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ƖراƬƗƢمة المƏƑƽ:  
-F-S-M :     Fediration Syndicale Mondiale. 
-S-C.I :       Service civile internationale . 
-C-A-U :    Comité d’Action Universitaire. 
-C-C-E:     Comité de Coordination et d’Exécution. 
-C-I-S-L:   Confédération International des Syndicats Libres. 
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-C-N-R-A: Conseil National de la Révolution Algérienne. 
-C-O-M:    Commandement des Opérations Militaires. 
-D-P-U:      Dispositif de la Protection Urbaine. 
-E-M-G:    Etat Major Général.  
-G-P-R-A:Gouvernement Provisoire de la République 

Algérienne. 
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-U-G-T-A: Union Générale des Travailleurs Algériens. 
-U-G-T-A-N:Union Générale des Travailleurs de l’Afrique   

Noire. 
-U-G-T-T: Union Générale des Travailleurs Tunisiens. 
-U-S-T-A: Union Syndicale des Travailleurs Algériens. 
-O-A-S:     Organisation Arméé Secrete. 
-S-A-S:       Section Administrative Speciale. 
-Z-A-A:      Zone Autonome d’Alger. 



  

  :مƾدمة 
تƲهر من خالل  إن من يستعرƯ تاريƣ اإلنسانية، يالحƲ أن عƲمة األمم

التضحيات التي قدمتها  دفاعا عن أوطانها، من كل اعتداء مهما كان نوعه أو 
  . شكله

والشعب الجزائري ، يعتبر من الشعوب الرائدة في هذا السياق نƲرا لما 
قدمه أبناءǉ من تضحيات جسام ،عبر التاريƣ في الدفاع عن أرضهم، ومقوماتهم 

  .لعصور العديدة لالحتالل األجنبي عبر ا
ولعل أبرز وأعƲم صورة لذلك الكفاح الذي خاضه الشعب الجزائري عبر 

حيث وهب  1962-1954التاريƣ نجد ما قدمه من تضحيات خالل ثورة التحرير 
فيها أعز ما يملك، أال وهي الحياة، هذا بالنسبة للذين استشهدوا ،أما اللذين بقوا 

ة التحريرية، فƎنهم واصلوا عطائهم على قيد الحياة فƎلى جانب مشاركتهم في الثور
  .لبناء الجزائر المستقلة 

غير أن تاريƣ الجزائر عموما،و الثورة التحريرية بوجه التحديد وإضافة 
إلى النقص الكبير الذي يعانيه ،فƎنه يتعرƯ اليوم إلى محاولة الطمƩ والتزييف ، 

رموز الدولة من خالل كتابات سابقة وحديثة ،حاولت والتزال تحاول المساƩ ب
  .الجزائرية وتضحيات شعبها ولم يسلم منها ال األموات و ال األحياء 

و رغم الجهود المبذولة من طرف العديد من المؤرخين النزهاء، وإلى 
جانب بعƯ الدراسات الحديثة التي اهتمت بالموضوع وحاولت معالجته بطريقة 

و السيما أن الكثير ممن علمية محايدة، فƎن الطريق الزال بحاجة إلى من يشقه ،
  .صنعوا الحدث مازالوا على قيد الحياة 

إن الموضوع الذي اخترته في هذǉ الدراسة يتعلق بشخصية بارزة في 
دǋر Ƣ ǅƓ ƹƨǋǐ ǅƓدǏƺ Ɣ «الحركة الوطنية و الثورة التحريرية، ويحمل عنوان 

تاريƣ وهو لبنة أردت بها المساهمة في إثراء  Û1962«Û 1954الǋƙرƔ الƟƗرǐرǐة 
الذين مايزال الغموƯ يكتنف مسارهم النضالي  رجال الثورة التحريرية،

ومسيرتهم الثورية ،لدǎ جيل االستقالل ، أو أن الشيء المعروف عنهم، ورد 
بتناقƯ صارƢ أو بƎغفال الكثير من جوانب نشاطهم وجهودهم،و التركيز على 



  

يرǎ من خاللها  بعƯ األحداث التي ميزت مسيرتهم ،ومحاولة اتخذها كمرƈت
  .ويحكم بها عليهم

  :إن اختياري لهذا الموضوع نابƴ من اعتبارات عديدة ألخصها فيما يلي
  .األثر البالƸ الذي تركه الرجل في الحركة الوطنية والثورة التحريرية  *
أنه قام أيضا بƎرساء قواعد النƲام وكان مثال يقتدǎ به في االنضباط سواء تعلق  *

صار الحريات الديمقراطية ،أو داخل جبهة التحرير الوطني األمر بحركة انت
  .والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية

تقلدǉ لعدة مسؤوليات ،و تنفيذǉ لمهام عديدة ،بنجاح كبير وبدون أية خلفية  *
إيديولوجية أو حسابات سياسية عكƩ بعƯ األشخاص الذين يشهد التاريƣ اليوم 

كة الوطنية ،أو الثورة التحريرية كان يهدف في األساƩ عليهم بƋن التحاقهم بالحر
  .إلى اإلنفراد بالقيادة والزعامة ال غير 

و انطالقا من هذǉ االعتبارات ،فƎن الموضوع يحتاƜ إلى هذǉ الدراسة، 
كون الكثير من  جوانبه يعتريها الغموƯ ،و يحتاƜ إلى المزيد من التوضيح 

ال في عدة محطات بارزة من الثورة والتحليل، ألن الرجل كان عنصرا فعا
التحريرية، وقد أثر في مجرياتها وتطوراتها ،كما كان صاحب المبادرة في العديد 

  .من القضايا والمسائل التي شهدتها الساحة الوطنية ƈنذاك 
لذلك فƎن هذǉ الدراسة تكتسي في تقديري أهمية بالغة ، كونها تميط اللثام عن 

المؤثرات التي كانت وراء تكوين شخصيته ، وكذا  Ʋروف نشƋة هذا الرجل وعن
تعامله ودورǉ وحتى موقفه من بعƯ المسائل الحساسة من تاريƣ الحركة الوطنية 
والثورة التحريرية ، حيث تدرƜ خاللها في سلم المسؤوليات ، من المجاهد البسيط 

تقالل وقيادة الشعب الجزائري نحو االس 1961إلى رئاسة الحكومة سنة  1955سنة 
  .1962جويلية 05في 

و لقد دفعني للبحث في هذا الموضوع أسباب عديدة، أذكر منها على سبيل 
  :المثال 
الرغبة الذاتية في محاولة اإلسهام في كتابة تاريƣ الثورة التحريرية، وذلك  -

  .منذ فترة دراستي في طور الليسانƩ العتبارات شخصية



  

ئر ، مازال يكتنفها الغموƯ اعتقادي بƋن هذǉ المرحلة من تاريƣ الجزا -
وااللتباƩ في عدة جوانب ،والسيما إذا علمنا أن أغلب ما كتب عنها، كان 
بƋقالم فرنسية احتوت الكثير من األخطاء و المغالطات التاريخية، التي 
تسيء إلى رموز الثورة وقادتها، محاولة بذلك استصغار دورهم من جهة، 

 .نية من جهة أخرǎافهم الوطو التشكيك في نوياهم وأهد

قلة الدراسات واألبحاث الجزائرية في تاريƣ الثورة والرجال الذين  -
صنعوها، بƎستثناء بعƯ اإلشارات البسيطة التي وردت في الكتابات 

 .العامة

حملة التشويه والتجريح التي يتعرƯ لها بعƯ قادة الثورة، ومن بينهم بن  -
ف حقيقة الرجل، ومعرفة يوسف بن خدة، هذا األمر دفعني إلى محاولة كش

 .بعƯ الحقائق عن مسيرته النضالية والثورية

اقتراحات بعƯ أساتذتي ،و تحفيزهم لي من أجل البحث في الموضوع  -
 .ومعالجته بمنƲور علمي

الكتابات التي أنجزت حول تاريƣ  -إلى حد ما-و المƋمول، أن هذا البحث يثري
، ألنه يتعرƯ إلى بعƯ القضايا الثورة ، ويقدم عونا للدارسين في هذا التخصص

الهامة من تاريƣ الثورة التحريرية ، كما يتفحص مشوار وسيرة أحد قادتها 
  .البارزين الذين لم يƋخذوا حقهم من الدراسة العلمية النزيهة

و المراد من خالل الوقوف عند المصادر والمراجƴ التي تناولت الموضوع، 
قوف عند تجربته النضالية والثورية، ثم يتمثل في السعي إلى معرفة الرجل والو

تفسير أسباب تحامل البعƯ عليه إلى درجة ملفتة لالنتباǉ، وذلك بوضƴ مختلف 
األحداث والقضايا في إطارها الزمني وسياقها التاريخي ، لكي يتمكن الدارƩ من 
االقتراب منها واكتشاف حقيقتها ، وبالتالي يتسنى له فهم بعƯ األمور التي ال 

ن له تفسيرها بالمنƲور الحالي ألن المعطيات والƲروف والذهنيات قد أصبحت يمك
مختلفة عما كانت عليه في السابق، وبالتالي تغƃير النƲرة وطريقة الحكم على 

  .األمور
  : و قد أردت من خالل هذا البحث الوصول إلى األهداف الرئيسية التالية



  

قوف عند مختلف المؤثرات تناول مسيرة بن يوسف بن خدة في طفولته للو -
  .األولى التي ساهمت في تشكيل شخصية

الوقوف عند مسيرته النضالية قبل الثورة التحريرية وموقفه من مختلف  -
  .القضايا والمستجدات الطارئة على الحركة الوطنية في تلك الفترة 

 .1955إبراز دور الرجل وقدرته على التنƲيم منذ انƲمامه إلى الثورة سنة  -

ق إلى أهم األعمال واإلنجازات التي كانت نابعة من اقتراح وتفكير التطر -
الرجل، وتƋثير ذلك على المستوǎ الوطني للثورة ،ألخلص في األخير إلى 
ذكر جهودǉ الرامية إلى حماية الثورة والحافƲ على المبادئ األساسية التي 

زمات قامت من أجلها ، دون أن أنسى اإلشارة إلى أهم الصعوبات، بل األ
في بعƯ األحيان التي واجهت بن يوسف بن خدة طيلة مسارǉ النضالي 

 .والثوري

إن الكتابات التي تم العثور عليها من خالل إجراء البحث الببليوغرافي 
للموضوع فقيرة جدا، إذ تعرضت له بشكل سطحي، أو دعائي نابƴ عن أحقاد 

  .قديمة
لتاريخية لبناء موضوع و قد اعتمدت ، بالدرجة األولى في جمƴ المادة ا

البحث، على المصادر الحية ،المتمثلة في بعƯ الشهادات التي جمعتها وسجلتها 
لمجاهدين عايشوا أو تقلدوا مناصب مƴ المرحوم بن يوسف بن خدة، أو كانوا ممن 
يتمتƴ بمعرفة ودراية لخبايا األمور، أو كانت لهم مشاركة مباشرة في صنƴ الحدث 

الرحمان كيوان ، سيد علي عبد الحميد، ابراهيم شرقي وعبد معه، على غرار عبد 
الذي كانت لي معه عدة ) سليم بن خدة(الحكيم بن الشيƣ الحسين، وكذا شهادة إبنه 

لقاءات ، زودني من خاللها بمعلومات وافية، وبوثائق نادرة، زادت في موضوعية 
  .البحث ومصداقيته

ا المرحوم بن يوسف بن خدة، بعد يضاف إلى هذا ، الكتب القيمة، التي ألفه
خروƜ (االستقالل والمقدر عددها بثمانية كتب، ستة منها طبعت ونشرت ، وإثنان 

  .لم تنشر بعد) لجنة التنسيق والتنفيذ، ورفاء مصالي يحاكمونه



  

كما عثرت على جانب هام من مسيرة الرجل داخل الثورة التحريرية، من 
رة التي يحتفƲ بها على شكل أرشيف خالل إطالعي على بعƯ الوثائق الناد

  .خاص ، لم ينشر بعد 
  :و اعتمدت أيضا على كتب أخرǎ مثل 

مƤكراƖ الرƳ ƧǐƏلǏ كÛǏƺƑ مǅ المüƮƑǆ الƋ ǏƨƑǐƨلǍ الƏƑƾد «كتاب  -
 ǎكرƨƴ1962-1946الǃ « في الكثير من صفحاته إلى أهم Ưالذي تعر

يها، كƋزمة األحداث التي كان بن يوسف بن خدة أحد األطراف الفاعلة ف
 .1962وأزمة  1959

  »ǅƑƓƳ رمüƯƓ ÛǅƑƮ الǋƙرƔ الƦƜاƏرǐة«كتاب خالفة معمري  -
-  Ʃار « كتاب محمد عباǋƙ....ءƑمưƳ« الذي زودنا فيه بشهادات العديد من

الشخصيات الوطنية، كانت على اتصال مباشر بموضوع البحث، كƋحمد 
 .إلƣ...بودة ، حسين لحول وموالي مرباح

الذي يعتبر إحدƈ«  ǎرشƹǐ الǋƙرƔ الƦƜاƏرǐة«حمد حربي كتاب ااألستاذ م -
المصادر األساسية في كتابة تاريƣ الثورة، كونه يحتوي على عدد معتبر 

 . من الوثائق الرسمية التي لها عالقة مباشرة بموضوع البحث

ǊƓƜة الƟƗرǐر الǏǆƯǋ «واعتمدت أيضا على كتاب ƈخر لنفƩ المؤرƢ بعنوان
ا يتضمن مادة تاريخية مهمة تساعد الباحث على فهو أيض» ƨراƾǐƾƟǋ ƒة

 Ƣحربي"اإلطالع بشكل كبير على مختلف الحقائق التي وقف عندها المؤر."  
-  ، Ʃكتابي المرحوم فرحات عبا»ƒرƟ ƞǐشرƗ «در«وƑƬالم üǘƾƗƨǗا« 

وقد اعتمدت على هاذين المصدرين، باعتبار أن عباƩ كان هو اǓخر من 
بارزة التي اشتغل معها بن يوسف بن خدة ، بين الشخصيات السياسية ال

،كما أن الرجلين 1958خاصة بعد تƋسيƩ الحكومة المؤقتة في سبتمبر 
  .1962وسنة  1961تقاطعت مواقفها في بعƯ األحيان كما حدث سنة 

 :هذا دون أن ننسى الكتابات الفرنسية وفي مقدمتها -

- Yves Courriére   ر«في كتابهƏاƦƜال ƒرƟ« جزائه األƋربعة ،ب" 

- Gilbert meynier في كتابه »ǏǆƯǋر الǐرƟƗة ا لǊƓƜل ǏلƢالدا ơǐرƑƗال« 



  

- Alistair Horne  ة«في كتابهǐرƏاƦƜال ƒرƟال ơǐرƑƗ« 

- Claud Palliat في مذكراته بعنوان »üمǓا ƖكراƤم« 

إضافة إلى اعتمادي على بعƯ الجرائد والمجالت المتخصصة ،كجريدة  
" ÛرƑǆهد" المƑƜو جريدة "الم،"ǎرƏاƦƜال üمƑƴأما المجالت فقد اعتمدت أساسا  "ال ،

، والتي تضمنت 1960ديسمبر  11على بعƯ األعداد التي أصدرتها جمعية 
سلسلة الملتقيات التي نƲمتها، أذكر على سبيل المثال ، عددها الخاص باحتفال 

فيها الجزائر بالذكرǎ الخمسون لتƋسيƩ االتحاد العام للعمال الجزائريين، أين نجد 
عدة شهادات لشخصيات عايشت المرحوم بن يوسف بن خدة، أو عملت تحت 

  .مسؤوليته، وكذلك العدد الذي أصدرته وخصت به سيرة المناضل حسين لحول
" المƑƬدر"ومجلة ƾǆ" Ûد"كما اعتمدت أيضا على بعƯ األعداد من مجلة 

ثورة أول التي يصدرها المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية و
  .1954نوفمبر 

و الحقيقة ،أن الموضوع ال يزال يفتقر بشكل كبير إلى المصادر والوثائق، 
ألن أغلب ما كتب عن بن يوسف بن خدة، ال يمثل إال نسبة بسيطة جدا من 

  .مسيرته الحافلة باألحداث
و من البديهي أن طبيعة الموضوع هي التي تحدد المنهƝ واألدوات 

ث ،و عليه فƎن طبيعة موضوع الدراسة البيوغرافية ، فرضت المستعملة في البح
عليا استعمال المنهƝ التاريخي التحليلي ، الذي يعتمد أساسا على جمƴ الوثائق 
والمعلومات التاريخية اوال ثم دراستها وتحليلها وبعدها التعليق عليها، بعد إجراء 

حداث التي صاحبت المقارنة للخروƜ بحوصلة تعتبر تفسيرا منطقيا لتطور األ
  .مسيرة بن يوسف بن خدة 

وقد قسمت بحثي إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة ، خصصت الفصل 
األول إلى حياة بن يوسف بن خدة قبل الثورة ، حيث عرجت في أول األمر على 
أوضاع الجزائر قبيل مولدǉ، ثم تطرقت إلى Ʋروف مولدǉ ونشƋته، كما تطرقت 

اية انخراطه في الحركة الوطنية مƴ نهاية الثالثينات أيضا في نفƩ الفصل إلى بد
من القرن الماضي ، والتي كانت في صفوف حزب الشعب الجزائري في منطقة 



  

البليدة ، األمر الذي عرضه للسجن والمتابعة وهو ال يزال تلميذا بالثانوية، 
واستعرضت كذلك Ʋروف تعيينه في اللجنة المركزية لحركة انتصار الحريات 

، وفي العنصر األخير من الفصل األول أشرت إلى تعيينه 1947يمقراطية سنة الد
أمينا عاما لحركة انتصار الحريات الديمقراطية ، وما ترتب عنه من صعوبات 
ومشاكل انتهت في األخير إلى Ʋهور أزمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية ، 

شرة التي عجلت بالعمل و قد ركزت على هذا العنصر، كونه أحد األسباب المبا
  .1954الثوري الذي شرع فيه منذ ليلة الفاتح من نوفمبر 

أما الفصل الثاني تناولت فيه ، Ʋروف انضمام بن يوسف بن خدة إلى 
، ثم تحدثت عن أهم 1955الثورة التحريرية بعد إطالق سراحه في ماي 

األولى وأهم المسؤوليات والمهام التي تقلدها الرجل داخل الثورة في مرحلتها 
أعماله بداية بصياغة الخطوط العريضة ألرضية مؤتمر الصومام، واسهامه الكبير 
في إنشاء االتحاد العام للعمال الجزائريين وجريدة المجاهد وإعداد النشيد الوطني 

مرورا بدورǉ داخل المنطقة المستقلة بصفته عضوا في أول لجنة التنسيق " قسما"
حداث التي صاحبت إضراب الثمانية أيام او ما يسمى والتنفيذ، وصوال إلى األ

،و ما نتƝ عنها من أحداث خطيرة كادت أن تقضي على كافة " معركة الجزائر"
  .أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ

أما الفصل الثالث، فقد استعرضت خالله أهم االنجازات التي حققها بن 
حكومة المؤقتة كƎعادة يوسف بن خدة  بصفته وزيرا للشؤون االجتماعية في ال

تنƲيمه لمختلف المنƲمات اإلنسانية واالجتماعية التي لعبت دروا بارزا في الثورة 
التحريرية ، كاالتحاد العام للعمال الجزائريين ، االتحاد العام للطلبة المسلمين 
الجزائريين، وكذلك تكفله ورعايته لفئة الالجئين الجزائريين والجرحى ، من جنود 

  .حرير الوطني جيش الت
ولما تطرقت إلى نشاطه الديبلوماسي ، اكتفيت فقط بعرƯ تفاصيل زيارته 

، وهذا ال يعني أنه النشاط الوحيد 1958إلى جمهورية الصين الشعبية في ديسمبر 
والذي قام به بن يوسف بن خدة أيام كان وزيرا للشؤون االجتماعية ، بل كانت له 

لكن التطرق إليها بكل تفاصيلها سيƋخذ من دون  زيارات عديدة إلى أوروبا وƈسيا،



  

شك الحيز الكبير من هذا البحث ، ولهذا السبب اكتفيت بعرƯ تجربة واحدة على 
  .سبيل المثال ال غير

أما الفصل الرابƴ واألخير ، فقد خصصته، لنشاط بن يوسف بن خدة على 
حكومة المؤقتة ، رأƩ الحكومة المؤقتة، بالتطرق أوال إلى Ʋروف تعيينه رئيسا لل

، وما صاحب تلك  1961أوت  27-09بعد اجتماع المجلƩ الوطني للثورة ، في 
الفترة من أحداث خطيرة هزت وحدة الثورة لوال تعقل وتفطن بعƯ القادة 

  .وتفضيلهم المصلحة العليا للبالد
و ذكرت أيضا في نفƩ الفصل، أهم التحديات التي واجهها بن خدة في 

كومة المؤقتة، وتتمثل أساسا في تجاوز األزمة الناجمة عن استقالة فترة رئاسته للح
أعضاء هيئة األركان ، ثم االستعداد لمواجهة مرحلة المفاوضات مƴ الطرف 

  .الفرنسي التي تميزت بالصعوبة في أغلب األحيان 
و بعد هذا، تعرضت بنوع من التفصيل إلى مصير بن خدة ، خالل الفترة 

، هذǉ 1962مارƩ  19حلة ما بعد وقف إطالق النار ، في االنتقالية ، أي مر
الفترة التي تميزت بصراع عنيف، وسباق شديد نحو السلطة ، انتهى في األخير 

  .1962باإلطاحة عسكريا بالحكومة المؤقتة في سبتمبر 
وأنهيت العمل بخاتمة ، ضمنتها جملة من النتائƝ التي خرجت بها من خالل 

  :معالجتي للموضوع منها
أن بن يوسف بت خدة ، هو ذلك الرجل الذي وهب شبابه للقضية الجزائرية  -

مناضال ومجاهدا ، من أجل استقالل الجزائر واستعادة حريتها ،و قد أبلى في 
Ưسبيل ذلك البالء الحسن،و الينكر ذلك إال جاحد مغر.  

العديد  أن الرجل كان وطنيا متيما بالجزائر، منذ نعومة أضفارǉ و هذا كلفه في -
  .من األحيان السجن واالعتقال رغم صغر سنه

البساطة والتواضƴ هما السمات التي طغت على شخص بن خدة ، أكسبته ثقة  -
إلى  1955رفاقه في الكفاح ،فقد تدرƜ في المسؤوليات من المجاهد البسيط سنة 

  .1961رئاسة الحكومة المؤقتة سنة 



  

إحدǎ أكبر األزمات التي عرفتها  أن بن خدة قد واجه طيلة مسارǉ النضالي -
الحركة الوطنية والثورة التحريرية ويتعلق األمر بƋزمة حركة انتصار الحريات 

، وفي كلتا األزمتين كان بن خدة ضحية السباق 1962الديمقراطية ، وأزمة صائفة 
،هذا المبدأ الذي عارضه ليƩ " بعبادة الشخصية" نحو السلطة ، وفرƯ ما يسمى

  .الفترة االستعمارية وإنما بعد االستقالل كذلكفقط أثناء 
وقد ضمنت الموضوع مجموعة من المالحق التي تضم بعƯ  الوثائق 

القارئ ، وبقائمة من  -حسب رأينا –المنشورة والغير المنشورة والتي تخدم 
 ƴالمصادر والمراج.  

وقبل الختام ،البد أن أقر بƋنني صادفت الكثير من العراقيل التي وقفت 
أمامي حاجزا حال دون إنجاز هذا العمل قبل هذا الوقت ، وتتمثل على وجه 
الخصوص في صعوبة االتصال برفاق المرحوم بن يوسف بن خدة ،و اإلدالء 
 ƴاإلدارات عن تقديم المساعدة لي في جم Ưبع Ʃبشهادتهم هذا إلى جانب تقاع

أوت  17قانون الوثائق الخاصة بالرجل ألسباب مجهولة ،و هذا باإلضافة إلى 
، الخاص بالنƲام الجديد للماجستير ، الذي جعل من الطالب يصارع الوقت  1998

ويسعى إلى إكمال عمله في األجل المحدد، ولو كان ذلك على حساب ما يتطلبه 
  .العمل من مقاييƩ علمية وتاريخية 

  و اŸ ولي التوفيق
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1- ƔدƢ ǅƓ ƹƨǋǐ ǅƓ لدǋم üǐƓƽ رƏاƦƜال ƱƑƮǋƈ:  
، وهو يعمل 1830منذ دخول االستعمار الفرنسي أرƯ الجزائر سنة 

تغالل البالد و العباد، و تشويه الشخصية ا لجزائرية و محوها، جاهدا على اس
فعمد إلى إنتزاع الملكية من الشعب ومصادرة األراضي وإبتزاز األموال و سن 

  .1القوانين لتجريد الجزائريين من أراضيهم وطردهم إلى الصحاري و الجبال 
كما سن التشريعات و النƲم التي شملت مختلف الميادين ، وعرفت 
بالسياسة االستعمارية التي زادت في البؤƩ و الشقاء لدǎ أبناء الجزائر الذين 
تفشت فيهم األمراƯ واألوبئة و المجاعة التي حصدت مئات اǓالف منهم، دون 

  .2أن تتدخل فرنسا إلنقاذهم رغم أنها المتسبب فيما حل بهم 
هذǉ وفي الوقت نفسه قامت فرنسا باتخاذ عدة إجراءات من أجل تدعيم 

السياسة ، كƎغالق المدارƩ ، تحويل المساجد إلى ثكنات  وكنائƩ، مالحقة العلماء  
والفقهاء و حرق المكتبات و دور العلم، و كانت تهدف بذلك إلى تدعيم سياسة 
التجهيل ومحو الذاكرة التاريخية و الحضارية للشعب الجزائري ، والقضاء على 

 .3كل ما ينبه و يحرك فيه الوعي الوطني 

و بحلول العقد الثامن من القرن التاسƴ عشر، خطت االدارة اإلستعمارية 
خطوة خطيرة نحو القضاء على  الشخصية الجزائرية، حيث شجعت التعليم باللغة 
الفرنسية لتخلق جيال جديدا يدافƴ عن ثقافتها، و فتحت باب التجنيƩ وفق الشروط 

  .و المعايير التي تخدم مصالحها
ǎعلماء  و من جهة أخر Ưعملت اإلدارة الفرنسية على استمالة بع ،

لكي  1903اإلصالح في المشرق العربي أمثال محمد عبدǉ الذي زار الجزائر سنة 
تستطيƴ من خاللهم التƋثير و السيطرة على مشاعر أبناء الجزائر و عقولهم بكل 

                                                 
، دار هومة، الجزائر ،  )ǐƾ )1954د ƳمǐرǏƺ Ʃǋ الǋƙرƔ الƦƜاƏرǐة دǋر الƴ: شوقي عبد الكريم  - 1

  .23، ص 2004
  .نفسه  - 2

3 -Abderrahim Taleb ben Diab :chronologie des Faits et mouvements Sociaux et 

politiques en Algerie 1830-1954 , imprimerie du centre , Alger ,1983, P32. 



  

ي سهولة ، متخذة من الفتاوي التي أصدروها دليال و سندا شرعيا لبقائها ف
 1.الجزائر

ولما تعاƲم الخطر األلماني مƴ مطلƴ القرن العشرين ، شرعت فرنسا في 
تطبيق سياسة أخطر من سابقتها ، والمتمثلة في قانون التجنيد اإلجباري سنة 

، و سعت من خالله إلى استعمال أبناء الشعب الجزائري كذروع بشرية 19122
إما بالهجرة نحو الخارƜ أو في حالة الحرب، و رغم معارضتهم لهذا القانون 

بالفرار و المقاطعة ، إال أن فرنسا تمكنت بعدة وسائل من تجنيد عشرات اǓالف 
- 1914(منهم وأقحمتهم في جبهات القتال عند إندالع الحرب العالمية األولى 

  ǐƺ".3رداǅ"، خاصة في معاركها الكبرǎ خاصة معركة ) 1918
همية تجسدت في بعƯ اإلصالحات و بذلك هلك العديد منهم مقابل وعود و

، والتي تنكرت لكل 1919سنة "جورƜ كلمونصوا"الشكلية التي سنتها حكومة 
 Ʃاألهداف و المطالب التي كان يطمح إليها الشعب الجزائري ، وعلى هذا األسا

، عن 1919، المشاركة في مؤتمر الصلح في باريƩ سنة 4حاول األمير خالد
رئيƩ الواليات " ولسون"تصرين و على رأسهم طريق االتصال بالحلفاء المن

  .5المتحدة األمريكية 

                                                 
1 - Taleb ben Diab :Op,Cit,P33. 
2 -OP,CIT, P34. 

هي أكبر معارك الحرب العالمية األولى ، وقعت في الجبهة الغربية بين القوات األلمانية و القوات  - 3
 ƣاستمرت إلى غاية شهر جويلية ، وكانت خسائرها كبيرة 1916فيفري - 21الفرنسية اإلنجليزية وذلك بتاري

  ).نƲر ابراهيم شرقي(ألف قتيل عند الفرنسيين و اإلنجليز  275ألف قتيل مقابل  240جدا حيث خسر األلمان 
، بدمشق انتقلت أسرته إلى 1875هو خالد بن الهاشمي ابن األمير عيد القادر الجزائري، و لد عام  - 4

بفرنسا ، شارك في الحرب العالمية "سان سير"، درƩ وتخرƜ من األكاديمية العسكرية 1892الجزائر عام 
و بعد ذلك دخل في العمل السياسي في الجزائر ثم " قبطان"نهايتها غادر الجيش الفرنسي برتبة األولى و قبل 

  . 1936ثم إلى مصر و توفي بدمشق عام  1923بفرنسا التي نفي إليها عام 
5 - Ÿأبو القاسم سعد ا :ÛرƏاƦƜال ơǐرƑƗ Ǐƺ راءƆǋ ƖƑƟƓƈ Ɯ ،2،ط2دار الغرب اإلسالمي ، بيروت، لبنان ،

  .56 ، ص1990



  

و في تلك الƲروف ، خرجت فرنسا من الحرب العالمية األولى منهكة 
االقتصاد، مدمرة العمران ، وقدرت خسائرها البشرية بƋكثر من مليون ونصف 

حصة ألف جريح، و بالطبƴ كان للجزائريين  ةمليون قتيل ،و مليونين و ثمانمائ
كبيرة من هذǉ الخسائر ، لذلك شرعت فرنسا بعد الحرب في إعادة بناء نفسها 
والقضاء على اǓثار التي لحقت بها باالعتماد على إمكانيات و خيرات مستعمراتها 
من بينها الجزائر، التي تحملت ضغطا استعماريا واستغالليا كبيرا في سبيل إعادة 

تعاني الفقر و التخلف الحضاري، و يعيش بناء فرنسا، في حين كانت الجزائر  
شعبها على هامش الحضارة والتمدن، إذ اجتمعت عليه Ʋروف الطبيعة القاسية من 

- 1920جهة،و السياسة االستعمارية الجائرة من جهة أخرǎ، خاصة في عامي 
،حيث انتشرت فيه األمراƯ والمجاعات وتم إحصاء عدد كبير من حاالت  1921

،أن " صدǎ وهران"و" صدǎ الجزائر"تجويƴ ، حيث أوردت جريدةالوفيات نتيجة ال
   1هناك نساء حامالت بين أذرعهن أبنائهن الصغار موتى نتيجة الجوع

و من خالل هذǉ األحداث التي تعاقبت على الجزائر رأǎ العمال  
الجزائريون بالمهجر انهم القوة التي يمكن تغيير وإصالح األحوال و توعية 

ية الشعب، و مما ساعدهم على ذلك ، هو تƋثرهم بثورة عبد الكريم إخوانهم من بق
الخطابي في المغرب األقصى، وأضحى بذلك الكفاح المسلح هو الوسيلة الوحيدة 

  .2التي من شƋنها أن تقود الشعوب المستعمرة نحو االنعتاق واالستقالل
 و على هذا األساƩ، تقرر إنشاء حركة وطنية للكفاح و المقاومة على

غرار الحركات السياسية العالمية ، التي ال تقتصر على الجزائر فقط بل تشمل 

                                                 
  .27مرجƴ سابق ، ص : شوفي  - 1
  .نفسه - 2



  

تونƩ والمغرب ألن الشمال اإلفريقي يمثل وحدة جغرافية و تاريخية و بشرية،ثم 
  1.إن االستعمار كان يعامل أبناء المنطقة معاملة واحدة

وة جمعية االخ"و هكذا اجتمعت الجمعية الدينية التي كانت تحمل اسم 
، مƴ بعƯ المستقلين و الشيوعيين ، و توالت 1925والتي تƋسست عام " اإلسالمية

جمعية "إلى اإلعالن عن تƋسيƩ 1926اجتماعاتها حتى توصلت في شهر جوان 
  .2"نجم شمال إفريقيا

                                                 
1 - yhahiaoui Merabet Messaauda : Société Musulemane et communautés 
Eurapéennes ,Ed,Houma , Alger , 2005.P56 
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2-ǈƗƉشǆ ǋ Ǉلدǋم:  
، كما تثبت ذلك شهادة 1920فيفري  23ولد بن يوسف بن خدة، في 

عبد العزيز "وقد كان والدǉ فيسمى .1تابعة حاليا والية المدية ميالدǉ، بالبرواقية ال
حنيفة "،أما والدته تسمى  18842الذي ولد سنة " بن شيƣ محي الدين بن خدة

و هي من نفƩ المنطقة ، من عائلة معروفة لدǎ الخاص والعام بالصالح " ديكاي
،كما كان أيضا أحد  و التقوǎ وقد كان أديبا ومثقفا بالثقافتين العربية و الفرنسية

 ƣنجباء المدرسة الثعالبية منذ أن كان فيها فطاحل العلماء األجالء، مثل الشي
المجاوي ، الشيƣ السعيد واألستاذ الجليل عبد الحليم بن سماية، فكان بذلك من 
حملة القرƈن  الكريم العاملين به، و قد تقلد عدة مسؤوليات سامية حيث عين في 

، ثم قاضيا في القل بعمالة 1913لسوبريفي بالمدية سنة البداية خوجة عند ا
، إلى 1916، ثم انتقل إلى البرواقية ليشغل نفƩ المنصب سنة 1914قسنطينة سنة 

تاريƣ إنتقاله إلى مازونة بعمالة وهران ، وبعدها إلى شرشال، ثم  1923غاية 
دركته الوفاة ،أ1929البرواقية مرة أخرǎ، وعندما عين قاضيا بعمالة قسنطينة سنة 

 ǎ3عام 45عن عمر ال يتعد .  
و قد تربى بن يوسف بن خدة، وسط هذǉ العائلة المحافƲة و تتلمذ في بداية  
 ǉاألمر بمسقط رأسه مدة ثالث سنوات، لينتقل فيما بعد إلى المدية حيث يشتغل والد

ة إلى ، وكباقي األطفال الجزائريين نجد أنه قد تتلمذ في الكتاتيب القرƈني1923منذ 
  .4، تاريƣ دخوله إلى إحدǎ المدارƩ الفرنسية1926غاية 

                                                 
  .01أنƲر شهادة ميالد المرحوم بن يوسف بن خدة في الملحق رقم  - 1
،و هو من أجداد األمير عبد القادر، والذي ينتسب " قادة بلمختار"إلى جدهم ، "بن خدة "عائلة يعود نسب  -  2

وهذا ما تثبته الشجرة العائلية الموجودة في زاوية سيدي قادة " ساللة علي بن أبي طالب "أصال إلى أهل البيت 
  .02بوالية معسكر ،أنƲر الملحق رقم 

في المستشفى الجامعي  2006فيفري  15بتاريƣ )ابن بن يوسف بن خدة( حوار أجريته مƴ سليم بن خدة  - 3
  .مصطفى باشا بالعاصمة 

عبد الحليم، : كانت العائلة تتكون من ستة أوالد وهم) حنيفة( والوالدة) عبد العزيز (باإلضافة للوالد  - 4
  .الحسين ، بن يوسف، إبراهيم، محمد و بنت واحدة تسمى صليحة 



  

و للعلم فƎن أبواب المدارƩ االبتدائية، التكميلية والثانوية ،في العهد 
 Ưو اليهود و بع ǎاالستعماري كانت مفتوحة فقط ألبناء المحتلين من النصار

قة المتوسطة أما العمالء من الجزائريين و فئة قليلة جدا من أبناء الجزائر من الطب
بقية السود األعƲم من الجزائريين ، فƎن الƲروف المعيشية و تعنت العدو 
االستعماري في منƴ أبناء الطبقة الفقيرة و حرمانهم من الدخول إلى المدرسة 

  .1جعلهم يدخلون في عالم األمية ولم يبق ألبنائهم سوǎ رعي الغنم و البقر
دة ، فقد استطاعت أن تدخله المدرسة أما بالنسبة إلى أسرة بن يوسف بن خ

االبتدائية ليواصل دراسته بنجاح و يحصل في ختامها على الشهادة االبتدائية بتفوق 
ǉفي سن مبكر من عمر ǉ2رغم وفاة والد.  

هذا المستوǎ ، أهله أن ينتقل إلى مرحلة التعليم المتوسط و الثانوي سنة 
في العهد االستعماري ال يستطيƴ  ، مƴ العلم أن هذǉ المرحلة من التعليم 1933

الوصول إليها من أبناء الوطن إال من كان مجتهدا،ألن الكثير منهم كان يتوقف 
مشوارهم الدراسي عند الشهادة االبتدائية أو المتوسط، لكن الطالب بن يوسف بن 
خدة بعد أن بلƸ هذǉ المرحلة من العلم ، وهذا المستوǎ من التفكير بدأت ترتسم 

نيه الحقيقة المرŇة وتتجلى كلها هذǉ الصورة البشعة لالستعمار الفرنسي في امام عي
تعامله بغلƯ واستبداد وأيضا عن حياة الفقر و البؤƩ ، بينما نجد أن أبناء 
المحتلين وهم الغرباء عن الوطن يتمتعون بكل خيراتهم ، و لم يستطƴ بن يوسف 

لدة لالحتالل الجزائر حيث خدة أن يمحى من ذاكرته االحتفاالت المؤوية المخ
رفعت اإلدارة االستعمارية أثنائها شعارات مناهضة للعروبة واإلسالم تƋكيدا على 

" الجزائر فرنسية: " التفوق الفرنسي المسيحي و من بين تلك الشعارات نجد 

                                                 
الƜمǐƴة "صالح بوسالمة، بمناسبة تخليد الذكري األولى لوفاة المجاهد حسين لحول ، شهادة محمد ال - 1

  .35، ص 2006، عدد خاص ، الجزائر ،  "1960دƨǐمƓر  11الƑƗرǐƢǐة ǋالǐƺƑƾƙة 
2  - ǉعبد الحليم ، الشقيق األكبر لبن (، أصبح عمه ) عبد العزيز (ذكر لي سليم بن خدة أن بعد وفاة جد

ؤول عن العائلة، و بالتالي تحمل جميƴ المصاريف الدراسية التي كان بن يوسف في أمƩ هو المس) يوسف 
  .الحاجة إليها 



  

) ابن رشد حاليا" (DU VERIER"، و بانتقاله إلى ثانوية1"إفريقيا المسيحية "و
، احتك بن يوسف بعدة عناصر سيكون لها دور هام في الحركة 1933بالبليدة سنة 

الوطنية والثورة التحريرية ، أمثال الدكتور لمين دباغين ، عبان رمضان، سعد 
  .2دحلب ،و محمد يزيد

وقد عانى بن يوسف وهو تلميذا داخل المدارƩ االستعمارية مختلف أساليب 
ين أو حتى اإلدارة الفرنسية التمييز العنصري سواء من طرف الطلبة الفرنسي

نفسها، حيث كانت تفرƯ على الطلبة الجزائريين ارتداء مالبƩ خاصة بهم 
تميزهم عن األوربيين، كما كانت تمارƩ عليهم ضغوطات يصعب على اإلنسان 
تصورها كƎعطائهم العالمات االقصائية في مختلف المواد ، بغرƯ حرمانهم من 

لفرنسية في تلك الفترة كانت تهدف أساسا إلى مواصلة الدراسة، ألن المدرسة ا
خدمة المشروع االستعماري الذي كان يسعى دوما إلى تجهيل الجزائريين و 

ƟƋ Ǐƺ ǅƈدǌ اǃƑǐǓ اكƗشƹ مدǐر «، وفي هذا الصدد يذكر بن خدة 3تفقيرهم
 ƒƴالش ƒƦƟ ƹǋƻƬ Ǐƺ راƨ ǅǋƯشǆǐ ةƓلƯال ǅة مƳǋمƜم ǅƈ ةǐǋǆƑƙال

ƈ ƲǐƦǋƗ ƼǐرƯ ǅƳ ǎرƏاƦƜال Ǐƺ ǃǊǐلƋ üƢدƺ Û ةƓلƯال ǍلƳ مةǓا ƔدǐرƜ ǅداد مƳ
 ǃǊƻƬǋ ƘǐƟ Û ǈǆƑǐƨǆ دƟƈ ƲƯƗƨǐ ǃل ƑƟرƑƜ Ƒمǘك ǃǊل üƑƽǋ ƫƬƟال ǌدƟƋ

 ƑƓ«4لƨكƑكǅǐ الƑƟدƔ الǋǐ ǅƴƯƗ ǏƗمƴƓ Ƒد ƨƜ ǃǋǐد الدǋلة الƻرǐƨǆة 

3 - ǏƨƑǐƨال ǈلƑƮǆ:  
فة مما ال شك فيه أن الطفل بن يوسف بما مكن اŸ فيه من الذكاء والمعر

وحب الوطن، قد تابƴ في سن مبكر وباهتمام كبير مختلف تيارات الحركة 

                                                 
، شعار كان يرددǉ غالة المعمرين و المتطرفين الفرنسيين و كانوا يرمزون إليه بمجسم "إفريقيا المسيحية" - 1

  ".ين اإلسالميانتصار الدين المسيحي على الد" ، أعالǉ صليب و أسفله هالل، بمعنى
2  - Ben Khedda ;«L’histoire officielle aux prises avec les retours de mémoire», 

in la tribine , du 19 Aout ,2000, P06.ne du journal. 
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4 - Ben Khedda : L’histoire officielle …., Op,Cit ,P06. 



  

، باعتبارǉ 19261الوطنية، فاستقطبته مطالب نجم شمال إفريقيا الذي تƋسƩ سنة 
الحركة الوطنية السياسية الوحيدة التي كانت  تطالب باستقالل الجزائر وبجالء 

لجمعية التƋسيسية منتخبة باالقتراع القوات العسكرية الفرنسية، في المقابل إنشاء ا
 .2العام 

كما أبدǎ بن يوسف بن خدة اهتماما كبيرا بالنشاط السياسي الذي يقوم به 
 Ʃفي مار ƩسƋو الفضل في ذلك يعود 1937حزب الشعب الجزائري الذي ت ،

التابعة للحزب في إيصال  " اǓمة" أساسا إلى الدور الكبير الذي لعبته جريدة
ارǉ إلى مختلف شرائح الشعب الجزائري عموما والطلبة على وجه مطالبه وأفك

الخصوص ، و رغم إقدام السلطات الفرنسية على حل  الحزب عشية إندالع 
الحرب العالمية الثانية إال أن المناضلين استمروا في النشاط بسرية تامة ،وحتى 

  3جريدة األمة أصبحت تصدر وتوزع بسرية كذلك 
كان في البداية " دوفيري"بن يوسف بن خدة داخل ثانوية أما بالنسبة لنشاط 

، الذي كان  1942في منƲمة الشبيبة الجزائرية  التي أسسها لمين دباغين سنة 
ƈنذاك المسؤول األول عن حزب الشعب بعد اعتقال مصالي رفقة عدد كبير من 

..   .القيادة المركزية منهم لحسين لحول ،أحمد مزغنة أحمد بودة ومحمد طالب 
 ƣ4إل.  

                                                 
1 - Ʋ كحركة نقابية أسسها مجموعة من عمال شمال افريقيا ، و 1924هر في البداية سنة نجم شمال افريقيا ،

أول  أصبحت مطالبها تƋخذ الصبغة السياسة الداعية إلى استقالل بلدان المنطقة، و لǘشارة فƎن1926بعد سنة 
عد مؤتمر ب»أحمد مصالي «ثم خلفه » الحاƜ علي عبد القادر«رئيƩ لهذǉ التشكيلة السياسية كان يسمى 

  )HeddadreأنƲر (  1927بروكسل ببلجيكا سنة 
2 - Mahfoud Kaddache : Histoire du nationalisme algerien ,question nationale et 

politique , 1919-1951, T2, E.N.L, Algerie , 1993,P271. 
و تعريب، محمد شريف بن  تقديم –المưǆمة الƬƑƢة  -الƦƜاƏر üư Ǐƺ المǐƨرƔ الƑƮǆلǐة: محمد يوسفي  - 3

  .29، ص 2007دالي حسين منشورات ثالة األبيار ،الجزائر ، 
، Ɯ،2 الكƝƑƻ الǋƾمǋ ǏالǏƨƑǐƨ مüǘƢ ǅ مƤكراƖ مƬƑƴر: عبد الرحمن بن ابراهيم ابن العقون  -  4

  ..153،ص 1989المؤسسة الوطنية للكتاب ، 



  

خالل العام األول من تƋسيسها، " منƲمة الشبيبة الجزائرية"وقد استطاعت 
أن تقوم بعدة أنشطة داخل الثانوية و خارجها ، وتمكنت خاللها من إيصال مبادئ 
الحزب إلى صفوف الطلبة واستقطاب أعداد كبيرة منهم ، عن طريق تنƲيم لقاءات 

رير جميƴ المعتقلين السياسيين و في مقدمتهم و اجتماعات تحث فيها بالمطالبة بتح
 .1مناضلو حزب الشعب الجزائري

،من 2، شارك بن خدة رفقة بعƯ زمالئه1943ومƴ بداية شهر فيفري 
منƲمة الشبيبة الجزائرية في حملة دعائية في البليدة يدعون فيها الشباب الجزائري 

دت و تيرة التجنيد منذ بعدم االلتحاق بصفوف الجيش الفرنسي ، خاصة بعدما ازدا
  .19423نوفمبر  8نزول الحلفاء بالجزائر في 

هذǉ الحملة التي قادها بن خدة من البليدة ، انتهت باعتقاله في نفƩ الشهر 
، و حكم عليه بثمانية أشهر سجنا، بتهمة 4وهو اليزال طالبا في القسم النهائي

الƑƻر "ار قضية تسمى تحريƯ الجزائريين على عدم مكافحة األلمان، وذلك في إط
ويذكر بن خدة، أن خالل الفترة التي قضاها في سجن البليدة قد  "مǅ الǆƜدǐة

، كما ) DST( "مƑƬلƈ ƞمǅ اإلƽلǃǐ"تعرƯ ألبشƴ أساليب التعذيب من طرف 
أصدرت نفƩ المصالح أمرا يقضى بتجنيدǉ في صفوف الجيش الفرنسي رغما 

درة في حقه، و يضيف أيضا اضطر عنه، و ذلك بعد انتهاء عقوبة السجن الصا
إلى تقديم رشوة ألحد الجنود الفرنسيين مقابل إعفاءǉ من أداء الخدمة العسكرية 
وهذا فعال ما حدث إذ أطلق صراحه بعدما انتهت فترة عقوبته في نهاية شهر 

  .19435أكتوبر 
                                                 

1 -Kaddache : Op,Cit, P272 
من الطلبة من بينهم بن يوسف بن خدة ، لمين دباغين ،والشيح الحسين  شارك في هذǉ الحملة عشرة- 2

  سليماني 
3 -Ben Khedda : L’histoire officielle …,OP.Cit,P06. 

في تلك السنة تحصل بن يوسف بن خدة على شهادة البكالوريا ، و انتقل للدراسة في قسم الصيدلة بجامعة  - 4
  .الجزار 

  .، مصدر سابق حوار مƴ سليم بن خدة  - 5



  

ولما أفرƜ عنه انتقل بن خدة إلى مدينة الجزائر لمتابعة دراسته الجامعية ، 
و في نفƩ الوقت جدد اتصاالته بلمين دباغين، الذي كان يطمح إلى تحقيق الوحدة 
بين مختلف تيارات الحركة الوطنية، حيث شرع في اتصاالت عديدة مƴ ممثلي 
جمعية العلماء  و فرحات عباƩ و ابن جلول ، كللت هذǉ المشاروات بالنجاح وتم 

 ƩسيƋة«تǐرƟالǋ ǅƑǐƓال ƒƑƓƟƈ «  و قد كان بن خدة يحضر 19441في أفريل ،
رفقة دباغين االجتماعات العديدة التي ينƲمها أعضاء المكتب السياسي ألحباب 
البيان ، مما أكسبه خبرة أكثر وتجربة أوسƴ ،وكذلك تعرفه على أبرز القادة في 
 Ɯحمد طالب، أحمد بودة ،شوقي مصطفاي الحاƋحزب الشعب الجزائري، ك

  .2و غيرهم ....ح شرشالي ،أحمد مزغنة حسين إصال
و بعد عام من انتقاله إلى مدينة الجزائر، استطاع بن خدة أن يبرز من 

العمل "ضمن الطاقم الذي كان يحرير جريدة  1945جديد و يصبح مƴ بداية سنة 
"l’action Algerienne  3 كما  4رفقة عيسات إيدير ، لحول وعبد المالك تمام

التي دعى إليها  1945ماي  01مƲاهرات  كان له أيضا، الدور الرئيسي في تنƲيم
حزب الشعب الجزائري بمناسبة احتفاالت اليوم العالمي للعمال، حيث استطاع أن 
يجند عدد كبير من الطلبة الجزائريين و المغاربة الذين كانوا مسجلين في جامعة 

  .5الجزائر

                                                 
1 - Keddache : Op,Cit,P 277. 
2 -le Quotidien d’oran du 26Fevrier 2002, Op,Cit,P06. 

، من طرف سيد علي عبد الحميد وأخويه مصطفى و بوعالم ، أحسن 1942أنشƋت هذǉ الجريدة سنة - 3
 05هذǉ الجريدة في حامة ، عبد رحمان طالب ،عيد لعجالي  ومحمد لعمراوي، و قد تم طبƴ أول عدد من 

في  (Anfer ville)"أنفير فيل"نهƝ  18، لينتقل مقرها بعد العدد الثاني إلى  (Ihler)" إهلر " نهƝ النقيب 
  .وسط القصبة 

4 -Sid Ali Abdelhamid : A« la mémiore d’Elmodjahid Hocine lehouel »,In 

« Association Historique et culturel du 11 décembre 1960»,Alger, 2006,P71.  
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، ال بƩƋ أن نشير إلى أنها  1945و على ذكر مƲاهرات الفاتح ماي 
 ex- Dumont(، مرورا بشارع علي بومنجل)حاليا ( قت  من ساحة الشهداءانطل

D urville  ( بن مهيدي Ɲوصوال إلى نه)ex Rue d Isly(   لكن سرعان ما
حوصر المتƲاهرون بجموع من األوربيين الذين شرعوا في إطالق النار من 

وأقيمت شرفات بيوتهم، وأرسلت االمدادات بالجند والشرطة على جناح السرعة،
  .1في وجه المتƲاهرين عقبات و حواجز، قصد منعهم من مواصلة ا لمسيرة 

لكن المتƲاهرون اجتازوا تلك الحواجز بحماƩ كبير ، مرددين شعارات 
أطقوا سراح "،"فليسقط االستعمار" ،) تحيا الجزائر حرة ومستقلة :( عديدة منها 

الشرطة خاصة بعدما  ، مما أثار عنصرية و سخط األوربيين و وحدات" مصالي
شاهدوا العلم الجزائري يرفƴ في ألول مرة في المƲاهرات التي ينƲمها الشعب 

  .2الجزائري 
و قد نتƝ عن هذǉ المƲاهرات العديد من الضحايا في صفوف المتƲاهرين 

، الذي استشهد و هو يرفƴ العلم " بلحفاف محمد الغزالي"يتقدمهم المناضل 
  .3لمستوطنون بوابل من الرصاص الجزائري، بعدما أمطرهم ا

و بنفƩ الطريقة تعاملت فرنسا مƴ المتƲاهرين في الشمال القسنطيني يوم 
، وراحت تسخر أكبر إمكانياتها البشرية و المادية لقمƴ الشعب 1945ماي  08

                                                 
  .68مرجƴ سابق ،ص : يوسفي - 1
إلى المناضلة  1945ماي 01يعود فضل تفصيل و خياطة العلم الوطني األول الذي رفƴ في مƲاهرات - 2

ولدت  هذǉ المناضلة  التي.الكبيرة سليمة بلحفاف ، التي أصبحت فيما بعد حرم المرحوم بن يوسف بن خدة 
بالقصبة و تربت بحي بلكور كان لها الفضل أيضا في تƋسيƩ االتحاد الوطني للنساء الجزائريات في نهاية 
األربعينيات ، وأنضمت إلى الثورة مبكرا حيث كلفت بعدة مهام من طرف لجنة التنسيق والتنفيذ، وأثناء 

من طرف جنود الجنرال ماسو " و زونيس"معركة لجزائر، ألقي القبƯ عليهما  وعذبت عذابا شديدا في فيال 
  ).حوار مƴ سليم بن خدة(

بلحفاف محمد الغزالي، شقيق المناضلة سليمة بلحفاف وهو أول ضحية تسقط برصاص المعمرين إثر - 3
  .حوار مƴ سليم بن خدة  (ex-Rue D Isly)بشارع بن مهيدي 1945مƲاهرات الفاتح ماي 



  

الجزائري الذي خرƜ إلى شوارع المدن للتعبير عن فرحته بانتصار قوات الحلفاء 
  .1) مي إليها التي كانت فرنسا تنت(

لكن فرنسا لم تكن ترǎ األمور بهذا المنƲار ، وإنما كانت متخوفة من 
الوتيرة المتسارعة التي تطورت فيها مطالب الحركة الوطنية أثناء الحرب ،خاصة 

 ƩسيƋأحباب البيان و الحرية"بعد ت " Ʃولذلك نجد أنها أصدرت 1944في مار ،
تقضى يقمƴ المتƲاهرين، و ) وية و البحريةالبرية ، الج(أوامر إلى مختلف قواتها 

 ǉعن هذ Ɲالمناطق من البالد ، وقد نت Ưكملها في بعƋحتى تدمير المداشر ب
ألف قتيل و عشرات اǓالف من 45السياسة على مدǎ ثالثة أسابيƴ ما يزيد عن 

  .2الجرحى والمعتقلين
نشطة و بالموازاة مƴ هذا كله ، أصدرت فرنسا قرار ينص على منƴ كل األ

السياسية ، و اعتقال قادة الحركة الوطنية كما حدث بالنسبة لفرحات عباƩ الذي 
  .1945ماي 27، وبعدǉ البشير اإلبراهيمي يوم  1945ماي  08اعتقل يوم 

و بهذǉ اإلجراءات ، أصبحت الحركة الوطنية شبه مشلولة وجمدت 
  .نشاطاتها لمدة سنة كاملة 

  :لƟركة اƑƬƗǆر الƟرƖƑǐ الدǐمƾراǐƯة Ƣ ǅƓدǏƺ ǋƮƳ Ɣ اللǆƜة المركǐƦة-4
، ،قرار العفو العام  1946مارƩ 09أصدرت السلطات االستعمارية في 

لفائدة جميƴ المعتقلين السياسيين، و بالتالي اإلفراƜ عن قادة حزب الشعب 
الجزائري كلحول مزغنة ،شرشالي و غيرهم أما زعيم الحزب فلم يطلق سراحه 

، بعدما  1946إلى الجزائر في نهاية شهر سبتمبر  و دخل1946إال في شهر أوت 
مكث في فرنسا حوالي شهر ، التقى خالله باألمين العام للجامعة العربية السيد 

  3عزام باشا، الذي عرƯ عليه فكرة المشاركة في االنتخابات النيابية المقبلة

                                                 
،  07، عدد المƑƬدر  ، مجلة»ƖƑƯ اƴƗƨǗمƑر الƻرǏƨǆمǎƑ مƜ08 ƯƢرǐمة «: يوسف  مناصرية - 1

  .77، ص2002، الجزائر، نوفمبر...المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية
2 - yahiaoui Merabet Messaauda : les éveunments du 08 mai 1945 , In el 
Messadér ,N °07, 20002. 

  96، ص 1999 2عدد  "المƑƬدر" ،»ƒ الƦƜاƏرƢ ÛǎلƑƴƓƈǋ ƑǊƗƑǐƻدهƦƈƑمة ƒƦƟ الشƴ« :إبراهيم لونيسي - 3



  

  ƴو عند عودته إلى الجزائر شرعت قيادة الحزب في مشاورات عديدة م
  1ي حول االستراتيجية الجديدة التي سيعمل بها الحزب خالل الفترات الالحقةمصال

،  تميزت 1946و قد تواصلت هذǉ المشاروات إلى غاية شهر ديسمبر 
بƲهور الخالف داخل الحزب، لما عرƯ مصالي على المناضلين فكرة المشاركة 

ا بمثابة في االنتخابات، هذǉ الفكرة التي عارضها لحول و دباغين ، ووصفوه
تحول جذري من شانه أن يمƩ بالتوجهات الثورية للحزب و يتغير بين عشية و 

، فدخل الطرفان في جدال 2ضحاها من الدعوة إلى المقاطعة إلى الدعوة للمشاركة 
سياسي عنيف، حيث كان مصالي يرǎ أن المشاركة في االنتخابات تعد وسيلة 

الƩ النيابية، تعد  أداة إلشهار مطالب هامة من وسائل المقاومة السياسية وأن المج
الشعب و نشر فكر ا لحزب وبالتالي كسب تƋييد جزء كبير من الرأي العام 
الفرنسي ،خاصة في أوساط التيار اليساري و أن المشاركة في االنتخابات تعتبر 
وسيلة هامة لنشر الوعي السياسي بشكل واسƴ على المستوǎ الوطني، 

  .3لبة والمثقفينوبالخصوص في أوساط الط
أما الطرف الرافƯ و المعارƯ للمشاركة فƎنه كان يرǎ بƋنها ستكون 
على حساب اإلعداد للمعركة الفاصلة، كما أنها قد تجعل من الرجال المنتخب 
عليهم يستمرئون المقاومة السياسية بشكل واسƴ في إطار قوانين استعمارية 

ن يؤدي ذلك بسياسة الحزب وضعت أساسا ضد الشعب الجزائري ،ومن الممكن أ
إلى االنحدار نحو السياسة اإلصالحية التي كانت مرفوضة من طرف الحزب 

  .4نفسه في السنوات السابقة 

                                                 
1 -Témoignage du :«Moudjahid Amar Bentoumi à la mémoire du moudjahid 

Hocine Lahouel» In Association du 11 décembre 1960, Alger , 2006,P 109. 
مطبعة  دحلب ، الجزائر، ) عƲماء ثوار(بعنوان" محمد عباƩ "أنƲر شهادة حسين لحول في كتاب -  2

  .30، ص 1992
  .نفسه - 3
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وفي هذǉ األجواء المتوترة بين مناضلي حزب الشعب ، تم إنعقاد المؤتمر 
في بلكور ، بدعوة ملحة من التيار  1947فيفري 16- 15األول للحزب يومي 

ملية المشاركة في االنتخابات ،و تحت ضغوط عديدة رضƣ مصالي الرافƯ لع
  .1لهذا المطلب 

و تجدر اإلشارة أن بن خدة قد شارك في هذا المؤتمر بصفته عضوا في 
 70أما عدد المشاركين فقد بلƸ حوالي " األمة الجزائرية" -لجنة تحرير جريدة 

  .2مناضال جاءوا من مختلف أنحاء الوطن 
تمر، فƋقل ما يقال أنها كرست Ʋاهرة االنقسام داخل الحزب، أما نتائƝ المؤ

  3:حيث Ʋهر بداخله بعد انتهاء األشغال ثالث تيارات و هي 
التيار الشرعي الذي يدعوا إلى ضرورة مساهمة الحزب في االنتخابات المختلفة * 

 التي تنƲمها اإلدارة الفرنسية، بهدف إعالن موافقة من أعلى المجالƩ الرسمية في
 .ممارسة العمل السياسي طبقا للقوانين المعمول بها

يمثله بعƯ المناضلين الذين كانوا داخل الحزب الشعب ،ويرǎ : التيار السري* 
أنصار هذا التيار ضرورة الحفاƲ على مبدأ السرية في مختلف أنشطة الحزب 

 .حتى تتم المحافƲة على شعبيته

شاء منƲمة شبه عسكرية تتولى مهمة و يتمثل في المطالبة بƎن: التيار الثوري* 
 .التحضير للعمل الثوري 

، في إحدǎ شهاداته أن بن خدة لم يكن راضيا " سيد علي عبد الحميد"ويذكر 
، و بما أن 1947على خيار المشاركة في االنتخابات الذي أقرǉ مصالي في فيفري 

ناضلين فقد الصيغة الديمقراطية كانت هي الراجحة في حسم هذا الخالف بين  الم
عرضت القصبة على المؤتمر باالقتراع ، فنال مصالي األغلبية وخضƴ بن خدة 
لرأيها و لم يركب رأسه وتƋخذǉ العزة باإلثم ويقاطƴ المؤتمر ، ولكنه وافق على 

                                                 
1 -Abdelrrahmane Kiouane : moment du mouvement national , éd, Dahlab, 

Alger,1997, P06. 
2 -Sid Ali Abdelhamid : à la mémoire de Moudjahid Hocine lehouel , Op,Cit,P72. 
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، فعين عضوا في أول لجنة مركزية للحزب المنبثقة عن 1المشاركة في النضال
رئيƩ لجنة دعاية  النشر التي أنشƋها هذا المؤتمر ، ليصبح بعد عام من ذلك 

  .19482الحزب خالل االجتماع الذي عقدǉ في مدينة زدين بعين الدفلى سنة 
و ذكر لي أيضا عبد الرحمان كيوان ، أن بن خدة عين على رأƩ لجنة الدعاية 
والنشر ، بعدما تخلى عنها حسين لحول الذي أصبح أمينا عاما للحزب ، لكن 

، و بذلك أصبح بن خدة يشرف 1949دأ رسميا مƴ بداية سنة نشاط هذǉ اللجنة ب
التي " المغرب العربي" على تحرير عدة جرائد تابعة للحزب، على غرار جريدة 

" صوت الجزائر"و " الجزائر الحرة" "الجزائر العربية" كانت تصدر باللغة العربية 
ن بخبرة كبيرة ،وقد كان هذا العمل ينجزǉ بن خدة بمساعدة عدة مناضلين يتمتعو

في مجال اإلعالم كعبد الحكيم بن الشيƣ الحسين، محمد من مهل ، عبد المالك 
  .3تمام، سعيد الزاهري و مفدي زكريا 

و لم يكن بن خدة يشرف على الجانب اإلعالمي داخل الحزب فقط، بل أسندت 
له أيضا مسؤولية اإلشراف و متابعة نشاط مختلف اللجان التي استحدثها الحزب 

، لجنة الشؤون النقابية التي كانت يترأسها عيسات إيدير ، ولجنة 1949منذ سنة 
الشؤون الرياضية، لجنة عن حرية التعبير وما إلى ذلك من اللجان التي Ʋهرت 

  4في تلك الفترة
، تاريƣ تعيينه أمينا 1951وƲل بن خدة في هذا المنصب إلى غاية سنة 

ية ، خلفا لحسين لحول الذي اشتد خالفه عاما لحركة انتصار الحريات الديمقراط
  .مƴ مصالي

                                                 
1 -Sid Ali Abdelhamid : OP, Cit, P73. 

2 -  ƣفي العاصمة بتاري ǉالحسين ، بمقر سكنا ƣعبد الحكيم بن الشي ƴ198: حوار أجريته م Ʃ2006مار  
3 -  ƣفي العاصمة بتاري ǉعبد الرحمان كيوان ،بمقر سكنا ƴ2006ماي  13حوار أجريته م  

4 -Kiouane :les moments  … ,OP,CIT,P 57. 



  

  .Ƣ ǅƓ ƹƨǋǐ ǅƓ ǅǐǐƴƗدƈ ƔمƑƳ ƑǆǐمƑ لƟركة اƑƬƗǆر الƟرƖƑǐ الدǐمƾراǐƯة -5
5-1-ǈǆǐǐƴƗ ƹǋرư:  

عين بن خدة ،أمينا عاما لحركة انتصار الحريات الديمقراطية، وهو ال  
لفا لحسين لحول ، وجاء تعيينه خ1يزال طالبا، في قسم الصيدلة بجامعة الجزائر

الذي اشتد خالفه مƴ مصالي الحاƜ، في عدة أمور خاصة التنƲيمية  منها، فلم يعد 
 ǉالحزب، والتي تعود حسب ما أورد Ʃعبد "       يحتمل انتقادات و مضايقات رئي

نقابات ، ( ، أين اقترح لحول إنشاء عدة لجان 1949إلى سنة " الرحمن كيوان
في تقويم عمل ونفوذ الحزب في أوساط الجماهير ،  تساهم...) الطلبة، اإلعالم

  .2ومن خاللها أيضا يتم تحديد مسؤوليات المناضلين
أما عبد الحكيم بن الشيƣ الحسين، فقد أرجƴ استقالة لحول إلى األزمة 

، حيث إتهمه مصالي بالتخاذل و التعامل 1949الخطيرة التي مر بها الحزب سنة 
  .3مƴ مدبري هذǉ األزمة 

جذور أول  –بن يوسف بن خدة،لما تعرƯ لهذǉ المسƋلة في كتابه أما 
ǅƈ اƦǓمة الƓ ǏƗرǅǐƓ ƖƦ لǋ üǋƟمƑƬلǋƴƗ Û Ǐد ƋلǍ « فقد ذكر 1954نوفمبر 

 ƧرƑم Ǐƺ ƔدǐلƓة الǆǐمد Ǐƺ دƾƴǆا ǎƤة الǐƦة المركǆƜالل ƱƑمƗƜ1950ا ǇƤه Ǐƺ Û
ǐƟال ǌمد ƒƦƟة الƨƑƏلر ǈƟرشƗ ةƟƏǗ دارƬƗƨا ǏلƑƬم üǋƑƟ Ɣرǋالد ÛƔƑ

ƑƓǋلƑƗلƗ Ǐمƞǆ لǈ الƨلƯة المƯلƾة ǐǐƨƗ Ǐƺر شǅǋƊ الÛƒƦƟ لكǅ مشرƱǋ الƟƏǘة 
  .4»لƷǓƑƓ Ʀƻǐ ǃلǐƓة الƈ ǏƗكدƟ ƖرƳ ƑǊƬلǍ الƑǐƾدƔ الƜمǐƳƑة 

                                                 
حوار أجريته مƴ ابراهيم شرقي، بمكتبة الحامة على هامش االحتفال بالذكرǎ الخمسون لتƋسيƩ االتحاد - 1

  .2006فيفري  23العام للعمال الجزائريين ، يوم 
  .2006ماي 13سكناǉ بالعاصمة يوم  حوار أجريته مƴ عبد الرحمن كيوان في مقر- 2
  2006مارƩ  19الحكيم بن الشيƣ الحسين في مقر سكناǉ بالعاصمة يوم  حوار أجريته مƴ عبد- 3

4 -Ben Youcef Ben Khedda : les origines du 1er Novembre 1954, ed , Dahlab , Alger 

, 1989, P83. 



  

 ƴالديمقراطي ترك بصمات في مشاعر مصالي ،و تحول م Ưهذا الرف
، و على مرور األيام إلى نوع من الحساسية تجاǉ بعƯ العناصر في األمانة العامة

  .لحول باعتبارǉ المسؤول األول عن اللجنة المركزية  وجه الخصوص
 ǉالمؤرخون والدارسون لهذ Ưزيادة على ذلك، نجد ما ذهب إليه بع

و محمد حربي ، حيث ) yves Courriére(المسƋلة كخالفة معمري، إيف كوريار
عبد (الحزب  أدرجوا قضية إبعاد المناضلين المعروفين بوالئهم لمصالي ،من قيادة

ضمن األسباب المباشرة التي عجلت بƲهور الخالف ،ألن مصالي ...) اŸ فياللي
  .1الحاƜ كان يعتبر قرار عزل أنصارǉ من إدارة الحزب قرارا يستهدفه شخصيا

باإلضافة إلى ذلك، كان مصالي يرǎ في اإلصالحات التي استحدثها لحول 
مثابة إنقالب مدبر ضد رئيƩ ، ب1949داخل الهيئات التنƲيمية للحزب سنة 

الحزب أي بمعنى أن  لحول أصبح ينازع مصالي على رئاسة الحزب نفسها    
،يبقى Couriére  (2(و هذا األمر الذي أوردǉ ، المؤرƢ الفرنسي إيف كوريار (

مستبعد لسبب بسيط ، وهو لوكان هذا الرأي صحيح ، لماذا لم يƋخذ لحلول برأي 
مركزية اللذين رفضوا استقالته Þو لماذا لم يصمد أمام أغلبية أعضاء اللجنة ال

Þ مضايقات وإنتقادات مصالي.  
و هل يعني أنه كان يعلم مسبقا أن أية محاولة منه للصمود في وجه 
مصالي، تعني الفشل و الهزيمة نƲرا للسمعة الكبيرة التي كان يتمتƴ بها هذا 

واءÞ أم أنه كان حريصا على األخير وسط المناضلين والقاعدة الشعبية على حد س
وحدة الحزب وبالتالي قرر االنسحاب بدون مواجهة Ʋنا منه بƋن أية محاولة 
تصدر ضد رئيƩ الحزب يمكن أن تحدث أزمة جديدة تضاف إلى األزمات التي 

  .3يعاني منها الحزب

                                                 
1 -Khalfa Mammeri :Abane Ramdane ,Heros de la guerre d’Algérie ,éd,ENL, 

1993, P78.   
2 -Yves Courrière :la Guerre d’Algerie ,T1, les Fils de la Toussaint ,éd Foyard , 

1970, P48. 
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يبدو أن االحتمال األخير هو الصائب ، استنادا إلى شهادة بن الشيƣ الحسين 
ƑƮƳƈ ƖǐǋƬƗ üǘƢ1951 üǋƟ Ûء اللǆƜة المركǐƦة Ǐƺ مƑرƧ «لي بƋن الذي أكد

 üǋƟل ƞلƑƬل ƖǐǋƬƗال ƛƏƑƗǆ ƖǆƑكÛ üǋƟل ǅǐƨƟ لةƑƾƗƨا ƭƺر ǋƈ üǋƓƽ لةƉƨم
ƒƑƟƨǆǗرر اƽ ǋ ءƑƾƓال ƭƺر ǈǆƈ ǗƋ Û  «1.  

صوت  –يضيف بن ا لشيƣ الحسين –وأمام إصرار لحول على استقالته 
دة أمينا عاما للحزب و بموافقة من مصالي ، أعضاء اللجنة المركزية على بن خ

، دون علم القاعدة النضالية للحزب  1951تقرر هذا التعيين رسميا شهر أوت 
  .2بهذا التغيير الجديد 

 ǉأما بخصوص سر تعيين بن يوسف بن خدة في هذا المنصب ، دون غير
Ʋƽǋ  «:من المناضلين فقد كانت إجابة عبد الرحمان كيوان على النحو التالي 

 ƒƦƟال üƢدا ǈƯƑƓƮǆا ǋ ǇƊهدǋ Û ةǐلƑƴال ǈƽǘƢǓ ÛƔدƢ ǅƓ ǍلƳ ǏلƑƬر مƑǐƗƢا
 ƔدƑƳƋ Ǐƺ ƔدƢ ǅƓ üƮƺ Û داǐƜ ƹرƴǐ ǏلƑƬم ǅƑكÛ ǌرƢƈ ةǊƜ ǅم ǋÛةǊƜ ǅم

Ƥ ǋ ÛلǃǐưǆƗ1945 ƿ الƴƓ ƒƦƟد الƾمƲ الƳ ǎƤرǈƺ الشƒƴ الƦƜاƏرǆƨ ǎة 
ǋمǓ ƵرƾƗال üƓƑƾمÛ ǅǐƗملƑك ǅǐƗǆƨ Ɣة لمدƨدراƓ ةǐƟƮƗلƑƓ üǐا دلƤهǋ Û ƒƦƟر ال

  3»كüƴƜǐ ǏƺƑ مƑƬلǏƺ ǈƗƾƙ ƲƮǐ Ǐ اǓمǅǐ الǃƑƴ الƜدǐد
كǅƑ «:و نفƩ الشيء تقريبا ، ما ذهب إليه سيد علي عبد الحميد ، حيث قال

 Û ƒƦƟمة للƑƴة الǆƑمǓا Ƨƈر ǍلƳ ƔدƢ ǅƓ ǅǐǐƴƗ راءǋ ةƾǐƾƟال Ǐƺ ǎǋǆǐ ǏلƑƬم

                                                 
تمت عملية التصويت ، بمقر إقامة مصالي الحاƜ في بوزريعة بحضورǉ شخصيا ومن بين المرشحين - 1

ين لحول نجد كل من موالي مرباح و بن يوسف بن خدة و لǘشارة فقد الذين شملهم التصويت إضافة إلى حس
فاز حسين لحول ثالث مرات متتالية ،بثقة أعضاء اللجنة أثناء التصويت، و لم يفز بن خدة بهذǉ الثقة إال بعد 
 ، ǎمينهم العام من جهة و من جهة أخرƋإنسحاب لحول و هذا ما يدل على تعلق أعضاء اللجنة المركزية ب

صرار حسين لحول على االنسحاب رغم هذǉ الثقة يدل بوضوح على الخالف العميق الذي كان يجمعه إ
  .برئيƩ الحزب

2 -Kiouane :Aux Sources inmédiates du 1er novembre 1954, Ed, Dahlab, 1996, P66. 
3 - ƣكيوان ، بتاري ƴبالعاصمة 2006جوان 06حوار أجريته م  



  

ǈƯƑƓƮǆƋǋ Ǉءǋهد üǘƸƗƨا ƫǋƬƢال ǈƜǋ ǍلƳǋ ǌرƢƈ رǋمƈ  ǈƟلƑƬدمة مƢل
  .1»الشǐƬƢة

إن ما يفهم من شهادة كيوان وعبد الحميد هو أن مصالي كان ينوي تحقيق 
ما عجز عنه لما كان لحول أمينا عاما للحزب، بمعنى استصدار الئحة ترشحه 
لرئاسة الحزب مدǎ الحياة ،خصوصا أن االنتخابات التشريعية كانت على 

  .اني للحزب يعتبر من األولويات األبواب، و أن التحضير لعقد مؤتمر ث
ثم إذا كان كيوان و عبد الحميد محقين فيما ذهبوا إليه ، ما هي المهام 
والتحديات التي سيواجهها  بن خدة خصوصا أمام هذǉ التطورات الجديدةÞ و هل 

Þ فعال سيتمكن مصالي من تحقيق طموحاته أمام األمين العام الجديدة.  
5-2-ƔدǐدƜال ǈمƑǊم:  

عيينه من طرف مصالي ، شرع بن خدة في ممارسة مهامه دون فور ت
، إال أنه قام )Ʋاء اللجنة المركزيةعأقصد أنه حافƲ على نفƩ أ(تغيير يذكر 

كيوان، مصطفى فروخي، سيد علي عبد الحميد و لحول : باختيار كل من 
  .2كمساعدين له

أقصد  لكن مصالي ، لم يهضم هذا االختيار الذي أقدم عليه بن خدة ، و
  .3إدراƜ اسم لحول ، ضمن قائمة المساعدين الذين اختارهم 

  

                                                 
، بتاريƣ 1960ديسمبر  11ي عبد الحميد ، في مقر الجمعية التاريخية والثقافية حوار أجريته مƴ سيد عل- 1

  .2006جوان  02
  .حوار مƴ بن الشيƣ الحسين ،مصدر سابق - 2
  نفسه - 3



  

  
ومƴ ذلك ، لم يبد مصالي معارضته عالنية ، ألن الƲروف في تلك الفترة 
ال تسمح له بذلك، و أن إنشغاله كان منصبا ،حول االنتخابات التشريعية المقررة 

  1في شهر جوان من نفƩ السنة 
اهتمام إدارة الحزب منذ شهر مارƩ  ولهذا السبب ، نجد أن أعمال و

، كان موجها إلى التحضير لنقطتين أساسيتين ،وهما االنتخابات و اإلعداد 1951
للمؤتمر الثاني لحركة انتصار الحريات الديمقراطية ، فƎلى أي مدǎ وفق بن خدة 

Þفي التحضير لهاتين النقطتين.    
1-5-1-  ƖƑƓƑƢƗǆǗلة اƉƨم:  

، كانت مسƋلة المشاركة في 1951ركزية في مارƩ خالل اجتماع اللجنة الم
، إحدǎ 1951أكتوبر  07والبلدية في  1951جوان  17االنتخابات المقررة في 

، وƲهر الخالف من جديد بين 2النقاط التي ناقشها المجتمعون برƈسة مصالي
المناضلين داخل الحزب حول نفƩ المسƋلة لكن ليƩ بنفƩ الطبيعة التي Ʋهر فيها 

، فهذǉ المرة كان ا لخالف قائم حول كيفية المشاركة في االنتخابات ، 1947سنة 
هل ستكون بقوائم حركة انتصار الحريات الديمقراطية فقط أم بقوائم مشتركة بين 
هذǉ األخيرة و بين االتحاد الديمقراطي وجمعية العلماء Þخصوصا بعدما Ʋهرت 

Þ األحزاب ǉ3فكرة توحيد العمل السياسي بين هذ.  
كن االجتماع خلص في النهاية بقرار يقضي بمشاركة حركة االنتصار ل

الحريات الديمقراطية في االنتخابات بقوائم خاصة بها دون إشراك األحزاب 

                                                 
1 -Claude Collot, Jean –Robert Henry : le mouvement national Algérien textes , 

1912-1954,2eme Ed ,O.P.U, Alger, P203. 
2 Ben Khedda : les Origines …, Op,Cit, P64. 
3 -Claude Collot, “le Front Algérien pour la défense et le respect de la liberté »in 

revue Algérienne des Science juridiques, économiques et politiques , N°02(Juin 1977) 
, P347. 



  

ǎلة الوحدة التي كان يطالب بها االتحاد الديمقراطي على وجه 1األخرƋأما مس ،
نتدب في شهر الخصوص ، فƎنها لم تجد استحسانا كبيرا لدǎ مصالي رغم أنه ا

،و سيعيد العمراني 2، كل من عبد الرزاق شنتوف وشوقي مصطفاي 1951ماي 
 ǉممثلي االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري ، إال أن هذ ƴللتباحث والتشاور م
 ، Ʃالمباحثات باءت بالفشل بسبب الشروط التي وضعها ممثلو فرحات عبا

  : والمتعلقة أساƩ بالنقاط التالية 
االتحاد مƴ حركة انتصار الحريات الديمقراطية ، باعتبارها حزبا  أن يكون -

  .شرعيا وليƩ باسم حزب الشعب الجزائري الذي ينشط في الخفاء
أن تتضمن وثيقة االتحاد نصا صريحا ، يدين بوضوح مختلف أشكال  -

 .19453سنة " أحباب البيان والحرية"العمل السري تفاديا لتكرار مغامرة 

، إلى العرƯ الذي 1951اللجنة المركزية في دورة ماي  و عندما استمعت
قدمه اللجنة المكلفة بالمباحثات مƴ االتحاد الديمقراطي، رفضه مصالي جملة 

، مما ǐ ǃǊǆƋ« 4رǐدüƗƽ ǅǋ الǐ ǃǊǆƋ !ƒƦƟرǐدƗƽ ǅǋلƑǆ« وتفصيال وصرح قائال
  .5جعل أعضاء اللجنة يقدمون استقالتهم و ينسحبون من الحزب كلية

،كانت اإلدارة الفرنسية قد ) 1951جوان 17(ل موعد االنتخابات و لما ح
حسمت في نتائجها مسبقا،وكما جرت العادة ، فƎن حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية خرجت من هذǉ االنتخابات ضحية التزوير و العنف ، حيث خسرت 

روجي " ممقاعدها الخمسة في البرلمان جراء حملة التزوير التي قادها الحاكم العا
، و في نفƩ المناسبة قامت السلطات االستعمارية باعتقال العديد من " ليونار

                                                 
1 -André Nouschi:la naissance du nationalisme Algérien 1914-1954,Ed minuit, 

Paris,1962,P211 
2 -Collot: Op,Cit, P350. 
3 -Ben Khedda: les origines …., Op,Cit, P66. 
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مناضلي الحزب ،و شرعت في ممارسة القمƴ بشتى أنواعه عبر كامل التراب 
  .1الوطني 

أمام هذǉ األوضاع قررت اللجنة المركزية للحزب ، عقد اجتماع استثنائي في 
الخطيرة التي نجمت عن حالة القمƴ الذي بداية شهر جويلية لدراسة التطورات 

صاحب االنتخابات التشريعية ، و بعد مناقشات طويلة ، قرر الحزب تشكيل لجنة 
و تتولي مهمة االتصال والتشاور مƴ ا ألحزاب األخرǎ .2يترأسها أحمد مزغنة

، حيث 1951أوت 05حول فكرة إنشاء جبهة وطنية موحدة، و هو الذي وقƴ يوم 
، التي تتƋلف 3و احترامها" بالجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية"يسمى تم إنشاء ما 

من ممثلي حركة انتصار الحريات الديمقراطية واالتحاد الديمقراطي للبيان 
  .4الجزائري، جمعية علماء و الحزب الشيوعي الجزائري 

وقد أنشƋت هذǉ الجبهة خصيصا ، للتنديد بالتزوير التي لجƋت إليه اإلدارة 
رنسية في كل المواعيد االنتخابية، والمطالبة بƎلغاء نتائƝ االنتخابات التشريعية الف

  .5األخيرة ، ثم إعادة إجرائها في Ʋروف حسنة 
و بعدما كان موقف حركة انتصار الحريات الديمقراطية يدعوا إلى المشاركة 

فاع في االنتخابات ، أصبح يعارƯ هذǉ الفكرة منذ تƋسيƩ الجبهة الجزائرية للد
عن ا لحرية واحترامها ،وقد تجلى ذلك في البيان المشترك الذي أصدرته الجبهة 

  ǅƋ11 Ɩǋƈ1951 الƴدد الǅǐƙǘƙ مƬ ǅدǋر ǃǋǐ « ، جاء فيه 1951في شهر أوت 
ǅƈ ƘǐƟǋ الƦƜاƏر مƬ Ƥǆدǋر الƴدد اüǋǓ مƉƓ... ƑǊǆمر مƑƳ ǅمƳ üمƑلة الƦƜاƏر 

                                                 
1 -Collot : Op,Cit ,P361. 

2  - Ʒالجنة من ،أحمد مزغنة، لحول، سيد علي عبد الحميد، مرباح، فروخي ، والعربي دما ǉتتكون هذ
 Ʃالعترو.  

  1951أوت  5، 07السنة األولى ،العدد : المنار - 3
Ɯمǐƴة الƴلمƑء المƨلمǅǐ الƦƜاƏر ǋ دǋرهǏƺ Ƒ الƟركة الǋƙ ǋ ǏǆƯǋرƔ الƟƗرǐر : أحمد بوقجاني - 4

 ǎرƏاƦƜ1956-1945(ال (Û  ، جامعة الجزائر ، السنة الجامعية ،ƣ1998رسالة ماجستير ، قسم التاري -
  .105، ص 1999

5 -Kiouane :Aux Sources ….,Op,Cit,P87 



  

ƹرƯ ǅم ƖرداƑƯالمǋ ƖدراƑƬللم Ƒƺهد üاƦƗǗ  رƑمƴƗƨǗا... ƑǆمƦƳ ǅلƴǆ ǅƟǆƺ
ƳلǍ الƴƓ ǃƑǐƾمƺ üǐƓƨ Ǐƺ üرƭ اƗƟراƬ ǃدǋر ƜرǐدƔ الƦƜاƏر الƟرƟǋ Ɣرǐة 

  .1».....الƺƑƟƬة
و في نفƩ الشهر دعت الجبهة إلى عقد اجتماع شعبي بالملعب البلدي بحسين 

حضرǉ جمهور يتراوح عددǉ بين ستة و ثمانية ƈالف / 1951أوت 19داي يوم 
مسة شخصيان ممثلة ألحزاب الوطنية المختلفة ، وكان موضوع ترأسه خ2شخص 

تدخالتهم منصبا حول إطالق سراح المعتقلين السياسيين وإلغاء االنتخابات  
  .3المزورة

كما أصدر المكتب الدائم للجبهة في نهاية االجتماع قرار باسم سكان الجزائر 
ǐǐƉƗدهǃ للǊƓƜة  ƨ ǅƋ ǏƺكǅƑ الƬƑƴمة ƴǐلǅǋǆ ...«:العاصمة وضواحيها جاء فيه

  ǆƗƨǐ ǋ...«4كرǅǋ الƾمƜƓ Ʋمǋǆƈ Ʋǐاƺ üǐƓƨ ...ǈƳرƭ اƗƟراǃ الƟرƖƑǐ اǐƨƑƨǓة
أما الحزب الشيوعي و رغم انه أحد األحزاب المشكلة للجبهة إال أنه أبدǎ نيته 

 14أكتوبر والهيئة الثانية 07المشاركة في انتخابات الهيئة األولى المقررة يوم 
في جريدة  1951سبتمبر  27له ذلك من خالل تصريحه يوم أكتوبر و قد لمسنا 

 22-21، حيث ذكر أن اللجنة المركزية للحزب اجتمعت يومي ) الحرية (
ديسمبر، وعكفت من أجل تجسيد أهداف الجبهة في إطار احترام االنتخاب في 

  .5القسم الثاني 

                                                 
، ص 2005دار هومة، الجزائر ،  ƖƑǐƴ الƑƗرǐƢǐة للدǋلة الƦƜاƏرǐة الƟدƙǐةÛالمرƜ: عبد الحميد زوزو- 1

335.  
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في 1956-1936المƖǗǋƑƟ الƟǋدǐǋة Ǐƺ الƟركة الǐǆƯǋة : كمال سليح - 2

  .95، ص 2006-2005التاريƣ المعاصر ، جامعة الجزائر ، 
أحمد توفيق , أحمد مزغنة ، العربي بوهالي ، أحمد بومنجل تتمثل الشخصيات في ، العربي التبسي، - 3

  .المدني 
  08، عدد  1951أوت  31المنار الصادرة في - 4
  .08، عدد 1951أوت  31المنار ، الصادرة في - 5



  

عركة كان الحزب الشيوعي يحاول، أن يقحم الجبهة الجزائرية في هذǉ الم
االنتخابية مما جعل حركة االنتصار الحريات الديمقراطية واالتحاد الديمقراطي 

" الجمهورية الجزائرية"وجمعة العلماء يصدرون بيانا مشتركا نشرته جريدة 
وجريدة المنار، وهو عبارة عن بيان استنكاري للسياسة االنتخابية التي تمارسها 

وأعلنوا عن عدم مشاركتهم فيها،  1948ل اإلدارة الفرنسية في الجزائر منذ أفري
 07وفي نفƩ الوقت دعوة الشعب الجزائري إلى مقاطعة االنتخابات المقررة يوم 

ǅƋ اƑƟƗǗد الدǐمƾراƟǋ ǏƯركة اƑƬƗǆǗر ǋالƴلمƑء ǋ ... «:أكتوبر ومما جاء فيه
 ǋ ǏǆƑƙال ǃƨƾال Ǐƺ ةǐرƏاƦƜة الǐƓƑƢƗǆǗا المشكلة اǋƨدر ƑدمƴƓ Û ǅǋǐƯراƾمǐالد

Ƴ üǐرƺƈ رǊش Ǐƺ ةƓƨƗالمك ƒرƑƜƗال Ǎ1948ل.... ǎرƑمƴƗƨǗا ǃكƟال ǅƈ ǋ
ǅƋ المǋ.... ǅǐƴƽǋالƟكǋمة الƻرǐƨǆة ƽد ƴƜلƖ مǅ هǇƤ اƖƑƓƑƢƗǆǗ مüƦƑǊ مǆƦƟة

 Ǐƺ ƹشر ǏƗة الǐƓƑƢƗǆǗة اƴǐدƢلل ƖǗƆ اǋǆǋكǐ ǅƉƓ رǋƬƗǐ Ǘ ǈǆƉƓ راƑƓƗƳا ǈلƻƨƈ
 Ǐƺ ƑرهǐƓدƗ07  ǋ14 رƓǋƗكƈ1951 ....ا الǋدƯǋ ǃǊǆƋ ǅǐƓƢƑǆال ƭƟ ǍلƳ ǃƦƴ
ƑǊƗƴƯƑƾم ǍلƳ...«1  

و فعال كانت استجابة الشعب الجزائري واسعة لهذا النداء، إذ بلغت نسبة 
خسر الحزب الشيوعي على إثرها أربعة مقاعد في الهيئة األولى % 80المقاطعة 

  2ولم يحصل على أي مقعد في الهيئة الثانية    

                                                 
1 -la République Algérienne ,N°272,du 28 septembre 1951. 

  .99مرجƴ سابق، ص : سليح - 2



  

  ƑƬƗǆ1953ر الƟرƖƑǐ الدǐمƾراǐƯة ƺƈرüǐ اإلƳداد للمƗƊمر الǏǆƑƙ لƟركة ا 2-5-2
قبل الحديث عن أشغال هذا المؤتمر ، البƩƋ أن نذكر بƋن فكرة عقد مؤتمر 
ثاني لحركة انتصار الحريات الديمقراطية ،تعود حسب بن خدة إلى اجتماع اللجنة 

، و هو تاريƣ تعيينه رسميا من طرف مصالي على 1951أوت  15المركزية في 
  .1لعامة للحزب رأƩ األمانة ا

وخالل هذǉ الدورة أيضا ، عرƯ مصالي على المناضلين رغبته في زيارة 
، 1951للمشرق العربي، و على ضوء ذلك اجتمعت القيادة في بداية شهر سبتمبر 

ودرست األمر بعناية و في األخير استقر رأي األغلبية على أن في ذلك فرصة 
عربية هناك ليستغل ذلك ويحثهم مناسبة لزعيم الحزب لالتصال بالشخصيات ال

  .2على مضاعفة الدعم المادي والمعنوي للحركة وتوسيƴ الدعاية لها
و تم سفرǉ فعال ، وبعد أن أدǎ مناسك الحƝ عاد إلى مصر، وكان االتفاق 
الذي تم قبل يقضي بƋن يواصل جولته في دول المشرق العربي لشرح القضية 

  .3ي والمعنوي لهاالوطنية وكسب المزيد من الدعم الماد
لكنه بدال من ذلك رجƴ إلى باريƩ مباشرة بعد أن قضى عدة أيام بالقاهرة 

، و لما علمت القيادة بذلك انتدبت بن خدة ليتصل 4وضرب باالتفاق عرƯ الحائط
، حاورǉ في األمر، فƋجابه بƋنه صرف النƲر 1951به بفرنسا نهاية شهر نوفمبر 
ها بناء على نصيحة من بعƯ الشخصيات العربية عن إتمام هذǉ الجولة المتفق علي

التي رأت عمله يجب أن يكون في باريƩ، حيث الجمعية العامة لǖمم المتحدة 
  .1952ستعقد دورتها في ديسمبر من تلك السنة وبداية سنة 

انه لم يكن الشخص المؤهل لمباشرة هذا العمل ،  - بن خدة  –والحقيقة يضيف 
ك ƈخرون يستطيعون فعل ذلك و على دراية كافية و ليƩ من مهامه ، بل هنا

،و لما حاصرǉ بن خدة أسئلة ، لم يستطƴ تبرير 5بƋساليب العمل في هذا الميدان 
                                                 

1 -Ben youcef Ben khedda : Messali jugé par ses Paris,(ouvrage non édité) P21. 
2 -OP,CIT 
3 -Kiouane : les moments …; Op, Cit, P61. 
4 -Ben Khedda : les origines …Op,Cit, P73 
5 -Ben Khedda : Messali...Op,Cit, P26  



  

 1951منذ شهر نوفمبر " شانطي"تصرفه هذا و مكث بضواحي باريƩ في بلدة 
  .1تاريƣ عودته إلى الجزائر واستقرارǉ في بوزريعة  1952حتى شهر فبراير 

، عقدت اللجنة المركزية اجتماعا برئاسة مصالي ، 1952مارƩ  16و في 
تقرير مصالي حول الجولة التي قادته إلى المشرق :نوقشت خالله مسƋلتين وهما 

العربي و النقطة الثانية تتعلق بƎعداد تقارير مختلف اللجان استعدادا لعقد المؤتمر 
الي بعرƯ تقريرǉ شفويا ، الثاني للحزب و بالنسبة للنقطة األولى، فقد اكتفى مص

إعدادǉ كتابيا، أما النقطة الثانية والخاصة ( في حين طلبت منه اللجنة المركزية 
  ).19522بالمؤتمر فقد اتفق الجميƴ على عقدǉ منتصف شهر جويلية 

و في Ʋل هذǉ المرحلة الحبلى بالمشاكل التي تؤكد كل المؤشرات على أنها في 
إبداء : للجنة المركزية بفكرة جديدة وهي تصاعد مستمر طلƴ مصالي على ا

رغبته في القيام بجولة عبر الوطن ، وأمام إصرارǉ على تنفيذ هذǉ الرغبة، وافقت 
، لكن بشرط أن يلتزم ببعƯ الشروط التي كانت تراها 3قيادة الحزب عليها

ضرورية لمنƴ إنزالق الحركة في متاهات مجهولة وهذǉ الشروط التي التزم بها 
  :هي

  . ادي عملية تهريƝ الجماهيرتف -
أن يكون االتصال بالمناضلين فقط، وأثناء االتصال يركز على اإلطارات  -

منهم و محاولة إقناعهم بالقضايا السياسية التي هي مصدر اهتمام الحزب 
 .4وحثهم على تقديم الدعم المالي لتقوية نفوذ وتواجد الحزب

جولته التي قادته إلى  أفريل في 15و بهذا االتفاق ، شرع مصالي يوم 
مختلف مناطق الشرق الجزائري، حيث بدأ بقسنطينة ثم الخروب إذ كان ذلك اليوم 
هو يوم السوق األسبوعي ، وبعدها في ملعب سكيكدة أشرف على تجمƴ جماهيري 

                                                 
1 -Ben Khedda :Messali…., Op,Cit, P41 
2 -Op,Cit 

3 - Ʃأحمد محسا :ƟةالƟلƨالم Ɣرǋƙال ǍلƋ ǍلǋǓة اǐلمƑƴال ƒرƟال ƤǆمÛ رƏاƦƜال Ǐƺ ةǐرǋƙة الǐǆƯǋركة ال  ،
، ص 2002ترجمة مسعود حاƜ مسعود، محمد عباƩ  ،منشورات الذكرǎ األربعون لالستقالل ،الجزائر ،
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فخالف بذلك ما اتفق عليه ،و نتيجة لذلك قام عامل قسنطينة بطردǉ من تراب 
 .1العمالة

الجزائر العاصمة ، اجتمعت اللجنة المركزية ودرست وبعد رجوعه إلى 
  .2القضية بكل أبعادها ولم يعترف مصالي بخطǉƋ بل أصر على مواصلة الجولة

وأمام هذا اإلصرار وافقت اللجنة المركزية على مضƯ و اشترطت عليه 
نفƩ الشروط السابقة لمواصلة الجولة التي كانت هذǉ المرة في الصومعة بالبليدة ، 

، ولكن مصالي لم يكترث مرة اخرǎ ) الشلف(البخاري ومدينة األصنام  قصر
للشروط التي وافق عليها قبل بداية الجولة ،و فور وصوله إلى البليدة طالب 

بضرورة إحضار المواطنين متحديا بذلك رأي ) للحزب (المسؤولين المحليين 
ي، تتابعه و تراقب اللجنة المركزية دون أن يƋخذ بعين االعتبار شرطة العدو الت

خطواته ، فتركوǉ يواصل جولته نحو مليانة ثم األصنام وهناك منعتة من مواصلة 
هذǉ الجولة االستعراضية وتدخلت الشرطة وأطلقت أعرية نارية على األشخاص 

ǉعليه ونفته من الجزائر في  3اللذين كانوا في إنتضار Ưماي  14وألقت القب
  4"نيور"اإلقامة الجبرية بغرب فرنسا في بلدة ، رحل إلى فرنسا وخضƴ إلى 1952

و قد كان لنفي مصالي من الجزائر أثر بالƸ الخطورة على مصير الحزب 
وبدال أن تتفرƷ قيادة الحزب لممارسة نشاطها المعهود ، نجد أنها سخرت معƲم 

  .19525ماي  23أوقاتها للمطالبة بعودة مصالي ، كما حدث ذلك يوم 
م تƋجيل موعد المؤتمر ، لعدة مرات فبعدما كان ولنفƩ السبب أيضا ت

، إضطرت قيادة الحزب إلى إنتƲار رفƴ 1952مقررا في بداية شهر جويلية 

                                                 
1 -Kiouane  :les moments …,OP.Cit ,P78. 

  .187، مصدر سابق، ص ....شƑǊداƖ: بن خدة - 2
يذكر بن خدة بƋن عدد األشخاص اللذين تجمعوا في مدينة األصنام ، إثر الزيارة التي قادت إليها مصالي -  3

  .187شخص ، أنƲر ، بن خدة شهادات و مواقف ص 2000، قد بلƸ حوالي 1952في ماي 
4 -Ben Khedda : Messali…, Op,Cit, P28. 

دعت اللجنة المركزية للحزب، إلى شن إضراب شامل  1952ماي  14ا نفى مصالي من الجزائر يوم بعدم- 5
 ƣعن القرار الذي أصدرته في 1952ماي  23بتاري ƴوأرسلت وزارة الداخلية الفرنسية تطلب منها التراج ،

  .حق مصالي 



  

العقوبة المسلطة على مصالي، و لما تƋكدت بƋن إقامته بالمنفي تستمر لفترة طويلة، 
شرعت اللجنة المركزية في اتصاالت مباشرة معه، فانتدبت بن خدة في أواخر 

بفرنسا ليطلƴ رئيƩ الحزب بجدول أعمال " نيور"إلى مدينة  1952ر ديسمبر شه
المؤتمر ، ثم حثه بƎعداد تقريرǉ الخاص بهذǉ المسƋلة، و لكي يتم إشراكه في 
المؤتمر اقترح عليه بن خدة تعيين أحد أعضاء المكتب السياسي ليمثله إال أن 

ǐ ǅƈداƺƈ ǅƳ ƲƺكƑرǐ Ǘ  Û ǎمكƟǓ ǅد ǋƨاǎ «:"مصالي رفƯ هذǉ الفكرة و قال
ǏمƨƑƓ ǃكلƗǐ ǅم ǍلƋ ةƜƑƟƓ Ɩƨل ǏلƑƗلƑƓǋ...«1   نƋوفي المقابل تعهد مصالي ب

 Ʃخالل اجتماع اللجنة المركزية، الذي كان مقررا في شهر مار ǉيرسل تقرير
لكن لما حل موعد االجتماع يقول بن خدة فاجƋهم مصالي بتقرير مطول . 1953

Ʋة كانت في معƲمها عبارة عن انتقادات مالح90احتوǎ على ما يزيد عن 
  .2تستهدف بعƯ المناضلين داخل الحزب و مƴ ذلك نجد أن اللجنة المركزية

قد اعترفت بوجاهة تلك االنتقادات لكن في الوقت نفسه اعتبرتها سابقة  
ألوانها ، ألن الجميƴ كان ينتƲر من مصالي أن يبدي رأيه بشƋن برنامƝ عمل 

راء النقاط المدرجة في جدول أعمال المؤتمر ، وليƩ إثارة الحزب وأن يلتزم بƎث
  .3الخصومات الشخصية القديمة

في خضم هذǉ التطورات واألحداث الخطيرة التي تنبƋ بوقوع أزمة داخل 
الحزب، تم عقد المؤتمر الثاني لحركة انتصار الحريات الديمقراطية ، و ذلك أيام 

  .4)شارتر الجزائر العاصمةساحة  02في (أفريل بمقر الحزب 04-05-06
استمƴ المؤتمرون إلى الكلمة االفتتاحية التي ألقاها أحمد مزغنة، الذي حيا 
في البداية رئيƩ الحزب، ونوǉ بخصاله النضالية، معتبرا إياǉ رمزا من رموز 
كفاح الشعب الجزائري ، ثم شرع في استعراƯ أهم المحطات التي مر بها 

باالنتصارات التي حققها في انتخابات نوفمبر الحزب، مذكرا في نفƩ الوقت 

                                                 
1 -Ben Khedda : Messali..., Op, Cit , P37. 
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التي هزت استقرار النƲام االستعماري وزادت من تالحم  1947و أكتوبر  1946
  .الشعب الجزائري 

أما نص رسالة مصالي، التي قرأها موالي مرباح على المؤتمرين فقد كان 
ها ذكر مضمونها مركزا على الوضعية الدولية السائدة في تلك الفترة ، و بعد

المؤتمرين بالمؤامرة االستعمارية ، التي استهدفت الحزب، مستدال بذلك ) مصالي (
، وصوال إلى مؤامرة مارƩ 1948ثم حوادث أفريل  1945ماي  08بحوادث 

  1في إشارة إلى المنƲمة الخاصة  1950
أما نص الرسالة بصفة عامة لم يختلف كثيرا عن الكلمة التي ألقاها مزغنة ، حيث 

بر هي األخرǎ ،إشادة و تنويه بƎنجازات الحزب، خاصة في المواعيد تتع
و بعد  2االنتخابية رغم حملة التزوير التي تلجƋ إليها اإلدارة االستعمارية باستمرار
  .3ذلك، شرع المؤتمرون بمناقشة نص التقرير الذي أعدته اللجنة المركزية

قد تضمن تحليال معمقا و على عكƩ الوثيقتين السابقتين ، فƎن هذا التقرير 
لنشاطات الحزب و نجاحاته ، وعن سياسة القمƴ و تطور األوضاع ، و تراكم 
النقائص خاصة على المستويين االستراتيجي و التكتيكي، و في المقابل اقترح 

  .مجموعة من الحلول التي من شƋنها أن تقوي تواجد الحزب حاضرا و مستقبال
ر ، تضمن ألول مرة ، نƲرة شاملة وفهم وزيادة على ذلك، فƎن نص التقري  

عميق لواقƴ الجزائر و مستقبلها، و تصور واسƴ للمحيطين اإلقليمي و الدولي 
والموازين القوǎ فيهما، وحسن إدراك العمل السياسي و مختلف وسائل النضال 

  .4لبلوƷ الهدف المنشود
ر ،شƋنه في و مƴ ذلك فƎننا لم نلمƩ أي أثر لموضوع األزمة في ثنايا التقري

ذلك شƋن الوثيقتين السابقتين،فربما كان ذلك من باب السرية و الحفاƲ على وحدة 

                                                 
1 -Kiouane : Aux sources…OP.Cit, P 115 
2 - Ibid. 

الذي عرƯ للنقاش في المؤتمر، من كيوان بن خدة،  تتكون اللجنة التي عكفت على إعداد نص التقرير  - 3
  .ولحول عبد الحميد، فروخي

  .09.مرجƴ سابق، صÛ ...المرƖƑǐƴƜ: زوزو- 4



  

الحزب و تماسكهن أو أن األزمة لم تƋخذ أبعادها الحقيقية، ولم تبرز معالمها 
  .تفرƯ على الجميƴ التطرق إليها و معالجتها في هذا المؤتمر بالدرجة التي

تواصلت على مدǎ ثالثة أيام، سطر و على كل ، فƎن أشغال المؤتمر، 
خاللها المؤتمرون االستراتيجية الجديدة للحزب، و خرجوا بمجموعة من 

  1:القرارات، نلخص أهمها فيما يلي
  .التƋكيد على مبدأ القيادة الجماعية داخل الحزب-
  .إعادة بعث نشاط المنƲمة الخاصة، تحضيرا للعمل المسلح-
  .ك المشاركة في المواعيد االنتخابية القادمةالكفاح بكل الوسائل بما في ذل-
،مƴ مختلف تيارات الحركة الوطنية، كهدف تسعى إليه " الوحدة"التƋكيد على مبدأ -

  .دوما ، حركة انتصار الحريات الديموقراطية
و في األخير ، وجه المؤتمرون، رسالة إلى مصالي، أكدوا له تعاطفهم   

رضتها عليه السلطات االستعمارية، منذ سنة وتضامنهم معه، اثر العقوبات التي ف
  .كاملة

6- ǏلƑƬم Ʋم ǈƺǘƢ:  
بعد أسبوع من تجديد الثقة في بن خدة على رأƩ األمانة العامة لحركة   

 1953جويلية 03انتصار الحريات الديموقراطية اثر اجتماع اللجنة المركزية يوم 
 12مصالي، و ذلك يومحيث يتواجد " نيور"، شرع في زيارة إلى مدينة 2بالعاصمة
، التقى خاللها بمصالي و أطلعه على النتائƝ و التوصيات التي 1953جويلية 

خرجت بها اللجنة المركزية في اجتماعه األخير و ناقش معه بعƯ المسائل التي 
كانت مطروحة بحدة، كƎعادة إحياء المنƲمة الخاصة و التحضير للعمل الثوري، 

نه لما طرح الفكرة على رئيƩ الحزب لم يجد لديه وفي هذا الصدد يذكر بن خدة ا
إذا كنت قد أشرت في السابق إلى هذǉ :" أي اقتراح ملموƩ، بل اكتفى بقوله
  .3..."المسƋلة فƎني أريد فقط أن ألفت انتباهكم
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، طلب من مصالي أن يقدم اقتراحاته " نيور"و قبل أن يغادر بن خدة مدينة   
كزية قبل اجتماعها المرتقب في أواخر شهر أوت على شكل تقرير إلى اللجنة المر

من نفƩ السنة، لكن مصالي طلب من األمين العام تƋجيل اجتماع اللجنة المركزية 
ريرǉ و يبرز موقفه اتجاǉ بعƯ قإلى غاية شهر سبتمبر حتى يتمكن من إعداد ت

  .19531القرارات التي خرجت بها إدارة الحزب في مؤتمر أفريل 
ام بن خدة بزيارة ثانية إلى مصالي،  تناقش معه األمور أوت ، ق 22وفي  

التنƲيمية الخاصة بفديرالية فرنسا، ثم عرƯ عليه مختلف التقارير التي أرسلتها 
  2:هذǉ األخيرة إلى اللجنة المركزية،حيث تضمنت خمƩ نقاط أساسية و هي

  .موقفها من قرارات المؤتمر الثاني للحزب-
  .مسƋلة الوحدة-
  .نتخبينسياسة الم-
  .القضايا النقابية-
  .الموارد المالية-

و في اليوم األخير من هذǉ الزيارة، طرح بن خدة من جديد مسالة إحياء 
المنƲمة الخاصة على مصالي و أطلعه على الخطوط العريضة التي سطرتها  

لكن رئيƩ الحزب طلب مرة أخرǎ تƋجيل . إدارة الحزب للعمل بها مستقبال 
لمركزية بحجة ضيق الوقت أمامه وعدم تمكنه من دراسة كل اجتماع اللجنة ا

  .3المسائل المطروحة و إعداد التقارير بشƋنها
، عقد بن خدة اجتماعا للجنة المركزية بتاريƣ "نيور" بعد عودته  من مدينة 

، من أجل دراسة التقرير الذي أرسله مصالي، و مƴ افتتاح 1953سبتمبر  12
ميƴ، لما قرأ مرباح رسالة رئيƩ الحزب ، حيث وصف جلسات االجتماع تفاجƋ الج

السياسة المتبعة بالمنهƝ اإلصالحي و باالنحراف عن المبادئ الثورية للحزب، 
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وبالتالي قرر سحب ثقته من بن خدة و في المقابل طالب الجميƴ تخويله السلطة 
   .1المطلقة من أجل إعادة إصالح الحزب

اتجاǉ قرار مصالي، بل بالعكƩ فقد و يذكر بن خدة أنه لم يكن عنيفا   
 ǎاستقالته على اللجنة المركزية فرفضتها، و بالتالي لم يبق أمامه سو Ưعر

و المعروف أن رئيƩ الحزب في النƲام الداخلي ليƩ .2الخضوع لرأي األغلبية
من صالحياته عزل األمين العام بل ترشيحه فقط، و تقوم اللجنة المركزية بقبوله 

لك يكون مصالي قد فتح باب األزمة على مصراعيه، خاصة بعدما و بذ.3أو رفضه
رفƯ استقبال لحول الذي زارǉ في أواخر شهر نوفمبر ليشرح له موقف اللجنة 

  .4المركزية و حسن نية أعضائها تجاǉ رئيƩ الحزب
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  :ƑƴƓƈد اƦǓمة -6-1
عند عودة لحول من فرنسا، اطلƴ أعضاء اللجنة المركزية أن مصالي   

تقباله وأنه شرع في تحريƯ مناضلي الحزب بفرنسا ضد اللجنة رفƯ اس
المركزية ، فزاد بذلك حجم األزمة اتساعا بشكل ينذر بوقوع الكارثة و راح كل 

  .1اتجاǉ سياسي يحاول التمسك بموقفه
أصدرت اللجنة المركزية نداء لعقد مؤتمر  1953و في شهر ديسمبر   

و قد أرفق هذا النداء ببرنامƝ عمل  وطني جزائري وقعه كل من لحول وكيوان،
موجه إلى جميƴ شرائح الشعب الجزائريون وإلى كل االحزاب و المنƲمات 

  .2الثقافية، االجتماعية واالقتصادية
و قد كان رد مصالي اتجاǉ هذا النداء عنيفا، إذ أرسل تقريرا شديد اللهجة   

بانحراف إدارة "تهمها ، ا1954في الفاتح جانفي   إلى اللجنة المركزية المجتمعة
و جدد سحب ثقته ، ليƩ فقط من األمين العام وإنما من اإلدارة كلها " الحزب

  . 3وطالب بتسليمه السلطات المطلقة إلزاميا
كما اتهم مصالي اللجنة المركزية في تقريرǉ األخير بمجموعة من 
Ɲ اللصوص الذين استولوا على أموال الحزب و مؤسساته، وابتعادهم عن النه

الثوري الذي سطرǉ الحزب منذ تƋسيسه و بالتالي أصبحت الضرورة تملي عليه 
  .اللجوء إلى وسائل أخرǎ تمكنه من إصالح الحزب

و فعال ، فƎن مصالي قد عرƯ الخالف الذي جمعه مƴ اللجنة المركزية 
ǉلجنة اإلنقاذ العمومي" على مناضلي الحزب بفرنسا، و دعى إلى إنشاء ما أسما "

و استعادة مؤسساته " إصالح الحزب"،بغرƯ إعادة 1954جانفي  27من ابتداء 
  .4التي ال تمت بصلة إلى العمل الثوري " البرجوازية"التي استولت عليها 

                                                 
1 -  Ʃ360.مصدر سابق، ص: محسا 

2 -Kiouane :Aux sources…,Op,Cit,p158. 
3 -Mohamed Harbi: les archives de la révolution Algérienne , éd, Jeune Afrique , 
1981, P47. 
4 -Op,Cit. 



  

و تحت هذا الشعار استطاع مصالي أن يضمن تعاطف األغلبية الساحقة من 
ل عن مناضلي الحزب و لم يبق أمام اللجنة المركزية ، خيار ƈخر سوǎ التناز

  .1بعƯ سلطاتها لصالح رئيƩ الحزب
لكن مصالي إعتبر تلك  التنازالت، بمثابة انتصار كبير حققه على 

وراح يدعو القاعدة النضالية بالوقوف إلى جانبه من أجل استعادة " البرجوازية"
مقرات الحزب ، فزاد بذلك الطين بلة و اختلطت األمور أكثر، مما دفƴ بƋعضاء 

 28و  27بالعودة عن قرارهم فعقدوا اجتماعا ƈخر لهم يومي اللجنة المركزية 
، استعادوا من خالله السلطات التي تنازلوا عنها لمصالي في دورة  1954جوان 
 Ʃو يذكر بن خدة أنهم أقدموا على هذا القرار بعدما انحرف مصالي  1954مار

  .2على الشروط التي حددوا وفقها تلك السلطات 
  :ƾǐƾƟة اƦǓمة-6-2

عل من أسباب الخالف الذي وقƴ بين اللجنة المركزية و مصالي بصفته ل
رئيƩ الحزب هو قضية السلطة أو القيادة، حيث كان مصالي يطالب اللجنة  
المركزية بمنحه السلطة المطلقة، في حين كانت اللجنة المركزية ترǎ عكƩ ذلك 

هو عضو من  ، ألنها تعتبر أن رئيƩ الحزب3و تحبذ مبدأ القيادة الجماعية 
أعضاء اللجنة المركزية ، يعطي رأيه مثل بقية األعضاء اǓخرين وبالتالي رأي 
األغلبية هو الذي يعتمد ، وإن رأت عكƩ ذلك فما عليه إال أن يمتثل لرأي 
األغلبية لكنه تشبث برأيه فƎحتدمت األزمة ثم انفجرت عالنية فخرƜ النزاع الذي 

ع ووصل إلى أسماع المناضلين ثم تطورت كان يجري في نطاق معين إلى الشار
األمور كما هو معروف واتخذت منحى خطير أدǎ في النهاية إلى القطيعة النهائية 
بين الطرفين ، رغم المحاوالت العديدة للجنة لحصر الخالف في األطر النƲامية 

                                                 
اتها لمصالي إلعداد ، اجتعت اللجنة المركزية ، فقررت التنازل عن جزء من سلط1954مارƩ  28في - 1

، وذلك حرصا على وحدة  1953المؤتمر و تسيير الشؤون الجارية و فق البرنامƝ الذي أعد في مؤتمر أفريل 
الحزب و السماح لجميƴ االتجاهات السياسية التي برزت خالل األزمة بطرح وجهات نƲرها في مؤتمر 

  ديمقراطي 
2 -Ben Khedda : Messali…, Op, Cit, P43 
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 وعلى مستوǎ الهيئات القيادية ، لمنƴ تسربها إلى القاعدة النضالية حتى ال تزداد
  .1األمور تعقيدا و يصبح معها لمŇ الشمل أمر بعيد المنال 

و لكن األمور قد جرت في منحى ƈخر، فنزل الخالف إلى الشارع بسرعة 
، و بحكم خلفيات تاريخية سابقة كان 2و علم به المناضلون في كل  المستويات 

مة طبعا موقف أغلب المناضلين مؤيدا لمصالي، و أصبحت اللجنة ا لمركزية مته
و هي في الواقƴ بعيد كل  3إلى اإلصالح  تارة وبالبرجوازية تارة أخرǎبالركون 

البعد عن الحقيقة، ألن بعƯ التƋييد هذا لمصالي، كان مبنيا على موقف عاطفي، 
 ƴويل الوقائƋو تهجمه على اللجنة المركزية وت ǉفاستغله و ضاعف من إنتقاد

سن استغالل لهذǉ الوضعية استطاع أن ونتيجة لح. 4واألحداث حتى بلƸ حد اإلثارة
يؤلب  أغلب المناضلين سواء في الجزائر أو في فرنسا ضد اللجنة المركزية التي 

وقد كان هم اللجنة المركزية هذǉ المعادلة . لم يبق يناصفها سوǎ العدد القليل
الصعبة، هو المحافƲة على وحدة الحزب، ألنها تعي جيدا قوة الحزب التي هي 

  .5هفي وحدت
و لكن رغم المحاوالت العديدة التي قامت بها اللجنة المركزية الحتواء هذا   

الخالف ولمنƴ استفحال األزمة، فƎن الوضƴ سار بسرعة نحو التردي والتفاقم بفعل 
عوامل كثيرة اتسƴ نطاق الخالف وأصبح حديث الناƩ، حتى وصل بالمناضلين 

ن أصبح بعƯ المناضلين القياديين إلى حد المشادات باأليدي، وتطور إلى درجة أ
موضƴ شتم و تعد من طرف مناضلين بسطاء، ونعتوهم بشتى األوصاف المشينة 
وااللفاƲ الجارحة، كالسرقة و الخيانة، و ووصل هذǉ  التهم الباطلة إلى عائالت 
هؤالء المناضلين أدǎ إلى فقدان الثقة في قياداتهم و اختفى تدريجيا اإلنضباط 

                                                 
  مصدر سابق: حوار مƴ كيوان - 1
2 - Ʃ362مصدر سابق ، ص : محسا  
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5 - Sid Ali Abdelhamid : à la mémoire du Moudjahid Hocine Lahouel 
….,Op,Cit,P72 



  

و أمام هذا الوضƴ المƋساوي الذي إنزلقت فيه .1كان بين المناضلين والوئام الذي
حركة انتصار الحريات الديمقراطية، جعل بعƯ المناضلين الغيورين على 
مصلحة الحزب  ووحدته  يقعون في حيرة وقلق من الصعب التخلص منهما إال 

 .2بƎعادة الوفاق إلى صفوف الحزب
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1-Ɣرǋƙال ƱǗدǆا ƹǋرư:  
عقب االنشقاق الذي وقƴ داخل حركة انتصار الحريات الديمقراطية والذي   

استغل أعضاء ] مركزي و مصاليين[إنتهى بانقسام الحزب إلى طرفين متنازعين
عن .1المنƲمة الخاصة هذǉ الƲروف، و أعلنوا عن طريق ممثلهم محمد بوضياف 

تهم في جمƴ شمل الحزب واإلصالح بين الطرفين معلنين بذلك عن تنƲيم جديد ني
  .2"اللجنة الثورية للوحدة و العمل "يسمى 
ƾƳ ǃƗد اƗƜǗمǏƺ ƱƑ مدرƨة «:و في هذا الصدد يقول سيد علي عبد الحميد  
ƬǋƗ ǅǐƈÛلǅƟǆ Ƒǆ اǓرƴƓة ƋلǋƮƓ ( ǅƳ ǅǘƳƋ ǍاƑƜ ǏƟمƲ الǋǊǐد ƑƾƓƑƨ( الرشƑد 

Ɯلد الǋالم ƑǆƗƓƷلة لرǗكد üمƴالǋ ƔدƟǋة للǐرǋƙة الǆƜالل ǃƨا ǈǐلƳ ƑǆƾلƯƈǋÛ دǐد
 ǍلƳ ǃǋǐال Ƨƻǆ Ǐƺ ƑǆƾƻƗا Ƒكم ÛƔرǋƙلƑƓ ǃƑǐƾال ǃƙ ƒƦƟال Ǐƺ ǅǐƓال ƖاƤ ƝǘƬƋ Ǐƺ

 ƔدǐرƜ ءƑشǆƋ"ǏǆƯǋة" الǆƜالل ǇƤه üƑƟ ǅƑƨبن يوسف بن 3»ل ǉو هو أيضا ما أكد،
  ".1954أصول أول نوفمبر "خدة في كتابه 

حمد محساƩ ،فقد ذهب إلى أبعد من ذلك، واصفا اجتماع مدرسة أما أ  
بمثابة تحالف بين المركزيين و أعضاء المنƲمة الخاصة ،و زاد في تدعيم 4الرشاد

 ،»الǋƙرƔ الƦƜاƏرǐة ǋǆƨاƖ المƭƑƢ« وتقوية رأيه ،األستاذ محمد حربي، في كتابه
ية واعضاء المنƲمة حيث أشار إلى أن هذا التحالف الذي وقƴ بين اللجنة المركز

كǅƑ المركǐ ǅǋǐƦرǐدƹƑƾǐƋ ǅǋ «:المصالح التي جمعت الطرفين الخاصة، كان نتيجة
 üƢة داƯلƨالǋ ƖƑǆƑمƮال üك ǃǊل ǏƯƴǐ مرƗƊء مƑƯƷ ƖƟƗ ةǐلƑƬركة المƟال

                                                 
إستناد إلى شهادة عبد الحكيم بن الشيƣ الحسين ،فƎن مباحثات لقاءات قد سبقت التƋسيƩ الفعلي للجنة  - 1

كانت تجري بمنزل حسين لحول و بموافقة من بين يوسف بن خدة ثم إقترح سيد علي " الثورية للوحدة والعمل
د دخلي عن اللجنة المركزيةو بوضياف عن المنƲمة الخاصة، و فيما بعد توصلوا إلى و عبد الحميد ومحم

 Ʃاللجنة بمدرسة الرشاد بالعاصمة في مار ǉهذ ƩسيƋ1954إتفاق يقضي إلى ت.  
2 -Nadjia Bouzegrone «: Mohamed Boudiaf l’homme de Novembre» ,in El 
WATAN,du 03 Novembre 2004, N°special ,P40. 

  .حوار مƴ سيد علي عبد الحميد ،مصدر سابق- 3
4 -Mohamed Mahsas :le Mouvement revolutionnaire en Algerie de 1919 à 1954, ed 
E.N.A.L . 1993,P.35. 



  

ƒƦƟمة الخاصة، كان همهم في البداية إعادة الوحدة . 1»الƲأما الثوريون في المن
تعدǎ هذا إلى االستفادة من هياكل الحزب، وبما  إلى الحزب لتحضير الثورة، ثم

كانت توفر لهم اللجنة المركزية من وسائل واتصاالت إلعادة ربط االتصال 
بƋعضاء المنƲمة الخاصة، ثم االبتعاد عن اللجنة المركزية بعد اتهام المصاليين 

  .2للثورين بمواالتها والعمل تحت أمرها
غيرت اللجنة الثورية للوحدة والعمل  ،1954و بالفعل ابتداء من شهر ماي   

طابعها ،بعدما اتصل بوضياف بƎطارات المنƲمة الخاصة وبالوفد الخارجي 
للحزب في القاهرة، أصبحت اللجنة الثورية للوحدة والعمل تفضل العمل المسلح 
على عجل، وصرفت النƲر عن فكرة عقد المؤتمر، في حين كانت نƲرة أعضاء 

 Ʃذلكاللجنة المركزية عك.  
،بينما كان الخالف بين المصاليين والمركزيين 1954و في شهر جوان   

في ) Ex salembrer(اليزال قائما، اجتمƴ قدماء المنƲمة الخاصة بالمدنية
  .3مناضال 21العاصمة، كان عددهم 

و قد قرر المجتمعون ضرورة التحضير الفوري للثورة المسلحة، وتم تعيين   
لوضƴ ) ف ،بن بولعيد ،ديدوش، بيطاط وبن مهيديبوضيا(أعضاء  05لجنة تضم 

، إال أن منطقة القبائل لم تمثل في 4اللمسات األخيرة للتنƲيم السياسي والعسكري
                                                 

، ترجمة نجيب عياد صالح الملثوثي ، موفم للنشر،  الǋƙرƔ الƦƜاƏرǐة ǋǆƨاƖ المƭƑƢ: محمد حربي  - 1
  .111، ص 1994

أشار إلى الدور الكبير الذي لعبه بن  2006ماي  17جريته مƴ ابراهيم شرقي العاصمة يوم في حوار أ- 2
خدة في اقناع أعضاء اللجنة المركزية بتقديم يد المساعدة ألعضاء المنƲمة الخاصة، فكان لهم الفضل في 

الح القطƴ فرار بعƯ المعتقلين من سجن عنابة وباتنة، وكذلك تقديم األموال قصد شراء األسلحة وإص
 Ʃالمخزنة في األورا)Ʃأري. (  

،و إنما كان 1954لم يكن دريش الياƩ عضو في اجتماع المنƲمة الخاصة المنعقد في شهر جوان  - 3
  .صاحب المنزل الذي انعقد فيه هذا االجتماع

  .156أحمد محساƩ ،مصدر سابق، ص - 4



  

 ǉهذا االجتماع،و قد كان ممثلها كريم بلقاسم يحسب على المصالية، هذا ما أورد
الصادرة سنة " Memoria"محمد بوضياف في العدد الخاص بمجلة ميموريا

ǋكǅƑ اƑƮƳǓء الƢمƨة " 22"لǐ ǃكǅ كرƓ ǃǐلǋƮƳ ǃƨƑƾا Ǐƺ مƜمƳǋة «:1974
ƱƑمƗƜǗا اƤه ǅƳ ةƾشǆة المǐلǋǓا ǅƑركǓة اƏǐه ǅ1م«  

بن : بقادة المناطق الخمسة وهم 1954أكتوبر 10واجتمƴ بوضياف يوم   
بولعيد وديدوش ،كريم وبيطاط وابن مهيدي ،لوضƴ اللمسات األخيرة لتنƲيم 

تحرير الوطني، وهي التسمية التي أصبحت تطلق على التنƲيم الجيش، وجبهة ال
من نفƩ الشهر لكن مشاكل  15الجديد، كما اتفق المجتمعون على بداية الثورة يوم 

تنƲيمية حالت دون تجسيد هذا االتفاق على أرƯ الواقƴ، مما اƲطر نفƩ القيادة 
أكتوبر  23أخير يوم  تƋجيل ذلك، إلى ليلة الفاتح من نوفمبر، بعدما عقدوا اجتماع

  :برايƩ حميدو بالعاصمة، أين تم االتفاق على مبدأين هما
  .اإلعالن عن الثورة وتنƲيمها  -
 2القيادة الجماعية للثورة -

الجزائر حامال بيان ) المنسق الوطني(وبعد هذا االجتماع غادر محمد بوضياف 
تم إذاعة البيان ، و1954نوفمبر 01أول نوفمبر إلى القاهرة ،التي وصل إليها يوم 

  .3في صوت العرب بنفƩ اليوم

                                                 
1 -Mohamed Boudiaf :la préparation du 1 Novembre 1954 ,in Mémoria 

,N°01Special 01 Novembre 1954. 
2 -Amar Hamdani : krim Belkacem ,le lion des Djebels ,ed Bouchene,1993,P57. 
3 -Mohamed Harbi ; le F.L.N, mirage et réalités des origines à la prise du pouvoir 

(19-1952), ed, jeune Afrique ,1980,91. 



  

2-Ɣرǋƙال ƱǗدǆا Ɣكرƺ ǅم ƔدƢ ǅƓ ƹƨǋǐ ǅƓ ƹƽǋم:  
لم يكن أعضاء اللجنة المركزية،و على رأسهم بن يوسف بن خدة،   

يعارضون مبدأ الكفاح المسلح، غير أنهم كانوا يفضلون تƋجيل إنطالقها حتى 
  .1زاب والهيئاتتستكمل التحضيرات وتتم وحدة وطنية بين األح

وهذا الموقف الذي اتخذǉ بن يوسف بن خدة، ليƩ جديدا، بل سبق وأن عبر   
،غير أن هذا الموقف لم يستحسنه أعضاء اللجنة الثورية 2عنه في عدة مناسبات

  .1954للوحدة والعمل خاصة بعد عقد اجتماعها في جوان 
 يمكن أن و الحديث عن موقف بن يوسف بن خدة من فكرة قيام الثورة، ال  

نفصله عن موقف اللجنة المركزية، الموجودة في تلك الفترة التي كانت في صراع 
  .شديد ضد مصالي وأتباعه

في هذǉ المرحلة الصعبة التي مر بها الحزب ،كان بن خدة يرǎ ضرورة   
تاريƣ  1953استعادة الحزب شرعيته التي فقدها منذ تفاقم األزمة في سبتمبر 

  .3ن األمين العام للحزبسحب مصالي، الثقة م
هذا العمل الذي أقدم عليه مصالي ، اعتبرǉ بن خدة تجاوزا على مبادئ   

الحزب األساسية، وأنه منافيا لقواعد الديمقراطية التي قام عليها الحزب، ولذلك 
كان اهتمام بن خدة على وجه الخصوص منصبا على فكرة عقد مؤتمر وطني 

  .4شامل، يفصل في هذǉ المسƋلة
ما إذا أردنا معرفة االتجاǉ الفكري لبن يوسف بن خدة حول مسƋلة قيام أ  

ƴƓد المƗƊمر الǏǆƑƙ للƽ ÛƒƦƟرر Ƣ ǅƓدǅǐǐƴƗ Ɣ «:الثورة، يقول بن الشيƣ الحسين
                                                 

  .96بق، ص بن خدة ،مصدر سا -1
أهم هذǉ المناسبات ،نذكر أيام انعقاد المؤتمر الثاني لحركة انتصار الحريات الديمقراطية قدم خاللها بن - 2

  .يوƩ بن خدة تقرير باسم اللجنة المركزية، أهم ما جاء فيه مسƋلة التحضير الثورة
3 -Mohamed Harbi : les archives…,  op cit ,P113. 
4 -Abderrahmane Kiouane :aux Sources… ,opcit,P75. 



  

 ƭƺر ǏلƑƬم ǅمة لكưǆالم ƘƴƓ ƔدƑƳƋ ƑǊƗمǊمÛ ءƑƮƳƈ ةƨمƢ ǅة مǆǋكƗة مǆƜل
ار Ƣ ǅƓدƤ ǅǐƨƟǋ ƔلǋÛ ƿلǋǐ ǃاƴƓ ǗƋ ǈƾƺد ƭƴƓ ƯƸƮ المƮƑǆلƳ ǅǐلǋ ÛǈǐاƬر

ƿلƤ ǍلƳ üǋƟ1»ل.  
ثم أن بن خدة يعتبر أحد المشرفين على صياغة تقرير اللجنة المركزية،   

  .19532الذي عرƯ للنقاش واإلثراء في المؤتمر الثاني للحزب المنعقد في أفريل 
و يكفي للقارئ تصفح نص هذا التقرير المطول لمعرفة مدǎ بعد نƲر بن   

ي والعسكري،و األبعاد المختلفة التي احتوتها هذǉ الوثيقة خدة في التنƲيم السياس
تثبت بكل صدق نزوƷ بن خدة إلى العمل الثوري، فهل ..) االستراتيجي ،التكتيكي(

يعقل أن يتخلى بن خدة عن فكرة قيام الثورة التي دافƴ عنها خالل المؤتمر الثاني 
  .1953Þ3للحركة سنة 

ǉ اتخاذ موقف واضح أو نهائي حول في الحقيقة لم يكن بن خدة، بمقدور  
كانت خطيرة  1954،ألن األحداث التي ميزت صائفة ) قيام الثورة(هذǉ المسƋلة 

وسريعة ،بداية بانعزال أعضاء اللجنة الثورية والعمل ودخولها في العمل الفردي 
دون استشارة أعضاء اللجنة المركزية، فكيف لبن خدة أو حسين لحول أن يساندهم 

عرفون شيئا عما يحضرونهÞ ومن جهة أخرǎ، كان بن خدة في صراع وهم ال ي
شديد مƴ مصالي الحاƜ الذي كان في تلك الفترة في موضƴ قوة، بدليل شروعه في 

 ،15، 14ببلجيكا أيام " بمؤتمر هورنو"تحضير االجتماع، الذي عرف 
  .19544جويلية16

                                                 
  .مصدر سابق: حوار مƴ بن الشيƣ الحسين  - 1
  .مصدر سابق: حوار مƴ كيوان - 2
  .24،مرجƴ سابق،ص ... المرƖƑǐƴƜ:زوزو- 3
من جملة القرارات التي خرƜ بها المجتمعون في هورنو فصل بن يوسف بن خدة وبقية أعضاء اللجنة  -  4

= ضنا منهم، أن هذا اإلجراء سيساعدهم على" إنحراف الحزب"ميلهم مسؤولية المركزية الموالين له ،و تح



  

3-üه ǅƑك ǅƓ ƔدƢ ǍلƳ ǃلƳ دƳǋمƓ ǃƑǐƽ Ɣرǋƙال:Ý  
 والتحضير المسلح، الكفاح لفكرة خدة بن تƋييد السابق، العنصر في ااستعرضن  

 أعضاء طرف من نعته الوقت نفƩ في الحƲنا  أننا إال المتاحة، الوسائل بكل له

 السبب ولهذا الشرعي، والعمل اإلصالح إلى والركون بالتخاذل الخاصة المنƲمة

  .1أخرǎ جهة من اليومص جهة من خدة بن بين القائم الصراع عن نƲرهم صرفوا
 بن رفقاء من رفيقا حاورت أو استجوبت كلما ذهني إلى يتبادر السبب، لهذا و  

 علم على كان وهل الثورةÞ قيام موعد عن خدة بن تخلف لماذا: التالي السؤال خدة،

ƣبتاري Þمور يهتم كان أنه أم قيامهاƋب ǎيم إعادة الخصوص وجه وعلى أخرƲتن 

  2مصاليÞ فرضه الذي الشخصية عبادة أمبد على والقضاء الحزب،
ليƩ من السهل، الحصول على إجابة مقنعة على هذا السؤال ،و مƴ ذلك   

سنحاول قدر المستطاع ،توضيح هذǉ المسƋلة انطالقا من بعƯ الكتابات 
والشهادات التي أدلى بها معاصرو بن خدة، وبعƯ الشخصيات التي صنعت 

  3األحداث في تلك الفترة
Ư ما كتبه بن خدة،وما صرح به بعد االستقالل ،حيث أكتفى سنبدأ بعر  

بتوضيح موقف أغلبية أعضاء اللجنة المركزية الداعي إلى ضرورة العمل المسلح، 

                                                                                                                                            
السيطرة على األوضاع ووضƴ سلطة الحزب في يد مصالي الحاƜ، إال أن األمور باختالفها وسرعتها، =

  .تجاوزت مصالي وأتباعه المجتمعون في بلجيكا
أن  1974نوفمبر  01الصادرة في " Mémoria" "ميموريا"صرح محمد بوضياف في العدد الخاص لمجلة - 1

تعمدوا غياب ممثلوا المنƲمة الخاصة في مؤتمر ) ويقصد اللجنة المركزية(الجناح الشرعي للحزب 
تفاديا، لمطالبهم بƎحياء فكرة العمل المسلح ،و نفƩ الشيء صرح به أحمد محساƩ في العدد  1953أفريل

 ƣتحت عنوان2004أكتوبر 30الخاص لجريدة الخبر األسبوعي الصادرة بتاري ، " Ʋƽǋ ƖƟƗ ƖشƑƳ رƏاƦƜال
  " الǐǋƦƗر

2 - Jacque Simon «: Messali Hadj ,le Messalisme et la crise du M.T.L.D»,In « le 

quotidien d’oran N°2166 du 03 juin 1999,p09.  
3 -Mammeri ,op,cit ,P184. 



  

و باستثناء 1شريطة أن يكون التحضير له منƲما تنƲيما جيدا حتى يضمن نجاعته
ي إنشاء اللجنة إشارته ،إلى الدور الذي لعبه لحول ،دخلي وسيد على عبد الحميد، ف

ثم إيفادǉ ) التي يعود لها الفضل في قيام الثورة التحريرية(الثورية للوحدة والعمل 
للحول ومحمد يزيد إلى سويسرا لمقابلة بن بلة ،خيضر، بوضياف وديدوش ،لم 
يتعرƯ بن خدة بشكل دقيق إلى دورǉ ومساهمته الشخصية في التحضير للثورة، 

كتاباته وتصريحاته بعد االستقالل، تجعل الدارسون  وهذا السكوت الذي التزمه في
والباحثون لهذǉ المسƋلة يعتقدون أنه لم يكن له دور بارز في تلك الفترة، أو أنه 
كان يميل أكثر إلى إعادة إصالح الحزب ثم الشروع في العمل المسلح، اعتقادا 

  .2الثوريمنه، بƋن ال أحد يستطيƴ في مثل تلك الƲروف األخذ بمبادرة العمل 
و هذا فعال ما ذهبت إليه العديد من الكتابات التاريخية المهتمة بهذا   

  3الموضوع سواء كانت فرنسية أجنبية أو وطنية محلية، عن قصد أو غير قصد
   Ʃالنقطة في بحثي كعنصر وكتساؤل في نف ǉو لهذا السبب أدرجت هذ

غفل عن إبراز دورǉ الوقت ألن األمر محير وغريب حقا، وإال كيف لبن خدة أن ي
في هذǉ المرحلة الحاسمة من تاريƣ الجزائر، وهو أحد صانعي أحداثهاÞ هل يعود 
هذا إلى بساطته وتواضعهÞ أم أنه حقا لم يكن على علم بهذǉ التطورات األخيرة 

Þالتي سبقت قيام الثورة التحريرية  

                                                 
1 - Ben Khedda , les origines... ,opcit,P76. 
2 -Mohamed Harbi : « l’idée révolutionnaire et les nationalistes» in : Elwatan ,N° 

Special du 03 Novembre 2004 ;P5 
الباحثين ،و بعƯ الشخصيات البارزة في الحركة الوطنية والثورة التحريرية من يحاول إلصاق  من هناك - 3

ن خدة ،محاولين في ذلك استصغار دورǉ صفة اإلصالح والعمل ضمن اإلطار الشرعي على بن يوسف ب
خالل مرحلة التحضيرات التي سبقت إندالع الثورة واإلقدام على مثل هذǉ األعمال ) الفكري والعلمي(الريادي 

  . ال تخدم على اإلطالق تاريخنا الوطني، بل تجعله عرضة للتنزيف والزوال



  

   Ʃالحسين في مار ƣبن الشي ƴطرحت 2006خالل الحوار الذي أجريته م 
Ƒǆدرا مƢ ǅƓ ƼƯǆǐ ƑدƓ Ɣكلمة « :عليه نفƩ السؤال وكان ردǉ على النحو التالي

"Ƒǆƈ"ةǐƳƑمƜال ƔدƑǐƾال ƈدƓمƓ ǈكƨمƗ ǋÛ ǈƴƮاǋƗ ǍلƋ ƑƨƑƨƈ ƲƜرǐ ƑƴƓƯ اƤهǋ...«1  
أما فيما يخص مسƋلة علم بن خدة بما كان يحضرǉ أعضاء المنضمة   

لحقيقة ،إذا ما ربطناها أقرب إلى ا -بن شيƣ الحسين –الخاصة ،فقد وجدنا إجابة 
بشهادة موالي مرباح، التي نشرها محمد عباƩ ،و التي تشير بطريقة مباشرة إلى 
تتبƴ بن خدة ولحول على وجه الخصوص تحركات المصاليين وتجمعاتهم ،األمر 
الذي دفƴ موالي مرباح وفياللي ثم مصالي نفسه، باتهام قدماء المنƲمة الخاصة 

ع بن خدة والعمل لصالحه بدليل أن أعضاء المنƲمة على رأسهم بوضياف باتبا
الذي دعى إليه مصالي في ) ببلجيكا(الخاصة، كلهم قاطعوا اجتماع هورنو 

    .19542منتصف شهر جويلية 
و لم يخف موالي مرباح في شهادته العالقات المتدهورة التي كانت تجمعه   

بƴ كل طرف لتحركات مƴ بقية أعضاء اللجنة المركزية ،ولذلك استدعى األمر تت
  3.الطرف اǓخر

أما أعضاء المنƲمة الخاصة، فقد أحاطوا نشاطاتهم بالسرية التامة، يصعب   
على الفرد تتبƴ تحركاتهم ،خصوصا أنهم عقدو معƲم اجتماعاتهم في الفترة التي 

- 14- 13كان المركزيون يحضرون الجتماعهم المنعقد في بلكور بالعاصمة أيام 

                                                 
  .بن شيƣ الحسني، مصدر سابق- 1
الجتماع في بلجيكا، أي خارƜ التراب الفرنسي ألنه يسهل لمصالح األمن عارƯ بن خدة، فكرة قد ا- 2

الفرنسي التعرف عن الشخصيات المشاركة في هذا االجتماع ،وذلك عن طريق االتصال بمصالح الحدود 
البلجيكية،و قد كان بن خدة محقا فيما ذهب إليه ألن السلطات الفرنسية ،لم تجد السهولة في التعرف إلى 

  .ت المشاركة فحسب بل سهل عليها الحصول على نسƣ من جداول أعمال المجتمعون الشخصيا
3 -Mohamed Abbas :  temoignage de Moulay Merbah :« Messali un Modèle 

charismatique »in : REFLEXIOlN, N4, ed, casbah , Alger , 1998 ,P120. 



  

أن الجناح الثوري لم يكن يرغب في إشراك، ال المركزيين  كما.19541أوت -16
،وذلك 1954وال المصاليين في نشاطاتهم خصوصا بعد عقد اجتماعهم في جوان 

خوفا منه أن يدخل معهم في دوامة الصراعات التي كانت حديث العام والخاص، 
  .2وبالتالي اهمال فكرة الكفاح المسلح

ء معلومات واضحة حول معرفة بن خدة ولهذǉ األسباب صعب علينا ،استقا  
بتاريƣ قيام الثورة ،ولم نعثر سوǎ على إشارته بطريقة غير مباشرة،إلى معرفته 

، لكن بعد إفشاء السر 1954أكتوبر  15بموعد قيام الثورة الذي كان مقررا في 
وإنتشار الخبر خصوصا في القطاع الوهراني، تقرر تƋجيل ذلك إلى تاريƣ ال 

  .3ألعضاء الستةيعرفه سوǎ ا
إال أنه لم يشر إلى المصدر الذي علم منه الخبر، فهل يمكن اعتبار إشارته   

إلى القطاع الوهراني، يقصد بذلك سويح الهواري كمصدر علمه، خاصة أن هذا 
األخير كان من المقربين إلى اللجنة المركزية ،خالل مرحلة األزمة التي مر بها 

Þ4الحزب.  
زال يكتنف هذا الطرح إال أننا نرجحه أن يكون رغم الغموƯ الذي الي  

قريبا إلى الحقيقة، وإال كيف نفسر دعوة بن خدة أعضاء اللجنة المركزية، إلى عقد 
اجتماع استثنائي ،قصد بحث مسƋلة قيام الثورة، ومدǎ تقدم التحضيرات لها، حيث 

 ƣكل من لحول ومحمد يزيد إلى القاهرة لنف 1954أكتوبر  25أرسل بتاري Ʃ

                                                 
1 -Courrière : les Fils de la toussaint… ,opcit P120. 
2 -Gilbert Meynier : Histoire Interieure du F.L.N ,1954-1962, ed Casbah , Alger 

,2003,P.88. 
كريم بلقاسم، رابح بطاط، مصطفى بن بولعيد ،محمد بوضياف ومحمد العربي بن : هم األعضاء الستة - 3

  .مهيدي وديدوش مراد 
4 - Meynier : OP,Cit , P102. 



  

الغرƯ، وأرسل بن الشيƣ الحسين إلى تونƩ لطرح المسƋلة على الطلبة 
  .1المتواجدين هناك

و على ذكر الطلبة المقيمين في تونƩ ،صرح لي بن الشيƣ الحسين ،بƋنه   
لقي معارضة شديدة في أوساطهم، ألنهم في تلك الفترة كانوا في أغلبيتهم موالين 

  .2اط المنƲمة الخاصة إال بعد قيام الثورةلمصالي الحاƜ،و بتالي ال علم لهم بنش
و يضيف بن شيƣ الحسين أن عند عودته من تونƩ في أواخر أكتوبر   
،كان على متن القطار لما ركب ديدوش مراد ) 1954أكتوبر29أو 28يوم ( 1954

سƋله بن " األوضاع خطيرة"من الخروب، أين نصحه بالعودة إلى العاصمة ألن 
هذǉ األوضاع ،إال أن ديدوش لم يخبرǉ واكتفى بقوله  الشيƣ الحسين عن طبيعة

، »أنصحك بالعودة إلى العاصمة، وفي القريب العاجل ستعرف عن هذǉ األوضاع«
بن الشيƣ الحسين يوم –ثم نزل ديدوش قبل وصوله إلى قسنطينة التي وصلها 

يضيف بن –، التقى فيها بƎبراهيم حشاني، وفي اليوم التالي 1954أكتوبر 30
كƷƈ ƖǆƑلƒ الƜراƏد ƑǊƗƑƟƻƬ Ǐƺ اǋǓلƟƗƗ ǍدƟƈ ǅƳ ƘداƘ الƞƗƑƻ «: - يƣالش

 .ƺǋǆ«3مƓر Ǌƺ ƑǊǆǐƟ ÛمƖ مƑ كƬƾǐ ǅƑدǇ دǐدƩǋ مراد

وبعد يوم واحد من مكوثه في قسنطينة قرر بن الشيƣ الحسين العودة إلى  
العاصمة إلخبار بن خدة عن طبيعة ومصدر أحداث أول نوفمبر وبالتالي اتخاذ 

ندة أو التبرؤ منها فوجد بن خدة هو اǓخر قد فهم جيدا طبيعة هذǉ موقف المسا

                                                 
 .حوار ، مصدر سابق :  بن شيƣ الحسين-. 1
أبدǎ الطلبة الجزائريين المقيمين بتونƩ معارضة شديدة تجاǉ اللجنة المركزية ،و قد وصل بهم األمر إلى  - 2

إجبار عبد الحكيم بن الشيƣ الحسين بمغادرة تونƩ ،و هذا إن دل على شيء فƎنما يدل على الشعبية الواسعة 
تلف الطبقات الشعبية، ويدل من جهة أخرǎ، على نجاح مصالي التي كان يتمتƴ بها مصالي الحاƜ بين مخ

  .الحاƜ بƎلصاقه تهمة اإلصالح التي اعتمدها أعضاء اللجنة المركزية كمنهƝ سياسي داخل الحزب
  .حوار ، مصدر سابق : بن شيƣ الحسين - 3



  

األحداث ،و أن اللجنة الثورية للوحدة والعمل قد نجحت في إشعال فتيل العمل 
  1الثوري

وبعد تƋكد الجميƴ أن الثورة التحريرية فعال قامت، خصوصا بعد إذاعة بيان 
    .19542نوفمبر  02بمصر يوم " صوت العرب"أول نوفمبر في 

قرر بن خدة اجتماع اللجنة المركزية بغرƯ اتخاذ الموقف المالئم بها، 
لكن في تلك الفترة لم يبق منهم إال القليل ،فمنهم من اعتقل ومنهم من انƲم إلى 

كما نجد ) إنƲم إلى الوفد الخارجي(الثورة منذ الوهلة األولى ،كلحول ومحمد يزيد 
حمد أقباب ،و النذير قصاب الذين التحقوا أحمد حسام، الهاشمي تواتي، أ:أيضا 

و منهم 3بشبكة الهاشمي باش جراح بضواحي القبة وبئر مراد رايƩ وحسين داي
من دخل في السرية تجنبا ألعمال القمƴ التي تنتƝ عن السلطات الفرنسية في األيام 

  .4األولى من إندالع الثورة Ʋنا منها بانتساب هذǉ األحداث إلى كل أعضاء الحزب
أمام هذǉ الƲروف الصعبة، لم يبق إلى غاية األسبوع الثاني من إندالع 
الثورة، من المركزيين القياديين سوǎ بضعة أعضاء كانوا على اتصال بينهم، وهم  

، ومƴ ذلك 5بن خد ،بن الشيƣ الحسين، عبد الرحمان كيوان وسيد علي عبد الحميد
تماع بضواحي القصبة، من أجل عقد اج) بصفته األمين العام للجنة( قرر بن خدة

 Ưن حل اللجنة المركزية واالنضمام إلى الثورة، لكن رفƋاتخاذ موقف نهائي بش

                                                 
  .بن الشيƣ، الحسين ،مصدر سابق- 1

2 -Yahia Arkat :L’hommage du peuple au Obsèques de Ali Zamoum à ighil 

imoula ,In : Liberté ,du 04septembre 2004, N°3632,P2. 
  .99، ص...شهادات: بن خدة - 3

4 Benjamin, Stora : histoire de l’Algerie contemporaine ,ed, casbah, Alger, 
2000,P.48. 
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عبد الرحمان كيوان وسيد علي عبد الحميد لهذǉ الفكرة حال دون انضمامهم إلى 
  .1الثورة في الوهلة األولى وتفرق الجميƴ من دون التوصل إلى نتيجة

4-Ɠمƺǋǆ Ǐƺ ƔدƢ ǅƓ üƑƾƗƳƋ 1954ر:  
، Ʋهرت الصحافة االستعمارية 1954في اليوم الثاني من شهر نوفمبر 

بعناوين عديدة كانت في معƲمها عبارة عن ترهيب ووعيد موجهين إلى قادة 
الثورة، مذكرة في ذلك بقوة فرنسا وعƲمتها وقدرتها على رد الفعل، واستعمال 

  .2"استتاب األمن"العنف والقمƴ من أجل التوصل إلى 
ا على مستوǎ  السلطات الفرنسية الرسمية، فقد صرح الحاكم العام أم

أنه يملك وسائل كبيرة سوف لن يوفر ) Roger léonard(روجي ليونار 
  .3وأنه سيتخذ كل اإلجراءات الالزمة لحماية مصالح فرنسا والفرنسيين استعمالها،

أصدرǉ  ومن بين اإلجراءات التي اتخذها الحاكم العام، نجد المرسوم الذي
 ƣنوفمبر،  07،نشر على أعمدة الجريدة الرسمية يوم 1954نوفمبر  05بتاري

 ƴيقضي بحل حركة انتصار الحريات الديمقراطية وكل الهيئات التابعة لها ومن
نشاطها في كافة تراب الجمهورية الفرنسية ،بما في ذلك ما يسمى بعمالت 

نحاء البالد، فƋلقت القبƯ الجزائر،و أعطت األوامر لمصالح األمن في مختلف أ
خالل األسابيƴ األولى من نوفمبر على أكثر من ألفي شخص من مناضلي 

  .4ومسؤولي حركة االنتصار، وزجت بهم في السجون تستنقطهم، بحثا عن الحقيقة
وأمام هذǉ اإلجراءات القمعية، بادر بن خدة رفقة كيوان وبودة بنشر مقال 

يطالبون فيه بƎلغاء  1954نوفمبر  15اريƣ بت" الجزائر الجمهورية" في جريدة
                                                 

  حوار مƴ بن الشيƣ الحسيني- 1
، مقال صدر في الǋƯƢاƖ اǋǓلǏƺ Ǎ الƼǐƓƯƗ المǐداǓ Ǐǆهداƹ الǋƙرƔ الƦƜاƏرǐة: العربي الزبيري محمد- 2

  .29،ص 1999، المƑƬدرالثاني من مجلة  العدد
  .1954نوفمبر  02الصادرة بتاريEcho d 'alger    ƣ" صدǎ الجزائر"أنƲر جريدة - 3

4 -Dépêche de Constantine ,du 11-12-1954, P 01. 



  

مرسوم الخامƩ من نوفمبر، ووقف سياسة القمƴ مƴ اإلفراƜ على جميƴ المعتقلين، 
  1.وفتح باب الحوار أمام كل التيارات الوطنية بما فيهم قادة الثورة

لكن السلطات الفرنسية لم تكترث لهذا النداء، رغم أنه صدر من أبرز القادة 
  .2صار الحريات الديمقراطيةفي حركة انت

فرانسوا "،وجه بن خدة رسالة إلى وزير الداخلية1954نوفمبر  25و في 
،ذكƃر فيها بالمطالب التي نشرها في جريدة   François Mittérandميتران 

ويبدو أن الوزير الفرنسي لم يهتم بهذǉ الرسالة وال بالمطالب " الجزائر الجمهورية"
أنه أصدر أمر يقضي بƎلقاء القبƯ على بن خدة، وهو التي وردت فيها، بدليل 

 Ʃاليوم، حيث تم نقله إلى سجن بربرو Ʃسركاجي حاليا(الذي حصل مساء نف( ،
وهذا يعني أنه سيقضي " وبعد أيام قليلة بدأت محاكمته بتهمة المساƩ بƋمن الدولة

  .3مدة طويلة في السجن
الفرنسي وأثناء تواجدǉ في السجن، استقبل بن خدة الصحفي 

، حيث أطلعه بن 1955الذي زارǉ خالل شهر جانفي  Robert Barratروبيربارا
  :خدة على مطالبه التي تتلخص في ثالث نقاط رئيسية

  .وضƴ حد لكل أشكال العنف التي تمارسها السلطات االستعمارية- 1
  .إطالق سراح كل المعتقلين- 2
   4جبهة التحرير الوطنيفتح حوار شامل مƴ كل التيارات الوطنية بما فيها - 3

و تم استخالفه بجاك 5، غادر الحاكم العام الجزائر 1955فيفري  15وفي   
تتحاور " قوة ثالثة"سوستيل المعروف بسياسة االدماƜ ،و القضاء على الثورة عبر 

                                                 
  .حوار مƴ كيوان ،مصدر سابق - 1
  .حوار مƴ كيوان، مصر سابق- 2

3 -Courrière : les Fils …op cit , P447. 
4 -Kiouane :les débuts d’une diplomatie de guerre ,ed ,Dahlab , Alger ,2000.P01. 
5 Jean vaujur : de la revolte à la révolution , paris Albin Michel, 1985,P 212- 



  

معها السلطات االستعمارية، ولذلك نجد مدير ديوانه الرائد فانسان مونتاي قد قام 
  .19551ن بربروƩ منذ بداية شهر مارƩ بعدة زيارات إلى سج

في الحقيقة كان مونتاي يرمي من وراء ذلك إلى اقناع بن خدة بتوجيه نداء   
إلى الثوار يƋمرهم فيه بوقف العمليات المسلحة، وبعد ذلك تنƲيم انتخابات لتعيين 
الشخصيات الوطنية التي ستتحاور مƴ فرنسا، لكن بن خدة تفطن لهذǉ الحيلة 

  ".بارا"يام بذلك، مكتفيا بتجديد مطالبه التي صرح بها أمام الصحفي ورفƯ الق
و يذكر بن خدة، أن بعدما فشل مونتاي في استمالته واستعماله كقوة ثالثة   

بتنƲيم  1955مارƩ 28يتم من خاللها القضاء على الثورة تدريجيا، شرع في 
ألمر بالشيƣ خير اجتماع يضم بعƯ القادة القدماء في الحركة الوطنية ويتعلق ا

الدين من جمعية علماء المسلمين، أحمد فرانسيƩ عن االتحاد الديمقراطي، عبد 
القادر وقواق عن الحركة المصالية، إضافة إلى الحاƜ شرشالي الذي وصفته 
الصحافة الفرنسية كناطق باسم أعضاء اللجنة المركزية، والحال أنه سبق ان غادر 

ه مƴ مصالي وبالتالي فهو اليملك أية صفة ، بسبب خالف1951الحزب في سنة 
  .2تخوله تمثيل اللجنة المركزية

و بعد حوالي ستة أشهر قضاها بن خدة في السجن، قرر الحاكم العام   
،و الواقƴ أن هذا القرار صدر ) مونتاي(إطالق سراحه، باقتراح من مدير ديوانه

يمكن لبن خدة أو غيرǉ ال " أحداث نوفمبر"بعدما تƋكد المسؤولون الفرنسيون بƋن 
  .3من المعتقلين أن يضعوا حد لها وبالتالي إبقاءǉ في السجن لن يغير في األمر شيئا

                                                 
1 -Claude paillat: la liquidation , ed, Laffont , paris ,1972, P 166. 

  .96، مصدر سابق، ص …شƑǊداƖ: بن خدة - 2
3 -Courrière : les Fils ,…,Op,Cit ,P450. 



  

  :اƮǆمƑمƋ ǈلǍ الǋƙرƔ الƟƗرǐرǐة- 5
بعدما تƋكدت السلطات الفرنسية، أنها ارتكبت خطƋ استراتيجي، عندما قامت   

األولى من قيام الثورة،  باعتقال أبرز قادة الحركة الوطنية، خالل األسابيƴ واألشهر
ومدير ديوانه الرائد مونتاي في  Soustelوبعدما فشل الحاكم العام جاك سوستيل 

تتصدǎ لجبهة التحرير الوطني، قررت "كقوة ثالثة"استمالتهم  واستخدامهم 
  .19551السلطات االستعمارية إطالق سراح هؤالء القادة من شهر ماي 

سراحهم، نجد قدماء اللجنة المركزية في  ومن القادة ،اللذين تقرر إطالق  
  2"المركزيين"حركة انتصار الحريات الديمقراطية، أو ما يصطلح عليهم تسمية 

   Ʃلم يبق المركزيون مكتوفي األيدي، بعد إطالق سراحهم،و على عك
التيارات األخرǎ ،التي بادرت بحل تنƲيماتها السياسية واإلنƲمام إلى جبهة  

االنƲمام بصفة (ن طرق الشروط التي حددها عبان رمضان التحرير الوطني، ع
  .الذي بذل مجهودات كبيرة في اتصاالته معهم) فردية

   ǉوخالفا لذلك نجد أن المركزيون بادروا، بانشاء ما أسمو" ƴالتجم
الذي يضم حسب رأيهم مختلف التشكيالت السياسية ،من " الديمقراطي الجزائري

   3جمعية العلماء وجبهة التحرير الوطني,لشيوعي االتحاد الديمقراطي والحزب ا
و كانوا يقصدون من خالل دعوتهم إلى هذا التنƲيم السياسي الجديد، 

، لما وجهوا دعوة إلى التيارات 1953التحقيق الوحدة، التي نادوا بها منذ ديسمبر 
الوطنية لعقد مؤتمر وطني ،يحققون من خالله وحدة قوية تستجيب لطموحات 

لجزائري وتقودǉ إلى التحرر ،لكن هل سيوافق عبان على هذǉ الصيغة الشعب ا

                                                 
1 -Bernard Droz et Evelyne lever :Histoire de la guerre d’Algerie 1954-1962 ,Paris 

,Ed.seuil ,1982, P78. 
  ، أطلق سراح المركزيين والمصاليين معا 1955في شهر ماي من سنة  - 2

3 -Bernard et Evelyne : Op. Cit ,P79. 



  

التي تقدم بها المركزيونÞ ونحن نعلم أنه يطمح هو اǓخر  إلى تحقيق هذǉ الوحدة 
Þوالمعطيات الجديدة التي طرأت على الثورة ǉوفقا لتصور. 

شرع المركزيون في البحث عن سبل " التجمƴ"بعد االتفاق على فكرة 
االتصال مƴ قادة الثورة، وقد اتصل بن خدة وصالح الوانشي، بمحمد ووسائل 

بƎيطاليا،  "ǅƑƨƓ رǐمǋ"الذي أرسلهم بدورǉ إلى بن بلة المتواجد  خيضر في القاهرة
في شهر جويلية من نفƩ السنة، لكن بن بلة نصحهم بالعودة إلى الجزائر والعمل 

  .1التيارات الوطنية  برأي عبان المسؤول األول على االتصاالت بين مختلف
وعند عودتهم إلى الجزائر ،وجد بن خدة صعوبة في االتصال بعبان نƲرا 

  .2للطابƴ السري الذي فرضته Ʋروف الثورة
و كان أحمد بودة أول المركزيين، الذين توصلوا إلى معرفة مقر تواجد 
عبان وذلك عن طريق المناضل رباح لخضر ،الذي كان يؤوي عبان بحي هيالن 

وبواسطة رباح ،تم أول لقاء بين .3بضواحي بلكور ) Hélene Boucher(يبوش
المركزيين عن طريق مثلهم أحمد بودة وعبان الذي تميز بالصعوبة حيث استغرق 

،إذ طرح بودة فكرة )من الساعة الثامن مساء إلى طلوع الفجر( وقت طويل 
لمشروع الجديد بل ولم يستطيƴ إقناع عبان بهذا ا" التجمƴ الديمقراطي الجزائري"

  .4وصفهم بالمعتدلين وأعاب تƋخرهم في االنضمام إلى الثورة

                                                 
  .بوساطة من حسين لحول تم برمجة اللقاء الذي جمƴ بن خدة مƴ بن بلة في سان ريمو بƎيطاليا - 1

2 -Mabrouk Belhocine : le Courrier , Alger- le Caire, 1954-1956, éd ,Casbah , 

Alger ,2002,P44. 
  .97مرجƴ سابق ص  Û…ÛشƑǊداƖبن خدة - 3

4 -Mammeri : Op,cit,P110. 



  

و يضيف بودة في شهادته ،أن خالل المحادثات التي جمعته بعبان، تطرق 
،كما انتقد ) األسلحة(إلى مسƋلة التموين،و النقص الفادح الذي كانت تعانيه الثورة 

  .1أعضاء الوفد الخارجي، وبدرجة أكبر بوضياف
بين عبان والمركزيين التي  1955تواصلت اللقاءات والمحادثات ،خالل صائفة 

،ولم يتوصل الطرفان ) الحامة حاليا(كانت تعقد ،بمسكن بودة بضواحي رويسو 
إلى الصيغة النهائية، التي يتمكن من خاللها إنƲمام المركزيين إلى الثورة، بعدما 

ن يساندها عبد الرحمان كيوان أصروا على عدم حل اللجنة المركزية ،التي كا
وسيد علي عبد الحميد، بينما كان كل من بن خدة، لوانشي بن الشيƣ الحسين، 
يشاطرون رأي عبان ،القاضي بحل اللجنة وانضمامهم بصفة فردية كبقية التيارات 

 ǎ2األخر.  
وهذا االنقسام الذي وقƴ في صف المركزيين ،جعل التحاقهم بالثورة يتƋخر   

، بعد اللقاء األخير الذي جمعهم بعبان، في نهاية شهر 1955أكتوبر إلى غاية 
سبتمبر من نفƩ السنة، بحضور كل من بن خدة، عيسات إيدير، لوانشي، الطاهر 
لعجوزي، عبد الحميد مهري، عبد  المالك تمام، كيوان ،بودة، سيد علي عبد 

جة تقضي بحل الحميد وبن شيƣ الحسين، في هذا اللقاء توصل الطرفان إلى نتي
  .3اللجنة المركزية واضمام المركزيين فرديا إلى الثورة

باستثناء كيوان الذي لم يوافق على هذا القرار ودخل في خالف مƴ عبان   
 Ʃلة ،مما صعب له االلتحاق بالثورة إلى غاية مارƋالمس ǉفي هذا 1956حول هذ ،

                                                 
حامال معه بيان أول نوفمبر ،لم يرجƴ إلى  الداخل رغم 1954أكتوبر  26منذ خروƜ محمد بوضياف يوم  - 1

  .تعيينه منسقا وطنيا، لهذا السبب انتقدǉ عبان رمضان 
  

2 -Mammeri ,OP,cit,P109. 
3 -Ben Khedda : Abane –Ben m’hidi, leur apport à la Révolution , ed, 

Dahlab,Alger ,1998,P121 



  

خالف الذي جمعه مƴ الصدد يذكر كيوان في الحوار الذي أجريته معه، أن خالل ال
عبان، هناك من المناضلين من اقترحوا تصفيته جسديا، لكن عبان رفƯ ذلك 

ǐ ǅƈ üƮƺƈ ǏǆƋكǅǋ لدƑǆǐ مǏƺ  ǘƮƑǆ الƑƾهرǅƨƟƈÛ Ɣ مƙƜ ǅة هƑمدǏƺ Ɣ «:وقال 
  .1»الƦƜاƏر
  : ولعل هذا الكالم الصادر من عبان، يحمل أكثر من داللة لعدة اعتبارات  

، سبب 1950دا كيوان، أيام كان في السجن سنة ألن عبان كان يعرف جي -
 .اكتشاف المنƲمة الخاصة

الرجلين لبعضهما البعƯ، جعلت عبان يعترف ضمنيا بƋن كيوان، ال معرفة  -
 ǉجوهريا، ولهذ Ʃيميا وليƲيستحق التصفية ،خاصة أن الخالف بينهما كان تن

كيوان بمقر سكناǉ األسباب وبوساطة، بن خدة تقرر عقد اجتماع أخير، بين عبان و
في ديار الموصل بالعاصمة، انتهى الطرفان إلى حل الخالف القائم بينهما، وتم 

  .19562تعيين كيوان، عضوا من أعضاء الوفد الخارجي، بداية من شهر أفريل 
   Ʃأما بن خدة، لم يجد عبان صعوبة في استمالته إلى الثورة، على عك

  :ثة أسباب هيكيوان ،و هذا راجƴ حسب رأيننا إلى ثال
الصداقة القديمة التي كانت تربط بن خدة بعبان في ثانوية البليدة، ساعدت  - 1

  .في تقريب وجهة نƲر الرجلين
الخالف الذي Ʋهر بين بن خدة وكيوان بشƋن حل اللجنة المركزية، يعود  - 2

في الحقيقة إلى األيام األولى من قيام الثورة، وقد سبق أن أشرنا إلى 
أها كل من كيوان ،عبد الحميد أمام بن خدة وبن الشيƣ المعارضة التي أبد

 .الحسين في هذا الشƋن

                                                 
  .حوار مƴ كيوان، مصدر سابق- 1
  .نفسه - 2



  

إن ا لسهولة التي أبداها في إنƲمامه إلى الثورة التحريرية، بدون شروط  - 3
 1954يعد تجسيد ألفكارǉ القديمة، ويعكƩ أيضا، أن ما كان ينادي به قبل 

قدǉ البعƯ ليƩ ركونا لǘصالح والعمل ضمن اإلطار الشرعي ،كما يعت
 .1بل تنƲيما وتمهيدا للعمل الثوري

ومƴ ذلك يبقى تاريƣ شروع بن خدة في النشاط داخل جبهة التحرير الوطني، أمر 
، كتاريƣ شروعه في 1955لم يحدد بدقة ،إال أننا نرجح بدية شهر أكتوبر من سنة 

والتي خالفة معمري في إحدǎ كتبه،    العمل الثوري، استنادا إلى ما نشرǉ األستاذ
ƣ2أشار فيها بن خدة إلى ذلك التاري.  

6-Ɣرǋƙال ǍلƋ ǈمƑمưǆƈ دƴƓ ƑلدهƾƗ ǏƗال ƖƑǐلǋƊƨالم:  
، استقر بن خدة 1955في الواقƴ ،منذ إنƲمامه إلى الثورة في أواخر سنة   

في الوالية الرابعة بطلب من عبان ،الذي أدرك جيدا قدرته في التنƲيم السياسي، 
يصمد في وجه مصالي ال يكون إال شخص قوي وأدرك أيضا أن الشخص الذي 

  .الفكر والعزيمة، يتمتƴ بروح التضحية والشجاعة 
و مƴ ذلك لم يخف عبان بعƯ الشك في شخص بن خدة، بعد إطالق   

،نƲرا للشبهات التي كانت تدور حولهما ،لما  1955سراحه رفقة كيوان، في ماي 
ن مونتاي، حيث كان عبان في كانا في السجن وتتمثل أساسا في مقابلتهما فانسو

، ولهذا 3ذلك الوقت يدين تلك المبادرة التي كان يضن بƋنها من تدبير المركزيين
يدين بشدة تلك اللقاءات  1955نجد في أحد المناشير التي كتبها عبان في أفريل 

  .التي كانت تنƲم في سجن بربروƩ من حين إلى ƈخر

                                                 
  193مصدر سابق ،ص  Û...شƑǊداƖ :بن خدة - 1
قاءات على األقل ،أجرǎ خالفة معمري،ستة ل" بطل الثورة التحريرية" عبان رمضان"خالل تƋليفه لكتاب  - 2

  .1985مƴ المرحوم بن يوسف بن خدة ،ذلك سنة 
3 -Mammeri: Op,Cit,169. 



  

اللقاءات لم ينƲمها بن خدة أو إال أنه كان مخطئا في تقديرǉ، ألن تلك   
كيوان بل كانت من تدبير جاك سوستيل، رغبة منه خلق قوة ثالثة يتمكن بواسطتها 

  . 1من القضاء على الثورة
و هذا هو الذي جعل عبان يسند بن خدة مسؤوليات ثانوية في الفترة األولى 

ة والبحث عن من إنƲمامه إلى الثورة والمتمثلة أساسا في توفير األدوية واأللبس
مخابƐ للمجاهدين، وبهذا النشاط البسيط الذي شرع فيه بن خدة بداية من شهر 

في منطقة البليدة، تحت مسؤولية المناضل مامي محمد، استطاع أن  1955أكتوبر 
يثبت مرة أخرǎ مدǎ بساطته وتواضعه، وإال كيف يقبل مثل هذا النشاط وهو 

لحركة إنتصار  وأمين عام 1947نذ سنة الذي كان أحد أعضاء اللجنة المركزية م
  1954Þ2و 1951الحريات الديمقراطية في الفترة الممتدة بين 

                                                 
  .191مصدر سابق ،ص  Û...شƑǊداƖ : بن خدة- 1
  .مصدر سابق: حوار مƴ ابراهيم شرفي - 2



  

6-1-ǅǐǐرƏاƦƜال üƑمƴلل ǃƑƴد الƑƟƗǗء اƑشǆƋ):U.G.T.A(  
من المؤكد أن فكرة إنشاء نقابة وطنية مستقلة ،التعود على اإلطالق إلى   
إنما إلى فترة األربعينات ، و1954، والحتى إلى بداية الثورة سنة 1956سنة 

، حيث تبلورت الفكرة 1948وبالتحديد إلى اجتماع اللجنة المركزية في زدين سنة 
باستحداث عدة  1949أكثر بعد قرار اللجنة المركزية تحت إشراف لحول سنة 

  .1لجان تابعة إلدارة الحزب
الشهيد و من بين هذǉ اللجان ،نجد لجنة الشؤون النقابية، التي كان يترأسها   

عيسات أيدير، الذي شرع مباشرة في تحقيق الهدف الذي أنشƋت من أجله المتمثل 
) CGT(في العمل على إنشاء نقابة وطنية مستقلة عن الكونفيدرالية العامة للعمل

  .2التابعة للحزب الشيوعي الفرنسي
و بعد تعيينه على رأƩ لجنة الشؤون النقابية، شرع عيسات إيدير مباشرة   
يندد فيها بالتمييز واالضطهاد الذي ) في جريدة الجزائر الحرة(اد مقاالت في إعد

كان  يعانيه العمال الجزائريون داخل المعامل والمصانƴ الفرنسية ،و كذلك شرع 
 ǎوالمغرب، المستقلة هي األخر Ʃالنقابات العمالية في تون ƴفي عدة إتصاالت م

  3عالمية الثانيةعن الكونفدرالية العامة للعمال بعد الحرب ال
كان المسؤولون في النقابات التونسية والمغربية أمثال فرحات حشاد،  أحمد   

صالح ومحجوب بن صادق يوجهون دعوات للمناضلين الجزائريين لحضور 

                                                 
1 -Sid Ali Abdelhamid : «Décembre 1948, une Nouvelle Dynamique» , 

In :  commemonation du 50 eme anniversaire de la création de L’ UGTA , Alger , 
2006, P6. 

  .2006ماي  13كيوان حوار مصدر سابق، - 2
3 -Ben Khedda : les origines …, Op.cit, P96. 



  

اجتماعاتهم ومؤتمراتهم ،قصد توجيه العمل النقابي المغاربي وتبادل الخبرة 
  .1والتجربة بين المناضلين

نقابة وطنية مستقلة لم تكن الƲروف في تلك الفترة سامحة  لكن فكرة إنشاء  
لتجسيدها بسبب انفصال التونسيين و المغاربة،و رفضهم للعرƯ الجزائري 

  . .2الرامي إلى توحيد العمل السياسي والعسكري المغاربي
حركة انتصار الحريات -ومن جهة أخرǎ، حالت أزمة حزب الشعب   

د هذǉ الفكرة، ويشاء القدر ان تقوم الثورة التحريرية عائقا أمام تجسي -الديمقراطية
دون نقابة مستقلة رغم أهميتها في تƋطير وتنƲيم العمال الجزائريين في الجزائر 

  .3والمهجر
   ǉإلى غاية اندالع الثورة التحريرية في مرحلتها األولى، لم تحضى هذ

المناضلين األوائل في المسƋلة بالعناية الكافية أو إعطائها أهمية كبيرة، من طرف 
جبهة التحرير الوطني وهذا ما تعكسه الوثائق األساسية لهذǉ األخيرة، ويرجƴ ذلك 
حسب تقديرنا إلى انشغالهم بالمسائل األخرǎ التي كانت مطروحة في تلك الفترة 

  .4بدرجة أكبر كاألسلحة والعمل الدبلوماسي، وتنƲيم الواليات الداخلية
سباب والذرائƴ التي حالت دون تجسيد هذǉ الفكرة، لكن مهما قدمنا من األ  

تعد غير كافية إذا ما قرناها بالسرعة التي Ʋهر فيها االتحاد العام للعمال 
، فما هي إذن العوامل واألسباب التي ساعدت في 1956الجزائريين في فيفري 

Þوما هي الجهات التي كانت وراء ذلكÞ بالذات ƣاالتحاد في هذا التاري ƩسيƋت  

                                                 
، عقد اجتماع عيسات إيدير مƴ فرحات حشاد مؤسƩ اإلتحاد العام 1952في نهاية شهر فيفري من سنة - 1

  .1946للعمال التونسيين سنة 
2 -Mohamed Harbi, le FLN… ,OP.cit ,P119. 
3 -Mohamed Lebjaoui : bataille d’Algérie ou bataille d’Alger, ed.Gallimard, Paris , 

1962.P37. 
4 -Ibid. 



  

فيفري  24في الحقيقة، سبق إنشاء االتحاد العام للعمال الجزائريين في   
عدة اتصاالت بين قدماء لجنة الشؤون النقابية ،في الفترة الممتدة بين صيف 1956
مǅǐƓ ǅ  "وتاريƣ تƋسيسه ذلك ،استنادا إلى شهادة بوعالم بورويبة الذي قال  1955

Ƒƴر الƏاƦƜال Ǐƺ ǅǋƾلƗǐ ǅƑك ǅǐƤء الƑƮƳǓا ǅر مƓمƨǐدǋ ǅاǋƜ رǊش ǅǐƓ مةƬ
Ɯǆد كü مǐƋ ƖƑƨǐƳ ǅدǐر ǋƓÛرƓǐǋةƑƯƳ Ûء اƜ ÛǍƨǐƳ ǅƓ Ŷرمǆƨ1955  ǅƑة 

راƳǋ ƞƓلƓƳ ǏƟǐ Ǐد المǐƜد ƴƓ ǋÛد Ƥلƿ الƼƟƗ ممƙلǋا ƳمüƑ الƟƬة 
  .ǋ«1المƗƨشƳǋ ƖƑǐƻمüƑ الƓرǐد

ببولوغين (كانت اللقاءات تعقد بمسكن بوعالم بوروبية في سانت أوجين  
Ư تجسيد المشروع الذي طرح في فترة وجود حركة انتصار الحريات بغر) حاليا

، لم تتضح األمور بعد أي بمعنى قدماء اللجنة 1955الديمقراطية ،لكن إلى غاية 
النقابية لم يفصلوا بعد في الجهة التي تبني هذǉ الفكرة وحتى الثورة التحريرية لم 

  .تتضح معالمها بصفة نهائية
تي كانت تعقد من حين Ǔخر في مسكن  بورويبة إلى ومرد تلك اللقاءات ال  

  :عدة أسباب يمكن اختصارها في نقطتين مهمتين
Ǘǋƈ : العمال الجزائرين جراء Ʃاتساع الهوة ودائرة االضطهاد، التي كانت تم

اإلعتقاالت التي كانت تقوم بها السلطات الفرنسية في صفوفهم، بدعوǎ انتساب 
  .2ر الوطنيالبعƯ منهم إلى جبهة التحري

ƑǐǆƑƙ: الصراع القائم بين جبهة التحرير الوطني والحركة المصالية حول تبني
الثورة التحريرية وبما أن الصراع كان عسكريات في مختلف مناطق البالد ،فƎن 

  .1السباق والتنافƩ السياسي يكون حتمية أملتها Ʋروف تلك الفترة

                                                 
1 -ELMOUDJAHID : N°08 ,du 05 Aout 1957,P 09. 
2 -L’UGTA Sortira grandie de l’épreuve , In : l’ouvrier Algérien , N°03, du 09 

Juin 1956, P 01. 



  

رية، أكثر نشاط وحيوية في في الحقيقة كان أعضاء الحركة الوطنية الجزائ   
 16هذا االتجاǉ وكانوا السباقين إلى إنشاء المركزية النقابية التابعة لحركتهم في 

عن طريق ممثليهم كفاش العيد ورمضاني محمد، وكانت لهم أيضا  1956فيفري 
، بمقر )C.I.S.L(األسبقية في اتصالهم بالكونفدرالية الدولية للنقابات الحرة 

  .2صمة البلجيكية بروكسلتواجدها بالعا
كان لهذا الحادث، وقƴ خاص على أعضاء جبهة التحرير الوطني، وبدرجة   

اكبر على بن خدة، المكلف بمراقبة نشاط الحركة الوطنية الجزائرية، مما جعله 
يلح على عبان بضرورة اإلسراع في إنشاء نقابة تابعة لجبهة التحرير الوطني 

التابƴ للحركة ) USTA(للعمال الجزائريين  والقضاء على االتحاد النقابي
  3.المصالية
، استƋجر بن 4و بعد يومين من تƋسيƩ االتحاد النقابي للعمال الجزائريين  

، قاصدين بذلك مسكن بوعالم بورويبة 2CVخدة وعبان سيارة من نوع ستروان 
 .5بوساطة المناضل درارني محمد الذي كان عامال بالبريد

بحكم (،طلب بن خدة ضرورة حضور عيسات إيدير خال ل هذا اللقاء  
مما استدعى تنقل درارني على متن دراجة نارية إلى حي ) التجربة والخبرة

بلكور، حيث يقطن عيسات إيدير، وعند رجوعه كانت الساعة حوالي العاشرة 

                                                                                                                                            
، الموجهة إلى الوفد الخارجي، مبروك بلحين 1956فيفري  29أنƲر رسالة عبان رمضان المؤرخة في  - 1

  .149،مصدر سابق، ص 
2 -Boualem Bourouiba : les syndicalistes Algériens : leurs combat , de l’éveil à la 

libération , l’harmattan , Paris, 1998, P128.   
-3 -Mammeri : Op.Cit,P128. 
4 -Bourouiba :Opcit ,P128. 
5 -Op,Cit. 



  

ليال، تناقش األعضاء األربعة ،خالل هذا اللقاء حول مسƋلة إنشاء نقابة تابعة لجبهة 
  .1حرير وتتصدǎ للتنƲيم المصالي الجديدالت

و في حدود الساعة الحادية عشر ليال ،اتفق الجميƴ على قرار إنشاء النقابة   
  :الوطنية وأخذوا اإلجراءات التالية

االتحاد العام للعمال الجزائريين ،هو اسم النقابة الجديدة التابعة لجبهة  -
التحاد العام للعمال صحيفة ولسان حال ا" العامل الجزائري"التحرير و
  .الجزائريين 

األمانة العامة لالتحاد تتكون من خمسة أعضاء وهم عيسات إيدير ممثل  -
عن عمال صناعة الطيران بالدار البيضاء ،جرمان رابح عامل بميناء 
الجزائر، بوعالم بورويبة ممثل عن عمال السكك الحديدي، عطاء اŸ بن 

 .عبد المجيد عامل بميناء الجزائرعيسى عن عمال المستشفيات، علي يحي 

 2أما بالنسبة لتعيين أعضاء اللجنة التنفيذية لالتحاد فقد أجل إلى لقاء ƈخر  -

 .منح قيمة مليون فرنك فرنسي كرصيد مالي لميزانية االتحاد  -

تحديد مهام االتحاد الممثلة أساسا في الدفاع عن حقوق العمال الجزائريين  -
 .من جهة أخرǎ) األسلحة(ا وعسكريا من جهة ومساعدة الثورة مالي

، كتاريƣ تƋسيƩ االتحاد العام للعمال 1956فيفري  24و بعد ذلك تم اإلعالن في 
الجزائريين ،و عين بن خدة كمنسق بين جبهة التحرير الوطني واألمانة  العامة 

  .لالتحاد 
عمال و خالل االجتماع الذي عقدǉ بن خدة مƴ األمانة العامة لالتحاد العام لل  

  :، تم تعيين أعضاء المكتب التنفيذي وهم1956الجزائريين في بداية شهر أفريل 

                                                 
1 -L’USTA dénoncée par son 1er secretaie général adjoint qui Rejoint L’UGTA , 

in : ELMOUDJAHID,N°21, du 1 janvier , 1958,P 2. 
2 -Mohamed lebjaoui : Vérités sur la Révolution Algérienne , ed ,Gallimard ,Paris, 

1970, P172.  



  

مداد محمد، عمراني عبد القادر، حناشي مايوف ،بورويبة حسان، قايد الطاهر، 
 .1زيتوني محمد، بوجالل علي، ربيعة محمد وفليسي محمد

هم على و في نفƩ اللقاء، تم تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية الوطنية و 
رباح سليمان، أبيب محمد، حناشي ميوف، بورويبة حسان، قايد الطاهر، :التوالي 

  .زيوي محمد، بوجالل علي، ربيعة محمد وفليسي محمد
إضافة إلى ذلك أدرجت خالل هذا اللقاء ،مسƋلة اإلنƲمام إلى الكونفيدرالية   

ق االتحاد العام منس(العالمية للنقابات الحرة، حيث طلب بن خدة من عيسات إيدير 
 بمراسلة أمينها العام السيد هولدن بروك  2)للعمال الجزائريين 

Holdenbroche3 على عقد لقاءات تشاورية ƴو عند نهاية االجتماع، اتفق الجمي
وتنسيقية كل خمسة عشرة يوم، لكن حملة االعتقاالت التي مست أعضاء األمانة 

نوع من االرتباك وأحدثت صعوبة  ، أدخلت االتحاد في1956ماي  24العامة يوم 
ǉ4كبيرة في االتصال بين أعضاء.  

و مƴ ذلك نجد أن اعضاء االتحاد العام للعمال الجزائريين الناجين قد   
واصلوا نشاطهم واتصاالتهم مƴ المسؤولين في الكونفدرالية العالمية للنقابات 

  .هذǉ األخيرةالحرة، إلى غاية نهاية شهر جويلية تاريƣ إنƲمام االتحاد إلى 

                                                 
1 -Bourouiba :OP.Cit, P83. 

عمال بمبدأ القيادة الجماعية، عين عيسات إيدير منسقا لالتحاد العام للعمال الجزائريين وليƩ أمينا عاما في - 2
  .بدايةاألمر

، 1956ماي  19أنƲر في رسالة األمين العام للكونفدرالية العالمية للنقابات الحرة ببروكسل والمؤرخة في - 3
ة الذكرǎ الخمسون لتƋسيƩ االتحاد العام للعمال ا لجزائريين بمناسب" 1960ديسمبر  11وقامت بنشرها جمعية 

  .169، ص 1956-2006
4 -Mohamed lebjaoui : Verités... ,Op.cit , P175. 



  

   ǎأما بن خدة، بصفته المسؤول عن االتحاد العام للعمال الجزائريين لد
جبهة التحرير الوطني، كان له الفضل في إدراƜ مسƋلة العمل النقابي ضمن 

  .1قرارات مؤتمر الصومام ،التي لم تنتهي صياغتها بعد
عالمية للنقابات وبانƲمام االتحاد العام للعمال الجزائرين إلى الكونفدرالية ال  

الحرة، يكون قد حقق انتصارǉ على الحركة المصالية ،و قدم للثورة التحريرية 
دعما معنويا وماديا كبيريين، علما أنه استطاع أ، يكسب إنƲامام غالبية العمال 

 .2الجزائريين في مختلف القطاعات إلى صفه

6-2-ǏǆƯǋد الǐشǆداد الƳƋ:  
ود إلى بن خدة ،التي اقترحها على رباح إن فكرة إعداد النشيد الوطني تع  

ثم عرضها على عبان في شهر فيفري من نفƩ العام  1956لخضر في أوائل سنة 
الذي لم يعارƯ الفكرة ،بل شجعه وطلب منه العمل على تجسيدها، عن طريق 

  .3البحث عن شاعر جزائري قادر على تحمل مسؤولية إنجاز هذا المشروع
تشاور بن خدة مƴ عبان حول مضمون النشيد  لكن قبل اختيار الشاعر،  

الذي ساهم في تضخيم شخص " فداء الجزائر"وموضوعه تجنبا لتكرار سيناريو 
مصالي الحاƜ، وبالتالي إنعكاسه سلبا على مسيرة الحزب، وأدخله فيما يسمى 

ولهذا السبب اشترط بن خدة ان يكون النشيد الوطني تخليدا " عبادة الشخصية"
مل البطولي الذي يقوم به الشعب الجزائري ،دون ذكر ألية شخصية وتمجيدا للع

  .4وطنية مهما كانت سمعتها

                                                 
1 -L’ouvrier Algérien : N °7, du 03 octobre 1956, P01. 
2 -Bourouiba : Op.cit, P207. 
3 -Témoignage de Rebah lakhder  In : Khalfa mameri « Abane heros » ,Op.cit,P187. 
4 -Kassaman sera enfin hymne national par la loi N° 86-06 du 04 mars 1986 , In 

Journal officiel , N °10, du 05/03/1986, P02. 



  

أما عبان فقد كان حرصه منصبا على عدم إضفاء الصبغة الدينية على   
النشيد الوطني، تحسبا ألية حملة دعائية قد تصدر من السلطات الفرنسية أو من 

قامت من أجله ،و المتمثل في االستقالل  الكنيسة، مما قد يفقد الثورة الهدف الذي
  .1والقضاء على النƲام االستعماري 

و بعد موافقة عبان، على هذا االقتراح ،أعطى الضوء األخضر لبن خدة   
 ƴالذي وق ǉعلى الشاعر الجزائري مفدي زكريا، بحكم الصداقة التي كانت اختيار

قة الزاهري وبن الشيƣ رف" المغرب العربي"تجمعهما منذ إشرافهما على جريدة 
  .19492الحسين وبن مهل سنة 

سنوات انقطعت اتصاالتهما، وال أحد يعرف مكان تواجد  07لكن بعد   
اǓخر مما صعب األمر على بن خدة، خاصة انه كان من المطلوبين لدǎ السلطات 

  .3الفرنسية
   Ʃبشارع 1956إن لقاء بن خدة بمفدي زكريا، في بداية شهر مار ،

كان صدفة، وبصحبة رباح لخضر طرح بن خدة فكرة ) بن مهيدي حاليا( "ديزيلي"
  4على مفدي زكريا إال أن هذا األخير رفƯ الفكرة جملة وتفصيال" النشيد الوطني"

و في الحقيقة لم يعارƯ مفدي زكريا، إنشاء النشيد الوطني كفكرة تهدف   
استرجاع سيادته  إلى رفƴ معنويات المجاهدين، وتخلد كفاح الشعب الجزائري في

واستقالله ،و إنما كان رفضه بمثابة احتجاƜ على المضايقات والحصار الذي كان 
  .5في الجزائر العاصمة، والمناطق األخرǎ من الوطن" بني ميزاب"يعانيه تجار 

                                                 
رغبة منها ,حاولت السلطات الفرنسية ومختلف كنائسها ان تضفي على الثورة التحريرية الصفة الدينية - 1
  .يط الرأي العام الدولي بما يجري في الجزائر تغل
  .مصدر سابق : حوار مƴ بن الشيƣ الحسين - 2
  .نفسه- 3

4 -témoignage de Rebah :Op.Cit, P188. 
5 -El Moudjahid , N°8, du 05Aout 1957, P92. 



  

كان  1957وما ذهب إليه مفدي زكرياء ،كان واقعا معاشا، ألن إلى غاية   
الميصالية على أشدǉ، والفئة الكبيرة من  الصراع بين جبهة التحرير والحركة

 Ʃالشعب ،كانت تجهل من هو القائد الحقيقي للثورة، ونتيجة لذلك كثيرا ما يتناف
  .1..)الفالحين ،حرفيين ،تجار( التنƲيمان على كسب ثقة ووالء الشعب

ولما تƋكد بن خدة ، بƋن مفدي زكريا كان محقا في احتجاجه ،قام بƎصدار   
تدين بمثل هذǉ  –خاصة  –ير في كل من الجزائر والبليدة إعالنات ومناش

مبرئا في ذلك " بني ميزاب"اإلجراءات االستثنائية التي كانت تطبق على تجار 
مسؤولية ما وقƴ إلى  –جبهة التحرير الوطني من هذا السلوك، وحمل بن خدة 

  .2مناضلي الحركة المصالية
،و إدانته من طرف " يزاببني م"و مباشرة بعد وقف الحصار على تجار   

نهƝ  02المسؤولين في جبهة التحرير الوطني، شرع مفدي زكريا، بمقر إقامته في 
" بùقسما"، في إعداد األبيات األولى من قصيدته المعروفة)Blandon(بلوندون

  3والتي أصبحت النشيد الوطني خالل الثورة وبعد االستقالل
إلتمام هذǉ القصيدة، التي كانت  يبدو أن مفدي زكريا لم يƋخذ وقتا طويال  

محل إعجاب بن خدة وعبان، ومƴ ذلك يبقى تاريƣ استكمالها بالضبط مجهوال، ولم 
خالل بحثنا سوǎ على شهادة بن الشيƣ الحسين الذي ذكر نهاية شهر ماي  –نعثر 

                                                 
1 -témoignage de : ABDERAHMANE LAGHOUATI in : Commémoration…, 

Op.Cit,P46. 
قد بن خدة بشدة، القرار الذي أصدرǉ مناضلوا الحركة الوطنية الجزائرية القاضي بƎرغام تجار بني انت- 2

ƴالمناضلين من جبهة التحرير  ميزاب بدف Ưاألموال لحسابهم عن طريق القوة لكننا ال نستبعد تورط بع
سة إلى مؤتمر الصومام الوطني، إذا ما قمنا بتصفح نص التقرير الذي قدمه علي مالح قائد الوالية الساد

  .1956أوت 20
3 LaGhouati : Op.Cit, P48. 



  

كƋقصى تقدير، وهو نفƩ ما صرح به رباح لخضر في  1956وبداية شهر جوان 
  .19851مري سنة حوارǉ مƴ خالفة مع

وحسب تقديرنا نعتبر هاتين الشهادتين أقرب إلى الحقيقة، على عكƩ ما   
" معركة الجزائر العاصمة أم معركة الجزائر"ذهب إليه محمد بجاوي في كتابته 

  .19552والذي أرجƴ كتابة النشيد الوطني إلى نهاية شهر ماي 
كان ال يزال في  صاحب الفكرة–و هذا الطرح يبقى مستبعد، ألن بن خدة   

، وال ندري كيف يكتب مفدي زكريا 1955السجن إلى غاية منتصف شهر ماي 
النشيد  الوطني في تلك الفترة وهو لم يتلق األمر من المسؤولين في جبهة 

Þالتحرير  
و زاد في تقريب الحقيقة من الشهادتين السابقتين ، رسالة بن خدة إلى الوفد   

" القاهرة -بريد الجزائر"لحسين في كتابه الخارجي، التي نشرها مبروك ب
عن مدǎ تقدم األشغال  –بن خدة –، يستفسر فيها 1956جويلة  24والمؤرخة في 

  .3المتعلقة بƎعداد موسيقة القصيدة
أما الشيء المؤكد لدينا هو تاريƣ وصول نص القصيدة إلى القاهرة، الذي   

أوت  15ي ذلك إلى يوم أوردǉ محمد خيضر في إحدǎ رسائله مƴ بن خدة مشيرا ف
، فهل يعقل أن يستغرق وصول نص القصيدة إلى القاهرة أكثر من سنة، إذا 1956

و لǘشارة فƎن النشيد الوطني، قد أعدت له موسيقى   4.عملنا برأي محمد لبجاوي
جزائرية في أول األمر،لكنها لم تكن ذات طابƴ عسكري، مما دفƴ بƋعضاء الوفد 

ى المصريين اللذين اتصلوا بدورهم بالموسيقار محمد الخارجي بطرح الفكرة عل
  .صاحب الموسيقى الحالية للنشيد الوطني -فوزي

                                                 
1 -Mammeri: Op.Cit,P188. 
2 -lebjaoui :vérités…, Op.Cit, 35. 
3 Belhocine: Op.Cit, P186.- 
4 -Op,Cit,P,190. 



  

إال أن المسؤولين في جبهة التحرير الوطني اتفقوا على استبدال الموسيقي   
 ƴالمصرية فور حصول الجزائر على استقاللها، وهذا لم يحدث إلى يومنا هذا، م

  .1وطني كونه رمزا من رموز السيادة الوطنيةالعلم بما يمثله النشيد ال

                                                 
1 -Mammeri: Op.cit P186. 



  

  :ǆƋشƑء ƜرǐدƔ المƑƜهد-6-3
، لم تكن الثورة التحريرية تتوفر على جهاز إعالمي 1956إلى غاية سنة   

ودعائي تواجه به الدعاية الفرنسية التي ما فتƋت تحاول تغليط الرأي المحلي 
لثورة ألدوات اإلعالم والدولي عن حقيقة ما يجري في الجزائر، كما أن افتقار ا

نصعب إلى حد ما نجاحها وتوسيƴ نطاقها في الفترة األولى من قيامها، فكيف 
يمكن لثورة ما أن يكتب لها النجاح دون امتالكها سلطة إعالمية قوية قادرة على 

Þ1رد دعاية العدو  
   Ưباستثناء الرسائل التي كان يتبادلها مسؤولي جبهة التحرير الوطني، وبع
ير التي كانت تصدر من حين Ǔخر، لم تكن الثورة التحريرية محصنة المناش

إعالميا ،ومرد ذلك هو النقص الكبير الذي عانته الثورة على المستويين التنƲيمي 
والعسكري في مرحلتها األولى، ويرجƴ هذا أساسا إلى انفراد أعضاء المنƲمة 

ة شروط نجاح العمل الخاصة لوحدهم بالنشاط الثوري، ولم يكن بمقدورهم تلبي
 Ɯخار ǎمما استدعى البحث عن إطارات أخر، ǉرا لضخامته وتعقيدƲالثوري ن
المنƲمة الخاصة، قصد إنƲمامهم إلى الثورة وبالتالي يساهمون بƎمكانياتهم 

  .2المتوفرة في إعداد تنƲيم جديد يعزز القدرات الفكرية والعسكرية للثورة
يتمتعون بقدرة عالية في التنƲيم  ولما كان بن خدة، أحد الرجال الذين  

السياسي وخبرة كبيرة في مجال اإلعالم ، داخل حركة انتصار الحريات 
مهمة العمل اإلعالمي  -بعد انƲمامه إلى الثورة –الديمقراطية، أسند له عبان 

  .3.داخل الثورة

                                                 
نشورات المتحف الوطني للمجاهد، ، م1956الǋƙرƔ الƦƜاƏرǐة مüǘƢ ǅ الƺƑƟƬة الدǋلǐة : عبد اŸ شريط- 1

  .26، ص 1995
2 Meynier: Op.Cit ,P157. 

  .100مصدر سابق ،ص  Û...شƑǊداƖ:بن خدة - 3



  

و صوت " "الجزائر الحرة"و" المغرب العربي" و على غرار جريدة  
ن يشرف عليها بن خدة في نهاية األربعينات، ساهم بشكل فعال التي كا" األحرار

في تƋسيƩ جريدة المجاهد، التي كانت فكرة مطروحة  للنقاش بين المسؤولين في 
، حيث عقد بن خدة عدة اجتماعات 1956جبهة التحرير الوطني، منذ شهر أفريل 

ف التي مƴ عبان وعبد المالك تمام بخصوص هذǉ المسƋلة ،و كانت نقطة الخال
، هي التسمية التي ينبغي 1956أخرت صدور الجريدة إلى غاية شهر جويلية 

  .1إطالقها على هذǉ الجريدة
و يذكر بن الشيƣ الحسين، أن في ƈخر اجتماع بن خدة ،تمام وعبان الذي   

عقد في متجر كان يمتلكه اإلخوان بن عيسى وبن سليمان في ضواحي شارع 
تم اقتراح كل عضو تسمية يراها تناسب هذex Richelieu(  ǉ(مصطفى فروخي 

اما بن خدة فقد اقترح " الوطني"وتمام , "المقاومة"الجريدة ، حيث اقترح عبان إسم 
،و رفƯ اعتماد كال التسميتين السابقين باعتبار األولى تحمل داللة  "المجاهد"اسم 

تالي يمكن أن شيوعية ،و الثانية كانت جريدة اللجنة الثورية للوحدة والعمل وبال
توقƯ الخالفات القديمة التي عاشتها حركة انتصار الحريات الديمقراطية سنتي 

1953 -19542.  
تعتبر جديدة وعاكسة لطبيعة الكفاح الذي يخوضه " المجاهد" بينما تسمية  

في الحقيقة تعني الجهاد الذي ال يقتصر " المجاهد"الشعب الجزائري المسلم وكلمة 
  .3يشمل كل الشعب الجزائري باختالف توجهاته السياسية على حزب واحد وإنما

                                                 
  .حوار،مصدر سابق: بن الشيƣ الحسين - 1
كانت جريدة الوطني اللسان المركزي للجنة الثورية للوحدة والعمل ولم يصدر منها سوǎ بعƯ األعداد - 2
  .رها  بالقرب من الميناء بالعاصمة وكان مق) 06حوالي (

  .42مرجƴ سابق، ص : عبد اŸ شريط- 3



  

و بعد نقاش طويل، استطاع بن خدة أن يقنƴ عبان وتمام تبني هذǉ التسمية،   
ثم إرسال نسƣ منها إلى الوفد الخارجي، بعد صدور العدد األول في جويلية   

19561.  
 و بعد هذا التاريƣ، أصبحت جريدة المجاهد لسان حال جبهة و جيش  

 ǎالثورة بكل صدق وفي المقابل تتصد ƴالتحرير الوطنيين ،و أصبحت تنقل وقائ
وصدEcho d'alger  " ǎ" صدǎ الجزائر"لوسائل اإلعالم الفرنسي على غرار 

  la Dépêche de Constantine"وبرقية قسنطينة " L'Echo d'oran" وهران
التاريƣ يدافعون عن شعار التي كانت تابعة لغالة المعمرين ،الذين مازالوا إلى هذا 

  .2الجزائر فرنسية 
7- ǃƑمǋƬمر الƗƊم Ɩراراƽ دادƳƋ Ǐƺ Ǉرǋ20د Ɩǋƈ1956.  
7-1- ǃƑمǋƬمر الƗƊد مƑƾƴǆƋ ƹǋرư:  

من المعروف، أن القيادة العليا لجبهة التحرير الوطني، لما اتخذت قرارها   
بالد إلى ، قسمت ال1954التاريخي بخصوص قيام الثورة ،ليلة الفاتح من نوفمبر 

خمƩ مناطق عينت على رأƩ كل واحدة منها مسؤوال ،ماعدا منطقة الجنوب ،و 
تم االتفاق في نفƩ الوقت على ضرورة عقد لقاء وطني في منتصف شهر جانفي 

يتولى تقييم المرحلة المقطوعة، وإعداد برنامƝ العمل المستقبلي  ،ن1955سنة 
  .3ا من مستجداتعلى ضوء التجربة السابقة وما تكون قد تخللته

إال أن اللقاء المذكور لم يعقد ولم يتمكن القادة التاريخيون من التالقي،   
بسبب الصعوبات التي واجهت الثورة في مرحلة انطالقها ،كتشديد الحصار 
العسكري على منطقة األوراƩ ،و شن عمليات التمشيط والقصف الجوي الذي 

ن السلطات الفرنسية عن قرار استهدف سكان القرǎ واألرياف ،خاصة بعد إعال
                                                 

1 -Belhocine :Op.citP191 
  .46مرجƴ سابق، ص : شريط - 2
  .26مرجƴ سابق، ص : الزبيري - 3



  

،و ما أسفر عنه من احكام السيطرة على  1955مارƩ  19حالة الطوارئ في 
  .1الحدود الشرقية لمنƴ تسرب السالح والعتاد الحربي

، أحداثا خطيرة، تتمثل في استشهاد مراد ديدوش 1955كما شهدت سنة   
على مصطفى بن بولعيد ،و إلقاء القبƯ 1955جانفي  18قائد المنطقة الثانية في 

قائد المنطقة األولى في فيفري من نفƩ السنة، وكذلك اعتقال رابح بيطاط قائد 
  1955.2مارƩ  25المنطقة الرابعة في 

هذا وقد عانت جبهة التحرير الوطني من عدة صراعات مƴ الحركة   
ي، الوطنية التابعة لمصالي الحاƜ، حيث كانت تنافسها الزعامة وتبنى العمل الثور

كما قام الحزب الشيوعي في نفƩ الفترة بƎنشاء مجموعات مسلحة تحت اسم 
 .3المحاربون من أجل الحرية

أما على الصعيد الخارجي، فقد تعرضت إدارة جبهة التحرير الوطني بسبب  
إنقسامها بين الجزائر والقاهرة إلى مشكلة خطيرة وهي افتقار الثورة إلى االنسجام 

ر يتعلق بتوحيد الكلمة وتفادي التناقƯ بخصوص القضايا والتماسك ،وكان األم
األساسية التي يتعين على جبهة التحرير أن تتصدǎ لها، ومن جملة هذǉ القضايا 
مثال، االستعداد إلجراء المفاوضات مƴ الطرف الفرنسي دون المساƩ بالوحدة 

  .4السياسية للثورة وزرع الشقاق الذي يعد مرƯ قاتال للثورات

                                                 
1 -Boudiaf :  Op.cit P08. 

  .26ص ،الزبيري ،مرجƴ سابق  - 2
3 -Slimane Chikh : l’Algerie en armes , ou le temps des certitudes OPU, Alger , 

1988.P102. 
  .66مصدر سابق، ص  ،…شƑǊداƖ: بن خدة- 4



  

ال «عل فقد Ʋهر اختالف في وجهات النƲر، فعبان الذي صرح بƋن و بالف  
و ما ورد على لسان .»تفاوƯ بدون االعتراف المسبق لفرنسا باستقالل الجزائر

  .1» مجلƩ وطني تƋسيسي«محمد خيضر الموجود في القاهرة من ضرورة قيام
لما مما أتاح الفرصة لفرنسا ،باستغالل هذǉ التناقضات إذ كان الصحفيون ك  

أجاب هؤالء على نحو " طرحوا سؤاال على المسؤولين الفرنسيين عن المفاوضات
واألطراف المقبولة , ثابت مƴ من Þ مكتفين بالحديث عن الواقƴ الوطني الجزائري 

  2"المصالحة الفرنسية اإلسالمية"و
وإذا كانت هناك هياكل على مستوǎ المناطق وكان الوفد الخارجي بالقاهرة   

ؤولية تمثيل جبهة التحرير الوطني بقدر من الكفاءة فƎن الثورة كانت يضطلƴ بمس
تعوزها إدارة مركزية قادرة على تنسيق أنشطة جبهة التحرير على الصعيدين 
السياسي والعسكري، ومƴ انقسامها إلى عدة مراكز قرار، أفقدها الوزن الكفيل بان 

عب الجزائري بل وقد يفرضها على العدو كطرف مقبول وكمتحدث باسم ثورة الش
عضو  12حول إنشاء إدارة من  1956وأوائل  1955دار الحديث بين أواخر 

)     بن بولعيد، زيغود، كريم، بطاط، عبان، و أوعمران( أعضاء من الداخل  06:
بن مهيدي، بن بلة ،أيت أحمد خيضر، (أعضاء عن الوفد الخارجي وهم  06و

  .3)دباغين وبوضياف
أن الكثير من هذǉ األحداث الهامة التي Ʋهرت على والجدير بالذكر،   

الساحة الوطنية، كانت سببا في صعوبة عقد االجتماع المقرر لقادة الثورة في 
  .1956أوت 20الموعد المحدد قبل قيام الثورة، وجعله يتƋخر إلى غاية 

                                                 
1 -Belhocine : Op.CitP161 

  .02، ص 1956أفريل  18الصادرة، يوم " صدǎ الجزائر" أنƲر جريدة  - 2
سم رسالة ماجستير في قÛ 1962- 1954المƑƓدƍ الǐưǆƗمǐة لƑǐƾدƔ الǋƙرƔ الƦƜاƏرǐة : حكيمة شتواح- 3

  . 199، ص 2001-2000التاريƣ كلية العلوم اإلنسانية ،جامعة الجزائر، السنة الجامعية، 



  

7-2-ǃƑمǋƬمر الƗƊم Ɩراراƽ ةƷƑǐƬ:  
خالل مرحلتها األولى، رغم الصعوبات والمشاكل التي صاحبت الثورة،   

فƎن مساع كبيرة بذلها أعضاء جبهة التحرير الوطني، وبالتحديد عبان رمضان، 
،  لما أرسل كل من 1955من خالل جهودǉ الحثيثة واألكثر جدية منذ نهاية سنة 

عمارة رشيد وسعد دحلب إلى الواليتين األولى والثانية، حاملين إلى قادة تلك 
رات منها مسƋلة عقد مؤتمر وطني يجمƴ كل القادة المناطق، جملة من القرا

الوطنيين داخل البالد وخارجها، قصد تقييم المرحلة السابقة للثورة، ودراسة 
 ƩسيƋيم الثورة من خالل التƲالمستجدات الطارئة في الميدان وكذلك إعادة تن

  .1ةللمؤسسات القادرة على مواجهة السياسة الفرنسية التي كانت معƲمها استثنائي
ومازاد في توضيح أمر عقد المؤتمر، نجد في رسالة عبان التي نشرها   

أعضاء الوفد  -عبان-، يعلم فيها1955ديسمبر  01مبروك بلحسين، المؤرخة في 
الخارجي باالتصاالت التي شرع فيها مƴ قادة المنطقة األولى والثانية والرابعة 

قرارات التاريخية التي ستتخذ والخامسة، مشيرا ألهمية عقد هذا المؤتمر، إلى ال
  .2خالله 
ومنذ ذلك التاريƣ شهدت الجزائر العاصمة تحضيرات مكثفة ،في أكثر من   

صعيد ،حيث بدأت مختلف مناطق الوطن في إعداد تقاريرها، التي سترسلها إلى 
  .3المؤتمرين على إثر أعالمها بموعد االجتماع

                                                 
1 -Saad Dahleb : Pour l’indépendance de l’Algérie , mission accomplie , ed 

Dahlab, Alger , 1990, P,198.  
2 -Belhocine :Op.cit,P 114. 
3 -Dahleb: Op.cit, P 116. 

 



  

   Ʃشرع عبان بداية من شهر مار، ǎفي تنصيب عدة 1956ومن جهة أخر
لجان تقوم بصياغة الخطوط العريضة لقرارات المؤتمر التي ستعرƯ للنقاش 

 .1واإلثراء خالل اجتماع ا لقادة الوطنيين

وبعدما تولى عبان كتابة مقدمة أرضية المؤتمر التي احتوت على شرعية  
وعدل الثورة التي يخوضها الشعب الجزائري وبالتالي حتمية انتصارها ،قام 
بتوزيƴ المهام على بقية المناضلين، وذلك بتكوين عدة لجان نصب على كل واحدة 
منها مسؤول أو مسؤولين يتولون صياغة الخطوط العريضة لǖرضية ،و من بين 

  :2هذǉ اللجان نجد
  :اللجنة التي ترأسها عمار أوزقان كلفت بتحرير العناصر التالية- 1

  .المصالية في طريق الهزيمة  -
 .عيةغياب الشيو -

 .استراتيجية اإلمبريالية الفرنسية -

 حركة الفالحين  -

 حركة العمال  -

 حركة الشباب  -

  3اللجنة التي ترأسها عبد الرزاق شنتوف كانت وراء تحرير هذǉ القرارات - 2
  .ذوي األعمال الحرة  المثقفين و  -

  .التجار والحرفيين  -
 حركة النساء  -

 .نشاط جبهة التحرير الوطني في فرنسا  -

                                                 
 
1 -Meynier : Op.cit, 178. 
2 -L ebjaoui :Bataille …,Op.Cit.p122. 
3 -OP,CIT,p123. 



  

  :ن يوسف بن خدة فقد تولى رفقة عبد المالك تمام تحرير لبنود المتعلقةأما ب- 3
  .أهداف الثورة  -
 .شروط وقف إطالق النار -

  1المفاوضات وإقرار السلم  -
وسوف لن نتطرق في بحثنا هذا إلى تحليل أعمال اللجان الثالثة التي كانت وراء 

عرƯ وتحليل صياغة معƲم قرارات مؤتمر الصومام، وإنما سنعمل جاهدين في 
بداية بƋهداف الثورة ،ثم ) تقيدا بالموضوع(المحاور التي كلف بن خدة بصياغتها 

  .شروط وقف إطالق النار، وفي األخير مسƋلة المفاوضات وإقرار السلم مƴ فرنسا
Ǘǋƈ:  ال يمكن أن يكتب النجاح ألية ثورة مهما كان : أهداف الثورة التحريرية

محددة بصفة نهائية قبل تاريƣ وقوعها، وال يمكن  حجمها إذا لم تقم على أهداف
أيضا أن نتصور جهل أهل هذǉ الثورة لǖهداف التي يحاربون من أجلها ،و لما 
كانت أهداف الثورة التحريرية معروفة لدǎ العام والخاص منذ األيام األولى من 

دǎ قيامها، فƎن سبل ووسائل تحقيق تلك األهداف، كانت محدودة وغير معروفة ل
لهذا السبب قرر بن خدة إدراƜ هذǉ المسƋلة ضمن المحاور , أغلبية المحاربين 

هل نحارب فقط " لماذا نحاربÞ" الرئيسية ألرضية مؤتمر الصومام تحت عنوان
من أجل الحرب Þ أم نحارب من أجل غاية نطمح إلى تحقيقها Þ إذا كان األمر 

Ʒقل التكاليف وفي  كذلك ماهي الوسائل الناجعة التي تمكنها من بلوƋالغاية ب ǉهذ
  2Þأقرب وقت ممكن 

  :وقد رصد بن خدة جملة من القرارات كانت بمثابة  هذǉ الوسائل، تتمثل أساسا في
وعدم منحه فرصة تحقيق خياراته , العمل على إضعاف الجيش الفرنسى  - 1

  العسكرية 

                                                 
1 -Ben Khedda : Abane... , Op.Cit.P142. 
2 -Meynier : Op.Cit.P 161. 



  

  .استهداف المؤسسات االقتصادية االستعمارية خاصة الحيوية منها  - 2
العمل على اضفاء حالة الفوضى على المستويين االقتصادي واالجتماعي داخل - 3

  ".الجزائر فرنسية"فرنسا إرغام الرأي العام الفرنسي على التنازل عن فكرة 
  1.فرƯ العزلة السياسية والديبلوماسية على فرنسا، إقليميا ودوليا- 4
تنƲيم الجيش وتƋسيƩ سلطة ك: إعطاء الثورة التحريرية أبعادا ومقاييƩ دولية  - 5

  2.سياسية معترف بها، واحترام قوانين الحرب
الوقوف إلى جانب الشعب الجزائري ،في مقاومته لالضطهاد والقمƴ الذي - 6

 .3تمارسه عليه اǓلة الحربية االستعمارية

ƑǐǆƑƙ :رƑǆال ƼǘƯƋ ƹƽǋ Ưǋ4:تنقسم إلى قسمين هما:شر  
الجزائرية موحدة غير قابلة للتجزئة ،وهذا االعتراف باألمة  :الشرƯǋ الǐƨƑǐƨة-أ

العنصر أدرجه بن خدة ردا االدعاءات االستعمارية التي التزال تنادي 
  ".الجزائر فرنسية"بشعار
االعتراف المسبق باستقالل الجزائر وسيادتها في جميƴ المجاالت بما في  -

  .ذلك الدفاع الوطني والشؤون الخارجية
 .لجزائريين اطالق سراح جميƴ المعتقلين ا -

االعتراف بجبهة التحرير الوطني، بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب  -
 .الجزائري

ƒ- ةǐكرƨƴال Ưǋيتم تحديدها الحقا :الشر:  

                                                 
  .118مرجƴ سابق، ص : شريط - 1
، منشورات المؤسسة الوطنية للنشرة 1954الƫǋƬǆ اǐƨƑƨǓة لǋƙرƺǋǆ üǋƈ ƔمƓر : وزارة المجاهدين - 2
  .34، ص2005االشهار، الجزائر، و

3 -Ben khedda :Abane..., Op.cit , P143. 
4 -Op,cit, P 144. 



  

ƑƙلƑƙ :ǃǘƨرار الƽƋǋ ƖƑƮǋƑƻيعتبر هذا المحور بمثابة نقطة النهاية للحرب ،و :الم
خدة في هذا  من خالله يتم تحقيق أهداف الثورة التحريرية، وقد حرص بن

  1:العنصر على التركيز على ثالث نقاط رئيسية وهي
تعتبر جبهة التحرير الوطني الممثل الوحيد للشعب الجزائري، وبالتالي  -

  .يعود لها فقط دون سواها قرار وقف إطالق النار
يجب أن تكون المفاوضات على أساƩ مبدأ االستقالل بكل ما يتضمنه من  -

 .معنى 

 2:ائل القابلة للتفاوƯ وهي تحديد النقاط والمس -

  ترسيم الحدود الجغرافية والسياسية للدولة الجزائرية-أ
  3وضƴ إطار قانوني لتواجد األقلية األوروبية في الجزائر -ب
Ɯ-تحديد وإحصاء ممتلكات المعمرين واإلدارة الفرنسية.  
  ) الجانب التقني للتعاون الجزائري الفرنسي(تحويل الكفاءات -د
كال التعاون والشراكة في المجال االقتصادي ، النقدي، االجتماعي تحديد أش -و

  .والثقافي
   ƣالنقاط للنقاش ،خالل انعقاد المؤتمر بتاري ǉهذ Ưأوت 20و بعد عر
1956 ǉلم نجد من القادة الوطنيين باختالف توجهاتهم، الذين أبدوا معارضة لهذ ،

ادهم على بعƯ القرارات القرارت ،و حتى أعضاء الوفد الخارجي فقد أنصب إنتق
 Ɯولوية الداخل على الخارƋبها المؤتمرون خالل اجتماعهم، ك Ɯالتي خر ǎاألخر
والسياسي على العسكري وتغييب التوجه اإلسالمي لمؤسسات الدولة الجزائرية، 

                                                 
1 -El Moudjahid :N° 04 Special , du 01 Novembre 1956. 
2 .- El Moudjahid :N° 04 Special , du 01 Novembre 1956. 

ة المزدوجة لǖقلية األوروبية ،بل تم لم يعط بن خدة أثناء صياغته لهذǉ النقطة إمكانية منح الجنسي--3
اختيارها بين الجنسية الجزائرية ،و بالتالي يعتبرون مواطنين جزائريون ،أو الجنسية الفرنسية فيعاملون 

 كƋجانب مقيمين في الجزائر



  

كما اعترضوا أيضا على عدم شرعية المؤتمر بغياب بعƯ القياديين في جبهة 
  1ارجي ومنطقة األوراƩ النمامشةالتحرير الوطني، كالوفد الخ

و بموافقة مؤتمر الصومام على هذǉ القرارات، التي كان بن خدة وعبد   
المالك تمام وراء اقتراحها وصياغتها ،أكسبهما ثقة كبيرة في أنفسهما واستطاع كل 
واحد منهما انتزاع مكانته مƴ الشخصيات البارزة التي كانت تصنƴ األحداث في 

تم تعيين تمام كعضو دائم في المجلƩ الوطني للثورة الجزائرية،  تلك الفترة، حيث
وبن خدة تم تعيينه كعضو دائم في نفƩ المجلƩ وعضو في أول لجنة التنسيق 

  2.والتنفيذ
لكن قرار تعيين بن خدة وبعƯ المناضلين ،الذين كانوا ينتمون إلى مختلف   

،لم يرƯ بعƯ األعضاء تيارات الحركة الوطنية في مناصب قيادية عليا للثورة 
في الوفد الخارجي، وعلى وجه الخصوص، أحمد بن بلة وأحمد محساƩ، بحجة 
أن هؤالء المناضلين لم يلتحقوا بالثورة في بدايتها ،وهنا نتساءل هل كانت 
التحضيرات األخيرة للثورة تسمح بانƲمامهم إليها مبكراÞ وهل كان من الممكن أن 

على القيادة التاريخية وانغلقت على نفسهاÞ كرد  تنجح الثورة، إذا اقتصرت فقط
على هذǉ االنتقادات التي وجهها أحمد بن بلة وأحمد محساƩ للمؤتمر ،اعتبر 
محمد لبجاوي كل المناضلين في جبهة التحرير الوطني سواسية، أي ليƩ هناك 

 .3مناضل من الدرجة األولى وƈخر من الدرجة الثانية 

                                                 
1 - Belhocine :Op.Cit, P53. 

ن الذي تطرح عليه مسائل النقاش تعتبر الهيئتان أولى مؤسسات الثورة التحريرية، فاألولى بمثابة البرلما- 2
وتنعقد مرة واحدة كل سنة، والثانية تعتبر قيادة األركان ،مهمتها تنƲيم العمل الثوري بشقيه، السياسي 

  .والعسكري
3 -Lebjaoui : Verités... , Op.Cit, P113. 



  

أعضاء الوفد الخارجي وتحفضهم بشƋن قرار في الحقيقة كانت معارضة  
، وإال 1تعيين بن خدة كعضو في لجنة التنسيق والتنفيذ، تستهدف عبان شخصيا 

كيف يحملوǉ هذǉ المسؤولية دون انتقاد قادة الواليات األربعة اللذين حضروا 
، ثم إذا كان بن خدة 2المؤتمر، علما أن بن مهيدي هو الذي ترأƩ أشغال المؤتمر

عد دحلب غير مرغوب فيهما لدǎ أعضاء الوفد الخارجي، بحكم أنهما أو س
ينتميان إلى جماعة المركزيين المتهمين بالركون إلى اإلصالح ومعارضة فكرة 
قيام الثورة، لماذا لم يتعرضوا على قرار تعيين فرحات عباƩ ومحمد لمين 

و هل .3صومامÞدباغين ، لما عيينا في نفƩ اللجنة بعد عام من انعقاد مؤتمر ال
أصبح فرحات عباƩ ثوريا إلى درجة تفضيله على بن خدةÞ لكن أحمد بن بلة 
وأحمد محساƩ في حقيقة األمر، كانا يعارضان كل العناصر التي استقدمها عبان 
رمضان ،بما في ذلك فرحات عباƩ وتوفيق المدني وعمار اوزقان وقد ماء 

كة الميصالية التي كانت دوما المركزيين وفي نفƩ الوقت عارضوا وتصدوا للحر
، ولسنا ندري كيف كان بن بلة يتصور نجاح الثورة 4تنافسهم الشرعية الثورية

التحريرية دون اشتراك أغلبية تيارات الحركة الوطنية، وما كانت تقدمه من 
تحقيق "الزعماء التاريخيون"مناضلين في أعلى مستوǎ ،و هل كان بمقدور 

م Þأم أن بن بلة وأحمد محساƩ كانا يرميان من وراء االستقالل والحرية بمفرده
انتقادهم لقرارات الصومام إلى اإلمساك بزمام القيادة والزعامة خصوصا أن األول 

                                                 
  .88، مصدر سابق، ص  ...شƑǊداƖ: بن خدة- 1

2 -Ben khedda : Abane... , Op.cit, P 97. 
3 -Meynier: Op.Cit,P153 
4-Mammeri : Op.Cit , P 229. 



  

والثاني كان يطالب بترقية  1كان يدعي زعامة الثورة وقيادتها على النهƝ الناصري
  2قائدا عليهاÞإلى صف الوالية وبالتالي تعيينه ) سوق أهراƩ(القاعدة الشرقية

و مهما كانت معارضة بعƯ أعضاء الوفد الخارجي، للقرارات المنبثقة  
عن مؤتمر الصومام ،فƎننا نستطيƴ أن نقول بƋن المؤتمر استطاع على األقل 
تشكيل قيادة جماعية وطنية موحدة، بعد استخالص العبر من تجارب الفترة التي 

ة توحيد المواقف من أجل استمرار سبقت انعقادǉ وتتلخص هذǉ التجارب، في أهمي
  3.الثورة وتحقيق االستقالل

أما بن يوسف ين خدة، الذي ساهم بدورǉ في صياغة بعƯ المحاور   
والنقاط التي كانت لها عالقة مباشرة بمستقبل الثورة التحريرية وأبعادها السياسية 

بثقة عن والفكرية والعسكرية فقد واصل نشاطه في لجنة التنسيق والتنفيذ المن
مؤتمر الصومام واستطاع أن يبرز مرة أخري في المنطقة المستقلة،رفقة بقية 

  .4أعضاء اللجنة
  :دǋرǏƺ Ǉ المƾƯǆة المƾƗƨلة-8

، عبارة عن 1956كانت جبهة التحرير الوطني بالعاصمة، حتى بداية   
شبكات سياسية عسكرية غالبا ما تتشابك وتتنافƩ ،وكانت هذǉ الشبكات تحت 

ر اوعمران وكريم بلقاسم ،ثم عبان رمضان وبن خدة بعد انƲمامهما سلطة عما
  :و أهم هذǉ الشبكات نجد 19555إلى الثورة سنة 

  شبكة رباح لخضر ومحمد بن مقدم ،و رشيد عمارة، بضواحي بلكور  -

                                                 
1 -Ferhat Abas : Autopsie d’une guerre , ed , Garnier Frères , Paris ,1980, P 279. 
2 -Courriérs : le temps des léopards , éd , Fayard , 1970, P 730. 

  .31مصدر سابق، ص : النصوص األساسية- 3
كريم بلقاسم، عبان رمضان، العربي بن : تنسيق والتنفيذ تتكون من خمسة أعضاء وهم كانت لجنة ال - 4

  .مهيدي، بن يوسف بن خدة وسعد دحلب 
  .مصدر سابق : حوار مƴ ابراهيم شرقي- 5



  

 .شبكة هاشمي محمود وهاشمي التواتي في كل من القبة وحسين داي -

 .بئرمراد رايƩشبكة عمار القامة ومسعود بوقادوم في . -

 .باب الواد) سي حمادة(شبكة حسين العسكري وبن محمد حمادة  -

 .بالقصبة) أحمد الغراب(شبكة أحمد شايب  -

 .شبكة شريف ربيح  -

واحمد غرمول ومحمد لبجاوي وعمار ) حديدوش( شبكة أرزقي بوزينة -
 أوزقان 

 .1شبكة مصطفى فتال وبلقاسم بوشفة بالقصبة  -

 Ʃيم الجزائر العاصمة وحل الشبكات 1956و ابتداءا من شهر مارƲثم تن ،
القديمة بعد إدماƜ أعضاءها في التنƲيم لهذǉ المنطقة، الذي أصبح مقسم إلى 

الفرع العسكري الذي كان يشرف عليه ياسف سعدي في : فرعين رئيسيين هما 
  3.وفرع سياسي يشرف عليه إبراهيم شرقي2تلك الفترة

ة التحرير الوطني، في الجزائر أصبحت منƲمة جبه 1956و في سبتمبر   
بقرار مؤتمر الصومام، الذي منحها " منطقة الجزائر المستقلة"العاصمة تسمى 

ǎى بها أية والية من الواليات األخرƲالصالحيات التي تح ƴ4جمي  

                                                 
  .79شهادات، مصدر سابق، ص : بن خدة - 1

2 -Henri lemire : Histoire Militaire de la guerre d’Algérie , éd , Albin michel , Paris 

, 1982, P73. 
، منشورات المتحف الوطني 04، عدد ÛالƤاكرƔ، مجلة " ǏƻǆƑƜ1957  28اƮراƒ : "أحسن بومالي  - 3

  68، ص 1966للمجاهد، 
فهي منطقة ضيقة : نƲرا لما تنفرد به من خصائص " منطقة مستقلة" أصبحت منطقة الجزائر العاصمة - 4

ية وإطارات كفƋة وكان أكثر من نصف سكان الجزائر البالƸ عددهم سبƴ من حيث ما تحتويه من قدرات بشر
مائة ألف نسمة منخرطين في جبهة  التحرير الوطني، وكان حي القصبة وحدǉ يضم أكثر من ثمانين ألف 

  ..نسمة 



  

ومنذ ذلك التاريƣ ،أصبحت منطقة الجزائر المستقلة، تحت سلطة لجنة   
ا وتسييرها لثالثة أعضاء هذǉ اللجنة وهم التنسيق والتنفيذ وأسندت مهام إدارته

  .عبان، بن مهيدي وبن خدة
كان بن مهيدي يشرف على الفرع العسكري، التابƴ لياسف سعدي، بينما   

كان عبان مسؤوال بتنشيط الثورة على الصعيد الوطني والتنسيق مƴ العضوين 
  .في لجنة التنسيق والتنفيذ) كريم بلقاسم وسعد دحلب(اǓخرين 
بن خدة فقد كان يتولى اإلشراف على الفرع السياسي التابƴ إلبراهيم  أما  

شرقي أي المحافƲة السياسية للمنطقة المستقلة، والمنƲمات التابعة لها، كاالتحاد 
العام للعمال الجزائريين، واالتحاد العام للتجار الجزائريين والشؤون المالية 

ǎواتصاالت المنطقة المستقلة بالواليات األخر.  
و بعد توزيƴ المسؤوليات، بين أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ التي كان   

شرع بن خدة مباشرة في تنصيب قيادة الفرع ) Telemly(مقرها بحي كريم بلقاسم
  : من 1956السياسي الذي كان يتكون في بداية  شهر أكتوبر 

 إبراهيم شرقي كمسؤول عام عن التنƲيم السياسي وبصفته المنسق بين هذا -
  .1األخير وين يوسف بن خدة 

أكلي زيان قائد الناحية األولى بمساعدة صادق كيرمان وعبد الرحمان فايت  -
 .مرزوق

هاشم مالك ،قائد الناحية الثانية ،بمساعدة محمود مسعودي وتوفيق بن  -
 سليمان 

) جمال( الناحية الثانية ،كانت تحت إشراف بلونيسي المحفوƲ المدعو -
 .بن رحمون ومحمد صحراوي  رشيد: وبمساعدة كل من

                                                 
  ".أو سي الصالح" جوزيف "كان بن يوسف بن خدة في تلك الفترة يتنقل بوثائق مزيفة تحمل اسم  - 1



  

و قد كان الفرع السياسي لمنطقة الجزائر المستقلة تحت إشراف بن يوسف بن 
  1:خدة يتولى القيام بثالث مهام رئيسية

ƈ- ǏƜǋلǋǐدǐǗا ǏƨƑǐƨال üمƴويشمل تحرير ونشر شعارات جبهة التحرير  :ال
نسية في تلك الوطني ،والتكفل السيكولوجي بالمواطنين خصوصا ان السياسة الفر

الفترة حاولت استقطاب الشعب نحوها وعزله عن الثورة، بƎنشاء ما يسمى 
التي أسندت لها هذǉ المهمة وبالتالي كان  ) (SASبالمصالح االدارية الخاصة 

كما  -على أعضاء جبهة التحرير ،القيام بحملة تحسيسية في أوساط الشعب، ألن 
  .شعبية واسعة لن يكتب لها النجاح  إذ لم تلقى مساندة الثورة -أشرنا سالفا

ƒ-ǎاإلدار ǏƨƑǐƨال üمƴحرص بن خدة في هذا الفرع على إقامة إدارة  :ال
منسجمة ومنضبطة ،تهدف إلى ضمان التƋطير المادي والمعنوي للمواطنين، 

  ...) .أموال ألبسة ،مخابƐ( وكذلك مساهمتهم في تمويل الثورة بكل الحاجيات 
ƚ- ǋيم مصƲت حديثا أخيرا تم تنƋالح االستخبارات والشرطة السياسية، التي أنش

من أجل التصدي لمختلف مصالح االستخبارات الفرنسية التي عمد إليها الحاكم 
)  D.P.U(العام ال كوست مهمة القضاء على الثورة، كجهاز الحماية العمرانية 

اللصيقة،   وهو نوع من الرقابة) Tranquier(الذي كان تحت قيادة العقيد ترانكي 
  2ورصد تحركات السكان في المدينة معتمدة في ذلك على الوشاية لجمƴ المعلومات

التي كان يقودها غالة المعمرين  ":اإلرهƒƑ المƑƮدƔ"دون أن ننسى حملة   
التي Ʋهرت خالل " لǆƜة الƼƑƺǋ الƴƓƑƗة لƾدمƑء المƑƟرǅǐƓ"الفرنسيين على غرار 

الذي أسسه بويير بونز     "لشمƺƋ üƑرǏƾǐا -اƑƟƗǗد الƻرǏƨǆ"و 1956شهر فيفري
)Boyer Banse ( ة"،وǐƨǆرƻة الƮǊǆة الǆƜل" (CRF)  ولجنة العمل

                                                 
1 -Ben Khedda : Alger capitale de la résistance 1956-1957, Houma , Alger , 2002, P 

34. 
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لǆƜة الدǅƳ ƱƑƺ الƦƜاƏر ) "Bousquer(لǖستاذ بوسكي  (C.A.U)الجماعي
وفيدرالية بلديات الجزائر التي  (René kovocs)أسسها روني كوفاكƩ  "الƻرǐƨǆة

  1 (Amédée Froger)كان يرأسها أميدي فروجي 
كل هذǉ المصالح واللجان المشهورة بحساسيتها العنصرية اتجاǉ الشعب   

،شرعت في أعمال إجرامية واسعة " الƦƜاƏر الƻرǐƨǆة"الجزائري وتمسكها بفكرة 
النطاق داخل منطقة الجزائر، فقامت بتفجير االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري 

ات عباƩ عن حل تنƲيمه واالنضمام إلى ن بعد إعالن فرح1956جوان 30في 
  .2جبهة التحرير الوطني 

بقيادة أندري أشياري  "لǆƜة اǓرǅǐƴƓ"كما قامت أيضا، منƲمة سرية تدعي   
(André Achiary)  الشرطة تروجا Ʋبمساعدة محاف)Trouja  ( الذي كان

، أن تقوم 1956أوت  11عضوا في المخابرات العامة استطاعت هذǉ اللجنة في 
بسلسلة من التفجيرات التي استهدفت حي القصبة ،مما أدǎ إلى استشهاد ما ال يقل 

  .3مواطن جزائري 80عن 
و نƲرا للخطر الذي كانت تمثله هذǉ المنƲمات على تنƲيم جبهة التحرير   

الوطني بالمنطقة المستقلة، بادر بن خدة إلى إنشاء شرطة سياسية داخل الفرع 
  (Groupes de choc )ي ذلك مجموعات التدخلالسياسي للمنطقة، مكونا ف

مهمتها القضاء على الخونة وعمالء االستعمار، كما كان لهذǉ المجموعات الفضل 

                                                 
1 -Anne, Marie: Duranton Grabol : le temps de L’O.A.S , édition Complexs , 1995, P 

114. 
2 - Anne Marie : Op.cit, P148. 
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في تنقل المناضلين داخل منطقة الجزائر المستقلة ،و سهلت مرة أخرǎ تنقل البريد 
  .1والمواصالت بين مختلف مناطق الوطن والوفد الخارجي

جة لتشديد الخناق الذي فرضته مصالح االستعالمات زيادة على ذلك ونتي  
الفرنسية على منطقة الجزائر المستقلة، إضطر أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ إلى 
البحث عن المخابƐ اǓمنة التي يلجئون إليها عند الحاجة، واتفق جميعهم على 

شقق  اسناد هذǉ المسؤولية لبن خدة، الذي استطاع في Ʋرف وجيز، أن يوفر عدة
بضواحي العاصمة، كانت تستعمل كمراكز عبور المناضلين أو مقرات لعقد 

  .2اجتماعاتهم
و قد نجح في تحقيق ذلك، بمساعدة المناضل محمد أو عمارة وهو صاحب   

وبفضل هذا ) كريم بلقاسم حاليا(مقر لجنة التنسيق والتنفيذ الكائن بشارع تيليملي 
عدة سكنات اقتناها بتسميات مستعارة  األخير، تمكن بن خدة  من الحصول على

) Ex Hoche(فعلى سبيل المثال تم اقتناء شقة في الطابق الثالث بشارع هوش 
باسم سعيد حدوش وهو ممرƯ في مستشفى بني مسوƩ وفي الطابق األول 

أستƋجر بن خدة شقة صغيرة  (louise  de Betttignies )بشارع لويز دوبيتبني 
  .هو مالك عقاريباسم بن يوسف بن صالح و

 Ex(و تحت نفƩ االسم تم شراء شقة في الطابق الخامƩ بشارع يوغرطة   

–duc des cars  (            كما تحصل على شقة في شارع األخوة بولحدودر،
( Ex -bourlon)  ، على مقربة من سوق الخضر، رضا حوحو)Ex Clauzel (

  .3تم الحصول عليها باسم أسماوي احمد وهو تاجر

                                                 
1 -Mammeri: Op.Cit, P245. 
2 -Meynier : Op.cit.P 211. 

ص  ، 2005ترجمة مسعود حاƜ مسعود، دار هومة،  1957-1956الƦƜاƏر ƬƑƳمة المǋƑƾمةÛ : بن خدة - 3
133.  



  

سكن شخصي، مقرات، (ستغلت هذǉ المخابƐ في عدة مجاالت ا  
من طرف أعضاء لحنة التنسيق والتنفيذ إلى غاية شهر مارƩ ...) المداوالت

تاريƣ مغادرة اللجنة التراب الوطني واستقرت بتونƩ، عقب المداهمات  1957
واالعتقاالت التي مست جزء كبيرا من تنƲيمها بالمنطقة المستقلة، بسبب 

  .19571جانفي  28اب الذي دعت له اللجنة في اإلضر
8-1-ƤǐƻǆƗالǋ ƼǐƨǆƗة الǆƜر لǐƬمǋ ǃƑǐƈ ةǐǆƑمƙال ƒراƮƋ:  

في  Guy Moletإن قانون السلطات المطلقة المخولة لحكومة غي مولي   
12  Ʃوالذي أعطى للحكومة الفرنسية سلطات واسعة ،لكي تتمكن من  1956مار

الستعادة النƲام وحماية األشخاص "مليها الƲروف التي ت ةاتخاذ التدابير االستثنائي
  "2والممتلكات والدفاع عن التراب الوطني 

بطلب إلى  Robert lacosteنتيجة لذلك تقدم الحاكم العام روبير الكوست   
حكومة غي مولي يحثها على رفƴ عدد الجنود الفرنسيين في الجزائر إلى أكثر من 

،وقد برر  1955جندي سنة 250000جندي، بعد ما كان حوالي 400.000
 ǎاإلجراءات بدعو ǉاستتباب األمن"الكوست هذ " ǉإقرار السلم "أو ما أسما        "

)Pacification (3.  
 ƣالسنة ،بتاري Ʃقام سالح الجو الفرنسي  1956أكتوبر  22و في نف

باختطاف الطائرة التي كانت تقل أعضاء الوفد الخارجي في جبهة التحرير الوطني 
شك في أن مجريات هذǉ القضية الجوية قد دبرت من طرف الكوست نفسه وال

                                                 
1 -Courrière : le temps … , Op.Cit , P825. 
2 -Abbas : autopsie …,OpCit, P158. 

3 - ƣذلك خلفا 1956فيفري  07تم تعيين روبير الكوست حاكما عاما في الجزائر من طرف مولي بتاري ،
  مرحلتها األولى . على الثورة لجاك سوستيل الذي فسل في القضاء 



  

،وبموافقة غي مولي، رئيƩ الحكومة الفرنسية، الذي كان وقتها مصرا مƴ ممثلي 
  1.إسرائيل وبريطانيا على تحضير العدوان الثالثي على مصر

أمام هذǉ التطورات الخطيرة أقتنƴ أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ بضرورة 
عيد المقاومة باعتبار أن الثورة دخلت منذ ذلك الحين مرحلة حاسمة تستدعي تص

 .2القيام بمبادرة حازمة يكون لها وقƴ قوي على الرأي العام في الجزائر والعالم

و من جهة أخرǎ، أضحت مسƋلة تدويل القضية الجزائرية في األمم 
م الجانب الفرنسي المتحدة، أكثر من ضرورة ألن تحقيق هذǉ الغاية سوف لن يخد

  .3الذي ال يزال يحصر الصراع الجزائري الفرنسي في نطاق السيادة الداخلية
ولما اقترب موعد انعقاد الدورة الحادية عشر للجمعية العامة لǖمم المتحدة 

، صارت فرصة الضغط على هذǉ األخيرة 1956المبرمجة خالل شهر ديسمبر 
   4السابقة ولفت انتباهها مالئمة على عكƩ الدورات

8-2-  ǃƑǐƈ ةǐǆƑمƙال ƒراƮƋ Ǐƺ Ʊǋالشر:  
السبب الرئيسي،  1956لقد كانت هذǉ األوضاع واألحداث التي ميزت سنة   

الذي دفƴ بƋعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ باتخاذ قرار اإلضراب ،و قد أورد بن خدة 
أن أول من اقترح فكرة " 1957– 1956الƦƜاƏر ƬƑƳمة المǋƑƾمة "في كتابه 

لدخول في إضراب شامل وطويل المدǎ هو بن مهيدي ،فحضيت الفكرة ا
  5باالستحسان من طرف بقية أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ 

                                                 
كان الوفد الخارجي لجبهة  التحرير الوطني يضم كل من حسين أيت أحمد، محمد بوضياف رابح بيطاط، - 1

  .أحمد بن بلة واألستاذ مصطفى األشرف
2 -Mammeri: Op.cit.P 311. 

  .217شريط، مرجƴ سابق، ص - 3
4 -Ben Khedda : Alger . ..,Op, Cit, P53. 
5 - Op,Cit, P 73. 



  

لكن رغم استحسان بقية أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ لفكرة اإلضراب فƎنهم   
لم يوافقوا بن مهيدي على المدة التي يجب إن يستغرقها هذا اإلضراب، وإذا كان 

مهيدي قد اقترح مدة شهر كامل كحد ادنى على أساƩ أن بقدر ما تطول مدة  بن
اإلضراب بقدر ما تكون الرسالة الثورية أكثر تƋثير وتبليغا فƎن سعد دحلب كان له 
رأي ƈخر ،حيث اقترح أن ال تكون مدة اإلضراب تتجاوز ثالثة أيام ،وذلك ألن 

  .1وسƴ الشعب تحمله مدة شهر كامل في نƲرǉ طويلة جدا وتفوق ما في 
فقد كانوا مƴ فكرة ) كريم بلقاسم وعبان(أما بن خدة وبقية أعضاء اللجنة   

طول المدة ،لكن يجب أن تكون أقل من شهر، فامتد النقاش بين األعضاء الخمسة 
، تاريƣ 1956في لجنة التنسيق والتنفيذ إلى غاية األسبوع األول من شهر نوفمبر 

  .2ب والمدة الزمنية المحددة بثمانية أيام االتفاق على قرار اإلضرا
وما ينبغي اإلشارة إليه هو أن لجنة التنسيق والتنفيذ لما اتخذت قرار   

اإلضراب، لم تحدد تاريƣ بدايته بالضبط ومرد ذلك إلى عدم تƋكد أعضاء اللجنة 
من توقيت جدولة القضية الجزائرية في رزنامة الجمعية العامة لǖمم المتحدة، 

  .3ك اتخذوا االحتياط الضروري لتجنب التنفيذ العشوائي للعملية ولذل
ولنفƩ السبب أعد بن خدة منشورات سرية يبين فيها قرار لجنة التنسيق   

والتنفيذ المتمثل في الدخول في إضراب شامل،و قام بƎرسالها إلى مختلف واليات 
ة اإلضراب الوطن، لكن تلك المنشورات لم يشر فيها بن خدة إلى تاريƣ بداي

  .4بالتحديد
                                                 

صرح لي علي يحي عبد النور انه أنتقد أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ، وعلى وجه الخصوص بن خدة  - 1
وعبان  بشƋن اتخاذ قرار اإلضراب دون استشارة بقية المناضلين وحسب علي يحي عبد النور فƎن طول مدة 

  .لعاصمة بالخصوص كان كارثة على التنƲيم والنƲام في الجزائر ا) أيام 08(اإلضراب 
  .، مصدر سابق، ص …شƑǊداƖ :بن خدة - 2
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4 Mammeri : les nations unies face à la question Algérienne , SNED , Alger , 1968,   
P 196 



  

وقد كان احتياط أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ في محله، إذ تم تƋجيل   
عرƯ القضية الجزائرية على الجمعية العامة لǖمم المتحدة عدة مرات، فبعدما 

، تƋجل الموعد إلى العشرين من نفƩ الشهر، 1956ديسمبر 10كانت مقررة ليوم 
 28فاالت أعياد نهاية السنة ليتقرر نهائيا يومثم تƋجل مرة أخرǎ بسبب حلول احت

  .1 1957جانفي 
وبهذا كانت لجنة التنسيق والتنفيذ مقتنعة بƋن ذلك الموعد لن يتƋجل مرة   

كتاريƣ بداية اإلضراب والرابƴ فيفري  1957جانفي  28أخرǎ فقررت اتخاذ 
  .2نهايته  1957
سالفة الذكر، التي تم لكن الغريب في األمر هو أنه رغم كل االحتياطات ال  

 ƴاتخاذها من طرف أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ تجنبا لعدم توافق اإلضراب م
 ƣجيل تاريƋاألخيرة ، تقرر ت ǉمم المتحدة، إال أن هذǖانعقاد الجمعية العامة ل

، بسبب تواطىء السلطات الفرنسية 1957فيفري  15انعقادها من جديد إلى غاية 
عضاء لجنة التنسيق والتنفيذ، بدليل تحريرهم للمناشير وهذا ما لم يتوقعه أ

، وقد أشرف بن خدة 1957جانفي 20المتضمنة أمر الشروع في اإلضراب يوم 
 .3شخصيا على هذǉ العملية

 Ɠ28  ǏƻǆƑƜ1957دءا مǅ " : ومن جملة ما تضمنته هذǉ المناشير نجد 
ƻƽǋ ƹƾǐ ǅƈ ÛǎرƏاƦƜال ƒƴالش ǍلƳ ǏƸƓǆǐ ÛرƻƬة الƳƑƨال ǍلƳ ÛدƟاǋ üƜة ر

 ƒراƮƋ ǅشƓ ǏƳƑمƜال ƹƽǋا المƤه ǅƳ ƝǋƮǋ üكƓǋ ةǐƳƑمƜ ƔرǋƬƓ رƓƴǐل
 Ɣلمد üمƑة  08شǐƮƾشة الƽƑǆة مƓƨƑǆمƓ اƤهǋ ÛǏǆƯǋال ƒراƗال üمƑر كƓƳ ǃƑǐƈ

 ƔدƟƗالم ǃمǓا Ǐƺ ةǐرƏاƦƜ4»...ال  
                                                 

1 - mammeri :les nations unies …, Op,cit , P 197. 
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لǆ ǃكüǐƜƉƗ ƲƽǋƗǆ ǅ اƑƾƴǆد « :وحول هذǉ المسƋلة يضيف بن خدة بقوله   
ǋ ÛǏƻǆƑƜلƤǊا ƽمƟƗƓ Ƒǆرǐر اللǋاǔ28  ƞƏمǃ المƟƗدƴƓ Ɣد ƑƗرơǐ الƜمǐƴة الƑƴمة ل

 ƖǆƑك üǐƜƉƗرار الƾƓ ƑǆلمƳ Ƒلمǋ ǅƯǋال ƖƑǐǗǋ üمƑر كƓƳ ƑǊƴǐƦǋƗ ǃƙ رǐشƑǆالمǋ
 ƑرهǋدƾمƓ ǅكǐ ǃل ǏلƑƗلƑƓǋ ÛǅƯǋء الƑƟǆƈ رƓƳ ƖƳƦǋǋ ƖǐƯƳƈ دƽ ƖƑمǐلƴƗال

Ƴǋ ƖƑمǐلƴƗال ǇƤه ǍلƳ ءƑƾƓاإل ƑǆǐلƳ ǃƗƟƗ Ƒمم Û مرǓا ƿدارƗ رǐǐƸƗ ǎƈ ƘداƟƋ ǃد
  .Ƥǐ...«1كر

ƑƮƳƈ ǅƋء « :وهو نفƩ الشيء ما صرح به إبراهيم شرقي، حيث يقول   
 ǇƤه üǋƟ ƩƑƾǆا الǋرƬƟ Ƒر لمǐƓك ƉƯƢ Ǐƺ اǋƴƽǋ دƽ ƤǐƻǆƗالǋ ƼǐƨǆƗة الǆƜل
 ǃǊǆم ƭƴƓال üƴƜ Ƒمم ÛǅǐلƮƑǆة المǐƾƓ ǅǋد ÛƯƾƺ ةǆƜالل ǌǋƗƨم ǍلƳ لةƉƨالم

ƔدƢ ǅƓǋ ǅƑƓƳ ǍلƋ ƖداƑƾƗǆا ǈƜǋǐ  Ʊǋالشر ơǐرƑƗ ƫǋƬƢƓ ÛدǐدƟƗال ǈƜǋ ǍلƳ
ƑǊƽرƸƗƨǐ ǏƗال Ɣالمدǋ ƒراƮاإل Ǐƺ.«2.  

رغم  1957جانفي   28ومƴ ذلك نجد أن اإلضراب فعال قد شرع فيه، منذ   
عدم تزامنه مƴ انعقاد الجمعية العامة لǖمم المتحدة، وخالل هذǉ المدة استطاعت 

ند غالبية الشعب الجزائري جبهة التحرير في المنطقة المستقلة خاصة ،أن تج
  3)إلƣ...تجار ،عمال، صيادين( بمختلف شرائحة 

أما عن أجواء االضراب فقد لقي استجابة واسعة من طرف الشعب   
الجزائري خاصة في المدن الكبرǎ و ذلك باعتراف الجرائد الفرنسية نفسها، 

ي ، الت1957جانفي  29في عددها الصادر يوم " le Monde"كجريدة لوموند 
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أقول غالبية الشعب الجزائري وليƩ كله ألن في تلك الفترة بالذات، دعى مناضلو الحركة الوطنية إلى شن - 3

وهذا ما صعب األمور على جبهة التحرير، واختلطت األمور على الشعب  ساعة 48إضراب شامل لمدة 
  .الجزائري في الجهة التي تبنت اإلضراب 



  

الƬمƳ ǃǐƢǐ ƖلǍ مدǆǐة الƦƜاƏر ǋكƑǊǆƉ « :وصفت تلك األجواء على هذا النحو
 ƔرǋƜǊم ƔلدƓ«1  

بالرغم « : 1975فيفري  04ونفƩ الجريدة تضيف في العدد الصادر يوم   
من المƲهر الخارجي الكاذب ،التزال حركة اإلضراب متواصلة في كثير من 

وهذا ما يؤكد نجاح % 98نسبة المصالح اإلدارية، حيث بلƸ الغياب عن العمل 
  .2»اإلضراب 

مايلي   "France observateur" أما في فرنسا فقد ورد على لسان جريدة   
 :» ǅǐƗǆƨ Ƥǆم ǈǐلƳ ةƯلƨر المƑǆالǋ دǐدƟة الƮƓƽ ǅم ǃƷلرƑƓ ƒƴا الشƤه ǅƟǆǐ ǃل

 ƲƯƑƾال üǐالدل ǃدƾǐ ǈǆشƓ ǏǆƯǋر الǐرƟƗة الǊƓƜ ǈƓ Ɩمرƈ ǎƤال ƒراƮاإل ǋهƑهǋ
هƤا الǐ Ǘǋ üǋƾمكǋƬƗ ǅر اƴƓ ǏǆƟǆǐ ƹǋƨ ǈǆد اƳ  ƒƜƗ üǊƺ ÛǅǑلƟƬ Ǎة

ƔدǐدƜ ةǐƟƮ ƹلƈ ǏƗƏƑم ǋƈ ةƏمƓ ةǐƟƮƗ3»ال  
التي أشارت إلى تلبية الشعب الجزائري لنداء جبهة   "libération"و كذلك جريدة 

التحرير بشكل ال يمكن تصورǉ،و في المقابل أشارت أيضا إلى األساليب الدنيئة 
من أجل كسر وتيرة اإلضراب عن طريق فتح " Massu"ا الجنرال التي لجƋ إليه

المحالت التجارية بالقوة واجبار ƈالف العمال على االلتحاق بƋماكن عملهم، ناهيك 
عن أساليب القمƴ والتعذيب التي مورست على المناضلين والمواطنين على حد 

  .4سواء 
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  Ƌن اإلضراب في حد ذاته خطƎاستراتيجي  لكن رغم كل هذا النجاح ف
  .1ارتكبته لجنة التنسيق والتنفيذ ،و باعتراف بعƯ أعضائها فيما بعد

و مرد ذلك ،حسب اعتقادنا يعود أساسا إلى عدم احتياط لجنة التنسيق   
والتنفيذ من المخاطر والعواقب التي تنجر عن هذا اإلضراب، المتمثلة خصوصا 

م منها ال قياديو جبهة التحرير في حمالت التفتيش والمداهمات الكثيفة التي لم يسل
قاعدتها النضالية ،مما جعل الخسائر تتفاقم بشكل يستحيل تعويضها،  الوطني وال

بفعل الثغرات الكبيرة التي Ʋهرت في نسيƝ التنƲيم بالمنطقة المستقلة ،وكذلك 
  .2تعطل االتصاالت بين المسؤولين في جبهة التحرير نتيجة لذلك

ة المستقلة للتلف التام،وعزلت شبكاتها عن ولما تعرƯ تƋطير المنطق  
بعضها البعƯ، تحول مجمل التنƲيم إلى شتات واهنة، حيث كان كل عضو في 
لجنة التنسيق والتنفيذ يحاول من موقعه إعادة ربط األطراف ببعضها من أجل 
الصمود ولو مؤقتا لحمالت االعتقال والتفتيش التي تشنها مختلف المصالح 

  .3يةالعسكرية الفرنس
ومن اǓثار السلبية التي خلفها إضراب الثمانية أيام ،نجد أيضا الخلل الكبير   

الذي مƩ التنƲيم السياسي في المنطقة المستقلة بسبب تفرق مجموعات 
  بحثا عن قواعد إلعادة تنƲيم الصفوف واسترجاع القوǎ بعد .الفدائيين

  4أن قضي على أعداد معتبرة منهم

                                                 
اعترف كل من دحلب وبن خدة ،بعد االستقالل أن قرار اإلضراب رغم الغاية المرجوة منه Ǝùال أنه لم - 1

يدرƩ ويناقش من الناحبة  االستراتيجية من طرف أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ مما جعله يسقط أمام أساليب 
  .لبن يوسف بن خدة"هادات و مواقفش" القمƴ التي مارسها كل من ماسو وبيجار في تلك الفترة أنƲر في كتاب

2 --Saadi : Op.Cit , P182 
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 –ين على مخابƐ األسلحة والقنابل في حي القصبة كما كان لعثور المƲلي  
  .1أثرا بالغا في إضعاف الطاقات العسكرية للمنطقة المستقلة –خاصة 
نتƝ عن إضراب الثمانية أيام يتمثل  - حسب رأينا -ويبقى أكبر أثر سلبي  

في اكتشاف المƲليين لمقرات تواجد أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ ،و ذلك عن 
عن الوكالة العقارية التي أستƋجر مختلف الشقق التي تؤوي طريق عثورهم 

أعضاء اللجنة ،مما جعلهم عرضة االعتقال والتعذيب في أية لحƲة ،و قد كان بن  
،حيث تم إلقاء  1957فيفري  23مهيدي أول ضحية تسقط بين أيادي بيجار في 

اإلقامة في شقة القبƯ عليه في الشقة التي كان بن خدة يسكن فيها قبل انتقاله إلى 
و قبل وصول خبر اعتقال بن .2بالطابق الخامƩ بمقربة من مقر الحكومة العامة

التنسيق والتنفيذ كان عبان وبن خدة قد فصال في قرار مهيدي إلى أعضاء لجنة 
مغادرة العاصمة باتجاǉ البليدة وباقتراح  من بن خدة، بحكم قربها على العاصمة 

لهذا السبب كلفه عبان باالتصال بكل من كريم، دحلب  ومعرفته لتلك المنطقة جيدا،
وبن مهيدي، واطالعهم بالقرار المتخذ ،لكن لما توجه بن خدة إلى مقر تواجد بن 

  .3وجد باب الشقة مقفال وأعاد الكرة بعد بضعة أيام لكن دون جدوǎمهيدي ، 
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ا األخير ، في الحقيقة عثر المƲليون على بن مهيدي صدفة ألنهم كانو يبحثون عن بن خدة، بحكم أن هذ.- 2

هو الذي كان وراء اقتناء اغلب المقرات والشقق التي كانت تؤوي اعضاء اللجنة ،و بالتالي عثر المƲليون 
  .على اسمه، إثر اكتشافهم ألمر الوكالة العقارية
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   ƴفي األسر، ولم يكن و الواق ƴبن خدة على علمأن بن مهيدي كان قد وق 
بذلك لكن رغم هذا وقبل مغادرته للجزائر العاصمة، نجد أنه قد كلف عبد المالك 

 ǉ1تمام بتقصي  أخبار  

                                                 
المالك تمام لم يستطƴ العثور على بن أن عبد "عبان وبن مهيدي وخدمتهما للثورة"يذكر بن خدة في كتابه - 1

 le" جريدة الجزائر"مهيدي ،و بالتالي لم نعلم بمصيرǉ إال بعد سبعة أيام من تاريƣ اعتقاله، أي بعد نشر 

journal d 'Alger  Ʃ1957خبر اعتقال بن مهيدي في الفاتح مار.  



  

8-3-ƤǐƻǆƗالǋ ƼǐƨǆƗة الǆƜل ƚǋرƢ دƴƓ ƔدƢ ǅƓ رǐƬم:  
غادر بن خدة، مدينة الجزائر ،في اليوم الذي نشرت فيه الصحف   

Ʃ19571 االستعمارية خبر اعتقال بن مهيدي ،أي يوم الفاتح من مار.  
و قد تكفل بنقله إلى مدينة البليدة المناضل محمد أوعمارة على متن سيارة   

،وخالل نفƩ اليوم نجى بƋعجوبة في حاجز عسكري ) رونو ذات أربعة أحصنة(
كانوا يتطلعون علينا من خالل «أقامه المƲليون في مدينة بئر توتة، حيث يقول 

  .2»..لينا بمواصلة السيرنوافذ السيارة، بنƲرات مريبة، ثم أشاروا إ
والبƩƋ أن نذكر بƋن كريم وعبان، قد تم إجالئهما إلى البليدة قبل بن خدة،   

ولقد تكفل اوعمارة نفسه بƎجالء كريم ،أما عبان تنقل رفقة المناضلة كلودين شولي 
Claudine chaulet 3بسيارتها الخاصة.  

ليدة صحبة أهله، وأقام أما دحلب الذي لم يكن من المطلوبين ،فقد التحق بالب  
مارƩ  02ليلتقى مƴ بن خدة يوم ) L 'Orientلوريان (في أحد فنادق المدينة 

في منزل معزول باألطلƩ البليدي،  ومن ذلك المكان تنقال تحت جناح  1957
 ùقائد الوالية الرابعة، يدعى ذلك المكان ب Ʃصباغنية"الليل إلى مقر العقيد دهلي "

  .لتزحلق على الثلƝ في منطقة الشريعة وهو موجود خلف محطة ا
و لما وصل بن خدة ودحلب إلى قيادة الوالية الرابعة ،كان في استقبالهم   

عبان وكريم اللذان سباقاهما بيوم واحد،و بعد ذلك قرر األعضاء األربعة عقد 
 Ʃلجنة التنسيق (اجتماع بحضور العقيد دهلي ǉوهو االجتماع األخير الذي تعقد

  ).اخل الوطنوالتنفيذ د

                                                 
نجد صحيفة صحيفة  1957ارƩ من بين الصحف األولى التي نشرت خبر اعتقال بن مهيدي بوم الفاتح م- 1
   l écho d Algerصحيفة صدǎ الجزائر و    le journal d Alger" جريدة الجزائر"
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ساعة من النقاش، حول بعƯ  48و قد استغرق هذا االجتماع حوالي   
 Ɯلة خروƋلة نقص األسلحة،و أزمة القاعدة الشرقية، ومسƋالمسائل الخطيرة كمس

  .1لجنة التنسيق والتنفيذ
و قد خلص أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ في اجتماعهم على ضرورة تنقلهم   

  .اكل العالقة هناك ثم العودة بعد ذلكإلى خارƜ الوطن لحل المش
و تفاديا ألي خطر في الطريق قد يؤدي إلى هالك الجميƴ، تم تقسيم   

المجموعة إلى قسمين ،حيث ينتقل عبان ودحلب في اتجاǉ المغرب ،كريم وبن خدة 
Ʃنحو تون.  

   ،Ʃتون ǉهكذا إذن غادر بن خدة وكريم مقر قيادة الوالية الرابعة، في اتجا
الوالية الثالثة، التي وصلوها في منتصف شهر مارƩ، ثم الوالية الثانية، مرورا ب

،و 1957في بداية شهر أفريل " بني سبيح"حيث وصلوا إلى مقر قيادتها بمنطقة 
يوما، وفي تلك األثناء التقى بن خدة مƴ بن طوبال قائد  15مكثوا فيها حوالي 

يته إلى عقيد ليخلف بن طوبال الوالية الثانية ونائبه علي كافي ، الذي تمت ترق
Ʃالوالية بعدما قرر هذا األخير مرافقة بن خدة وكريم إلى تون Ʃ2على رأ  

،مƴ  1957تزامن وصول بن خدة إلى تونƩ في منتصف شهر ماي   
المواجهات الخطيرة بين قوات أوعمران ومزهودي من جهة وقوات الوالية األولى 

مواجهات ،التي انتهت في األخير لصالح والقاعدة الشرقية من جهة أخرǎ، هذǉ ال
، لكن يبدو أن 3أوعمران الذي استطاع أن يفرƯ سيطرته ويعيد تنƲيم المنطقتين

                                                 
وقƴ اختالف بين أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ حول مسƋلة تنقلهم إلى الخارƜ، حيث نجد بن خدة وكريم - 1

دان هذǉ الفكرة، في حين أصر دحلب وعبان على بقائهما داخل الوطن، لكن في النهاية اتفق الجميƴ على يسان
  .الخروƜ مؤقتا ثم العودة عندما تكون الƲروف مالئمة

2 -Benjamin- Stora , Zakia- Daoud : Farhat Abbas, une autre Algerie ,Ed, Casbah 

,Alger,1995, P117. 
3 -Harbi :le FLN…, op.Cit, P211 



  

السلطات التونسية قد حذرت من وقوع مثل هذǉ المواجهات على ترابها، األمر 
الذي جعل بن خدة كريم وأوعمران يقررون زيارة أعضاء حزب الدستور الجديد 

  .1، ثم زيارة بورقيبة بعد ذلك )م في تونƩالحزب الحاك(
،عقدت لجنة التنسيق والتنفيذ ،اجتماع  1957و في العاشر من جوان   

بحضور بوصوف أوعمران ودباغين ،حيث تباحثوا ) مدريد(بالعاصمة اإلسبانية 
  :2عدة قضايا ليخرجو في األخير بجملة من القرارات وهي

  .زائريةعقد اجتماع المجلƩ الوطني للثورة الج -
 .إعادة تنƲيم الوالية األولى وتعيين محمود الشريف قائدا عليها  -

 .االعتراف بالقاعدة الشرقية وتعيين العقيد بوقالز مسؤوال عنها -

 .تعيين عمر بوداود مسؤوال عن فيدرالية فرنسا  -

تعيين جاللي معاشو رئيسا لفيدرالية جبهة التحرير في تونƩ خلفا للطيب  -
 .الثعالبي

, التي كانت تصدرها فيدرالية فرنسا" المقاومة الجزائرية"ريدة إلغاء ج -
 ).اللسان المركزي لجبهة التحرير (االبقاء فقط على جريدة المجاهد 

 .تعيين اوعمران كمسؤول على التمويل العام للثورة -

 3نقل مقر لجنة التنسيق والتنفيذ إلى مدينة تطوان المغربية  -

يتوافد على العاصمة المصرية، أعضاء  ، بدأ1957وبداية من شهر جويلية 
المجلƩ الوطني للثورة الجزائرية، تحسبا لالجتماع المزمƴ عقدǉ في الفاتح أوت 

بدأت المناورات والدسائƩ  - بن خدة -يقول) جويلية(،و خالل هذا الشهر  1957
تحاك بين أعضاء المجلƩ ،و بدأ عمل الكواليƩ  يطغي على العالقات بين قادة 

وفي الوقت نفسه اشتد الخالف بين عبان من جهة وكريم وبوصوف من الثورة، 
                                                 

1 -Abbas : l’autopsie... , Op.Cit, P, 188. 
2 - Ben Khedda :la sortie du C.C.E, (ouvrage non – édité) P01. 

  .03بمدريد في الملحق رقم 1957- 06-10أنƲر محضر جلسات االجتماع - 3



  

جهة أخرǎ وأصبحت األمور صعبة للغاية،رغم توسط بن خدة ودحلب للتخفيف 
من حدة الخالف وإصالح ذات البين، لكن تصلب أراء األطراف المتنازعة جعل 
يم المشاكل تزداد تعقيدا ،فعبان كان يصف بوصوف بالديكتاتوري وكريم بعد

الكفاءة بعدما حملوǉ مسؤولية الهزيمة في مدينة الجزائر، لما أحاط نفسه بمجموعة 
  .1على حد تعبيرهم) بن خدة ودحلب(من السياسين 

و أمام هذǉ الخالفات، تƋجل اجتماع المجلƩ الوطني للثروة الجزائرية إلى 
  .19572العشرون من شهر اوت 

فاتهم الشخصية والبحث عن وبدل ان يسعى قادة الثورة إلى تجاوز خال  
الحلول الناجحة التي تخدم مستقبل الثورة، نجد انهم قد عمقوا الخالفات بينهم 
وأصبحت التهم المتبادلة تصل في بعƯ األحيان إلى التهديد بالقتل، ناهيك عن 
تنامي روح االقتصاء وتصفية الحسابات الشخصية، كما حدث لبن خدة الذي اتهم 

  .لمساند لعبان تارة أخرǎتارة وا" بالسياسي"
ومن خال ل قراءتنا لمحضر جلسات االجتماع اتضحت لنا طبيعة، الصراع   

و هنا نشير بدرجة أكبر إلى كريم "السياسين والعسكريين"الذي كان يدور بين 
وبوصوف اللذين كانا وراء هذا الصراع،و بالتالي إقصاء بن خدة من لجنة 

  .االجتماع التنسيق والتنفيذ المنبثقة من هذا
 ǎعبان الذي يبدو أنه لم يستوعب المعطيات الجديدة وموازين القو Ʃوعلى عك

، فƎن بن خدة كان يعلم أن أية )داخل الوطن(التي اختلفت تماما عن سابقاتها 
مقاومة قد تصدر منه سوف لن تغير في األمر شيئا، بل ستعقد األمور أكثر إن لم 

  .3تكلفه حياته

                                                 
1 - Ben Khedda :la sortie …, Op,CIT, P16 

  .20نفسه ،ص- 2
3 - Courrière : le temps…, OP, Cit, P312. 



  

قا في تقديرǉ، وإال كيف نفسر اغتيال عبان في أواخر و قد كان بن خدة مح
  .بطرقة ال يتقنها سوǎ بوصوف و بعƯ أعوانه 1957ديسمبر 
لم يبق لبن خدة بعد هذا االجتماع العضوية إال في المجلƩ الوطني الثورة،   

و مƴ ذلك نجد أن كريم وبوصوف أراد إقصاءǉ من مؤسسات الثورة نهائيا ،و لما 
حد منهما يبحث عن أحسن طريقة تمكنهما من إبعادǉ عن ساحة فشال راح كل وا

  1.األحداث ربحا للوقت ،و بالتالي التخلص من عبان
ولهذا تم تعيينه ممثال لجبهة التحرير الوطني في يوغسالفيا ثم في العاصمة   

هذا المنصب الذي بقي فيه إلى غاية تشكيل الحكومة المؤقتة في ) لندن(البريطانية 
  .، ليشغل فيها منصب وزير الشؤون االجتماعية1958ديسمبر 
    

                                                 
1 - Courrière : le temps…, OP, Cit, P375. 
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1 - Ǐƺ رƏاƦƜة الǐرǋǊمƜمة الǋكƟال ƧǐƨƉƗ ƹǋرư19  رƓمƗƓƨ1958:  
والسنة التي سبقتها عدة صعوبات،  1958لقد شهدت الثورة التحريرية سنة   

 Ʃلجنة التنسيق والتنفيذ في مار Ɯ1957داخليا وخارجيا بداية بخرو Ɲوما نت ،
عنه من ƈثار بالغة مست أعلى هرم الثورة، بسبب الصراع الذي Ʋهر بين القادة 

  .1الثوريين حول سبل ووسائل نجاح الثورة
بين المسائل المختلف عنها، نجد مسƋلة إنشاء الحكومة المؤقتة  ومن  

،وإنما 1958للجمهورية الجزائرية، هذǉ الفكرة التي التعود بالتƋكيد إلى سنة 
، حسب الرسائل المتبادلة بين الوفد الخارجي والداخلي، حيث 1956بالتحديد إلى 

Ʋالوفد الداخلي منها،  نجد إصرار األول على فكرة إنشاء الحكومة المؤقتة وتحف
سيما عبان الذي اعتبر الفكرة ليست باألساسية، أوباألحرǎ ليست ضمن 
األولويات،وهذا الموقف زاد من تدعيمه بن مهيدي عندما التحق بالعاصمة في ماي 

19562.  
ونتيجة لتوتر األوضاع الداخلية للثورة، بدأ أعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ   

، يدرسون هذǉ الفكرة،  ثم تكليف بعƯ 1957أوت  بعد اجتماع القاهرة في
أعضائها بƎعداد تقارير تم من خاللها تقييم المرحلة السابقة ويبحث ايضا في أهمية 

  .3تƋسيƩ الحكومة المؤقتة
   ƴالفكرة، توصل الجمي ǉوبعد تكوين لجنة لدراسة التقارير الواردة حول هذ

عن  النزاعات الحزبية وتعبرإلى ضرورة إنشاء حكومة مؤقتة تضƴ نفسها فوق 
سيادة كل الشعب الجزائري، يعتبر أكثر من ضرورة إذا ما اخذنا في الحسبان 

                                                 
1 -Maadad Messaoud : chronologie de la guerre d Algerie , éd ENAL , Alger , 

1992, P 138. 
2 -Belhocine : Op.cit P 56 
3 -Harbi : le FLN… , Op.Cit P 253. 



  

الƲروف والمعطيات السائدة في تلك الفترة التي اختلفت كثيرا عن المعطيات الفاتح 
  . 19561أوالعشرون أوت  1954نوفمبر 
صاخبة التي  حدثا مميزا يتمثل في المƲاهرات ال 1958كما شهدت سنة   

بمساندة بعƯ قادة الجيش الفرنسي كالجنرال  1958ماي  13حدثت بفرنسا يوم 
إلƣ انتهت بسقوط الجمهورية الرابعة وقيام الجمهورية الخامسة ...سالن وماسو

  .2بقيادة الجنرال ديغول 
الرجل "وقد أثر ديغول على الثورة التحريرية على الصعيد الخارجي ألن 

فرƯ صمت العديد من األطراف نƲرا للسمعة الكبيرة التي أصبح ي" التاريخي
يتمتƴ بها ديغول في األوساط الدولية وبالتالي قلب الموازين لصالحه، ولذلك يمكن 
أن نقول بƋن وزن ديغول كشخصية تاريخية عائدة إلى السلطة من شانه أن يكون 

  .3أخطر وأصعب للتحمل من الجيوش في حد ذاتها
أحد األسباب المباشرة، التي  1958ماي  13وقد كانت أحداث   

جعلت قادة الثورة يتفقون حول فكرة إنشاء الحكومة المؤقتة، تتصدǎ للسياسة التي 
أراد ديغول فرضها في الجزائر، ومن جهة أخرǎ،  التƋكيد على فكرة المفاوضات 
التي طالما رفضتها الحكومات الفرنسية السابقة تحت غطاء عدم وجود ممثل 

 .4للشعب الجزائريشرعي 

، عدة أحداث بارزة لها 1958أما على الصعيد الخارجي، فقد شهدت سنة 
ارتباطا وأثر على تشكيل الحكومة المؤقتة،  ولعل أبرزها يتمثل في مؤتمر طنجة،  

                                                 
كلف عبد الحفيƲ بوصوف بصفته مسؤوال عن قطاع االتصال، وعمر أوعمران مسؤول عن التسليح - 1

= والتموين بتحضير ، تقارير مفصلة حول الوضعية و المستجدات الطارئة في الميدان، وبالتالي البحث في
ص " مؤقتة لمزيد من المعلومات أنƲر كتاب محمد حربي وثائق الثورة التحريريةإمكانية إنشاء حكومة =

  .219وص 189
2 -Abbas :L’autopsie …, Op.cit, P234. 

  .1983سنة 63مقال نشرǉ أحسن بومالي في مجلة أول نوفمبر،  العدد - 3
4 -Lakhder Ben Tobbal : Fragments de mémoire, In NAQD, N°04, janvier- mars 

1993. 



  

 ƣبمبادرة من  1958أفريل  30إلى  27الذي انعقد في المغرب األقصى بتاري
الجديد التونسي،وذلك بعد حوالي شهرين  حزب االستقالل المغربي وحزب الدستور

من قصف الطيران الفرنسي لقرية ساقية سيدي يوسف الواقعة على الحدود 
  .1التونسية الجزائرية

خالل هذا اللقاء وجهت دعوة لقادة جبهة التحرير الوطني لحضور هذا 
  .2المؤتمر ممثلة في كل من عبد الحفيƲ بوصوف وعبد الحميد مهري 

ؤتمر مناسبة للتƋكيد على دعم الدول المغاربية للقضية وكان هذا الم
الجزائرية حيث نجد في البند المتعلق بالجزائر مطالبة المؤتمرون بضرورة تشكيل 
حكومة مؤقتة للجمهورية الجزائرية بغرƯ وضƴ األسƩ األولى لبناء المغرب 

مغاربي، الكبير وبهذا تكون القضية الجزائرية قد خرجت منتصرة على المستوǎ ال
عكƩ ما كانت ترمي إليه السياسة الفرنسية بعزل الثورة عن البلدان المجاورة 

  3، أي إنطالق أشغال خط موريƩ وشال1957بداية من 
  :اإلǃƑǐƽ ǅƳ ǅǘƳ الƟكǋمة المƗƽƊة للƜمǋǊرǐة الƦƜاƏرǐة-2

تم اإلعالن عن ميالد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية يوم الجمعة   
 04، أما مكان اإلعالن فكان بمقر جبهة التحرير الوطني في 1958ر سبتمب 19

  .4شارع مديرية التحرير، حي قاردن سيتي بالقاهرة
صحفي،  أهم ما  100وقد قرأ فرحات عباƩ نص اإلعالن، أمام ما يقارب   

ǅƋ لǆƜة الǋ ƼǐƨǆƗالƑƓǋ ƤǐƻǆƗلƭǐǋƻƗ مǅ المƜلƧ اƳǓلǍ للǋƙرƾƓ Ɣرار «جاء فيه 
27  Ɩǋƈ1957 ǅƋ ÛةǐرƏاƦƜة الǐرǋǊمƜة للƗƽƊمة المǋكƟال üǐشكƗ Ɩررƽ دƽ Û

هǇƤ اǐƢǓرǋƗƗ ƹǋƨ ƔلǍ المǊمة الǐƤǐƻǆƗة للدǋلة الƦƜاƏرǐةƋ  ÛلǐƑƷ Ǎة ƟƗرǐر 
  .5»...اǓراǏƮ الǐǆƯǋةǃƑǐƽǋ  Û اƔƦǊƜǓ الǐƏƑǊǆة للدǋلة

                                                 
1 -Courriére : L’heure des colonels,OP,Cit, P310 
2 -Abbas : l’autopsie… , Op.Cit P240. 
3 Harbi :les archives…. , Op.cit P123.- 
4 -Dahlab: Op.Cit , P95. 

  :كانت القائمة المشكلة للحكومة المؤقتة تتƋلف من - 5



  

ونفƩ اإلعالن قرأǉ كل من كريم بلقاسم ومحمود شريف وفي نفƩ اليوم   
  1اتب إعالم جبهة التحرير الوطني في تونƩ كذلك من مك

بينما قام، عبد الحفيƲ بوصوف والشيƣ خير الدين بنفƩ المهمة بالرباط في 
  2المغرب األقصى

                                                                                                                                            
-  Ʃرئيسا      فرحات عبا  
    الرئيƩ ووزير القوات المسلحة نائب     كريم بلقاسم  -
  )أولتوي(نائب الرئيƩ معتقل بفرنسا    أحمد بن بلة  -
  وزير الداخلية   لخƲر بن طوبال  -
  وزير الشؤون الخارجية   عبد الحفيƲ بوصوف  -
  وزير الشؤون الخارجية    األمين دباغين -
  وزير التسليح   محمود الشريف  -
  ريقياوزير شؤون شمال اف  عبد الحميد مهري -
  وزير الشؤون االحتماعية  بن يوسف بن خدة  -
    وزير الشؤون الثقافية     توفيق المدني -
- Ʃوزير المالية    أحمد فرانسي  
  وزير اإلعالم    محمد يزيد -
  )أولتوي(وزير الدولة معتقل بفرنسا     محمد بوضياف  -
  )أولتوي(وزير الدولة معتقل بفرنسا     حسين أيت احمد -
  )أولتوي(وزير الدولة معتقل بفرنسا     محمد خيضر  -
  )أولتوي(وزير الدولة معتقل بفرنسا     رابح بيطاط  -
    كاتب الدولة للوالية الثانية     ألمين خان  -
  كاتب الدولة للوالية الرابعة     عمر أوصديق  -
  كاتب الدولة للوالية الخامسة  مصطفى اصطمبولي  -

1-Abbas :  L’autopsie…, Op.Cit ,P144. 
2 -Ibid. 



  

  Ƣ ǅƓدǐƦǋ Ɣرا للشǅǋƊ اƗƜǗمǐƳƑة  -3
انتقاله  كان أول نشاط قام به بن خدة بصفته وزيرا في الحكومة المؤقتة هو  

، لالحتجاƜ 1958سبتمبر  20مدني إلى مصر يوم فيق الوتورفقة محمود الشريف 
  .1عن صمت هذǉ األخيرة بشƋن اعترافها بالحكومة المؤقتة 

وبخصوص هذا الموضوع ، يذكر بن خدة أن بعد وصوله إلى مصر يوم   
، التقى رجل المخابرات المصري، فتحي الديب، الذي لم يخف 1958سبتمبر  20

ني، على انشاء الحكومة المؤقتة دون استشارة تذمر دوله باقدام جبهة التحرير الوط
  .2عبد الناصر الذي طالما حاول مراقبة الثورة التحريرية والسيطرة عليها

وهذا الموقف ندد به بن خدة واعتبر مسƋلة إنشاء الحكومة المؤقتة أمر يهم   
الشعب الجزائري وقيادته، وبالتالي اليحق للمصرين أو المغاربة أوأي كان، 

في هذǉ المسائل وقد كان بن خدة في ردǉ هذا،  يذكر زمالئه في الحكومة التدخل 
المؤقتة بموقف عبان اتجاǉ الرئيƩ المصري، عندما حاول التدخل في شؤون 

  .3الثورة التحريرية منذ األيام األولى من قيامها
كما يضيف بن خدة ، أن عبد الناصر كان في الحقيقة يعارƯ قرار تعيين   

لى رأƩ الحكومة باعتبارǉ خبيرا في الشؤون السياسية وبالتالي فرحات عباƩ ع
تصعب استمالته ومناورته، كما عارƯ أيضا وجود بعƯ الشخصيات الثورية، 
ضمن الطاقم الحكومي مثل كريم بلقاسم، الذي طالما اتهمه بالعمل لصالح بورقيبة 

Ʃ4في تون.  
اصر ورجل مخابراته، ومهما كانت الحجƝ والذرائƴ،  التي ابتدعها عبد الن  

فƎن رد بن خدة كان أقوǎ، خاصة بعد رجوعه إلى تونƩ،  وإطالع زمالئه في 

                                                 
 ، قرر هذا األخير تدارك األمر،1958سبتمبر 20بعد هذا اللقاء الذي جمƴ بن خدة بفتحي الديب يوم - 1

  1958-09-20واإلعتراف بالحكومة المؤقتة ù في نفƩ اليوم أي في 
 .75، مصدر سابق، ص ...شƑǊداƖ :بن خدة- 2

3 -Ben Khedda : la Crise de  1962, Ed ,Dahlab, Alger, 1986, P09. 
4 -Ibid. 



  

الحكومة بالموقف السلبي الذي إتخذته مصر اتجاǉ الثورة التحريرية،  واقترح نقل 
 Ʃمقر الحكومة المؤقتة من مصر إلى تون. 

ب ، شرع بن خدة في ترتي1958سبتمبر  21وبعد عودته من مصر يوم  
شؤون وزارته خصوصا ان هذǉ األخيرة انشƋت خصيصا للتكفل بالعمال 
الجزائريين وكذلك الالجئين الذين يتواجدون على األراضي التونسية والمغربية، 
ولهذا يستدعي توفير كل الوسائل الالزمة لضمان الحد األدني من التغذية واأللبسة 

  .واألفرشة وكذلك الصحة والتعليم
 12دة، تنƲيم وهيكلة االتحاد العام للعمال الجزائريين في وقد أعاد بن خ  
ألنه كان يدرك، بان التكفل بالالجئين الجزائريين الجرحى من  1958أكتوبر 

  .1المجاهدين ال يمكن ان يتحقق إال في إطار عمل نقابي قوي ومتناسق 
ئل فبعدما مر االتحاد العام للعمال الجزائريين بفترة صعبة،  بداية من أوا  
،متاثرا في ذلك باألحداث السياسية والعسكرية التي 1958إلى غاية سبتمبر  1957

تخللت قيادة جبهة التحرير الوطني، لم يعد األمر على حالة منذ إلحاقه إلى وزراة 
  .الشؤون االجتماعية بقيادة بن خدة 

،مƴ عدة 1958أكتوبر  12وخالل االجتماع الذي عقدǉ بن خدة يوم   
االتحاد العام للعمال الجزائريين، قرر إعادة تنƲيم المركزية النقابية مسؤولين في 

وإنشاء نمط عمل جديد يتماشى مƴ المعطيات والتطورات السياسية الجديدة، حتى 
  .2)السياسية، االجتماعية والعسكرية(تتمكن من مساعدة الثورة في كل المجاالت 

امة جديدة ولجنة تنفيذية وقد خلص هذا االجتماع إلى إعادة تشكيل أمانة ع  
  :لالتحاد، وأصبحت تتكون األمانة من خمسة أعضاء، وهم على التوالي

  .مكلف بالعالقات الخارجية :معاشوا عبد القادر - 1
  .مسؤول التكوين النقابي والمهني :دكار رحمون  - 2
  .مكلف بالخدمات االجتماعية :صافي بوديسة  - 3

                                                 
  .مصدر سابق : حوار مƴ بن الشيƣ الحسين - 1
تحدث عن هذǉ المسƋلة، السيد عمار بن تومي في المداخلة التي ألقاها،  بمناسبة احتفال االتحاد العام - 2

  -الحامة  -بالمكتبة الوطنية  2006فيفري  23للعمال الجزائريين بالذكرǎ الخمسون لتƋسيسه وذلك يوم 



  

  .  لشؤون اإلداريةمكلف بالمالية وا: جياللي مبارك - 4
التنسيق بين فيدرالية فرنسا والعمال الجزائريين المتواجدين في : درمجي أحمد- 5

، 1956بلجيكا وألمانيا أما اعضاء اللجنة التنفيذية، بعد ماكان عددهم تسعة سنة 
فقد ارتفƴ ليصل ستة عشر عضوا،  خالل هذا االجتماع، مقسمين على النحو 

  : التالي 
تونƩ، أربعة المغرب األقصى وثالثة من فيدرالية فرنسا،  تسعة أعضاء في 

وكانت تجتمƴ اللجنة التنفيذية مرة واحدة كل سنة،  وهي نفƩ المدة التي حددت 
  .بالنسبة لعضوية المسؤولين في اللجنة واألمانة العامة

ولم يشهد االتحاد العام للعمال الجزائريين نشاطا مكثفا ومنƲما،  منذ تƋسيسه سنة 
،  1958، كالذي عرفه بعد إلحاقه بوزارة الشؤون االجتماعية في سبتمبر 1956

وقد تبين لنا ذلك من خالل تصفحنا للعرƯ التقيمي  الذي قدمته األمانة العامة 
 ƣنوفمبر  21لالتحاد،  في شكل تقرير إلى وزارة الشؤون االجتماعية، بتاري

19591.  
وهلة األولى، حالة الركود التي إن الدارƩ لهذا التقرير، تتضح له منذ ال  

، بل الصراع والخالف 1958ميزت االتحاد العام للعمال الجزائريين، قبل أكتوبر 
  1957.2الذي ساد بين المناضلين سنة 

                                                 
1 -ƾƗال ơǐرƑƗƓ ǅǐǐرƏاƦƜال üƑمƴلل ǃƑƴد الƑƟƗǘمة لƑƴة الǆƑمǓا ǈƗدمƽ ǎƤر الǐر 21رƓمƺǋǆ1958  ƔارƦǋ ǍلƋ

  .01، ص ) األرشيف الخاص للمرحوم بن يوسف بن خدة( ، الشǅǋƊ اƗƜǗمǐƳƑة 
مسؤول عن المكتب الخارجي الوحيد، الذي وكان ) المدعورشيد(نقصد الخالف الذي Ʋهر بين مولود قايد -  2
، بعد إيفاد بن 1957ملكه االتحاد العام للعمال الجزائريين في تونƩ،  وقد برز هذا الخالل في شهر جانفي ي

خدة لكل من معاشوعبد القادر، دكار رحمون وجيالني مبارك لتدعيم هذا المكتب،  وحسب التقرير الذي قدمته 
ى عدم تحمل مولود قايد هؤالء والتي ارجعت سبب هذا الخالف إل 1959نوفمبر  21األمانة العام في 

العناصر،  ورغبته في العمل الفردي، دون إشراك بقية األعضاء، وهذا ما يتنافى مƴ مبدأ القيادة الجماعية 
  .1956فيفري  24التي أقرها االجتماع التƋسيسي لالتحاد في 



  

وباستثناء، بعƯ اللقاءات الروتينية التي كانت تجمعه مƴ النقابات التونسية   
يين في تلك الفترة أن يضمن الحد والمغربية، لم يستطƴ االتحاد العام للعمال الجزائ

  .األدنى من التƋطير النقابي الذي كان العمال الجزائريين في أمƩ الحاجة إليه
إلى غياب شخصية نقابية وسياسية  -في تقديرنا –ويعود سبب هذا الركود   

صارمة في اتخاذ هذا الموقف، وقادرة على ممارسة العمل ا لنقابي والسياسي في 
إلى ذلك غياب منهجية عمل واضحة يتم من خاللها تحديد نفƩ الوقت، ضف 

  .نشاط االتحاد على المستوǎ الداخلي والخارجي
، تم إلحاق االتحاد العام 1958لكن بعد تƋسيƩ الحكومة المؤقتة في سبتمبر   

للعمال الجزائريين إلى وزارة الشؤون االجتماعية وأصبح بن خدة يشرف مباشرة 
ادة أعضاء األمانة العامة، فƎن االتحاد لم يشهد تنƲيما أو على نشاط االتحاد، وبشه

  .1نشاطا كالذي عرفه تحت وصاية وزارة الشؤون االجتماعية
، أصبحت العالقات الخارجية لالتحاد العام للعمال 1958وبداية من أكتوبر   

الجزائريين تتعزز من جديد، مƴ مختلف النقابات العالمية، كالكونفدرالية الدولية 
والكونفدرالية  F.S.M) (والفيدرالية النقابية العالمية) C.I.S.L(نقابات الحرةلل

  .C.I.S.C (2(الدولية للنقابات المسيحية 
كما شرع أيضا، ممثلوا االتحاد في زيارات عديدة لدول لها من السمعة   

الدولية ما يجعل االتحاد العام للعمال الجزائريين  يعمل على كسب تضامنها 
معها على غرار بلجيكا،  ألمانيا الشرقية والغربية، سويسرا، إيطاليا وشراكته 

  .النمسا تشيكوسلوفاكيا، يوغسالفيا، المجر، االتحاد السوفياتي والصين الشعبية
أصبح االتحاد العام للعمال الجزائريين، قد ربط 1959و بحلول سنة   

مستوǎ الدولي، وبدأ عالقات تعاون مƴ مختلف التنƲيمات النقابية الفاعلة على ال
 ǉيحضر من خالله ألبرز األحداث التي يمكن أن تميز هذ ƴواس Ɲفي تسطير برنام

كاحتفاالت اليوم العالمي للعمال  المصادف للفاتح ماي من كل سنة ) 1959(السنة 
                                                 

  .07، مصدر سابق،  صƾƗرǐر  اǓمǆƑة الƑƴمة- 1
2 -CHENAF MOHAMED, « Délégation extérieure de L’UGTA :Action Sociale et 

Médiation »in ,Commémoration du 50… Op,Cit , P40. 



  

 ƴالعمال الجزائريين المزم ƴوالتحضير الجتماع اللجنة النقابية الدولية للتضامن م
، 1959ماي  02أفريل إلى  25ببلغاريا أيام ) VARNA(رناعقدها بمدينة فا

 Ʃ10-07بين ) ليبيا(وكذلك التحضير الجتماع النقابات اإلفريقية في طرابل 
  .19591سبتمبر 

3-1-üƑمƴلل ǏلمƑƴال ǃǋǐال ƖǗƑƻƗƟاالتحاد العام للعمال الجزائريين خالل أرسل : ا
العالم، كالوفد الذي ترأسه هذǉ المناسبة عدة وفود تمثيله عبر مختلف عواصم 

معاشوعبد القادر إلى ألمانيا، والوفد الذي ترأسه أوجاني أدريƩ إلى تشيكوسلوفاكيا 
  .وجيال في مبارك إلى الصين الشعبية

قامت هذǉ الوفود خالل مشاركتها في هذǉ االحتفاالت،  بالتعريف بالحركة   
العام على المسؤولين في  النقابية في الجزائر وطرحت القضية الجزائية في شكلها

  .2هذǉ الدول 
3-2-ǅǐǐرƏاƦƜال üƑمƴال Ʋم ǅمƑƮƗة للǐلǋة الدǐƓƑƾǆة الǆƜالل ƱƑمƗƜانعقد هذا  :ا

، وقد كان 1959ماي  02أفريل إلى  25االجتماع في مدينة فارنا البلغارية أيام 
الوفد الجزائري ممثال في هذا االجتماع، بكل من معاشوعبد القادر، محمد 

وصافي بوديسة، كما ميز أيضا هذا االجتماع حضور بعƯ النقابات التي لم كرو،
تكن عضوا في هذǉ اللجنة، كالنقابة اليبانية واالتحاد العام لعمال إفريقيا السوداء   

)UGTAN (3، والنقابة الغانية، والشيلية عن أمريكا الالتينية  
  : نقاط رئيسية وهيأربƴ :أما عن نتائƝ هذا االجتماع، يمكن اختصارها في   

استطاع الوفد الخارجي المشارك في هذا االجتماع أن يكسب دعم العديد من -أ
الدول التي أبدت رغبتها في إرسال  مساعدات مادية معتبر إلى أعضاء االتحاد 

، وفتح مدارسها ومعاهدها لتكوين عدة إطارات العام للعمال الجزائريين
  .4النقابي متخصصين في التكوين المهني والنشاط

                                                 
  مصدر سابق، ص :  ƾƗرǐر اǓمǆƑة الƑƴمة- 1

2 -l’ouvrier Algérien,  Numéro Spécial, du 08  Aout 1959, P3. 
3 -Ibid. 
4-l’ouvrier Algérien, N06  , Aout 1959, P01. 



  

تمت دراسة مسƋلة الالجئيين الجزائريين، وإدانة األعمال اإلجرامية التي -ب
  .تمارسها السلطات الفرنسية في حقهم،  خاصة على الحدود الغربية

Ɯ- توصلت النقابات المشاركة في هذا االجتماع إلى صياغة بيان مشترك يقضي
ئر والتفاوƯ مƴ بضرورة التزام الطرف الفرنسي بوقف الحرب في الجزا

الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب 
 .الجزائري

طرح الوفد الخارجي مسƋلة المساعدات المالية، على أعضاء الفيدرالية النقابية  -د
ت العالمية، باعتبارها الوحيدة التي بƎمكانها إقناع الدول االشتراكية لتقديم المساعدا

  إلى الشعب الجزائري خاصة الالجئين منهم
3-3- ƧلƓراƯ Ǐƺ ةǐƾǐرƺاإل ƖƑƓƑƾǆال ƱƑمƗƜر 10-07اƓمƗƓƨ1959:  

حضر هذا اللقاء، باإلضافة إلى  االتحاد العام للعمال الجزائريين، كل من 
االتحاد العام لعمال إفريقيا السوداء،  النقابة المصرية، واالتحاد العام للعمال 

واالتحاد المغربي للعمل، وتجدر اإلشارة أن االتحاد العام للعمال التونسيين،  
الجزائريين هو الذي بادر بفكرة عقد هذا االجتماع، وساهم بشكل كبير في التنسيق 
بين النقابة المغربية والتونسية، بعدما أبدت هذǉ األخيرة عدم مشاركتها في هذا 

  .1االجتماع
بقرار تدعيم الثورة التحريرية في إطار وقد خرƜ المجتمعون في هذا اللقاء   

  .التعاون اإلفريقي والقضاء على النƲام االستعماري في كل أنحاء القارة 
وتم ضبط عدة مساعدات مالية ومادية قدمت لالتحاد العام للعمال   

الجزائريين، وفي النهاية أنهى المجتمعون لقائهم بصياغة بالƷ مشترك، أهم ماجاء 
في التعاون والتنسيق بين مختلف النقابات االفريقية، ودعم كل  فيه هو االستمرار

  .2دول القارة التي تخوƯ حروبا ضد االستعمار اإلمبريالي

                                                 
  .05، مصدر سابق،  ص ǓمǆƑة الƑƴمةƾƗرǐر ا- 1
  .نفسه - 2



  

3-4- ǅǐƏƜǘخالل االتصاالت العديدة التي شرع فيها االتحاد العام للعمال  :ال
، خاصة اجتماع 1959ونوفمبر  1958الجزائريين في الفترة الممتدة بين أكتوبر 

، استطاع خاللها 1959واجتماع طرابلƩ سبتمبر 1959بلغاريا في نهاية أفريل 
االتحاد العام للعمال الجزائريين أن يكسب دعم وتضامن أكبر النقابات العالمية، 

يوان صيني، والنقابات السوفياتية، 50000على غرار الصين التي قدمت أكثر من 
عت على شكل مساعدات روبل وز500000التي قدمت هي األخرǎ أكثر من 
  .1لالجئين في تونƩ والمغرب األقصى

كما قدمت دول كƋلمانيا الشرقية وتشيكوسلوفاكيا،  لعدة مرات تبرعات   
التي رست بميناء " بوليƩ فوسيك"خصت بها الالجئين كالباخرة التشيكوسلوفاكية 

محملة بƋكثر من سبعمائة طن من األبسة واألدوية  1959مارƩ  12تونƩ يوم 
ومختلف األغذية، التي أرسلها الصليب األحمر إلى الالجئين، أربعمائة طن من 

  .2هذǉ الحمولة تبرع بها الصليب األحمر لجمهورية أللمانيا الشرقية
باإلضافة إلى ذلك، نجد أن دوال عديدة كبلغاريا، المجر،  السويد واليابان   

وعتاد التكوين استفاد قدمت عدة مساعدات مادية تمثلت أساسا في ƈالت الخياطة 
  .3منها الشباب الجزائري المقيم على الحدود التونسية والمغربية

ال يكن تحسين أوضاع الالجئين الجزائريين إال بعد التكفل  :دƑǐر الǋƻƯلة-3-5
بƋبنائهم ألنهم أكثر عرضة للخطر واألوبئة، ولهذا السبب نجد أن بن خدة قد أولى 

إشرافه على وزارة الشؤون االجتماعية، حيث نجد هذǉ المسƋلة أهمية كبيرة منذ 
 Ʃانه أعطى أوامر إلنشاء عدة مراكز إسعاف اليتامى الجزائريين الالجئين في تون

حتى فتحت في تونƩ أبواب مركزيين بقدرة 1959والمغرب،  ولم تحل سنة 
طفل، ومركزين ƈخرين بالمغرب األقصى بطاقة استيعاب أكثر من 200استيعاب 

  .4طفل 270
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وتتمثل أهمية هذǉ المركز، التي كانت تستقطب أبناء الالجئين الجزائريين   
  : في ثالث نقاط رئيسية 

  .أ منحهم كل ماهم بحاجة إليه من ألبسة وأفرشة وكذلك األغذية 
ب االعتناء بالجانب الصحي خاصة الجانب النفسي التي كانت تعاني منه فئة 

 .اليتامى

Ɯ-المراكز باللغتين العربية والفرنسية، كانت تقدم األطفا:التعليم ǉل دروسا في هذ
 Ʃالمراكز تلقن فيها مختلف الدرو ǉهذ ǎوفتحت أيضا عدة ورشات على مستو

  .1)إلƣ...كالنجارة،  الكهرباء،  الخياطة،  الميكانيك( المتعلقة بالتكوين المهني
ين ومن هذا وقد بادرت منƲمات دولية إقليمية،  بمساعدة األطفال الجزائري  

واالتحاد المغربي للعمل ) SCI(المصلحة المدنية الدولية : بين هذǉ المنƲمات نجد
التي ساهمت في تمويل بعƯ المراكز المتواجدة في المغرب األقصى دون أن 
ننسى وزارة التعلم العالي في المغرب، التي ساهمت بشكل كبير في اقتناء األدوات 

  .2المدرسية ودفƴ مستحقات المعلمين
3-6-ǏǆǊالم ǅǐǋكƗيبدو أن جهود بن خدة،  بدأت تعطي ثمارها بعد سنة من : ال

إشرافه على وزارة الشؤون االجتماعية،  فبعدما رأينا التحسن الكبير والتكفل الجيد 
الذي خص به بن خدة الالجئين، وأبنائهم في كل من تونƩ والمغرب، وذلك 

ني بمختلف الدول الشقيقة بتوفير عدة فرص التعليم في قطاع التكوين المه
  .والصديقة

موزعين  109ومن بين هؤالء الشباب الذين استفادوا من هذا الفرص نجد   
..) خياطة، كهرباء، معمارية(على تونƩ والمغرب، في مختلف القطاعات 

عشرون منهم تم إرسالهم إلى يوغسالفيا للتكوين في المحاسبة وعلوم االقتصاد، 
  .1959سالهم في تربص إلى المجر سنة ثالثون من العمال تم إر
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كما أعطى بن خدة أوامر تخص فتح مدارƩ التكوين في المحاسبة   
  1والسيكريتارية في كل من طنجة الرباط والدار البيضاء

اقتنƴ بن خدة بضرورة تكوين اإلطارات الجزائرية  :ƋرüƑƨ الƖƑƙƴƓ الǐƓǘƯة-3-7
طاعات الحيوية بعد االستقالل، التي ستتولى تسيير شون البالد في مختلف الق

ولذلك بادر في إرسال عدة بعثات طالبية إلى مختلف الدول األوروبية واألسيوية، 
  .2تلقى خاللها مختلف الدروƩ النƲرية  التطبيقية حسب كل تخصص

، قام االتحاد العام للعمال الجزائريين بƋمر من خدة 1959خالل سنة   
للتكوين في مختلف المعاهد اليوغسالفية بƎرسال ما يزيد عن عشرون عامال، 

وإحدǎ وعشرون إلى تشيكوسلوفاكيا، قد تم اختيار هؤالء العمال عن طريق لجنة 
إنتقاء تتكون من ممثلي عن االتحاد العام للعمال الجزائريين وقيادة األركان 

  .3ووزارة الشؤون االجتماعية
ين من تربصات في وفي نفƩ السنة استفاد عدد كبير من العمال الجزائري  

  .ألمانيا الشرقية
أما بالنسبة للطلبة، فقد تولى بن خدة شخصيا مهمة إرسالهم على شكل   

بعثات إلى الخارƜ، في إطار منح أعطيت لهم من طرف وزارة الشؤون 
طالب استفادوا من منح دراسية في ألمانيا الشرقية،  29االجتماعية، نذكر منهم 

إلى ألمانيا الغربية،  تم تكوينهم في مجال  08يا، تم إرسالهم إلى يوغسالف 03و
  .الهندسة المعمارية

  كما يذكر التقرير الذي قدمته األمانة العامة  التحاد العام للعمال الجزائريين  

، انها قامت بدراسة عدة 1959نوفمبر  21إلى وزارة الشؤون االجتماعية في 
ها بعƯ المجاالت عروƯ تتعلق بالتربصات الغير محدودة، التي تخص ب
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االجتماعية واالقتصادية، كعلوم الفالحة والضمان االجتماعي، الصناعة والتربية 
  1والتعليم وتتم هذǉ التربصات في كل من يوغسالفيا، المجر، بلغاريا والصين

3-8-ǏǆƯǋر الǐرƟƗال ƩǐƜ ǍƟرƜƓ üƻكƗلة في الحقيقة تعني  :الƋالمس ǉإن هذ
سلحة تحت إشراف كريم بلقاسم، أوبدرجة أقل بدرجة كبيرة وزارة القوات الم

وزارة التسليح التي كان يشرف عليها محمود الشريف، لكن Ʋروف الحرب 
اقتضت أن تتضافر جهود الوزارات من اجل إسعاف جرحى جيش التحرير 
الوطني، ولعل مساهمة أغلب الوزارات في هذǉ المسƋلة تدل بكل وضوح على 

عب الجزائري، كما تدل أيضا على المرحلة طبيعة الحرب التي يخوضها الش
الصعبة التي مرت بها الثورة التحريرية جراء العمليات العسكرية الكثيفة في 
الميدان، ولهذا السبب ارتفƴ خالل هذǉ الفترة عدد الشهداء والجرحى في صفوف 

  .2جيش التحرير الوطني
سؤولية نقل ونƲرا لتلك الƲروف الحرجة التي مرت بها الثورة، لم تعد م  

الجرحى إلى أوربا بيد وزارة واحدة، بل أصبحت مهمة كل الوزارات التي كانت 
  .تشكل الحكومة المؤقتة 

وبالتالي نجد أن وزارة الشؤون االجتماعية وحدها استطاعت أن تنقل   
وتحول عدد معتبر من الجرحى للعالƜ في أوروبا،  نذكر على سبيل المثال، 

بيوغسالفيا، حوالي ثالثون بƋلمانيا  26كوسلوفاكيا، أربعون في مستشفيات تشي
الشرقية وثمانية في بلغاريا، وقد كانت مهمة نقل هؤالء الجرحى يتكفل بها الهالل 

  .3األحمر الجزائري بالتنسيق مƴ الصليب األحمر لهذǉ الدول المستقبلة
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  .1958دƨǐمƓر ƑǐƦ03رƢ ǅƓ ƹƨǋǐ ǅƓ ƔدƋ ƔلƜ ǍمǋǊرǐة الǅǐƬ الشǐƓƴة -4
بعد الدعم الذي قدمته بعƯ الدول االشتراكية، إلى الثورة التحريرية   

...) البسة أغذية(والحكومة المؤقتة،  المتمثل أساسا في المساعدات اإلنسانية 
  .1...)أسلحة، ذخيرة، البذالت العسكرية، استقبال الجرحى(والحربية 

ǉ الفترة بعد ونƲرا للƲروف الصعبة التي مرت بها الثورة التحريرية في هذ  
، حاول هذا األخير تشديد 1958وصول الجنرال ديغول إلى الحكم في جوان 

الخناق على الثورة داخليا بشن عمليات عسكرية واسعة النطاق عبر كافة التراب 
الوطني،  وسعيه من جهة أخرǎ إلى فرƯ نوع من الحصار الخارجي على 

عبر الحدود الجزائرية  الثورة بغرƯ قطƴ كل طرق تمويل الثورة في الداخل
  2الغربية والشرقية

   ǉالفترة على حلفاء ǉويضاف إلى هذا اعتماد الجنرال ديغول في هذ
التقليديون في الحلف األطلسي وكسب دعم الدول الغربية لبلدǉ، كالواليات المتحدة 
وبريطانيا التي ما فتئت تقدم المساعدات العسكرية والمالية وحتى الديبلوماسية 

  .3ا في حربها على الجزائرلفرنس
وردا على هذǉ المناورات التي شرع في تطبيقها الجنرال ديغول، انتدبت   

الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، بن خدة رئيسا للوفد الذي قام بزيارة دولة 
، وهذǉ الزيارة تعتبر األولى 1958نوفمبر 27إلى جمهورية الصين الشعبية في 

 19بها الحكومة المؤقتة إلى الصين الشعبية بعد تƋسيسها في  من نوعها التي تقوم
  .19584سبتمبر 
 27بعد توديعه من طرف سفير جمهورية الصين الشعبية في القاهرة يوم   
، شرع بن خدة رفقة محمود الشريف وسعد دحلب مساء نفƩ اليوم 1958نوفمبر 
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لجزائري إلى في الزيارة المقررة إلى جمهورية الصين،  وقد وصل الوفد ا
، بعد مكوثه ثالثة أيام في موسكو، 1958ديسمبر  03العاصمة الصينية بكين يوم 

  .1ثم السفر جوا عبر سهول سيبيريا وجمهورية منغوليا 
، كان في 1958ديسمبر 03ولما وصل بن خدة إلى مطار بكين يوم   

ة نائب رئيƩ الحكوم)  Peng the huai( استقباله المارشال بينƸ تي هاواي
الصينية، وبعد االستماع إلى النشيدين الوطنيين وتقديم تحية العلم، تم نقل الوفد 

وفي 2الجزائري إلى إقامة في فيال كانت سفارة الواليات المتحدة األمريكية سابقا
مساء نفƩ اليوم أقام المارشال هاوي مƋدبة عشاء على شرف الوفد الجزائري ألقى 

اللها ببن خدة والوفد المرافق له، أهم ماجاء فيها بالمناسبة، كلمة رحب من خ
ǅƈ الشƒƴ الǋ ǏǆǐƬالƟكǋمة الǐǆǐƬة ǐرƺǋƓ ǅƑƓƟد الƟكǋمة المƗƽƊة « فيها

للƜمǋǊرǐة الƦƜاƏرǐةƑƓǋ ÛلرǃƷ مƴƓ ǅد المƺƑƨة ǅǐƓ الƓلدƽ ǅƈ ǗƋ ǅǐلƽ ƑǆƓǋرƓǐة 
  .3»مƤǋ ÛƑǊƮƴƓ ǅلƜƗ ǅƈ ƿرƓة الƦƜاƏر ƜƗǋرƓة الǋ ǅǐƬاƟدǋ ƔمƾƓƑƯƗة

شيء قام به بن خدة بصفته رئيسا للوفد الجزائري، حيث ألقى كلمة قال ونفƩ ال
ǋƾǐ ƑǆǆƯǋ ǅƋد كƑƻǐǆƳ ƑƟƑƻ مƈ Ƥǆرǋǆƨ ƲƓاƮ Ɩد اƴƗƨǗمƑر الƻرǏƨǆ « :فيها

ثم تعرƯ بن  Û»..المدƓ ǃƳمƗƢلƹ الǌǋƾ الƸرǐƓة كƑلƖƑǐǗǋ المƟƗدƔ اǓمرǐكǐة
باعتبارها أحد رموز خدة في هذǉ الكلمة إلى أهمية وصدǎ الثورة التحريرية،  

كفاح الدول المستعمرة، كما ساهمت أيضا في تحرير العديد من الدول اإلفريقية، 
الشƒƴ الƦƜاƏرƦǐǗ ǎاƜƑƟƓ üة ƋلǍ مƳƑƨدƔ المƗƜمƲ «: لكن يضيف بن خدة أن 

 ǌدƟƗǐ ǘƙم Ƒǆة لƓƨǆلƑƓ رƓƗƴǐ ǎƤال ǏǆǐƬال ƒƴالش ƫǋƬƢال ǈƜǋ ǍلƳǋ Ǐلǋالد
  .»ر ǋاǏƺ ǈƓƼƑƗƴǆǗ الكƝƑƻ مüƜƈ ǅ الƟƗر

خالل هذǉ المƋدبة التي أقامها المارشال هاواي، التقى بن خدة بƋعلى   
 Chou En(المسؤولين في الحكومة الصينية، كرئيƩ الوزراء السيد شوƈن لي 

Lai   (ووزير الشؤون الخارجية السيد شان يي )Tchen yi(   بن خدة Ưاستعر
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ي المتمثلة في طلب المساعدة الصينية خالل هذا اللقاء، أهداف زيارة الوفد الجزائر
  .1في كل المجاالت، بما في ذلك الضغط على فرنسا في األمم المتحدة

عقد بن خدة اجتماع، بمقر وزارة الشؤون ) ديسمبر04(وفي اليوم الموالي   
الخارجية، جمعه مƴ نائب وزير التجارة الصينية،  السيد لي جون مين             

)jen min Lei (له بن خدة شروحات حول الوضعية السياسية والعسكرية في  قدم
، 1954الجزائر وطبيعة الكفاح الذي يخوضه الشعب الجزائري، منذ أول نوفمبر 

وفي المقابل ضخامة الترسانة العسكرية التي أعدها الجنرال ديغول لقمƴ الثورة 
ة من ، ولهذا طلب بن خد)أكثر من سبعمائة جندي، مجهز بعتاد حربي حديث(

المسؤولين الصينيين تقديم كل ما تحتاجه الثورة التحريرية من إمكانيات عسكرية 
وديبلوماسية، كما دعاها ، إلى الضغط على الدول اإلشتراكية التي التزمت 
الصمت، ولم تبد اعترافها بالحكومة المؤقتة، وخاصة االتحاد السوفياتي الذي يعتبر 

  .2أكبر قوة إشتراكية في تلك الفترة
وفي يوم الخامƩ من ديسمبر، انتقل بن خدة ووزير التجارة السيد لي جون   

مين،  إلى معرƯ الصناعات الصينية، إكتشف خالله الوفد الجزائري،  القفزة 
النوعية التي حققتها جمهورية الصين الشعبية في مجال الصناعة، وقدمت له 

، النسيƝ،  الصناعات شروحات حول صناعة المحروقات السيارات، الطاقة الذرية
الغذائية،وقد أبدǎ بن خدة إعجابة بطريقة عمل الصينين في كل القطاعات، حيث 

ƑǐƦ üǘƢرƋ ƑǆƗلƓ ǍلدكƋ ǃكƗشƑǆƻ شƒƟǐ ƑƓƴ الƴمüƤƓǐǋ ü مǋǊƜداƖ كǐƓرƔ « :قال
ƒرƟال ǈƗƻلƢ Ƒمǋ ǈƗƑƺƑم ƿدارƗ  üƜƈ ǅ3»م.  

ضامن وبعد هذا تلقى بن خدة دعوة من رئيƩ اللجنة الصينية للت  
، الذي ألقى خطابا رحب ) Burhan Shahidi( اإلرواسيوي السيد برهان شاهيدي

فيه بالوفد الجزائري، وأشاد بالكفاح البطولي للشعب الجزائري من أجل تحقيق 
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ثم قدم شاهيدي عرضا عن حركة التحرر في القارة اإلفريقية .1الحرية واالستقالل
التحرري بين الشعوب اإلفريقية واألسيوية أكد على تكامل وتناسق الكفاح 

ƾƺد لǏƾ اƴƗƨǗمƑر الƓرǋ ǏǆƑƯǐالƻرǏƨǆ هǐƦمة ǆكراء Ƴلǐ Ǎد « :واألسيوية بقوله 
ǋÛاƟرƳ ƖƦدƔ دüǋ اƺرǐƾǐة ǘƾƗƨƋلƟǋ ƑǊرƑǊƗǐ 1956الشƒƴ المƬرǆƨ ǎة 

 ǅǋرǐمƑالك Ǐƺ ǏǆƯǋال ƝƑƻركة الكƟ ƖƯشǆǋ ÛƒرƸالمǋ ƑǐǆǐƷ ÛƑǆƑƷ ÛǅداǋƨلƑك
Ƒǐǆǐكǋ دƑشƗالǋ ...ǅƋ  ǅǐǐƨǆرƻال ƼƑǆƳƈ üǋƟ üƓƟال ƼǐƮǐƨ ǎرƏاƦƜال ƒƴالش

الǅǐƤ مƑكǋǆƑا لƬǐمدǋا لǗǋ المƳƑƨداƖ الƗƗ ǏƗدƳ ƼƺلǃǊǐ مǅ الدüǋ اإلƴƗƨمƑرǐة 
 ǌرƢǓ2»ا.  
وتحدث بن خدة بعد ذلك وقدم خطابا ألقاǉ في المؤتمر الذي نƲمته اللجنة   

وشعبها على الصينية للتضامن اإلفروأسيوي ، بعد شكر للحكومة الصينية 
  3االستقبال والتƋييد القوي الذي خصت به الوفد الجزائري

وفي المقابل أكد بن خدة في المقابل أن الشعب الجزائري عازم على   
ǅƋ الشƒƴ الƦƜاƏرƗƴǐ ǎمد üƓƽǋ Ǘǋƈ كü « :مواصلة كفاحه حتى النصر،  وقال 

ǍلƳ مدƗƴǐ Ƒكم ÛرƑمƴƗƨǗƑƓ ƱƦƳƦƗǐ Ǘ ǎƤال ǈمƦƳǋ Ûǈƨƻǆ ǍلƳ ءǏد  شǐǐƉƗ
ǏǆǐƬال ƒƴ4»الش.  

وفي مساء نفƩ اليوم، حضر بن خدة والوفد المرافق له، مناورة عسكرية   
قام بها الجيش الصيني، بحضور قائد أركان الجيش الصيني تسوكر هو           

)Tsou Kua hau  ( العتاد الحربي Ưكانت فرصة للوفد الجزائري، لمعاينة بع
الشريف بصفته وزير التسليح في الحكومة  الصيني، حيث تم لقاء بين محمود

المؤقتة وقائد أركان الجيش الصيني تناول الطرفان مسƋلة تمويل جيش التحرير 
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الوطني بالعتاد الحربي، ودراسة ملف تكوين الضباط الجزائريين في مختلف 
  .1)خاصة تكوين الطيارين(المدارƩ العسكرية الصينية 

لصيني على طلب محمود الشريف الذي وخالل هذا اللقاء، وافق الطرف ا  
أعد بدورǉ ملف يحتوي على كل طلبات الوفد الخارجي الجزائري، وتوƜ هذا 

Ưǆ ƑǆǆƋمƋ ƞلƨƳ ǅǋƑƴƗ Ǎكرǎǋƽ ǎ « :اللقاء بكلمة ألقاها محمود الشريف قال فيها 
üƓƾƗƨالم Ǐƺ ةǐƓƴالش ǅǐƬة الǐرǋǊمƜǋ رƏاƦƜال ǅǐƓ«2.  

الصينية مƋدبة عشاء على شرف الوفد ديسمبر أقامت الحكومة  07وفي يوم   
الجزائري،  بحضور كل من رئيƩ الحكومة شوƈن لي ووزير الشؤون الخارجية 

الشƒƴ الǏǆǐƬ اǋلǍ اهƗمƑمƑƓ ƑلƓ ƑƸكƝƑƻ الشƒƴ « :وشان بي، هذا األخير أكد أن
  ÛةǐǆǐƗǘال Ƒكǐمرƈǋ ƑǐƨƆǋ ƑǐƾǐرƺƋ Ǐƺ üǘƾƗƨǗاǋ ةǐرƟال ƑǐƑƮƽ ǅƈǋ ÛǎرƏاƦƜال

üƮƻƓ ƖرƑƬ ǃƦǊǆƗ ǅƈ ǅمكǐǗ ةǐƢǐرƑƗ ركةƟ ǏƳǋǐكر الشƨƴة المǆƑƳƋ«3.  
وبعد ذلك عقد بن خدة لقاء ثاني مƴ شوƈن لي، طرح أثناءǉ رئيƩ الحكومة   

الصينية عدة أسئلة على بن خدة تمحورت أساسا حول مساحة الجزائر، عدد 
،عالقة هذǉ السكان التابعين لجبهة التحرير الوطني، الموارد المالية للحكومة المؤقتة

األخيرة بكل من السلطان المغربي والرئيƩ التونسي والمصري وفي األخير 
استفسر شوƈن لي عن االستراتيجية العسكرية التي ينتهجها جيش التحرير في 
كفاحه ضد االستعمار الفرنسي، وبعدما قدم له بن خدة شروحات مفصلة حول 

ǉ بالحكومة  المؤقتة استفساراته،  أكد شوƈن لي مرة أخرǎ إعتراف بالد
للجمهورية الجزائرية، و التزامها بمساعدة الشعب الجزائري في كفاحه إلى غاية 

  .4تحقيق االستقالل
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دسيمبر مƴ رئيƩ الحكومة الصينية، طلب بن  07وخالل لقاءǉ األخير في   
 Ƹماوتسي تون Ʃخدة مقابلة الرئيMao tse Toung   فكان له ذلك يوم  الحادي

 Ʃ1 الشهر،  حيث انتقل إلى مقر إقامته في مدينة واهانعشر من نفWahan.  
وصف بن خدة اللقاء الذي جمعه بماوتسي تونƸ،  بالحذر والصعب في   

نفƩ الوقت، حيث طرح الرئيƩ الصيني على الوفد الجزائري ما يزيد عن 
عشرون سؤاال حول كل المسائل والنقاط المتعلقة بالقضية الجزائرية، كما كان 

ا أثناء حديثه عن المسائل والنقاط الكبرǎ، كالحرب الباردة،والعالقات متحفض
  2الصينية السوفياتية والصينية األمريكية 

اما بن خدة فقد ركز حديثه حول الحرب على المدǎ الطويل التي يرغب   
الجنرال ديغول مواصلتها في الجزائر، هذا ما جعل قادة الثورة يتحركون دوليا 

المالية والعسكرية من أجل مواصلة الكفاح، ثم أضاف بن  لرصد اإلمكانيات
ǅƋ الǋƙرƔ الƦƜاƏرǐة ƽد ƽدمƢ Ɩدمة كǐƓرƔ للمƨƴكر الشƑƓƗƳƑƓ  ÛǏƳǋǐر ǅƈ «:خدة

 ǅر مƙكƈ دǆƜ ǏƓرƸكر الƨƴا 700000المƤǊلǋ ÛرƏاƦƜال ǍلƳ ǈƓرƟ Ǐƺ ǎدƜ
Ưǆلƒ مǆكǃ الǃǋǐ الƳ ƯƸƮلǍ مƨǋكǋ لƴƗلǅ اƗƳراƑƓ ƑǊƺلƟكǋمة المƗƽƊة 

ƜللƖداƳƑƨالم ǅد مǐƦالم Ƒǆل ǃدƾƗǋ ÛةǐرƏاƦƜة الǐرǋǊ3»...م  .  
ولما تحدث محمود الشريف عن مسƋلة الدعم الصيني للقضية الجزائرية في   

ƓƾƗƨƗلǏƺ ǅǋ اǓمǃ المƟƗدǏƺ Ɣ « :األمم المتحدة،  أجابه ماوتسي تونƸ قائال
üƜƑƴال ƒǐرƾ4»ال.  

                                                 
ان،باإلضافة إلى الرئيƩ ماوستي تونƸ،  نجد كل كان في استقبال بن خدة، عقب وصوله على مدينة واه- 1

 Ƹفون Ƹمن وزير الشؤون الخارجية لي شين)Licheng Fang(  القائد العام للقوات المسلحة في مدينة واهان
 Sen yaw(السيد سان ياواهوا )  Houpé(نائب حاكم إقليم هوبي ) Choo Hsin Chu(السيد شو هسن شو،

hua.(.  
2 -Chronique du premier voyage … , Op.Cit , P04. 
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مؤقتة، فقد خلص أما بخصوص اعتراف االتحاد السوفياتي بالحكومة ال  
 Ưفي حديثه إلى االتصال بسفير االتحاد السوفياتي في بكين وعر Ƹماوتسي تون

  .الفكرة عليه

عاصمة جمهورية  )Hanoi(،حل بن خدة بهانوي 1958ديسمبر  13وفي   
والمارشال   )Ho chi Mnh(الفيتنام الشعبية، وكان في استقباله الرئيƩ هوشي منه

)Giap( شي ووزير الشؤون الخار Ƹجية ترون)Trang chine .(  
أثناء هذا اللقاء عبر هوشي منه عن تضامنه ومساعدته للشعب الجزائري   

  .في كفاحه،  باعتبار أن بلدǉ أيضا قد عان لعدة سنوات تحت السيطرة االستعمارية
وبعد ذلك توسعت المحادثات لتشمل وفدي البلدين، حول طبيعة الدعم الذي   

نام إلى الحكومة المؤقتة مركزين في ذلك على الجانب ستقدمه جمهورية الفيت
  .العسكري
ان هوشي منه في بداية األمر لم يستحسن عدم وجود  -بن خدة–ويذكر   

شخصيات تابعة للحزب الشيوعي الجزائري ضمن الوفد الذي ترأسه بن خدة إال 
  .1بعد تقديم شروحات حول هذǉ المسƋلة

لى بن خدة عدة دعوات من منƲمات وخالل تواجدǉ في الفيتنام، وجهت إ  
، ومنƲمة اتحاد النساء 2فيتنامية كثيرة على غرار الكونفدرالية العامة للعمل

الفيتناميات التي عبرت عن كامل تضامنها مƴ الشعب الجزائري،  ومن جهته ألقى 
بن خدة كلمة بهذǉ المناسبة شكر فيها الشعب الفيتنامي على االستقبال المتميز الذي 

  .ه الوفد الجزائري ودعى إلى تقوية التعاون والتشاور األفروأسيويخص ب
) بحضور محمود الشريف وسعد دحلب( ويبقى اللقاء الذي عقدǉ بن خدة   

مƴ وزير الدفاع الفيتنامي المارشال جياب، أهم تلك اللقاءات، حيث قدم هذا األخير 
رنسا، قدمت خالله عرضا مفصال عن التجربة والخبرة الفيتنامية في حربها ضد ف

 ǎشروحات للوفد الجزائري عن أساليب مجابهة القوة العسكرية الفرنسية على المد
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 1954في ماي )Dien bien phu(أن معركة ديان بيان فو"الطويل، وأكد جياب 
  .1تؤكد فعالية االستراتيجية العسكرية الفيتنامية وتفوقها على نƲريتها الفرنسية

مهورية الفيتنام أمضى بالغا مشتركا مƴ الحكومة وقبل أن يغادر بن خدة ج  
ǅƋ الƦƜاƏر ǋالǃƑǆƗǐƻ كلǊǐمƴƗ Ƒرƭ لƑǊƯƮǘد « الفيتنامية ، أهم ما جاء فيه 

اƴƗƨǗمƑرǋ ÛǎهمƑ اƮ ǅǑمǅ الƏƑƴلة اƺǓرǐǋǐƨƈǋةƟ ǅƷǋ  Ûكǋمة ƜمǋǊرǐة 
 ǈƟƑƻك Ǐƺ ǎرƏاƦƜال ƒƴالش ƔدƳƑƨم ǍلƳ ƑǊمƦƳ كدƊƗ ةǐƯراƾمǐالد ǃƑǆƗǐƻال

  .2»رǎالƟƗر
ولالشارة فقد تƋجلت عودة الوفد الجزائري إلى بكين بسبب رداءة األحوال   

ديسمبر، انتƲر الوفد في الفيتنام ثالثة أيام  16الجوية،  بعدما كانت مقررة ليوم 
أخرǎ، سافر خاللها عن طريق القطار، عبر عدة مدن فتنامية كمدينة هانكو      

)Hankoo (شو Ƹوتسين )Tchrng chow ( ديسمبر  18التي وصلها صباح يوم
، وهواليوم الذي غادر فيه الوفد الجزائري جمهورية الفيتنام بعدما التقى 1958

ونائب ) lie jei min( بعƯ الشخصيات كنائب وزير التجارة السيد لي جون مين
  .Chang shih Chih(3( وزير الشؤون الخارجية السيد شانƸ سيه شيه

، تلقى بن خدة دعوة من سفير 1958ديسمبر  19وعند وصوله إلى بكين يوم 
الذي أقام مƋدبة عشاء دعى )  Youdin( االتحاد السوفياتي بالصين الشعبية يودين 

إليها معƲم سفراء الدول االشتراكية،  وقد عرƯ بن خدة في هذǉ المناسبة على 
السفير  السفير السوفياتي، فكرة لقاء بين مسؤولي البلدين في األيام القادمة، لكن

السوفياتي اكتفى في حديثه عن المساعدات الغير رسمية التي يقدمها االتحاد 
  .4السوفياتي للثورة التحريرية

كما كانت للوفد الجزائري خالل هذǉ المناسبة فرصة االتصال بالعديد من   
سفراء الدول االشتراكية كƋلمانيا الشرقية وكوريا الشمالية، التي قدمت دعوة للوفد 
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ائري بزيارة بلدانها ووعدت باعترافها بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية الجز
وقبل انهاء بن خدة والوفد المرافق له الزيارة التي ) ديسمبر20(وفي اليوم الموالي 

قادتهم إلى جمهورية الصين،  تم اإلعالن عن البالƷ المشترك الذي أمضاǉ محمود 
الحكومة المؤقتة،  وشان يي وزير الشؤون الشريف وزير التسليح والتموين في 

دعوة الطرفين الجزائري «:الخارجية في الحكومة الصينية، أهم ماجاء فيه
  .1والصيني إلى ضرورة تحرير األقطار اإلفريقية واألسيوية من سيطرة االستعمار

 21وقد أنهى بن خدة زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية رسميا يوم   
  2توديعه بمطار بكين الدولي،وزير الشؤون الخارجية شان بي ،وكان1958ديسمبر 
، بعد 1958ديسمبر  25وصل بن خدة العاصمة السوفياتية موسكويوم   

  .3تعطل الطائرة المقلة له مرتين في كل من منغوليا وسيبيريا
وعقب وصوله موسكو وبن خدة كان في استقباله عضو من اللجنة   

ياتي، أخبرǉ أن وفدا عن الحزب في انتƲارǉ المركزية للحزب الشيوعي السوف
، وهي مفاجƋة لم يكن ينتƲرها بن خدة، ويبدو أن لقاءǉ األخير )البرلمان(بالكرملن

مƴ سفير االتحاد السوفياتي في بكين قد أعطى ثمارǉ، دون أن ننسى طبعا وساطة 
 الذي سبق أن وعد الوفد الجزائري بمساعدته في) شوƈن لي(الحكومة الصينية 

  .4ربط االتصال بالقيادة السوفياتية 
كان في استقبال الوفد الجزائري بالكرملن،  النائب األول لرئيƩ الحكومة   

والمكلف بالشؤون األفروأسيوية السيد ) Mikoyan( ميكويان" الوسفياتية السيد
وبحضور المترجم دار بين بن خدة والنائب ) Mohieddinov(محي الدينوف 

  :ومة الوسفياتية هذا الحواراألول لرئيƩ الحك
ǅƋ اƑƟƗǗد الƽ ǏƗƑǐƺǋƨد ƽدǃ مƳƑƨداƖ كǐƓرƔ للشƒƴ الƦƜاƏرǏƺ ǎ « : ميكويان

 ÛƔدƟƗة المǐƓرƴة الǐرǋǊمƜر الƓƳ ةƬƑƢÛƔدǐدƳ Ɩاǋǆƽ رƓƳ ƿلƤǋ ǈƟƑƻك
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 ÛƔدƟƗالم ǃمǓا Ǐƺ ةǐرƏاƦƜة الǐƮƾلل ǇƑǆدمƽ دǐǐƉƗالǋ ƔدƳƑƨالم Ƨƻǆ Ǐهǋ
ÛدǐƦالم ǃǐدƾƗل ǅǐدƴƗƨم ǅƟǆǋ  ǃكƓلƯل ƑǆƳƑمƨ دƴƓ«.  

ǆشركƳ ǃلǍ اƑƓƾƗƨلكǃ لƺǋد ƟكǋمƑǆƗ المكƟƺƑةƴƗǋ Ûلمǅǋ اǅ الǋƙرƔ « :بن خدة
 ǅة مƬƑƢ ÛƔمرƴƗƨالم üǋالد ǃưƴر مǐرƟƗ Ǐƺ ƖهمƑƨ ةǐرƏاƦƜال
 Ǐƺ ةǐكرƨƴال ǈƗǋƽ üƜ Ʀر ركǐƢǓا اƤه ǅǓ ÛǏƨǆرƻر الƑمƴƗƨǗا ƹرƯ

ƙ Ɣشكرا مرƺ ÛƑǊǐلƳ ƔرƯǐƨال ǃƑكƟƋ üƜƈ ǅر مƏاƦƜال ǃƳة للدǐǆƑ
 ƒƴالشǋ  ÛƹƑر كǐƷ ǍƾƓǐ ǃƳا الدƤه ǅلك ÛƑǆل ǈدمƽ ǎƤال ǏƗƑǐƺǋƨال
الƦƜاƏرǎ لƬ ƒƓƨ ǃǊƻǐ ǃمƓ ƖلدكƳǋ ǃدǃ اƗƳراƑƓ ǈƺلƟكǋمة المƗƽƊة 

  .»للƜمǋǊرǐة الƦƜاƏرǐة
اƗƳرƟƓ ƑǆƺكǋمƗكƢǐƨ ǃلƼ لكƳ ǃدƔ مشƑكü مƲ الدüǋ الƸرǐƓة ǋلƤǊا « :ميكويان

ǃكƴم üمƴال ƑǆلƮƺǋ ƖمƬال ƑǆمƦƗال  Ɣمر ǃكد لكǋƈǋ Ûةǐمƨر رǐƷ ةƻƬƓ
üƏƑƨǋال üكƓ ǃكƗدƳƑƨم Ǐƺ ǏƗƑǐƺǋƨد الƑƟƗǗا ǃاƦƗلƋ ǌرƢƈ«  

الدǃƳ الدƓǐلǋمƟǋ ǏƨƑدƴǐ Ǉد Ɨǆ ǅƟǆǋ ƑƬƽƑǆمǐ ǅƈ ǍǆرƲƺ «:محمود الشريف 
  .1»اƑƟƗǗد الǏƗƑǐƺǋƨ مǅ دƳمǈ الƨƴكرǎ للǋƙرƔ الƦƜاƏرǐة

خدة في طريق عودته إلى كان هذا ƈخر حوار قام به الوفد الجزائري برئاسة بن 
القاهرة، بعد حوالي شهر قضاǉ في جمهورية الصين الشعبية وبعƯ الدول 
األسيوية بحثا عن الدعم العسكري والديبلوماسية للقضية الجزائرية في القارة 

  .2األسيوية
إن زيارة بن خدة إلى جمهورية الصين، كانت لها نتائƝ جد إيجابية في 

  :أبرازها في العناصر التالية مختلف األصعدة، يمكن لنا

                                                 
الوفد الجزائري لدǎ السلطات السوفياتية،  بعد هذا الحوار،  الذي كان في الحقيقة بمثابة احتجاƜ قام به- 1

غيرت هذǉ األخيرة من سياستها اتجاǉ القضية الجزائرية وأصبحت تتعامل مƴ الحكومة المؤقتة بƋكثر جدية،  
  .1960خاصة بعد الزيارة التي قادت كريم بلقاسم إليها في ماي 

  .1958ديسمبر 30وصل بن خدة إلى القاهرة يوم - 2



  

الدعم العسكري الكبير الذي قدمته حكومة الصين الشعبية إلى الحكومة  -أ
أسلحة فردية (المؤقتة،والذي تمثل في ƈالف األسلحة بمختلف أنواعها وعيارها 

  .1..)مدافƴ ثقيلة، ذخيرة، قنابل
ات مساعدات أخرǎ قدمتها جمهورية الصين الشعبية وبعƯ المنƲم -ب  

اإلنسانية الناشطة، وهي مساعدات ذات طابƴ إنساني واجتماعي تعتبر األولى من 
طن من  200طن من القمح، و400نوعها في هذا الحجم، حيث قدمت أكثر من 

زوƜ من األحذية، زيادة على ذلك 102000طن من الشاي أكثر من 300األرز، 
موع المساعدات الصينية نجد الدعم المالي المقدر بحوالي مليون دوالر، ليصل مج

  .خالل هذǉ الزيارة التي قادت بن خدة إليها، إلى أكثر من خمƩ ماليين دوالر
وقد أكدت الوثائق المتبادلة بين الطرفين الجزائري والصين، أن تصل   

المساعدات العسكرية إلى الجزائر عبر الجمهورية العربية المتحدة والمساعدات 
لمغرب األقصى أما المساعدات المالية فتتم بوساطة اإلنسانية ، عن طريق تونƩ وا

أحمد فرنسيƩ وزير المالية في الحكومة المؤقتة، كما تحصل الوفد الجزائري على 
  .الموافقة المبدئية لتعيين ممثلين ديبلوماسيين للحكومة المؤقتة في جمهورية الصين

Ɯ- الزيارة ǉزيارة دولةالتي كانت بمثابة (أصبحت الحكومة المؤقتة بعد هذ ( ƴتتمت
بسمعة دولية تضاهي بها حكومات الدول المستقلة، خاصة بعد اعتراف جمهورية 
الصين بها في تلك الزيارة، ونحن نعرف وزن الصين داخل المعسكر الشيوعي 

  .2خاصة على الصعيد الدولي عموما
قتة، إلى جانب تلك المساعدات المادية والمالية التي تحصلت عليها الحكومة المؤ-د

يضاف إليها مجموعة اللقاءات التي جمعت بن خدة وبعدǉ مسؤولين في الدول 
األسيوية، كالفيتنام، كوريا الشمالية، ودول أوروبية كƋلمانيا الشرقية ويوغسالفيا،  
هذǉ اللقاءات انتهت في مجملها باستعداد تلك الدول على اعترافها بالحكومة 

براعة الدبلوماسية التي كان بن خدة محال لها، المؤقتة، وما كان هذا ليحدث لوال ال

                                                 
1 - ǎƤر الǐرƾƗال Û ƔدƢ ǅƓ ǈدمƽ  07مصدر سابق ، ص.  

2 -Kiouane : les débuts ...,Opcit. P114. 



  

وهذا لمسناǉ من خالل اللقاءات والمحادثات التي جمعته، بالمسؤولين في تلك 
الدول، حيث نجدǉ كثيرا ما يستغل الخالف القائم بين المعسكرين الشرقي والغربي، 

  1.و الخالفات داخل المعسكر الشرقي في يعƯ األحيان
5- ƔرǐƯƢال ƖراǋƯƗال ƔدƢ ǅƓ ƹƨǋǐ ǅƓ ƹƽǋمǋ ةƗƽƊمة المǋكƟال ƑǊƗƺرƳ ǏƗال

ƑǊهƑƜƗا:  
5-1-ƔرǐƯƢال ƖراǋƯƗال:  

عرفت الحكومة المؤقتة، منذ تƋسيسها تطورات خطيرة وأزمات عديدة   
كادت أن تقضى عليها وأخذت أشكال وأبعاد مختلفة، كانت في معƲم األحيان سبب 

  .2توقف نشاط الحكومة لعدة مرات
مؤامرة العقيد محمد العموري في نوفمبر : ألزمات نذكر ومن بين هذǉ ا  
، 1958، وتقرير العقيد عميروش قائد الوالية التاريخية الثالثة في ديسمبر 1958

  .3وزير الشؤون الخارجية في الحكومة المؤقتة" وكذلك أزمة لمين دباغين
ى منذ وقد أدرجنا هذǉ األزمات الثالث التي صادفتها الحكومة المؤقتة األول  

ضمن بحثنا لعدة اعتبارات  1959إلى غاية صيف 1958تƋسيسها في سبتمبر 
  :وهي

باعتبار أن األزمة األولى أخذت طابƴ إقليمي ونقصد بذلك، أنها كشفت عن - 1
نƲرة وموقف بعƯ الدول الشقيقة خاصة جمهورية مصر اتجاǉ الحكومة المؤقتة 

  . 4أجل االستقالل كهيئة سياسية تمثل الشعب الجزائري في كفاحه من

                                                 
، والخالف بين هذين 1958نقصد الخالف الصيني السوفياتي، الذي بدأت معالمه تتضح بداية من سنة - 1

ǎاألخيرين من جهة ويوغسالفيا من جهة أخر  
2 -Ch,R, Ageron : L’Algerie des Algeriens de Napoléon III à de Gaulle , éd 

Sindbad , Paris , 1981, P82 
3 -ƣسليمان الشي  :ǅǐƾǐال ǅمƦǋƈ Ɲǘƨال üمƟƗ رƏاƦƜالجمالي،  الدار المصرية ال Ʋترجمة محمد الحاف ،

  .137، ص 2003اللبنانية،  القاهرة،  
4 -Harbi , le FLN… , Op.cit, 178. 



  

نتمكن من خاللها التعرف عن طبيعة ) تقرير العقيد عميروش( واألزمة الثانية- 2
  1العالقة السائدة في تلك الفترة بين الحكومة المؤقتة وقادة الثورة في الداخل

كونها أزمة داخل الحكومة المؤقتة نفسها وبتالي ستسمح لنا :أما األزمة الثالثة - 3
سبتمبر  19ل وتجانƩ الطاقم الحكومي الذي أعلن عنه في بمعرفة مدǎ تكام

19582.  
ǎرǋمƴمد الƟد مǐƾƴال ƔمرƆƊم ƈ:  األزمة إلى أفريل ǉ1958تعود جذور هذ ƣتاري ،
في كل من الحدود التونسية الجزائرية ) COM(إنشاء قيادة العمليات العسكرية 

دي السعيد بمساعدة والمغربية الجزائرية، حيث أسندت القيادة األولى  إلى محم
محمد العموري وعمارة بوقالز وعمار بن عودة، وكانت سلطتها تشمل :العقداء 

الواليات األولى، الثانية والثالثة ومقرها بالكاف بتونƩ،  أما القيادة الثانية كانت 
تحت إشراف العقيد بومدين بمساعدة العقيد دهليƩ، وتشمل الواليتين الخامسة 

الناƲور بالمغرب األقصى، أما الوالية السادسة،  فكانت والرابعة، ومقرها ب
 .3مرتبطة عضويا بقيادة الغرب، لكنها تابعة أيضا إلى قيادة الشرق 

عرفت القيادة الشرقية نزاعات بين أعضاءها مما ) اوت(1958وفي صيف * 
إلى عقد ) بصفته المسؤول عنها لدǎ لجنة التنسيق والتنفيذ(اضطر كريم بلقاسم 

، ثم تسليط عقوبات 1958سبتمبر  09ع مƴ أعضاء القيادة الشرقية في اجتما
    4متفاوتة عليهم

                                                 
1 -Harbi : le FLN…,Op,Cit, P178. 
2 --Hamdani: OPCit, P166. 
3 -Abbas : l’Autopsie… , Op.Cit , P281. 

تعليق كل نشاطه لمدة شهر بسبب قصور في أداء مهامه القيادية مƴ اإلقامة القسرية : محمدي السعيد - 4
  .بالقاهرة 

  تصرف مناف لوƲائفه مƴ اإلقامة القسرية بلبنان"تعليق نشاطه لمدة ثالثة أشهر بسبب : عمار بن عودة 
  تنزيل رتبته من عقيد إلى نقيب بسبب إثارة الشقاق، مƴ اإلقامة القسرية بالعراق: مار بوقالز ع

تعليق كل نشاطاته لفترة غير محددة وتنزيل رتبته إلى نقيب بسبب إثارة  الشقاق والجهوية، : العموري محمد 
  مƴ اإلقامة القصرية بمدينة السعودية 



  

وقد كانت هذǉ العقوبات أحد األسباب الرئيسية التي أدت إلى تدبير ما 
  .1958في نوفمبر " بمؤامرة العموري"يسمى 

وقد دارت حيثيات هذǉ المؤامرة في العاصمة المصرية بين العقيد العموري 
و فتحي الديب رئيƩ فرع ) ان في إقامة جبرية بمدينة جدة السعودية الذي ك(

المخابرات المصرية في المغرب العربي، وتم هذا اللقاء بوساطة زغداني علي 
وهومن المناضلين القدماء في جبهة التحرير الوطني، ) المدعو مصطفى لكحل(

خوجة وقائد  اضطر إلى مغادرة الجزائر العاصمة،  بعدما اشتد خالفه مƴ علي
الوالية الرابعة العقيد دهليƩ، مما جعله ينƲم إلى  فريق أحمد محساƩ في القاعدة 

 1الشرقية المعروفة بمعارضتها الشديدة لقرارات مؤتمر الصومام 

لم يحف فتحي الديب أثناء هذا اللقاء، تذمر واستياء بالدǉ من انشاء 
ولم يتوقف رجل المخابرات الحكومة المؤقتة دون استشارة جمال عبد لناصر،  

المصرية عند هذا الحد بل أبدǎ استعدادǉ لمساعدة العقيد العموري عسكريا 
كريم بلقاسم، محمود، بن (لǘطاحة بالحكومة المؤقتة واعتقال الوزارء العسكريين 

  .2)طوبال، بوصوف
 Ưبع ƴوبعد ما كسب العموري الدعم المصري شرع في عدة اتصاالت م

لشرقية،والوالية األولى، توصلوا في نهاية األمر إلى عقد اجتماع قادة القاعدة ا
بحضور كل من العقيد نواورة، الرائد 1958نوفمبر  12بمدينة الكاف التونسية يوم 

بلهوشات والرائد صالح سوفي عن الوالية األولى، والرائد عواشرية، الرائد أحمد 
ريف مساعدية عن القاعدة درارنة،  الرائد شويشي العيساني والرائد محمد الش

  .3الشرقية
 Ưمرين بعد إلقاء القبƉوقد كشفت التحقيقات التي أجريت في أوساط المت
عليهم عن خيوط المؤامرة التي امتدت إلى مختلف الوحدات القتالية، كما كشفت 

                                                 
1 -Claude Paillat :  Dossier Secret de L’Algérie 13 mai 1958-28 Avril 1961, Paris , 

1962, P153. 
2 -Courriére : L’heure … , Op.Cit.P440 

  .17، ص 2001،  15،عدد  ƾǆد،  ترجمة محمد هناد، مجلة،  مƊامرƔ الƴمǋرǎمحمد حربي، - 3



  

ايضا عن تورط المخابرات المصرية فيها، ويبدوان العموري ولكحل، قد اعترفا 
فƴ الحكومة المؤقتة إلى طلب مقابلة جمال عبد الناصر، وخالل بهذا األمر، مما د

فرحات عباƩ (اللقاء الذي جمعه بالرئيƩ المصري، اقترح الوفد الجزائري 
إنشاء لجنة مخلطة لǘطالع على محضر االستنطاقات ) بوصوف بن طوبال

  .1لكن عبد الناصر رفƯ ذلك واعتبر األمر مبالƸ فيه وتسجيله
مرة، عمدت الحكومة المؤقتة إلى استخالص النتائƝ، وبعد هذǉ المؤا  

، لتقود سياستها الخارجية بكل 1959وقررت نقل مقرها إلى تونƩ منذ جانفي 
  .سيادة بعيدا عن ضغط أووساطة من أي طرف كان 

،وقد انتهت 1959فيفري  28أما بالنسبة للمتƉمرين فقد انتهت محاكمتهم في   
كام باإلعدام في حق كل من العقيد العموري جلسات المحاكمة بƎصدار أربƴ أح

، وتسƴ أحكام )مصطفى لكحل (ونواورة والرائد عواشرية والنقيب زغداني علي 
  .2بالسجن تمتد مدته بين أربƴ أشهر وسنتين

ƒ-ƩǋرǐمƳ دǐƾƴر الǐرƾƗ:  جاء هذا التقرير بعد مراسلة العقيد عميروش، قادة
لتنسيق بينهم، خاصة بعد توسƴ نطاق الواليات يدعوهم إلى ضرورة االجتماع وا

" قودار"التي دبرها النقيب ليجي بƋمر من العقيد ) البلويت" (الرزق"مؤامرة 
Godard   والتي أودت بحياة العديد من الشبان في الجزائريين خاصة في

  .3الواليتين الثالثة والرابعة
ية األولى لكن طلب عميروش لم يلق استجابة إال من الحاƜ لخƲر قائد الوال  

وأحمد بوقرة قائد الوالية الرابعة، وسي الحواƩ قائد الوالية السادسة، أما العقيد 
لطفي رفƯ الحضور، ألن بوصوف الذي ترك له أمر الوالية موجود في 

                                                 
  .20،مصدر سابق، ص ...مƊامرƔ: حربي- 1
لرائد بلهوشات، الرائد شيوشي العيساني، الرائد مساعدية، ا:األحكام التسعة صدرت في حق كل من - 2

والنقيب درارنة وأحمد والنقيب ملوح محمد، النقيب قوجيل صالح، المالزم األول زناتي عبد الحميد والمالزم 
، مصدر سابق ،ص ....مؤامرة العموري:األول الوالي والعقون عمر برتبة مالزم اول،  أ،Ʋر محمد حربي 
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  .187ص .2001، دار المعرفة الجزائر، ƺرƧƑƓƳ ƖƑƟ رüƜ الƜمǋǊرǐة: د عبد القادر حمي- 3



  

الحكومة المؤقتة التي انتقدها عميروش ولنفƩ السبب غاب علي كافي، الذي لم 
بعد مغادرة بن طوبال إلى الخارƜ ليصبح  يرتق إلى منصب قائد الوالية الثانية إال

  .1وزير في الحكومة المؤقتة
غير أن علي كافي، أورد سببا مخالفا لغيابه عن هذا االجتماع، ويذكر في   

ǆƳدƽ ƤƏررƖ الǐǗǋة الǐǆƑƙة Ƴدǃ الǋƮƟرƦƗ Ǘ ǍƗƟ ÛكƗ Ǐلƿ المƊامرƔ «مذكراته 
)ƖǐلǋƓǗ (دƳƋ ƿرƑƓƗǋ ǃƑمǋƬمر الƗƊم Ɩراراƽ ƼرƢ ǏكƦƗǋ ǅر مǐƓدد كƳ ǃا

  .ǐƢ...«2رüƑƯƓƈ Ɣ الǐǗǋة
  ǋ لة تدهور أوضاع الثورة في الداخل شيءƋفي المقابل يذكر كافي، أن مس

مؤكد مما يجعل فكرة عميروش لعقد االجتماع ضرورة ملحة فعال، ويقول في هذا 
كƖǆƑ الƴǐƯƾة شƑƗ ǈƓمة ǅǐƓ الداǋ üƢالƑƢرǋƜ ǘƺ ÛƚاƓ ǅƳ ƒرƖƑǐƽ «الصدد 

Ƒǐƽ ƲǐداƖ الǋ ÛƖƑǐǗǋالǋǆƜد مƜمدƳ ǅǋلǍ الƟدǋد ǋاƨǓلƟة الƜǆدƔ مƜ ǅم
 üاǋمƈ ÛƚرƑƢال Ǐƺ ةƨمكد ƖǐƾƓ ةƾǐدƬالǋ ةƾǐƾالش üǋالد ǅم ƖƑǆƗƾالم ƔرǋƯƗالم
 ǅم ǏǆƑƴǐ ǅƑر كǐرƟƗال ƩǐƜ ǅƈ دƜǆ ǅǐƟ Ǐƺ  ÛةǐƓǆƜǓا ƿǋǆƓال ƑǊملƴƗƨƗ Ɣرǋƙال

 ǅǐǋمƗالǋ ƔرǐƢƤالǋ ةƟلƨǓلة اƽ...«3.  
جتماع الذي دعى إليه العقيد عميروش، قد عقد ومƴ هذا نجد أن اال  

بضواحي القل، أي على تراب الوالية الثانية،وهذا األمر يجعلنا نشك في مشاركة 
كافي في هذا االجتماع، فلو كان حقا يريد حماية واليته من تلك المؤامرة،وعدم 

ما كان عليه أن يوافق على  -على حد تعبيرǉ–خرقه لقرارات مؤتمر الصومام 
  .4عقد هذا االجتماع في الوالية التي يقودها وهو الذي رفƯ الفكرة أساسا

                                                 
1 -Couriére : l’heure ... , Op.Cit , P468. 

دار  1962-1946مƤكراƖ الرƳ ƧǐƏلǏ كǏƺƑ مǅ المüƮƑǆ الƋ ǏƨƑǐƨلǍ الƏƑƾد الƨƴكرÛǎ : علي كافي- 2
  .213، ص 1999القصبة للنشر، الجزائر، 
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لكن نحن ال يهمنا تƋكيد مشاركة قائد الوالية الثانية في هذا االجتماع بقدر   
ما يهمنا معرفة النتائƝ التي خرƜ بها المجتمعون، بعد حوالي أسبوع من 

  .المشاورات بينهم
Ɯ قادة الداخل ببيان شديد اللهجة خر) 1958ديسمبر12-06(خالل المدة   

انتقدوا فيه أعضاء الحكومة المؤقتة الذين عجزوا في مواصلة الثورة ودعمها بكل 
ما تحتاƜ إليه من وسائل كما طالبوا الحكومة بمنحهم المزيد من الصالحيات 

  .1واتفقوا أيضا على إرسال مجموعة من ممثلي الداخل لمقابلة أعضاء الحكومة 
نحو الجنوب للقاء  1959غرƯ توجه العقيد عميروش في مارƩ و لهذا ال  

العقيد سي الحواƩ، والتوجه بعد ذلك إلى تونƩ، لكن القدر شاء أن يستشهد 
) دوكاƩ(، بعد معركة ضارية ضد مضليي العقيد 1959مارƩ 28العقيدان يوم 

رة بجبال ثامر في ضواحي بوسعادة، وهو نفƩ المصير الذي لقيه العقيد محمد بوق
  . 19592الذي استشهد في Ʋروف غامضة في شهر ماي 

أما بالنسبة للتقرير الذي أرسله العقيد عميروش إلى الحكومة المؤقتة بعد اجتماع 
فهو يعبر دون شك عن االختناق الذي تعيشه الثورة في تلك الفترة،  1958ديسمبر 

  .ية  والغربية بسبب عجز القادة في الخارƜ عن تمرير األسلحة عبر الحدود الشرق
كما يعبر أيضا عن العالقة المتدهورة بين قادة الداخل والخارƜ، وقد أشار   

واعتبر  1959مارƩ  13بن خدة إلى هذǉ المسƋلة خالل اجتماع مجلƩ الوزراء 
قادة الداخل محقين فيما ذهبوا إليه في اجتماعهم األخير، مبرزا في ذلك عواقب 

م بين الداخل والخارƜ،  والتي ستؤدي إلى انفصال القطيعة التي تتزايد يوم بعد يو
  3الطرفين عن بعضهما البعƯ مما يهدد وحدة الثورة وتماسكها
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ƚ- ǅǐƷƑƓد ǅǐمة لمƦƈ:  
لم يبد دباغين نية حسنة اتجاǉ فرحات عباƩ، منذ تƋسيƩ الحكومة المؤقتة،   

 Ʃعلى رأ Ʃولم يكن راضيا بالعمل كوزير للشؤون الخارجية ما دام عبا
جبهة التحرير الوطني بين السراب "لحكومة، هذا ما أوردǉ محمد حربي في كتابه ا

، ونفƩ الشيء أوردǉ المؤرƢ الفرنسي بن يمين سطورة في كتابه عن 1" والحقيقة
 Ʃعلى رأ Ʃتعيين عبا Ưن دباغين كان يعارƋحيث قال ب ،Ʃفرحات عبا

ة، التي تعود إلى الحكومة، وهذǉ المعارضة في الحقيقة لها جذورها التاريخي
 ƩسيƋاحباب البيان والحرية سنتي "ت ƴحيث برز الخالف "1945-1944تجم  ،

كان دائما يدعى انه صاحب الفكرة، باعتبار أن ) عباƩ(بين الرجلين، فاألول 
الذي قدمه إلى الحلفاء  1943تجمƴ أحباب البيان ما هو إال امتداد لبيان فيفري 

  .19422نزولهم بالجزائر في نوفمبر على شكل أرضية مطالب، بمناسبة 
كان له رأي ƈخر، ويعتبر أحباب البيان تجمƴ منفصل ) دباغين(أما الثاني   

، مشيرا في ذلك إلى اختالف برامƝ 1943عن بيان فرحات عباƩ في فيفري 
  .الوثيقتين
وحسب رأي دباغين فƎن الوثيقة األولى صدرت من طرف واحد،  في حين   

  .3)حزب الشعب، جمعية العلماء وعباƩ فرحات(ة أطراف الثانية صدرت من عد
لكن دباغين لم يتوقف عند هذا الحد، بل اعتبر أن تجمƴ أحباب البيان كان   

من اقتراحه رفقة بعƯ الشخصيات المعروفة في الحزب، كانت تهدف في 
من بينهم مصالي الذي ) من حزب الشعب(األساƩ إلى الدفاع عن بعƯ المعتقلين 

  .4نا في برازافبلكان سجي

                                                 
1 -Harbi : le FLN..., OP.Cit, P232. 
2 -Stora –Z-Daoud: Op.Cit , P141 
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وما يؤكد تجدر الخالف بين دباغين وعباƩ، نجد ما صرح به دباغين   
لƾد Ɩƨƨƈ «:،  حيث قال 1949بعدما فصل من حركة الحريات الديمقراطية سنة 

ǏلƑƬم Ǐǆم ƑهƤƢƉƺ رƑƬƗǆǗركة اƟ Ɩƨƨƈǋ ƧƑƓƳ Ǐǆم ǇƤƢƉƺ ǅƑǐƓال ƒƑƓƟƈ«1.  
، 1956هما إلى الثورة سنة وقد تجدد الخالف بين الرجلين،  بعدا انضمام  

  .1957خاصة بعد تعيينهما في لجنة التنسيق والتنفيذ المنبثقة عن اجتماع القاهرة 
وقد اتضحت معالم الخالف بين الرجلين بدرجة أكبر،  بعد تƋسيƩ الحكومة   

 ƴتجاوز الخالفات القديمة التي كانت تجمعه م Ʃالمؤقتة، وبالرغم من محاولة عبا
هذا األخير يبدوا انه لم يستطيƴ فعل ذلك، وعوƯ أن يوجه نشاطه  دباغين، إال أن

الدعائي لصالح الثورة التحريرية، بصفته وزير الشؤون الخارجية نجدǉ قد قام 
بحملة دعائية ضد رئيƩ الحكومة، خاصة بعد وفاة زميله عالوة عميرة في جانفي 

19592.  
وصوف،  وطالب هذǉ الحادثة التي اتهم فيها دباغين تورط عباƩ وب  

  .3السلطات المصرية باجري التحقيق في القضية
   ƣأصبحت الثقة بين أعضاء الحكومة غائبة ) 1959جانفي (وبعد هذا التاري

تماما، وبدأت المؤامرات والمكائد تطعن جسم الحكومة بعدما أصبح هشا بسبب 
  .4)التي ذكرنها والتي لم نذكرها(األزمات السابقة 

                                                 
  .227مصدر سابق، ص Û....شƑǊداƖ : بن خدة- 1
أصدقاء لمين هو أحد المناضلين القدماء في حركة انتصار الحريات الديمقراطية وأحد :عالوة عميرة -  2

، بعد تƋسيƩ الحكومة المؤقتة شرع في 1949دباغين، وقد طرد من الحزب بعد تبعات األزمة البربرية سنة 
ث أرسلته الجبهة في مهمة ديبلوماسية بقيادة ابراهيم كابويا ت حيحملة دعائية ضد فرحات عباƩ من بيرو

وحينها تم استدعائه  1959ي أواخر جانفي ف) مناضل سابق في حزب االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري(
  .من طرف أجهزة بوصوف لالستنطاق،  وجد مقتوال بالقرب من مقر الحكومة المؤقتة في القاهرة

3 - Fathi ,Dib  :  Abdnasser et la révolution Algérienne , Paris , L’Harmattan, 

1986,P276. 
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سجل له الحضور في اللقاءات واالجتماعات التي عقدتها أما دباغين،فلم ن  
، وانعكƩ ذلك سلبا على النشاط الديبلوماسية 1959الحكومة منذ بداية سنة 

للحكومة المؤقتة، وأصبح هذا النشاط تقوم به الوزارات األخرǎ بدال عن وزارة 
ة في الشؤون الخارجية، ولعل لهذا السبب فصل المجلƩ الوطني للثورة الجزائري

Ʃلة، 1960جالنفي 18و1959ديسمبر  16دورته المنعقدة في طرابلƋالمس ǉفي هذ
 Ʃو قام بعزل دباغين من مؤسسات الثورة،  وتم استبداله بكريم بلقاسم على رأ

  .1وزارة الشؤون الخارجية
5-2-ƖراǋƯƗال ǇƤه ǅم ƔدƢ ǅƓ ƹƽǋم:  

وثيقة أحسن من لم نجد أثناء بحثنا عن موقف بن خدة اتجاǉ هذǉ التطورات،   
محضر اجتماع مجلƩ الوزراء المنعقد بين الفاتح والثاني عشر جويلية 

،كونه يحتوي على أربƴ وأربعون صفحة، تضم تدخالت كل الوزراء، 1959
، الذي غاب عن هذا االجتماع بسبب )دباغين(باستثناء وزير الشؤون الخارجية 

 Ʃفرحات عبا ƴ2خالفه م.  
   ǉالوثيقة، اتضحت لنا منذ الوهلة األولى طبيعة و من خالل قرائتنا لهذ

الخالفات التي كانت تجمƴ الطاقم الحكومي برئاسة فرحات عباƩ، وبدل أن يقدم 
الوزراء خالل هذا االجتماع حلوال جذرية تعيد استقرار وتنƲيم الحكومة المؤقتة 
وتحدد االستراتيجية جديدة للعمل السياسي والعسكري، شرع البعƯ منهم في 

وزير (صفية حساباتهم مƴ زمالئهم،  على غرار ما حدث مƴ محمود الشريف ت
الذي صب انتقاداته على كريم بلقاسم، بسبب فشله في تمرير ) التسليح والتموين

األسلحة إلى التراب الوطني عبر الحدود، وكذلك عدم تمكنه من السيطرة على 

                                                 
1 -Hamdani :Op.cit P229. 

2 - Ǐƺ اراءƦǋال ƱƑمƗƜر اƮƟة 12-1مǐلǐǋƜ1959) :01،  ص )األرشيف الخاص لبن يوسف بن خدة.  



  

بطة على الحدود حالة الفوضى السائدة داخل وحدات الجيش التحرير المرا
  .1الشرقية، وهي نفƩ االنتقادات التي سجلها كل من بوصوف وبن طوبال

الذي تطرق فيه ) كاتب الدولة في الحكومة المؤقتة(باستثناء تقرير اوصديق   
إلى الوضعية الخطيرة، التي يمر بها جيش التحرير داخل الوطن وفي الواليتين 

ƴ الروح الثورية لدǎ بعƯ القادة بعدما الرابعة والثالثة بدرجة اكبر بسبب تراج
وقعت قطيعة شبه تامة بينهم وبين قيادة الثورة في الخارƜ لم نجد من الوراء خالل 
تدخالتهم من قدم تقريرا يضاهي التقرير الذي قدمه بن خدة من حيث عمق 
وشمولية النƲرة، والحفاƲ على المسار الثوري الذي حددته وثيقتي اول نوفمبر 

  .1956اوت 20و 1954
قدم بن خدة تقريرǉ، أثناء تدخله في اليوم األول من االجتماع،  وبالضبط   

) وزير اإلعالم(ومحمد يزيد ) وزير القوات المسلحة(بعد تدخل كل من كريم بلقاسم
  2)وزير التسليح التموين (ومحمود الشريف 

م أشار بن خدة في مقدمة تقريرǉ إلى أهمية هذا االجتماع،  الذي سيساه
دون شك في توضيح أسباب األزمة التي ƈلت إليه الحكومة المؤقتة، وبالتالي يتعين 

  .على كل الوزراء تحليل تلك األسباب للخروƜ بالحلول الممكنة
و بعد ذلك شرع بن خدة في مقارنة تلك األوضاع بالتجربة التي عاشها   

نسبة له أزمة خالل أزمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية، و التي كانت بال
قيادة اختلف فيها مصالي مƴ اللجنة المركزية،  أدت مƴ مر األيام إلى  القضاء 
على الحزب نهائيا، وعمقت روح الكراهية لدǎ بعƯ المناضلين خاصة بعد 

  .3انقسامهم على ثالث تيارات
                                                 

في الحقيقية كانت انتقادات بن طوبال وبوصوف ضد كريم، ترمي إلى قطƴ الطريق نحو السلطة امامه، - 1
اسة الحكومة وهذا األمر لم يستحسنه في الكثير من المرات إزاحة فرحات عباƩ عن رئ) كريم(بعدما حاول 

  بن طوبال وبوصوف 
على الساعة الثامنة مساءا وكان أمين  1959جويلية 01افتتحت الجلسات األولى لهذا االجتماع يوم  - 2

  .الجلسة األولى وزير الثقافة التوفيق المدنى 
  .مل، والحركة الوطنية الجزائريةاللجنة المركزية، اللجنة الثورية للوحدة والع:كان يقصد بن خدة بذلك - 3



  

يريد أثناء مقارنته بين األزمتين أن  -حسب تقريرنا -ولم يكن بن خدة  
لنضالي داخل حركة انتصار الحريات الديمقراطية، بقدرما كان يفتخر بماضيه ا

يريد أن يشعر زمالئه بالخطر الذي يحوم على الثورة التحريرية، خاصة بعد 
Ʋهور بذور الشقاق بين الوزراء أنفسهم، وتنامي الخالفات القديمة بين تيارات 

  .19541الحركة الوطنية قبل نوفمبر 
هم األسباب التي جعلت الحكومة المؤقتة ولما شرع بن خدة في إبراز أ  

Ɵ ƑǊǆƋكǋمة « :عاجزة أمام تƋدية مهامها وقيادة الثورة في االتجاǉ السليم، قال 
 ǏƗملة الƑالش Ɣرưǆالǋ ǏƨƑǐƨال ƛمƑǆرƓال ƘǐƟ ǅم Ɣرǐƾƺ ÛǈǐƜǋƗال ǅƳ ƔƦƜƑƳ
ǏƸƓǆǐ الƴمǋ ÛƑǊƓ üكلمƑƬ ƑدƖƺ مشكƳ ƒƴƬ üلƑǊǐ الÛüƟ ممǐ ƑدƋ ƑǊƴƺلǍ اƗƳمƑد 

ƟةالǐƟƯƨالǋ ةǐƏƦƜال üǋ2»..ل.  
ƑƟ ǅƋلة الǍƮǋƻ الƖƟƓƬƈ ǏƗ الƟكǋمة المƗƽƊة مǘƟ «:ويضيف بن خدة   

 ƲǐمƜال ƖƑǐلǋƊƨمǋ ǃƑǊدد مƟǐ ǏلƢدا ǃƑưǆل ƑرهƑƾƗƺا ǋه ǏƨƑƨǓا ƑǊƓƓƨ ÛƑǊل
 üك ƖƑǐƟǘƬ ǇرǋدƓ ددƟǐ ǎƤال ǏƨƑƨǓا ǅǋǆƑƾال ǍلƋ ƑرهƑƾƗƺا ƿلƤكǋ

üǋƊƨم...«  
بقادة الثورة في الداخل، فهي جد متدهورة أما بخصوص عالقة الحكومة   

بسبب القطيعة التي فرضتها الحرب، مما أدǎ إلى تعميق دائرة الخالف بين 
الطرفين، وهذǉ الوضعية ستستمر ما دام مقر الحكومة المؤقتة يبعد عن ميدان 

أن يسود الوفاق بين  -غير المعقول-الثورة بƋكثر من ثالثة ƈالف كيلومتر، فمن 
مادامت القيادة العليا للثورة ترفƯ الدخول إلى أرƯ المعركة وتعيش  الطرفين

نفƲ Ʃروف قادة الداخل،  وتقاسم المƉسي اليومية التي يعاني منها الشعب 
  .3الجزائري

                                                 
أشار بن طوبال أثناء تدخله في هذا االجتماع، إلى هذǉ المسƋلة الخطيرة، حيث صرح بƋن تكتالت سياسة - 1

مشيرا في ذلك إلى جماعة فرحات عباƩ 1959-1958قديمة بدأت تتشكل داخل الوطن في الفترة الممتدة بين 
  .مصدر سابق  1959جويلية  12- 1وجماعة المركزيين أنƲر محضر اجتماع 

2 - ƱƑمƗƜر اƮƟة  12-1مǐلǐǋƜ195907،مصدر سابق،  ص.  
  . 07أنƲر نص الكلمة التي ألقاها بن خدة في هذا االجتماع بالملحق رقم - 3



  

و في األخير ختم  بن خدة تقريرǉ بمجموعة من النقاط التي كانت بمثابة   
  :حلول اقترحها على مجلƩ الوزراء، وهي كما يلي

خول الحكومة المؤقتة إلى أرƯ الوطن متبوعة بوحدات جيش الحدود في د -
  .أجل ال يتعدǎ الشهر

تعيين أعضاء الوفد الخارجي، الذي يتولى مهمة النشاط الديبلوماسي والسياسة  -
 .الخارجية

عقد المؤتمر الثاني لجبهة التحرير الوطني، تسند له مهمة تعيين الطاقم  -
 .القانون األساسي لجبهة التحرير الوطني الحكومي الجديد، وصياغة

مراسلة قادة الثورة في الداخل، وإعالنهم بقرار دخول الحكومة المؤقتة إلى  -
 .1الوطن 

إن اقتراح بن خدة القاضي بضرورة نقل مقر الحكومة إلى داخل الوطن يعد 
ريم في الحقيقة فكرة قديمة، تعود إلى األيام األخيرة التي قضاها رفقة عبان وك

 Ưمن الجزائر ثم العودة بعد حل بع Ɯبالخرو ƴدحلب في البليدة، حيث اتفق الجمي
المشاكل التي كانت عالقة في تلك الفترة ، خاصة مشكلة القاعدة الشرقية 
وماصاحبها من مواجهات بين الجزائريين في تونƩ، بين معارضين لقرارات 

ه ال يزال متمسكا بهذǉ الفكرة مؤتمر الصومام والمؤيدين لها، ولهذا السبب نجد أن
التي تبدو أن كريم بلقاسم قد تجاهلها منذ أن وطƋة أرجله األراضي التونسية رفقة 

لكن هل فكرة العودة إلى الداخل التي اقترحها بن خدة .19572بن خدة في ماي 
خالل هذا االجتماع، تعود فقط إلى عامل الضمير الداخلي الذي يقتضي الوفاء 

Þ ام 1957قطعه مƴ زمالئه وبدرجة أكبر عبان في بداية شهر مارƩ  بالعهد الذي
Þومعطيات جديدة تتطلب نقل قيادة الثورة إلى الداخل ǎإن هناك عوامل أخر.  

   Ʃلجنة التنسيق والتنفيذ في مار Ɯأصبحت 1957في الحقيقة منذ خرو ،
 Ưالثورة التحريرية معرضة ألزمات عديدة كادت أن تقضي عليها في بع

                                                 
أشار بن خدة بطريقة غير مباشرة  إلى التقرير الذي بعثه العقيد عميروش إلى الحكومة المؤقتة في - 1

  ي انتقد بشدة الحكومة المؤقتة و طريقة تعاملها مƴ القادة في الداخل ، والذ1958ديسمبر 
2 -Courrières : L’heure ... , Op.Cit.P¨381. 



  

حيان، فقد أشرنا سابقا إلى الفراƷ السياسي الذي تركه عبان، بعد اغتياله من األ
، كما أشرنا أيضا إلى الƲروف الصعبة التي 19571طرف رفقائه في ديسمبر 

، بداية بتوتر 1958عاشتها الثورة قبل تƋسيƩ الحكومة المؤقتة في سبتمبر 
حدود في الجبهة األوضاع وتراجƴ الروح الثورية لدǎ بعƯ عناصر جيش ال

الشرقية، ثم الضغوطات التي كانت تمارسها الحكومتين التونسية والمغربية على 
  .2قادة الثورة 

اما الفترة التي عقبت تƋسيƩ الحكومة المؤقتة، فƋقل ما يقال أنها األخطر   
منذ قيام الثورة سبب تعدد األزمات والمؤامرات التي صاحبت تƋسيسها، و كذلك 

لخالف بين قيادة الثورة في الداخل وإخوانهم في الخارƜ نƲرا للخناق اتساع دائرة ا
الذي فرضه مخطط شال وماتبعه من عمليات عسكرية واسعة النطاق ألحقت 
خسائر بشرية نعد باǓالف في صفوف جيش التحرير،  اضحت بذلك  الحكمومة 

وال التي المؤقتة عاجزة على تمويل الثورة في الداخل، رغم وفرة السالح واألم
جلبتها من مختلف الدول المساندة للقضية الجزائرية، ويضاف إلى هذا عجز جيش 
 Ưفي بع Ưذلك إلى الرف ǎبل تعد ،Ʃالحدود في اجتياز خطي شال وموري

  .3األحيان
ويرمي بن خدة  أساسا، وراء إصرارǉ على نقل الحكومة المؤقتة وجيش   

راع والتسابق نحو السلطة الذي الحدود إلى داخل الوطن، إلى امتصاص حدة الص
ميز عناصر عديدة من الهيئتين، السياسية والعسكرية على حد سواء، ألن بن خدة، 
كان يعلم بان تواجد قيادة الثورة في الخارƜ يعد خطرا على الثورة في حد ذاتها، 
نƲرا لقرب قادتها من أطراف أجنبية عديدة بما فيها الفرنسية التي تسعى دوما إلى 

 Ʃمختلف المؤامرات بين قادة الثورة، وبتالي زعزعة الوحدة الوطنية والقضاء د
  .4على الثورة

                                                 
1 -Ben Khedda : Abane ... , Op.Cit.P89 
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أما تواجد قيادة الثورة في الداخل فƎنه يفرƯ على الجميƴ العمل سويا   
واالبتعاد عن كل الخالفات الشخصية،  ألن الخطر سيصبح أقرب إليهم ويضيف 

ǐمƑƾƨƑǆƗǋ Ƒ كƑلƑƳ ǎƤشǆƨ ǈƗة لƗ ǃشǊد الǋƙرÛ »ưǆƗ Ɣبن خدة في هذا الصدد
1956«  ƣتعني الفترة التي كانت قيادة الثورة في  1956و إشارته إلى هذا التاري
  .الداخل

 12-01لكن هذǉ الفكرة التي اقترحها بن خدة اثناء اجتماع مجلƩ الوزراء بين 
،لقيت معارضة شديدة من طرف بقية الوزراء، خاصة الثالثي كريم 1959جويلية 
ال  وبوصوف،وحتى فرحات عباƩ لم يستحسن الفكرة وبدأ يميل إلى بن طوب

العمل بƋوامر الوزراء الثالث، مما جعل بن خدة ينسحب من الجلسات الالحقة لهذا 
االجتماع، وقد سجلنا غيابه بداية من جلسة الثامن جويلية، التي رفƯ خاللها 

م الحكومة إلى عرƯ عباƩ وبوصوف، القاضي باستصدار قرار يعلن فيها احتكا
 Ʃخر في تونƈ القادة العسكريين وبالتالي دعوة قادة الواليات لحضور اجتماع

  .1بغرƯ تجديد الطاقم الحكومي
وبعد هذا التاريƣ،  وباستثناء الزيارة التي قادته إلى جمهورية الصين الشعبية 

ية ، أصبح بن خدة يفضل عدم تقلدǉ أية مسئول1959رفقة توفيق المدني في أكتوبر 
  .مادام مقر الحكومة خارƜ التراب الوطني

ومƴ ذلك نجد أنه قد لعب دور كبير في تقريب وجهات نƲر العقداء   
المجتمعون في بداية األمر بتونƩ ثم طرابلƩ خالل اجتماع المجلƩ الوطني 

  19592ديسمبر  16للثورة الجزائرية في دورته الثانية بداية من
6- Ɣرǋƙلل ǏǆƯǋال ƧلƜالم ƱƑمƗƜة اǐǆƑƙال ǈƗǋدر Ǐƺ ةǐرƏاƦƜر  16الƓمƨǐد

1959 18  ǏƻǆƑƜ1960.  
كان االجتماع ماراطونيا ومطبوعا بكثير من الحدة والصراع حول السلطة   

بين بعƯ أعضاء المجلƩ أدǎ في كثير من األحيان إلى انسحاب البعƯ منهم في 
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تي وجهت عدة جلسات على غرار كريم بلقاسم، الذي لم يكن راضيا باالنتقادات ال
له، ولم يكن راضيا أيضا على فكرة إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة خلفا لوزارة 
القوات المسلحة، هذا اإلجراء الذي اعتبرǉ كريم بمثابة خطة مدبرة من طرف قيادة 

  .1األركان من أجل إحكام سيطرتها على جيش التحرير الوطني
لƩ الوطني للثورة وعلى الرغم من أن أعضاء الحكومة كلهم في المج  

  .2الجزائرية إال أنه لم يسمح لهم بحضور االجتماع الذي اعتبر عسكريا بحتا
وبعد الكثير من األخذ والرد وتدخل العديد من األوساط إلصالح ذات البين   

وبعد توقف االجتماع مرات عديدة، توصل المجتمعون إلى االتفاق على تركيبة 
كبداية 16/12/1959ائرية وحددوا له يوم جديدة للمجلƩ الوطني للثورة الجز

Ʃ3ألشغاله في طرابل.  
6-1-ƱƑمƗƜǗا ƖƑǐلƑƴƺ:  

استمƴ المجلƩ الوطني للثورة الجزائرية،  على البيانات المتعلقة بنشاط    
الحكومة المؤقتة، ثم انصرف إلى بحث عميق ومستفيƯ للوضعية العسكرية، 

ǉ األجهزة النƲامية للثورة تتالئم واتخذ مجموعة من القرارات الرامية إلى جعل هذ
  .4مƴ األوضاع الجديدة، ومن بين هذǉ القرارات الجديدة نجد

إنشاء اللجنة الوزارية المشتركة ، وهي قيادة مشتركة تحت مسئولية كريم،  - 1
بوصوف وبن طوبال تتولى تنƲيم وتمويل جيش التحرير الوطني في الداخل وتقوم 

  .نطوي تحت مسئولية هيئة األركان بمراقبة نشاط جيش الحدود الم

                                                 
1 -Hamdani : Op.cit.P302. 

: مسؤوال هيئة األركان هواري بومدين ومحمدي السعيد، وقادة الواليات على التوالي :حضر االجتماع - 2
ية الثانية، والعقيد لطفي عن الخامسة، و تم العقيد الحاƜ لحƲر عن الوالية األولى، العقيد علي كافي عن الوال

تعيين العقيد دهليƩ لتمثيل الوالية الرابعة والرائد سعيد يازوران لتمثيل الوالية الثالثة، بعدما عجزت هاتين 
  .الواليتين عن الخروƜ من  الجزائر 

  188ص ، 2000، دار هومة، الجزائر، .ƑƗ1942 -1962Ɯ،2رơǐ الƦƜاƏر المƬƑƴر : الزبيري - 3
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وقد أنشƋت هذǉ اللجنة في وقت اتسعت فيه ƈفاق الثورة وتزاحمت فيه   
) مخططات شال(القضايا وتكاثرت الضغوطات عليها عسكريا في الداخل 

  .1)إثارة مشكل الحدود(وديبلوماسيا وسياسيا في الخارƜ من دول الجوار 
دة هذǉ الفكرة، و اعتبر اللجنة ومƴ هذا نجد أن بن خدة، قد عارƯ بش  

بمثابة قيادة بثالث رؤوƩ،  بدل أن تكون أحادية الرأƩ، ولم يوافق على السلطات 
المطلقة التي منحت لهذǉ اللجنة، حيث أصبحت تتحكم في تعيين واقتراح أعضاء 
المجلƩ والحكومة المؤقتة، ويعد هذا انحرافا عن مبدأ القيادة الجماعية التي أكدتها 

  .2ب الوثائق األساسية للثورة التحريريةأغل
اإلعالن عن الطاقم الحكومي الجديد، الذي تم تقليص عددǉ، واالستغناء على - 2

بعƯ األعضاء السابقين كلمين دباغين، الذي تم استخالفه بكريم بلقاسم،  أما بن 
وكما أشرنا هذا (خدة فقد رفƯ نشاطه داخل الحكومة مادام مقرها خارƜ الوطن 

ومن جهة أخرǎ تم إدراƜ محمدي السعيد وزير للدولة في هذǉ الحكومة ) قاساب
الجديدة، وتم تجديد الثقة في الرئيƩ السابق رغم االنتقادات العديدة الموجهة له في 

  .3االجتماعات السابقة
  :ƷƑǐƬة الǋƾاǅǐǆ اǐƨƑƨǓة للدǋلة الƦƜاƏرǐة-6-2

ني للثورة، يالحƲ من حقيقة أن من يقرأ محاضر اجتماعات المجلƩ الوط  
القيادة " تعوƯ"خالل تدخالت المجتمعين، طموح الجميƴ إلى صيغة جديدة 

التي أصبحت منقسمة على نفسها والبحث عن مرجعية أخرǎ تستقي " الجماعية
منها شرعيتهم، وتضبط صالحيات الحكومة المؤقتة والمجلƩ الوطني للثورة، إذ 

ن من Þكيف تقوم السلطة التنفيذية مثال وقƴ نوع من خلط في الصالحيات، من يعي
يتعين أعضاء المجلƩ الذين سيتولون مراقبتها وتوجيههاÞ وما هي الشروط التي 

Þ 4ينبغي اعتمادها لتعين األعضاء في السلطتين  
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 Ʒوشعور الكل بالفرا  ،ƴبالفعل غياب مرجعية يحتكم إليها الجمي
  .سسات الثورةوالقانوني الذي كانت تفتقر إليه مؤ ياأليديولوج

         1959ديسمبر  16و لهذا السبب نجد أن المجتمعون في طرابلƩ بين 
،  حاولوا تدارك األمر وقاموا باسناد تلك المهمة إلى بن خدة،  1960جانفي  18و

الذي تولى صياغة القوانين األساسية للدولة الجزائرية والقانون األساسي لجبهة 
  1.التحرير الوطني

ن خدة على رأƩ اللجنة التي كانت وراء صياغة هذǉ القوانين إن اختيار ب
لم يكن صدفة،  وال مجاملة له،  وإنما يعود في األساƩ إلى قدرة هذا الرجل على 
التنƲيم السياسي والقانوني الذي لم يكن وليد تلك السنة أو التي سبقتها،  بل تعود 

كان بن خدة أحد  إلى عهد حركة انتصار والحريات الديموقراطية،  حينما
  1953.2األطراف التي وضعت قانونها األساسي وعقيدتها السياسية سنة 

ولم يكن يخفى على قادة الثورة المجتمعون في طرابلƩ،  الدور الكبير 
شروط ( 1956الذي لعبه بن خدة في صياغة بعƯ قرارات مؤتمر الصومام سنة 

ǉ القرارات، تعتبر ،  هذ)وقف إطالق النار والتفاوƯ مƴ الطرف الفرنسي
المرجعية األساسية التي اعتمد عليها بن خدة في صياغة القانون األساسي لجبهة 

ǎالتحرير الوطني والمؤسسات الثورية األخر.  
جديد  يأما بالنسبة لمحتوǎ الوثيقتين،  فهما عبارة عن مكسب أيديولوج

  .1956ومؤتمر الصومام 1954يضاف إلى وثيقة أول نوفمبر 
أن الوثيقة األولى الخاصة بمؤسسات الدولة الجزائرية تناولت ألول باعتبار 

 29فصول و 06مرة مستقبل الجزائر ما بعد االستقالل وقد قسمت الوثيقة إلى 
مادة،  كان الفصل األول عبارة عن مبادئ عامة مختصرة في ثالثة مواد تنص 

                                                 
وبداية األسبوع  1959تولى بن خدة صياغة نص الوثيقتين، خالل األسبوع األخير من شهر ديسمبر  -  1

عمر أوصديق، محمد الصديق، بن يحي، عبد الرزاق شنتوف، : اعدة السادة، وذلك بمس1960األول من سنة 
  ).عمر فانون(فرائز فانون 

نقصد بذلك تقرير اللجنة المركزية الذي قدمته في المؤتمر الثاني لحركة انتصار الحريات الديمقراطية  -  2
  .1953المنعقد في أفريل 



  

ها بعد وبكل وضوح على طبيعة الدولة التي ينوي الشعب الجزائري تƋسيس
االستقالل،  مƴ االلتزام بالعمل على استقاللية السلطات التشريعية والتنفيذية 

  1.والقضائية
فصول على التوالي،  04هذǉ السلطات خصص لها بن خدة في هذǉ الوثيقة 

يتم من خاللها تحديد مسؤوليات ) مادة 25(تضمنتها مجموعة من المواد 
مول به سابقا،  إذ سبق أن أشرنا وصالحيات كل سلطة،  على عكƩ ما كان مع

إلى الخلط والتداخل الذي صاحب مؤسسات الثورة منذ االعالن عن انشائها،  أما 
فقد نص على ضرورة مراقبة الموارد المالية للثورة ) مادة واحدة(الفصل األخير 

  2.التحريرية وحسن تسييرها
الوطني،  وهي و الوثيقة الثانية تتعلق بالقانون األساسي لجبهة التحرير 

مادة،  لم تختلف كثيرا عن  40مكونة من مدخل وثمانية فصول اشتملت على 
الوثيقة األولى خاصة في الجزائر المخصص لمفهوم الدولة الجزائرية بعد 
االستقالل،  حيث نجد أن ما ورد في المادة األولى من الوثيقة األولى،  هو نفسه 

قيام «: األساسي لجبهة التحرير ونعني بذلكما ورد في المادة الثانية من القانون 
، وهذا ما يعكƩ »جمهورية جزائرية ديموقراطية ال تتنافى مƴ المبادئ اإلسالمية

  3.انسجام    وتكامل الوثيقتين
األساسي ألول مرة منذ قيام الثورة، التƋكيد ) القانون(كما تضمنت الوثيقة 

كافح من اجل االستقالل فحسب، بصريح العبارة على أن جبهة التحرير الوطني الت
بل ستواصل مهمتها التاريخية بعد االستقالل كقائد ومنƲم لǖمة الجزائرية، من 

  .أجل بناء دولة قوية وتحقق االزدهار االقتصادي والعدالة االجتماعية
أما بقية الفصول فقد شملت األمور التنƲيمية وااليديولوجية التي ينبغي ان 

  .4رير الوطني تسير وفقها جبهة التح
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ورغم المجهود الكبير الذي بذله بن خدة، على مدǎ اسبوعين في صياغة 
نص الوثيقتين التي تضمنت بكل وضوح األبعاد القانونية والسياسية للدولة 
 Ưالجزائرية، خاصة في جانبها القانوني، إال أنه لم يسلم من انتقادات بع

فقد اعابوا عليه تكريƩ  بعد االستقالل،" الوطنية"المؤرخين والشخصيات 
، 1954اإلنحراف على أن مبادئ الثورة التحريرية المحددة في بيان أول نوفمبر 

  .1ويقصدون بذلك مفهوم الدولة الجزائرية بعد االستقالل
وحسب انتقادهم فƎن الصيغة التي وردت في نص الوثيقتين التي أشرف بن 

اردة في وثيقة أول نوفمبر خدة على صياغتها ال تتطابق تماما مƴ الصيغة الو
، 1954، أي بمعنى أن الدولة الجزائرية في نƲرا معدي بيان أول نوفمبر 1954
في حين » جمهورية ديمقراطية واجتماعية في إطار المبادئ اإلسالمية«هي 

، تحريف هذا المفهوم 1959تعمدت اللجنة التي أشرف عليها بن خدة في أواخر 
  .2»جتماعية ال تتنافى مƴ المبادئ اإلسالميةجمهورية جزائرية وا«ليصبح، 

حقيقة أن القارئ سوف لن يجد عناء في تحديد وتƋكيد االختالف الواضح 
في معنى الجملتين، ألن في اللغة العربية،  أو حتى الفرنسية ال يمكن أن تكون 

، وبمعنى ƈخر هو أن الدولة الجزائرية التي "ال تتنافى"هي نفسها " في إطار"جملة 
يجب أن تكون مؤسساتها منبثقة عن المبادئ 1954ردت في بيان أول نوفمبر و

الشريعة اإلسالمية، أما الصيغة التي وردت بها في القانون األساسي لجبهة 
التحرير الوطني، والوثيقة التي تضمنت مؤسسات الدولة الجزائرية، تنص على 

ؤسساتها يمكن أن تنبثق إنشاء دولة جزائرية تعترف بوجود الدين اإلسالمي، لكن م
  .عن نƲام ومبادئ أخرǎ غير المبادئ اإلسالمية

صحيح أن الذين انتقدوا بن خدة في هذǉ المسƋلة،  لم يوجهو أصابƴ االتهام 
إليه بالتحديد، وإنما اعابوا عليه اإلشراف على لحنة معƲم أعضائها الذين ينتمون 
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فكيف لهؤالء ان يƋخذو في ) ..فانون، بن يحي(إلى التيار الشيوعي او اليساري 
  .1الحسبان االنتماء اإلسالمي للدولة الجزائرية و هم اليؤمنون بهذǉ الفكرة أصال

البن خدة وال أعضاء اللجنة التي  -حسب تقديرنا –لكن في حقيقة األمر 
أشرف عليها، أرادوا تكريƩ االنحراف عن مبادئ الثورة، وبما أن هذǉ االنتقادات 

مسƋلة مفهوم الدولة الجزائرية، البƩƋ ان نذكر بƋن هذا إنصبت كلها حول 
، وأول مرة ورد 1959اإلنحراف الذي نسب إلى بن خدة، كان قد تكرƩ قبل 

في مؤتمر القاهرة » الدولة الجزائرية التي ال تتنافى مƴ المبادئ اإلسالمية" مفهوم
ة من ، الذي أشرف عليه الثالثي كريم، بوصوف وبن طوبال وبتزكي1957أوت 

   2.أحمد بن بلة
أما بن خدة في تلك الفترة، فقد أقصى وأبعد من مؤسسات الثورة، وبتالي ال 

  .قرار له وال مسؤولية يتحملها جراء هذا االنحراف
وعوƯ أن توجه االنتقادات إلى بن خدة اواللجنة التي أشرف عليها، كان 

بالقاهرة حتى  1957يجب على هؤالء المنتقدين، العودة إلى تحليل قرارات أوت 
يتسنى لهم معرفة الجهات الحقيقية التي كانت وراء تحريف مبادئ الثورة 

  ".التحريرية
ومن جهة أخرǎ، يجب أن نذكر بƋن بن خدة لما أشرف على صياغة 
الوثيقتين، كان في الواقƴ تحت مسؤولية بقية أعضاء المجلƩ الوطني للثورة 

يم، بوصوف وبن طوبال، الذين تولوا الجزائرية، وبدرجة أكبر تحت مسؤولية كر
بصفة مباشرة اإلشراف على أعمال اللجنة وأشغال المؤتمر عموما، وبالتالي هل 
يمكن لبن خدة أو بن يحي اتخاذ أي قرار يتعارƯ مƴ إرادة وطموح الوزراء 

Þالثالثة  
و في النهاية، يمكن أن نقول بƋن نص الوثيقتين التي أشرف بن خدة على 

ديسمبر  16ل اجتماع المجلƩ الوطني للثورة الجزائرية، المنعقد بين صياغتها خال
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، ورغم النقائص التي تخللت بعƯ فقراتها، إال أنها 1960جانفي  18و 1959
تبقى حسب تقديرنا، إحدǎ المرجعيات األساسية لقيام الدولة الجزائرية المعاصرة، 

عن " انحراف أو حياد "وال يحق لنا بƋي حال من األحوال، أن نعتبرها بمثابة 
  مبادئ الثورة التحريرية

وقبل انتهاء أشغال االجتماع، صادق اعضاء المجلƩ الوطني للثورة 
الجزائرية على نص الوثيقتين، وقام بƎعادة النƲر في تشكيل الحكومة المؤقتة، 

  .1وضبط الخطوط العريضة لبرنامƝ عملها بالنسبة للفترة المقبلة
لد أية مسؤولية في الحكومة الجديدة مادام مقرها أما بن خدة، فقد رفƯ تق

  .خارƜ التراب الوطني
Ƣ ǅƓ ǅƈدƴƓ Ɣد اƗƜمƱƑ  «:و في هذا الصدد، يقول بن الشيƣ الحسين

 ǃǋǐ ǈلƑƸشƈ ƖǊƗǆا ǎƤة الǐرƏاƦƜال Ɣرǋƙلل ǏǆƯǋال ƧلƜ18الم ǏƻǆƑƜ1960 ǃل Û
ƑƢ ÛƑǊƓ رǐƨƗ Ɣرǋƙال ƖƟƓƬƈ ǏƗال ƔدǐدƜة الƾǐرƯال ǍلƳ ƑǐƮرا ǅكǐ دƴƓ ةƬ

Ǎمƨǐ Ƒم ƘداƟƗƨركة" اƗة المشǐارƦǋة الǆƜالل" üƓƾƗƨم ƖرƬƟ ƔرǐƢǓا ǇƤه Û
ƔدƑƾة الǐƾƓ ƔرƑشƗƨا ǅǋد Ưƾƺ ƑǊƏƑƮƳƈ Ǐƺ Ɣرǋƙ2» ال.  

) الشيلي، البيرو( و باستثناء بعƯ الزيارات التي قادته إلى أمريكا الالتينية
الوزارية،  ، لم يكن بن خدة متحمسا كثيرا للعمل تحت سلطة اللجنة1960سنة 

) كريم، بوصوف، بن طوبال(خاصة بعد Ʋهور خالفات حادة بين أعضائها الثالثة 
وكذلك التحدي الكبير الذي أصبحت تفرضه هيئة األركان، برفضها تطبيق األوامر 

  .3الصادرة عن الحكومة المؤقتة
و أمام هذا الخطر الذي أصبح يهدد وحدة الثورة التحريرية، لم يبق بن خدة 

اليدين، بل ضميرǉ الوطني فرƯ عليه التوسط بين القادة المتنازعين،   مكتوف
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سعيا منه للوصول إلى حل يرضي الطرفين ويحافƲ على تماسك ووحدة المسار 
  .الثوري 

و نستطيƴ أن نقول بƋن بن خدة قد قضى معƲم أوقاته في الفترة الممتدة من 
بين اللجنة الوزارية ، يحاول التوفيق 1961إلى غاية شهر أوت  1960بداية 

  ،ǎالمشتركة وهيئة األركان أحيانا، وبين أعضاء اللجنة الوزارية نفسهم أحيانا أخر
ǎبعدما اشتد الخالف بين كريم من جهة وبن طوبال وبوصوف من جهة أخر.  
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  :Ʋروف تعيينه-1
ليƩ من السهل علينا ،التطرق إلى كل األسباب واألحداث التي انتهت في  

، 1961األخير بتعيين بن خدة رئيسا للحكومة المؤقتة الثالثة في أواخر شهر أوت 
تلك السنة كثيرة وعديدة ، سواء كانت تلك التي  ألن هذǉ األحداث التي ميزت بداية

تتعلق بالجانب الجزائري، أو الفرنسي، ومƴ ذلك سنحاول قدر المستطاع أن 
  :نوجزها في النقاط التالية

،وبعدما 19611التطور الجديد الذي ميز السياسة الفرنسية ، بعد استفتاء جانفي * 
بشƋن مصير الجزائر ،نجد انه مƴ كان الجنرال ديغول يناور في خطاباته العديدة 

، قد أبدǎ أكثر جدية للتفاوƯ مƴ  الطرف الجزائري، وقد تجلى 1961حلول سنة 
  .19612ذلك منذ لقاء لوسرن في أفريل 

كما شهدت الساحة الفرنسية أوضاعا خطيرة، ميزها ميالد منƲمة الجيش * 
رمي أساسا إلى ، هذǉ المنƲمة التي كانت ت19613السري بمدريد في شهر فيفري 

،حيث نجد " الجزائر فرنسية"معارضة سياسية الجنرال ديغول ،و الدفاع عن شعار 
انها شرعت في أعمال إرهابية عديدة ، بداية بمحاولتها لالستيالء على السلطة، 

  .19614أفريل  22إثر االنقالب الفاشل الذي دبرǉ في 
بمدينة  1961ماي 20في افتتاح المفاوضات الجزائرية الفرنسية بشكل رسمي * 

وبعدها في مدينة لوغران على ) 1961جوان13–ماي 20(إفيان السويسرية 
  .19615جويلية  28و 20بين ) الحدود الفرنسية السويسرية 

تجدد الصراع والخالف بين الحكومة المؤقتة وهيئة األركان ،و هذǉ المرة كان  *
د جيش الحدود ، بعد اسقاط السبب هو حادثة الطيار الفرنسي، الذي اعتقله جنو

                                                 
1 -Paul Hennissart : la dernière année de l’Algérie Française, les Combattants du 

Crépuscule , Paris, 1970, P158. 
2 -Bernard tricot : les Sentiers de la Paix , Plon , Paris , 1972, P191. 
3 -Op,Cit. 
4 -De Gaulle : Mémoires d ‘éspoir , le renouveau , 1958-1962,Paris, 1970,P 128 
5 -Dahleb: Op.Cit, P144. 



  

، هذǉ الحادثة ساهمت بشكل كبير في تجدد 19611طائرته في نهاية شهر جوان 
قضي ياألزمة ،خاصة بعدما رفضت هيئة األركان تنفيذ أمر الحكومة المؤقتة التي 

بتسليم الجندي الفرنسي،و بعد كثير من األخذ والرد ،انتهى األمر لصالح الحكومة 
العقيد بومدين ،الرائد سليمان ،الرائد منجلي ( ل قادة هيئة األركانالمؤقتة ،مما جع
جويلية تتضمن استقالتهم من هيئة  15يقدمون رسالة بتاريƣ ) والرائد عزالدين

  .2األركان
  :Ƣ ǅƓ ǅǐǐƴƗدƳ ƔلǍ رƧƈ الƟكǋمة المƗƽƊة الƑƙلƙة-2

لم  أمام هذǉ األوضاع كلها،ونƲرا لكون المجلƩ الوطني للثورة الجزائرية
يجتمƴ في دورته العادية فƎنه استدعى ذلك، وانطلقت أشغاله في اليوم التاسƴ من 

  .19613شهر أوت 
تواصلت أشغال المجلƩ مدة ثالثة أسابيƴ ، تميزت بصراع عنيف بين 
أعضاء قيادة األركان وأعضاء الحكومة المؤقتة ،وخاصة فرحات عباƩ وكريم 

ة األركان انه غير متشبƴ بƎيديولوجية الثورة بلقاسم، فبالنسبة لǖول ،يرǎ قادة هيئ
وأنه معتدل أكثر مما ينبغي وغير قادر على مواجهة الحكومة الفرنسية، ويرون 
 ƴبالنسبة للثاني أنه لم يحسن الدفاع عن الملف الجزائري في مختلف اللقاءات م

ى هذǉ الجانب الفرنسي، وأنه قدم الكثير من التنازالت بدون فائدة تذكر، وردا عل
االتهامات التي التسند على دليل مادي،وزعت على المشاركين في الدورة محاضر 
جلسات التفاوƯ وعمل رئيƩ الحكومة وكريم بلقاسم على التشهير بقيادة األركان 

ƨƗلمƖ كü اǓمǋاü الƯ ǏƗلƜǋ ƑǊƗƓلƑǆƓ لƑǊ كمƖƑǐ هƏƑلة مǅ اƨǓلƟة «التي 
Ɠ üƢمƋ ƚƑƗƟǐ ƑلÛǈǐ راƗ ƖƟشƑǊƨƻǆ üƸƗ المǋƯƗرǋ ƔالǐƢƤرƓǋ ÛƔدǗ مƋ ǅمداد الدا

üمƜ Ǘǋ ƑǊة لƽƑǆ Ǘ ةǐƨƑǐƨ رǋمƉƓ«4 .  
                                                 

، التي راحت تلتقط صورا عن جيش الحدود ،انتهى األمر 84Fيتعلق  األمر بطائرة الجوسسة من طراز- 1
  .الحدود وبƋمر من العقيد بومدين جيش بƎسقاطها في مدينة الكاف من طرف وحدات

2 -Harbi :les archives…, Op.Cit ; P322. 
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4 -Abbas: L’auopsie..., Op.Cit P318. 



  

لكن رغم هذǉ الحملة الدعائية التي شنها كل من عباƩ وكريم بلقاسم ضد 
أعضاء هيئة األركان ، إال أن المجلƩ الوطني للثورة الجزائرية في هذا االجتماع 

يوسف بن خدة ، كون هذا  قد صادق باإلجماع على استبدال فرحات عباƩ ببن
األخير أحد القادة السياسيين في الحركة الثورية وواحد من المساعدين الرئيسين 
للشهيدين بن مهيدي وعبان أثناء توليهم تنƲيم المنطقة المستقلة بالوالية الرابعة 

اإلعداد لقرارات مؤتمر الصومام، وتجدر اإلشارة إلى أن بن خدة الذي وكذلك 
ل لجنة التنسيق والتنفيذ قد Ʋل وفيا للخط اإليديولوجي للثورة ولم عين عضوا بƋو

يفتƋ يطالب بعودة القيادة العليا للثورة إلى أرƯ الوطن عمال بƋولوية الداخل على 
Ɯ1الخار.  

لكن فرحات عباƩ لم ينƲر إلى عملية استبداله ببن خدة بهذا المنƲار ، بل 
الوطني، التي أصبحت بعد هذا  رأي في األمر انحراف خطيرا لجبهة التحرير

التعديل، حكرا على عناصر حركة انتصار الحريات الديمقراطية ،و يقول في هذا 
Ǌưǐر Ɯلǅƈ Ƒǐ الƟكǋمة المƗƽƊة الƜدǐدƔ لƴƗ ǃد ƗمǊƓƜ üƙة الƟƗرǐر « :الصدد 

 ÛƑدهƟǋ ةǐƯراƾمǐالد ƖƑǐرƟر الƑƬƗǆركة اƟ üƓ ÛƑǊƗƳǋمƜم Ǐƺ ǏǆƯǋال
 Ǐƺ ƖكǐƟ ǏƗال ƖامراƊلمƑƺ ةǐƯراƾمǐد الدƑƟƗǗا Ǐلƙد ممƑƴƓƋ ǍلƋ Ɩدƈ دƽ ƧǆǋƗ

 ǅǐǐرƏاƦƜال ǅǐلمƨء المƑلمƴة الǐƴمƜǋ ǎرƏاƦƜال ǅƑǐƓ2»لل.  
ولم يتوقف عباƩ عند هذا الحد بل أثار مسƋلة خطيرة جدا، تتمثل في 

ƴحيث " وقدماء االتحاد الديمقراطي" "المركزيين" الخالف الكبير الذي كان يجم
ǋ ǅاƗƟلǋا الƬدارƔ مǊƗمǋ ǅǐǐƦƑǊƗǆǗƑƓ ƑǆƑǐƋ ǅǐالمƻƯƗلƜƗ ÛǅǐمƲ المركǋǐƦ«:يقول

ǅƈ ǅǐƟ Ǐƺ اƑƟƗǗد الدǐمƾراǏƯ للǅƑǐƓ الƦƜاƏرƽ ǎد اƓƽ ǃưǆلƋ ǃǊلǊƓƜ Ǎة الƟƗرǐر 
ǏǆƯǋ3»ال.  
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إن فرحات عباƩ في تحليله هذا، لم يكن واقعيا وال منطقيا ،فمن جبهة 
جبهة التحرير الوطني  يؤكد انƲمام االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري إلى

حل التنƲيم وااللتحاق الفردي (، طبقا للشروط المعمول بها في ذلك الوقت 1956
  ).والتخلي عن األيديولوجية السابقة

و من جهة أخرǎ يعلل إبعادǉ عن رئاسة الحكومة بكونه فقط من االتحاد 
 –التعبير  إن صح –الديمقراطي للبيان الجزائري،أما جمعية العلماء ، فƎن ممثلهم 

قد أبعد من التشكيلة الثانية التي كان يرأسها عباƩ نفسه، ولم ير يومها داعيا 
  .للتعليق على هذا األجراء، بل اعتبرǉ عمال طبيعيا

وهو نفƩ الشيء ما ذهب إليه األستاذ محمد حربي بشƋن تعيين بن خدة 
السبب على رأƩ الحكومة المؤقتة خلفا لعباƩ ،حيث أورد في إحدǎ كتبه أن 

  :وهما  نالرئيسي في هذا التغيير يكمن في مسƋلتين أساسيتي
الخالف السائد بين قدماء اللجنة المركزية وعباƩ منذ تƋسيƩ الحكومة المؤقتة - 1

،و قد تجلى ذلك أكثر عندما قرر بن خدة االنسحاب وعدم 1958في سبتمبر 
وطني للثورة المشاركة في الطاقم الحكومي المنبثق عن االجتماع للمجلƩ ال

    1960.1الجزائرية في جانفي 
أما السبب الثاني يكمن في ،محاولة أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة التخفيف - 2

من حدة األزمة التي سببتها قيادة األركان ، خاصة بعدما اتهمت عباƩ باالعتدال 
قبل وعدم تشبعه بƎيديولوجية الثورة، وبالتالي عدم قدرته على التفاوƯ حول مست

ومصير الجزائر،و على هذا األساƩ تقرر استبداله ببن خدة الذي يعتبر األقرب 
، وباعتبارǉ أيضا أحد 1954إلى المسار الثوري الذي أقرته وثيقة أول نوفمبر 

المناضلين القدماء داخل حركة انتصار الحريات الديمقراطية ،و هذا يعني اقتسامهم 
 .2ير وفقه الثورة التحريريةنفƩ الرأي والمنهƝ الذي ينبغي أن تس

                                                 
1 -Harbi : le FLN ..., Op.Cit, 282. 
2 -harbi : le F.L.N.Op.cit.P282 



  

لكن هذا الطرح الذي تقدم به األستاذ حربي ،يبقى محدود ونسبي باعتبار 
أن بن خدة لم يكن الوحيد الذي ينتمي إلى حركة انتصار الحريات الديمقراطية ، 
بل هناك شخصيات عديدة مؤهلة لرئاسة الحكومة المؤقتة ، على غرار دحلب، 

  .وقƴ االختيار على شخص بن خدة يزيد ، وغيرهم ،و مƴ ذلك
أن بن خدة رفƯ في بداية األمر، قرار تعينه على 1و يذكر بن شيƣ الحسين

رأƩ الحكومة بسبب تواجد مقرها خارƜ الوطن، ولم يتقبل األمر إال بعد وساطة 
  .2دحلب ويزيد

أما بن خدة فذكر، أن قرار تعيينه على رأƩ الحكومة المؤقتة ، لم يكن   
ات سياسية أو إيديولوجية، وإنما جاء هذا القرار بعد مداوالت المجلƩ نتيجة حساب

الوطني للثورة الجزائرية ، التي اتسمت بالحرية والديمقراطية كما كان معموال به 
سابقا، وهو أن األقلية تخضƴ لقرار األغلبية وعليه وانطالقا من هذا المبدأ ،اتخذ 

ئيسا للحكومة المؤقتة ، خصوصا المجلƩ قرار إقالة عباƩ وتعيين بن خدة ر
Ɯ3الضغط الشديد الذي مارسه قادة الثورة في الداخل على المسؤولين في الخار.  

3-ƔدƢ ǅƓ ƹƨǋǐ ǅƓ ƔدƑǐƽ ƖƟƗ ةƗƽƊمة المǋكƟال ǃƑǊم:  
، توجه بن 1961أوت  27بعد انتهاء أشغال المجلƩ للثورة الجزائرية في    

مشاركة في مؤتمر دول عدم االنحياز، لل) بلغراد(خدة إلى العاصمة اليوغسالفية 
، التقى خالله بƋكبر الشخصيات 1961الذي عقد بين يومي الفاتح والسادƩ سبتمبر 

" تيتو"البارزة داخل حركة عدم االنحياز على غرار الرئيƩ اليوغسالفي 
  .من أندونيسيا" ،سوكارنو" نهرو"والهندي

                                                 
1 - ƴالحسين، مصدر سابقحوار م ƣبن الشي  
ن تجدر اإلąشارة ، أن بوصوف قام بمساعي كبيرة من أجل إقناع بن خدة بقبوله منصب رئيƩ الحكومة، لك- 2

هذا ألخير رفƯ الفكرة واعتبرها تتناقƯ مƴ أفكارǉ ومبادئه التي تقضي بدخول الحكومة إلى أرƯ الوطن، 
ثم  عقد اجتماع المجلƩ الوطني للثورة ومناقشة أهم المسائل المطروحة إال أن بن خدة في ƈخر المطاف قبل 
Ʋر                       هذا المنصب وكان ذلك بعد وساطة عدة أطراف من بينهم دحلب ويزيد أن

 Courriére : les Feux de désespoir , Fayard, 1970, P920  
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ن ينتزع اعتراف ثالث ستطاع بن خدة في األخير وعلى مدǎ ستة أيام ، أا  
  .1ويوغسالفيا,دول بالحكومة المؤقتة ،ويتعلق األمر بغانا وأفغانستان 

، شرع في تنƲيم الحكومة 1961سبتمبر  06و عند عودته إلى تونƩ يوم   
وتسطير برنامƝ عمل يتماشى مƴ الرهانات والمسائل المطروحة، على وجه 

إحدǎ المسائل الخطيرة التي ما الخصوص ،معالجة أزمة هيئة األركان التي تمثل 
،ثم تƋتى في الدرجة الثانية مسƋلة 1959فتƋت تهدد وحدة الثورة منذ صائفة 

  .2المفاوضات مƴ الطرف الفرنسي
هذǉ هي المسائل أو باألحرǎ التحديات التي سيواجهها بن خدة خالل   

ه كرئيƩ إشرافه على الحكومة المؤقتة الثالثة، فƎلى أي مدǎ سيوفق في تƋدية مهام
Þللحكومة  

3-1-ǅƑركǓة اƏǐمة هƦƈ ƦǋƑƜƗ:  
من المعلوم أن أعضاء هيئة األركان قد قدموا استقالتهم إلى الحكومة   

 ƣلة 1961جويلية 15المؤقتة بتاريƋالمس ǉفي هذ Ʃقبول أو (، ولم يفصل عبا
،و مƴ مجيء بن خدة على رأƩ الحكومة المؤقتة ، عمل في بداية )رفƯ االستقالة

بقبول استقالة هيئة األركان ، وبالتالي استبدالهم بƋعضاء جدد أكثر طاعة األمر 
،لكن العقيد بومدين ومساعديه شرعوا في حملة دعائية ضد بن خدة، 3وانضباط

،متهمين إياهم بعمالء االستعمار ،مشيرين ) بالخصوص كريم (وبعƯ الوزراء 
لجزائري والفرنسي، في ذلك إلى سلسلة اللقاءات السابقة التي جمعت الطرف ا
،وبالتالي العمل "ميت"ووصل بهم األمر إلى حد اعتبار الحكومة المؤقتة، جهاز

بƋوامرها يؤدي حتما إلى الفشل والهزيمة أمام االستعمار الفرنسي، كما أشار 
أعضاء هيئة األركان في حملتهم الدعائية، أن إقالتهم أمر ليƩ من صالحيات 

  .4مجلƩ الوطني للثورة الجزائريةالحكومة وإنما من صالحيات ال
                                                 

  .224،مصدر سابق، ص  ...ƑƗرơǐ: الزبيري - 1
2 -Couriére: les Feux ..., Op.Cit , P919. 
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جويلية  15و الواقƴ أن أعضاء هيئة األركان ،لما أعلنوا عن استقالتهم في   
،كانوا في حقيقة األمر يريدون جƩ نبƯ الحكومة المؤقتة واختبار قوة 1961

،و لما تƋكدوا من ضعفها الذي كان وليد الخالف والصراع 1وفعالية سلطتها عليهم
ا ،استغل أعضاء هيئة األركان تلك األوضاع وطالبوا بالعودة بين بعƯ أعضائه

إلى مناصبهم من جديد ، وأمام هذا التحدي والتهديد الذي اصبحت تشكله هيئة 
  األركان ،وتحت عدة ضغوط ،لم يجد بن خدة حال سوǎ تلبية مطالبهم أي 

 على رأƩ هيئة) بومدين منجلي ، قايد(إعادة تنصيب نفƩ األعضاء القدماء 
  .2األركان 

ƑƮƳƈ ǅƈ ǘƴƺء هƏǐة اǓركƽ ǅƑدمǋا « :وفي هذا الصدد يقول بن خدة
 ǍلƳ ردƗ ƖƟƓƬƈ ƑدهƴƓǋ Û لةƑƾƗƨǗا ǇƤمة هǋكƟال ƖلƓƽ دƽǋ Û ǃǊƗلƑƾƗƨا
الƟكǋمة ƓرƳǋ ƖƑǐƽراƭƏ مǅ الƟدǋد الشرǐƽة ǋالƸرǐƓة ƑƯƗلƓ ƒرƱǋƜ هƏǐة 

 ǅƈ مةǋكƟال ƖǐشƢ دƽǋÛ ƑمƽƑƻƗ مةƦǓاد اƦ Ƒمم ǅƑركǓد اǋǆƜال ǅǐƓ ǃدƑƬƗ Ʋƾǐ
 Ƨكƴǆǐƨ اƤهǋ Û ǅǐمدǋƓ رƑƬǆƈǋ ةƗƽƊمة المǋكƟر الƑƬǆƈ ǅǐƓ ǎƈ دǋدƟال Ǐƺ
 ǃƮƢ Ǐƺ ǅƟǆǋ مةǐƢǋ ǈƜƏƑƗǆ ǅǋكƗǋ مةƑƳ ةƻƬƓ ƲƮǋال ǍلƳ ƿش ǅǋدƓ

ƖƑƮǋƑƻ3»الم.  
الكǐƙر مǅ اǐ ƔǋƢǓلǋمǏǆǋ شǋƾǐǋÛƑǐƬƢلǅǋ « :ويضيف بن خدة كذلك

Ǔة اƏǐه ǅم ƑرمƑƬ Ƒƻƽǋم ƤƢƗƗ ǃا لƤƑلم ǅƈ Ƒكم ÛƿدǐƓ ƖǆƑة كƯلƨال ǅƈ Ʋم ÛǅƑرك
 ƿملƈ Ǘ Ǐǆǆƈ ةƾǐƾƟالǋ Û ƚرƑƢالǋ üƢالدا Ǐƺ رǐƓد كǐƬرƓ ƲƗمƗƗ ƖǆƑمة كǋكƟال
 ǍلƳ ƑǊلƑمƳƈ ƧرƑمƗ ƖǆƑك ǏƗة الƗƽƊمة المǋكƟد الǐƓ ƖǆƑة كƯلƨلƑƺ ÛةƯلƨال ǇƤه

 ƔدƑǐƾال ǇƤه ƑهƤƢƗƗ ǏƗال Ɩراراƾلل Ƥƻǆم ǗƋ Ƒǆƈ Ƒمǋ Û ةǐƳƑمƜال ƔدƑǐƾال ƧƑƨƈ ǏƗال
  ..4»كƗ Ǐƺ ƖǆƑلƿ الƗƻرǐƷ Ɣر مƜƨǆمة

                                                 
1 -Couriére : les Feux... , Op.Cit, P919. 
2 -Ibid. 
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إن ما يفهم من كالم بن خدة ،هو أنه كان يرغب في إنهاء مهام أعضاء 
هيئة األركان ،نƲرا لǖزمة التي أحدثوها في مختلف مؤسسات الثورة، والتي 
تنعكƩ حتما على األوضاع الداخلية والخارجية للثورة، لكن بعƯ الوزراء في 

ذا اإلجراء ،ونعني بوصوف وبن طوبال، الذين كانا دوما الحكومة عارضوا ه
حريصين على حماية أعضاء هيئة األركان ،ولم يكن بمقدور بن خدة تجاوز سلطة 
هذين الوزيرين نƲرا للسمعة والوزن القوي الذي كانا يتمتعان به داخل الحكومة،و 
ل من جهة أخرǎ نجد أن بن خدة قد وضƴ المصلحة العليا للثورة فوق ك

االعتبارات ،و قرر إعادة أعضاء الهيئة المفصولين إلى مناصبهم تجنبا Ǔية 
  .1مواجهة أو انقسام قد يمƩ بوحدة الجيش على الحدود الشرقية والغربية للبالد

ومƴ ذلك نجد أن أعضاء هيئة األركان لم ينƲرو إلى قرار بن خدة بهذا 
مة المؤقتة ، وبدل أن يعملوا المنƲار وإنما اعتبروǉ انتصار جديد لهم على الحكو

سويا مƴ هذǉ األخيرة لمواجهة المرحلة القادمة من الكفاح الشعب الجزائري 
نجد انهم واصلوا حملتهم الدعائية ضد الحكومة، وفي مقدمة ) المفاوضات(

بن خدة وكريم وقد تجلى األمر كذلك خالل االجتماع الوزاري الذي : أعضاءها
، بمدينة المحمدية بالمغرب األقصى ، 1962ر جانفي ترأسه بن خدة في بداية شه

حيث برزت إلى السطح أزمة جديدة سببها الرئيسي هم أعضاء هيئة األركان، 
اللذين أصبحوا يطالبون بتشكيل مكتب سياسي لجبهة التحرير الوطني ،يكون بمثابة 

راح رفضه السلطة الفعلية للثورة ويلغي تدريجيا سلطة الحكومة المؤقتة ، هذا االقت
بن خدة وكريم، اللذان  أصرا على إقالة أعضاء هيئة األركان التي لم تستخلص 
الدروƩ من األزمات السابقة وإنما استمرت في عملها الدعائي الذي يبث الشقاق 

لكن مرة أخرǎ ، نجد .2والمواجهة بين قادة الثورة في هذǉ الفترة الحساسة بالذات 
قتراح كريم ، واعتبروا قرار اإلقالة يمكن أن أن بوصوف وبن طوبال قد رفضا ا

                                                 
1 -Stora: Op.Cit,P 129.  
2 -Courriére: les Feux ..., Op.Cit, P925. 



  

يشكل مواجهة مباشرة بين وحدات جيش الحدود المساندة لقادة هيئة األركان 
 .1والحكومة المؤقتة

و الواقƴ أن بوصوف وبن طوبال كانا يرميان إلى قطƴ الطريق أمام كريم 
 الذي أصبح مƴ مر األيام يحضى بدعم شعبي ودولي كبرين ، خصوصا بعد

، وهذǉ 1961ترأسه الوفد الجزائري في المفاوضات التي انطلقت منذ ماي 
،التي لم يتقن قواعدها كل من بوصوف وبن طوبال ستكلفهما غاليا ،خالل "اللعبة"

  Ʃالمرحلة االنتقالية ،أي بعد انتهاء المفاوضات الجزائرية الفرنسية في مار
19622.  
استغلوا نفوذ بوصوف وبن طوبال أما بالنسبة ألعضاء هيئة األركان ،فقد   

داخل الحكومة المؤقتة من جهة ،وخالف هذين األخيرين مƴ كريم من جهة 
أخرǎ، لفرƯ سلطتهم على هيئة األركان وتكريƩ الخالف مƴ الحكومة المؤقتة، 
هذا الخالف اتضحت معالمه أكثر خالل اجتماع المجلƩ الوطني للثورة الجزائرية 

، أين نجد المعارضة الشديدة التي أبداها 1962ري فيف 27و 22المنعقد بين 
أعضاء هيئة األركان بخصوص مشروع المفاوضات التي شرعت فيها الحكومة 

تهدف فرنسا من خالله إلى اإلبقاء على " استعمار جديد"المؤقتة واعتبرته بمثابة 
تواجدها في الجزائر،متهمين في ذلك بن خدة بالطواطƐ مƴ كريم الذي لم يحسن 

  .3لدفاع عن القضية الجزائرية في كل اللقاءات التي جمعته مƴ الطرف الفرنسيا
إن ما يفهم من هذǉ االنتقادات التي وجهها أعضاء هيئة األركان ضد 
الحكومة المؤقتة التي يرأسها بن خدة ،ما هي في الحقيقة إال دعاية مغرضة هدفها 

عن الحكومة تحسبا لمرحلة  األساسي هو اإلنفراد بالسلطة وعزل القاعدة الشعبية
، وإذا لم يكن األمر كذلك كيف نفسر اكتفاء 4ما بعد المفاوضات ووقف إطالق النار

أعضاء هيئة األركان بالمعارضة واالنتقاد والتهجم على الحكومة، دون تقديم 
                                                 

1 - Ibid, P925. 
2 -Ibid, P929. 
3 -Abbas : L’autopsie …, Op.Cit, P256. 
4 -Hamdani : Op.Cit,P 239. 



  

البديل، وبمعنى ƈخر، إذ كانت المفاوضات مƴ الطرف الفرنسي تعتبر حقا 
الحل الذي كانت هيئة األركان تراǉ أكثر مالئمة واستجابة ما هو " استعمار جديد"

Þلطموحات الشعب الجزائري.  
لم يقدم أعضاء هيئة األركان حلوال أخرǎ ، في خالفها مƴ بن خدة بشƋن 

،أي " ديان بيان فو الثانية"المفاوضات ،ماعدا حل واحد يتمثل فيما يسمونه 
ك ،مواصلة الحرب إلى غاية االنتصار على الطريقة الفيتنامية ،ونقصد بذل

،فهل من المعقول أن يحقق أعضاء هيئة األركان 1االنتصار عسكريا في الميدان 
خيارهم العسكري Þ وهم الذين عجزوا حتى في االقتراب من الحدود، وقد أشرنا 
سابقا إلى رفضهم لعدة مرات أوامر الحكومة المؤقتة التي تقضي بدخول جيش 

كة ،كما عجزوا كذلك عدة مرات في تمرير األسلحة إلى الحدود إلى ميدان المعر
  .2الواليات الداخلية

الندري كيف ينوي أعضاء هيئة األركان تحقيق االنتصار العسكري بƋيدي 
Þمن الشهداء ǎوهل كانوا ينوون التضحية ،بمليون أو ثالثة ماليين أخرÞ فارغة.  

وبعƯ أعضاء  أما بالنسبة إلى التهمة التي حاولوا إلصاقها ببن خدة
الحكومة، فهي ديماغوجية واضحة، أراد من خاللها أعضاء هيئة األركان ضرب 
مصداقية الحكومة المؤقتة التي كان يعول عليها غالبية الشعب الجزائري في قيادته 
نحو االستقالل ،ورغم ذلك فƎن التهمة في حد ذاتها تعتبر في منتهى الخطورة ،و 

، " االستعمار الجديد"و السكوت عنها ألن عبارة ه - حسب رأينا–األخطر من ذلك 
تعني بطريقة مباشرة الطواطؤ مƴ العدو ، وخيانة عضمى لمبادئ الثورة 
التحريرية، ولǖسف الشديد نجد أن أغلبية المؤرخين في كتاباتكهم التزموا الصمت 

ÞلةƋالمس ǉعن هذ.  
وال أساƩ  أما نحن ، فنقول بكل تواضƴ وموضوعية، أن هذǉ التهمة باطلة

لها من الصحة، ويبدوا أن بومدين لم يكن على دراية بان في الوقت الذي كان ينعم 

                                                 
1 -Courriére : les Feux…, OP.Cit,P923 
2 -Abbas: L’autopsie…, Op.Cit,217. 



  

فيه بنور العلم في  األزهر الشريف ، كان بن خدة يعاني من أبشƴ أنواع التعذيب 
بسبب نشاطه الدعائي ضد االستعمار ) DST" (الدي Ʃƈ تي"داخل مقرات 

حكم عليه باإلعدام غيابيا باإلعدام بسبب الفرنسي، وفي نفƩ الوقت كان كريم قد 
االستعمار الجديد "مناهضته للنƲام االستعماري كذلك، فهل يعقل أن تصدق تهمة 

Þعلى بن خدة أو كريم.  
3-2-Ǐƨǆرƻال ƹرƯال Ʋم ƖƑƮǋƑƻالم:  

في الوقت الذي كان بن خدة ،يسعى إلى كسب المزيد من الدعم العسكري 
في إطار دول عدم االنحياز ،كان الجنرال ديغول  والديبلوماسي للقضية الجزائري،

، الذي  Bernard Tricotيستمƴ إلى مستشاريه وفي مقدمتهم السيد برنار تريكو 
تجرأ بمصارحته بما يجري في الجزائر وما ترتب عنه من عواقب وخيمة بالنسبة 

  .1للشعب الفرنسي
بية التي أما عن الجزائر فقد توقف تريكو طويال عند المƲاهرات الشع

، وقدم 1961نƲمتها جبهة التحرير الوطني، بمناسبتي الفاتح والخامƩ جويلية 
شروحا وافية عن الالفتات والشعارات التي كانت تنادي بوحدة الشعب ووحدة 
التراب الوطني، وتعبر عن مساندة الجماهير السياسية الحكومة المؤقتة وتطالب 

مل للتراب الوطني، بما في ذلك بالتفاوƯ معها على أساƩ االستقالل الكا
الصحراء،لم ينƩ المستشار تذكير ديغول بƋن تلك المƲاهرات قد كلفت الشعب 
الجزائري حوالي مائة قتيل وأزيد من أربعمائة جريح،كما أطلعه أيضا على 
تصاعد العمل العسكري والفدائي الذي تقوم به جبهة التحرير الوطني، التي 

افة التراب الجزائري،و من جهة أخرǎ فƎنه لم أصبحت بالفعل تسيطر على ك
  .2يخف عليه تزايد النشاط التخريبي الذي تقوم به منƲمة الجيش السري

و أما عن فرنسا، فƎن جل التقارير أجمعت على أن أغلبية الشعب فيها، 
أصبحت ال تخفي تذمرها من سياسة الجنرال ديغول التي طغت عليها حرب 

                                                 
  .225مرجƴ ،سابق ،ص  ƑƗ...Ûرơǐ : الزبيري - 1

2 -Henissart: OP.Cit.P 216 



  

ل وتغذيب وتمرد الجنراالت ù في الوقت الذي تزيد فيه الجزائر، بما فيها من قت
  .1األوضاع تدهورا في المجالين االقتصادي واالجتماعي خاصة

ولم يكن الجنرال ديغول متعودا على سماع مثل هذǉ الحقائق المزعجة، 
خاصة بعدما تناقلت مختلف وكاالت األنباء العالمية في اليوم السابƴ والعشرين من 

، تعيين بن خدة على رئاسة الحكومة المؤقتة خلفا لفرحات   1961شهر أوت 
Ʃ2عبا..  

وعلى هذا األساƩ ،ورغبة منه في طمƋنة الحكومة المؤقتة الجزائرية 
الجديدة ودعوتها إلى استئناف المفاوضات، شرع الجنرال الديغول في سلسلة من  

ئر للتƋكيد الزيارات إلى فرنسا ، في كل مناسبة كان يتطرق إلى موضوع الجزا
على انه لم يعد متمسكا بالطرح الذي منƴ الطرفين من التقدم في طريق الحوار، 

عقد ندوة صحفية تعرƯ فيها لمسƋلة 1961في الخامƩ من شهر سبتمبر 
الصحراء بكيفية لم تكن متوقعة ،إذ اعترف بسيادة الجزائر عليها ، واعتبر ذلك 

ǅƈ « جاء في تلك الندوة الصحفيةمن البديهيات التي ال تقبل المناقشة ومما 
 Ƒمƈ ÛرƑƓƗƳǗا ǅǐƴƓ Ʋƽاǋال ƤƢƉƗǋ ƑǆƟلƑƬم ǅمƮƗ ǏƗال ƿلƗ ǗƋ ǅǋكƗ ǅل ƑǆƗƨƑǐƨ
 ǅا Ǐƺǋ ÛƑهمƑǆƻشƗاك ǅǐƤالل ƦƑƸالǋ üǋرƗƓال üǘƸƗƨة اǐرƟ Ǐƺ üƙمƗƗƺ ƑǆƟلƑƬم
Ɨكǅǋ لƑǆ مƑƯراƼǋƾƟǋ Ɩ الƈÛ üƾǆمƑ الǋاƜǋǐ Ǘ ǈǆƌƺ Ʋƽد ƦƜاƏرǋ ǎاƟد ƻǐ Ǘكر 

 ǅǋك Ǐƺ راءƟƬلة الƉƨم ǅƈ ƿلƤ Ǎǆƴمǋ ÛرƏاƦƜال ǅء مƦƜƗǐ Ǘ ءƦƜ راءƟƬال
ǈǆم Ƶǋرƻمر مƈ«3  

هكذا إذن لم يعد هناك ما يحول دون تقدم المفاوضات وال مانƴ من 
خاصة أن ديغول ، أكد في ندوة أخرǎ بتاريƣ الثامن من سبتمبر   ااستئنافه
رǐة ƴƓǋد Ƥلƿ اƑƗƻƗƨǗء ǋƾǐƨد ƋلƧǐƨƉƗ Ǎ الدǋلة الƦƜاƏ«:صرح بƋن1961

  .ƜƗ«4رǎ اƖƑƓƑƢƗǆǗ الƑǊǆƳ ƼƙƓǆƗƨ ǏƗ الƟكǋمة الǐƏƑǊǆة
                                                 

1 -Tricot: Op.Cit, P186 
2 -Harbi: le FLN…, OP.Cit.289. 
3 -Tricot : Op.cit , P187. 
4 - Tricot : Op,Cit. 



  

و قد درƩ بن خدة، جميƴ تصريحات الجنرال ديغول، وحينما لمƩ فيها 
 ƴحد للحرب، قدم اقتراحا عمليا يهدف إلى تحقيق ذلك م ƴجدية ورغبة في وض

ƟƗرǐر ǊƓƜ ǅƈة ال«1961أكتوبر 24اختصار الطريق ، بالفعل فƎنه أعلن يوم 
الǏǆƯǋ مƴƗƨدƔ لƼǘƯƋ ƹƽǋ الƑǆر ǋƺرا مƢƗ üƓƑƾلƺ Ǐرƺ ǅƳ ƑƨǆكرƾƗ Ɣرǐر 
 üƙة مƻلƗƢالم ƑǐƑƮƾال üƑƟƗ ƿلƤ دƴƓ ÛرƏاƦƜال üǘƾƗƨا ǅƳ ƑǊǆǘƳƋǋ رǐƬالم
 ǏǆƾƗالǋ ǎدƑƬƗƽǗا ǅǋƑƴƗالǋ ةǐƨǆرƻال Ɩاǋƾء الǘƜƋǋÛ ةǐƓǋرǋǓة اǐلƽǓا ƲƮǋ

  .ǋ«1الƳ ǏƺƑƾƙلǍ الƟكǋمة الƦƜاƏرǎ المƾƗƨلة
و بعد هذǉ الفكرة التي اقترحها بن خدة، بƋربعة أيام فقط وقƴ لقاء بين الوفد 
 ƴالفرنسي في مدينة بال السويسرية ،ودام يومي الثامن والتاس ǉيرƲالجزائري ون

،درست خاللهما وثيقة عمل صادرة عن 19612والعشرين من شهر أكتوبر 
  :ة، تتمثل فيما يليالحكومة الفرنسية،تتضمن مجموعة من النقاط األساسي

احتفاƲ فرنسا بالمنشƉت العسكرية التي تمكنها من اإلبقاء على اتصالها  -
  .3ومن مواصلة تجاربها النووية والفضائية ابƎفريقي

إنشاء هيƉت مشتركة إلستغالل الثروات الطبيعية الجزائرية مƴ تƋكيد  -
 .الحقوق المكتسبة في مجال التنقيب عن البتول والغاز

- ǖقلية األوروبية ،منحهم االزدواجية في الجنسية ، احترام دينهم بالنسبة ل
 .ولغتهم وحالتهم الشخصية، وتمتعهم بكامل الحقوق المدنية

                                                 
أن هذا االقتراح ال يعدوا أن يكون مجرد القيام، بمبادرة سياسية إذ كان ديغول ƈنذاك هو « يقول بن خدة -  1

البادئ دائما باتخاذ المبادرات وكان هدفنا من اتخاذ هذǉ المبادرة يرجƴ إلى أسباب لها عالقة بالوضƴ الداخلي، 
إذ كنا نخشى قبل كل شيء من المرحلة االنتقالية ،أي تلك المرحلة التي تسمى باالنتقال من حالة الحرب إلى 

ولمزيد من اإلطالع أنƲر في كتاب بن  » حالة السلم ،كما كنا نتوقƴ أيضا الخطر من المنƲمة الجيش السري، 
  . شƑǊداǋ Ɩمǋاƹƽ: خدة

2 -Ƌسعد دحلب ،محمد أاصديق، بن يحي ،أما الوفد الفرنسي : لف من كان الوفد المشارك في هذا اللقاء يت
إضافة إلى الوسيط السويسري  Bruno de leusseلوسي  Claude chailletحضر كل من كلود شوايي 

 Ƹالسيد واليفي لونOlivier long  
3 -Dahleb : Op.Cit ,P152 



  

الضمانات التقنية المتعلقة بتقرير المصير ، تتوالها الهيئة التنفيذية المؤقتة،  -
التي ستتكفل بوضƴ قوائم المنتخبين وتشرف على سير االنتخابات بواسطة 

 .1جان الرقابةل

وضƴ المرسى الكبير لمدة غير محدودة ،تحت تصرف الجيش الفرنسي  -
 وكذلك قاعدة رقان

الفرنسيون بƋن المحادثات تنتهي في نهاية نوفمبر ،و اإلعالن عن  اعتقدوبهذا  
 29، وبعد رفƴ جلسة هذا اللقاء في 1962وقف إطالق النار سوف يعلن في بداية 

ان على أن يرد الوفد الجزائري عن المقترحات ، اتفق الوفد1961أكتوبر 
- 9يومي " بال"الفرنسية، خالل لقاء ƈخر ،برمƝ له أن يكون في نفƩ المكان 

  .1961نوفمبر10
 ƴخالله جمي Ʃلكن قبل إجراء هذا اللقاء ،عقد بن خدة اجتماعا وزاريا، در

بمثابة المقترحات الفرنسية، وخرجوا أثناء هذا االجتماع بعدة مالحƲات كانت 
 .2الموقف الرسمي للحكومة المؤقتة  اتجاǉ بعƯ المسائل العالقة بين الطرفين

،انتدب بن خدة كل من رضا مالك وبن يحي 1961وفي التاسƴ نوفمبر 
،و التعبير عن موقف الحكومة المؤقتة ،بخصوص 3الثاني " بال"لحضور لقاء 

فد الجزائري، في المقترحات الفرنسية، هذا الموقف الذي اختصرǉ أعضاء الو
  :النقاط التالية

فƎنها تختار بين الجنسية الجزائرية أو الفرنسية : بالنسبة لǖقلية األوروبية -
فقط بدون إزدواجية الجنسية،وأضاف الوفد الجزائري أيضا بƋن مشاركة 

  .4األقلية األوروبية في مجالƩ المنتخبة تكون حسب األهمية العددية

                                                 
1 -Redha Melek : L’Algérie à Evian , Histoire des négociations Secrétes , (1956-

1962) , 2d ,Dahleb , Alger , 1993, P170. 
2 -Olivier long :  le dossier Secret des Accords d’Evian , Une mission suisse poure 

la paix en Algérie, OPU , Benaknoun , Alger , 1989, 184. 
3 Melek : Op.Cit, P¨178. 
4 -Dahleb : Op.Cit.P161 



  

بخصوص مرسى الكبير، هذǉ القاعدة البحرية ،  بالنسبة للتواجد العسكري،و -
يجب أن تكون سيادة الجزائر عليها كاملة، أما استغاللها من طرف فرسا، 

 .فال يكون إال بعقد إيجار قابل للتجديد

كما ألح الوفد الجزائري على وقف التجارب النووية والفضائية على كامل  -
ي تحتفƲ بها فرنسا في التراب الوطني ،و بين أن القواعد العسكرية الت

الجزائر ال تستخدم لضرب الدول اإلفريقية ،وكذلك وضƴ جدول زمني 
 .1لجالء القوات الفرنسية

بالنسبة للمرحلة االنتقالية التي تمتد من تاريƣ وقف إطالق النار إلى إعالن  -
 .نتائƝ االستفتاء ،فقد حددها الوفد الجزائري بستة أشهر

تة، يجب ان يترأسها جزائري ،و تقوم هذǉ الهيئة أما الهيئة التنفيذية المؤق -
 2بالتحضير لالستفتاء والتكفل بالشؤون اإلدارية

 ùكما جاء في رد الوفد الجزائري، ضرورة إشراك الوفد الجزائري المعتقل ب
دخل في إضراب عن الطعام، " بن بلة"خاصة أن أحد شخصيات الوفد " ألوني"

القاضي يعدم السماح له بالمشاركة في  احتجاجا على أمر السلطات الفرنسية
  .3المفاوضات العتبارات بروتوكولية كما زعم الطرف الفرنسي

وبعد رد الوفد الجزائري على كل النقاط التي طرحها الجانب الفرنسي ،رفعت 
، واتفق الطرفان على أن تبقى االتصاالت 1961نوفمبر  10جلسة هذا اللقاء يوم 

دحلب ،حيث كان األول مرفوقا  -لى غاية لقاء جوكƩبينهما ،بالفعل كان ذلك إ
،خالل هذا اللقاء الح 1961ديسمبر  09في " بن يحي"بدولوƩ ،والثاني مرفوق ب

فيه دحلب على ضرورة توضيح الموقف الفرنسي لمقترحاته ،كما طلب أيضا 
، وبعد ذلك دخل دحلب إلى تونƩ 4"ألنوي"بضرورة زيارة الوزراء المعتقلين ب

                                                 
1 - Ben Khedda : les accords d’Evian , la Fin de la guerre d’Algérie , OPU, alger, 
1998, P31. 
2 -Ibid 
3 -Long: Op.Cit, P107. 

تحصل الوفد الجزائري على موافقة من طرف السلطات الفرنسية تقضي بزيارة الوزراء المعتقلين وتم - 4
  .بواسطة بن طوبال وبن يحي 30/12/1962ذلك يوم 



  

ن خدة بنتائƝ هذا اللقاء ، ثم طرحها على مجلƩ الوزراء الذي عقد اجتماعا ليعلم ب
، تم خالل ) 1962جانفي 10-04( 1962في أوائل جانفي ) المغرب(بالمحمدية 

هذا االجتماع دراسة ومناقشة جميƴ االقتراحات الفرنسية، واالستعداد للقاءات 
لمفاوضات رغم معارضة القادمة ،خاصة بعدما وافق كل الوزراء على مواصلة ا

  .1قادة هيئة األركان لهذǉ الفكرة
بعد انتهاء االجتماع الوزاري الذي عقدته الحكومة المؤقتة في بداية جانفي، 
وبعد ربط االتصال بالوزراء المعتقلين بƋلنوي ،تقرر لقاء ƈخر بين الوفد الجزائري 

قريبة من (رنسية الف les Rousses"لي روƩ "والفرنسي،و كان هذǉ المرة بمدينة 
، وقد كان الوفد الجزائري يتكون 1962فيفري  19-11،أيام ) الحدود السويسرية

بن طوبال ، دحلب ، محمد يزيد، بن يحي ، رضا مالك والصغير : من السادة 
Ʃجوك Ʃمصطفاوي ،أما الوفد الفرنسي فقد مثله كل من لوي(Louis Joxe) 

و (Robert Buron)رون وروبر ب(Jean de Borglie )وجون دوبروغلي
 Ʃوالجنرال دي كاما Ʃدولو(du camas)2و كلود شايي.  

يعد هذا اللقاء أحد المحطات الهامة في تاريƣ المفاوضات الجزائرية الفرنسية 
حيث نوقشت فيه أهم القضايا الحساسة التي طرحت في اللقاءات السابقة ،و خلص 

  .3الطرفان في النهاية إلى ما يلي
Ƌن تحتفƲ ببعƯ القواعد العسكرية كمرسى الكبير ومناطق طالبت فرنسا ب -

  .التجارب النووية والفضائية
تمسك الطرف الفرنسي بمبدأ ازدواجية الجنسية للفرنسيين المقيمين  -

بالجزائر، في حين رفƯ ذلك الوفد الجزائري واقترح االختيار بين 
 .الجنسية الجزائرية أو الفرنسية

خصوص مشاركة الزعماء األربعة المسجونين في جدد الوفد الجزائري مطلبه ب
المفاوضات إال أن الوفد الفرنسي رفƯ ذلك واوضح أن الوفد المختطف لن يطلق 

                                                 
1 -Couriére : les Feux…, Op.cit, 919. 
2 Tricot : Op.Cit, P285 
3 Op.Cit, P121. 



  

سراحه إال في حالة توصل الطرفان إلى اتفاق رسمي ومقبول من طرف فرنسا 
  1.والجزائر

تمسك الوفد الجزائري بمبدأ الوحدة الترابية للجزائر ،بما في ذلك   -
  2اءالصحر

اشتراط الوفد الفرنسي على ضرورة بقاء الحكومة المؤقتة خارƜ الجزائر  -
إلى غاية يوم استفتاء تقرير المصير ،بينما طالبت الحكومة المؤقتة 
المشاركة في تسيير شؤون الجزائر منذ اليوم األول الذي يتم فيه وقف 

 .3إطالق النار بين الطرفين

التي تقوم، بحفƲ بالنƲام خالل فترة " محليةالقوة ال"كما اقترح الطرفان إنشاء  
ألف رجل قادمين من 40االنتقالية، وتتشكل القوة المحلية حسب المقترحات من 
ƈالف من المخازنية،  5مساعدي الدرك وعشرة أالف من فرق األمن المتنقلة و

فرفƯ الوفد الجزائري إدخال المخازنية في القوة المحلية بل رفƯ المجندين 
الف وطالب الوفد الجزائري أن تعين 30ين الذين يقدر عددهم بحوالي الجزائري

قيادة القوة المحلية باتفاق مشترك بين الطرفين ، يجب أن تبدأ العمل بعد دخول 
  4وقف إطالق النار، حيز التنفيذ بخمسة عشر يوما

                                                 
، يوم 17، عددلǃǘƨ، جريدة ، ا"رǐة الƻرǐƨǆةالملƹ الƨرǎ للمƖƑƮǋƑƻ الƦƜاƏ:"قاصدي مرابح - 1
  03ص  24/03/1991

2 -Malek : Op.Cit, P342. 
3 -Robert Bron : Carnets politiques des accords d’Evian, Plan , Paris, 1972, P175 
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3-3-ƖƑǐƽƑƻƗǗا ǍلƳ ƼدƑƬǐ ةǐرƏاƦƜال Ɣرǋƙلل ǏǆƯǋال ƧلƜالم:  
ائي على النصوص ،أجل التوقيƴ عليها حتى يتسنى للمجلƩ بعد االتفاق النه  

  .الوطني للثورة الجزائرية اإلطالع عليها ودراسة كل جزئياتها
 27إلى  22وقد صادق عليها بعد ذلك االجتماع في دورته المنعقدة من 

بيومدين ، (بطرابلƩ،ماعدا أربعة أعضاء ،ثالثة من قيادة األركان  1962فيفري
  ).ناصر(،والرابƴ هو الرائد مختار بويزم المدعو ) قايد، منجلي

بن بلة ،بوضياف، (كما أقرها ووافق عليها الخمسة المعتقلون في فرنسا 
وقد بعثوا في هذا الشƋن برسالة إلى بن خدة ،أشاروا ) أيت أحمد ،خيضر بيطاط

فيها إلى موافقتهم على مواصلة المفاوضات إلى غاية  االتفاق النهائي على 
  ..1ل الجزائراستقال

مارƩ بصفة رسمية، وقد ترأƩ 07ثم بعد ذلك، استƋنفت المفاوضات يوم 
كريم الوفد ا لجزائري الذي يتالف من بن طوبال ،دحلب ، يزيد ،بن عودة ،بن 
 ، Ʃبيرون، دولي، Ʃيحي ،مالك،مصطفاوي، والوفد الفرنسي يتكون من جوك

نسان البوري                 شايي، تريكو ، فا) Biccard Thibant(بيكار، تيبو 
)V.Labouret   ( فيليب تيبو)Philipp Thibant ( وبليزان )Plaisant (2.  

،و قد تحقق فعال 1962مارƩ  18ولم يوقƴ على االتفاقيات إال في يوم 
وقف إطالق النار بين جيش التحرير الوطني والقوات المسلحة الفرنسية يوم 

  .3زواال مارƩ على الساعة الثانية عشر19
وسيشهد التاريƣ ،بالدور العضيم الواعي والمسؤول للمناضلين الذين قادوا 
معركة المفاوضات في شتى مراحلها،لقد استطاعوا هؤالء أن يالئمون بين 
الصرامة والواقعية وعرفوا كيف يعبرون بصدق وأمانة عن جيش التحرير وجبهة 

  .رة الجزائرية والحكومة المؤقتةالتحرير الوطني الممثلين في المجلƩ الوطني للثو

                                                 
1 -Ben Khedda : les accords …Opcit, P54. 
2 - Buron: Op.Cit.P175 
3 -Ben Khedda : les accords …, Op.Cit, P37 



  

لقد قيل الكثير عن هذǉ االتفاقيات ،ووضعت كثير من نقاط االستفهام حول 
منهجا في تحليالتهم وتعاليقهم " الديماغوجية"بعƯ النصوص ممن اتخذوا 

السياسية، وهم بعيدون كل البعد عن الواقƴ الذي كانت تعيشه الثورة في الداخل 
يعة الƲروف الدولية السائدة في تلك الفترة، فمنهم من والخارƜ، وتجاهلوا طب

اعتبر االتفاقيات حال وسطا، ومنهم من اعتبرها تراجعا إيديولوجيا عن مبادئ 
" االستعمار الجديد" الثورة، ومنهم أيضا من ذهب بعيدا إلى حد  اعتبارها نوعا من

كرية والعالقات وبالخصوص فيما يتعلق بوضعية األقلية األوروبية والقواعد العس
إلƣ، وتجاهل هؤالء المهم واألهم ،وهي اعتراف فرنسا بالسيادة ...الثقافية 

الجزائرية الكاملة على كافة التراب الوطني ،و هذا المبدأ أو الهدف الذي كان حلما 
من األحالم ها هو يتحقق على أرƯ الواقƴ، ومن منطق مبدأ السيادة يمكن حل 

موحات الثورة ،التي تتطلبها السيادة ، ومقتضيات جميƴ المشاكل بما يتفق وط
 1المرحلة الحاسمة التي كانت تعيشها الثورة ƈنذاك

  :مǐƬر Ƣ ǅƓدüǘƢ Ɣ المرƟلة اƑƾƗǆǗلǐة-4
بعد توقيƴ الوفد الجزائري مƴ نƲيرǉ الفرنسي على وثيقة اتفاقيات إفيان يوم   

18 Ʃاليوم خطابا مطوال أع1962مار Ʃلن خالله عن وقف ، القى بن خدة في نف
ǃƨƑƓ الƟكǋمة المƗƽƊة ...« :إطالق النار عبر كل التراب الوطني حيث قال

 Ǐǆǆƌƺ ÛةǐرƏاƦƜال Ɣرǋƙلل ǍلƳǓا ƧلƜالم ǅم ƭǐǋƻƗƓǋ ةǐرƏاƦƜة الǐرǋǊمƜلل
 ǅǐǆƙاإل ǃǋǐ ǅداءا مƗƓا ǅƯǋء الƑƟǆƈ üمƑك Ǐƺ رƑǆال ƼǘƯƋ ƹƽǋ ǅلƳƈ19 ƧرƑم

1962 ƓƮلƑƓ شرƳ ةǐǆƑƙة الƳƑƨال ǍلƳ ةƗƽƊمة المǋكƟال ǃƨƑƓ ǏǆǆƋ Û Ư
 ǏǆƯǋر الǐرƟƗال ƩǐƜ Ɩاǋƽ ƲǐمƜ ǍلƋ مرƈ درƬƈÛ ةǐرƏاƦƜة الǐرǋǊمƜال
 ƒراƗال ƲǐمƜ Ǐƺ ƞلƨالم ƯƑشǆالǋ ةǐكرƨƴال ƖƑǐملƴال ǅƳ ƹƽǋƗلƑƓ ةƓرƑƟالم

ǎرƏاƦƜ2»...ال.  
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بهذا اإلعالن إذن، دخلت الثورة التحريرية مرحلة جديدة من عمرها ،وهي 
الية ،و يقصد بها الفترة الفاصلة بين إعالن وقف إطالق واالستفتاء المرحلة االنتق

 ƣ19621جويلية 01حول تقرير المصير المحدد بتاري.  
وخالل هذǉ المرحلة تولت الهيئة التنفيذية المؤقتة تسيير الشؤون العامة 
للبالد وعلى وجه الخصوص، التسيير اإلداري ، التصدي لمنƲمة الجيش السري 

  .2ستفتاء تقرير المصير وتنفيذǉواإلعداد ال
وطبقا لما جاء في وثيقة اتفاقيات إفيان، فƎن الحكومة المؤقتة ، بقيت في 

Ɯعضاء الهيئة التنفيذية من الخارƋمكتفية في ذلك بربط اتصاالتها ب Ʃ3تون  
بهذا إذن أصبحت مهام بن خدة مزدوجة ،بين التنسيق وتوجيه عمل الهيئة 

سسات الدولة الجزائرية المستقلة، وإن لم يجد صعوبة كبيرة التنفيذية واإلعداد لمؤ
 Ưنه لقي معارضة شديدة من طرف هيئة األركان وبعƎفي المهمة األولى ،ف
الشخصيات الثورية األخرǎ، بخصوص إعداد مؤسسات الدولة الجزائرية المستقلة 

هذǉ وكيفية انتقال السلطة من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلم، فما هي طبيعة 
Þالمعارضة التي لقيها بن خدة خالل المرحلة االنتقالية 

4-1- ǅǐلƾƗƴراء المƦǋالǋ ǅƑركǓة اƏǐه ƒرƑƾƗ:  
، 1962في صراعها مƴ الحكومة المؤقتة ،لم تكن هيئة األركان قادرة سنة   

على استالم السلطة بسبب افتقارها للشرعية التاريخية، فال بومدين وال مساعديه 
  .19544لة الفاتح نوفمبر كانوا حاضرين لي

لهذا السبب قررت هيئة األركان أن تبحث لنفسها عن حلفاء سياسيين تتوفر 
فيهم الشروط هذǉ الشرعية، لمواجهة خصومها في الحكومة المؤقتة وحلفائها من 

  .بعƯ الواليات
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2 -Abderrahmane Farés: la Cruèlle Vérité , Paris , 1982, P76. 
3 -Op,Cit.P91. 
4 -Harbi : le FLN ...,Op.Cit, P269 



  

في البداية ،فكر بومدين في كسب شخصية بوضياف ،لكن نصيحة معاونه 
، فوقƴ اختيارǉ على بن بلة، رغم موافقة هذا 1جعله يغير القائد عبد العزيز بوتفليقة

األخير على ما جاء في اتفاقيات إفيان، التي رفضتها هيئة األركان، إال أنها رأت 
لذلك  الذي سيضمن من خالله مساندة الشعب الجزائري،" الزعيم التاريخي"فيه 

  .2د بوجدة نجدها أنها خصته باستقبال حار عند زيارته لجيش الحدو
هذا من جهة ،و كان بن بلة يتفق مƴ هيئة األركان حول كيفية حل األزمة 

  .عن طريق تƋسيƩ مكتب سياسي لجبهة التحرير الوطني خالفا للحكومة  المؤقتة
و األهم من هذا ماجاء في تصريحه للرئيƩ المصري ،حين أكد له عن نيته 

خصومه وإزاحة خصومه في االعتماد على قوات جيش الحدود للسيطرة على 
  3السياسيين

4-2- ƒرƑƾƗا الƤه ǅم ƔدƢ ǅƓ ƹƽǋم:  
غداة وقف إطالق النار ،كان بن خدة ،يعتبر الحكومة المؤقتة صاحبة   

الشرعية الوحيدة الستالم مقاليد الحكم في البالد، خاصة أنها تتمتƴ باعتراف 
  .4ثالثون دولة

دعى بن خدة إلى ) ربعد اإلعالن عن وقف إطالق النا(وفي نفƩ الوقت 
اجتماع مجلƩ الوزراء للتباحث حول كيفية انتقال السلطة، وفي موعد هذا 

، زار بن بلة جيش التحرير على الحدود 1962أفريل  19االجتماع المحدد بيوم 
التونسية الجزائرية وقام بحملة دعائية تقضي بضرورة دعوة المجلƩ الوطني 

سة العليا التي تستطيƴ الفصل في مسƋلة انتقال للثورة الجزائرية بƎعتبار أنه المؤس
السلطة، وهذا األمر رفضته الحكومة المؤقتة وعلى رأسها بن خدة الذي أصر 

                                                 
، حينما تمكن عبد العزيز بوتفليقة من االتصال سرا بالمساجين الخمسة 1961كان ذلك في شهر فيفري - 1

 Ưعليهم خطة هيئة األركان في حل األزمة، فوافق كل من بلة ،وخيضر وبيطاط في حين رف Ưليعر
  بوضياف وأيت أحمد ، معتبرين األمر تدخال من طرف العسكريين 

2 - Fathi : Op.cit, P544. 
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على مواصلة الحكومة نشاطها بطريقة عادية إلى غاية تشكيل أو انتخاب الجمعية 
  .1التƋسيسية ،أي بعد اإلعالن عن نتائƝ استفتاء تقرير المصير واستقالل الجزائر

هذا التشبت بالشرعية ، الذي دعمه انتصارǉ السياسي في إفيان، دفƴ ببن 
  .بلة وبومدين إلى اتهام أعضاء الحكومة بالبرجوازية وعمالء االستعمار الجديد

، خرƜ 1962إفريل 19و في Ʋل الصراع واالختالف الذي طبƴ اجتماع 
الجزائرية ايت أحمد عن صمته ، ودعم فكرة دعوة المجلƩ الوطني للثورة 

لالجتماع رغم معارضة بن خدة لذلك، فتحصل بن بلة بذلك على أغلبية األصوات 
 Ʃالوطني إلى طرابل Ʃ2لصالح اقتراحه، وهكذا دعى المجل.  

5-ƧلƓراƯ مرƗƊم:  
شرع في اإلعداد لهذا المؤتمر ابتداءا من االجتماع ا لوزاري األخير   

ختلف قادة الثورة بالداخل  ،حيث أرسلت االستدعاءات إلى م) 1962أفريل19(
Ɯ3والخار.  

الهدف العام، وراء هذا االجتماع الطارئ  يتمثل أوال في المصادقة على 
مشروع برنامƝ لتحقيق الثورة الديمقراطية الشعبية، وثانيا تعيين قيادة او مكتب 
سياسي يشرف على المرحلة االنتقالية إلى حين تنƲيم المؤتمر الرسمي وانتخاب 

  .4التƋسيسية الجمعية 
بن بلة ومحمد يزيد : وقد أسندت مهمة صياغة هذا البرنامƝ إلى كل من

بن يحي ومصطفى األشرف ،رضا مالك : وعضوان من المجلƩ الوطني للثورة
رئيƩ تحرير جريدة المجاهد، محمد حربي مسؤول القيادة المركزية بوزارة 

                                                 
  .124شتواح ،مرجƴ سابق ،ص - 1

2 -Ali Haroun : L’Eté de la Discorde , Algérie 1962, éd , Casbah, Alger , 2000.P13. 
حضر هذا المؤتمر ،إضافة إلى بن خدة وزراء الحكومة كل من أعضاء هيئة األركان ،أعضاء فيدرالية - 3
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Ʃ الوطني للثورة الشؤون الخارجية، وعبد المالك تمام عضو سابق في المجل
 .1الجزائرية 

وفي Ʋرف وجيز ال يتعدǎ األسبوع ،تم تحرير وثيقة هذا البرنامƝ بمدينة 
Ʃ2الحمامات التونسية،و هي الوثيقة التي أصبحت تعرف فيما بعد بميثاق طرابل  

تضمنت هذǉ الوثيقة ثالثة محاور رئيسية ،جاء في محورها األول، إلقاء 
ي تعيشها الجزائر ،و في المحور الثاني شرح نƲرة عامة على األوضاع الت

وتحليل شروط تحقيق الثورة الديمقراطية الشعبية ،أما المحور الثالث ،فكان حول 
تحقيق المهام االقتصادية واالجتماعية للثورة الشعبية، وذلك ببناء اقتصاد وطني 

  .3وانتهاƜ سياسة اجتماعية لصالح الجماهير
ضمنت وثيقة البرنامƝ ملحقا بالحزب وفضال عن هذǉ المحاور فقد ت

مƈ ƼǐƾƟƗ üƜƈ ǅهداƹ الǋƙرƔ الدǐمƾراǐƯة «:فيه ءوعالقته بالدولة أهم ما جا
ǏƳاǋǋ ǎǋƽ ǎرǐهƑمƜ ƒƦƟ دǋƜǋ ǅد مƓǗ ةǐƓƴر ... الشǐرƟƗة الǊƓƜ ǅƈǋ

الǏǆƯǋ الǋ ǏƗلدǃƮƢ Ǐƺ Ɩ مƴركة الƟƗرǐر ƜǋمƳ ƖƴدƔ اƑƜƗهǋ ƖƑمƤاهƽ Ûƒد 
 ǍلƋ ƑǊلǐǋƟƗ ƑǐمƗƟ ƞƓƬƈǏƨƑǐƨال ƒƦƟ4»..ال.  

هذا عن الحزب أما فيما يخص عالقته بالدولة، فقد ورد بان الحزب هو 
  .5الذي يضƴ المحاور الكبرǎ لسياسة الوطن

و رغم أهمية النقاط الواردة في هذا المشروع بالنسبة لمستقبل الجزائر إال 
ة في أنها لم تثر نقاشا ذا أهمية داخل المجلƩ، ماعدا بعƯ التدخالت المسجل

  .19626جوان 01محاور 

                                                 
1 -Harbi : le FLN…, Op.Cit , P271. 
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كتدخل علي كافي الذي اقترح إعادة النƲر في بعƯ المصطلحات وتدخل 
  .مهري ومنجلي لمناقشة قضية الحزب الواحد

وغم اختالف توجهات وأفكار أعضاء المجلƩ الوطني للثورة، من جهة 
التقدمية في النص من جهة أخرǎ، إال أن المصادقة  ةوضوح التوجهات االشتراكي

Ɲ1كانت باإلجماع على وثيقة البرنام.  
هذا عن مشروع البرنامƝ أما، بخصوص قضية القيادة أو مايسمى بتعيين 
أعضاء المكتب السياسي، فعند إثرائها احتد النقاش بين مختلف االتجاهات حيث 
برز رأيان متضاربان ،حول تفسير ما جاء في القانون األساسي لجبهة لتحرير 

تتكفل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية " دة والقائلبشƋن القيا.الوطني 
بالسلطة التنفيذية للدولة الجزائرية حتى التحرير الكامل للتراب الوطني وإقامة 

  .2..."مؤسسات نهائية
فالرأي األول يطالب باإلبقاء على الحكومة المؤقتة حتى انتخاب الجمعية 

زراء الحكومة، أما الرأي الثاني التƋسيسية وهو ما ذهب إليه بن خدة ومعƲم و
بزعامة بن بلة وبمساندة هيئة األركان ، يطالب بتعيين قيادة جديدة مباشرة بعد 

  .االعتراف الفرنسي بالسيادة الجزائرية
أمام هذا التضارب في اǓراء تواصلت النقاشات حول خصائص القيادة إلى 

ار، لذلك عين المجلƩ جوان دون التوصل Ǔي قر 03الجلسات المسائية من يوم 
 ǉلجنة خاصة كلفها بتحديد مميزات المكتب السياسي وتعيين أعضائه، وتضم هذ

الحاƜ بن عال ، بوبكر بوداود، تحت إشراف بن يحي ،كان عملها : اللجنة كل من
يقوم على جمƴ أصوات األعضاء حول االقتراحات المقدمة لتشكيلة هذا 

حمد ،بوضياف ، بن بلة ، خيضر ،بيطاط أيت أ(المكتب،أبرزها اقتراح بن بلة 

                                                 
، وتمت المصادقة على برنامƝ 1962ماي 27لǘشارة فƎن الجلسة األولى من هذا االجتماع قد افتتحت يوم - 1
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كريم ،بن + المساجين الخمسة(واقتراح كريم) الحاƜ بن علة ومحمدي السعيد
  .1)طوبال ،بوصوف ودحلب 

و ماكادت هذǉ اللجنة تنهي مهامها ،حتى سادت الفوضى في كواليƩ فندق 
ف إتجاǉ بن بلة المدعم من طر: االجتماع وذلك ببروز اتجاهين متصارعين هما

  .هيئة األركان ،و اتجاǉ بن خدة المدعم من طرف أغلبية وزراء الحكومة
أمام هذا الوضƴ الصعب ،و إصرار بن بلة على فرƯ إقتراحه الذي 

تدخلت لجنة ) بوصوف ،كريم،بن طوبال(يهدف إلى إقصاء العسكريين الثالث 
تضم إثنى وعشرون شخصا إلنقاذ الموقف وإيجاد صيغة مقبولة من طرف 

  :منطلقة من االعتبارات التالية 2يƴ،الجم
  ضرورة احترام الشرعية  -
 تحاشي أي عمل غير الئق على األراضي الليبية  -

 .تكذيب توقعات العدو التي تروƜ بانتشار الفوضى  -

بعد  اجتماع تشاوري لهذǉ المجموعة ،تم االتفاق على حل يتمثل في تكوين 
لة ، خيضر ،بيطاط ،كريم مكتب سياسي يضم سبعة أشخاص هم،أيت أحمد ،بن ب

،بن طوبال وبوصوف ،و حسب علي كافي قد تخلى كل من بوصوف وبن طوبال 
 Ưجعلت بن بلة يرف Ưالتسوية ،لكن وشايات البع ǉعن عضويتهما لتسهيل هذ

 3هذǉ التشكيلة ،بعد أن أبدǎ موافقته المبدئية له

كامل و في خضم هذا اإلخفاق ،دعي المؤتمر إلى االجتماع في جلسة ب  
جوان وبدأ الحديث بن يحي مؤكدا فشل اللجنة المقترحة لتعيين 05األعضاء يوم 

القيادة الجديدة بسبب عدم إحرازها على موافقة ثلثي أعضاء المجلƩ المطلوبة من 
طرف القانون األساسي ، هذا من جهة ومن جهة أخرǎ رفضت القائمة حتى من 

                                                 
1 -Haroun : Op.cit , P24. 

هؤالء اإلثنا وعشرون شخصا كانوا ممثلين لواليات الداخل، ،فيدرالية فرنسا والمغرب وأعضاء من - 2
  290-289كافي ،ص :الحكومة المؤقتة والمجلƩ الوطني للثورة، أنƲر 
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وأيت أحمد اللذان امتنعا عن طرف الذين عينوا فيها، ونقصد بذلك بوضياف 
  .1المشاركة في هذǉ القيادة

أمام هذا الفشل طالب أعضاء اللجنة من المجتمعين تعيين لجنة أخرǎ، وما 
كاد المجلƩ ينƲر في هذا الفشل حتى احتد النقاش بين بن خدة وبن بلة حول 
عملية التصويت وصحة التوكيالت التي بحوزة الطاهر الزبيري قائد الوالية 

  .2األولى وهي النقطة التي اختتمت عندها محاضر االجتماع
و قد أكد اللذين حضروا بقية فعاليات االجتماع، أن النقاش أخذ نبرة 
انفعالية، و تبادل أعضاء المجلƩ الوطني للثورة التهم والشتم ،و تسمم الجو حتى 

وال أن بن بلة فقد أعصابه وتلفƲ بكلمات مخزية وجارحة في حق بن خدة ، ول
  .ترفƴ هذا األخير لتƋزم الوضƴ أكثر، خصوصا أن استقالل الجزائر لم يتحقق بعد

جوان 07و 6ومنذ ذلك اليوم، قرر بن خدة مغادرة قاعة االجتماع في ليلة 
  .متوجها إلى تونƩ رفقة معƲم الوزراء 1962

وقد فسر بن خدة انسحابه، بƋنه فضل مصلحة الدولة الجزائرية على 
يمة ،و مادام أن االجتماع عجز عن تعيين قيادة موحدة ،فƎنه فضل الصراعات القد

اإلبقاء على الحكومة المؤقتة القائمة رغم ضعفها، باإلضافة إال أن اإلبقاء عليها 
ألن أي مساOAS ( Ʃ(يمكن أن يسد الطريق أمام المتطرفين األوروبيين 

اقيات إفيان وكذلك لنقƯ اتف نبالحكومة معناǉ إعطاء ذريعة للمتطرفين األوروبيي
التحضير الستفتاء تقرير المصير ،وتحويل مؤسسات السيادة من الدولة الفرنسية 
إلى الدولة الجزائرية ،و تحضير انتخابات المجلƩ الوطني الدستوري، هذا 
المجلƩ كان عليه المناقشة والمصادقة على القوانين التي تحكم الدولة الجزائرية ، 

الن االستقالل ، كما كانت هناك مشكلة عودة الالجئين  بعد ثالثة أسابيƴ من إع
  3إلƣ...مطروحة بحدة

                                                 
  .150، مصدر سابق ،ص Fichier ,N°57،  1962جوان  05أنƲر جلسة ،- 1
2 - ǉلم تكن توكيالت الطاهر الزبيري هي الوحيدة المزورة، بل كذلك توكيالت الوالية الثالثة ،و هذا ما أكد

  11:، انƲر الملحق رقم  1997الرائد سي حميمي ،في إحدǎ الحصص اإلذاعية للقناة الوطنية الثانية، سنة
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لƈ ǃكǅ « :و من جهته علل بوضياف انسحابه من المكتب السياسي بقوله
 Ƽرƻǐƨ ƱƑمƗƜǗا اƤه ǅا ǏƗƳƑǆƽ ƖǆƑك ǋÛ ƧلƓراƯ ءƑƾل Ǐƺ ءƑƜ Ƒم ǍلƳ Ƒƾƺاǋم

ǐƟƑǆ ǅلة مƓ ǅƓ ǈƓ ǃǋƾǐ ƑمƓ ǃلƳ ǍلƳ Ɩǆك Ǐǆǆƈ ƿلƤ ÛƑǆǆǐƓ ǈƗǗƑƬƗة ا
 ÛƼƦمƗ ǎƈ ƒǆƜƗة لƙǐƙƟ ǏƳƑƨم ƖلƤƓ دƽǋ ÛةƯلƨال ǍلƳ ءǘǐƗƨǘل ǈƗراǐƮƟƗǋ

Ƒǆǐدǐƈ ǅم ƚرƢ ǅƑد كƽ مرǓا ǅلك üƑƓǋƯ ǅƓǋ ƔدƢ ǅƓƓ ƖلƬƗر اƑƯا اإلƤه Ǐƺ...1  
،استطاعت الحكومة المؤقتة " بالمناورة"بهذا االنسحاب الذي وصفه بن بلة 

لثة انتزاع الشرعية من القيادة الجديدة، لذلك المدعمة من طرف الوالية الثانية والثا
سعى بن بلة أمام ضعف الواليتين األولى والسادسة وتردد الخامسة إلى تقوية حلفه 

  .2قبل اإلعالن عن تشكيل المكتب السياسي
و في هذا الصدد، يذكر علي كافي مساعي بن بلة لدǎ الرئيƩ المصري 

المؤقتة ،فبعد رحيل معƲم أعضائها  ،أما عن مساعي الحكومة3تزويدǉ باألسلحة 
من طرابلƩ باتجاǉ تونƩ، دعا بن خدة إلى اجتماع وزاري لدراسة األزمة وإيجاد 

  :حل لها بناءا على اقتراحين
يتمثل االقتراح األول، في توسيƴ الحكومة المؤقتة بƎدخال ثالثة أشخاص 

ني فيتمثل في إلى مجلسها وهم فرحات عباƩ ،بومدين ، الحاƜ بن عال ،أما الثا
: تƋسيƩ مكتب سياسي يترأسه كل من بن خدة وعباƩ إلى جانب ثالثة نواب وهم

بن بلة كريم وبوضياف وبعد مناقشة قصيرة ،حول هاذين االقتراحين ،رفضا في 
 .4األخير وتفاقمت األزمة من جديد

  :Ɨشكüǐ الƑƟƗلƖƑƻ الǐƨƑǐƨة ǋالƨƴكرǐة-5-1
يل حلفين متصارعين ، األول خالل اجتمعات طرابلƩ ،بدا واضحا تشك

تمثله الحكومة المؤقتة ،الواليتين الثانية والثالثة، ومنطقة الجزائر المستقلة، 

                                                 
  86،ص 1998، دار الهدǎ ، الجزائر، الرƧǐƏ مƟمد Ƴ ƹƑǐƮǋƓلǍ مƳǋد المƖǋ: خالد عمر بن ققة- 1

2 -Harbi : le FLN…, Op.Cit, P282. 
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وفيدرالية فرنسا، والثاني يتزعمه بن بلة والمدعم من طرف جيش الحدود 
  .1والواليتين األولى والسادسة

كما  و قد دخل هذا التحالف األخير ، كل من فرحات عباƩ وأحمد بومنجل  
، كمحمد 1954إليه كذلك بعƯ الذين عارضوا محمد بوضياف قبل نوفمبر  انضم

مشاتي والزبير بوعجاƜ، محمد مرزوقي، عثمان بلوزداد ، وبعƯ األفراد اللذين 
عارضوا بن خدة وكريم أثناء معركة الجزائر، مثل ياسف سعدي وبوعالم 

  .2موساوي 
 ǉالوالية الرابعة ألنها تسيطر وفي بداية األمر ، استهدف بن بلة وحلفاء ،

على العاصمة ومختلف المرافق الضرورية للدولة لذلك سارعت هيئة األركان عن 
طريق أحمد بن شريف وقايد أحمد إلى محاولة إقناع مجلسها بشرعيتها في استالم 
السلطة ،لكن رد قادة الوالية كان حازما ، حيث أصدروا قرار بتوقيف أحمد بن 

ليه اإلقامة الجبرية في البليدة بتهمة انحيازǉ لتحالف هيئة شريف وفرضوا ع
  .3األركان

أما قايد أحمد فقد رفضوا جميƴ اقتراحاته وأكدوا له  حيادهم اتجاǉ الصراع 
 ǎالقائم بين الحكومة المؤقتة من جهة ، وبن بلة وهيئة األركان من جهة أخر

لƬ Ǎدر الƴدƋ ǋلǐكǐ Ǘ ǋƈ ǃمكƑǆƓ ǈƜǋǆ ǅƈ ƑǆǆدƑǆƽ الƑǆƓǋƬ ǏƗهƋ Ƒ«:بقولهم 
 ǏǆƓǆǋ ƹƬد الƟǋǆ ǅƈ ǋǊƺÛ ƑƏǐش üƴƻǆ ǅƈ ƑǆǆƑمكƌƓ ǅƑا كƤƋǋ ÛǃǊǐلƋ ƑǊƓǋƬǆ
 ǅل Ƒǆǆƌƺ ÛƲƮǋر الǋدهƗ مرƗƨا اƤƋǋ Ûǋدƴال ƿرƑƴم ƑǊƗƽƦم ǏƗال üƓƾƗƨر المƏاƦƜ
 Ǐƺ اǋدƑمƗǐ ǅƈ رƏاƦƜال üƓƾƗƨمƓ ǅǐƙƓƑƴلل ƞمƨǆ ǅلǋ Û ǎدǐǓا ǏƺǋƗمك ƹƾǆ

ǃǊƙƓƳ...«4.  
الواضح ، انتقل قايد أحمد إلى الوالية الثانية للقيام بنفƩ  بعد هذا الرد

المهمة لكن بمجرد وصوله ألقي عليه القبƯ من طرف قادتها ، وبذلك فشلت 
                                                 

1 -Haroun : Op.Cit, P71. 
2 -Harbi: le FLN…, OP.Cit,P 283 
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 ƴمساعي هيئة األركان المناصرة لبن بلة في بسط سيطرتها على جمي ƴجمي
  .1الواليات

) وكريم بوضياف(أما بالنسبة للحكومة المؤقتة ،فقد سعى بعƯ أعضائها 
إلى كسب بعƯ الواليات داخل الوطن ، من خالل دخولهم إلى أرƯ الوطن إلى 

واستقر في الوالية الثالثة، بغية ضمان مساندتها ،خاصة  1962جوان 10الجزائر 
بعدما استخدمت تفويضاتها في المجلƩ الوطني للثورة الجزائرية بطرابلƩ ضد 

  2.الحكومة المؤقتة
رت الواليات بالداخل تنسيق العمل فيما بينها وأمام هذǉ المساعي ، قر

  .للخروƜ بقرار موحد ،وذلك من خالل اجتماع عام لكافة الواليات 
5-2- ƔرǋمƦ ƱƑمƗƜ25-24اǅاǋƜ1962:  

في الثاني من شهر جوان، جرت اتصاالت ولقاءات أولية ،من طرف   
ورة السعيد حرموش أحد ضباط الوالية الرابعة، أدت إلى عقد اجتماع في زم

بالوالية الثالثة ، حضرǉ مندوبو كل من الوالية الثانية، الرابعة ،المنطقة المستقلة 
  .3بالعاصمة، فيدرالية فرنسا وفيدرالية تونƩ والمغرب 

و بناءا على وثائق محضر االجتماع والتقارير المرسلة إلى المحكومة 
في تنسيق العمل بين المؤقتة والواليات الغائبة فƎن الهدف الرئيسي من عقدǉ، يكمن 

  .4الواليات والحد من تدخالت هيئة األركان في شؤونها
 ƴبالقرارات النهائية، سجل المجتمعون في مداوالتهم ،الوض Ɯوقبل الخرو
الخطير الذي ƈلت إليه الثورة بسبب غياب قيادة موحدة، لذلك اتفقوا على تشكيل 

  5:لجنة تنسيق ما بين الواليات مهمتها هي
                                                 

1 -Harbi:le FLN …, Op.Cit , P 283. 
2 -Ibid, P286 
3 -Ben Khedda: La Crise …, Op.cit,P22  
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  .ئح المرشحين للمجلƩ التƋسيسيإعداد لوا -
 تحديد شروط المشاركة في المؤتمر -

 تنƲيم وحدات جيش التحرير المعسكرة عند الحدود  -

- Ɯإدخال األسلحة المكدسة في الخار. 

إلى جانب هذا القرار ،قاموا بتوجيه نداء إلى جميƴ أعضاء الحكومة يحثهم 
جمعية التƋسيسية كما بضرورة الحفاƲ على الوحدة الوطنية إلى حين انتخاب ال

طالبهم بƋخذ جميƴ االحتياطات للدفاع عن مقومات األمة الجزائرية ووحدة التراب 
  .الوطني

و إلى جانب إرساء المؤسسات النهائية للبالد قرروا إعالن حالة الطوارئ على 
  .1كامل التراب الوطني

ثت إلى و عند اختتام االجتماع حررت رسالة باسم لجنة ما بين الواليات بع  
 ǉمام إلى هذƲالواليات الغائبة األولى والخامسة والسادسة، تضمنت نداء لها باإلن
 Ɯعلى الوحدة الوطنية وتحاشي خالفات القادة بالخار Ʋاللجنة ، بهدف الحفا
والداخل، كما تضمنت كذلك التنديد من طرف المجتمعين بتجاوزات هيئة األركان 

  19612شاطها باعتبارها مستقيلة منذ جويلية داخل الواليات، وعلى عدم قانونية ن
و رغم هذا النداء الداعي إلى تكريƩ الوحدة الوطنية وتجاوز االنقسامات بين 
قادة الثورة إال أن الواليات الغائبة لم تحرك ساكنا، أما أعضاء الحكومة فعند 

،في حين كان رد خيضر 3إطالعهم على القرارات ووافق معƲم الوزراء عليها
بلة عنيفا، حيث قدم األول استقالته والثاني رحل إلى القاهرة دون إعالم وبن 

                                                 
  .346-343وثائق الثورة التحريرية مصدر سابق ، ص :أنƲر محضر االجتماع في كتاب محمد حربي - 1
  .345ص :أنƲر إلى نص الرسالة بنفƩ المصدر - 2
الطييب : وصلت قرارات االجتماع إلى الحكومة المؤقتة، عن طريق ممثلين للجنة ما بين الواليات هم - 3

الصديقي، سي حميمي، عز الدين حرموش عن الوالية الرابعة ، الرائد عزالدين عن المنطقة المستقلة وعمر 
: بلة ، خيضر وكريم، انƲر  بن خدة ،بن:بوداود عن فيدرالية فرنسا، استقبل هؤالء في تونƩ من طرف 

Ali Haroun : Op.Cit .P68 



  

وهو سلوك يثبت إتهامهما للجنة ما بين الواليات بانحيازها  1رئيƩ الحكومة بذلك
إلى جناح بن خدة ومناصريه، حيث اعتبر اجتماع زمورة بمبادرة من بوضياف 

إلى  نها هاذين األخيريوكريم، مستندين في ذلك على رسالة الدعم التي أرسل
  .2المجتمعين 

 ƴن اجتماع زمورة وقƋحد أعضاء هيئة األركان أن صرح بƋاألمر ب Ƹو قد بل
 .3بالتواطؤ مƴ الفرنسيين

2-ǅƑركǓة اƏǐء هƑƮƳƈ üǐƾǐ ƔدƢ ǅƓ:  
بعد ثالثة أيام من وصول قرارات اجتماع زمورة إلى الحكومة المؤقتة   

لة أعضاء هيئة األركان، وذلك بƎدانة جوان إقا30،قررت هذǉ األخيرة يوم 
  .4األعمال الالشرعية لقادتها الثالث وتجريدهم من رتبهم العسكرية

كما تضمنت وثيقة اإلقالة كذلك ، إعطاء األوامر إلى كافة الواليات وجنود 
وضباط جيش التحرير الوطني باإلمتثال لقرارات الحكومة المؤقتة ،وعدم السماح 

عمال االنقسامية ،أما جنود جيش الحدود فƋمرتهم برفƯ ألي كان بممارسة األ
  .5األوامر الموجهة إليهم من طرف الضباط الثالث اللذين تمت إقالتهم

و حسب بن خدة فƎن األسباب التي دفعته إلى إقالة أعضاء هيئة األركان 
تتمثل في األعمال الالشرعية التي كان يقوم بها أعضاء هيئة األركان داخل 

ت، وتبنيهم لحملة دعائية عنيفة ضد الحكومة المؤقتة ،كاتهامها بمحاولة الواليا
ƈمǃƑ ...« :إلغاء وجود  جيش الحدود  وتعويضه بالقوة المحلية ،و يضيف بن خدة 

اƳǓمüƑ الƗمردǐة المƗكررƔ مƯ ǅرƹ الƯƑƓƮ الƙǘƙة لƏǐǊة اǓركǋ Û ǅƑاƓƑƜƗƨة 
  Ƌ...«6لǍ اƮ ƖƑƓǋƾƳ ƤƑƢƗد هǗƊءلǆداء لǆƜة مǅǐƓ Ƒ الÛ ƖƑǐǗǋ اƖǊƗǆ الƟكǋمة 

                                                 
1 -Ben Khedda : la Crise .., Op.Cit.P23. 
2 -Harbi : Le FLN…, Op.Cit, P287. 
3 -Ben Khedda : la crise …, Op.Cit , P22. 
4 -Ibid, P23. 
5 - Ibid. 
6 -Ibid 



  

كل من 1نفƩ األسباب ذكرها علي هارون في كتابه مستندا على تقارير 
، وجل ما 1962فيدراليتي تونƩ والمغرب المرسلة إلى بن خدة في شهر أفريل 

، مطالبين 2تضمنته هذǉ التقارير تندد باألعمال التخريبية لهيئة األركان عند الحدود
  .3تضƴ حد لمثل هذǉ الضغوطابضرورة التدخل لو

و إذا كان علي هارون ، يتفق مƴ بن خدة حول األسباب والدوافƴ التي 
جعلته يقدم على إقالة أعضاء هيئة األركان ، فƎن محمد حربي ، يرǎ بƋن هذا 

 .4القرار صدر من بن خدة بدافƴ من كريم وبوصوف 

ذǉ الƲروف ،لم ومهما تكن األسباب ،فƎن القرار الذي إتخذǉ بن خدة في ه
يعد على الحكومة المؤقتة بƋي شيء يذكر ، فال الجنود عند الحدود ،وال الواليات 

  .5امتثلوا ألوامرها) بعضها(بالداخل 
، بƋن ) وهو أحد قادة الوالية الرابعة(و في هذا الصدد يقول لخضر بورقعة 

بن خدة لم يستوعب معطيات المرحلة، ولم يحسم بدقة عناصر الصراع 
تحالفات، فعزل أعضاء هيئة األركان ،حسب رأيه ،قرار متƋخر عن أوانه ألنه وال

  .6صدر بعد نفوذ هذǉ الجماعة داخل الجيش وخارجه
وقد اعتبرت هيئة األركان ،بƋن قرار مثل هذا ليƩ من صالحيات الحكومة 

 02بل المجلƩ الوطني للثورة وحدǉ يمتلك تلك الصالحية، وفي تصريحها يوم 
صدرت أمر لجميƴ الضباط والجنود بƋن يبقوا محافƲين على مناصبهم، جويلية ،أ

  .7وأن يتهيئوا للدخول إلى الجزائر 

                                                 
  221-224المصدر السابق ، ص : أنƲر علي هارون - 1
ǉ األعمال في توقيف مسؤولي التنƲيم السياسي لجبهة التحرير الوطني، كالمناضل يوسف الجياللي تتمثل هذ-2

  .223الذي توفي تحت التعذيب ، أنƲر علي هارون ،مصدر سابق نص 
  .224نفسه ص - 3

4 -Harbi: le FLN .., Op.Cit , P290. 
  .103مرجƴ سابق ، ص :بورقعة - 5
  137مرجƴ سابق ،ص :شتواح - 6

7 -Ben Khedda : la Crise …, Op.Cit, P25 



  

أما بن خدة ،فقد أرجƴ أسباب إمتثال جيش الحدود ألوامر قادة هيئة 
األركان، إلى الحملة الدعائية التي قام بها هؤالء القادة ضد الحكومة المؤقتة، حيث 

لوزراء في أعين الجنود كƋشخاص ضعفاء، وأن اتفاقيات استطاعوا أن يƲهروا ا
إفيان بمثابة استعمار جديد، كما أثاروا قضية اغتيال عبان رمضان في أواخر 

  1، محملين في ذلك كريم بلقاسم ،بوصوف بن طوبال مسؤولية تلك الحادثة1957
جويلية تم اإلعالن الرسمي عن استقالل الجزائر، ولذلك قرر  03و في يوم 

ن خدة مغادرة تونƩ والدخول إلى الوطن ، وقد تبعه جميƴ الوزراء ما عدا بن ب
  .2بلة وخيضر 

و عند دخوله إلى الجزائر ، استقبل بن خدة استقباال مميزا وببهجة عƲيمة 
من طرف السكان ، خاصة بعد إشرافه على االحتفاالت الرسمية بعيد االستقالل 

ذǉ االحتفاالت الشعبية الصاخبة التي و في خضم ه.19623جويلية  05و 04يومي 
جويلية  05التي أشرف عليها بن خدة وبعƯ وزراء الحكومة بالعاصمة يوم 

، كان بن بلة قد سافر إلى القاهرة للبحث عن الدعم الخارجي، حيث تمكن 1962
  .4من الحصول على وعد بتقديم المساعدات العسكرية من مصر 

: ئيƩ الحكومة الليبية السيدو من جهة أخرǎ بعث بن خدة برسالة إلى ر
محمد عثمان الصيد ،يطالبه بتسليم األسلحة الخاصة بالثورة الجزائرية ،لكن هذا 

  .5األخير رفƯ تلبية هذا الطلب ، وفاء للوعد الذي قدمه لبن بلة سابقا

                                                 
1 - Chikh: Op.Cit, P406-407. 

عندما قرر بن خدة الدخول إلى أرƯ الوطن، إتهمه كل من خيضر وأن بلة، بمحاولته السيطرة على  - 2
الواليات في الداخل ، لكن حقيقة األمر لم تكن كذلك ، Ǔن قرار بن خدة لم يكن سوǎ تجسيدا لما نصت عليه 

فاقيات إفيان ، التي تضمنت دخول الحكومة المؤقتة مباشرة بعد إعالن نتائƝ االستفتاء تقرير المصير ات
  .واإلعالن عن استقالل الجزائر 

  .390، مصدر سابق ، ص  ...شƑǊداƖ : بن خدة - 3
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  .255، ص 2000الجزائر، ، مؤسسة الشروق المƨƨƊة الƨƴكرǐة الƦƜاƏرǐة ǋالشرǐƳة :بن ققة- 5



  

وحسب بن خدة ، فقد عرƯ عليه ملك األردن مساعدات عسكرية لكنه 
راع الحرب الباردة، نƲرا الرتباط الحكم رفضها مخافة أن يقحم البالد في ص

الهاشمي بالنƲام األنغلوأمريكي ،وسعى بن بلة وبومدين للبحث عن مساعدات 
  .1مصرية وسوفياتية

و يضيف بن خدة أن جميƴ وزراء حكومته كانوا ضد المواجهة العسكرية، 
  2ماعدا كريم وبوضياف اللذين صمما على ذلك
الحدود تتوغل إلى الداخل حيث  في هذǉ األثناء بدات طالئƴ جيش

بقيادة عبد الرزاق بوحارة،أن تعسكر في سوق أهراƩ بدون  19استطاعت الوحدة 
  .3أي إعاقة

ألف جندي، إلى الوالية الخامسة ،  15أما على الحدود الغربية ، فقد دخل 
بعد ما كانوا مرابطين بوجدة تحت قيادة بومدين وفور وصولهم أقاموا احتفال 

لمسان هتفوا خالله بحياة بن بلة ، وبذلك تشكل ما يعرف بتحالف أو بمدينة ت
مجموعة تلمسان، التي تضم إلى جانب بن بلة وهيئة األركان ،كال من الوالية 

  .4األولى والخامسة
و بتشكيل  هذا التحالف ،بدأت موازين القوǎ تتغير لغير صالح الحكومة 

المنددة بتخاذل هذǉ األخيرة ،  المؤقتة، وقد ساهمت في ذلك مختلف التصريحات
كالتصريح الذي قام به خيضر من المغرب، القائل بن بƋن بن خدة وجماعته طلبوا 

، وكذلك تصريح أحد 5من الحكومة الفرنسية منƴ دخول قوات جيش الحدود
ƜمƲǐ الǐưǆƗمƖƑ الƦƜاƏرǐة Ǐƺ ...«الناطقين باسم جيش الحدود من الرباط بقوله

                                                 
  .139مرجƴ سابق ، ص : شتواح - 1

2 -Ben Kheeda : la Cris …, Op.cit ,P30. 
3 -Harbi : le FLN…, Op Cit , P293 
4 -Haroun : Op.Cit,P84 
5 - Chikh : Op.Cit.P407. 



  

لƟكǋمة المƗƽƊة لƗلƩǐƜƓ ƼƟƗ الƟƗرǐر الƑǐƽǋ ǏǆƯǋدǈƗ المƸرƗÛ ƒرƨ ƭƺلƯة ا
  .1»...الƑƴمة

أمام هذا الوضƴ المتƋزم، حاولت من جديد لجنة ما بين الواليات أن توفق 
بين الطرفين وذلك بتشكيلها لوفد يضم كل من العقيدين محند أو لحاƜ ،يوسف 

غية فصله عن الخطيب، والدكتور سعيد حرموش كلفته بمهمة االتصال بين بلة ب
هيئة األركان، لكن هذا األخير رفƯ ودعا بعد ذلك كافة الواليات للتباحث معه 

  .2في مدينة تلمسان ،بهدف المصادقة على تشكيلة المكتب السياسي
و إلى حين موعد اجتماع تلمسان، اجتمعت واليات الداخل بدورها في 

وضƴ واألخذ بجميƴ ،في منتصف شهر جويلية ،لدراسة ال) الشلف(مدينة األصنام
  :اǓراء ،انتهت مداوالت هذا االجتماع  باتفاق مبدئي نص على ما يلي

  .وضƴ حد لكل عمليات المزايدة- 1
اإلسراع إلى عقد اجتماع يضم أعضاء المجلƩ الوطني للثورة، وفي حالة عدم - 2

حضور جميƴ األعضاء ، يتم تشكيل مكتب سياسي يضم قادة الواليات الستة 
عضوان من فدرالية فرنسا ،وƈخرين يمثالن القاعدة الشرقية    يضاف إليهم

  .3والغربية
على إثر هذا االتفاق ،انتقل مندوبوا الواليات إلى تلمسان للتباحث مƴ بن 

، فقد صمم بن بلة )أحد المشاركين في هذǉ المهمة(وحسب لخضر بورقعة ، 4بلة
تعمال القوة، مستندين وجماعته أن يفرƯ رأيه على الجميƴ ولو أدǎ ذلك إلى اس

في ذلك على دعم كل من الواليات األولى ،الخامسة والسادسة ، التي تراجعت عن 
  .5اتفاق األصنام

                                                 
1 -Haron:OP.Cit , P84. 
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و بذلك بدأ بن بلة يتƋهب لǘعالن عن تƋسيƩ المكتب السياسي ،وفق القائمة 
  .التي اقترحها في اجتماع طرابلƩ األخير

  :ƗƽƊةƧǐƨƉƗ المكƒƗ الƯǋƾƨǋ ǏƨƑǐƨ الƟكǋمة الم-7
7-1-ǏƨƑǐƨال ƒƗالمك ƧǐƨƉƗ:  

تم  تƋسيƩ المكتب السياسي بعد االجتماع الذي ضم جماعة تلمسان يوم 
، حيث كانت هذǉ األخيرة معززة بانضمام شخصيات بارزة أمثال 1962جويلية 20

فرحات عباƩ ، أحمد فرانسيƩ وأحمد بومنجل ،وفضال عن هذǉ الشخصيات 
ى جانب هيئة األركان ،بكل من الرائد عثمان السياسية ،كانت مدعمة عسكريا إل

عن الوالية الخامسة ،العقيد شعباني من الوالية السادسة والطاهر الزبيري عن 
  .1الوالية األولى

بتلمسان " ريفو"وبعد يومين من هذا االجتماع، انعقد اجتماع ƈخر بفيال 
ن عن صادق خالله الجميƴ على تقرير مطول قدمه بومنجل ،جاء فيه اإلعال

 ƴالمكتب السياسي الذي يتحمل مسؤولياته الوطنية إلى حين عقد  مؤتمر وطني م
  1962.2نهاية سنة 

وقد أثار هذا اإلعالن ردود فعل كثيرة ،حيث اعتبرǉ كريم وبوضياف نوعا 
من اإلكرǉ المبني على التفوق العسكري، فƋعلنوا بعد أسبوع من مدينة تيزي وزو 

باط للثورة، أصبحت القطب الثالث في الصرع على على تشكيل لجنة دفاع وارت
  .3الشرعية بعد تلمسان والجزائر العاصمة

أما بن خدة، وباقي أعضاء الحكومة المؤقتة،فقد انتدبوا محمدي السعيد 
إلبالƷ بن بلة بموافقتهم على المكتب السياسي بصفة مؤقتة ،إلى حين اجتماع 

  .المجلƩ الوطني للثورة

                                                 
1 -Abbas : l’indépendance …, Op.Cit , P117. 
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لفعل فيما بعد، بتقديم كل من سعد دحلب وأيت أحمد وقد تطورت ردود ا 
  .1استقالتهما من الحكومة المؤقتة والمجلƩ الوطني للثورة

أما على مستوǎ الواليات ،فقد كان رد الوالية الثالثة صارما ،حيث 
 Ʃاعتبرت تشكيل المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني أمر يتعلق بالمجل

، أما الوالية الرابعة فقد 2باجتماع عاجل لهذا األخير الوطني للثورة ،لذلك طالبت 
التزمت الحياد رغم محاوالت بوضياف استقطابها إلى صفه من جهة،و محاولة 

ǎياسف سعدي جرها إلى تحالف تلمسان من جهة أخر.  
و بخصوص الوالية الثانية ،فقد شهدت خالل هذǉ الفترة ،حالة من الفوضى 

د الوالية األولى الطاهر الزبيري بقواته وإلقاء القبƯ انتهت بتدخل قائ .3الداخلية
  .4على قائد الوالية بوبنيدر وبن طوبال

بهذǉ الموافقة ،تبددت جميƴ الوعود التي قطعتها الواليات الثانية والثالثة 
والرابعة في اجتماع زمورة، وحتى الوالية الرابعة التي التزمت الحياد، فقد 

حف جيش الحدود على العاصمة وسعيه إلى بسط أرغمت على المواجهة أمام ز
  .5سيطرته على منطقة الجزائر المستقلة مƴ نهاية شهر جويلية 

و مƴ تطور األحداث تراجƴ بوضياف ،و صرح بƋن واجبه يقضي عليه 
ضرورة المشاركة في المكتب السياسي ƈمال في أن يجتمƴ المجلƩ الوطني للثورة 

  .6ي تشكيلة هذا المكتبفي دورته العادية ويعيد النƲر ف

                                                 
1 -Haroun : Op.Cit, 161 
2 -Op,Cit, P148 

قسنطينة ليلة  تتمثل هذǉ الفوضى في محاولة أحد قادة الوالية وهو العربي بن رجم بسط سيطرته على- 3
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6 -Haroun : OP.Cit, P166 



  

أوت بالجزائر العاصمة، يضم  03نتيجة لهذا الموقف، عقد اجتماع يوم 
جماعة تيزي وزو الممثلة من طرف بوضياف ،كريم، محند اولحاƜ ، وجماعة 

  1:تلمسان الممثلة من طرف خيضر وبيطاط وأسفر عن النتائƝ اǓتية 
  )لمدة شهر(االعتراف بالمكتب السياسي بصفة مؤقتة  -
 )منه 27حوالي (إجراء انتخابات الجمعية التƋسيسية خالل شهر أوت  -

يعيد المجلƩ الوطني للثورة الجزائرية النƲر في تشكيلة المكتب السياسي  -
،بعد إجراء االنتخابات وعند انتهاء هذا االجتماع، ألقى بن خدة خطابا 
مطوال أبدǎ خالله موافقته على قرارات االجتماع ،موضحا في ذلك 

 2طورة األوضاع التي تعيشها الجزائر في تلك الفترةخ

ه ، مو بعد إبرام هذا االتفاق ،استقر المكتب السياسي بالعاصمة ليباشر مها
حيث كلف بن بلة بالتنسيق مƴ الهيئة التنفيذية المؤقتة، خيضر باألمانة العامة، 

لى عنها لǘعالم والمالية ، إلى جانب مصلحة االرتباط واالستخبارات التي تخ
بوصوف، بوضياف بالعالقات الخارجية، بيطاط بتنƲيم جبهة التحرير الوطني ، 

  3.محمدي السعيد بالتربية والصحة وأخيرا الحاƜ بن عال بالشؤون العسكرية
  :Ưǋƾƨ الƟكǋمة المƗƽƊة-7-2

لم يدم عمر االتفاق الذي جمƴ الحكومة المؤقتة ،بجماعة بن بلة يوم 
يام ،حيث تجدد الخالف بينهما حول كيفية تعيين ، سوǎ بضعة أ1962أوت 02

أسماء المترشحين في الجمعية التƋسيسية ،و اشتد الخالف بين الطرفين أكثر ،لما 
رفƯ قادة الوالية الرابعة إدراƜ بعƯ األسماء في لوائح مرشحيها ،أمثال عبد 

  .4إلƣ...الرحمان الفارƩ ، الشيƣ خير الدين 

                                                 
1 -Ben Khedda : Op.Cit , P32. 

  .37،ص  شƑǊداǋ ƖمǋاƼƺ: أنƲر النص الخطاب كامال ، في كتاب بن خدة - 2
3 - Haroun : Op.Cit 172 
4 -Fares : Op.Cit.P134. 



  

أوت 20لمواجهة بين الطرفين ،ابتداءا من يوم أدǎ هذا الخالف إلى تطور ا
، حيث جرت حوادث في أعالي القصبة بين أفواƜ ياسف سعدي وجنود 1962

  .1الوالية الرابعة
من نفƩ الشهر ، أعلنت الواليات الثالثة والرابعة أن مجلسيهما 24و في 

ة سيبقيان قائمين إلى حين تشكيل دولة جزائرية منبثقة عن الجمعية التƋسيسي
  .المنتخبة بشكل قانوني 

تمرد "وفي المقابل أعلن خيضر استحالة قيام المكتب السياسي بمهامه أمام 
فردت هذǉ األخيرة رفقة الوالية الثالثة  -على حد قوله-" مجلƩ الوالية الرابعة

،بƋنهما سيواجهان أي اعتداء على العاصمة، وتم توقيف بعƯ العسكريين التابعيين 
  .2للمكتب السياسي

أوت، باصطدام أفواƜ مسلحة تابعة لياسف  29و قد تطورت األحداث يوم 
  .3سعدي بالقصبة وقوات الوالية الرابعة، سقط على إثرها العديد من القتلى

و في تلك األثناء دعى محمد خيضر وحدات الوالية األولى والثانية 
حكومة والخامسة والسادسة وجيش الحدود إلى الزحف نحو العاصمة إلسقاط ال

المؤقتة التي اليزال بن خدة متمسكا بشرعيتها وبƋحقيتها في اإلشراف على الشؤون 
  .4العامة للبالد إلى غاية انتخاب الجمعية التƋسيسية

و استجابة لنداء خيضر، بدأ جيش الحدود ،زحفه على العاصمة بمساعدة 
ولى تحت قوات الوالية الثانية تحت قيادة العربي بن رجم ورابح بلوصيف، األ

قيادة الطاهر الزبيري ، الخامسة بقيادة العقيد عثمان والسادسة تحت قيادة العقيد 
  .5شعباني

                                                 
1 -Harbi: le FLN…, OP.Cit, 303. 
2 -Haroun:Op.Cit, P126. 
3 -Harbi: le FLN…, Op.Cit, P 304. 

  .1985أوت  19،الجزائر، يوم 6786، عدد الشƒƴ دة، جري) ǆƨةƟƗǐ23دƴƓ Ƙد :( بن خدة - 4
  .106مصدر سابق ، ص:بورقعة - 5



  

و يذكر بن خدة، أن الكثير من الخونة إستغلوا تلك األوضاع و أنضموا إلى 
ألف مقاتل ، جميعهم كانوا سابقا في 80القوǎ المتصارعة و قدر عددهم بحوالي 

تحق بهذǉ القوة أيضا القوات المحلية المقدرة بحوالي ، كما أل1الجيش الفرنسي
  .2ألف جندي 40

بدأت القوات الزاحفة على العاصمة تتقدم مرحليا لدعم مواقعها ، فمن 
الجنوب وصلت طالئعهم إلى حدود عين وسارة ، و من الشرق وصلت إلى 

  .مشارف سيدي عيسى، و من الغرب قاموا بمحاصرة مداخل مدينة شلف 
تها وضعت الوالية الرابعة خطة دفاعية تتصدǎ من خاللها إلى و من جه

القوات الزاحفة فعينت الرائد بن خروف بقواته في منطقة سيدي عيسى ، الرائد 
رمضان عمار يعسكر في نواحي األصنام، و تقوم قوات الرائد بورقعة بصدهم في 

  .منطقة عين وسارة 
خوة الكفاح سقط خاللها كانت نتيجة هذا االصطدام، نشوب معارك بين إ

أكثر من ألف قتيل حيث يروي خالد نزار في مذكراته أن في إحدǎ هذǉ المعارك 
ذهب ضحيتها عدد كبير من جنود الوالية ) معركة جبل ديرة بنواحي بوسعادة(

السادسة ، كما روǎ لنا قصة الجندي الذي انتحر في منطقة حجيلة عندما لم 
  .3يتحمل رؤية اقتتال اإلخوة

بتقدم قوات جيش الحدود ، يروي لخضر بورقعة كذلك معركة قصر  و
و هي المعركة التي دفعت بكل من بن بلة و " ببرلين الثانية" البخاري التي وصفها

العقيد يوسف الخطيب و محمد بوسماحة النزول إلى ساحة المعركة و المنادات 
ل الوضƴ السياسي بوقف القتال وبعدها عقد اتفاق بين الطرفين يقضي على أن يض

والعسكري على ما هو عليه و أن يجتمƴ أعضاء المكتب السياسي لتحضير 
 ƴو حكومة وطنيين تمثل فيهما جمي Ʃاالنتخابات على أن يتم تشكيل مجل

  .األطراف
                                                 

1 -Haroun : OP,Cit, P 187. 
2 -Ben Khedda : la crise …., Op,Cit, P43. 

  .57، مطبعة الشهاب ، الجزائر ، بدون تاريƣ، ص 1، ط مƤكراƖ اللǋاء ƑƢلد Ʀǆار: خالد نزار - 3



  

سبتمبر وأعلن 04بهذا االتفاق ، استقر ثانية المكتب السياسي بالعاصمة يوم 
ر ليتم اإلعداد إلنتخابات الجمعية خيضر عبر اإلذاعة عن وقف إطالق النا

سبتمبر، لكن سرعان ما نقƯ بن بلة هذا االتفاق، بعد  16التƋسيسية المحددة ليوم 
  .1سبتمبر  09دخول جيش الحدود إلى العاصمة و السيطرة عليها يوم 

أما بن خدة فقد أقصي رفقة العديد من زمالئه من القائمة الجديدة لمرشحي 
أصبح بعد هذا التاريƣ أحد األطراف المعارضة للنƲام  القائم  الجمعية التƋسيسية و

  .2في الجزائر ولم يتقلد أية مسؤولية في أجهزة الدولة 
أمضى مƴ ثالثة قياديين قدماء في الحركة  1976و في مارƩ من سنة 

بيانا يدعون فيه إلى ) فرحات عباƩ ،لحول حسين، محمد خير الدين(الوطنية 
دد المثاق الوطني ،و نتيجة لذلك وضƴ بن خدة و رفاقه تƋسيƩ مجلƩ وطني يح

تحت اإلقامة الجبرية مƴ حجز و مصادرة ممتلكاته وتحت حكم شاذلي بن جديد، 
أسƩ مƴ عبد  1988أكتوبر 05الذي أعلن فيه عن التعددية الحزبية  بعد أحداث 

الرحمان كيوان وأعضاء ƈخرين في الحركة الوطنية حزبا سياسيا تحت اسم 
»ƟمةǓ3»ركة ا.  

من  "اإلǃǘƨ"و في عهد الرئيƩ اليمين زروال صدر قانون يمنƴ إستعمال 
تدخل تحت طائلة هذا القانون بالتالي تم  "Ɵركة اǓمة"طرف األحزاب السياسية و 

حلها و بالموزاة مƴ ذلك أسƩ بن خدة مƴ الشيƣ أحمد سحنون و عبد الرحمن 
مارƩ  04في  "الƑƮƗمǅ اǘƨǗمǏ" كيوان، و الدكتور أحمد بن محمد ، جمعية

، وتقييد الحريات 1992، و ذلك تنديدا بوقف المسار االنتخابي في جانفي  1992
  4.الجماعية و الفردية في الجزائر 

                                                 
1 - Haroun : OP,Cit, P197. 

ذكر لي سليم بن خدة ، أن والدǉ رفƯ عرƯ الرئيƩ بن بلة الذي اقترح عليه منصب سفير بجمهورية - 2
  .ألمانيا الديمقراطية، نتيجة الخالف الذي جمعهما سابقا

  مصدر سابق Û...شƑǊداƖ : بن خدة - 3
ر أجراǉ بن خدة في حوا ،»...ƨƑǐƨ ǅƋة ƺرƨƗ Ƽد ƊƗƨدƋ ǎلǃǐƦƉƗ Ǎ الƲƮǋ الƈ ǏƨƑǐƨكƙر « :بن خدة  - 4

  .1995جويلية 10، الصادرة يوم 87، عدد  الƑƴلǃ الǏƨƑǐƨ أسبوعية 



  

و بعد مرƯ عضال ألم به ، توفي بن يوسف بن خدة في بيته بالجزائر 
ى مثواǉ سنة ، وقد شيعه إل 83،عن عمر يناهز 2003فيفري  04العاصمة يوم 

 .األخير جموع غفيرة من محبيه و قد ورǎ التراب بمقبرة سيدي يحي بالعاصمة 
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  :الƗƑƢمة
إن هذا البحث المتواضƴ الذي خاƯ في بعƯ جوانب حياة بن يوسف بن   

خدة ، ودورǉ في الحركة الوطنية والثورة التحريرية بوجه الخصوص، وذلك منذ 
، وقد 1962إلى تاريƣ استقالل الجزائر في جويلية  1920فيفري 23ميالد في 

  :ا في النقاط التاليةتوصلت من خالله إلى جملة من النتائƝ المتمثلة أساس
إن بن يوسف بن خدة هو ذلك الرجل وهب شبابه للقضية الجزائرية مناضال  -

ومجاهدا من أجل استقالل الجزائر واستعادة حريتها ، وقد أبلى في سبيل ذلك 
 Ưالبالء الحسن ،وال ينكر ذلك إال جاحد مغر.  

ألبسته ثقة البساطة و التواضƴ هما السمات التي طغت على شخص بن خدة، -
إلى  1955رفاقه في الكفاح ،فقد تدرƜ في المسؤوليات ، من المجاهد البسيط سنة 

  .1962- 1961رئاسة الحكومة المؤقتة سنتي 
إن بن خدة قد واجه طيلة مسارǉ النضالي ، إحدǎ أكبر األزمات التي عرفتها -

ار الحريات الحركة الوطنية و الثورة التحريرية، و يتعلق األمر بƋزمة حركة انتص
، وفي كلتا األزمتين كان ضحية 1962، وأزمة صائفة 1954-1953الديمقراطية 

  ".عبادة الشخصية"السباق نحو السلطة، وفرƯ ما يسمى بمبدأ 
إن مواجهة بن خدة ومعارضة لمبدأ عبادة الشخصية الذي كان مكرسا داخل -

ادة الجماعية التي حركة انتصار الحريات الديمقراطية ، جعلته ينفرد بفكرة القي
  .كانت وراء نجاح العمل الثوري 

إن الرجل كان وطنيا متيما بالجزائر ، منذ نعومة أضفارǉ ، وقد كلفه هذا في -
  .العديد من األحيان السجن و االعتقال رغم صغر سنه 

أنه ساهم يشكل كبير في إعداد مؤسسات الدولة الجزائرية المعاصرة، كالقانون -
  .1959لتحرير الوطني سنة األساسي لجبهة ا

إن الرجل كان صاحب أفكار رائدة ، لعبت دور هام في تعبئة الشعب الجزائري -
وتƋطيرǉ ، فهو الذي كان وراء إنشاء االتحاد العام للعمال الجزائريين ، وإنشاء 

رفقة رباح لخضر ومفدي " قسما"جريدة المجاهد ، ثم إعداد النشيد الوطني 
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نابƴ تجربته النضالية لجنة دعاية و النشر التي ترأستها سنة زكرياء،و هذا بالضبط 
  .1951إلى غاية 1948

الدور الريادي الذي لعبه داخل المنطقة الجزائر المستقلة ، حيث كان أحد -
  .األطراف الفعالة في معركة الجزائر رفقة عبان و بن مهيدي 

ل تطرقنا إلى الزيارة الحنكة الدبلوماسية التي كانت يتمتƴ بها، وهذا لمسناǉ خال-
، واكتشفنا خاللها براعة بن 1958التي قادته إلى جمهورية الصين الشعبية سنة 

  .خدة في الحديث عن القضية الجزائرية مƴ أكبر زعماء العالم في تلك الفترة 
الحƲنا كذلك أن الرجل ، يعتبر من القادة النادرين الذين بقوا أوفياء للمسار -

خالل موافقة الواضحة اتجاǉ المسائل العالقة إبان الثورة الثوري  ،وذلك من 
  .التحريرية 

حبة لوطنه وإخالصه لشعبه جعله يتنازل عن السلطة، التي كانت الهدف األول -
  .1962بالنسبة لبعƯ قادة الثورة خالل األزمة

ومن خالل كل هذǉ النتائƝ و االستنتاجات ƈمل أنني أنصفت بن يوسف بن    
 .أن أكون كذلك خدة أو حاولت
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