمد حربي )1(
في أول اجتماع للجنة التنسیق والتنفیذ بعد استقرارها في تونس حیث استنكر عبان رمضان األعمال وجهت هذه اإلنتقادات)2(

البولیسیة لبوصوف في الحدود المغربیة والسلطات الواسعة التي یخص بها الهواري بومدبین في اشرلفه على قاعدة الناضور مع 
: لة أنظرالعلم أن هذه الصالحیات منحت له سابقا من طرف أحمد بن ب

COURIERE : LHEURE DES COLONELS, OP .CIT ,P86.

IBID p87-88 (3)

نشر محمد عربي  المراسالت وهي عبارة عن رد ألحمد بن بلة على رسالة بعثها من كریم بن طوبال وبوصوف نستنتج من 
:خاللها تواف وجهة النظر الطرفین تجاه السیاسیین انظر ..

Mohammed  harbi : les archives , op. cit , p 184
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علم بهذه على وهو الفعل الذي زاد من حده الخالف بینهم وبین عبان ألن هذا األخیر كان 
.)1(المراسالت

وحسب محمد لبجاوي فان الوضع تفاقم إلى درجة أن وجه عبان رمضان انذار للعسكریین یهددهم 
.بفضح سیاستهم أمام المناضلین بالداخل 

یجتمعون بدونه للبحث في سبیل ,بوصوف ,بن طوبال ,نتیجة لهذا أصبح العسكریون الثالث كریم 
.)2(التغلیل من سلطته وعزله

إلى اجتماع مسبق وقع تهفقبل دعوة جمیع القادة لحضور المجلس الوطني للثورة تشیر وثیقة مناقش
تمت فیه مناقشة الخالف القائم بین أعضاء دعى إلیه كریم بلقاسم1957أوت 2یوم . بین القادة العسكریین

الوضع الراهن للثورة  الجزائریة في الداخل والخارج وفي ةلجنة التنسیق والتنفیذ كما تم التطرق فیه لدراس
لتصبح تضم كال ,ودحلب,بن خدة,منها عبان ياألخیر اتفق الجمیع على تشكیل لجنة تنسیق وتنفیذ وأقص

عبد اهللا بن طوبال، محمود الشریف، أوعمران عباس فرحات، عبد الحمید مهري، من كریم بلقاسم، بوصوف،
)3(األمین دباغین یضاف الیهم المساجین الخمسة بن بلة، خیضر، آیت احمد ، بوضیاف، بیطاط

بالقاهرة في شكل 1957أوت 22بعد هذا اللقاء انطلقت أشغال مؤتمر المجلس الوطني للثورة یوم 
أوت28استمرت إلى غایة یوم اجتماعات یومیة 

انصب النقاش في الیوم األول حول ادخال عبان رمضان  إلى لجنة التنسیق والتنفیذ حیث ساند 
الفكرة كل من دباغین، عباس فرحات ومهري في حین لقیت المعارضة الشدیدة خاصة من طرف بن عودة 

(4)لكن في الألخیر تم تثبیت عبان رمضان في اللجنة

)1(khalfa mamri : abane ramdane, op. cit. p 96

Ibid , p 97 (2)

185المصدر السابق، ص, محمد لبجاوي(3)

harbi les archives:بكتاب حربي 1957انظر وثیقة محضر اجتماع الوطني للثورة اوت )4( , op. cit. p 176
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بعد هذا اللقاء توالت اجتماعات أخرى، نوقشت خاللها قضایا عدیدة تتعلق باعادة النظر في الهیئات 
:جمعت كلها في نص صادق علیه الجمیع یتضمن القرارات التالیةللثورة  القیادیة 

.توسیع المجلس الوطني للثورة لیضم أربعة وخمسین عضو، ال فرق بین اإلحتیاطین واألصلیین- 

الحل ,وقف القتال ,لجنة التنسیق والتنفیذ جمیع السلطات ما عدا التي تتعلق بالمفاوضاتل- 
.ام المجلس الوطني للثورة ولها صالحیة تعیین أعضائه امللقضیة الجزائریة وهي مسؤولة الدولي 

للفاتح اوخططو ااعتبار القادة المساجین اعضاء في لجنة التنسیق والتنفیذ ألنهم من بین اللذین نظمو 
.من نوفمبر

.لیس هناك من أولویة  للسیاسي على العسكري وال فرق بین الداخل والخارج - 

ال یزال هدف الثورة الجزائریة تأسیس جمهوریة جزائریة  دیموقراطیة  اشتراكیة ال تتناقض مع - 
.)1(مبادئ اإلسالم 

قیادة الثورة، تنازل عن أهم المبادئ التي انطالقا من هذه القرارات یتضح لنا بروز تیار جدید في
ان كل من اشتركوا في كفاح التحریر بالمالبس العسكریة أو بدونها أقرها مؤتمر الصومام، حیث اعتبر

.)2(متساوون، لذلك ألغي تقدیم السیاسي على العسكري والداخل على الخارج

لم یحضروا مؤتمر الصومام أم هو فهل تنازله عن هاذین المبدئین هو اعتراف بانتقادات الذین 
عیم مركزهم ألغیت األولویة؟دفلتن أصبحوا في الخارج وعلیهاالتكریس لسلطة الذین كانوا في الداخل و 

176ص ,المرجع السابق,1957انظر وثیقة محضر اإلجتماع المجلس الوطني للثورة أوت )1(

176ص ,المرجع نفسه) 2(
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إذا أخذنا بالتفسیر األول وهو قبول انتقادات الذین لم یحضروا مؤتمر الصومام وتحدیدا أعضاء الوفد 
داخل لجنة التنسیق ) عبد الحمید مهري,عباس فرحات,دباغین ( الخارجي، فبماذا نفسر تعیین ثالث سیاسین 

.وبوضیافبن بلة والتنفیذ واقصاء دحلب وبن خدة، مع أن جمیعهم كانوا محل انتقاد من طرف 

وعلیه حسب محمد حربي تساوي الداخل والخارج ما هو إال تبریر إلرساء القیادة في الخارج أكثر منه 
تنازال لبن بلة، وبوضیاف وان ادخال عباس دباغین ومهري إلى لجنة التنسیق والتنفیذ یدل على أن اإلتهام 

، لذلك امتنع هذا )1(وى إجراء لعزل عبانباإلصالحیة الذي وجهه كریم ضد بن خدة ودحلب، لم یكن س
.)2(األخیر التصویت على مبدأ تساوى الداخل والخارج

وتدعیما لهذا الرأي یقول سعد دحلب، أن هدف كریم بلقاسم من خالل المؤتمر كان وضع عبان 
.)3(رمضان في حجمه الحقیقي وٕاقصاء صدیقه دحلب وبن خدة

)عشرة أعضاء(ن، برغم قلة عدد أفراده الحاضرین في المؤتمر من هنا یمكننا القول أن تیار العسكری
وذلك من خالل حصوله على أكبر ) عشر عضواىاثن(السیاسیین ىإال أنه استطاع فرض وجهة نظر عل

.)4(ذ والمجلس الوطني للثورةیعدد من المقاعد داخل لجنة التنسیق والتنف

هم كانوا قادة سابقین لهذه نریون انطالقا من أحتى أن تعیین قادة الوالیات قام به القادة العسك
.)6(،فأصبحو بذلك یتمتعون بحق اإلشراف علیها)5(الوالیات

170ص ,األسطورة والواقع ,حربي)1(

)2(harbi : les  archives , op . cit 177 ..
(3)saad dahlab, op. Cit. p 83.
ben khedda:المجلس في كتاب بن خدة ذا تشكیلیة هانظر (4) : la crise de 1962, op.  cit, p 134.

: 3علي كافي عینه بن طوبال الوالیة :  2محمد العموري عینه محمود شریف، الوالیة : 1الوالیة : كان التعیین كالتالي) 5(
.بوصوف نهلطفي ثم بومدین عی: 5محمد سعید ثم عمیروش عینهما كریم بلقاسم الوالیة 

.172ص ,واقع لمحمد حربي، األسطورة وا)6(
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ومن خالل توزیع المهام داخل لجنة التنسیق والتنفیذ تتضح لنا أكثر سیطرة العسكریین على أهم 
بن طوبال بجبهة التحریر الوطني أو عمران ,حیث كلف بوصوف باإلتصاالت والمعلومات , القیادات 
باإلخبار , ودباغین ,عباس.مهري .في حین كلف السیاسیون عبان ,محمود شریف بالمالیة,بالتسلیح

.)1(والشؤون اإلجتماعیة والخارجیة

بالغاء : مت دورة المجلس الوطني للثورة، لكن السؤال الذي یظل مطروحا هوتبهذا التجدید تكون اخت
تم فعال القضاء على ما كان یعرف سابقا , على العسكري اسيیاألولویة المزدوجة للداخل على الخارج والس

بأزمة الداخل والخارج ومن جانب آخر كیف سیكون موقف السیاسیین أمام البروز المفاجئ والسیطرة شبه 
الكلیة للعسكریین على أهم مراكز القرار؟

Ben khedda : la crise de 1962. op .cit. p 134 )1(
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:یین والعسكریینستصاعد الخالف بین القادة السیا- 5
باشر كل عضو من لجنة التنسیق والتنفیذ المهام الموكلة الیه، وأثناء 1957ابتداء من شهر سبتمبر 

والتنفیذ الثانیة فدخل قجولته بالشرق األوسط بحثا عن السالح انتقد عبان رمضان بشدة تشكیلة لجنة التنسی
ورغم بعد رجوعه في مواجهة حادة مع العقداء اتهمهم خاللها بالدكتاتوریة والتطلع نحو السلطة باسم النضال

محاوالت باقي السیاسیین خاصة فرحات عباس تهدئة الوضع، إال أنهم فشلوا أمامم إصرار عبان رمضان 
.) 1(صراع بین السیاسیین والعسكریینعلى المواجهة فانتفخت بذلك جولة  جدیدة من ال

وقد تم تمكن قادة الوالیات بالداخل اإلطالع على هذا اإلنشقاق إثر اجتماعهم في تونس بالقادة 
الذي حضره عن الوالیة الثانیة علي كافي وهو اإلجتماع1957مبر سالعسكریین للجنة التنسیق والتنفیذ في دی

) علي كافي وعالوة بن بعطوش( ونقل أهم مالبساته في مذكراته حیث یذكر ممثال الوالیة الثانیة 

األخیر بتصرفات عبان  متهما ایاه ذاهوأثناء اجتماعهم بالقائدین كریم بلقاسم بن طوبال ندد
)2(.بالتطلع لزعامة الثورة

یضیف علي كافي، بأن عبان رمضان حاول اإلنفراد به بغیة استمالة الوالیة الثانیة ومن جهة ثانیة 
)3(.الفه لكنه رفض ذلكحإلى ت

ولتطور المواجهة فیما بعد، بین السیاسیین والعسكرین تمت تصفیة السیاسي عبان رمضان في 
.بمراكش1957دیسمبر 27ظروف غامضة یوم 

.173ص ,األسطورة والواقع,حربي)1(
اره لغیر المثقفین، ففي هذا الصدد یروي  حتقلعسكریین وعرف علیه أیضا العبان رمضان صراحته وانتقاداته الالذعة عن عرف 

قفون نمثل العقل ثض ذلك وقال له نحن المفر فل قاتاإللتحاق بالجبل كمبرمضان السماح له نمبروك بلحسین أنه طلب من عبا
.23-22ص ,رابح لونیسي :التنفیذ وتحمل المشاق انظرهمتهمفمر والمخطط أما األخرونبالمد

.م1999ونفس اإلنطباع تقریبا قدیمة بن خدة حول شخصیة عبان رمضان لجریدة الخبر یوم 
.212علي كافي المصدر السابق، ص)2(
.212نفسه، ص)3(
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،لكن كریم ) 1(اغتیالهوي العسكریین مسؤولیة امالبسات هذه القضیة حمل محمد بجلوفي عرضه 
هته استنكر األمر وأكد من خالل شهادة نشرها حربي، أن عبان رمضان كانت له عالقات سریة جبلقاسم من 

ة التنسیق والتنفیذ وعندما نمع الرائد حاج علي من الوالیة األولى اتفق معه على تصفیة القادة العسكریین للج
هل . )2(كن ما كاد الحكم ینفذ حتى وقع في أیدي أجهزة بوصوفاعتقاله لرعلم العقداء باألمر أصدروا قرا

لیس لدي تفصیالت ...":بن بلة في تصریحه یذكر؟من قام باغتیال عبان رمضان هو كریم بلقاسم
الذي أعرفه أنه لیس كریم بلقاسم فقط، ولكن األمر كان یتعلق بالمسؤولین بخصوص هذا األمر، لكن

تى تكون الصورة واضحة تماما فیجب أن نتكلم عن فرحات عباس وعلى حقیقة األساسیین في ذلك الوقت، وح
أحدهم ""وبن طوبال،,وبن یوسف,كریم بلقاسم "": الحكم في ذلك الوقت كان المسؤولون عن النظام السري هم

في ید هؤالء كان وزیرا للدفاع واآلخر وزیرا للداخلیة والثالث وزیر اإلستخبارات وكانت القیادة الحقیقیة آنذاك 
).3(...""الثالث ونستطیع أن نقول بأن القرار كان قرارهم الثالثة

.)4(د حكم اإلعدام في حق حلیفه حاج علينف بأیام عبان وبعد اغتیال

خاصة اتجاه القاعدة النضالیة نشرت صحیفة المجاهد الناطقة باسم جبهة التحریر في .الموقفوالنقاذ
عددها الثاني واألربعین وفي صفحتها األولى صورة كبیرة لعبان رمضان تحت عنوان عبان رمضان یستشهد 

.)5(في ساحة الشرف

190- 189ص,المصدر السابق,محمد لبجاوي)1(

)2 (Harbi : Les Archives , op. cit. P 178-179..
,لبنان,ابن حزم للنشر والطباعة و العربیة ناشرون,الرئیس احمد بن بلة یكشف عن اسرار الثورة الجزائریة,احمد منصور) 3(

154، ص2007
.1958ماي 29یوم 42المجاهد العدد )4(

.نفسه ) 5(
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.)1(ة وراء عملیة اإلغتیالنومهما اختلفت اآلراء حول تحدید األسباب الكام

عد أول ضحیة  للصراع الحاد الذي شهدته الثورة الجزائریة في مختلف مراحلها یفان عبان رمضان 
بین السیاسیین والعسكریین واستمر هذا األسلوب المتمیز بالسریة والتآمر والخفاء حتى مرحلة ما بعد 

.اإلستقالل

ع الباحث ریاض الصیداوي ذلك إلى طبیعة الثورة الجزائریة جوفي تحلیل لمبررات هذا األسلوب أر 
المسلحة التي خاضت حرب العصابات ومخابرات یومیة ضد اإلحتالل الفرنسي فلم یعد هناك أي مجال 

.)2(للدیموقراطیة والشفافیة

تنفیذ ضان فتح المجال أمام كریم بلقاسم لیبرز كقائد رقم واحد داخل لجنة التنسیق والمبتصفیة عبان ر 
.ة التاریخیین الذین خططو للفاتح من نوفمبرتمس في ذلك على رصیده التایخي فهو من بین الس

االته بالمخابرات اإلستعماریة وقد أثارت هذه تصعلي كافي ذهب الى القول بأن عبان رمضان حكم علیه باإلعدام بسبب ا)1(
جویلیة 30-25- 23(جریدة الخبر أیام : ف الصحف الوطنیة مثللها مختتل الثورة تناقلیالقضیة ردود فعل كبیرة في أوساط ج

.)2000سنة 
لكن یبدوا ان طرح الكافي كان من منطلق ذاتي باعتباره عسكریا خالل ثورة التحریر ومن الموالین لبن طوبال خصم عبان 

ان تكون له اتصاالت مع الفرنسیین بعیدا رمضان فمن منطلق أن هذا األخیر كان عضوا سیاسیا في قیادة الثورة فمن الطبیعي 
.عن العسكرییین ألن ذلك ال یندرج ضمن صالحیتهم

ماي سنة 28إلى 22من 294العدد ,الحلقة الثانیة,مقال بجریدة رسالة األطلس , صراعات النخب , الصیداوي ریاض ) 2(
2000.
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:دوافع وظروف تشكیلها–1

بعد سنتین من اشرافها على قیادة الثورة لم تستطع لجنة التنسیق والتنفیذ الصمود أمام تحدیات التطور 
.الجدید لثورة التحریر على المستویین الداخلي والخارجي

ضرورة اعادة النظر في مسألة القیادة وذلك بتأسیس حكومة مؤقتة للجمهوریة لذلك قرر قادتها 
الجزائریة

باإلضافة إلى فرحات عباس وأیضا قام بتدعیم ,حیث جاءت اشارات تأسیسها من طرف أعمر أو عمران
كیل الحكومة هذین الرأیین كریم بلقاسم بتقدیمه تقریرا إلى لجنة التنسیق والتنفیذ اقترح من خالله ضرورة  تش

یملك نفس الفكر وكان یرى ضرورة اعادة تنظیم الجیش وٕانشاء مدارس ان المؤقتة ایضا بن طوبال ك
.)1(للكوادر

بناء على ما سبق یمكننا القول أن هناك ظروف داخلیة وأخرى خارجیة أدت إلى تشكیل الحكومة 
:المؤقتة نلخصها فیما یلي

عن ذلك من صعوبة ررج بسبب الخطوط المكهربة وماانجاالخانعزال الوالیات بالداخل عن القیادة ب
.في ایصال األسلحة

وصول الجنرال دیغول إلى السلطة في فرنسا ومحاولة تأكیده لفكرة الجزائر فرنسیة من خالل زیاراته 
.1985سبتمبر 28فتاءالمتكررة للجزائر ثم اجراءه إلست

ومتین التونسیة والمغربیة اتجاه القضیة الجزائریة التغییر الكبیر الذي طرأ على موقف كل من الحك
.)2(وانتعاش آمالها في ایجاد حل تفاوضي لها

mohammed harbi : les archives  ,op. cit, p 189 (1)

.  387ص,المصدر نفسه,لدیب افتحي  (2)
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القاضي بتحویل البترول الجزائري عبر 1958التونسي الفرنسي في جوان وهنا نشیر إلى اإلتفاق
انبوب نفط من آبار ایجلي بالجنوب الجزائري مرورا باألراضي التونسیة لیتم تصدیره عن طریق میناء 

تدعیما غیر مباشر من واعتبرتهوك الذي ادانته جبهة التحریر الوطني بشدة، لالصخیرة بقابس وهو الس
كومة التونسیة لإلستعمار الفرنسي خاصة وان هذا األخیر قام باستغالل اإلتفاق إعالمیا لیروج بأن طرف الح

.)1(مرفوضة حتى من طرف جیرانهاةلثورة الجزائریا

لهذه األسباب كلما سارع قادة الثورة بالخارج إلى تشكیل الحكومة المؤقتة للجزائر تأخذ على عاتقها 
.)2(موقف الشعب الجزائري من جمیع القضایا المطروحةددغول وتحمسؤولیة الرد على سیاسة دی

م تاثر اجتماع للجنة التنسیق والتنفیذ و 1958سبتمبر 9ة على هذا التأسیس في قوتمت المصاد
.)3(1958سبتمبر 19اإلعالن عنها رسمیا في 

للثورة اختیر على رأسها رجل سیاسي معروف  في هذا المیدان وهو هكذا ظهرت قیادة  جیدة
)4(الصیدلي فرحات عباس زعیم حزب البیان سابقا 

وحول اختیار قائد خارج عن المجموعة المجرة للثورة أرجع سعد دحلب السباب إلى ظهور معطیات 
.وضياجدیدة على الساحة الفرنسیة تطلبت بروز رجل سیاسي یمن بالحل التف

.11-110ص ,، دار هومة، الجزائر1ط,الدولیة اتجاه الثورة الجزائریةاقفالسیاسة العربیة والمو ,اسماعیل دبش )1(

لجنة نشیر هنا الى محاولة الحكومتین التونسیة والمغربیة التحدث باسم الثورة الجزائریة في المنتدیات الدولیة واصدار)2(
التنسیق والتنفیذ لبیان أوضحت فیه أنها الجهة الوحیدة التي تتحدث باسم الجزائر، لذلك فتشكیل  هیئة رسمیة كان أمرا ضروریا 

362-361ص ,المصدر السابق ,فتحي الدیب :انظر1958سنة 

.187ص ,األسطورة والواقع,محمد حربي)3(.

:ضاله انظرلإلطالع كثر حول حیاة فرحات عباس ون)4(
Benjamine  stora, zakya daoud : farhat abbas une autre algérie, edition casbah ,alger ,1995, pp

18/46
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حول ""بن طوبال,بوصوف ,كریم ""لكن هناك من أرجع األسباب إلى اشتداد الصراع بین الثالثي 
عن صراعاتهم ألن موازین القوى ید ي بعساألمر بینهم فضلوا تنصیب رجل سیاازعامة الثورة ولكي یحسمو 

)1(تفاوتةبین ثالثتهم لم تكن م

قد نصب أحمد بن بلة نائب ثاني لرئیس الحكومة بینما اعتبر ,ةساجین الخمساما بخصوص الم
باقي زمالءه وزراء دولة وبهذا التفضیل انفتح صراع جدید في سجن الصحة بباریس حیث كتب رابح بیطاط 

بعد التعیین یطالبها بضروة وضع جمیع القادة التارخیین على نفس المستوى هذا عن الزعماء إلى الحكومة
جأة كبیرة اب علي كافي مفس، أما بخصوص الجبهة الداخلیة، فقد أحدث تشكیل هذه الحكومة ح) 2(المساجین

بها لم یاخذ استشارتهمم كون هؤالء أعضاء في المجلس الوطني للثورة إال أن غلدى قادة الوالیات فر 
.)3(1958سبتمبر 19أصحاب الخارج فقط كانت تصلهم برقیات متكررة منهم تنبئهم بانتظار حدث هام یوم 

ویضیف علي كافي بأن تعیین فرحات عباس رئیسا للحكومة كان رد فعل سلبي من مجاهدي الوالیة 
ونفس الحقیقة أكدها فتحي )4(دة الثورة  الثانیة الذین تأكدوا من أن صراعا قویا سینطلق في صفوف قیا

تشكل بیب، حین ذكر وصول برقیات احتجاج من قادة الداخل انتقدوا خاللها قیام لجنة التنسیق والتنفیذ دال
.)5(ة المجلس الوطني لإلنعقاد معتبرین األمر مخالفة صریحة لتنظیمات قیادة الثورةدعو ومة دون كالح

كیل حكومة الجزائریة كان هو الوسیلة الحتمیة لمواجهة المخططات فإن تشاالنتقاداتورغم هذه 
حیث تطلب األمر ضرورة وجود هیئة .مشاریع الدمج الفرنسیةالصریح على والرد السیاسي و,الدیغولیة 

في تكثیف نشاطهات الحكومة المؤقتة على دعسیاسیة تتحدث باسم الشعب الجزائري ومسموع صیتها دولیا و 
......بالقاهرةالدولیة والسفارات الخارجیة المعتمدة الملتقیات

.28-27ص ,المرجع السابق,رابح لونیسي)1(
.186األسطورة والواقع، ص,محمد  حربي )2(
.225علي كافي، المصدر السابق، ص)3(
.225ص,نفسه ) 4(
.400المصدر السابق، ص,یبفتحي الد)5(
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لكن الحكومة الجزائریة واجهت صعوبات كبیرة تسببت فیها سیاسة الوسائل الكبرى للجنرال دیغول 
وانحصار الدعم الدبلوماسي للقضیة الجزائریة بسبب السمعة التي یخص بها دیغول دولیا وكذا مشكلة تأزم 

اكل داخلیة ، وفضال عن ذلك اصطدمت بمش)مصر، تونس، المغرب(العالقات مع بعض الدول الصدیقة 
:تقم السیاسات وأهم هذه المشكالعة ناتجة عن مشكلة القیادة وتصرفات األشخاص و صعوی

ازمة القیادة حیث ظل وجود عباس على رأس الحكومة یخلق امتعاضا في أوساط القادة كما 
لحكومة ین ضد مطلبه بتولي رئاسة الفبن طوبال وبوصوف المتحاهاستشرى الصراع بین كریم بلقاسم وغریمی

وعجز الحكومة عن حل 1956وقد استفحل هذا الصراع اثر استقالة محمد األمین دباغین في مارس 
.)1(المشكلة وتكلیف العقداء العشرة بدل المجلس الوطني للثورة بحث األزمة والتوصل إلى مخرج

لمصدرا,ومحمد حربي213- 212ص ,المصدر السابق,الطاهر الزبیري:انظر عن هذا الصراع واجتماع العقداء العشرة)1(
.477- 472المرجع السابق ، ص,ومحمد عباس209-204السابق، ص 
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:ري االنقالبیة ونتائجهاو محاولة العم-2

األول هو محمد العموري قائد سابق للوالیة األولى وأحد : نقاد هذه المحاولة اإلنقالبیة شخصان بارزا
قإلى رتبة رائد ثم ابعاده إلى الشر تهأثناء حل لجنة التنظیم العسكري للقاعدة الشرقیة بانزال رتبالمعاقبیین
)1(االوسط 

أما الثاني فهو الرائد جمعي سعدي الملقب بمصطفى لكحل ضابط سابق في الوالیة الرابعة وأحد 
تحریر الوطني بعد مؤتمر الصومام  المتأثرین بالقومیة العربیة والرافضین للتوجه الذي سارت علیه جبهة ال

حدود الجزائریة اللیبیة ثم ارسل إلى مصر لمتابعة لمنصب ضابط مساعد للرائد ایدیر با1957تقلد سنة 
، لكن تمكن من الفرار بعد ذلك، ووضع نفسه تحت حمایة األمیر عبد الكریم 1958الدراسة العسكریة سنة 

.)2(ربيالخطابي صاحب فكرة جیش تحریر المغرب الع

اعتمد هذان الشخصان في انقالبهما على القوات العسكریة لقائد القاعدة الشرقیة، كما تمكنا كذلك من 
كسب دعم كل من جمال عبد الناصر المستاء من تصرفات الحكومة المصریة والعروبي اإلسالمي صالح بن 

.)3(غرب العربيیوسف المعارض لسیاسة الحبیب بورقیبة والمتحمس لفكرة جیش التحریر الم

إلى الحكومة المؤقتة ملقاسبوحسب توفیق المدني، الذي اطلع على ملف هذه القضیة المقدم من طرف كریم 
فان أسباب اإلنقالب ترجع إلى رفض محمد العموري اإلمتثال لألحكام الصادرة في حقه أثناء حل لجنة 

على بضلإلطاحة بالحكومة المؤقتة والقاء الق،)4(التنظیم العسكري  لذلك لجأ إلى مساعدة حكومة أجنبیة
)5(الوزراء والعسكریین 

462ص ,المصدر السابق,الدیب )1(
.188سطورة والواقع، صاال,محمد حربي )2(
.30ص ,المرجع السابق,رابح لونیسي )3(
.الحكومة المصریة)4(
.188-187توفیق المدني، المصدر السابق، ص)5(
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.جمیع األطراف المذكورة یجعل سبب اإلنقالب أبعد من أن یكون قضیة شخصیة تخص العموريلكن تواطئ

لذلك األسباب مثلما رشحها حربي، ترجع إلى مؤتمر الصومام وما خلفه من صراعات بین لجنة 
لطة حین رفض األوراسیون اإلنضواء تحت س) األوراس وسوق اهراس(التنسیق والتنفیذ وقادة المناطق الشرقیة 

العموري، أن كریم بلقاسم هو المسؤول عن هذا ، المعین من طرف اللجنة وقد كان رأي)1(محمود شریف
)2(الوضع لذلك نجده یخوض حربا دعائیة ضده في المناطق الحدودیة متهما إیاه بمحاباة األقارب واإلختالس

الیة األولى أحمد نواورة وبعد نفیة بقي العموري محتفظا بعالقات متواصلة مع خلفه على رأس الو 
وصدیقة أحمد عواشریة الذین رفضا بدورهما قرارات كریم بلقاسم خاصة المتلعقة بتعیین الرائد على منجلي 

.)3(المدافع عن مؤتمر الصومام قائدا على الحدود  الجزائریة التونسیة

لى أسباب سیاسیة، اما مساعدة جمال عبد الناصر وصالح بن یوسف لإلنقالبین فقد أرجعهما حربي إ
ة دون إبالغها، ومحاولة صالح بن قت، ومن تشكیل الحكومة المؤ )4(تتمثل في استیاء مصر مؤتمر طنجة

جمیع في شخص یوسف وعبد الكریم خطابي مد النزاع الجزائري الفرنسي إلى المغرب بأكلمة وقد وجدوا
.)5(مصطفى لكحل المتأثر بالفكر الناصري واسطة لتحقیق مطامحهم

لم یلتحق بالثورة ,ة سسي ضمن أنصار فرحات عباس بتباالعمل السیكان مالزما بالجیش الفرنسي قببل الثورة، انخرط في)1(
إلى جانب الجیش الفرنسي إلى أن وقع جریحا وبینما هو تحت العالج بمستشفى تونس  اكتشفه بعند انطالقها بل بقي یحار 

.ة الذكر فبجریدة الشعب األن,شهادة الوردي قتال : وعینه بعد ذلك قائدا على الوالیة انظركریم بلقاسم
.188- 187ص,األسطورة والواقع,محمد حربي )2(
.188ص ,نفسه)3(
ف بعد شهرین من قصف قریة ساقیة سیدي یوس""اإلستقالل المغرب، و الدستوري التونسي""دعا إلى عقد هذا المؤتمر حزبا )4(

، وقد كانت أهداف المؤتمرین تتمثل في توطید التضامن المغربي ومساعدة الثورة1958التونسیة أي في شهر افریل سنة 

والت لهذا المؤتمر وقراراته منشورة في كتاب اوثیقة المد: الجزائریة وتحقیق الوحدة المغاربیة عن طریق مؤسسات مشتركة انظر
.238- 223ص ,اسماعیل دبش، المرجع السابق 

.188، ص السابق المرجع ,حربي )5(
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انحرافهم عن : تهامات التي وجهها اإلنقالبیون ضد الحكومة المؤقتة والوزراء العسكریینمن بین اإل
.سوء استغاللهم األموال الثورةو .مبادئ أول نوفمبر

هم لكمیات كبیرة منها بلیبیا وتونس إلتخاذها وسیلة ز م في تمریر السالح إلى الداخل، وحجهاخیتر 
.ضغط على جیش التحریر الوطني بالداخل

استثارهم بالسلطة واتخاذهم لقرارات خطیرة تمس مستقبل الجزائر دون الرجوع ألعضاء المؤتمر - 
.الوطني للثورة الجزائریة

اسة أمثال فرحات عباس، كز حساتنصیبهم األشخاص غیر مشهود لهم بإخالصهم للثورة في مر - 
.محمود الشریف والرائد ایدیر

، وتمكن بمساعدة حكومة بورقیبة من مباغتة )1(لكن من حسن الحظ أن كریم  اكتشف المؤامرة
، بعد القاء القبض علیهم تم عرضهم على محكمة )2(اإلنقالبیین أثناء اجتماعهم في منطقة الكاف بتونس

عد إطالعهم على ملف القضیة واإلتهامات الموجهة لإلنقالبیین اصدرت عسكریة ترأسها الهواري بومدین وب
.)3(كما باإلعدام في حق كل من العموري، نواورة عواشریة ومصطفى لكحلح

.، ومحمد الشریف ومساعدیه)4(أما بقیة الضباط فقد أصدرت أوامر بسجنهم أمثال عبد اهللا بلهوشات

لصراع القائم آنذاك بین العسكریین الثالث بن طوبال وال یمكننا اغفال عالقة قضیة العموري با
وبوصوف من جهة وكریم بلقاسم من جهة ألن هناك من ذهب إلى القول كفتحي الدیب مثال، أن بوصوف 

.ةوبن طوبال كان على علم بمخططات اإلنقالبیین وباتصاالت العموري بقادة المناطق الشرقی

اكتشف امر هذه المؤامرة حسب علي كافي عن طریق البربري اللیبي سالم شلبك الذي سمع العموري یحدث رفاقه عنها )1(
.218ص .مصدر سابق,كافي :أنظر ,باللهجة الشاویة بعدها أخبر محمود الشریف الذي أخبره بدوره كریم بلقاسم 

.408ص ,المصدر السابق الدیب، )2(
.32ابق، صالمرجع الس,لونیسي)3(
أحد ضباط القاعدة الشرقیة حارب في الهند الصینیة  برتبة نائب ضابط في الجیش الفرنسي ، وعندما تم تسریحیة التحق )4(

.349ألسطورة والواقع، المصدر السابق ص ا,محمد حربي: ، انظر1955بالثورة سنة 
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إال أنهما تركا األمور تسیر كما منصبیهما األول وزیر الداخلیة والثاني مسؤوال عن المخابرات حكمب
)1(اإلنقالبذا یراد لها بغیة التخلص من منافسهما كریم ، ألنه المستهدف األول من ه

ورغم اكتشاف هذا األخیر للمؤامرة إال أن األوضاع بقیت مضطربة داخل جیش الحدود حیث ظهر 
رار فنوا من المكأحد الضباط الذین ت،)2(عصیان في صفوفهم باإلفراج عن المقبوض علیهم تزعمه بن سالم

،)3(بعد اكتشاف المؤامرة

المتآمرین قیفوفضال عن هذا فقد سقطت هیئة الحكومة في نظر مقاتلي الداخل، حین فشلت في تو 
.إال بعد مساعدة الحكومة التونسیة

بمثابة مؤشر أول لتجدد الصراع بین الداخل والخارج، ومن جانب آخر یمكن اعتبار مؤامرة العموري
بإلغاء مبدأ أولویة الداخل على 1957بعد بطالن أسبابه نظریا في اجتماع المجلس الوطني للثورة سنة 

الخارج

توضیحه أنهم في القاعدة " ورد في مذكرات الشاذلي عن حادثة الكاف أو مؤامرة العقداء مؤامرة العموري
ذلك ألن الكلمة بإیحاءاتها السلبیة یمكن أن تقدم فكرة خاطئة عن فصل " مؤامرة"ستسیغوا كلمة الشرقیة لم ی

مأساوي من فصول الكفاح المسلح ویمكن أن ترسم صورة مشؤومة عن الثورة وتقدمها على أنها سلسلة من 
قى ببعض أعضاء الدسائس والمؤامرات واإلنقالبات ویقول الشاذلي أنه عاش بعض فصول حادثة الكاف والت

)4(.الحكومة للتفاوض معهم حول مصیر العموري وزمالءه قبل إعدامهم

.31مرجع سابق، ص,لونیسي)1(
عضو في اللجنة المركزیة كان نائب ضابط في الجیش الفرنسي، ثم التحق بالثورة في القاعدة الشرقیة عین بعد اإلستقالل(2)

حربي األسطورة :بعد أن سائد الزبیري في انقالبه انظر1967لجبهة التحریر وفي مجلس الثورة غادر الجیش في سبتمبر 
.349ص ,والواقع

.408فتحي الدیب، المرجع السابق، ص)3(
117، ص2011, ، دار القصبة للنشر الجزائر1مذكرات مالمح حیاة، ج,الشاذلي بن جدید) 4(
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ة ضد أخرى وٕانما األمر كان متعلقا بلسلطة أو صراع عصاوقال في الحقیقة القضیة لم تكن نزاع حول 
بخالفات عمیقة حول أسالیب قیادة الكفاح المسلح وطرق تسییر الثورة سیاسیا واختیار القادة، أي بصیر الثورة 

ولكحل وأغلب ضباط الوالیة األولى والقاعدة بصفة عامة وكان محمد عموري ومحمد عواشریة ونواورة
الشرقیة مقتعین أن الثورة انحرفت عن مسارها األصلي وأنه یجب التحرك ال صالح الوضع قبل انفالتها هكذا 

بلورت شیئا فشيء فكرة استعمال العنف ضد القیادة الثالثیة لحملها على مراجعة القرارات التي اتخذتها في ت
.)1(عموريحق عمار بوقالز وال

108ص,السابقالمصدر , بن جدید ) 1(



ظهور الحكومة المؤقتة و موقف قادة الوالیات بالداخل الفصل الثاني

38

:عقداء الداخل یحتجون على الحكومة المؤقتة واجتماع العقداء العشرة ومناقشة أزمة القیادة-3

سي ابتداءا من وصول الجنرال دیغول إلى السلطة في نوسط سیاسة قمعیة شاملة شنها الجیش الفر 
وأمام ارتباك العالقات بین  الحكومة المؤقتة والداخل دعا العقید عمیروش قائد الوالیة الثالثة إلى فرنسا،

ومكانه بإحدى ضواحي جیجل التابعة 1958دیسمبر 6، حدد تاریخه یوم )1(اجتماع عام لجمیع قادة الوالیات
.)2(للوالیة الثانیة

لوالیتین الثانیة والخامسة حیث مثل الوالیة األولى عند الموعد المحدد حضرت جمیع الوالیات ما عدا ا
، والثالثة عمیروش وعن تغیب كل من )5(، السادسة سي الحواس)4(، الرابعة سي محمد بوقرة )3(الحاج لخضر

ن طوبال والثاني برتباط األول باإلى هكافي قائد الوالیة الثانیة ولطفي قائد الوالیة الخامسة أرجح حربي اسباب
.سم ضد بن طوبال وبوصوف لقانهما اعتبروا دعوة عمیروش مناورة من كریم بالببوصوف 

الة إلى علي كافي یطلبون سهم بعثوا بر نفي هذا الصدد یقول الحاج لخضر أحد القادة الحاضرین أ
علي كافي فقد أما. ...""من طوبالبامرأنا ال أحضر  اإلجتماع إال""...:منه الحضور فكان رده كالتالي

:فسره تغیبه كالتالي

.169المرجع نفسه، ص,محمد حربي )1(
41، ص1989نوفمبر ، دیسمبر 111-110العدد ,لحاج لخضر في حدیث لمجلة أول نوفمبر (2)

یعتبر من األوائل الذین فجروا العمل المسلح رطیةقضر مناضل في حركة انتصار الحریات الدیمو خهو عبیدي الحاج ل)3(
بن بلة في صراعه مع الحكومة دبمنطقة األوراس، بعد اجتماع العقداء استقر بتونس  وبقي هناك حتى وقت اطالق النار سان

.351ص,سطورة والواقعاال,محمد حربي:ظرنالمؤقتة، ا

ا كان دائما في القیادة السیاسیة لوالیة هالدیموقراطیة التحق بالثورة منذ انطالقسي بوقرة مناضل في حركة انتصار الحریات )4(
.351ماي انظر نفس المرجع ص 5سقط شهیدا في ساحة القتال یوم 1958، وعقیدا عام 1957الجزائر تقلد رتبته رائد عام 

1943ب الشعب الجزائري منذ ز ناضل في حاسمه الحقیقي احمد بن عبد الرزاق ینتمي إلى اسرة عریقة في منطقة بسكرة )5(

ائدا على منطقة بسكرة ویعود له ر ق الثورة عینه بن بولعید أزمة حزب الشعب وبعد انطاللحاج أثناء اكان من المؤیدین لمصالي
.351ص ,نفس المرجع: جبهة التحریر الوطني في جبال العمور والقصور انظرافد الفضل في مد رو 
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بعد عشرین یوما وصول رسالة عمیروش حول عملیة الزرق طلبت اللقاء به عى انفراد ""....- 
لإلطالع على المشكل والتعرف من قائد الوالیة الثالثة شخصیا على خلفیات هذه األزمة ولكنه فضل أن 

ا في اجتماع یجتمع قادة  الوالیات مما جعلني ارسل الیه الدكتور األمین خان، لیعتذر عن مشاركة قادة والیتن
.)1(...""حوله الشكوك

ثورة ویسعى من وراء اإلجتماع لهذه الشكوك فسرها كافي، على أن عمیروش كان طمح إلى قیادة ا
)2(إلى تلقي التهنئة الكاملة من جمیع قادة الوالیات حول اكتشافه لمؤامرة الزرق

اإلجتماع، وعلیه فان األهداف لوالیات لهذا اباقي یة تفسر تلباماذبوان صدقت تخمینات كافي ف
في بنفسه تتمثل أوال  في محاولة التنسیق بین ا، التي نشرها ك)3(الحقیقیة لعمیروش كما توحي بها وثیقة قراراته

جهة نقص األسلحة والضغط الذي تعاني منه الثورة خاصة بعد وصول الجنرال دیغول إلى اقادة الداخل لمو 
بین الحكومة المؤقتة والوالیات بالداخل أیضا الحاج لخضر أكد نفس وثانیا إعادة ربط العالقة,الحكم 

األهداف

، قدم خالله كل قائد تقریرا عن والیته یشمل 1958دیسمبر 12إلى 6استمر هذا اإلجتماع من یوم 
، فان األوضاع )4(على ما ورد في هذه التقاریربناء على مختلف اوضاع السیاسیة العسكریة واإلقتصاد و 

اخلیة للوالیات كانت جد خطیرة بسبب النقص الفادح في التسلیح وقلة التموین خاصة في میدان الد
)5(التمریض

132ص.المصدر السابق, كافي)1(

132ص ,نفسه )2(

196ص ,االسطورة و الواقع,حربي)3(

380- 372ص,انظر الى هذه التقاریر المنشورة في مذكرات كافي )4(

كل خاص في تقریر الوالیة الثالثة حیث سجل النقص الكبیر في االدویة و الممرضین طرحت هذه المشكلة بش)5(
.385ص ,انظر كافي المصدر السابق
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بعد مناقشة جمیع هذه المواف خرج المجتمعون بجملة من القرارات جانب منها یخص العالقات بین 
بین أهم ما ورد في القرارات الخاصة الوالیات والجانب اآلخر قدم في شكل اقتراحات للحكومة المؤقتة، ومن 

:بجانب العالقات بین الوالیات نذكر

هیر األوراس، وال یمكن لهذا الوحدات الرجوع إلى طالوالیة الثالثة فیلیقین والرابعة كتیبتین لتلترس-
.مراكزها ما لم تنتهي من مهمتها

ارسال وحدات إلى الوالیة األولى على الحدود لتخریب خط موریس ولكي تكون هذه العملیات منسقة -
.وفعالة یجب أن تصل مساعدات من الخارج 

.تعزیز وتطبیق مبدأ القیادة الجماعیة-

تشجیع النقد الذاتي-

- 248المؤقتة ضمن برقیة تحت رقم هذا عن القرارات أما اإلقتراحات فقد أرسلت إلى الحكومة -
ارسال بعثان رقابة إلى الداخل: أهم ما جاء فیها1985فیفري 05بتاریخ 306

.قادة الوالیات بالداخل بمختلف القضایا التي تخص مستقبل الثورة ع ضرورة اطال-

.ادخال اإلطارات والجنود الموجودین بالخارج-

انصاف وعدل بین الوالیاتوجوب توزیع األسلحة ب

تقدیم ایضاحات حول جمیع اإلعتقاالت والتنفیذ في حق المسؤولین بالخارج-

أوت 20ضرورة مراجعة میثاق -

.381علي كافي، المصدر السابق، ص )1(
بعض مناطق رلخضر إلى افتقاحاجلهذه المشكلة طرحت في جمیع التقاریر خاصة في الوالیة الرابعة واألولى حیث أشار ا)2(

.377والیة للكوادر كالمنطقة السادسة مثال التي أصبحت تسیر من تونس انظر نفس المصدر ص 
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اعادة النظر ولفت اإلنتباه إلى بعض التصریحات التي من شأنها المس بكرامة المقاتلین مثل الذي - 
.أدلى بها فرحات عباس حول ایقاف القتل

.عقد مؤتمر وطني تشارك فیه جمیع الوالیاتضرورة - 

.)1(خبار بانتظام إلى الوالیات بالداخلالارسال التوجیهات وا- 

انهم اتفقوا في حالة عجز عن امدادهم بالسالح إلى فضال عن هذه القرارات یضیف الحاج لخضر في كتابه،
اتخاذ التدابیر الالزمة لتوفیره وذلك بحفر ممرات تحت األرض بین الحدود التونسیة الجزائریة یتم من خاللها 

.)2(تمریر الكمیات المطلوبة إلى الداخل

مرة أخرى على مبدأ یؤكدون م نجدهم ولشعورهم بأن القیادة ال تبذل الجهود الضروریة لمساعدته
أوت وهي احالة تأكید على مبدأ أولویة الداخل على 20القیادة الجماعیة ویطالبون بضرورة مراجعة میثاق 

.) 3(الخارج 

فتهم ر صدیق لمععمر أو ومن جهة اخرى أكد فتحي الدیب أن اعضاء الحكومة تحاشوا استقبال 
تكلیفه بمهمة رسمیة إلى الصین حتى ال یرجع إلى المسبقة بما یحمله من قرارات تدینهم لذلك عمدوا إلى

.)4(الداخل ویطلع القادة على انقسامات اعضاء الحكومة

هكذا وردت صیغة هذا القرار في الوثیقة ویبدوا أنها تعني ضرورة اعادة النظر في میثاق الصومام الذي أكد أولویة الداخل )1(
.على الخارج

، مطبعة فرقي 1كما عایشها العقید الحاج لخضر قائد الوالیة األولى، ط1954من ثورة نوفمبر قبسات, الحاج لخضر)2(
.197ص ,)ن.س.د.( الجزائر,
.1989.دیسمبر- نوفمبر,111-110العدد ,في حدیث لمجلة اول نوفمبر,الحاج لخضر)3(
ة وفي خالف العمیق بین أعضاء الحكومة المؤقتة تتمثل هذه اإلنقسامات في الصراع بین السیاسیین والعسكریین من جه)4(

.432-431ص ,المصدر السابق ,فتحي الدیب :حول مسألة الدخول إلى أرض الوطن أنظر
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في ادخال كمیات من األسلحة شرعوا فتحي الدیب أنهم فولتحسین موقفهم أمام الداخل یضی
)2(اع هام بتونسجتمإلى حضور اارعوا إلى دعوة العقداءس،و ) 1(والذخیرة المكدسة

1959مارس 28لحواس یوم اوفي طریقهما لحضور هذا اإلجتماع استشهد القائدان عمیروش وسي 

)2(بجبل ثامر

من جنود جیش التحریر، من ةظالت من القبض على ثمانیمبأسبوع تمكن رجال الخیاهذا التر لوقب
.)3(عن اللقاء الذي تم بین الوالیات في اجتماع العقداءبینهم األمین الخاص لعمیروش وبحوزته وثائق هامة

فلم یبقى من 1959ماي 5حداث استشهد سي محمد قائد الوالیة الرابعة یوم االوبعد شهرین من هذه 
.)4(العقداء سي الحاج لخضر، الذي واصل طریقه باتجاه تونس

صعبة كانت تعیشها الثورة سواء عقد اجتماع العشرة لمناقشة أزمة القیادة في ظل ظروف جدهنا ان
على مستوى أرض الكفاح بالداخل او على مستوى الحكومة بالخارج ففي الداخل كان المقاتلون یعانون 

.)5(األمرین من اجراء األسالك الشائكة  وعملیات شال اإلبادیة

لحة المكدسة في مخازن تونس ولیبیا ثالثة وعشرون الف قطعة وعشرة مالیین طلقة سحسب فتحي الدیب فقد بلغت كمیة األ)1(
.416ذخیرة، أنظر نفس المصدر ص

.43المصدر السابق ص, في حدیثه لمجلة اول  نوفمبر, الحاج لخضر)2(
2500(وتین قتكافؤ البجبل ثامر ببوسعادة وذلك لعدم" دوكاس"استشهد العقیدان بهد معركة ضاریة ضد وحدات الكولونیل )3(

.203ص ,عمار قلیل، المرجع السابق :أنظر)مجاهدا40بلة ضد نبالطائرات المقمدعمین جندي 
.197األسطورة والواقع، ص , حربي)4(
دیغول خصیصا في والذي جاء بهرلجنرال شال قائد القوات الفرنسیة في الجزائلبرنامج عسكري واسع نسبة )5(

لتحطیم الثورة، ویقوم هذا البرنامج على محاصرة وابادة كل منطقة على حدة من خالل عملیات هجومیة بقوات 1958دیسمبر 
المرجع السابق ,عمار قلیل : ر الكریمة، التاج وغیرها، أنظراكبیرة ومتنوعة أعطى لكل عملیة تسمیة خاصة كالمنظار األحج

.158- 157ص 
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وعمران دائما یطمحون إلى تألیف حكومة عسكریة مصغرة تستقر في الجزائر، احسب العسكریون
)1(وتعمل على تصعید الكفاح المسلح حتى تدخل المفاوضات مع دیغول من موقع قوة

بعیدا عن طرح اوعمران المحسوب على العسكریین وحسب بن خدة أحد وزراء هذه الحكومة والذي 
)2(بضرورة العودة إلى الجزائر لحل األزمةطلب مرار

فان السلطة الحقیقیة داخل الحكومة كانت بید العسكریین الثالث، كریم بوصوف بن طوبال مستند 
ةفي ذلك على التشریعة التاریخیة ألنهم الوحیدون من بین باقي أعضاء الحكومة الذي كانوا حاضرین لیل

.)3(رالفاتح من نوفمب

لذاتیة دخل هؤالء الثالث في صراع حاد حول مسألة اإلشراف على الجیش حیث وبسبب النزعة ا
اعتبر كریم نفسه الوحید صاحب األحقیة في هذا األمر باعتباره من لجنة الستة التاریخیین على عكس 

.)4(بوصوف وبن طوبال

عمیرة عالوةیر وقع داخل الحكومة المؤقتة وهو مقتل خطوقد وجد ورقته الرابحة من خالل حادث 

وتلخص هذه الحادثة في أن عمیرة عالوة ممثل الحكومة المؤقتة في بیروت وأحد أصدقاء األمین 
بإثارة دعایة مغرضة في حق رئیس الحكومة فرحات عباس 1959، قام ابتداء من )5(زیر الخارجیةو دباغین 

ةاإلستخبارات باستدعاء عمیر وبطلب من هذا األخیر قام بوصوف المسؤول عن )6(باالندماجيواصفا إیاه 

فسجلت الحادثة انها انتحار ,وجد المتهم میتا امام مبنى الحكومة المؤقتتة عاتاسلوبعد تحقیق 

435المصدر السابق، ص,فتحي الدیب )1(

.201ص,األسطورة والواقع , محمد حربي)2(
)3 (ben khedda : la crise de 1962, op. ci,t p 79
.201ص ,قالمصدر الساب,حربيمحمد )4(
203ص,نفسه)5(

.424ص , المصدر السابق, فتحي الدیب)6(
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)1(لكن األمین دباغین المسؤول المباشر عن عمیرة اتهم كال من عباس وبوصوف باغتیال صدیقه

ن لذلك وجد كریم فرصته السانحة في المطالبة برئاسة الحكومة المؤقتة متخذا من الحادث ذریعة للحط م
)2(ال مسؤولیة األزمة للسیاسین عباس ودباغینمتها ومحیقاصدم

)3(اتهاماته ورغم محاوالت الوزراء اقناع دباغین إال انه صمم على مواصلة 

15بتقدیم استقالته من مهامه كوزیر للخارجیة یوم هودخل في صراع حاد مع رئیس الحكومة أعقب

)4(1959مارس 

ل في منحها ایاهم ثالعسكریون الثالث بطلب إلى الحكومة المؤقتة تمأمام هذا الوضع المعقد تقدم 
، وبعد نیلهم موافقة )5(حق اإلجتماع مع بقیة القادة العسكرین المتواجدون بالحدود وداخل  الوالیات لحل األزمة

تراح كریمالحكومة اختلفوا حول القادة الذین یحق لهم الحضور حیث رفض كل من بوصوف  وبن طوبال اق
هواري ""، لكن في األخیر اتفقوا على حضور سبعة هم )6(ن الجیش الفرنسياشتراك الضباط الفارین  م

حاج لخضر من الوالیة األولى، علي كافي من الوالیة ,ومحمد السعید عن اركان الغرب والشرق , بومدین 
ء العقداء العشرة كانوا كلهم آنذاك وهؤال,یزوران دهلیس من الوالیة الرابعة، لطفي من الوالیة الخامسة,الثانیة 

خارج التراب الوطني

.409توفیق المدني، المصدر السابق، ص )1(
.203ص,المصدر السابق ,األسطورة والواقع ,محمد حربي )2(
.410توفیق المدني، المصدر السابق، ص)3(
.236ص ,قالمصدر الساب,علي كافي )4(
)5(ben khedda : la crise de 1962, op. cit , p 78..
الرتب العسكریة الى ان اصبحوا ضباط ضمن وهم الجزائریون الذین جندوا في الجي الفرنسي قب ثورة التحریر وتدرجوا )6(

زرقیني ,و فمانه,ایدیر,شرعت  جماعة منهم في اإللتحاق بجیش الحدود في تونس ومراكش أمثال آیت1957وابتداء من 
انشأت جبهة التحریر مصلحة للشؤون العسكریة مهمتها تشجیع الضباط الجزائریین في ألمانیا 1958وغیرهم وفي مارس ,شابوا
40ضابا لیصل عددهم في هذه السنة  حوالي 15قرار حوالي 1959رار من الجیش وقد سجلت في افریل فعلى الاوفرنس

.191ص ,المصدر السابق ,األسطورة والواقع ,محمد حربي :یة وغیرهم أنظر نایز ق,سلیم سعدي,ضابطا من بینهم خالد نزار
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ص في رأي خطوني تتلا، وكانت األسباب الرئیسیة التي استدعت ذلك اإلجتماع المار )1(دون استثناء
:بن جدید في ثالثة

.والیات الداخل والقاعدة الشرقیةبعضالصراع بین:أوال 

.عنه من آثار وخیمة في استعداد الوحدات للقتالر عقداء حادثة الكاف وما انجاعدام : ثانیا

.ات القاعدة الشرقیة والوالیة األولىدتمرد وح: ثالثا

لقلق وكانت لكما قال بن جدید أن األصداء التي كانت تصلهم عن ذلك اإلجتماع شحیحة ومتناقضة ومثیرة 
المشاركین لم یتم التغلب علیه وأن كل ذلك ینذر بانفجار الحكومة بأن الخالف بیننبئ كل المؤشرات ت
)2(المؤقتة أي وقت

ورها إلى مؤتمر الصومام ولم یعد األمر مناقشىة أزمة ذصراعات وخالفات تمتد جثیرت حیث ا
الحكومة المؤقتة، فحسب بل تعداه إلى طرح قضایا عدیدة مثل عالقة جبهة التحریر الوطني بجیش التحریر 

) 3(صالحیات المجلس الوطني للثورة وعالقته المؤقتة تنصیب قیادة على رأس  الجیش وغیرها من القضایا

على حسم الخالفات ویبقى أعمق رلبرنامج واضح ودقیق قادوهذه ادلة قاطعة على أن ثورتنا كانت تفتقر
بهة التحریر الوطني عند مناقشة مشروع هیاكل ج1959خالف في وجهات النظر یتضح من جلسة أكتوبر 

تشكیل لجنة التنفیذیة تقوم مقام الحكومة المؤقتة وتشكیل هیئة أركان : وبالتحدید عند طرح اقتراحین وهما
.)4(عامة للجیش

دیوان المطبوعت الجامعیة ,)1962-1954(جزائریة ونصوصها األساسیة المرجع في تاریخ الثورة ال,مقالتي عبد اهللا )1(
.147ص ,2012,الجزائر ,
.148ص ,2011,، دار القصبة للنشر، الجزائر1ج,ة االشاذلي بن جدید، مذكرات مالمح حی)2(

149- 148,التي عبد اهللا، المرجع السابق، صمق (3)

األسطورة والواقع ,محمد حربي : كلف باعداد هذا المشروع كل من بن خدة مبروك بلحسین واألمین خان، انظر)4(
,205ص,ر السابق المصد
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اكتوبر عند استئناف 15استمر النقاش طویال حول هیئة األركان لیستمر وبشكل حاد حتى جلسة 
ادراسة اقتراح تشكیل اللجنة التنفیذیة حیث أكد بومدین على ضرورة تأسیس قیادة قادرة على اإلعداد لمرحلة م

والثانیة والرابعة حول ىوالیات األولحالة بالداخل تبعث على الحذر خاصة في الان البعد الحرب مثیرا إلى 
اند فكرة  سیاب برنامج محمد یسیر القیادة وبدى  یغهذا كریم بلقاسم أرجع األسباب لضعف األشخاص ول

ألمر الذي لقى معارضة خاصة من طرف بومدین، الذي وجه اتهاما اعودة القیادة إلى المجلس العسكري ا؟
، )1(نقطاعهم عن المناقشةاالى باحتكار السلطة أدى هذا, بال بن طو , بوصوف ,للعسكریین الثالث كریم

وبعد انتهاء هذه الجلسة تراجع العسكریون الثالث عن موقفهم واتخذ قرار قیام اللجنة التنفیذیة بتعیین حكومة 
أكتوبر قضیة تعیین الرئیس من طرف صادق دهلیس وسعید 16جدیدة لكن عاد خالف من جدید في جلسة 

اإلجتماع بواسطة بن خدة ولكن بقیت تؤنف أكتوبر اس24حتى موبعد انقطاع لمدة ثمانیة ایابازوران
.الخالفات عمیقة حول تعیین اعضاء اللجنة التنفیذیة

بعد هذه النقطة دار النقاش حول دخول هیئة األركان والحكومة إلى الداخل وبعدها انقل المجتمعون 
نوفمبر حیث تم تعیین مجالس الوالیات، أما 4مر النقاش غایة جلسة  للنظر في قضیة مجالس الوالیات واست

.تشكیلة الجدیدة للمجلس الوطني للثورةالافیهوقش نالجلسات المتبقیة 

بعد مناقشات دامت مدة شهر كامل عین مجلس جدید استبعد منه كل من دباغین ومحمود شریف 
، لیدخله اعضاء جدد معظمهم عسكرین ) 2(لملك تماموعبد ا,صالح نواشي ,د ملبجاوي مح,توفیق المدني 

، واصبح العسكریون ) 3(جلي وقائد احمد بن شریفنعلى رأسهم ضباط الحدود والموالین لبومدین أمثال علي م
، ومن هنا یمكننا القول أنا اجتماع العشرة كان عبارة عن یشكلون ثلثي المجلس مقابل ثلث من السیاسین

الث المدعمیین من طرف قادة الحدود والداخل، على سیاسي الحكومة المؤقتة بتهمة انقالب للعسكرین الث
التخاذل وعدم اإلنضباط في تسییر شؤون الثورة

250ص ,المصدر السابق , كافي )1(

.206ص ,األسطورة والواقع ,محمد حربي )2(
.42ص ,المرجع السابق , رابح لونیسي)3(
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:الوطني وتعدیل القیادةسللمجللثة الدورة الثا- 4

، طرح خالله مختلف القضایا كقضیة القیادة مثال واألزمة )1(1959دیسمبر 16افتتح المجلس یوم 
الداخل والخارج، وفي األخیر تم الخروج بصیغة نهائیة  هي أن قیادة جبهة التحریر الوطني تعود بین 

بتعیین الحكومة وهذا للتأكید على مبدأ القیادة الجماعیة للمجلس الوطني للثورة وهوالمكلف

:یوما لتخرج بالقرارات اآلتیة33ستمرت النقاشات ا

تأسیس حكومة مؤقتة جدیدة- 

انشلء هیئة أركا عامة للجیش- 

تشكیل لجنة وزاریة للحرب- 

فرحات عباس رئیس ا للحكومة مع بقاء نفس األشخاص في نفس المناصب لكن التعدیل الهام 
تكلیف كریم بوزارة الشؤون بعد أن كان مسؤول أول على القواة المسلحة وتعییر عبد الحمید مهري واقصى بن 

خدة وتوقیف المدني ایضا محمود شریف

فكرة عودة القیادة إلى الداخل واستقرارها  محمد حربي ارجع اسباب اقصاء بن خدة كونه مصر على
هناك

وزارة القوات المسلحة    بلجنة وزاریة    تضم بوصوف بن رین األخرین كانا في الغاءاقر لایضا ا
.)2(ا قیادة الجیش بواسطة هیئة أركان عامةمطوبال كریم مهمته

256ص ,المصدر السابق , كافي )1(

257ص,نفسه)2(
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وفي ظل وجود هیئتین بالشرق وبالغرب تحت قیادة كل من محمدي سعید وبومدیمن وجد المؤتمرون 
أنفسهم أمام اشكال فتشكیل هیئة حرب موحدة معناه اإلختیار بین القائد  واقتراح بن طوبال عین محمد سعد 

، عز )2(، قاید احمد)1(علي مجلي: "وزیر للدولة وبومدین قائد هیئة األركان وحصل على حق اختیار معاونیه
،)3(الدین زراري

وتلبیة لمطالب قادة الداخل، قر المجلس دخول هذه الهیئة إلى الداخل ولما تتهي من مهمتها في 
.)4(تتنظیم الوحدات المقاتلة بالحدود وعلى ضرورة ایصال السالح والمال  إلى الوالیا

رج لكنه لم ینل الحظ األوفر  من التطبیق جاء هذا القرار كمحاولة لرأب الصراع بین الداخل والخا
وكما قال الكافي فان القرار جاء متأخرا عن أوانه ألن تدعیم الالك الشائكة واشتداد الرقابة على الحدود م 
العدو، حال دون ذلك فقلیون من التحقوا بالداخل أما البقیة معظمهم سقطوا قتلى عن محاولة اجتیاز الخط 

.)5(المكهرب

المصاعب ازدادت الهوة بین الوالیات بالداخل والقیادة الرسمیة بالخارج فةجد الجنرال بسبب هذه 
دیغول فرصته إلیقاع بین الطرفین 

، عین قائد في الحدود 1955أوت 20التحق بالثورة بع ) 1954-1947(مناضل في حزب الشعب، عضو مجلس في الفترة )1(
.350ص,األسطورة والواقع ,محمد حربي : من المعارضین لكریم بلقاسم والرائد أنظرن وكا 158الشرقیة عام 

فعین مسؤوال على منطقة فجیع 1955مناضل في حزب اإلتحاد الدیموقراطي للبیان الجزائري، انضم إلى الثورة في نهایة )2(
.259لسابق صانظر علي كافي المصدر ا1959ببشار ثم عضوا في المجلس الوطني بالثورة سنة 

إال انه هرب من السجن اصبح رائد سنة 1956، اوقف في جویلیة 1955سمه الحقیقي رابح زراري انضم الى الثورة سنة ا)3(
لیصبح عضو المجلس 1959عندما تظاهر بقبول سلم األبطال غادر إلى تونس 1958أقف مرة اخرى في نوفمبر 1958

.354ص,ق مرجع السابلا,حربيدمحم: الوطني انظر
- 257ص.المصدر السابق.علي كافي)4(
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:الخالف بین هیئة األركان والحكومة المؤقتة-5

بتأسیس هیئة األركان العامة تغیرت جمیع الظروف لصالح نفوذ وسیطرة العسكریین الثالث كریم 
بانشاء هذه الهیئة ، أصبحت )1(بوصوف بن طوبال بعد أن كانت الوحدات القتالیة مشتتة بین ثالث قیادات

عید العسكریون نفوذهم داخل الجیش ت، ولكي یس)2(خاضعة بشكل منظم إلى زعیم واحد هو هواري بومدین
حدث هناك خالف بینهم وبین هیئة األركان حول أحقیة اإلشراف على الوالیات واعتبروا أن هیئة األركان 

، وحتى یضیف هؤالء الثالث طابعا قانونیا )3(المقیمة في الخارج ال یمكنه أن تشرف إال على قوات الحدود
.إلضعاف هیئة األركانوعلى موقفهم اتخذوا من قضیة ادخال جیش الحدود ورقة رابحة

، تمكن بناء جیش قوي یدین له بالطاعة  والوالء ال یقبل )4(لكن جهود بومدین وبراعته في التخطیط
.)5(أي مساومة اتجاه الوحدة الوطنیة واإلستقالل التام

وقد استطاع هذا الجیش أن یصبح قوة سیاسیة مواجهة للحكومة المؤقتة وفي ظل التباین اإلیدیولوجي 
بین الحكومة المؤقتة وهیئة األركان تطورت الخالفات فیما بینهما إلى أن انفجرت في شكل أزمة حادة من 

.)6(1961شهر جوان 

)1(slimane chikh. ,op.cit.p39.
.15ص ,ع السابقجالمر ,الصیداوي ریاض )2(
.222ص ,األسطورة والواقع,ربيحمحمد )3(
عرف عن براعة بومدین في التخطیط والتنظیم حیث كان على رأس هیئة األركان الغربیة، حیث عمل هناك علن تكوین )4(

المغربیة، وقد تمكن من خالل هذه مجموعة عسكریة منظمة تتكون من تل میذ الثانوي الذین كانوا یدرسون بمدینة وجدة 
امجموعة المثقفة من إحكام سیطرته على جیش الحدود نذكر من بین أهم عناصرها عبد العزیز بوتفلیقة بلقاسم شریف، وأحمد 
مدغیري والذي زاد من شعبیته عند جیشه، انتقاداته الحادة للحكومة المؤقتة في مساعیها من أجل ایجاد حل دبلوماسي للقضیة 

.15ص,المرجع السابق ,ریاض الصیداوي:  جزائریة أنظرال
.223ص,المرجع السابق,األسطورة والواقع ,محمد حربي )5(
.260علي كافي، المصدر السابق، ص )6(
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فرنسیة فوق  مركز التدریب مالق،بدات هذه األزمة عندما قامت قوات هیئة األركان العامة باسقا طائرة
، وبما أن الحادث فوق األراضي التونسیة فقد طلبت الحكومة )1(وأسرت قیادة األركان الطیار فریدیریك نمایار

الفرنسیة من حكومة بورقیبة تسلیم الطیار، ورأت الحكومة المؤقتة التي تداولت الموضوع أن تجیب طلب 
یصعدوا الموقف مع نأاكان الذین رأو تسلیم الطیار للحكومة التونسیة وهو ما أغاظ كثیرا قادة هیئة األر 

ارفقوها بمذكرة طویلة إلى رئیس الحكومة المؤقتة طرحوا 1961جویلیة 15، یوم )2(حكومتهم بتقدیم استقالتهم
ت ت، بعد أن خرج الصراع إلى العلن وتش)3(جمیع األسباب والوقائع التي أتت بهم إلى هذا اقرارخاللها

للرئیس تنازلها حكومة المؤقتة باهانة الجیش وأدانوا الحكومة المؤقتة وسیاستها األركان حملة واسعة منهمة ال
بورقیبة الذي اتهمته قیادة األركان بأطماع توسیعیة في التراب الجزائري، وكما قال الشاذلي وقعنا نحن 

رفات الضباط قبیل اشغال دورة المجلس الوطني للثورة الجزائریة بطرابلس على عریضة أخرى تدین تص
دة األركان اوفشل بن خدة اقالته ألعضاء قینرائد موسى رأس قیادة األركالالحكومة المؤقتة وترفض تعیین  ا

)4(وتنزیل رتبهم في فرض سي لحواس قائد األركان الجیش

وتواصلت األزمة بین هیئة األركان والحكومة المؤقتة وكانت من بین األسباب التي دعت إلى عقد 
: لمناقشة قضیتین أساسیتین هما1961أوت 17إلى 9وطني للثورة بطرابلس من ة المجلس الر دو 

.)5(المفاوضات والقیادة

.158الشاذلي بن جدید، المصدر السابق، ص)1(
العالقات : ، ومقالتي عبد اهللا5ص ,)1985جویلیة 28(6367عدد ,جریدة الشعب الجزائر: انظر شهادة علي منجلي)2(

.463- 462ص ,مرجع سابق ,المغاربیة واإلفریقیة الجزائریة 

).نص المذكرة منشور فیه(332- 322ص ,ارشیف الثورة الجزائریة ,محمد حربي)3(
.160ص ,جدید المصدر السابق ,الشاذلي بن)4(
.233ص,سطورة والواقعالا,محمد حربي )5(
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دة األركان ووزراء الحكومة اقیم وصراع عنیف بین أعضاء دل هاته الدورة نقاش محتودار خال
باإلعتدال في ال عدم تشبعه بایدیولوجیة الثورة و بفرحات عباس  اتهموا المؤقتة حیث ان القادة العسكریون 

الموافق التفاوضیة وكریم بلقاسم بسوء الدفاع عن الملف الجزائري في مختلف اللقاءات مع الجانب الفرنسي 
ة تذكر وبدورهما شهرا فرحات عباس وكریم  بلقاسم بقیادة األركان مؤكدین ازالت كثیرة بدون فائدتنوتقدیمه 

الذخیرة وبدال من امداد و صلت كل األموال التي طلبتها وجلبتها لها كمیات هائلة من األسلحة المتطورة و أنها 
)1(الداخل بما یحتاج الیه راحت تشغل نفسها بأمور سیاسیة ال ناقة فیها وال جمل

قرر اعادة تعدیل الحكومة اذجلس الوطني للثورة انتصر في األخیر لقیادة األركان ویبدو أن الم
غلب مطالبها ومع الحاح كریم بلقاسم على تعیین رئیس جدید مكان فرحات عباس الذي المؤقتة واستجاب ال

عین وزیرا للداخلیة بعد أن كان طامحا في استخالف عباس وفي هذا الصدد یقول سعد دحلب أنه عرض
الختیار بن یوسف بن خدة وعین سعد دحلب وزیر للخارجیة لخضر رعلیه الرئاسة لكنه رفضها انتهى األم

ین وأكد المجل في مداوالته وفي بیان ختامي قلبن طوبال وزیر للدولة لجانب محمدي سعید وبقیة القادة المعت
.)2(ات بكل ما تحتاج الیه من دعمزوید الوالیتعلى ضرورة مضاعفة هیئة األركان العامة لجهودها من أجل 

واستمر خالفهم ،ةخالل مرحلة المفاوضات الجدیة واصل العسكریون مسعاهم للوصول إلى السلط
مع الحكومة المؤقتة إلى غایة وقف اطالق النار لتأخذ بعدها منحنى تصاعدیا منذ حدوث المصادمات 

كان تؤكد على أولویة النشاط العسكري ر وبالتوازي مع النشاط الحكومة للحفاظ على صورتها كانت قیادة األ
لسیر بالثورة في اإلتجاه الصحیح وتسعى على السیاسي وترفض اإلعتراف بالحكومة المؤقتة العاجزة عن ا

للبحث عن تخالفات سیاسیة وعسریة تكسبها الدعم لنشر أفكارها في الداخل والخارج، وهذا إلى جانب 
قوة العسكریة لجیش الحدود والوالیات التي استقطبها كملجأ أحیز للوصول إلى لاعتمادها على الرئیسي  على ا

)1 (ABBAS  ferhat : autopsie d une guerre la aorore. ed garnier freres. Paris. 1981 . p 317.

188ص,المرجع السابق.حربيدني ومقرر محمطانظر عن دورة المجلس الو  abbas ferhat: op .cit. p , 318 (2)

saad dahlab pour :l’independance de l’algérie. Op.cit.p p 150-153..
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ة مع بن بلة لرسم مخطط اإلطاحة بالحكومة الجزائریة متحالفت هیئة األركان العاإلى السلطة وقد 
.)1(المؤقتة  في دورة المجلس الوطني للثورة الجزائریة 

في األخیر لمطلب عقد  المجلس الوطني للثورة بطرابلس من او خضر ویبدو أن قادة الحكومة المؤقتة 
نشاء مكتب سیاسي اإلدارة اإلنتقالیة وبعد واقترح تحالف هیئة األركان بن بلة ال1962إلى جوان ماي25

على وثیقة انشاء امنازعات ومشاحنات انفض المجلس دون أن یحسم الموضوع ولكن جماعة بن بلة صادقو 
عال بعد اعالن استقالل ، وهذا ما تم تنفیذه ف)2(جزائر ولو بالقوة لتسلم السلطةلمكتب سیاسي وقرر دخول ا

الجزائر، ولم یمكن بمقدور الحكومة المؤقتة المشلولة بالخالفات مجابهة الخصوم األقوى منها عسكریا وتجنبا 
الواقع التي فرضته هیئة األركان العامة من خالل سیطرتها عسكریا على رللفتنة سلم قادتها تدریجیا باألم

.)3(العامة وعلى الوالیات

ة هیئة األركان ضنزاعات بین الطرفین التي وصلت إلى درجة الخالف الكلي وبعد معار لواثر هذه ا
رتبة " اء محمد عالهمقباطالق النار واتفاقیة ایفیان وبعد منح الحكومة المؤقتة أحد النقفوبشدة شروط و 

)4(رهاي للجبهة وكان ینبغي استشاخلا للنظام الداكرائد الذي شكل بالنسبة لهیئة األركان انتها

وتخطیطا لمرحلة استالم السلطة ركزت هیئة األركان على الجیش المرابط بالحدود حیث كان الرائد 
علي منجلي یجول عبر المراكز ویخطب في الجنود بقوله انتم رجال المستقبل وكأنهم یهیئون للفوز بالشریعة 

فهل سیكون لهم ذلك؟

.287-275، ص 2004,الجزائر,دار هومة ,المعاصرتاریخ الجزائر ,محمد العربي الزبیري)1(
.278ص ,المرجع السابق ,األسطورة والواقع ,محمد حربي)2(
)3(dahlab saad , op cit p 184..
241ص ,المرجع السابق,محمد حربي )4(
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و الصراع على الشرعیة 1962صیف أزمة الفصل الثالث

الوالیتین , تةبدا واضحا تشكل تحالفین متصارعین األول تمثله الحكومة المؤقخالل اجتماعات طرابلس،
والثاني یتزعمه أحمد بن بلة المدعم من طرف لجزائر المستقلة وفیدرالیة فرنسا،منطقة االثانیة و الثالثة،

.)1(جیش الخارج و الوالیتین األولى والسادسة

أحمد فرنسیس و أحمد بو منجل كما انضم كذلك بعض التحالف كل من فرحات عباس،خل هذا وقد د
أمثال یوسف حداد مسؤول والیة باریس ومحمد مشتاتي 1954الذین اصطدموا بمحمد بوضیاف قبل نوفمبر 

بیر بوعجاج ،مثل الز والعشرین التاریخیة،جانب أعضاء من لجنة االثنین إلىعضو قیادة فیدرالیة فرنسا 
.)2(وأشخاص من معركة الجزائر مثل یاسف سعدي و بوعالم موساويمحمد مرزوقي، عثمان بلوزداد،

ة استقطاب كافة الوالیات بالداخل وكانت الوالیة الرابعإلىسعت كل مجموعة وألجل تقویة تحالفیها،
لذلك لضروریة للدولة،المرافق األنها تسیطر على العاصمة و مختلف المستهدف األول من هذه السیاسة،

في مجلسها بشرعیتها إقناعمحاولة إلىسارعت هیئة األركان عن طریق أحمد بن شریف و قاید أحمد 
حیث أصدروا قرار بتوقیف أحمد بن شریف و فرضوا علیه ة لكن رد قادة الوالیة كان حازما،استسالم السلط

رفضوا جمیع أطروحاته و ، فقدأما قاید أحمد)3(ألركانالجبریة بالبلیدة بتهمة انحیازه لتحالف هیئة ااإلقامة
.أكدوا حیادهم

283- 288ص ,المصدر السابق,األسطورة والواقع،حمد حربيم)1(

283نفسه )2(

89لخضر بورقعة، المصدر السابق، ص )3(



و الصراع على الشرعیة 1962صیف أزمة الفصل الثالث

إلیكم نصوبها لصدرالعدوالواحد أوإلیكمن نوجه بنادقنا التي صوبناها لصدرالعدو الواحد ال یمكننا أ""...:بقولهم
ستقبل التي مزقتها فهو أن نوحد الصف ونبني الجزائر المبإمكاننا أن نفعل شیئا،كان وٕاذاأو نصوبها لهم،

استمر إذاأما ..ور المواقفأن تتبلإلىفسوف نلتزم الحیاد . لم تفلح في هذا المسعىإذاأما ...معارك العدو
وٕاذا...عبثهمولن نسمح للعابثین بمستقبل الجزائر أن یتمادوا في یدي،لن نقف مكتوفي األفإنناتدهور الوضع 

التي یدفع المأساةإطالةكم مسؤولون على تمزیق وحدة الثورة و بد من الحاكمة فأنتم معینون بها ألنكان ال 
عد هذا الرد ب.)1(ثمنها الشعب الجزائري

لكن بمجرد وصوله ألقي علیه القبض من الیة الثانیة للقیام بنفس المهمة،الو إلىانتقل قاید أحمد الواضح،
یطرتها على وبذلك فشلت جمیع مساعي هیئة األركان المناصرة ألحمد بن بلة في بسط س،)2(طرف قادتها

اني أما الحلف الث.                                                                          جمیع الوالیات
فقد كانت لها مساعي مماثلة من خالل كل من بوضیاف و كریم بلقاسم اللذان الذي تتزعمه الحكومة المؤقتة،

خاصة بعدما الیة الثالثة بغیة ضمان مساندتها،الو إلىتقال جوان وان10دخال في الجزائر یوم الجزائر یوم 
و ردا على هذه المساعي،.)3(استخدمت تفویضاتها في المجلس الوطني بطرابلس ضد كریم بلقاسم

قررت الوالیات بالداخل تنسیق العمل فیما بینها للخروج بقرار موحد وذلك من خالل اجتماع عام لكافة 
.الوالیات

90- 80المصدر السابق ص لخضر بورقعة،)  1(
) 3(287المصدر السابق ص , األسطورة و الواقع, محمد حربي)  2(

286نفسه 



و الصراع على الشرعیة 1962صیف أزمة الفصل الثالث

:وتشكیل اللجنة ما بین الوالیات) 1962جوان 25-24(اجتماع زمورة / أ
جرت اتصاالت و لقاءات أولیة من طرف السعید حرموش أحد في النصف الثاني من شهر جوان،- 

بالوالیة الثانیة، الثالثة، الرابعة، المنطقة المستقلة جتماع في زمورة عقد اإلىأدت والیة الرابعة،ضباط ال
.)1(فیدرالیة فرنسا وفیدرالیة تونس و المغرببالعاصمة،

،  فان)2(ة المؤقتة و الوالیات الغائبالحكومإلىبناءا على وثائق محضر االجتماع و التقاریر المرسلة –
ن تدخالت هیئة األركان في یكمن في تنسیق العمل بین الوالیات و الحد مالهدف الرئیسي من عقده،

.شؤونها
إلیه الثورة الوضع الخطیر الذي آلت هم،في مداوالتسجل المجتمعون رارات النهائیة،وقبل الخروج بالق- 

:                    لذلك اتفقوا على تشكیل لجنة تنسیق ما بین الوالیات مهمتها بسبب غیاب قادة موحدة،
.                                                             إعداد لوائح المرشحین للمجلس التأسیسي _
–.                                                                  ركة في المؤتمرتحدید شروط المشا–

–.                                              تنظیم دمج وحدات جیش التحریر المعسكرة عند الحدود
إلى.                                                إدخال األسلحة المكدسة بالخارج

حین إلىجمیع أعضاء الحكومة للمحافظة على الوحدة الوطنیة إلىقاموا بتوجیه دعوة ،هذا القرارجانب 
كما طالبوهم بأخذ جمیع االحتیاطات للدفاع عن مقومات األمة الجزائریة ووحدة المجلس التأسیسي،انتخاب 

.التراب الوطني

ben khedda :la crise de 1962.op.cit.p22 )1(

أما الخامسة ,حیث لم ترد األولى و السادسة على الدعوات,الخامسة والسادسة,كل من الوالیة األولى, االجتماعتغیب عن هذا
287ص,و الواقعة األسطور , حربي:أنظر, فبقیت مترددة

: رة بكتاب محمد حربي محضر االجتماع و التقاریر منشو - ) 2(
les archives.op.cit.p345-349



و الصراع على الشرعیة 1962صیف أزمة الفصل الثالث

.)1(حالة الطوارئ على كامل األراضي الوطنیةإعالنقرروا النهائیة للبالد،المؤسساتإرسالن حیإلى

األولى، الغائبةالوالیة إلىعند اختتام االجتماع حررت رسالة باسم لجنة ما بین الوالیات بعثت - 
الحفاظ على الوحدة الوطنیة و بهدف إلى هذه اللجنة،تضمنت نداء لها باالنضمام الخامسة والسادسة،

وزات هیئة كما تضمنت كذلك تندید من طرف المجتمعین بتجاإلى الداخل،تحاشي انتقال قیادة الخارج 
.)2(1961مؤكدین على عدم قانونیة نشاطها باعتبارها مستقیلة منذ جویلیة األركان داخل الوالیات،

لوالیة أن اإالالوحدة الوطنیة و تجاوز االنقسامات بین قادة الثورة تكریس إلىرغم هذا النداء الداعي –
وافق معظم الوزراء علیها في)3(كومة فعند اطالعهم على القراراتأما أعضاء الحالغائبة لم تحرك له ساكنا،

رئیس إعالم القاهرة دون إلىورحل الثاني حین كان رد خیضر و بن بلة عنیفا، حیث قدم األول استقالته،
إلى جناح رئیس الحكومة و وهو سلوك یثبت اتهامها للجنة ما بین الوالیات بانحیازها ،)4(الحكومة بذلك

مستندین في ذلك على رسالة الدعم , محیث اعتبروا اجتماع زمورة وقع بمبادرة من بوضیاف و كریمناصریه،
.  )5(المجتمعینإلىالتي أرسلها هاذین األخیرین 

.                           346- 343ص , انظر محظر االجتماع بنفس المصدر السابق) 1(
.                                                                 345ص , انظر إلى نص الرسالة بنفس المصدر) 2(
الطیب الصدیقي       : وصلت قرارات االجتماع إلى الحكومة المؤقتة، عن طریق ممثلین للجنة ما بین الوالیات وهم ) 3(
. وعمر بوداود عن فدرالیة فرنسا, احمیمي، عز الدین حرموش عن الوالیة الرابعة، الرائد عز الدین عن المنطقة المستقاةسي 

:                                        خیضر و كریم انظر , بن بلة, استقبال هؤالء في تونس من طرف بن خدة

haroun.op.cit.p 68

ben khedda : la crise de 1962.op.cit.p23 (4)

287حربي، األسطورة والواقع،ص محمد  (5)



و الصراع على الشرعیة 1962صیف أزمة الفصل الثالث

.    الفرنسیین   طئ مع و قد بلغ األمر بأحد أعضاء هیئة األركان أن صرح بأن اجتماع زمورة وقع بالتوا
حیث تعهدت الوالیات , أن اللجنة بقیت محایدة رغم تدعیم بوضیاف و كریم لها, وفي حقیقة األمر_ 

.                                                           المشكلة لها بأن ال تعترف اال بحكومة موحدة 
.        طور المواجهة بین هیئة األركان و الحكومة المؤقتةأمام ت, فهل فعال نستطیع الوفاء بهذا العهد–



و الصراع على الشرعیة 1962صیف أزمة الفصل الثالث

)1( ben khedda : la crise de 1962.op.cit.p23



و الصراع على الشرعیة 1962صیف أزمة الفصل الثالث

: تطور المواجهة بین الحكومة المؤقتة و هیئة االركان /4

30بعد ثالثة ایام من وصول قرارات اجتماع زمورة الى الحكومة اللمؤقتة قررت هذه االخیرة یوم 

).1(وذلك بادانة االعمال الشرعیة لقیادتها الثالث و تقلیص رتبهم . جوان اقالة هیئة االركان 

ریر الوطني التحو جنود و ضباط جیش كما تضمنت وثیقة اإلقالة ذلك إعطاء االمر الى كافة الوالیات 
اما جنود الحدود فامرتهم برفض , وعدم السماح الي كان بممارسة االعمال االنقسامیة , باالمتثال لقراراتهم 

).2(جمیع االوامر الموجهة الیهم من ضباطهم 

حسب بن خدة فان االسباب التي دفعته الى اقالة هیئة االركان تتمثل في االعمال الالشرعیة التي كانت 
كاتهامها بمحاولة الغاء , وتبنیها لحملة دعائیة عنیفة ضد الحكومة المؤقتتة , تقوم بها هیئة داخل الوالیات 

امام االعمال التمردیة المتكررة ""...ویضیف بن خدة , وجود جیش التحریر الوطني و تعویضه بالقوة المحلیة 
انتهت الحكومة الى اتخاذ , ة ما بین الوالیات واستجابة لنداء لجن, من طرف الضباط الثالث لهیئة االركان 

.)3(...""عقوبات ضد هؤالء

كل من فیدرالتي تونس و المغرب )4(مستندا على تقاریر ,نفس االسباب تقریبا ذكرها علي هارون في كتابه 
االعمال ومجمل ما تضمنته هذه التقاریر تندید ب, 1962المرسلة الى الحكومة المؤقتتة بتاریخ شهر افریل 

.  )6(مطالبین الحكومة المؤقتة بضرورة التدخل النهائها )5(التمردیة لهیئة االركان عند الحدود

ben khedda M la crise de 1962.op.cit p 23 )1(

. 112-111الى وثیقة االقالة منشورة بنفس المصدر ص انظر )2(

.23ص,نفسه)3(

. 221-222انظر الى نص هذه التقاریر بكتاب علي هارون االنف الذكر ص)4(

كحالة المناضل یوسف الجیاللي الذي , تتمثل هذه االعمال في توقیف مسؤولي التنظیم السیاسي لجبهة التحریر الوطني ) 5(
. 223انظر نفس المرجع ص, ت التعذیب توفي تح

.224نفسه ص ) 6(



و الصراع على الشرعیة 1962صیف أزمة الفصل الثالث

فان محمد حربي یرى بان قرار هذه االستقالة صدر من بن , واذا اتفق علي هارون و بن خدة حول االسباب 
.)1(خدة بدافع من كریم و بوصوف 

فال ,لم یعد على الحكومة المؤقتة باي شيء یذكر ,فان اتخاذ القرار في هذه الظروف ,ومهما تكن االسباب 
احد القادة للوالیة الرابعة و هو بورقعة فقد ذهب , وال الوالیات بالداخل امتثلوا الوامرها, الجنود عند الحدود 

ولم یحسم بدقة عناصرها الصراع و التحالفات , لم یستوعب معطیات المرحلة ""..بان بن خدة , الى القول 
قرار متاخر عن اوانه النه صدر بعد ان كبر نفوذ هذه الجماعة ,فعزل اعضاء هیئة االركان حسب رایه ,

ووجوده على راس الحكومة غیر , لذلك استخف منه هؤالء و اعتبروا قراراته الغیة ,داخل جیش وخارجه 
.)2(شرعي 

الى النشاط الدعائي لهذه االخیرة ضد , امتثال جیش الحدود لهیئة االركان و یرجع بن خدة اسباب
وان اتفاقیات ایفیان , حیث استطاعت ان تظهر الوزراء في اعین الجنود كاشخاص ضعفاء, الحكومة المؤقتة 

مسؤولیة اغتیال عبان رمضان) بن طوبال- بوصوف- كریم(بمثابة استعمار جدید محملین العسكریین الثالث 
وهي الوالیات بالداخل سارعت الحكومة المؤقتة الى دخول االراضي الوطنیة قبل , وحتى تفوز باخر امل )3(

.).4(رحیث دخل جمیع الوزراء ما عدا بن بلة و خیض.جویلیة 3هیئة االركان فكان لها ذلك یوم 

وفي الوعد المحدد . والیات في هذه الظروف كانت لجنة ما بین الوالیات تستعد لعقد اجتماع عام لجمیع ال
.)5(وسجل الحاضرون غیابا اخر للوالیات االولى و السادسة , جویلیة 7بتاریخ 

.290ص.المرجع السابق,االسطورة و الواقع,محمد حربي) 1(

Ali haroun,op.cit.pp74-75 )2(

Ben khedda : la crise de 1962.op.cit.pp24-25 )3(

Slimane chikh .op.cit.p407 )4(

اما الوالیتین , تعیین الوالیة االولى عن االجتماع بسبب انقسامها بین قیادتین قیادة الطاهر الزبیري و قیادة الحاج لخضر )5(
ففي البدایة وافقتا على دعوة االجتماع لكنهما لم تحضرا ,الخامسة و السادسة 



و الصراع على الشرعیة 1962صیف أزمة الفصل الثالث

وبعد دراسة مختلف النقاط المدرجة في . )1(یات فقطوبذلك انطلقت المداوالت باعضاء اللجنة ما بین الوال
جاء فیه تاكید على حیاد اللجنة اتجاه الصراع , ارسل تقریر الى الحكومة المؤقتة و بن بلة ,جدول االعمال

لتؤكد بكل , ستاخذ كل مسؤولیتها امام المؤتمر الوطني لالطارت , ان لجنة ما بین الوالیات :""..القائم بالقول
بالنسبة لنا بن بلة سیبقى ...انها ال مع كریم او بن بلة او بن خدة ...املها في تشكیل حكومة موحدة وضوح 

.)2(...و ثقتنا فیه مثل التي للشعب الجزائري و نفسها لجمیع اعضاء الحكومة, و یظل نائب لرئیس الحكومة 

قام به كل من اوعمران و یاسف سعدي كالعمل الذي , كذلك صدر تندید باالعمال الالقانونیة لبعض القادة
)3(.بالعاصمة بتدعیم من بن بلة و هیئة االركان

وان تطورت , ان هذه االوضاع ""..ورد تحذیر یوشك انفجار حرب اهلیة , وفي اخر هذه التقاریر 
...""و نزعه الثقة من قادته اجمعین , فستؤدي الى یاس الشعب 

Harbi :les archives.op.cit.p348 )1(

Ibid.p349 )2(

Ibid .pp 349-350 )3(
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:االحتفال الرسمي باالستقالل وتشكل تحالفي تلمسان وتیزي وزو/أ
جرت , جویلیة5جویلیة وفي 3تم اعالن االستقالل یوم , بعد استفتاء تقریر المصیر یوم الفاتح من جویلیة

تعبیرا عن االحتالل الذي بدأ من هذه المنطقة قبل قرن , االحتفاالت الرسمیة بهذا النصر العظیم بسیدي فرج
كانت القوى المتصارعة على الشرعیة , االت الشعبیة الصاخبة بهذا النصرالكبیروفي خضم االحتف, )1(ونصف

تمكن أحمد بن بلة من الحصول على وعد بتقدیم مساعدات , تستعد للمواجهة وللبحث عن الدعم الخارجي
ته ومن جه)2(عسكریة من مصر

یطالبه بتسلیم األسلحة الخاصة بالثورة , بعث بن خدة برسالة الى الحكومة اللیبیة محمد عثمان الصید
رفض, )3(وخوفا من نشوب حرب أهلیة جزائریة ووفاءا للوعد المقدم لبن بلة, الجزائریة

.                                                     عثمان الصید تلبیة هذا الطلب
وحسب بن خدة فقد عرض علیه ملك األردن مساعدة عسكریة فرفضها مخافة أن یقحم البالد في صراع 

في .                                                                                      الحرب الباردة
بقیادة عبد الرزاق 19لى الداخل حیث استطاعت الوحدة هذه األثناء بدأت طالئع جیش الحدود تتوغل ا

.)4(بوحارة من أن تعسكر في سوق أهراس بدون أي اعاقة

92المصدر السابق ص , لخضر بورقعة) 1(

فقد تحصل بن بلة على هذه الموافقة بعد لقاء سري جمعه بعبد الناصر دون استشارة علي كافي , حسب شهادة علي كافي) 2(
وعندما اطلع هذا األخیر على األمر سارع الى الرئیس عبد الناصر یطلب منه التراجع عن هذا , بعثة الدبلوماسیة آنذاكرئیس ال

294-293ص, المصدر السابق,كافي: أنظر.القرار

مقتطفات من: قدم عثمان الصید وعدا لبن بلة بعدم تسلیم األسلحة للحكومة حتى یتم حل الخالف بین الطرفین أنظر) 3(
, المؤسسة العسكریة الجزائریة والشرعیة مؤسسة الشروق: مذكرات عثمان الصید نشرها خالد عمر بن قفه في كتابه

.255ص- 20000الجزائر
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, اجتمعت والیات الداخل بدونها في مدینة األصنام في منتصف شهر جویلیة, الى حین موعد اجتماع تلمسان
-:              انتهت مداوالته الى اتفاق مبدئي نص على ما یلي, لدراسة الوضع و األخذ بجمیع اآلراء

–.                                                                وضع حد لكل عملیات المزایدة 
یتم , و في حالة عدم حضور جمیع األعضاء, االسراع بعقد اجتماع یضم أعضاء المجلس الوطني للثورة

وعضوان آخران , یضاف الیهم عضوان من فیدرالیة فرنسا, تشكیل مكتب سیاسي یضم قادة الوالیات الست
على اثر هذا .                           یمثالن قاعدتي الحدود الشرقیة و الغربیة   

أحد المشاركین , حسب لخضر بورقعة, انتقل مندوبوا الوالیات الى تلمسان للتباحث مع بن بلة    , االتفاق
فقد صمم بن بلة و جماعته فرض آرائهم على الجمیع ولو أدى ذلك الى استعمال القوة , في هذه المهمة

التي تراجعت عن اتفاق األصنام   , الخامسة والسادسة, ت األولىمستندین في ذلك على دعم كل من الوالیا
.     و بذلك تهیأت جمیع الظروف ألحمد بن بلة و جماعته كي یعلنوا رسمیا عن تأسیس المكث السیاسي ,

91المصدر السابق ص , لخضر بورقعة) 1(

294ص , المصدر السابق, حربي األسطورة و الواقع) 2(

92المصدر السابق ص , لخضر بورقعة) ) 3(
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ألف شخص الى الوالیة الخامسة بعد أن كانوا مرابطین بوجدة تحت قیام 15فقد دخل , أما الحدود المغربیة
وبذلك تم تشكیل ما یعرف , أقاموا احتفاال بمدینة تلمسان هتفوا فیه بحیاة بن بلة, وفور و صولهم, بومدین

بتشكیل )1(كال من الوالیة األولى و الخامسة, جانب بن بلة و هیئة األركانبتحالف تلمسان الذي یضم الى
و قد ساهمت   في ذلك مختلف , بدأت موازین القوى تتغیر لمصالح الحكومة المؤقتة, هذا التحالف

على .                                                             التصریحات المنددة بتخاذل هذه األخیرة
ن خدة طلبت من الحكومة الفرنسیة منع القائل بأن جماعة ب, تصریح محمد خیضر من المغرب, سبیل المثال

وكذلك, )2(دخول قوات جیش التحریر المتواجدة عند الحدود التونسیة والمغربیة

جمیع التنظیمات الجزائریة في المغرب :"...تصریح أحد الناطقین باسم جیش التحریر الوطني من الرابط بقوله
أمام )  3(..."ي وقیادته العامةترفض سلطة الحكومة المؤقتة لتلتحق بجیش التحریر الوطن

حاولت من جدید لجنة ما بین الوالیات التوفیق بین الطرفین                وذلك , هذا الوضع المتأزم
كلفته بمهمة , بتشكیلها لوفد یضم كال من العقیدین محند ولحاج وحسین الخطیب والدكتور سعید حرموش

كافة الوالیات للتباحث , لكن هذا األخیر رفض ودعا بذلك, فصله عن هیئة األركاناالتصال بین بن بلة بغیة
)4(معه في مدینة تلمسان بهدف جعلها تصادق على تشكیلة المكتب السیاسي كما جرى تحدیدها في طرابلس

(1) haroun_op,cit p 84

(2) slimane chikh,op.cit.p 407

294ص , حربي األسطورة و الواقع)  3(

294ص,نفسه) 4(
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:االعالن عن تأسیس المكتب السیاسي ومختلف ردود الفعل/ب
، حیث كانت هذه األخیرة معززة )1(جویلیة20جاء هذا االعالن عقب اجتماع ضم جماعة تلمسان یوم 

بانضمام شخصیات بارزة أمثال فرحات عباس، أحمد فرنسیس، وأحمد بومنجل، وفضال عن هذه الشخصیات 
الوالیة الخامسة، السیاسیة كانت مدعمة عسكریا الى جانب هیئة األركان العامة، بكل من الرائد عثمان من

في نهایة .                   )2(العقید شعباني من الوالیة السادسة والطاهر الزبیري من الوالیة األولى
االجتماع، خرجت هذه الجماعة بقرار اعتبرت فیه بأن االزمة تفاقمت بانسحاب الوزراء من مجلس طرابلس 

.               )3(1962جوان 7الى محضر قرارات واستقرارهم بالعاصمة، ولحلها اشترطت ضرورة الرجوع
بعد یومین من هذا 

االجتماع، انعقد اجتماع آخر بفیال ریفو بتلمسان صادق خالله الجمیع على تقریر مطول قدمه بومنجل، جاء 
وفي 1962كتب السیاسي تحمل مسؤولیاته الوطنیة اى حین عقد مؤتمر وطني مع نهایة سنة في اعالن الم

.             )4(األخیر طالب من الشعب الجزائري ضرورة االلتفاف حوله للمحافظة على االستقالل الوطني
عالن ردود فعل كثیرة، أثار هذا اال

.)5(حیث اعتبره كریم وبوضیاف نوعا من االكراه المبني على التفوق العسكري

.295حربي األسطورة والواقع، ص ) 1(

ben khedda : la crise de 1962,op ,p31 (2)

ali haroun.op.cit.p111 (3)

226- 225بنفس المجع، ص1962جران 7أنظر الى نص قرارات ) 4(
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، أصبحت القطب الثالث )1(فأعلنوا بعد أسبوع من مدینة تیزي وزو على تشكیل لجنة دفاع وارتباط للثورة
أما .                                       في حلبة الصراع على الشرعیة بعد تلمسان والجزائر العاصمة

ضاء الحكومة فانتدبوا محمدي سعید البالغ زمالئه بموافقتهم على المكتب السیاسي شرط الدعوة الى باقي أع
وقد .                                                                        )2(انعقاد المجلس الوطني

ها من الحكومة المؤقتة والمجلس تطورت ردور الفعل فیما بعد، بتقدیم كل من سعد دحلب وآیت أحمد استقالت
أما .                                                                                  )3(الوطني للثورة

على مستوى الوالیات، فقد كان رد الوالیة الثالثة صارما حیث اعتبرت تشكیل المكتب السیاسي لجبهة التحریر 
في حقیقة .  )4(الوطني للثورة، لذلك طالبت باجتماع عاجل اهذا األخیرالوطني أمر یتعلق بالمجلس

األمر أن الوالیة الثالثة ام تلتزم حیادها، ووقفت الى جانب مجموعة تیزي وزو، رغم طلب یوسف الخطیب 
ذي كان قلئد الوالیة الرابعة من قائدها محند ولحاج ضرورة عدم االنحیاز، حیث یروى بلعید عبد السالم، ال

مندوبا للشؤون االقتصادیة في الهیئة التنفیذیة المؤقتة، كیف أنه عندما نقل كریم بلقاسم في سیارته الى مدینة 
أما الوالیة الرابعة فقد .                     )5("ال تقلق نحن معك"...تیزي وزو سمع محند ولحاج یقول كریم 
استقطابها لجماعته من جهة، ومحاوالت یاسف سعدي جرها لتحالف التزمت الحیاد، رغم محاوالت بوضیاف 

.)6(تلمسان من جهة أخرى

100بورقعة، المصدر السابق،ص ) 1(

haroun ;op.cit.p160(2)

295و الواقع، ص حربي األسطورة ) 3(

Haroun.op.cit.p161(4)

.                                                                                        64ي، المرجع السابق،صلونیس
64بورقعة، المصدر السابق، ص)6(
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الداخلیة انتهت بتدخل قائد )1(خالل هذه الفترة، حالة من الفوضىوبخصوص الوالیة الثانیة، فقد شهدت 
.                                )2(الوالیة األولى الطاهر الزبیري بقواته والقائه القبض على بوبنیدر طوبال

بهذه الموافقة تبددت جمیع الوعود الي قطعتها الوالیات الثانیة والثالثة، والرابعة في اجتماع زمورة وحتى الوالیة 
مت الحیاد، فقد أ؟رغمت على المواجهة أمام زحف جیش الحدود على العاصمة وذلك ببسط الرابعة التي التز 

مع تطور األحداث، .                      )3(سیطرتها على منطقة الجزائر المستقلة مع نهایة شهر جویلیة
آمال في تراجع بوضیاف عن موقفه، وصرح بأن واجبه یقتضي علیه ضرورة المشاركة في المكتب السیاسي 

.                    )4(أن یجتمع المجلس الوطني للثوورة في دورة عادیة وبعید النظر في قضیة هذا المكتب
نتیجة لهذا الموقف، وقع 

الممثلو من طرف بوضیاف، كریم، محند، ولحاج اجتماع في أوت بالجزائر العاصمة بین جماعة تیزي وزو
:                                وجماعة تلمسان الممثلة من طرف خیضر وبیطاط أسفر عن النتائج التالیة

یتم االعتراف بالمكتب السیاسي - 
تجرى االنتخابات المجلس الوطني –.    لفترة شهر

بعد أسبوع من االنتخابات، بعید –.                             منه27التأسیس في شهر أوت حوالي 
.  )5(المجلس الوطني للثورة النظر في المكتب السیاسي

جویلیة، 25- 24تتمثل هذه الفوضى في محاولة أحد قادة الوالیة وهو العربي بن رجم بسط سیطرته على قسنطینة لیلة ) 1(
حربي : وذلك بمساعدة قوات الوالیة األولى وبدعم من هیئة األركان في اطار سعیها لفرض نفوذها على الوالیات، أنظر

.                   296- 295األسطورة والواقع،ص 
haroun ;op.cit ;p153(2)

Ben khedda ;la crise de 1962.p132 (3)

Haroun.op,citp166(4)

Ben khedda.opcit.p 32 (5)

مع استقر المكتب السیاسي بالعاصمة لیباشر مهامه، حیث كلف بن بلة بتنسیق د ابرام هذا التفاق، بع
الهیئة التنفیذیة المؤقتة، خیضر باألمانة العمة لالعالم والمالیة الى جانب مصلحة االرتباط واالستخبارات 
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ة، بیطاط بتنظیم جبهة التحریر الوطني، محمدي سعید التي تخلى عنها بوصوف بوضیاف بالعالقات الخارجی
بهذه )1(بالتربیة والصحة، وأخیرا الحاج بن علة بالشؤون العسكریة

المهام أصبحت للمكتب السیاسي صالحیات كل من الحكومة والحزب معا، وهو األمر الذي نددت به الوالیة 
-/ج.                                                                                         )2(الرابعة

بعد :     الزحف على العاصمة وتأسیس حكومة بن بلة
عة التي كانت قد وضعت لمهامه صادفته معارضة شدیدة من طرف الوالیة الرابمباشرة المكتب السیاسي 

جویلیة وقد اشتد الخالف بین الطرفین حول قضیة تعیین مرشحي المجلس 29قواتها بالعاصمة منذ 
التأسیسي حیث رفضت الوالیة الرابعة ادراج بعض األسماء في لوائح مرشحیها، أمثال عبد الرحمان فارس، 

ائد الوالیة ضرورة دعوة المجلس الوطني للثورة الشیخ خیر الدین، وغیرهم، بعدها طالب الرائد حسن الخطیب ق
.  )3(لالجتماع فرد علیه خیضر بعدم امكانیة حدوث ذلك مادامت قوات الوالیة الرابعة تسیطر على العاصمة

وقد تطورت المواجهة 
أوت، حیث جرت حوادث في أعالي القصبة بین أفواج یاسف سعدي وأفواج 20داء من یوم بین الطرفین ابت

من نفس الشهر، أعلنت الوالیتین الثالثة والرابعة أن مجلسیهما سیبقیان قائمین الى 24الوالیة الرابعة، وفي 
.     )4(حین تشكیل دولة جزائریة منبثقة عن المجلس التأسیس بشكل قانوني

Ali haroun ,op.cit,p172 (1)

1962أوت 26جاء تندید الوالیة الرابعة من خالل تصریح ألقته یوم )2(

234- 231الى نص هذا التصریح بنفس المرجع ص أنظر

IBID,p183(3)

303-302حربي األسطورة والواقع، ص (4)

في یوم الغد أعلن خیضر استحالة قیام المكتب السیاسي بمهامه أمام تمرد مجلس الوالیة الرابعة مثلما 
وصفه، فردت هذه األخیرة الى جانب الوالیة الثالثة، بأنهما ستواجهان أي اعتداء على العاصمة، فتم توقیف 
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وقد .                     )1(بعض العسكریین التابعین للمكتب السیاسي
أوت،باصطدام أفواج مسلحة لیاسف سعدي في القصبة بقوات الوالیة الرابعة، سقط 29طورت األحداث یوم ت

على اثرهاالعدید من القتلى األمر الذي دفع السكان الخروج الى الشوارع، رغم منع التجول منادین بوقف 
في یوم الغد .                                       )2("سبع سنین بركات " االقتتال بین االخوة تحت شعار 

أوت، دعا محمد خیضر وحدات الوالیة األولى، الثانیة، الخامسة والسادسة، وقوات هیئة األركان العامة، 30
لهذه األزمة، الى مساعدة المكتب السیاسي في اعادة هدوء الى العاصمة، محمال بن خدة المسؤولیة الكاملة 

عندما بدا واضحا فشل أي اتفاق .         ومؤكدا أن المكتب السیاسي هو السلطة الشرعیة الوحیدة في البالد
بین الطرفین، بدأ جیش الحدود زحفه على العاصمة بمساعدة قوات كل من الوالیة الثانیة تحت قیادة العربي 

العقید شعباني، والخامسة زبیري، السادسة تحت قیادةبن رجم ورابح بلوصیف، األولى تحت قیادة الطاهر ال
وقد استغل الكثیر من الخونة الرصة .                                             تحت قیادة عثمان

ألف مقاتل جمیعهم كانوا سابقا في 180لالنضمهم الى القوى المتصارعة قدر عددهم حسب بن خدة ب
.      الفرنسي)3(الجیش

haroun ;op.cit ;p183 (1)

.303حربي األسطورة والواقع، ص (2)

ben kheddaM la crise de 1962,p43(3)

، وقد امتصت والیات الداخل المقدرة بأربعون ألف جندي)1(كما التحق بهذه القوات أیضا القوات المحلیة
.                             )2(أكبر عدد من الخونة والقوات المحلیة لتقویة نفسها في وجه جیش الحدود
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الى حدود بدأت قوات الزاحفین على العاصمة تتقدم مرحلیا لدعم مواقعها، فمن الجنوب وصلت طالئعهم
، )3(من الشرق انتهوا الى مشارق سیدي عیسى، ومن الغرب حاصروا مداخل مدینة األصنامعیو وسارة، و 

ومن جهتها وضعت الوالیة الرابعة خطة دفاعیة تتمثل في أن یتصدى بن خروف یوسف بقواته للزاحفین في 
هم في رائد بورقعة بصدفي نواحي األصنام وتقوم قوات الالرائد رمضان عمار یعسكر. منطقة سیدي عیسى
كانت نتیجة هذا .                                                            )4(مناطق عین وسارة

االصطدام نشوب معارك بین اخوة الكفاح وسقوط أكثر من ألف قتیل، بعد تدخل بن بلة والعقیدین حسن 
فین، الخطیب ومحمد بوسماحة ونزولها الى ساحة المعركة والمنادات بوقف القتال وتم عقد اتفاق بین الطر 

و العسكري على ما هو علیه، وأن یجتمع أعضاء المكتب السیاسي نص على أن یظل الوضع السیاسي 
. لتحضیر االنتخابات، على أن یتم تشكیل مجلس وحكومة وطنیین تمثل فیهما جمیع األطراف بكامل الحقوق
بهذا االتفاق استقر 

سبتمبر وأعلن خیضر عبر االذاعة عن وقف اطالق النار لیتم 4ثانیة المكتب السیاسي بالعاصمة یوم 
.سبتمبر16االعداد النتخابات المجلس التأسیسي المحددة لیوم 

قالیة بهدف الحفاظ على األمن العام، وهي مكونة من القوم والحركة یشرف علیها ئت القوة المرحلیة في المرحلة االنتانش)1(
مهام جیش زجبهة التحریر الوطني : محمود الواعي: بعض الضباط الجزائریین المتواجدین في صفوف الجیش الفرنسي، أنظر

188- 1995:زائرالجة،باتنمطابع عمار قرفي،: للمرحلة االنتقالیة مقال منشور بكتاب المرحلة االنتقالیة
.                                                                               64لونیسي، المرجع السابق، ص) 2( Ali

haroun,op.cit.p187 (3)

.106بورقعة، المصدر السابق، ص ) 4(
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وحسب علي هارون، فان االقتتال بقي متواصال في بعض المناطق كاألصنام والبرواقیة حتى مساء یوم 
.                         )1(سبتمبر، أین أعلنت الوالیة الرابعة عن انضمامها وحداتها الى جیش الحدود6

.        )2(الجیش الوطني الشعبيوفي الیوم التاسع من نفس الشهر دخل هذا األخیر العاصمة لیتحول الى
16مترشحا یتوزعون على 196وهي تضم سبتمبر عن القائمة الجدیدة لمرشحي المجلس التأسیسي13یوم 

وبعد .                                                                                            )3(والیة
سبتمبر أول جلسة للمجلس التأسیسي، تم فیها االعالن 25افتتخت یوم المصادقة على الئحة المرشحین،

سبتمبر تم 28عن تأسیس الجمهوریة الجزائریة، حیث انتخب فرحات عباس رئیسا لهذا المجلس وفي لیلة 
عضوا وامتناع عضو واحد من التصویت، 19صوت، مع غیاب 159انتخاب بن بلة رئیسا للجمهوریة ب

وبناءا .                                                                )4(یل الحكومةوبذلك شرع في تشك
على اقتراح هیئة األركان فقد نم تعیین العقید بومدین وزیرا للدفاع، الضابط أحمد مدغري وزیرا للخارجیة، 

للبرید والبرق والهاتف الضابط عبد العزیز بوتفلیقة وزیرا للشباب والریاضة، الضابط موسى حسین وزیرا
أما باقي الوزراء، فقد .                                                  ومحمد الصغیر نقاش وزیرا للصحة

.)5(تقاسم اختیارهم كل من اللرئیس أحمد بن بلة ونائبه بیطاط ومحمد خیضر

Ali haroun,op.cit.p1985 (1)

IBID.p196 (2)

IBID.p169 (3)

Ali haroun,op.cit.p199 (4)

.           307حربي األسطورة والواقع، ص) 5(
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وحسب محمد )1(بعد هذا التشكیل كلفه أحمد بن بلة محمد خیضر بناء حزب جبهة التحریر الوطني
، فبعد تفوق )2(حربي لم یكن هذا الحزب سوى عدد كبیر من مكاتب االستقالل ونقطة عبور نحو جهاز الدولة

، جیش التحریر الوطني في تشكیل أول حكومة للجزائر المستقلة، انهار التوازن داخل جبهة التحریر الوطني
ر من أجهزة الدولة وزارتها القویة، فآلت وذلك ببروز عصبیة عسكریة تمكنت من االستیالء على جزء كبی

.الیها جمیع االمور المتعلقة بالجوانب السیاسیة، االقتصادیة و العسكریة

67، المرجع السابق، صلونیسي)  1(

308حربي األسطورة  والواقع، ص ) 2(
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:وقف اطالق النار واطالق سراح مساجین الوفد الخارجي-1

عن الصراع القائم بین هیئة األركان والحكومة المؤقتة  تم التواصل إلى وقف اطالق النار بین ابعید
.الجانبین الفرنسي والجزائري

حادة بین فاتت على السطح خالفم اإلعداد لتأسیس أول حكومة للجزائر المستقلة طخضوفي 
امختلف األطراف الفاعلة في الثورة كادت أن تدخل الجزائر في نفق مظلم لوال حكمة وتبصر البعض منه

فماهي مظاهر هذه األزمة وكیف تمت معالجتها؟

واصلت مسارها ةلنار إال أن الحكومة المؤقتكان العامة لشروط وقف اطالق ار رغم معارضة هیئة األ
.)1(1962مارس 18التفاوضي مع فرنسا إلى أن وقعت نهائیا على وثیقة اتفاقیات ایفیان یوم 

)2(لوثیقة على اطالق النار من الجانبین الفرنسياوقد نصت هذه 

للجانب ضمن شروط وضمانات معینة 1962مارس 19والجزائري ابتداء من منتصف نهار یوم 
الفرنسي وهو ما أثار استنكار هیئة األركان حیث اعتبرت هذه الشروط تنازال خطیرا من الجانب الجزائري 

.)3(لإلستعمار في حین اعتبرته الحكومة المؤقتة نصرا كبیرا لها

بهذه اإلتفاقیات اذن دخلت الثورة الجزائریة مرحلة جدیدة من عمرها وهي المرحلة اإلنتقالیة ویقصد 
جویلیة 1ا الفترة الفاصلة بین اعالن وقف اطالق النار واإلستفاء حول تقریر المصیر المحدد بتاریخ به

1962)'4(.

270ص ,المرجع السابق  .مراحل المفاوضات السریة والعلنیة,الواعي )1(
نات في بعض اإلمتیازات التي تحصل علیها الجانب الفرنسي وهي موضحة في الجزء الثالث االضمو تتمثل هذه الشروط )2(

المحور الثاني عشر نذكر بینها قضیة حمایة المستوطنین حتى ور األخیرة من المحور السابع امحالمن اإلتفاقیة وفي 
تنقیب من الثروات الطبیعیة للجزائر والجزء تغاللسیة في اسرنواحتفاظهم بالنسبة المزدوجة الفرنسیة الجزائریة حق الشركات الف

dahlab SAAD:عن المعدن استخدام المیناء البحري في المرسى الكبیر انظر , OP. CIT , PP 290-349..
)3(SLIMANE CHIKH ,OP. CIT , P400.

.272ص ,المرجع السابق .محمود الواعي (4)
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، اتخذت من )1(مؤقتة تحت رئاسة عبد الرحمن فارسحكم الجزائر خالل هذه الفترة هیئة تنفیذیة
.)3(عضاء جزائریین وثالث أعضاء   اوروبیینا، مقر لها وهي تضم تسعة ) 2(وارنروشي 

اقیات  على اطالق سراح جمیع المعتقلین سواء فین فقد نصت اإلتجئیأما بخصوص المساجین والال
مح لألشخاص الالجئین إلى الجزائر تحت حمایة لجان متخصصة سالمتواجدون بسجون فرنسا أو الجزائر و 

.)4(تقام في كل من المغرب وتونس

وعمل ارهابي یحتمل أالي وتجنبا الخمسةم اإلفراج عن مساجین سجن أولتوي تسویة تبهذه ال
وصول المصریة وجهاز مخابراتها بعملیة تأمینة، تكفلت الحكوم)5(یصدر من منظمة الجیش السري الفرنسي

تي كانت أول من استقبله بعد إطالق لمع الحكومة السویسریة اققاهرة وذلك باإلتفالالء القادة إلى اؤ ه
،)6(سراحهم

سنة ه جاك شوفاليمزعتتبا للعدل في القلیعة ثم عضو في فریق اللیبرالیین الذي كان یاعبد الرحمن فارس من أقبوا عمل ك)1(
عرض علیه دیغول منصبا في حكومته فرفض 1958وفي جوان اوضع نفسه في خدمة فیدرالیة جبهة التحریر بفرنس1957

األسطورة والواقع ,محمد حربي: أنظر1962وأطلق سراحه في مارس سنة 1961من جبهة التحریر أوقف سنة عازبإی
.264ص .السابقالمصدر

.بومرداس حالیا)2(
.273ص ,المرجع السابق ,عي االو محمود)3(
.302نفسه ص )4(
لجزائر أمثال ماسو أوتیز ساالت وغیرهم أهدافها امنظمة ارهابیة تزعمها جنراالت وضباط الجیش الفرنسي المتواجدین ب)5(

یق الهدف الفاشلة في تحقتهحملة واسعة لإلطاحة بالجنرال دیغول وجمهوریشنو تتمثل في الدفاع عن فكرة فرنسیة لذلك 
ولة دون تطبیق مبدأ تقریر المصیر كشفت المنظمة من نشاطها في الفترة اإلنتقالیة حیث ركزت على تحكیم القاعدة لیحولل

منشور بكتاب المرحلة مقال,منظمة الجیش السري.محمود الواعي: اإلقتصادیة للجزائر وٕاغتیال الطبقة المثقفة الجزائریة
307- 302ص ,1995,الجزائر ,مطابع  عمر,الجزائریةةاإلنتقالیة للثور 

.572ص,المصدر السابق, فتحي الدیب)6(
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ى لنا فتحي الدیب في كتابه جانبا من العالقات المتوترة التي و وخالل اقامتهم المؤقتة بسویسرا یر 
مع زمالئه كانت سائدة بینهم خاصة بین احمد بن بلة وبوضیاف حیث ال حظ تجنب هذا األخیر اإلندماج

مغرب لهم عند مطار محمد الخامس بالوا باستقبافقدمها الحاج لخضر أحد اللذین كليوهي نفس المالحظة الت
كان الشعب المغربي یهتف بحیاة أحمد بن ماحیث یذكر لنا الغضب الشدید الذي انتاب  محمد بوضیاف عند

)1(بلة

الصراع على أشده بین الحكومة المؤقتة وهیئة األركان حول بسط نبعیدا عن هذا اإلنشقاق كا
سیطرتها على الجیش والوالیات بالداخل وفي ظرف اطالق سراح القادة التاریخي تغیرت جمیع معطیات هذا 

؟..الصراع وذلك بمحاولة هیئة األركان استقطاب هؤالء القادة إلى صفها فما هي دوافع هذا التقارب

193ص ,المصدر السابق, الحاج لخضر )1(
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:تقارب هیئة األركان والقادة المساجین-أ

على استالم السلطة وذلك 1962في صراعها مع الحكومة المؤقتة لم تكن هیئة األركان قادرة سنة 
بسبب افتقارها للشرعیة التاریخیة فال  هواري بومدین وال مساعدیه كانوا حاضرین لیلة الفاتح نوفمبر

ولهذا السبب قررت هیئة األركان أن تبحث لنفسها عن حلفاء سیاسیین تتوفر فیه شروط هذه الشرعیة 
.)1(لمواجهة خصوصها في الحكومة المؤقتة وحلفائها من بعض الوالیات

في البدایة فكر بومدین في كسب شخصیة بوضیاف لكن نصیحة معاونة عبد العزیز بوتفلیقة جعلته 
، ورغم موافقة القادة )3(بن بلة القریب ایدیولوجیا من الشعب لجزائريدیاره على احم، فوقع اخت)2(القائد

، التي رفضتها هیئة األركان إال أن هذه األخیرة رأت في شخص )4(المساجین على ما جاء في اتفاقات ایفیان
قبال الحار عند بن بلة الزعیم التاریخي الذي سیتضمن من خالله مباركة الشعب لذلك نجدها تخصصه باإلست

دعوتها له ولبقیة زمالئه المساجن جیش التحریر بوجدة 

مع هیئة األركان حول كیفیة حل األزمة عن طریق تبنى برنامج یتفق هذا ومن جهة كان بن بلة 
)5(وتأسیس مكتب سیاسي لجبهة التحریر متمیز عن الحكومة المؤقتة

اإلعتماد نیته في جمال عبد الناصر حین أكد له عن واألهم من هذا ما جاء  في تصریحه للرئیس المصري
خصومه السیاسیینوٕازاحةعلى قوات الحدود للسیطرة على الداخل 

.11ص,المرجع السابق ,ریاض الصیداوي)1(
األركان یئةخطة هالمساجین الخمسة لیعرض علیهمبتمكن عبد العزیز بوتفلیقة أحد ضباط هواري بومدین من اإلتصال سرا)2(

أیت احمد وبوضیاف معتبرین األمر تدخال من منخیضر وبیطاط في حین رفض كللة وبن بنفق كل مافي حل األزمة فو 
.11طرف العسكرین انظر نفس المرجع ص 

.54ص,قالمرجع الساب,لونیسي)3(
.542المصدر السابق، ص,فتحي الدیب )4(
.11ص,سابقالمرجع ال,ریاض الصیداوي )5(
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:موقف الحكومة المؤقتة- ب

النار كانت الحكومة المؤقتة تعتبر نفسها صاحبة الشرعیة الوحیدة إلستالم مقالید الحكم قوقف اطال
في البالد خاصة وأنه معترف بها من قبل ثالثین دولة

علیها أن تضمن تدعیم الوالیات بالداخل لذلك سارعت نتها في نیل هذه الشرعیة كایولكي تكمل أحق
طقة اإلستراتیجیة والحیویة في نبیل وقف اطالق النار إلى محاولة بسط سیطرتها على العاصمة باعتبارها المق

البالد 

من اإلطارات بشكل مفاجئ إلى الوالیة الرابعة عددففي هذا الصدد یذكر بورقعة في مذكراته وصول
)1(بمهمة اإلشراف على منطقة الجزائر العاصمةبن خدةف ق النار محملین من طر لیلة وقف اطال

لدین، فقد رفضت الوالیة الرابعة اأو صدیق والرائد عز ور مولما كان بین هؤالء اإلطارات كل من ع
)3(تجاه صراع الحكومة المؤقتة مع هیئة األركان اد، والتزمت الحیا)2(القرار

لس الوزراء للتباحث حول كیفیة انتقال بن خدة إلى اجتماع مجىبعد اعالن وقف اطلق النار دع
الحدود لىأفریل زار بن بلة جیش التحریر الوطني ع19سلطة وفي موعد هذا اإلجتماع المحدد بیوم لا

ة المجلس الوطني للثورة وهو ر جزائریة فانتقال السلطة حسب رأیه ال یمكن أن یتم األمن خالل دو لالتونسیة ا
.)4(تةاألمر الذي رفضته الحكومة المؤق

بلة وبومدین إلى دفع بنسي في اتفاقیة ایفیان ادعمه انتصارها السیذيبالشرعیة البثهذا التشت
.اتهام اعضاء الحكومة وخاصة العسكریین الثالث بالبورجوازیة وعمالء اإلستعمار الجدید

.86ص, المصدر السابق,لخضر بورقعة )1(
وقف اطالق النار فحتىء االمؤامرة الزرقفي قضیة أو صدیق رإلى تطور عمتعود أسباب هذا الرفض حسب محمد حربي)2(

محمد حربي : إلستخبارات الفرنسیة انظرالم یكن قادة الوالیة الرابعة قد فهموا بعد أن األمر یتعلق بعملیة تقسیم من جانب 
.240مرجع سابق، ص

.87ص ,المصدر السابق,بورقعة )3(
.270ص , السابقالمصدر , محمد حربي)4(
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وقد أخذ كریم بلقاسم النصیب األوفر من هذه اإلتهامات خاصة بعد توقیعه لإلتفاق السري مع منظمة 
.(2)، واتصاله بكبار األغنیاء في منطقة القبائل كعائلتي یحیاوي وصالح(1)الجیش الفرنسي

وطني لإلنعقاد في ظل هذا الجو المكهرب خرج ایت احمد عن صمته ودعم فكرة دعوة المجلس ال
.)3(لصالح  اقتراحهات فتحصل بذلك بن بلة على غالبیة األصو 

.وهكذا دعي المجلس الوطني إلى طرابس

مهد اإلتفاق كل من عبد الرحمن فارس وشوقي مصطفاوي عن الهیئة التنفیذیة ووقع علیه كریم بلقاسم باسم جبهة التحریر )1(
جاء في هذا اإلتفاق مشاركة األوروبیین في القوة امن بین اهم مO.A.Sلبیر سوزیني زعیم مقابلته بعد جوان17الوطني یوم 

1962العفو عن مناضلي منطقة الجیش الفرنسي بصدد الجرائم المفترقة بعد مارس ,المحلیة والشرطة 

معتبرا بأن أي اتفاق سري مع ها رئیس الحكومة بن خدةنندد هذا اإلتفاق كل من بن بلة خیضر، بیطاط محمد سعید، كما أدا
ali haroun: فرنسا ال یمكن أن یتم إال من خالل حكومة أنظر : l’éte de la dixorde. casbah edition , alger..

2000p 4.-46
.57ص,المرجع السابق,لونیسي)2(
270ص,المرجع السابق,محمد حربي )3(
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:شكالیة القیادةإ ؤتمر طرابلس و م-2

دته الحكومة المؤقتة عقطرحت فكرة استدعاء المجلس الوطني للثورة للإلنعقاد خالل اإلجتماع الذي 
من احمد بن بلة وكانت الحكومة المؤقتة تتحاشى فكرة استدعاء المجلس ببطل1962مارس 22بالرباط في 

عبر عنه بن طوبال عندما طلب ترة المبكرة لدخول اتفاقیات ایفیان حیز التنفیذ، وهو ما فلإلنعقاد في تلك ال
)1(من بلة سحب اقتراحه هذا 

ة رفض ذلك وشرع في البحث عن طرق أخرى إلرغام الحكومة المؤقتة على دعوة لإال أن بن ب
)2(ظم للمؤسسات المؤقتة للثورة في مادیته السابعة عشر والعشریننالمجلس لإلنعقاد كما ینص القانون الم

، و )3(حاول التقرب من قیادة الجیش مستغال الخالف الحار بینها وبین الحكومة المؤقتة بن بلة-أ
الحكومة بان ح ر قیادة األركان بشكل واضح خاصة عند ما صقفإلى مواهمیلبدا یظهر یام بمرور اال

.)4(المؤقتة حذرة من جیش التحریر الوطني بسبب بعض اإلتجاهات التقدمیة في هیئة قیادة األركان

قة على مشروع برنامج لتحقیق الثورة دثل أوال في المصامكان الهدف العام من وراء هذا اإلجتماع یت
حین تنظیم مؤتمر ىبطریقة الشعبیة وثانیا تعیین قیادة أو مكتب سیاسي یشرف على المرحلة اإلنتقالیة إل

.)5(قییميت

یز ال یتعدى عشرة جصة بتحریره وفي ظرف و اني فقد تم تكلیف لجنة  خطمشروع برنامج جهة التحریر الو 
)6(نسیةتو البرنامج بمدینة الحمامات الذاة هقأیام تم تحریر وثی

)1(MOHAMED HARBI LE , F LN.P321.
,ALI HAROUN: انظر محتوى المادتین)2( op.cit p 219-220..
)3(HARBI, LE F L N, P 319..
)4(IBID P 329..
.285بق، صلساالمصدر ا.علي كافي)5(

HAROUM, OP. CIT. P12 )6(
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وهي الوثیقة التي أصبحت فیما بعد تعرف بوثیقة أو میثاق طرابلس حیث تضمنت ثالث محاور 
المحور الثاني شرح رئیسیة جاء في محورها األول القاء نظرة عامة على األوضاع التي تعیشها الجزائر وفي

أما المحور الثالث فكان حول تحقیق المهام اإلقتصادیة واالجتماعیة للثورة وتحلیل  شروط تحقیق الثورة،
الشعبیة وذلك ببناء اقتصاد وطني وانتاج سیاسة اجتماعیة لصالح الجماهیر وقد ورد في الوثیقة البرامج 

ة خاصة م تعیین لجنتدة بناء على هذه اإلقتراحات یوجاءت باقتراحات عد,الملحقة بالحزب وعالقته بالدولة 
ائج عملها في نتت، عرض)1(یزید ، بن علة، مهري  وبومنجل,بن بلة ,كافي"إلثراء البرنامج تضم كل من 

جوان ورغم اختالف توجهات وافكار اعضاء المجلس من جهة ووضوح التوجهات اإلشتراكیة التقدمیة ةجلس
.)2(تاالحمامة كانت باإلجماع على برنامج دقفي النص من جهة أخرى إال أن المصا

هذا عن مشروع البرنامج أما بخصوص قضیة القادة فعند اثرائها امتد النقاش بین مختلف اإلتجاهات 
حیث برز رأیان متضاربان حول تفسیر ما جاء في القانون األساسي لجبهة التحریر الوطني بشأن القیادة 

یة للدولة الجزائریة حتى التحریر ذة التنفیجمهوریة الجزائریة بالسلطللتتكفل الحكومة المؤقتة "والقائل بأن 
.ات نهائیة سالكامل للتراب الوطني واقام مؤس

فالرأي األول یقول باإلبقاء على الحكومة المؤقتة حتى انتخاب مجلس تأسیسي والرأي الثاني یقول 
.بتعیین قیادة جدیدة مباشرة بعد اإلعتراف الفرنسي بالسیادة الجزائریة

.285المصدر السابق، ص,علي كافي)1(
إلى جانب مشروع الحمامات عرض مشروعان آخران للمناقشة، األول قدمته فیدرالیة فرنسا والثاني قدمه الحاج بن علة، إال )2(

ALI HAROUN: ربمناقشتها وصادقوا باإلجماع على مشروع الحمامات أنظاان المجتمعین لم یهتمو  , OP. CIT. P 13.
عضاء حول بن علة، بوبكر عمر بودار تحت رئاسة محمد بن یحي عملها كان یقوم على جمع أصوات االتضم كل من الحاج 

واقتراح ) سعیديالمساجین الخمسة، الحاج بن علة محمد(اإلقتراحات المقدمة لتشكیلة هذا المكتب ابرزها اقتراح احمد بن بلة 
)العسكریین الثالث وسعد دحلب+ بلقاسم المساجین الخمسة 
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الفراغ :دة مالم یتم النظر في القضایا التالیة اهذا التضارب بوضیاف عارض فكرة تعیین القمأما
وغیرها من األخطاء التي عصفت .عدم احترام مبدأ القیادة الجماعیة ,غیاب الصرامة الثوریة ,اإلیدیولوجي 

ستوى تأسیس حزب شعبي للخروج من هاته المرحلة اقترحت قیادة من سبعة أشخاص إلى عشرة یكونون في م
شرف على جیش تخال من أي نزعة عصبة واشترط على أن تكون في نفس الوقت قیادة سیاسة وعسكریة 

عند هذه النقطة عارض كل التحریر في الداخل وعند الحدود من بین عناصرها أعضاء من مجالس الوالیات
بدوره تشكیل لجنة محدودة األعضاء تقوم كریم واقترح لمن بومدین وونجلي فكرة قیادة سیاسة عسكریة فتدخ

جمیع أعضاء المجلس الوطني حول القیادة الجدیدة مشترطا أن تكون مؤقتة إلى حین عقد مؤتمر ینةبمعا
عام لجمیع األهداف من القمة إلى القاعدة 

لك معنى الكلمة لذبوصوف فقد اكد من خالل تدخله على ان الجزائر لم تعرف قیادة وطنیة باتم أما
.اشترط في القیادة الجدیدة بأن یكون لها منهج دقیق وبرنامج عمل واضح

واختلف طرح اآلراء ما بین آیت احمد ودهلیس وسعد دحلب الذي توافق في افكاره مع أیت أحمد 
مقترحین تشكیل قیادة محدودة العدد تكون مسؤولة أمام المجلس الوطني للثورة وحول اعضاء هذه القیادة 

.فیهاتیري بضرورة اشتراك بعض قادة الوالیاطالب الزب

جوان دون التوصل لقرار لذلك عین 3تواصلت النقاشات حول خصائص القیادة الجدیدة لغایة 
سي وتعیین اعضائه وما كادت هذه اللجنة تنتهي االمكتب السیتدید ممیزاحالمجلس لجنة خاصة   كلفها بت

جتماع وذلك ببروز اتجاهین متصارعین هما اتجاه احمد بن الفوضى كوالیس فندق اإلسادتمهامها حتى 
بلة المدعم من طرف هیئة األركان واتجاه الحكومة المؤقتة حیث صمم أحمد بن بلة على فرض اقتراحه 

الموقف النقاذهذا الوضع الصعب تدخلت لجنة تضم اثني وعشرین شخصا، مواقصاء العسكریین الثالث أما
یتمثل في شاوري لهذه المجموعة ثم اإلتفاق على حلتعطرف الجمیع وبعد تجموایجاد صیغة مقبولة من

الخمسة والعسكریون الثالث تكوین مكتب سیاسي یضم سبعة اشخاص هم المساجین  

من الحكومة المؤقتة هؤالء اإلثني عشرون شخصا كانوا یمثلون والیات الداخل فیدرایة فرنسا والمغرب واعضاء)1(
.290- 289ص ,المصدرالسابق ,علي كافي : والمجلس الوطني للثورة انظر
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وحسب كافي فقد تخلى كل من بوصوف وبن طوبال عن عضویتها لتسهیل هذه التسویة لكن 
.وشایات البعض جعلت بن بة یرفض هذه التشكیلة بعد أن ابدى موافقته المبدئیة علیها

مقترحة لتعیین القیادة الجدیدة بسبب عدم احرازها على موافقة ثلثي لاللجنة اجوان تأكد فشل 5یوم 
اعضاء المجلس المطلوبة من طرف القانون األساسي بجبهة التحریر الوطني، هذا من جهة ومن جهة أخرى 

ونقصد هنا كال من بوضیاف وایت أحمد الذین امتنعا عن ینوا فیهارفضت القائمة حتى من طرف الذین ع
.المشاركة في هذه القیادة

أمام هذا الفشل طالب أعضء اللجنة من المجتمعین تعیین لجنة أخرى وما كاد المجلس ینظر في 
هذا األمر حتى احتد النقاش حول عملیة التصویت وصحة التوكیالت التي بحوزة الزبیري وهي النقطة التي 

ا محاضر هذا اإلجتماع هاختتمت عند

الیته مثل علي كافي، وعلى هارون فقد أكدوا حدة الصراع بین الحكومة حضروا بقیة فعمنلكن 
ة حیث بلغت إلى حد استعمال الشتم واألسالیب المیكافیلیة وهو األمر الذي دفع رئیس لن ببالمؤقتة واحمد 

.الجلسة إلى رفعها 

وزراء الحكومة ومنذ هذا الیوم لم یجتمع المجلس الوطني للثورة بكامل أعضائه نظرا إلنسحاب معظم 
ر خلو في حق بن خدة ضجوان وبذلك بقي أمر تعیین القیادة معلقا فوق أربعون عضوا مح7- 6المؤقتة لیلة 

.هم انصار لبن بلةنفي حین كان واحد وثالثون م

انسحابه بأنه فضل مصلحة الدولة على الصراعات العمیقة ومادام مؤتمر طرابلس وقد فسر بن خدة
ضعفها قائمة رغملفانه فضل على األقل اإلبقاء على الحكومة المؤقتة اهعجز عن تعیین قیادة في نظر 

مته األوروبیین ألن أي مساس بحكو المتطرفین الطریق أمام دباإلضافة إلى أن اإلبقاء علیها یمكن أن یس
)1(اتفایات ایفیانضمعناه اعطاء ذریعة للمتطرفین لنق

)1(BEN KHEDDA : LA CRISE D 1962 , OP. CIT , P19..
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لم أكن موافقا على ماجاء في لقاء طرابلس وكانت : "..ومن جهته علل بوضیاف  انسحابه بقوله
بلة من ناحیة اتصاالته وتحضیراته قناعتي أن هذا سیفرق بیننا ذلك انني كنت على علم بما یقوم به بن 

لإلستیالء على السلطة وقد بذلت مساعي حثیثة لتجنب أي تمزق وفي هذا اإلطار اتصلت ببن خدة وبن 
طوبال لكن األمر كان قد خرج من أیدینا  وأنا شخصیا لم أكن موافقا على هذا المكتب بسبب اعضائه فقد 

)1(.."عین سبعة أعضاء لم یكونو في المستوى

، استطاعت الحكومة المؤقتة المدعمة من قبل الوالیتین )2(بهذا اإلنسحاب الذي وصفه بن بلة بالناورة
تین األولى والسادسة یانتزاع الشرعیة من القیادة الجدیدة لذلك سعى بن بلة أمام ضعف الوالوالثالثة الثانیة

.)3(سیاسين عن تشكیل المكتب الوتردد الخامسة إلى تقویة حلقه قبل اإلعال

.86ص. 1998الجزائر ,الهدى دار ,الرئیس محمد بوضیاف على موعد مع الموت ,خالد عمر بن فقه)1(
.المرجع السابق,احمد بن بلة في حدیثه لمجلة الوسط)2(
.282ص,المصدر السابق,محمد حربي)3(
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:1993محتویات دستور -5

تركیز السلطة بتبني النظام بعد استرجاع السیادة الوطنیة شرع مبدا السیادة الجماعیة في التراجع لصالح مبدا
وكان ذلك حتى قبل ان یشرع له ,و تركیز السلطة في ید شخص واحد ,لوحدویة القیادة للحزب و الدولة 

حیث حصرت جمیع المسؤولیات داخل المكتب السیاسي بزعامة احمد بن بلة و بتدعیم من الجیش ,دستوریا 
و بتحول العدید من زعماء , المر الى االنفراد بالسلطة وهذا العمل ادى في نهایة ا, بزعامة هواري بومدین 

وتحولت في بعض االحیان الى , الثورة الى المعارضة و تشكیلهم الجنحة معارضة داخل الحزب القائد 
واعتبر النظام من جهته ان اي معارضة خیانة للشعب , المعارضة المسلحة مثل تلك التي قادها ایت احمد 

.و الوطن 

و یتضح لنا من خالل , على ترسیم هذه الظاهرة الجدیدة في نظام الحكم الجزائري 1962ستور وعمل د
كما ان هذا یجعلنا نفهم و بشكل جید لماذا تجاهل احمد بم بلة , القراءة المتفحصة لمحتویات هذا الدستور 

ن یحرم الرئیس من الن ذلك كان كفیال با, المجلس التاسیسي في اعداد الدستور و العمل على صیاغته 
وسعى احمد بن , الكثیر من الصالحیات التي منحت له عندما وضع الدستور في اطار المجلس التاسیسي 

بلة الى صیاغته داخل اطار الحزب الذي لم یتبلور بعد بشكل واضح في ذلك الوقت و هذا رغم كون هذا 
, یة ال تمكنه من یلعب الدور المنوط به المجلس عندما تم انتخابه لم یكن یتوفر سوى على استقاللیة شكل

هذا العمل 1963اوت 27ووضع تحت نفوذ و توجیهات جبهة التحریر الوطني و قد برر قاید احمد في 
الحزب كما ان هذا المجلس عندما تشكل )1(بتخوف من ان یستعمل النواب باسم الشعب المجلس لمنافسة

ة فیما یقترح من مشاریع نصوص تشریعیة و نستنتج ذلك من ظهر بمظهر المتساهل الى حد بعید مع الحكوم
مجلس یتمتع بكامل السیادة و ما انفك یقدم مساندته للحكومة ''رسالة استقالة رئیس المجلس التي جاء فیها 

)2(التعاون المخلص لها و 

Yefsah Abdelkader : La Question du pouvoir en Algérie,(E.N.A.P,Alger.1990).p135. )1(

Abbas , Autopise d’une guerre , op.cit , pp 62-74 :انظر نص الرسالة في ) 2(
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ومن خالل دراستنا لمحتویات الدستور الحظنا انه یرتكز على مجوعة من المبادئ االساسیة التي جعلت من 
المجال واسعا للعمل وفتحت , بل و االكثر من ذلك اعاقتها , عملیة الممارسة الدیمقراطیة عملیة شكلیة 

:الدكتاتوري وتتمثل ابرز هذه المرتكزات في النقاط التالیة

.یخ مبدأ السیادة الشعبیةترس- 

.االحادیة الحزبیة - 

. تركیز السلطات في ید رئیس الجمهوریة - 

: ترسیخ مبدأ السیادة الشعبیة-ا

وجعل من الدولة وسیلة لخدمة جمیع , السیادة الشعبیة جعل الحكم یقوم على مبدا1962ان دستور 
ان االهداف االساسیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة " كما هو محدد في المادة العاشرة منه ,المواطنین 

و ممارسة السلطة من , وسالمة التراب الوطني و الوحدة الوطنیة , صیانة االستقالل الوطني :هي الشعبیة
و تشیید دیمقراطیة اشتراكیة و .الذي تتركب طلیعته من فالحین و عمال و مثقفین و ثوریین طرف الشعب 

وتصفیة جمیع بقایا , و مجانیة التعلیم , وضمان حق العمل , مقاومة استغالل االنسان في جمیع اشكاله 
.و مقاومة كل نوع من التمییز القائم على اساس الجنس البشري . االستعمار 

في حین ان , یمقراطیة المقصودة في هذه المادة هي الدیمقراطیة التمثیلیة التي تاخذ بالحكم التمثیلي و الد
صاحب الحق الذي هو الشعب یختص بحق البث في بعض االمور ذات االهمیة عن طریق االستفتاء 

لطة التشریعیة نیابة ویقوم الشعب بممارسة هذه الدیمقراطیة عن طریق اختیار ممثلیه لیمارسوا الس, الشعبي 
)1(عن الشعب في ممارسة السلطة التنفیدیة 

2007,الجزائر , دار هومة للنشر , الصراع السیاسي في الجزائر خالل عهد الرئیس احمد بن  بلة,ابراهیم لونیسي)1(

.70ص
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هو ان العملیة االنتخابیة مجردة من معناها الحقیقي و اصبحت , ابرز ما یالحظه القارئ لهذا الدستور 
وهذا یعود اساسا الى ان وضع القوائم المرشحین كان من صالحیات الحزب وحده ویقوم , تكتسي طابعا شكلیا

ب ملزم بالتصویت على القائمة الشعب بقبول او رفض القائمةالمعدة من جبهة التحریر الوكني اي ان الناخ
اي ان الناخب لیس له الحق في , كما انه ال توجد قوائم منافسة , كما هي دون ادخال اي تعدیل علیها

وبما ان جبهة التحریر هي , اال تلك المعدة من الحزب ,اختیار من یمثله لممارسة السلطة التشریعیة نیابة عنه
فبالتالي تصبح ,من الدستور 27یتها حسب ما تنص علیه المادة التي تقوم بوضع قوائم المرشحین و تزك

تنص على ان جبهةالتحریر الوطني تعكس المطامع العمیقة 25خاصة و ان المادة , عملیة االنتخاب شكلیة
تنص على جبهة التحریر 26كما ان المادة "وتكون رائدها في تحقیق مطامحها ,تهذب هذه , للجماهیر

". و تشید االشتراكیة في الجزائر, الثورة الدیمقراطیة الشعبیة الوكني تنجز اهداف

من خالل هذا یمكن القول ان مبدا السیادةالشعبیة المنصوص علیهافي هذا الدستور و هي في حقیقة 
التي تفرض على الشعب من یمثله , والممارس الحقیقي لها هو جبهة التحریر الوطني , امرها سیادة شكلیة 

فانها ستغصب من السلطة , وسنالحظ كیف ان هذه السیادة رغم طابعها الشكلي , مجلس الوطني في ال
وكذا من رئیس الجمهوریة الذي تركزت في یده  كل السلطة مما دفع بفرحات , التنفیذیة الممثلة في الحكومة 

ستور المقدم یجعل من فمسودة الد, ان تجمع السلطة في ید واحدة لهو ضرب من الهذیان ""عباس الى القول 
وبالفعل فانه ال وجود للدیمقراطیة مادام , رئیس الجمهوریة رئیسا للدولة و للحكومة و للحزب في ان واحد 

المجلس خاضعا لرجل یتولى تعیین الوزراء بنفسه و یختار اعضاء المجلس الوطني بواسطة الحزب بعد ان 
محاورة المثمرة بین الحكم التشریعي و الحكم التنفیذي وبهذا تصبح ال, یقع اختیاره بنفسه من طرف الحزب 

)1(مجرد حدیث داخلي لشخص واحد في غیاب الشعب و ممثلیه الذین یصبحون مجرد تمثیل 

Abbas,op.cit,p70 )1(
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:اقرار االحادیة الحزبیة - ب

الذي سیتبع في الجزائر بعد استرجاع السیادة الوطنیة لم تكن واضحة ان الرؤیة عن شكل النظام الساسي
واكتفى فقط , ومن االدلة المؤكدة لذلك هو ان بیان اول نوفمبر لم یتناول هذا الموضوع , لدى قادة الثورة 

حریات واحترام جمیع ال, باالعالن عن اقامة دولة جزائریة دیمقراطیة اجتماعیة في اطار المبادئ االسالمیة 
كما لم یتطرق الیها ,كما ان میثاق الصومام لم یتطرق الى هذه القضیة,االساسیة دون تمییز عرقي او دیني 

ولكن یمكن القول ان ما ورد في  القوانین المنظمة لجبهة ,المجلس الوطني للثورة ایضا في جل دوراته 
)1(للمجلس الوطني للثورة 60جانفي و 59التحریر الوطني و مؤسساتها المصادق علیها في دورة دیسمبر 

والذي تم االعتماد علیها في تحویل ذلك الى مبدا دستوري ,تعد االرهاصات االولى القرار مبدا الجزب الواحد 
ودعم ذلك بالمرسوم الرئاسي , ویمكن القول ان االحادیة الحزبیة في الجزائر تم اقرارها في میثاق طرابلس 

, الذي ینص على منع تواجد الجمعیات ذات الطابع السیاسي في الجزائر , 1963اوت 14الصادر في  
ومما ال شك فیه ان اللذین اقروا مبذا الحزب الواحد في الجزائر قد انطلقوا من كون جبهة التحریر هي 

مناضلي التشكیلة السیاسیة الوحیدة التي تولت قیادة الثورة التحریریة بعد ان اتاحت الفرصة لكل المواطنین و 
في االنضمام الیها لكي یتم استرجاع 1954نوفمبر 1االحزاب االخرى التي كانت متواجدة على الساحة قبل 

.السیادة الوطنیة و یعاد بعث الدولة الجزائریة

وبالتالي فانه اصبح من الطبیعي ان تتولى الجبهة بعد استرجاع السیادة الوطنیة السلطة السیاسیة بمفردها 
منه على ان جبهة التحریر الوطني هو الجزب23ذلك یشكل مبدا دستوري حیث تنص المادة واصبح 

وبناء على ذلك قام النظام الدستوري على اساس عدم الفصل بین السلطات , الطالئعي الوحید في الجزائر 
)2(الن الفصل معناه تجزئة السیادة الوطنیة التي هي ملك الشعب و التي یمارسها بواسطة ممثلیه في المجلس

Haroun,op.cit, p214 :انین في انظر المواد االربعة االولى من هذه القو )1(

72ص,المرجع السابق,رابح لونیسي)2(
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'' بان 1962وكذا بواسطة رئیس الجمهوریة كما سبق توضیحه و انطالقا من هنا یرى دستور , الوطني 
بالنظام اذ ال یمكن ضمانه بطریقة فعالة اال, النظامین  الرئاسي و البرلماني الكالسیكي لن یضمنا االستقرار 

.)1(صاحب السیادة و الحزب الواحد, القائم على قاعدة تغلب الشعب 

وطبقا لهذا الدستور فان حزب جبهة التحریر الوطني هو الذي یتولى قیادة الدولة التي یجب ان تكون مرتبطة 
یراقب نشاط ویحدد عمل الدولة و یوجه و , ویتولى ایضا نیابة عن الشعب تحدید السیاسة العامة لالمة, به 

و ادماجها في , و یتولى مهمة انجاز اهداف الثورة المتمثلة في االخذ بالمثل العلیا لالشتراكیة , مؤسساتها 
وهذا كله یعود القوة , المكاسب النبیلة و الفاضلة للتراث التاریخي و الروحي و الثقافي للشعب الجزائري 

.)2(شیید االشتراكیة في الجزائرالمحركة لدفع مسیرة الثورة الى االلمام من اجل ت

.72ص,المصدر السابق,لونیسي)1(

73ص,نفسه)2(
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:تركیز السلطة في ید الجمهوریة -ج

فهو ,هو تركیزه الشدید للكثیر من الصالحیات في ید رئیس الجمهوریة 1963ان المالحظ في دستور 
و یتمتع بالصفة ,ویتولى ایضا منصب االمین العام للحزب ,الى جانب هذا المنصب یقوم بتراس الحكومة 

ویقوم بمهمة اختیار و تعیین الوزرتء و تقدیم تشكیلة الحكومة , التمثیلیة للشعب فمن حقه التحدث باسمه 
وهذا بناء على ان , دون ان یكون للنواب حق الموافقة و الرفض للتشكیلة المعروضة علیهم ,للمجلس الوطني 

). 1(كومة مسؤولون امام رئیس الجمهوریة دون سواه اعضاء الح

, و االشراف علیها و توجیهها و مراقبتها - الحكومة–ویتولى ایضا مهمة تحدید سیاسة السلطة التنفیذیة 
وهذا على اساس ان الرئیس هو المسؤول الوحید عن اعمال الحكومة امام المجلس الوطني كما ان عملیة 

التنفیدیة و السیاسیة و التنفیذیة ادى الى سیطرة الرئیس على المجلس الوطني حیث الجمع بین السلطة 
خوفا من لجوء هذا االخیر , اصبح هذا االخیر یحكم وحدة قیادة الحزب والدولة تحت رحمة السلطة التنفیذیة 

)2(من الدستور 30الى استعمال نص المادة 

على كل السلطات في حالة وجود اي خطر وشیك للرئیس صالحیة االستحواذ1963وضع دستور 
على اثر التملرد العسكري الذي قادته جبهة 1963اكتوبر 3وقام بن بلة بتطبیق هذه المادة منذ , الوقوع

من الدستور الى غایة 59القوى االشتراكیة والعدوان المغربي على الحدود الجزائریة و لقد ابقى العمل بالمادة 
ایضا المالحظ عن هذا الدستور هو عدم ,یسیر شؤون الدولة بواسطة االوامر و المراسیمو كان,االطاحة به

تكتفي وهذا یدعونا الى التساؤل هل, ومهامها و كیفیة سیر اشغالها , تعرضه الى تحدید صالحیات الحكومة 

73ص,المرجع السابق , رابح  لونیسي )1(

وهذا من شانه ان ینعكس سلبیا على , للهیئة العلیا للحزب باقتراح سحب النیابة من اي نائب في المجلس تعطي الحق)2(
1963الى مواد دستور:,اعمال السلطة التشریعیة التي ال یمكن لها ان تمارس مهامها بكل حریة لالطالع اكثر انظر 



والصراع على الشرعیة1962ازمة صیف  الفصل الثالث 

70

عروف عند الباحثین المهتمین بالقضایا الدستوریة تكتفي بالمناقشة فقط ؟ ام انها هیئة مداوالت ؟ خاصة والم
ومن . و التنظیمیة ان المهمة االساسیة للحكومة هي مناقشة المواضیع االساسیة و المهمة المتعلقة بالدولة 

ثم اتخاذ القرارات بشانها تحت اشراف المسؤول المباشر علیها ومن هنا یمكن القول انه من الدوافع االساسیة 
.)1(متعلقة بالدولة و المهمة ال

ومن ثم اتخاذ القرارات بشانها تحت اشراف المسؤول المباشر من هنا یمكن القول ان االسباب او الدوافع 
االساسیة التي جعلت احمد بن بلة یجنح الى الحكم الفردي هو اهمال الدستور لهذه القضایا مما جعله ال 

ام هو المسؤول بمفرده امام البرلمان عن مباشرة السلطة یتقید باراء وزرائه او مساعدیه او االخذ بها ماد
من ان رئیس الجمهوریة هو وحده المسؤول امام المجلس الوطني47التنفیذیة حسب ما تنص علیه المادة 

اما الدارس للمواد المخصصة للمؤسسة التشریعیة فانه سیالحظ بشكل واضح مدى سیطرة رئیس الجمهوریة 
, فهو بذلك یملك حق تعیین اعضاء المجلس قبل عرضهم على التزكیة الشعبیة ,للجزب بوصفه قائد ,علیها 

وهذا رغم ان الدستور اخذ باسلوب االنتخاب بشان تشكیل المجلس اال ان هذه العملیة شكلیة الن قیادة 
رضهم الحزب المجسدة في شخص رئیس الجمهوریة االمین العام للحزب هي التي تمتلك حق انتقاء النواب وع

)2(على تزكیة الشعب 

.74ص,المرجع السابق, رابح لونیسي )1(

.75نفسه ص)2(
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و المالحظ ,مباشرة بعد استرجاعها للسیادة الوطنیة ظهور معارضة سیاسیة حادة لنظام الحكم عرفت الجزائر 
وصادقوا جمیعا على میثاق طرابلس , ان الذین شكلوا هذه المعارضة كانوا من قبل یناضلون في خندق واحد 

الدارس یتساءل عن االسباب المؤدیة بهؤالء الى اتباع نهج الشيء الذي یحعل, الذي قام على اساسه هذا النظام 
المعارضة السیاسیة فهل اكتشفوا ان االسلوب و المنهج الدي صادقوا علیه في طرابلس غیر مجد الخراج الجزائر 

من المشاكل التي كانت تتخبط فیها ؟ ان هذه المعارضة مبنیة اساسا على رفض االشخاص الذین تولوا الحكم 
والذي كان عن طریق اغتصاب و انتهاك الشرعیة التي كانت تمثلها . ة بعد استرجاع السیادة الوطنیة مباشر 

)1(.وكذا المجلس الوطني للثورة , الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة 

, وطنیة ان البوادر االولى و االساسیة لبدایة ظهور المعارضة السیاسیة في الجزائر بعد استرجاع السیادة ال
)2(.1962ویمكن لنا تحدیدها في تلك اللجنة التي شكلها كل من كریم بلقاسم و محمد بوضیاف في جویلیة 

اال ان عدم ,1962اوت 2اال انها سرعان ما خمدت بعد االتفاق الموقع بین المكتب السیاسي و اللجنة في 
والتحول ,د بوضیاف الى االستقالة من المكتب السیاسي احترام بنود االتفاق و اخالل احمد بن بلة بها ادت بمحم

ولم یمض وقت ))(P.R.S(الى معارض سیاسي حقیقي للنظام و خاصة بعد تاسیسه لحزب الثورة االشتراكیة 
طویل عن ظهور هذا الحزب حتى تحول ایت احمد بدوره الى معارض شدید جدا لنظام احمد بن بلة و قیامه 

)F.F.S) .(()3(تراكیةاالشبتشكیل جبهة القوى 

.والى جانب هذین الحزبین عاد الحزب الشیوعي الجزائري
.202ص,الجزائر,دار هومة للنشر,من بربروس الى بوتفلیقة كیف تحكم الجزائر ,مصطفى همیسي -)1(

.83ص ,2009,الجزائر,دار هومة للنشر,العقید محمد شعباني االمل وااللم,الهاوي احمد درواز-)2(

.82ص,المرجع السابق , رابح لونیسي -)3(
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:الحزب الشیوعي الجزائري.1
حاولت الوقوف في وجه سیادة , من هنا یمكننا القول ان الشيء المالحظ على هذه المعارضة هو كونها یساریة 

سیا اذ كانت ترى في الدعوة لمنح حزب جبهة التحریر الوطني دورا اسا, حزب جبهة التحریر الوطني في البالد
وكانت هذه المعارضة عموما ترى في نفسها انها , في الحیاة االقتصادیة و السیاسیة امرا غیر مرغوب فیه 

االقدر و االجدر من جبهة التحریر الوطني التي كانت تعاني في نظرهم من الضعف و الوهن مما یجعلها غیر 
.المستقلة مؤهلة لتجنید الجماهیر حول القضایا و المهام االساسیة للجزائر 

القائم , ولقد ذهب الحزب الشیوعي الجزائري بعیدا في هذه القضیة عندما اعلن معارضته لفكر الحزب الواحد 
وحتى اذا كان قادته في اصولهم , فمثل هذا الحزب حتى اذا كان تركیبه شعبیا , على اسس ایدیولوجیة بورجزاویة

فانه سیكون عاجال ام اجال اداة سیطرة البرجوازیة على , من الطبقة العاملة او من الطبقة الفالحین الفقراء 
ذاخل البالد فهي لن تلغي الیوم من قواعد اقتصادیة قویة جوازیة حتى وان لم یكن لهذه البور , عاملة الطبقات ال

).1(االختالفات و التناقضات بین الطبقات االجتماعیة و ال تحقق الوحدة السیاسیة و المعنویة لالمة

اذ ان الحزب الشیوعي ال یتصور وجود حزب واحد على اسس ایدیولوجیة الطبقة العاملة لهذا یطالب بمبدا 
ه لدى المحادثات التي جرت بینه و بین ممثلي جبهة التحریر ویؤكد على موقفه الذي عبر عن, التعددیة الحزبیة

وفي النضال , في اطار الواقع السیاسي و االجتماعي للجزائر الیوم'' داعیا الى االخذ بقوله, 1956الوطني سنة 
ینبغي ان یتم داخل , فان تجمع الطاقات الوطنیة ووحدة الوطنیین و الشیوعیین ضد هیمنة االستعمار الجدید 

ال من حیث هي حزب وذلك في اطار احترام استقاللیة الحزب , بهة التحریر الوطني من حیث هي تجمع ج
).2(الشیوعي الجزائري 

(1) Chikh Slimane:L’Algérie en arme ou le temps des certitudes.Alger,1998
Ibid ,p367)2 (



المعارضة السیاسیة تعكس ازمة السلطة و الصراع على السیطرة الفصل الرابع 

ان قضیة الحزب الواحد اصبحت في الجزائر قضیة مبدا بعد دسترته اال ان الحزب الشیوعي الجزائري عندما راى
فضل تغییر استراتیجیة عمله المتمثلة في ادماج مناضلیه داخل صفوف الحزب الواحد فاعلن عن 1963في دستور

مما دفع , عطل نوعا ما من تنفیذه هذه االستراتیجیة 1965جوان 19اال ان حدوث انقالب 1964حل نفسه سنة 
والذي التحق به بعض . 1966ه الى اعادة تشكیل نفسه تحت اسم جدید هو حزب الطلیعة االشتراكیة في جانفي ب

.)1(اعضاء حزب جبهة التحریر الوطني و جیش التحریر الوطني 
اال ان التطور الحاصل داخل الحزب الشیوعي الجزائري لم یؤد باصحابه الى التخلي عن استراتیجیتهم االصلیة

و تمكنوا بفضلها من التغلغل داخل جبهة التحریر الوطني و كذا داخل دوالیب النظام الحاكم بل حافظوا علیهابل 
خاصة بعد قیام اعضاء الحزب بتدعیم المواقف , و االكثر من ذلك فان النظام وجد فیهم حلفاء موضوعین له 

.جوان 19السیاسیة و االقتصادیة المتخذة من النظام الحاكم بعد 

و من ابرز اللذین , من داخل النظام نفسه واخذ هؤالء یمارسون المعارضة ضد حزب جبهة التحریر الوطني 
الرافضین الشراف قسمات الحزب ,الذین كانوا یشرفون على حركة التطوع الطالبي ,حملوا لواء المعارضة الطالب 
او محاولة فرض السلطة االبویة على , مارسة اللذین كانوا یتهمون الحزبیین بم, على فرق الطلبة المتطوعین 

.الطلبة المتطوعین لصالح الثورة الزراعیة 

ووصف اعضاءه بالرجعیین في الوقت الذي اخذوا , حزب لكما انتشرت في اوساطهم ظاهرة االستخفاف با
الالمبالي الذي وقفه النظام والمالحظ في هذا الشان هو ذلك الوقف .)2(یدعمون فیها مواقف الرئیس هواري بومدین

وربما یعود ذلك الى كون النظام كان یعرف جیدا ان , تجاه نشاطات حزب الطلیعة االشتراكیة المتنامي الحاكم 
)3(.هذه النشاطات كان یقوم بها افراد ال وزن لهم على الساحة الوطنیة

.1989مارس 31:في حوار له مع جریدة المساء,شریف الهاشمي)1(
)2(

, paris,1978.: la stratégie de boumédienneBalta PAUL, Rulleau Claudine
(3) Ibid,p40
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اه ینتقد بن بلة لسماحه والغریب في االمر ان هواري بومدین الذي اتخذ من هؤالء الشیوعیین حلفاء له وجدن
لن نسمح لنفر من اللذین عادوا الثورة ""..بعد وقوفهم ضد الثورة حیث یقول , بتغلغل الشیوعیین في اجهزة الدولة 

او غیر شیوعیین بتخریبها او بتنظیم مؤسسات او منظمات , واستمروا في معاداتها سواء كانوا شیوعیین , 
وجمیع المؤسسات جزائریون ماركسیون بل , وفي الحزب والدولة , لوطني خارجیة عن اطار حزب جبهة التحریر ا

.)1(و كان بعضهم اعضاء في الحزب الشیوعي الجزائري و تاریخه المعادي للثورة معروف للقاصي و الداني 

103-104ص,الجزائر,االسالميمنشورات التجمع الجزائري البومدیني,حوار مع بومدین,عن الثورة وبالثورة,لطفي الخولي)1(
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:حزب الثورة االشتراكیة وجبهة القوى االشتراكیة - 2

, 1962سبتمبر 20بدا محمد بوضیاف یتحول الى معارض للسلطة التي ستصبح الحاكم الفعلي في الجزائر بعد 
هذه االستقالة جاءت , السیاسيوهو التاریخ المحدد النتخابات المجلس الوطني التاسیسي بعد استقالته من المكتب 

وابرزها العمل على اقصائه من المشاركة في صنع , كنتیجة مباشرة لتصرفات كثیرة الحظها على اعضاء المكتب
اذ لم ,مثل وضع القوائم االنتخابیة للمجلس التاسیسي,فالكثیر من القرارات تم اتخاذها بدونه,القرار داخل المكتب 

20ولقد تعمد محمد بوضیاف االعالن عن تاسیس حزبه في ,)1(عید في وضعهایشارك ال من قریب وال من ب
وكذا عن معارضته الرسمیة , للتدلیل والتاكید على رفضه لها, سبتمبر تاریخ اجراء االنتخابات للمجلس التاسیسي 
هل كان محمد بوضیاف :ومن حق الدراس ان یتساءل .و العلنیة للنظام الذي سینبثق عن هذه االنتخابات 

معادیا لنظام الحزب الواحد فاراد تكسیر هذا المبدا باالعالن عن تشكیل حزبه ؟ ام انه كان رافضا لسیاسة احمد 
بن بلة و لالسالیب التي كان یستعملها للوصول الى السلطة ابرزها استعمال جبهة التحریر الوطني كمطیة لهذا 

الهدف؟

یرمز حسب " جبهة التحریر الوطني"ان اسم 1962د دخوله الى الجزائر سنة لقد صرح محمد بوضیاف بع
اما االن وقد نلنا االستقالل , و االحزاب التي تؤمن بالكفاح المسلح نیتنا وارادتنا الى ضم كل الفئات واالشخاص 

ة حزبیة تتكون كما یجب علینا ان نضع تعددی, بل علینا ان نضعها في المتحف , فلیس من حق احد ان یرثیها 
و نالحظ ان ما ورد في هذا التصریح .یمكن ان تتحقق دیمقراطیة بهذه الكیفیة, من ثالثة او اربعة احزاب ال اكثر 

اما ان ...''والذي جاء فیها 1962جویلیة 20یتناقض تماما مع ما كان قد صرح به لجریدة لومند في عددها لیوم 
ومراقبة النظام الذي , صیل و شعبي قادر على جمع و توجیه الجماهیرحزب واحد ا, یكون للجزائر سلطة ثوریة 

نتجه في الجزائر خالف ذلك نحو الفوضى و بتعددوٕاما...انعكاسا له في ان واحد إاللن یكون 

Le monde:     انظر محتویات رسالة االستقالة الموجهة لمحمد خیضر في )1( : 29/08/1962
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.''..االحزاب ومن ثم العجز عن اقامة دولة شعبیة و اعدادها بوجه صالح 

وبالقدر الذي كان یركز على , القول ان محمد بوضیاف لم یكن معارضا لفكرة الحزب الواحد ومن هنا یمكننا 
ضرورة والمتمثلة في, و المهام التي یجب ان یتكفل بها, الدور الذي ینبغي على هذا الحزب ان یلعبه اهمیة 

, النه الوسیلة الوحیدة التي ستحافظ على استمرار الثورة ,استیعابه لمبادئ و اسس الحركة التحریریة الوطنیة 
ومهمة الحزب الواحد هو توجیه السیاسة الداخلیة و االقتصادیة و االجتماعیة و الثقافیة و السیاسیة للبالد و 

).1(السهر على تحقیق برنامج الثورة 

طرحه كبدیل لجبهة التحریر الوطني و من خالله یتم تكریس , مد بوضیاف عندما اسس هذا الحزب ان مح
القطیعة مع النظام الناشئ الذي یسعى الى بناء نفسه على انقاض حزب عاجز على جمع و تنظیم وتوجیه 

تحویل جبهة التحریر وخاصة مع اعتقاده الراسخ بانه من المستحیل , الجماهیر الشعبیة على طریق االشتراكیة 
وبالتالي فان حزب الثورة االشتراكیة هو البدیل باعتباره حزبا طالئعیا قادرا على تعبئة , )2(الوطني الى حزب 

الیمكن له ان یتحقق اال بفضل هذا الحزب الذي یوفر ایدیولوجیة واضحة و " الطاقات الثوریة حول االشتراكیة 
.)3("برنامجا محددا 

(1) Redjala Ramadane : L’oppsition en Algérie depuis 1962.C.N.D.R le P.R.S. le
F.F.S ,Alger ,1991,p82.

(2 ) Ibid ,p182.

.87ص,المصدر السابق,اغتیال حلم : عباس)3(
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كان یتوقع ان الكثیر من المناضلین سینفصلون عن جبهة التحریر ,عندما اسس محمد بوضیاف هذا الحزب 
اال ان تقدیره هذا كان خاطئا ,الوطني و سیلتحقون به بحثا عن حلول مغایرة و مثمرة لمشاكل الجزائر المستقلة 

و من ثم لم تكن الظروف السیاسیة مواتیة للتعددیة و,الن الشعب خرج منهكا من الثورة مصدوما في قادته 
و بذلك بقى حزب الثورة االشتراكیة حركة اقلیة تعمل في الخفاء بدون امكانیات كبیرة , النشاط الحزبي المعارض 

الن المواطنین , ویقول بان دعوته لم تلق التجاوب الجماهیري المنتظر , في ظل انسداد منافذ الحوار السیاسي ,
وتغلب تیار المناصب و المصالح , الحزب الواحد اصبحوا یتهیبون من كل شيء اسمه المعارضة و ساد منطق 

وبالتالي فان بوضیاف فشل في جعل حزبه بدیال لجبهة التحریر الوطني و یعود , )1(و خمدت الروح النضالیة 
:ذلك لالسباب التالیة 

حیث اصبحت شیئا راسخا في الضمیر الجماعي و , التعلق الكبیر الذي اظهره الشعب الجزائري بالجبهة -
.من ثمة لم یكن التمرد على الجبهة سهال و ممكنا

.ما یقال عنها انها كانت تعاني فوضى ایدیولوجیة عارمة مطالبته باالشتراكیة العلمیة في جزائر اقل-

.اجواء دیمقراطیة مساعدة على ایجاد احزاب سیاسیة غیر جبهة التحریر الوطني عدم وجود -

هو القیام باختطافه بحجة التامر على النظام مع قوى , و كرد فعل من النظام الحاكم على معارضة بوضیاف له 
اصبحت شبه وبعد اطالق سراحه راى ان استمرار معارضته للنظام من الداخل , خارجیة في مقدمتها بورقیبة 

لم اعد احتمل الوقوع مرة اخرى في قبضة رجال بن ..''مستحیلة لهذا قرر مغادرة الجزائر و یبرر قراره هذا بقوله 
.)2(''1963بلة بعد االهانة الكبیرة التي لحقت بي سنة 

207ص.المصدر السابق,اغتیال حلم : عباس )1(
93ص.المصدر نفسه )2(
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:جبهة القوى االشتراكیة - ب

ان ینضم الى عضویة المكتب السیاسي الدي تم , 1962لقد رفض حسین ایت احمد منذ بدایة ازمة صیف 
ونسجل ان , )1(وحاول اعتزال العمل السیاسي اال ان الظروف لم تسمح له بذلك , اقتراحه في مؤتمر طرابلس 

ؤسسات جبهة التحریر الوطني استقال من كل موانه , ایت احمد لم ینضم نهائیا الى عضویة المكتب السیاسي 
بل ,ولكن هذا ال یعني انه كان  معارضا لمبدا تشكیل المكتب وقیادته للجزائر المستقلة . 1962جویلیة 27في 

وهو االمر الذي , اال ان اقتراحه لم یؤخذ بعین االعتبار , عضوا على االقل14كان یطالب بضرورة توسیعه الى 
.)2(شكیلة التي یتكون منها المكتب النها تفتقد الى الشرعیة جعله یعلن معارضته الشدیدة للت

لتاكده من ان نظام الحزب الواحد , ونشیر هنا الى ان حسین ایت احمد كان جد معارض لنظام الحزب الواحد
او مجموعة من االشخاص وهم اولئك الذین یقومون ,سیتحول مع مرور الزمن الى نظام في خدمة شخص واحد

.)3(للحزب السیاسيرسم الخط االیدیولوجي و بمفردهم ب

قرر الدخول و خوض مغامرة سیاسیة جدیدة بمناسبة ,بعد مرور حوالي شهرین من منفاه االختیاري بفرنسا .
, ترشح لها وفاز فیها بمقعد نیابي والتي, 1962سبتمبر 20في التأسیسياجراء االنتخابات للمجلس الوطني 

وان شرعیة النواب , اعترافه بوجود الكثیر من االخطاء في عملیة الترشیح و االنتخاب وهذا رغم اقتناعه و
المسار إلنجاحخطوة اساسیة , واعتبر ان هذا المجلس رغم كل العیوب التي یتصف بها , مشكوك فیها

.)4(الدیمقراطي في الجزائر 

.1999مارس 22و 21انظر حواره مع جریدة العالم السیاسي المنشور في حلقتین )1(
)2(Yefsah ,La question du pouvoir en algérie ,op ,cit,p17
)3(Ibid,p119
)4(Redjala,op.cit,pp140-141
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حیث سعى الى جمع , ومنذ جلوسه على كرسي النیابي حاول ایت احمد قیادة معارضة ایجابیة داخل المجلس 
مما جعله , انه لم یجد حوله سوى بعض النواب المنحدرین مثله من منطقة القبائل المعارضة الموجودة بداخله اال

24فقدم استقالته منه في ,یقتنع ان مشروعه المتمثل في خلق معارضة داخل المجلس هي في حكم المستحیل 
ن ومن حق الدارس ان یتساءل ع.  وشرع في العمل من اجل تشكیل تنظیم سیاسي معارض . 1962نوفمبر 

تعود الى رفضه لالنحراف نحو الحكم الفردي ة فهل ,االسباب الكامنة وراء جنوح السید ایت احمد الى المعارضة 
الشخصي الذي میز حكم احمد بم بلة ؟ ام لرفضه للموقع المركزي الذي یحتله الجیش في الدولة والحزب و 

عن قیادة الجیش و استبداله بالعقید شعباني او وهو ما دفعه الى مطالبة احمد بن بلة بازاحة بومدین , الحكومة 
الطاهر الزبیري على اساس ان بومدین كان من اشد المطالبین بضرورة الزج بالجیش في العمل السیاسي ؟ و 

ان ایت احمد اخبره عندما التقى به للتوسط بینه وبین بن بلة بانه ال یوجد عند ایت اي عداء '' ارفیه بورج''یذكر 
اعادة الحوار معه لكنه من لیس عندي عداءا شخصیا تجاه بن بلة و لیس بعیدا عن تصوري ''انه حیث اخبره ب

بومدین هو الفاشیة انه العسكرة التدریجیة لبالدنا فلیفهم بن , اجل ذلك یجب ان یتوصل الى التخلص من بومدین 
)1(بلة ذلك و یتخلص منه و بین ثوریین سنتوصل الى ان نتفاهم 

و تمكن من استقطاب ,1963سبتمبر 29في .)2(ایت احمد رسمیا عن تاسیسه لجبهة القوى االشتراكیة اعلن 
العدید من الشخصیات الوطنیة و الثوریة وعلى راسها العقید سلیمان دهیلیس القائد الثاني للوالیة الرابعة و علي 

, هم عضوان في حزب الثورة االشتراكیة كما التحق بها كل من بوبكر بلقاید و علي عمار و , یحیى عبد النور 
و یذكر لخضر بورقعة ان بوعالم بن حمودة كان من الذین شاركوا في االجتماعات التحضیریة االولى لتاسیس 

.)3(قبل ان یتصل ببن بلة و یسلمه كل المعلومات المتعلقة بهذا الحزب طمعا في منصب ا.القجبهة 

179- 178ص,2001,الجزائر,غازي برو:تر,خمسون عاما في خدمة االعالم و االتصال,ذاكرة عصر:ارفیه بورج)1(
Redjala,op.cit.pp143-148انظر عن ظروف ظهور هذه الجبهة )2( Yefsah ,op.cit. p116

125- 119ص,المصدر السابق,شاهد على اغتیال الثورة ,ورقعة 
120ص,المرجع السابق,بورقعة )3(
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: وبمجرد االعالن عن تاسیس الجبهة تم تحدید جملة من االهداف التي ستسعى الى تحقیقها ابرزها 

.تحذیر المواطن من االستغالل السیاسي - 

.وضع حد لفوضى الحكم و االرتجال الذي یمارسه رئیس الجمهوریة- 

.تنقیة الجیش الوطني الشعبي من المدسوسین وعمالء فرنسا- 

.ارساء قواعد دیمقراطیة صریحي - 

.اطالق سراح جمیع المعتقلین- 

العسكري ضد هذا ان حسین ایت احمد لم یكتف بالمعارضة السیاسیة لنظام احمد بن بلة بل انتقل الى العمل 
اال انه من سوء حظه ان اعالنه للعصیان العسكري تزامن مع قیام المغرب االقصى , بهدف االطاحة به النظام 

مما اعطى لنظام بن بلة فرصة ,وقیامه بشن حرب عدوانیة ضد الجزائر , بحشد جیوشه على الحدود الجزائریة 
اكتوبر ودعا فیه 1الشعبي الذي عقده بمدینة الجزائر في التهام ایت احمد بالتواطؤ مع المغرب في المهرجان 

.)1(المواطنین الى االنفصال عن ایت احمد و التخلي عن حركته

اكتوبر 17ولقد واصل ایت احمد معارضته و نضاله ضد نظام بن بلة الى غایة القاء القبض علیه یوم 
.بلة الى السجن المؤبد بمناسبة عید االضحىخففه بن ,واودع السجن لیصدر في حقه حكما باالعدام 1964

.178ص, مرجع سابق , بورج )1(
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:حزب جبهة التحریر الوطني بین القبول و الرفض والصراع من اجل السیطرة علیه- 3

الى ,تقرر عشیة استرجاع السیادة الوطنیة تحویل جبهة التحریر الوطني من حركة المقاومة و الكفاح المسلح 
والمصادق , وهو الشيء الذي تنص علیه القوانین المنظمة للجبهة , سیاسي یهدف ضمان استمرار الثورةجزب

حیث حملت ,1962جانفي 18و 1956دیسمبر 16علیها في دورة المجلس الوطني للثورة المنعقدة فیما بین 
كقائد منظم لالمة , ادة الوطنیة للجبهة مسؤولیة استكمال مهمتها في الجزتئر بعد استرجاع السیهذه القوانین 

.)1(وتحقیق االزدهار االقتصادي و العدالة االجتماعیة , حتى تتمكن من بناء الدیمقراطیة الحقیقیة , الجزائریة 

لما تم ما هو في الحقیقة اال تاكید,جوان بشان الجبهة /من هنا نقول ان ما حدث في مؤتمر طرابلس ماي
و یعد ایضا ترسیخا لما كان معاشا منذ اندالع الثورة ,اقراره في دورة المجلس الوطني للثورة السابق ذكرها

و الذي یعد , و المتمثل في ان جبهة التحریر الوطني هي الممثل الشرعي و الوحید للشعب الجزائري, التحریریة 
وحتى یتم , ل الطاقات الوطنیة ضد الهیمنة االستعماریة تجسیدا لمبدا االحادیة الحزبیة بحجة ضرورة تجنید ك

و بعد استرجاع السیادة , تفادي تضییع هذه القوى مثلما كانت علیه في العهد السابق عند اندالع الثورة التحریریة 
والحفاظ , ارتات ضرورة االبقاء على المبدا الذي من شانه ان یساعد على تماسك الوحدة الوطنیة , الوطنیة 

علىیها و تجنید كل الطاقات البشریة الحیة لخدمة معركة التنمیة و من ثم اعتبار الجبهة حزبا ثوریا یدعوا 
.)2(للمساواة و الدیمقارطیة 

و هذا كله .  و حتمیا لمسیرتنا الزاحفةلقد اعتبر میثاق طرابلس عملیة تحویل الجبهة الى حزب شیئا ضروریا
:وتمت هیكلة الحزب على النحو التالي , لدیمقراطیة الشعبیة من اجل تحقیق اهداف الثورة ا

25ص,المرجع السابق,لونیسي) 1(

26ص ,نفسه )2(
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ویعتبر , وتقوم بانتخاب اعضائه القاعدة الشرقیة - اعلى هیاكله–المؤتمر الوطني إلطارات الحزب /1.
.و تنفیذهاالسلطة العلیا في البالد و یتولى مهمة وضع السیاسة العامة

ویتولى رئاسة الحكومة اذا فاز باألغلبیة,ویختاره المؤتمر الوطني ,االمین العام للحزب /2

المكتب السیاسي ویضطلع بإدارة شؤون الحزب و مراقبة نشاطاته/3

بعد اتمام االستفتاء الخاص بتقریر  ,ویجري اختیار اعضائه بطریقة االقتراع المباشر, المجلس التأسیسي /4

.ویتولى المجلس مهمة تشكیل الحكومة الجزائریة, المصیر 

لیس اداة تنفیذیة في اذ المتعارف علیه ان المؤتمر ,ویالحظ على هذه الهیكلة غموضا و تناقضا واضحین 
واالمین . النه ال یشكل هیكال حزبیا قائما بذاته بصفة مستمرة كالمكتب السیاسي اواللجنة المركزیة .االحزاب 

فالمؤتمر له مهام معینة یقوم بها اثناء انعقاده مثل ضبط ,ن و غیرها من الهیاكل االخرى الثابتة شكال دباغی
والهیئات , وتعدیل او مراجعة القوانین , وتحدید المواقف السیاسیة من مختلف القضایا المطروحة, برنامج الحزب 

التي عادة ما , الحیات الهیاكل الثابتة و الحكومةاما مسالة التنفیذ فهي من ص,الحزبیة الى غیر ذلك من المهام 
.تكون مسؤولیة امام الحزب و البرلمان 

فهذا , كما ان القول بان االمین العام للحزب ال یحق له ان یتولى رئاسة الحكومة اال اذا فاز الحزب باالغلبیة
الن المعروف ان میثاق طرابلس اقر االحادیة , یجعلنا نتساءل عن اي اغلبیة یجب الحزب الحصول علیها 

.و بالتالي فالحدیث عن االغلبیة هنا لیس له اي اساس من الصحة , الحزبیة ضمنیا 

ا بني بهذا الشكل لماذ: وبناء الحزب على هذا الشكل من شانه ان یثیر الكثیر من التساؤالت ابرزها 
)1(الغامض؟ فبدون شك ان اللذین ارادوه ان یكون كذلك هم هؤالء الذین كانوا یركضون وراء السلطة 

.ذكر بشكل واضح في الفصول السابقة )1(



المعارضة السیاسیة تعكس ازمة السلطة و الصراع على السیطرة الفصل الرابع 

ومما ال شك فیه ان هذا االمر هو الذي دفع ,)1(و بالتالي تحویل الحزب الى اداة طیعة صالحة للتصفیق 
واعلنوا صراحة نهایة الجبهة و موتها قبل ان تتحول الى .الوقوف ضد حزب جبهة التحریر الوطنيبالبعض الى 

وحاول . محمد بوضیاف,وعلى راس هؤالء الرافضین للجبهة , مع العلم ان الجمیع قبل میثاق طرابلس , حزب 
:تبریر موقفه انطالقا من اسباب عدیدة یمكن لنا تحدیدها في النقاط التالیة 

كما انها بعد ان تمكنت من تجمیع صفوف . عدم تمكن الجبهة من اقرار قیادة وطنیة في مستوى الثورة/1
حیث , فشلت في تحقیق ذلك مباشرة بعد استرجاع السیادة الوطنیة ,الشعب تحت لوائها خالل فترة الثورة

هة الممثل الحقیقي للجبوكان كل طرف یدعي انه , انقسمت على نفسها الى ثالثة منابر في مؤتمر طرابلس 
والجبهة سایرتهم في ذلك مما ادى بها الى فقدان القاعدة , بهدف استعمالها كمطیة للوصول الى السلطة 

.الشعبیة التي كانت تتمتع بها

عدم قیام جبهة التحریر الوطني بوضع تصور مشروع مجتمع واضح و مقبول و خطة سیاسیة متكاملة و /2
)2(.همها االول و االخیر هو مواجهة الوضعیة الموروثة عن االستعمارو جعلت , بعیدة المدى 

, وهو استرجاع السیادة الوطنیة , اساسي ان الجبهة عندما تم تاسیسها كان ذلك من اجل تحقیق هدف / 3
و لكن الذي حدث هم انها لم ,وكان من المفروض ان تزول بمجرد تحقیق الهدف الذي وجدت من اجله 

بل الى عدة احزاب متنافرة و اقطاعیات متنازعة باسم الجبهة لالستیالء  على الحكم , تتحول الى حزب واحد 
, ثم جاء من اخذ هذه الجبهة بكل تناقضاتها"..او جزءا من الحكم 

للحزب في افریل التأسیسيكرة في تقریره المرفوع للمؤتمر وهذا رغم انتقاده للف, و كان احمد بن بلة من ابرز الساعین الى ذلك )1(
وینبغي ان نكون على یقظة تامة . ولكنها ال تخلوا من المخاطر,و تجدر االشارة ان وحدانیة الحزب شرط جوهري للنجاح1964

او غول یستوعب ا)بني وي وي(في هذا الموضوع و ان نتفادى تحول الحزب الى اداة طیعة صالحة للتصفیق او تكوین جماعة 

150میثاق الجزائر ص : لجزائر انظر 

205-203ص ,مصدر سابق . اغتیال حلم : عباس )2(
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و حاول عبثا ان یجعل منها حزبا واحدا

فما هو المناضل مبروك بلحسین, ان القول بانتهاء الجبهة و موتها كانت فكرة سائدة في اوساط العدید من القادة 
:لسببین على االقل 1962مثال یقول ان الجبهة كتنظیم سیاسي قد ماتت سنة 

.ان الجبهة انتهت النها انجزت المهمة التي وجدت من اجلها و هي استرجاع السیادة الوطنیة /1

.)1(بل تحطمت سیاسیا و نظامیا بانقسامها الى قسمین , ان الجبهة لم تفقد سبب وجودها فحسب /2

فانها لم تمت , الحظ ان مبروك بلحسین یستدرك ذلك بقوله ان الجبهة اذا كانت قد ماتت كتنظیم سیاسي لكن ن
, وكانت وقتها مازالت تتمتع بهیبة كبیرة , بل استمرت غداة استرجاع السیادة , بطرابلس كرصید و اشعاع سیاسي 

ل ما حدث مع محمد بوضیاف الذي لم مث, وكل من حاول الخروج علیها یحكم على نفسه باالنتحار السیاسي 
.)2(وتاسیس حزب الثورة االشتراكیة ,  یستطع فعل اي شيء ذي بال عندما سارع بترك الجبهة 

و التي لم یصرحوا بها , وربما تعود االسباب الجوهریة لدعاة رفض استمرار وجود الجبهة على الساحة الوطنیة 
و هي المشاكل التي ازمت , وحة بداخلها بصورة دیمقراطیة علنا الى عجز الجبهة عن حل المشكالت المطر 

, والتي كانت البدایة مع ظهور الصراع بین الداخل و الخارج , 1956المرور بشكل حاد داخل الجبهة بعد 
والذي لم یحل اال بعد اللجوء الى 1959في الصراع الذي ظهر سنة ثم تجسد , واولویة السیاسي على العسكري 

ثم ظهور ازمة الصراع الحاد بین هیئة قیادة االركان العامة و الحكومة )3(اء العشر في المشكل تحكیم العقد
)4(المؤقتة للجمهوریة الجزائریة 

.148ص ,المرجع السابق , نداء الحق .عباس)1(
.148ص,المرجع نفسه)2(
1960ة جانفي 1959والمقصود به االجتماع الذي انعقد بتونس بین دیسمبر )3(
149ص ,المرجع السابق,عباس)4(
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وخصوصا , و فكرة رفض حزب جبهة التحریر الوطني  نجدها قد استمرت في اوساط الكثیر من الجزائریین 
فمثال نجد ان بعض اعضاء مجلس ,منهم و الذین لعبوا ادوار رئیسیة في عرقلة تنظیم الحزب و بنائه المسؤولین

, متجاهلین في ذلك ان تجنید الجماهیر و تعبئتها یستحیل بدون حزب قوى , قیادة الثورة كفروا  بالفكرة الحزبیة 
دارة التي تشكل العمود الفقري لدولة قویة الجل ذلك ظهرت فطرة بناء اال, بمناضلین في مختلف مجاالت الحیاة 

-وزیر الداخلیة–ومن ابرزهم احمد مدغري , 1965جوان 19مثل ما ینص علیه بیان '' ال تزول بزوال الرجال"
ارض الواقع  معتمدا على المكانة التي كان یحضى بها لدى رئیس الذي سخر كل جهوده لتحقیق هذه الفكرة على 

اخذ في تضییق الخناق على القواعد الحزبیة لفائدة المصالح االداریة معلنا عداءه للحزب مجلس قیادة الثورة حیث
حتى انه كان یتخذ من كراهیة النضال الحزبي مقیاسا لترقیة االطارات , ومحتقرا لتركیبته البشریة . كفكرة 

الذي وضعه الرئیس هواري ,ب وهو بهذا العمل كان یسعى الى تجسید مبدا اولویة الدولة على الحز . )1(االداریة
وراى ,وهي السنة التي شرع فیها بتغییر نظرته الى الحزب , 1974والذي سار علیه الى غایة سنة , بومدین 

.)2(ضرورة اعطاء الحزب مكانته الالئقة في الدولة 

المؤسسات فهدف احمد مدغري هو اعطاء االولویة لالدارة على حساب الحزب الذي یجب ان یتحول الى احدى 
تشیید دولة مستقرة سیاسیا و مزدهرة اقتصادیا ,1965جوان 19تنفیذا لما جاء في بیان ,التابعة لجهاز الدولة 

وبذلك قام بهدم . فتركیز مجلس الثورة على هیكلة االدارة وبناء االقتصاد همش الحزب و منظماته الجماهیریة ,
جهاض كل عمل ایجابي یمكن القیام به في جمیع المجاالت بما في وا, االركان االساسیة التي تبنى علیها الدولة 

.ذلك االدراة و االقتصاد دون ان یشعر بذلك 

51ص).ن.د.د-ن.س.د(,المؤامرة الكبرى او اجهاض الثورة ,الطاهر الزبیري)1(
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جوان توصل 19االستاذ محمد العربي الزبیري للعشریة االولى الموالیة ل ومن خالل تقییم خاص قام به
.)1(الى جملة من النتائج ابرزها 

هذه العناصر التي كونتها فرنسا و , تعیین العناصر  الالوطنیة على راس المناصب االداریة السیاسیة -
وهذه , ة الجزائریة التي لم یكن لدیها اي خیار اخر التي وجدت مكانتها بعد فرار االطارات االوروبیة داخل االدار 

مدربین تدریبا خاصا على الوظائف االدرایة داخل اطار مشروع 23.182االطارات كانت تقدر بحوالي 
.)2(قسنطینة

.تعیین االطارات المناهضة للحزب على راس المناصب االساسیة في مجاالت االقتصاد و االعالم و الثقافة- 

مما , و صاغها في میثاق الجزائر 1964د ایدیولوجیة حزب جبهة التحریر الوطني التي اثارها مؤتمر تجمی- 
.جعل السیاسة التنمویة تسیر بشكل عشوائي 

و االرتكاز ,ابعاد الحزب عن مصدر القرار كنتیجة لعدم ایمان مجلس قیادة الثورة الحزبیة بالفكرة الحزبیة - 
.تشجیعها على محاربة الحزبعلى المصالح االداریة و

, ومما ال شك فیه ان هذه التصرفات و االعمال هي التي ادت الى ظهور اولئك الذین یعرفون بالالمنتمین 
1971في البروز بشكل واضح بعد والتي بدات, وهي القضیة التي طرحها قاید احمد عندما كان مسؤوال للحزب

مع ازدیاد الدعوة الى ضرورة االنخراط في الحزب و خاصة بالنسبة لالطارات التي ظلت نافرة من الحزب مما 
و هو ماعبر عنه في .دفع بالرئیس بومدین الى الدعوة الى ضرورة تجاوز النقائص التنظیمیة التي یعانیها الحزب

اذ كانت هناك نقائص و نقاط ضعف تنظیمیة بالنسبة للحزب 1973فبرایر 14رؤساء البلدیات فيخطابه امام
فهناك الكثیر من االشخاص الذین استغلوا هذه الفرصة للبقاء خارج الحزب 

54- 52ص.المرجع السابق ,الزبیري)1(
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:حزب جبهة التحریر الوطني بین الجماهیریة و الطالئعیة - 3

و السبعینات مع العلم ان مختلف المواثیق ,عرفت هذه االشكالیة جداال و نقاشا كبیرین طیلة فترة الستینات 
ولكن على ما , 1986ووصوال الى میثاق الوطني لسنة , السیاسیة قد فصلت فیها ابتداء من میثاق طرابلس 

و التوفیقیة ,یز هذه النصوص بالغموض تارة یبدو ان السبب في اثارة هذا الجدال و النقاش یعود اساسا الى تم
هل حزب جبهة التحریر الوطني : اذ ان الدارس لهذه المواثیق سیتساءل , خاصة میثاق طرابلس , تارة اخرى 

في مادته الثالثة و العشرین ان 1963وهو مانص علیه صراحة دستور ..حزب جماهیري ام حزب طالئعي ؟
.)1(1976الجزائر والشيء نفسه نص علیه دستور جبهة التحریر الوطني الوحیدة في

اما فعلیا فكان هناك انقسام واضح بین الذین كانوا یعملون على بناء حزب طالئعي و بین الذین كانوا یعملون 
ابرزها ذلك ,وتسببت هذه المسالة في صدامات عنیفة بین الكثیر من رجاالت الدولة , على بناء حزب جماهیري 

.وكذا بین بومدین و قاید احمد فیها بعد, اخمد بن بلة و محمد خیضر الذي حدث بین

وهي التركیبة التي )2(لفهم هذه االشكالیة اوال یجب التعرف على التركیبة البشریة للجبهة التي كانت فسیفسائیة 
موجودة بین بفعل بروز االختالفات التي كانت ,و جعلته یتمیز بالغموض, انعكست على صیاغة میثاق طرابلس 

مختلف االطراف و هذا ما دفع بواضعي المیثاق الى تحاشي تحدید طبیعة واضحة للحزب المعزم تشكیله على 
فمیثاق طرابلس عمل على تمییع القضیة اذ یؤكد انه لتحقیق .1964عكس ما سیحدث في میثاق الجزائر 

ي و بعدها یعود المیثاق نفسه الى الحدیث اهداف الثورة الدیمقراطیة الشعبیة البد من حزب جماهیري قوي وواع
عن الحزب بوصفه طلیعة القوى الثوریة في البالد یجب ان ال یسمح بان یوجد في داخله تعدد في االیدیولوجیات  

,1964وهنا یجد القارئ نفسه امام غموض ة تناقض الذي ظل متواجدا الى غایة انعقاد مؤتمر 

76دستور من 97-95انظر المواد من )1(

فعند الخروج من الحرب التحریریة كانت الجبهة 64اشار الیه بن بلة في تقریره المرفوع الى المؤتمر التاسیسي للحزب سنة )2(
.149ص,1964میثاق الجزائر :انظر.مكونة من تیارات متبعثرة تحركها اتجاهات مختلفة 
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و الغموض فانه فتح مجال واسع للصراع على المكتب السیاسي ومهما یكن من اسباب في وجود هذا التناقض 
بن بلة كان یسعى الى تكوین حزب طالئعي یتكون من طلیعة ,بین اعضاء المكتب السیاسي ذاتهالمزایدات 

اما محمد ,الن ذلك في اعتقاده اكبر ضمان للبالد , )1(المناضلین و لیس حزب عصابة سیاسیة واقلیة سیاسیة 
بناء حزب جماهیري و هو ما دفع به الى االبتهاج عندما بلغ عدد المنخرطین في الحزب خیضر كان یسعى الى 

و الهدف االساسي , ومما ال شك فیه ان هذا الصراع كان مفتعال 1963الف منخرط مع حلول سنة 300الى 
و فصله عن منه هو العمل من اجل السیطرة على الجبهة فخیضر و الجل ابعاد الموالین لبن بلة في الحزب 

وحتى یخفي خیضر اهدافه الحقیقیة اخبر ,الذي كان له تاثیر كبیر على بن بلة , بومدین اشتكى لفتحي الدیب 
)2(.فتحي الدیب ان هذه االعمال من شانها ان تضعف من شخصیة بن بلة

واقع تحت في حین بن بلة كان یصف خیضر بالرجعیة وانه یمنح العضویة في الحزب دون قید او شرط وانه 
)3(.تاثیر توفیق الشاوي المستشار و القانوني المصري النتمي الى حركة االخوان المسلمین

)4(ویذكر لبجاوي محمد ان بن بلة اقترح على خیضر اشراك بومدین في المكتب السیاسي بوصفه قائدا للجیش 

ه الشراك الجیش في السیاسة االقتراح علنا لما عرف عنه من معارضتوهدف بن بلة هو دفع خیضر الى رفض 
یتمثل في , اال ان هذا االخیر رد على االقتراح ردا ذكیا ,فتسنح الفرصة امام بن بلة الثارة بومدین ضد خیضر 

.وبذلك تمكن من تفادي الصدام مع بومدین , ان قضیة توسیع المكتب السیاسي من صالحیات المؤتمر وحده 

162ص,مرجع سابق , الجزائرنشوء الطبقات في ,االزرق )1(

1963جانفي 7:جریدة الشعب )2(

615ص,المرجع السابق,فتحي الدیب ) 3(

كما ان محمد خیضر 1998.القاهرة,دار الشروق ,1995-اإلسالميمذكرات نصف قرن من العمل ,)توفیق محمد(انظر الشاوي ) 4(
اخ مسلم انظر العدد الصادر بتاریخ ن خصومه یقدمونه على انه مباشرة بعد استقالته من اle mondeذلك في تصریح له لجریدة 

.1963ابریل 22و 21
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وصدور میثاق , 1964و ظلت طبیعة الحزب غامضة الى غایة انعقاد المؤتمر التأسیسي للحزب في ابریل 
ب ایضا اصبغ میثاق الجزائر على الحز , و وضع نظام داخلي للحزب تم تحدید شروط االنخراط فیه1964

. )1(الطبیعة الطالئعیة و نفى عنه نفیا قاطعا الصفة الجماهیریة

ونجد ان المادة االولى من النظام الداخلي للحزب قد قررت بشكل واضح على ان حزب الجبهة هو المنظمة 
لذا نجد میثاق الجزائر جد حریص على ان تكون تركیبته االجتماعیة من الجماهیر )2(الطالئعیة للشعب الجزائري 

.العامة لكن ال یحق لها ان تلعب دورا محركا في القیادة فهي لها دور حیوي

و ال یمكن لحزب طلیعي ان , ضرورة تنظیم و تاطیر كل الفئات االجتماعیة تشكل احدى مشاغل كل المناضلین 
)3(تعبئة الجماهیر و قیادتها و توجیهها اذا ما تقوقع على نفسه یكتسب القدرة على

.109ص 1964انظر میثاق الجزائر )1(

101ص,المرجع السابق,لونیسي)2(

102ص.المرجع نفسه) 3(
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:الصراع بین احمد بن بله واالتحاد العام للعمال الجزائریین - 4

اصبحت تحتل بعد استرجاع السیادة الوطنیة مكانة ,1956فیفري 24في ان هذه المنظمة التي تاسست
وكذا الى تنوع تركیبتها البشریة و , في المجتمع الجزائري كونها تضم بداخلها عددا ضخما من المنخرطین خاصة 

.   والثقافیة و السیاسیة,لعالقاتها المباشرة بجمیع نواحي الحیاة االقتصادیة و االجتماعیة

تطورات كثیرة تمیزت في ,والدولة من جهة اخرى , عرفت العالقات بین هذه المنظمة و الحزب من جهو 
عندما عقد االتحاد 1982ولقد استمرت هذه الوضعیة الى غایة , العدید من المرات بازمات و صراعات حادة 

هذه السنة من ضبط االتحاد و افریل حیث تمكن الحزب خالل9و 5مؤتمره السادس في الفترة الممتدة ما بین 
. من القانون االساسي للحزب120التحكم فیه بمقتضى المادة 

مباشرة بعد استرجاع السیادة الوطنیة دعوة قویة الى العمل على ضرورة استقالله , ظهرت في اوساط االتحاد 
المكتب السیاسي للجبهة و ما یدلل ذلك تصریح بن بله یرد فیه وان یكون بعیدا عن تاثیرات, كمنظمة نقابیة 

اذ كان اتحاد العمال یرید ان یكون مستقال في میدان االدارة و التسییر فهذا امر عادي و ""اصحاب هذه الدعوة 
اننا نجحنا بتحریر بالدنا و نحن متحدون لتحقیق مهام ,لكن االستقالل السیاسي یتنافى و برنامج طرابلس 

ویعتبر بن بله ان االستقالل السیاسي .)1(المستقبل وهي اهم مما حققناه لحد االن یجب علینا ان نبقى متحدین 
االتحاد یناقض برنامج طرابلس ولكنه برجوعنا الى المیثاق لم نجد فیه اي تحدید واضح للعالقة الذي یطالب به

في الدفاع عن المصالح التنظیمیة التي یجب ان تسود بین الحزب و النقابات فالبرنامج یقوم بحصر دور النقابات 
, ا ان الحزب یحترم استقالل النقابات ویذكر ایض, المادیة و الثقافیة للعمال بصفتها منظمات الطبقة الكادحة 

)2(.وبالتالي فان مطلب االتحاد العام للعمال الجزائریین كان مطلبا شرعیا بالرجوع الى ما جاء في هذا المیثاق 

.08/11/1962انظر التصریح كامال في المجاهد االسبوعي )1(
)2(Redjala ,l 'opposition en Algérie ,op.cit ,pp52-53
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حیث تعود بدایته الى ازمة , لكن على ما یبدو فان جذور الخالف بین االتحاد و المكتب السیاسي اعمق و ابعد 
حیث ان االمین الوطني لالتحاد انذاك ,والى الموقف الذي وقفه االتحاد والذي لم یغفره له بن بله , 1962صیف 

بطرحه لسؤال هام الى ,عن بقاء االتحاد بعیدا عن الصراع الدائر بین االخوة االعداء1962اوت 31صرح في 

؟والى اي جانب جبهة من جبهات الوالیات ؟ الى جانب جیش تحریر اي والیة؟ الى جانب ""جانب من سنقف""
نوات الثورة ال ؟ ان الشعب والعمال الضحایا االساسیین في سالمكتب السیاسي الذي انسحب منه العضوین 

)1(..نحن لم نقم بالثورة من اجل استبدال مشیل باخر ,یریدون ان یكون لعبا في ایدي الفرق المتصارعة 

كلف هذا االخیر رابح بیطاط للدخول في مفاوضات مع ,وبفعل تازم العالقات بین االتحاد و المكتب السیاسي 
دیسمبر 9وتمكن الطرفان من التوصل الى اتفاق یوم , جرمان قیادة االتحاد المتمثلة في امینه العام السید رابح 

)2(:وتتمثل ابرز محتویاته في . 1962

كما ,قیام العمال بانتخاب مسؤولیهم بانفسهم و بطریقة دیمقراطیة بدون حضور اي شخص غریب عن النقابة - 
.سینظمون مؤتمرهم و اجتماعاتهم بكل حریة

, مهمة حمایة مصالح العمالیسهر الحزب على احترام و حمایة حریة تنظیم و تسییر االتحاد الذي یتولى- 
ان كان ذلك على ان یتجنب الحزب كل اجراء من شانه ان یمس بحریة نشاط او تعبیر المناضلین النقابیین 

.داخال في اطار منظمتهم 

و برنامجه علة ان یكون متوافقا مع مطامع االشتراكیة مؤتمر االتحاد هو الذي یحدد توجه االتحاد - 

. ینسق االتحاد نشاطه و مواقفه و توجهه العام مع ادراة حزب الجبهة عن طریق اتصاالت دوریة - 

)1(Redjala,op.cit.p 53

.08/11/1962: انظر نص االتفاق كامال في المجاهد االسبوعي )2(
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حیث یتم اجراء انتخاب هیاكله و هیئاته بعیدا عن اشراف الحزب او حتى , من الناحیة التنظیمیة على االقل 
كما ان دخول الحزب في مفاوضات مع منظمة من المفروض ان تكون تحت اشرافه یدل داللة قاطعة , مراقبته 

ذاك من تلك االصوات التي ارتفعت كما یدل ایضا على تخوف النظام الحاكم ان, على مدى قوة هذه المنظمة 
ویبدو ان هذه الدعوة هي التي ارغمت المكتب السیاسي , منادیه بضرورة فتح الباب لتكوین احزاب سیاسیة 

و تفاوض معها كانها تمثل طرفا ال , للدخول في مفاوضات مع منظمة جماهیریة من المفروض انها تابعة له 
ثم یتم , كسب الوقت الى حین القضاء على دعاة التعددیة الحزبیة والهدف من ذلك هو , عالقة له بالحزب 

من االلتفاف  نحو مطالب االتحاد باالستقالل للقضاء علیها و یتضح  لنا ذلك من تصریح احمد بن بله باقل 
ماشى النها ال تت,ان نضع حدا للعبة االحزاب العقیمة ""اسبوع عن موعد انعقاد المؤتمر االول لالتحاد بانه یجب 

). 1(""مع متطلبات الجماهیر العمیقة 

االول , والذي حدت فیه انقسام بظهور اتجاهین , ولقد استغل الحزب فرصة انعقاد المؤتمر االول لالتحاد 
لعب رابح بیطاط دورا .العادة قبضته على االتحاد .والثاني یعارض ذلك , ینادي بضرورة اشراف الحزب علیه 

خالل كلمته التي تدخل بها اثناء المؤتمر حیث حاول من خاللها اقناع العمال بضرورة بارز في العملیة من 
حیث اشار الى ان غرض , اي اشراف الحزب علیه 1956الرجوع الى ما كان علیه االتحاد منذ ظهوره سنة 

لنقابة تحتاج فالحزب یدرك ان حیاة ا,وانما مساعدتها على التفتح . خنق منظمتهم واستعبادهم "" الحزب لیس 
كما طمان العمال بان المنتسبین للحزب و ".الى استقالل داخلى في تسییر شؤونها في جو تسوده الدیمقراطیة 

الموجودین داخل االتحاد لن یفرضوا وجهة نظرهم و لن یعرقلوا بذلك الدیمقراطیة التي یجب ان تسود النقابة 
)2(فعمل من هذا النوع لن یخدم الحزب وال النقابة .

.ولقد نجح الحزب في اعادة االتحاد الى حظیرته واالشراف علیه 

1963جانفي 21-17وكان انعقاد هذا المؤتمر في الفترة ما بین 11/01/1963جریدة الشعب )1(
21/01/1963جریدة الشعب )2(
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و هو الذي جعلهم 64ونسجل هنا ان شبح هذا الصراع قد خیم بشكل واضح على واضعي میثاق الجزائر 
یخصصون حیزا هاما من المیثاق للحدیث عن العمل النقابي و مقارنته بالعمل النقابي في النظام الراسمالي 

التحاد بضرورة االستقالل عن وهو ما یؤكد لنا تلك المقولة التي راجت خالل الفترة التي كان یطالب بها ا.
)1(من انه كان یرغب من وراء ذلك الى التشبه بالدول الراسمالیة ,الحزب 

و لها افق سیاسي , هي قبل كل شيء نقابة مطالب حیث یؤكد میثاق الجزائر ان النقابة في النظام الراسمالي
ناما في نظام تكون فیه السلطة بید العمال والفالحین فان االفق لیس واحد بل ا,وراء كل مطلبها االقتصادي 

ویحدد المیثاق ان دور النقابات یتمثل في المشاركة المباشرة , قد تاخذ مغزى خطیر معادیا للثورة مطالبة ال
)2(.الحیاة االقتصادیة وان تحرك من القاعدة الى القمة الحلول التي یفكر بها العمالللعمال في 

.112ص 1964انظر میثاق الجزائر )1(

.117المرجع السابق ص ,لونیسي ) 2(
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1965جوان 19انقالب  الفصل الخامس 

:دوافع انقالب الجیش على بن بلة- 1

، سیجد نفسه أمام كم هائل من األسئلة، ومما ال شك 1965جوان 19المتأمل فیما حدث یوم إن
انقالب الجیش على أحمد بن بلة بعد أن إلى، ماهي األسباب الحقیقیة التي أدت فیه أن أبرز هذه األسئلة

الفساد الذي استشرى في نظام أحمد بن بلة، إلىهل یعود السبب السلطة ؟إلى1962أوصله في 
خطها الصحیح،  ولهذا إلىقطار الثورة إعادةحاكم دكتاتوري فأراد المنقلبون علیه إلىوتحول هذا األخیر 

بإعادةوهل قام هؤالء الذین أطاحوا بأحمد بن بلة " ثوري حركة التصحیح ال" أطلقوا على حركتهم اسم 
االعتبار لمبدأ القیادة الجماعیة الذي عمل أحمد بن بلة كل مافي وسعه للقضاء علیه بواسطة دستور 

؟ أم أن األسباب الحقیقیة هي أبعد وأعمق من ذلك ؟                                         ) 1(1963
للوهلة األولى بأن ما حدث سیستنتج منه )2(1965جوان 19المتمعن في محتویات بیان إن

محاولة صادقة للقضاء على الحكم الدیكتاتوري الذي تجسد بشكل بارز في نظام أحمد في ذلك الیوم فعال
إرجاعبن بلة وأن الذین قاموا بالحركة لم تكن لهم أي أطماع سلطویة، وبأن هدفهم األساسي والوحید هو 

بیانهم بتعداد أخطاء الرئیس بن بلة،والمتمثلة في نصابها، ولقد قام أصحاب الحركة فيإلىاألمور 
إلغائهوالمتكررة من أنه یمثل بمفرده الجزائر والثورة االشتراكیة في آن واحد، وبالتالي المستمرةادعاءاته

، والتالعب بأموال البالد، وبرجالها، وارتكز في لآلخرین، كما أنه أقام حكمه على تبذیر التراث الوطني
)3(.غموض والكذب واالرتجال والدیماغوجیة وانتهاك الحریات الفردیة والعامةذلك على ال

ومن أبرزها التصرف بهذا الشكل  إلىویمكن لنا القول أن هناك عدة عوامل دفعت بالرئیس بن بلة 
عد أن وافق له اعتماده على الجیش منذ البدایة، وهي الجهة الوحیدة التي كانت تملك القوة، وخاصة ب

المؤتمر التأسیسي لحزب جبهة التحریر الوطني، على تشكیل الملیشیات الشعبیة، بعد أن أصبح مقتنعا أن 
توازن بینه إیجادفهدفه من هذه المیلیشیات هو ،قیادة الجیش أصبحت تشكل خطرا واضحا على مستقبله

802ص , 1965, جویلیة6الثالثاء , 56عدد, أنظر محتویات البیان في الجریدة الرسمیة) 1(

.1965جویلیة 6الجریدة الرسمیة : أنضر البیان كامال في) 2(
89- 88ص , الخولي, أنظر هذه األسباب أیضا كما حددها هواري بومدین في)3(
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وبین قادة الجیش بواسطتها، وهناك بعض التصریحات التي كان یدلي بها بعض المسؤولین المقربین جدا 
إلیه، ونذكر منها على سبیل المثال التصریح الذي أدلى به الحاج بن عال الذي أصبح رئیسا للمجلس 

الوطني التأسیسي بعد استقالة  فرحات عباس وترشیح أحمد بن بلة لمنصب رئاسة

ال ، وبأنه الرجل الذي اإللهیة إلنقاذ الجزائرأنه الرجل الوطني المرسل من العنایة الجمهوریة على
حد إلىجعل أحمد بن بلة یصاب بالنرجسیة ویصل فهذا كله. )1(یتعب في نضاله وأنه معصوم من الخطأ

.)2(تقدیس شخصیته وعبادتها وهو ما جعله یصرح أنه یعد للفرصة األخیرة للجزائر
أن الكثیر من الذین شاركوا في هذه الحركة یتفقون تقریبا في األسباب إلىهنا اإلشارةوتجدر 
حكم والمتمثل في الحكم الفردي، القیام بها، وتنحصر كلها في ممارسات بن بلة للإلىالتي أدت بهم 

والقیادة الجماعیة التي . الشخصیة الفردیة على حساب الشرعیة الثوریةإبرازوسیاسة النفوذ المفرط وحب 
كما قام أحمد بن بلة . )3(العمل المشترك والتشاور الدائم بین المسؤولین في جمیع میادین قیادة الدولةتقر

خلق إلىالمكتب السیاسي من مهمة اتخاذ القرار، وكان یقوم بتصرفات غیر مدروسة، مما أدى بإبعاد
الدولة، ویقول على منجلي المسیرة لشؤوناإلطاراتحالة من انعدام االستقرار في البالد وكذا في وسط 

أن النتیجة الحتمیة لمثل هذه التصرفات غضبا واسعا شمل قطاعات كبیرة في أوساط الجیش 
ومن حق الدارس أن یتساءل هل فعال هذه هي األسباب الحقیقیة والعمیقة التي أدت إلى ) 4(.والمناضلین
مما الشك فیه أن هذه األسباب ما هي في الحقیقة إال  األسباب الظاهریة المقدمة .جوان؟19قیام حركة 

الى الشهور الحقیقیة فهي تعود جذورهاللرأي العام الوطني والدولي في آن واحد، أما األسباب

yafsah,la question du pouvoir en algérie :P 109 (1)

Le monde :17/09/1962 (2)

.1989أكتوبر 9في حوار له مع جریدة الشعب ) الطاهر(الزبیري )3(

1989أكتوبر 9في حوار له مع جریدة الشعب ) علي(منجلي )4(
)5 (1974
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إلى سدة الحكم على أكتاف قیادة األركان العامة، وهناك إلى الشهور األولى التي وصل فیها أحمد بن بلة
العدید من األدلة المؤكدة لذلك أبرزها محاولة كل طرف احتالل المراكز الحساسة في أول حكومة جزائریة 
بعد استرجاع السیادة الوطنیة، ویظهر ذلك مثال في فرض بومدین ألحد رجاالته على رأس وزارة الداخلیة 

مناصب وزاریة سلمت 5، وافتكاك بومدین ) 1(ات األمن الوطني وهو أحمد مدغريللسیطرة على قو 
لعناصر من الجیش، وفي المقابل قیام بن بلة بفرض محمد خمیستي على رأس وزارة الخارجیة لیلعب 

التي لم تكن تتوقف من أجل كسب المزید أیضا محاوالت أحمد بن بلةونذ كر.عالقاته مع العالم الخارجي
من التأیید الشعبي له عن طریق الخطب والتجمعات الشعبیة وعملیات القضاء على ماسحي األحذیة في 

العاصمة وغیرها من المدن، والتي أشرف على الكثیر منها، وكذا محاولته لخلق قوة عسكریة موالیة له في 
فكرة تكوین میلیشیات شعبیة تابعة للحزب لحمایة مسیرة الثورة ، عندما اقترح1964مؤتمر الجزائر سنة 

االشتراكیة،وهدفه األساسي من االقتراح هو تكوین جیش موازي للمؤسسة العسكریة بهدف التحرر

)2(.قبضة الوصایة التي كان یفرضها وزیر الدفاع على مؤسسة الرئاسةمن

مدین هذا االقتراح بحكم أنه كان قد استخلص من مختلف التجارب العالمیة أن تعدد عارض بو 
الجیوش یؤدي إلى االصطدامات والحروب األهلیة، وأن وحدة الجیش وتماسكه یعتبر شرطا أساسیا 

لحمایة الدولة من الفوضى واالضطرابات، ولقد صوت المشاركون في المؤتمر لصالح فكرة بن بلة، فأسرع 
ین إلى وضع حلفائه ورجاالته خفیة على رأس هذه المیلیشیات ألنه تفطن بحكم البدیهة إلى األهداف بومد

البعیدة التي كان یرمي بن بلة إلى تحقیقها، خاصة بعد أن اكتشف أن بن بلة كان یشتري أسلحة وأجهزة 
باخرة صینیة ه إلى رسو لهذه المیلیشیات دون إخبار بومدین قائد الجیش، وقد أشار خالد نزار في مذكرات

)3(محملة باألسلحة بمیناء الجزائر دون أن یعلم بذلك مسبقا بوصفھ مسؤوال على العتاد العسكري آنذاك

(1) جوان توفي في 19ویعد أحد مدبري انقالب 1957من نواحي السعیدة ومن أسرة غنیة، التحق بالثورة سنة )1(
دیسمبر10ظروف غامضة یوم  

Yousfi (m’hammedà) : le pouvoir-fave voilée de l’algérie 19962-1978 p 54-55 )2(

Nezzar (khaled) : mémoires du géneral (alger 1999) p92 )3(
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خلق نوع من الصراع بین هواري بومدین والعقید الطاهر الزبیري بعد قیامه إلىكما سعى أحمد بن بلة 
في األمر، والذي كان في زیارة بتعیین هذا األخیر قائدا لألركان العامة للجیش دون استشارة وزیر الدفاع 

یقوم بخلق صراع بین الطرفین داخل الجیش االتحاد السوفیاتي، حیث اعتقد بن بلة بأنه بهذا العمل سإلى
أن بومدین كان أذكى من بن بلة في إالوتحیید المؤسسة العسكریة، إضعافمن شأنه أن یساعد على 

)1(.صفهإلى اكتساب الطاهر الزبیري إلىتعامله مع هذه القضیة حین سعى 

ل على إبعاد مؤیدي السلطة عندما أخذ في العمإلىالذین أوصلوه إثارةوتمادى أحمد بن بلة في 
تنحیة أحمد إلىمن السلطة بهدف عزل هواري بومدین عن هؤالء، حیث بادر في البدایة بومدین وأنصاره

رة التوجیه الوطني مدغري من وزارة الداخلیة، وقاید أحمد من وزارة السیاحة، ونزع نصف صالحیات وزا
أوج قمتها بمحاولته تنحیة عبد العزیز إلى،ووصلت هذه العملیة )2(التي كان یشرف علیها شریف بلقاسم

، وهذه )3(1965كمستشار برئاسة الجمهوریة في ماي وٕالحاقهبوتفلیقة من منصبه كوزیر للخارجیة، 
.المحاولة هي القشة التي قصمت ظهر البعیر

114-113ص : الخولي، مرجع سابق)1(

یلقب بسي جمال نشأ وترعرع ودرس في كل من الغرب الجزائري ،1930جویلة 10ولد في عین البیضاء یوم )2(
، عین وزیرا للتربیة في حكومة بن بلة الثانیة ثم وزیرا للتوجیھ، ویعد من 1957والمغرب األقصى، التحق بالثورة سنة 

1967على جھاز حزب جبھة التحریر الوطني عین سنة اإلشرافان، وكلف بعد االنقالب بمھمة جو19مھندسي انقالب 
.1975وزیر دولة مكلف بالمالیة والتخطیط استقال من منصبھ سنة 

، انظر 2001جوان 24-18في حوار لھ مع جریدة الخبر األسبوع ) الطاھر(الزبیري )3(

Bourges (Hervé) : l’algérie à l’épreuve du pouvoir (paris 1967)P 125.

.184ص : بورج: أیضا
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من وزارة الخارجیة أبعادا سیاسیة لم تكن في حسبان أحمد بن إبعادهبوتفلیقة لمحاولة ولقد أعطى 
. بلة، وحدث بها أقرب القربین ألحمد بن بلة و من بینهم الحاج بن عال وبشیر بومعزة أحمد محساس

یستطیع بن بلة بدون شك أن یتخذ مثل هذا القرار بحق أي وزیر " بوتفلیقة یدافع عن نفسه بقوله وكان 
سیوي قد یبدو قرار عشیة انعقاد المؤتمر األفروآلكنني أنا وزیرا للشؤون الخارجیة، واتخاذ هذا التقني

الدبلوماسیة لكنني شخصیا وللسي بومدین، فضال عن ذلك أنا لست فقط رئیسإلياالجراء اهانة موجهة 
هو الذي یقرر إذنأیضا عضو مكتب سیاسي، ومكلف بالعالقات الخارجیة في الحزب، والحزب وحده 

)1(رحیلي

األوضاع، بأنه یستجیب في هذه العملیة لطلب وحاول بن بلة أن یبرر قراره ذلك بعد أن تأزمت
لدیه أي شكوى في أن مسؤول الحزب الحاج بن عال نفى أن تكون إالمن مسؤولین في الحزب، إلیهرفع 

حق وزیر الخارجیة، وان مسؤولیة القرار تقع على أحمد بن بلة وحده، وهذا ما جعل الحاج بن عال یطلب 
.                                )2(الحزب مبادراته الخاصة والفردیةإلىمن رئیس الجمهوریة بأال ینسب 

" ویذكر بشیر بومعزة أن ماقام به أحمد بن بلة في حق عبد العزیز بوتفلیقة قد رأى فیه هواري بومدین 
خاصة وان نفوذه كوزیر للدفاع داخل الحكومة أخذ یتقلص تدریجیا منذ أكثر من سنة " استفزازا ال یحتمل 

بذهاب بعض رفاقه األوفیاء، وفقدت جماعة وجدة مجموعة من قالعها المحصنة داخل الجهاز التنفیذي، 
)                          3("فبومدین بدأ یشعر أن موازین القوى انقلبت نظریا لصالح أحمد بن بلة 

التي كنتیجة طبیعیة للتطورات جوان في حقیقة أمرها جاءت19ومن كل هذا یمكن لنا القول أم حركة 
، والذي امتاز بوجود صراع خفي بین أحمد بن بلة من جهة وهواري بومدین 1962عرفتها الجزائر منذ 

ومجموعته من جهة أخرى، هذا الصراع الذي كان موجودا بشكل خفي منذ ما قبل انعقاد المؤتمر 

87-86ص الخولي: انظر أیضا-،185-184مصدر سابق ص : بورج)   1(
.       185ص : ذاكرة عصر: بورج)   2(
2002جوان 23- 17في حوار له مع جریدة الخبر األسبوعي) بشیر( بومعزة )    3(
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، بل و األكثر من ذلك فان العقید هواري بومدین كان یخطط لالستیالء 1964التأسیسي للحزب في أفریل 
وذلك النار قضیة وقت فقط ال غیر، إطالقعلى السلطة منذ أصبحت قضیة التوقیع على اتفاقیات وقف 

والذي وجده مجسدا في شخص أحمد بن عندما كان یبحث عن الرجل الذي سیراهن علیه لتحقیق أهدافه،
قام هواري بومدین باسترجاع السلطات التي فوضها ألحمد بن بلة مباشرة غداة 1965جوان 19بلة وفي 

، ما كان بومدین یردده ، ومما یجعلنا أكثر اقتناعا بهذا التحلیل)1(1962استقالل الجزائر في جویلیة 
حسب شهادة بشیر بومعزة بأن بن بلة كان مصمما بشدة أن یتعارك مع الرجل الذي خدمه بوالء منذ األیام 

حدثأن ما ومن هنا یمكن لنا القول . )2((الضربة القاضیةإلیهاألولى لالستقالل، والذي یستعد أن یوجه 
.ئما داخل السلطة بین أحمد بن بلة وهواري بومدینجوان یعد بمثابة حسم للصراع الذي كان قا19في 

bennoun,el kenz,le hasard et l’histoire :tI p 297 )4(

في حواره مع جریدة الخبر األسبوعي، مرجع سابقبومعزة)     5(
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:اتهام بن بلة بتصفیة رفقاء الثورة- 1

بقضائه على المخالفین له في الوقت الذي بدأ یقرب فیه بومدین وبتفلیقة وبومعزة، اتهم بن بلة
ألقي القبض على محمد بوضیاف رفیق دربه في الثورة والسجن 1963وعلى سبیل المثال في بدایة عام 

والكفاح ووضعه في السجن في ظروف جهنمیة، بن بلة في دفاعه عن نفسه في حوار له مع أحمد 
ى قناة الجزیرة فند بأن بوضیاف كان في السجن بقوله لم یكن في السجن،لم یكن في السجن، منصور عل

عباس فرحات اختیر بعد االستقالل رئیسا للمجلس : بقي موجهان بلة حین قال لهأیضا أصبع االتهام
لم تقبل األطروحة، ،)1(رالتأسیسي وكان ینادي بالتعددیة الحزبیة والدیمقراطیة والرجوع للشعب في االختیا

وألقیته هو أیضا في االقامة الجبریة في أدرار، بن بلة یرد على أن هذا تبسیط أكثر من الالزم لألمور 
وقال أن أي أحد من الذین ذكرهما لم یدخل السجن بحیث قال أن االقامة الجبریة التي فرضت علیهم لم 

لهم حق التحرك بحریة وبالنسبة لفرحات عباس تكن في زنزانة أو ثكنة وانما كانت في مدینة حیث یحق 
للثورة والبد أن تقوم الثورة ببعض أهدافها، مثل توزیع الثورة وأن یتم فكان یجب فعل ذلك، لیتم عمل فرز

القضاء على الرأسمالیة التي كانت تمیز عهد االحتالل الفرنسي، ال بد أن تعاد الثورة الى أصحابها من 
السیطرة الرأسمالیة على هذه الممتلكات مرة أخرى، لكن فرحات عباس كان أهل الجزائر، واال تعود

یعارضني في هذا التوجه ورشح نفسه ضدي في المجلس الوطني ودعم ضدي، لم یكن معي بكل 
صراحة، كذلك لم یكن محمد خیضر معي في مسألة التیسیر الذاتي، فاضطررت أن أقدم بذلك حتى أتمم 

.                                                         مسألة توزیع الثورةخطواتي التي قمت بها في 
هل الخالفات تحول من بیده السلطة بنفي الثوار الذین قضوا مشوار ثوري طویل : أحمد منصور یقول

)2(.معا، لمجرد اختالف في اآلراء وكیف تصل تلك الخالفات لحد سجنه أو اغتیاله

240ص,المصدر السابق,احمد منصور)1(

241ص,نفسه )2(
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بن بلة طبعا أجاب بأن السجن أو االغتیال،ال، ال بصرخة، ویقول من الممكن أن ینفیه، ویؤكد أن 
لم یكن یثق في من كان منهم على صواب؟، فبن بلة: المرحلة كانت فرز داخل الثورة ویبقى االشكال

)1(.وبهذا اتهمه البعض بأنه جنى على الجزائر بنظامه. النظام الرأسمالي

: خالفه مع محمد خیضر-/أ

من بین األحداث السیاسیة التي وقعت في ذلك الوقت وأثارت ضجة كبیرة هي استیالء محمد خیضر 
نك، وهرب بها من الجزائر ونشر هذا في عدة ملیون فر 40بمقدار على خزینة الدولة وقدرت قیمتها آنذاك 

54ص"االشكاالت الكبیرة في الجزائر" مصادر منها ما ذكره الكاتب الفرنسي جاك دولتیه في كتابه 
بن بلة یقول في هذا الحدث ویقول في خیضر أنه رحل فاضل ولم یكن لصا وكان من مؤسسي حزب 

مسألة اعتراضه على التیسیر الذاتي الذي بدأت به نظام الشعب، ورغم اختالفي معه في أشیاء كثیرة ك
حكمي حیث لم یكن متفقا معي، حتى أنه أقام عالقات مع أناس معارضین لي، اال أنه لم یكن سارقا أو 
لصا على االطالق، بل كان من أحسن الناس خلقا، وسبب أخذه األموال وهروبه راجع الى خالفه معي 

أنه سیستخدمها ضد نظام حكمي ألنه كان غیر راضي عنه، ومعنى ذلك أن هدفه كان وكان یعتقد 
سیاسیا محضا، لكنه لم یكن لصا حیث خرج الى سویسرا ووضع األموال في بنوك سویسریة ولم یتصرف 
فیها ورفعت قضیة ضد البنوك السویسریة واسترجع المال بنقصان وسبب ذلك أنه أعطى المعارضة قسما 

ال قبل ایداعها في البنوك السویسریة، ویقول بن بلة أنه یبقى رجل فاضل ویدافع عنه بكل من األمو 
)1(. حماس

235ص.المصدر السابق ,منصور)1(



1965جوان 19انقالب  الفصل الخامس 

:                                                                 مقتل وزیر الخارجیة خمیستي/ ب 
دارت أصابع االتهام حول بن بلة وبومدین وأن اغتیال وزیر الخارجیة كان محاكا ومدبرا من 

أسدل الستار عن هذه القضیة وتكلم بكل صراحة للمرة األولى في هذا الموضوع وقال قبل هؤالء، بن بلة 
أن مقتل خمیستي لم تكن له عالقة بالسیاسة كما یعتقد الجمیع، ونظرا لتقربي منه ومعرفتي الوطیدة به 
أقول أن مسألة مقتله كانت شخصیة وخاصة حیث أنه أراد أن یتجوز من امرأة كانت مخطوبة النسان 
آخر قبله، ولم یكن یعرف ذلك، فقتله الرجل مع العلم أن مقتله لیس له عالقة بالسیاسة وال یمكن الجزم 

في هذه القضیة فقط لقول بن بلة هذا ویبقى االشكال معلق الى ظهور الحقائق فغیر معقول أن یكون هذا 
رة التي كان فیها بن بلة سبب اغتیال انسان في حجم محمد خمیستي خاصة وأن فترة اغتیاله زامنت الفت

)1(.  یقوم بتصفیة رفقائه السیاسیین الذي كان یعتقد أنهم یهددون مركزه

238-237ص,المصدر السابق ,منصور )1(
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:اغتیال العقید شعباني -/ج
بعدما قاد عبد اهللا بلهوشات الفوات العسكریة وزحف بها باتجاه معقل شعباني ورجاله لمحاصرتهم في 

بسكرة، اال أنه لم تقع مواجهة دامیة بین الطرفین اذ تخلى رجاله عن والئهم له، وانضموا الى الجیش 
لوطني، ولم یبقى سوى فرقة صغیرة تدافع عنه، ولكن بعد تأكد شعباني من عدم قدرته على مواجهة ا

القوات الزاحفة فر من بسكرة وتحصن بأحد الجبال القریبة لكن قوات الجیش الحقته الى سفح الجبل وألقت 
سبتمبر 2ة حتى جویلی7، ونقل هو ورفاقه الى سجن الهواري بوهران وفي الفترة من )1(القبض علیه

وكثفت وسائل االعالم المرئیة والمسموعة والمكتوبة "التمرد"، عملت السلطة للقضاء على جیوب 1964
في تشویه سمعة شعباني ووصفه بشتى نعوت االحتقار والتشویه، وصدرت عدة مراسیم رئاسیة بتنفیذ 

.            )2(األحكام العرفیة فورا وال تقبل الطعون أو التأجیل
نصبت المحكمة العرفیة برئاسة قاضي مدني وسیق محمد شعباني ورفقائه الى 1964سبتمبر 02وفي 

المحاكمة ودامت المحاكمة أكثر من اثنا عشر ساعة، وجهت فیها العدید من التهم التي تدین كلها محمد 
الذي كان من بین المتهمین بعض االتهامات الخطیرة التي شعباني ویكر الرائد محمد الشریف خیر الدین

وجهت الیه منها عصیاته ألمر عسكري لمقاتلة قوات تمرد آیت أحمد حسین ورفضه الدماج بعض ضباط 
جیش الحدود في قیادته وقتله للحركة والقومیة وجماعة بن لونیس والخونة بعد االستقالل ومحاولة انفراده 

الجلسة الطویلة للتشاور والتقدیر في األحكام جاء الحكم باالعدام على محمد وبعد رفع.  بالصحراء
.                                 شعباني والسجن المؤبد للضابط العریفي الجیاللي وبراءة بقیة المتهمین

الجزائري اني أطلب من اهللا والشعب " ؟ فكانت كلمته ...طلب منه الرد على الحكم، ویتكلم مع من یشاء
وأوصى محمد الشریف " أن یغفر لي ألني كنت من المساهمین والمساعدین لهذه الفئة الظالمة في الحكم 

".                                                                              خیر الدین خیرا بأمه

59، ص 1,2011ط,الطاهر الزبیري، نصف قرن من الكفاح، الشروق للنشر، الجزائر) 1(
101الهادي أحمد درواز، المرجع السابق، ص   )2(
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وبعد رفع الجلسة الطویلة للتشاور والتقدیر في األحكام جاء الحكم باالعدام على محمد شعباني والسجن 
.                                                 المؤبد للضابط العریفي الجیاللي وبراءة بقیة المتهمین

اني أطلب من اهللا والشعب " ؟ فكانت كلمته ...ب منه الرد على الحكم، ویتكلم مع من یشاءوطل
وأوصى محمد " الجزائري أن یغفر لي ألني كنت من المساهمین والمساعدین لهذه الفئة الظالمة في الحكم 

".الشریف خیر الدین خیرا بأمه
واتصل رئیس المحكمة برئیس الجمهوریة أحمد بن بلة یعلمه بالحكم، ویلتمس منه توظیف 

صالحیاته القانونیة المخولة له، اال أن صمت الرئاسة أقر الحكم وفي فجر الیوم الموالي نفذ الحكم ومات 
د بن باة كان مستعجال في قتله وتـأخر وشیع من الرئاسة في ذلك الوقت أن الرئیس أحم.محمد شعباني

ویغلق أبواب الوساطة أو الشفاعة له من أي طرف وضاع دم .. سفره الى القاهرة حتى نفذ الحكم؟ 
وبومدین تبرأ من )1(الرئیس أحمد بن بلة اتهم الجیش بقتلهف. شعباني بین الفئات المتنافسة على السلطة

.مدعما ذلك باطالق سراح رفقاء شعباني المسجونین)4(الرئاسة في استجوابه مع لطفي الخولي

2003برنامج شاهد على العصر )1(

1965عدة مقاالت صائفة ,جریدة الشعب ) 2(
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ان هذه الدراسة بشكل عام اعتمدت على مبدأ االختصار و تبسیط المعارف التاریخیة رصدت بمنهجیة 
هي ووسعت لتاریخ لمرحلة اساسیة من مراحل التاریخ المعاصر , علمیة سیرورة تطور االوضاع السیاسیة 

هي اول مرحلة ألنهاالتي عاصرتها و باألحداثمرحلة ما بعد االستقالل مباشرة التي یشهد التاریخ لها 
للدولة الجزائریة ذات الكیان المستقل قمنا بالتمحیص و البحث مالیا فیها لنستطیع فهمها و فهم المراحل 

.مع العلم ان الكتابة فیها تحتاج لجهود كبیرة الموالیة 

ة تتبع التطورات السیاسیة لقد حاولت الدراسة في اطار استعراض االوضاع السیاسیة و المبادئ القیادی
حیث التفككات ""التي تدعى ازمة المصالیین ""التي نشبت في ظلها الثورة و تبین لنا انها انطلقت اثر ازمة 

التي حصلت على حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة افتعلت صراعات حادة ربما كانت سببا في تفجیر 
.االنفراد بالحكم من قبل مصالي محاولةوومن اهم اسباب ذلك الصراع ه..الثورة 

كان یدعوا الى الجماعیة في '' بیان نوفمبر""كل وثیقة او نص فيقیادة جماعیة مبدأاندلعت الثورة تحت 
هذه االخیرة التي سببت ازمة و مشكلة واكبت مراحل تطور الثورة و امتدت الى ما بعد انتهائها ..القیادة 

, كتل ن عشیة استرجاع السیادة الوطنیة برزت داخل جبهة التحریر عدة واسترجاع السیادة الوطنیة حیث ا
تشكلت على انقاض التشكیالت السیاسیة القدیمة باالضافة الى التكتالت الداخلیة و الخارجیة المترتبة عن 

وقد كانت تلك الرؤوس تتسابق, لذا تجلت الجبهة في النهایة االمر كقوة متعددة الرؤوس . مرحلة الثورة 
بقوله ان مؤتمر طرابلس كان منبر ,وهو االمر الذي یؤكده محمد بوضیاف , من اجل الوصول الى السلطة 

.وابرز هذه المنابر قوات الحدود , لعدد من التیارات المتطلعة الى االستیالء على السلطة 

: ویحصر محمد حربي هذه المنابر في ثالث اتجاهات 

تة التي سطرت ثالث اهداف اساسیة للعمل وفقها والسعي لتحقیقها  وهي استراتیجیة الحكومة المؤق
من اجل االنتقال الطبیعي للسلطة من االدارة , احترام اتفاقیة ایفیان و البقاء كممثل وحید للشعب الجزائري 

.االستعماریة الیها 
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اعتبارها صاحبة ملف المفاوضات استراتیجیة قیادة االركان المعارضة التفاقیات ایفیان و للحكومة المؤقتة ب
فلقد صرح الرائد سلیمان قاید احمد الذي مثل الجیش في . وهو ما ادى الى تعمیق الخالف بین الطرفین 

, غیر مشرفة على ظهر الثورة ان الحكومة المؤقتة قد سقطت في تسویة , الوفد المفاوض في ایفیان 
تمكنت هذه القیادة من ان تتحول الى قوة سیاسیة بعیدة .وطلب من اطارات الجیش ان ال تقبل بهذه االهانة 

. كما تمكنت من تحویل العمل السیاسي شیئا فشیئا الى الجیش , عن مراقبة الحكومة المؤقتة 

والمؤیدة لقیادة االركان , و المعارضة للحكومة المؤقتة استراتیجیة احمد بن بلة الرافضة التفاقیات ایفیان 
لهذا سنجد احمد بن بلة منذ خروجه من السجن و هو ,ضرورة انشاء مكتب سیاسي التي یتفق معها على

موطدا في الوقت ذاته على عالقاته , ویتهمها بالعمل على االستحواذ على السلطة , ینتقد الحكومة المؤقتة 
االصالح ,االسالم .العروبة : ولقد اعتمد في هذه االستراتیجیة على المبادئ الثالثة التالیة , بقیادة االركان 

.الزراعي 

و هي فترة التي كان على كرسي السلطة 1965-1962كانت الدراسة محصورة في الفترة ما بین 
فیها الراحل احمد بن بلة الذي كثرت االتهامات حوله و حول التخلي عن رفقائه و جر البساط من تحت 

ن رفقاء الجهاد یوما یدا واحدة اصبحوا اعداء سلطة الجل انفراده في اتخاذ القرارات و بعد ان كاارجلهم
لیحدثوا شرخا في التاریخ السیاسي انذاك و یتركوا المؤرخ معلقا في استخالص ...واغتالوا بعضهم البعض

الحقائق  


	1واجهة المذكرة
	2شكر وعرفان
	3مقدمة الميموار
	04فصل تمهيدي
	4الفصل الاول
	5الفصل الثاني
	06الفصل الوال
	6الفصل الثالث
	7الفصال الثالث الجزء الثاني
	8الفصل الرابع
	الفصل الخامس
	خاتمة

