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عبد الكريم أتقدم بجزيل الشكر إلى األستاذ المشرف الدكتور 
ما قدمه لي من ، وقبوله اإلشراف على هذه األطروحةعلى ، بصفصاف

خالل صعاب المن ساعدتني على تذليل الكثير ،  قيمةنصائح وتوجيهات
أفاض به علي من على ما  وفترة البحث والتنقيب عن المعلومات،

سحائب مه في حقول الفكر والمعرفة التاريخية، فجزاه اهللا عني كلِنز 
ستاذة أللعرفان التقدم بأخلص عبارات كما ال أنسى أن أ ؛الجزاء

قبولها متابعة عملي ، على سمر بهلوانالمشرفة المساعدة الدكتورة 
  .  فترة إقامتي في الجمهورية العربية السوريةطيلة  البحثي

، ن معلوماتم أفادوني بهعلى ما  ،"العمال الثوريين"أثني على كما 
بالذكرمنهم ، وأخص  موضوع البحثتخص موه لي من وثائقوقد 

بلغيث، مبروك نصايبية،  يري، طراد عماري، يوسفزب بلقاسم: السادة
           .الطيب داده
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أ  

  : مقدمة البحث
  

القرن التحرر الوطني في  أعظم ثورات ،1954 تعد ثورة الفاتح من نوفمبر

 بما حققتھ من انتصار للشعب الجزائري على أعتا قّوة استعماریة بریة في العشرین،

 .نیة المغتصبة منذ قرن وثلث القرنذلك الوقت، واسترجاع سیادتھ الوط

 ال یمكننا اختزالھا في عظمة قادتھا أو في انتصاراتھا ،والحق أن عظمة الثورة

 فھذا لعمري إجحاف في حق بقیة الفئات التي كانت تمثل ، والسیاسیة،العسكریة

 وضحت بالنفس والنفیس في سبیل أن تعیش الجزائر حرة ،الخزان البشري للثورة

ثل عمال المناجم موضوع ھذه الدراسة، الذین لم تسلط على دورھم  م.مستقلة

   . الثوري أیة أضواء من قبل المؤرخین والباحثین عموما

إھمال دورھا في صناعة ھذا الحدث ھو  ، لھاعتباریعقل أن یكون رد االفال 

ه الفئات من أبناء المجتمع ذ ألننا لو وضعنا ھ.العظیم في تاریخنا المعاصر

ي في دائرة النسیان، ولم نسلط أضواء البحث التاریخي األكادیمي على الجزائر

 ومساھمتھا في الثورة، مھما كان حجمھ، قد نتسبب في حدوث رد فعل ،دورھا

 وینمحي ، من تاریخنا الوطني الوضاءا یھمل جزء ھاممن شأنھ أنعكسي خطیر 

 وبالتالي قد .نفسبالة الثقیفقد فیھا من الذاكرة لدى فئات عریضة من أبناء شعبنا، و

  .نعجز عن بناء الحاضر والتطلع إلى المستقبل

شعب بال ذاكرة، وشعب بال ذاكرة ھو كتلة من بالتأكید فشعب بال تاریخ ھو 

 خدمة ، وتدحرجھ في االتجاه الذي ترید،الھیولى تشكلھ األمم والقوى على ھواھا

ذاكرتھا فإن على أبنائھا  واألمة حین تضعف ؛لمصالحھا أو تدمیرًا لقیمھ ومصالحھ

 ، وأن ینعشوا روح األمة بإنعاش مقومات ھویتھا ووجودھا،أن یجددوا تلك الذاكرة

   .، ویأتي في مقدمة ھؤالء جمیعا المؤرخونة العامة وروحھا المعنوی،ووجدانھا

ثورة الن بتاریخ ین المھتمیالباحث، ونی المؤرخدعو ن،من ھذا المنظور

. فاعلة فیھالھا أدوار التي كانت االجتماعیة، قیة الفئات ب باممتھإلى اال، ةالتحریری
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 من خالل إنجاز دراسات تاریخیة تعتني في ،وأن یھتموا بإنقاذھا من آفة النسیان

، وتحلیل نشاطھ نسانيإ من حیث ھو كائن ،المقام األول بتطور الفرد الجزائري

 ،خذ بعین االعتبارالبشري التاریخي، ومحاولة استخراج أھم خاصیاتھ مع األ

األسباب والنتائج والتفاعالت، وإعادة بناء األحداث الماضیة على ضوء تحلیل 

 كالنصوص والوثائق المختلفة، ،مصادر المعلومات التاریخیة المتنوعة

  .الخ... والشھادات 

 دراسة وتحلیل، ومقارنة  من خالل،وبذلك فقط یتمكن الباحث في التاریخ

وضع فرضیات، والخروج بنتائج وتحالیل تتماشى مع الزخم المصادر المتوفرة من 

الثوري الكبیر، الذي عرفتھ الجزائر خالل الخمسینیات ومطلع الستینیات من القرن 

   .  العشرین

 یعتمد بصورة كبیرة على المصادر المتنوعة ،المعاصرخاصة وأن التاریخ 

العام والخاص،  واألرشیف ، والتحقیقات الصحفیة المنشورة، الشھادات:مثل

 متوفرة لمن أراد ،الحمد هللاو كلھا و؛والمصادر الشفویة، والوثائق السمعیة البصریة

  .البحث والتنقیب عنھا

ه األطروحة الخاص ھذ، سعیت من خالل موضوع اتانطالقا من ھذه القناع

بدور عمال المناجم الجزائریین في ثورة التحریر الوطني، إلى تقدیم مقاربة تاریخیة 

كون دراسة تمن دون أن نوفمبر الخالدة؛ ثورة في جزائریة،  مھنیة ـ  فئة سوسیوورلد

 خالل العھد ،محیطة بسوسیولوجیة العمال المسلمین الجزائریین في المناجم

یطمح إلى المساھمة في التأریخ للثورة التحریریة من موضوع االستعماري، فھو 

  .خالل المجتمع الجزائري

  

على فئة عمال المناجم  ما لھت تعرضنذیل ال،ل واالستعباداالستغالمن رغم فبال

ید شركات االمتیاز الفرنسیة، والسعي الحثیث للنقابات العمالیة الفرنسیة، واألحزاب 

الیساریة، كالحزب الشیوعي الفرنسي ومن بعده الحزب الشیوعي الجزائري 
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 المسلح، ومنع عن المشاركة في الكفاح  عناصرھا، وإبعادا وھیكلتھاالستقطابھ

ا إال أن یكّسروا ولثورة الجزائریة؛ إال أنھم أباودعم   من تلبیة نداء الوطن،العمال

  .ة واألجرةمھنقیود االستغالل المادي، ویتخلصوا من عبودیة ال

 البالء الحسن في مقارعة العدو والذود وأبلى ،فمنھم من التحق بمعاقل الثورة

 عملھ في ظل ومنھم من ؛ي ھیاكل الثورةعن الحیاض، وتقلد المناصب العلیا ف

أو  ، للثوارةتفجرواد المالمدبیر ت وأ، دفع االشتراكاستغل موقعھ إما في ، وبالمنجم

  .لضرب اقتصاد العدو في الصمیمضد أدوات اإلنتاج  تخریبیة یاتعملتنفیذ 

 سواء المجاھدین البسطاء أو المسؤولین ،لقد اجتھد كل الذین حاورناھم

 أو السیاسیین السابقین في ثورة التحریر الوطني، في المنطقة مجال العسكریین

ھم مھامھم طیلة فترة ئ األحداث التي طبعت حیاتھم أثناء آداجاعراستدراستنا، في 

 التي ،فال یسعنا إال أن نتقدم لھم بجزیل الشكر على ھذه المساھمة. الحرب التحریریة

 التحریر، وبالتالي مساھمتھم غیر تدل على حماسھم في تبلیغ شھادتھم عن ثورة

المباشرة في كتابة التاریخ الوطني، ثم حرصھم على حمایة الذاكرة الوطنیة من 

وھو ما سمح لنا بمقارنة المعلومات ومقاربتھا ومحاولة وضع تصور . االنقراض

  .واضح لألحداث، وتأریخھا بشكل موضوعي

ین المؤرخأحد كما یقول فلقاء صانعي الحدث بالباحثین، من شأنھ أن یؤدي، 

مساعدة األولین لألخیرین على العثور في أرشیفھم على ما لم «  :إلى، )1(الفرنسیین

  ».یقال عما عاشوه أحیانا، والذي ھو غالبا ما یكون أساسیا مثل الذي قیل

فمثل ھذه اللقاءات ـ باحث إزاء صانع الحدث ـ بین الذاكرة الحیة لصانع 

لمؤرخ، تبرز الوساطة التي ال یمكن استبدالھا والمنجزة الحدث، والكشف العلمي ل

 حول كفاح التحرر الجزائري، والتي ،من خالل الشھادات المباشرة أو غیر المباشرة

  . كحدث أو كتسلسل لألحداث،عاشھا أصحابھا فردیا أو جماعیا
                                                

(1) MANDOUZE (André): "L’histoire, l’action et le témoin: Préalables méthodologiques à 
une approche scientifique d’une guerre de libération", C. N. E. H., Le retentissement de la 
Révolution Algérienne, colloque international, ALGER: 24-28 nov, 1984, ENAL-GAM, p. 
314. 
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مما یحول  ، بسبب ذھاب ورحیل الفاعلین المباشرین فیھاالباحثون،فقد یفتقر 

 كما یجب توسیع بقدر . حقائق ال توجد في المصادر المكتوبةإلىالوصول دون 

 الذین ھم في الغالب بسطاء، ولكنھم غیر واعین ،اإلمكان حقل شھادات األشخاص

  . بأھمیة ما رأوه، وسمعوه، وعایشوه

تستغل  حول الثورة ،في حاجة إلى دراسات تاریخیة محلیة أو جھویةفنحن 

 الید العاملة الجزائریةدور ویدرس فیھا مشتتة بصورة كبیرة، لالحیة االشھادات فیھا 

مقارنة بین تجرى فیھا ، وانطالقتھا عند وإنجاحھا ومساندتھا ،في دعم الثورة

  .المناطق اآلھلة بالید العاملة من المناطق التي تقل فیھا

 ضمن إطار الدراسة المونوغرافیة الجھویة، التي ،كما یندرج بحثنا ھذا

ومن شأن ھذه الدراسات أن تسمح ... إثراء المعرفة التاریخیة « : يساھمت ف

للباحثین بعقد المقارنات والموازنات بین مختلف جھات البالد وفقا للظروف 

إبراز یھدف إلى و» )1(؛االقتصادیة واالجتماعیة والجغرافیة الخاصة بكل واحد منھا

 ،ر متخلف ومجتمع مستعَم جائر،معاناة العمال الجزائریین في ظل حكم استعماري

 النضالي في الكفاح ضد االستغالل الرأسمالي الفرنسي ومساھمتھا الفعالة مودورھ

  .في الكفاح الوطني وتحقیق النصر واالستقالل

  

 الخوض في مدى تبلور فكر ،وإذا كان یصعب علینا في حدود ھذه األطروحة

ستقالل، وفعلھ في  ومؤصل خالل مرحلة الثورة من أجل اال،سیاسي وطني مؤسس

 وتوجیھھا ، وفئة عمال المناجم خاصة،تأطیر مختلف فئات المجتمع الجزائري عامة

 واسترداد ، والعمل على وضع حد لالستغالل االستعماري،من أجل الدفاع عن الذات

االستعمار من حیث كونھ إجھازا على « : السیادة الوطنیة، فإن األمر المؤكد ھو أن

تحدیا لمقومات الشخصیة الوطنیة، قد وفر شروط االستجابة، األرض واإلنسان، و

                                                
، "1939-1881سية، نجع ورغمة نموذجا، قبائل أقصى الجنوب تحت اإلدارة العسكرية الفرن ":)فتحي(تيسير  )1(

 .11. ، ص1998 :منشورات مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات، زغوان
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والتي قد ننعتھا أحیانا .. وساعد على تبلور اإلیدیولوجیة المؤطرة والموجھة لھا 

  »)1(.كثیرة بفكر المقاومة

  : ـ أسباب اختیار الموضوع

الطبقات  ، ولم تنلندالع الثورة الجزائریةالقد مر أكثر من نصف قرن على 

  قبلنم والتقصي ، نصیبھا من البحث،في الثورة التحریریةالجزائریة العاملة 

   .الباحثین والمؤرخین

 ،لجزائر عن الفترة االستعماریة ل،التاریخیةاألبحاث مواضیع ب لغكما أن أ

 وقلیلة ھي .البعد السیاسي المباشر للحركة الوطنیةانحصرت في موضوع 

عیة، واألشكال الشعبیة المتعددة الحركة االجتماالتي تطرقت إلى  ،الدراسات

  .الخ ...الطلبةوالعمال، والستعمار، مثل حركة الفالحین، الجزائریة لمقاومة لل

  ھو، كان السبب األساس في اختیارنا موضوع ھذا البحث التاریخي،ومن ھنا

 فئات الشعب فیھا، بعضم تركیبا ألحداث الثورة في الجانب المتعلق بدور یقدت

في ،  على الخصوصالمنطقة الحدودیة الشرقیةبة عمال المناجم  دور فئإبرازو

ھو مساعدة الثورة خاصة في مرحلتھا األولى، عندما كانت تفتقر لكل المساعدات، و

، الذاتیة الجزائریین في بدایة األمر على إمكانیاتقیادة الثورة یؤكد حقیقة اعتماد ما 

لعسكریة الضروریة، والحفاظ على  وا، بالوسائل المالیةكفاح التحرريفي تدعیم ال

  .، وغطرستھة خصمھاھا أمام قّویتاستمرار

 یمكن استغاللھ في الكتابة التاریخیة ،ھذا باإلضافة إلى توفر أرشیف متنوع

من لكھ فرنسا تي تمذة والضغط الكون رھینة ورقة القّونبنظرة جزائریة، حتى ال 

 في الذینالشھود  ختفاء اخوف منوالت ؛ والوثائق التي لدیھا،األرشیفخالل 

الحدث التاریخي إبان الثورة التحریریة، والرغبة ممن ساھموا في صناعة منطقتنا، 

                                                
، 2. ، مركز الدراسات الوحدة العربية، ط" في المغرب العربيالحركة الوطنية واالستعمار  ":)أمحمد (المالكي )1(

   .206. ، ص1994بيروت 
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تاریخ فئة لتسلیط الضوء على  ،استغالل ما ھو متوفر من مصادر متنوعةفي 

  . في أھم فترات التاریخ الجزائري المعاصر،اجتماعیة جزائریة بعینھا

 التي أھملت تماما على ما یبدو من قبل ،ناجمفئة عمال الموالمقصود بذلك 

  .الباحثین في حقل تاریخ الحركة الوطنیة، والتاریخ االجتماعي الجزائري

، وبالتالي المساھمة بقدر المستطاع الكفاح التحرريإبراز دورھا في دعم ثم 

 ،وھذا ال یكون ممكنا إال عبر البحث. في كتابة بعض فصول الثورة التحریریة

،  واالستقصاءات الشفویة،ب المتتالي عن المصادر المتنوعة مثل األرشیفوالتنقی

  . األمانة في معالجة الموضوع، ورفعة األحكام، والحس النقديویتطلب 

االھتمام المتزاید بتاریخ الثورة في من غم وھذا العمل یتطلب على الر

میة التي أنجزت الجامعات الجزائریة منذ االستقالل، والعدید من الدراسات األكادی

الدراسات التاریخیة الجزائریة ظلت تركز على الجانب البطولي،  حولھ، إال أن تلك

 وكبار أقادة الثوار سواء كانوا بعاطفة جیاشة عن ، وتحدثت أي الكفاح المسلح فقط

وانتماء سیاسي طبقة اجتماعیة واحدة، اعتبرتھم جمیعا من ، و بسطاءمجاھدین

جاھات ات، ومشارب اجتماعیة متعددةینتمون إلى كانوا ، اقعفي الوھم  بینما واحد؛

   .سیاسیة مختلفة

ت فیھا مختلف شرائح المجتمع الثورة الجزائریة ساھم أن ،المعلوم بالضرورةف

نا نتطلع  فإن،وبالتالي ؛ة حسب طاقتھا، وما توفر لدیھا من إمكاناتشریحاألھلي، كل 

 كما قال ، ومحاولةثورة من نوع خاصإثارة التأمل في من وراء ھذا البحث إلى 

فما . »نقل الثورة من میدان الذاكرة إلى التأریخ بالتفكیر فیھا تاریخیا« : أحدھم

  تحویل الذاكرة العاطفیة إلى تاریخ ؟تطلع إلى الفائدة من البحث التاریخي إذا لم ی

ذكرات م ونحن نشاھد أكثر من أي وقت مضى، فیض من ال طویلة،منذ سنین

 عن ثورة التحریر الوطني، والتي تتنافس فیما بینھا لتسمع والشھاداتریات والذك

صوتھا، وإذا كان ھناك من استطاع أن یكتب ویخرج إلینا شھادتھ عن أحداث بعینھا 
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، وظل یكتم شاھدھا أو عایشھا، فإن منھم من لم یستطع إلى ذلك سبیالیكون قد 

  .لكتابة وفنونھاشھادتھ بین أضلعھ إما لعجز مادي أو لجھلھ با

 ،والمراجع التاریخیة ، فإن ھذا البحث الجامع بین الوثائق األرشیفیةمن ھنا،

 وشھادات صانعي الحدث، یسعى لمساعدة ھؤالء في ،ة من روایاتوالمصادر الحّی

 وإخراجھا إلى نور البحث والتمحیص، ثم صیاغتھا صیاغة ،اإلفصاح عن شھاداتھم

 لنقل الثورة الجزائریة من ، فعل الكثیروجوبألننا نرى . تاریخیة موضوعیة

 نظر تاریخیة، وبذلك یمكننا أن نعي ةالذاكرة إلى التاریخ، والتأمل فیھا من وجھ

  . تدریجیا رھاناتھا السیاسیة واألخالقیة

 التي ،التاریخیةواألبحاث  ،ففي حدود إطالعي على العدید من الدراسات

ورة التحریر الوطني، سواء باللغة العربیة تناولت مواضیع اجتماعیة مختلفة تخص ث

 عمال المناجم الجزائریینأو الفرنسیة، لم أجد دراسة واحدة تطرقت إلى إبراز دور 

  . وخاصة عمال الجھة الحدودیة الشرقیة للوطن؛في ثورة الفاتح من نوفمبر العظیمة

ت  من شركاا مكثفالتي عرفت خالل الفترة المدروسة، استغالال ،تلك الجھة

لید العاملة الجزائریة ل ا معتبراالمتیاز الفرنسیة لمناجمھا المعدنیة المتنوعة، وتشغیال

  .البسیطة

  

ه الفئة العمالیة، ذ تولي اھتمامھا بھ،مما جعل قیادة الثورة في تلك المنطقة

وتدفعھا إلى لعب دور رائد في دعم الثورة بالرجال واألموال، وتنفیذ مختلف 

، وال أدل على ذلك من ھاالح االقتصادیة لالستعمار فیمخططاتھا لضرب المص

 واستھدفت القطارات المحملة ،سلسلة التفجیرات التي طالت سكك الحدید في المنطقة

ر للصحفي الفرنسي الشریط المصّود تلك األعمال، جّسقد و. بالحدید والفوسفات

مناسبة ت صار یتكرر باستمرار كلما حّلحیث  ".René VAUTIER ھوتیفروني "

ذكرى اندالع الثورة الجزائریة، سواء في التلفزیون الجزائري، أو في وسائل 

  .اإلعالم المرئیة األجنبیة
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 التي ساھمت بھا فئة ، تسعى إلى إبراز الكیفیةطروحةه األذمن ھنا فإن ھ

معینة من المجتمع الجزائري في الثورة التحریریة، ھي فئة عمال المناجم، ومحاولة 

 والتالحم الذي حققتھ ثورة نوفمبر بین مختلف فئات المجتمع ،النسجاممعرفة سر ا

ما عجزت عن تحقیقھ الثورات عد ب؛الجزائري، المتمیز بخصوصیاتھ المتعددة

  . الشعبیة في القرن التاسع عشر

  

  : ـ إشكالیة األطروحة

 أو الطلبة أو غیرھم من شرائح المجتمع الفالحیندور شریحة ذكر یكثیرا ما 

وقیادتھا إلى النصر المؤزر، وال الجزائریة  یةثورة التحریرائري في تفجیر الالجز

نخراط ال فقد تحدثت وثیقة الصومام عن الدور البارز. یشار إلى دور العمال

، بینما لم تتفوه  في الثورةالفالحین، والطلبة، والعناصر الحضریة الناضجة سیاسیا

  . ببنت شفة عن دور العمال

بدور العمال المغتربین الجزائریین  ،في مصادر ومراجع أخرى فِراعُتبینما 

 لدور فئة ا ال نجد ذكرفي حین . ودعمھا على الصعید الخارجي،ة الثورةفي مساند

  .  على الصعید الداخلي، خاصة في المنطقة مجال بحثناعمال المناجم

ر، فھل حصل ذلك اإلغفال نتیجة غیاب ممثلي الوالیة األولى عن ھذا المؤتم

وبالتالي، جھل المؤتمرون لما جرى في منطقة الحدود الشرقیة، التي انخرط عمالھا 

في الثورة منذ الوھلة األولى من اندالعھا ؟ أم كان بسبب قیاسھم األمور على بقیة 

الوالیات الثوریة، وبالتالي نفھم أن عمالھا لم یلتحقوا بركب الثورة حتى تاریخ انعقاد 

  المؤتمر ؟

كیف :  الذي نعتمده بحثا ألطروحتنا من إشكالیة،الموضوع طلق فيننمن ھنا 

 في دعم ومساندة الثورة التحریریة یةالمناجم الجزائرالید العاملة في یمكن تقییم دور 

  من خالل نموذج عمال المنطقة الحدودیة الشرقیة ؟ 
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كیف تمكن عامل المنجم البسیط، والمقھور والمستغل من خوض غمار حرب 

فیھا خطط أكبر قادة عسكریین ألحد أكبر القوى االستعماریة في العالم، أحبطت 

 أم أن دور عمال المناجم كان تبوء مناصب قیادیة في الثورة ؟كیف تمكن من و

  ؟  ثانویا وغیر مجدي 

 للواقع ماذا عن رؤیة ھذه الفئة الشعبیة البسیطة، غیر الناضجة فكریا وسیاسیا

كان في إطار البعد الوطني والثوري ؟ ھل لدیھا كل تشومتى  ، ؟  كیفاالستعماري

  الثورةاندالعأثناء تشكل، تراه النشاط النقابي ؟ أم داخل األحزاب الوطنیة؟ أم 

   ؟التحریریة

 ؟كیف كان رد فعلھا إزاء اندالع ثورة التحریر الوطني ؟ وما كان دورھا فیھا

بات الیساریة الفرنسیة اإلصالحیة للنقا-ھل استطاعت اإلیدیولوجیة االندماجیة

ت الثورة الجزائریة التي تحالفت فیھا الطبقة البرجوازیة َب وھل قّلاالھیمنة علیھ

مع الطبقة العاملة ضد االستعمار الفرنسي، نظریة ماركس القائلة بعجز الصغیرة 

   وإحداث التغییر؟ ،الطبقة البرجوازیة عن الحركة الثوریة ضد الرأسمالیة

  

 المقدمات المنطقیة لاللتحام المرغوب فیھ بین ،لمشاركةقت تلك اوھل حّق

ھل تأثر عمال المناجم والحركة الطبقیة والحركة الوطنیة المناھضة لالستعمار ؟ 

بالضغوطات العسكریة واالقتصادیة واالجتماعیة التي مارستھا السلطات الفرنسیة 

   ؟عدو ھل لجؤوا بفعل الضغوطات إلى التسویة مع الوإلخماد الثورة ؟ 

وثوقیة عن  و،جزمبعلى مثلي اإلجابة صعب من ال أن ،یتوجب علي التأكید

دھا، یة المرحلة وتعقبسبب دّق من ھذا النوع والطبیعة، وذلك ة إشكالیتتساؤال

 وعدم اكتمالھا ،بسبب تشتت الوثائق المؤرخة لھا ،وغموض بعض محطاتھا

  .وأحیانا صعوبة اقتحام الموجود منھا، وندرتھا

 وأھمیة مكوناتھ فرضت علي التدقیق في اإلشكالیة العامة، ،نة الموضوعفمكا

  . التي تعزز فرضیاتھ
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 أقر بحصول عدة صعوبات وتعقیدات، أعترف لكل من ،وفي كل الحاالت

األستاذ المشرف الدكتور عبد الكریم بوصفصاف، واألستاذة المشرفة المساعدة 

على لي ، بمساعدتھما السخیة  دمشق من قسم التاریخ بجامعةسمر بھلوانالدكتورة 

وھذا جھد المقل، وبعض ما یجب من مثلي  والتخلص من معیقاتھا؛ ،تجاوزھا

  .ماھیلمثل

  

  :ـ حدود البحث

) 1962-1954( في كون الحقبة فضاء البحث ،تتجلى حدود ھذه األطروحة

لیست لحظة عادیة في تاریخ الجزائر المعاصر، بل مفصال مركزیا على درجة 

إنھا الحقبة التي أرخت لتناظر تاریخي بین إستراتیجیتین . ة األھمیة والحساسیةبالغ

مؤسستین على تجربتین تاریخیتین غیر متكافئتین من حیث الوالدة، التكون 

تناظر بین االحتالل الفرنسي الغاشم، المرتبط بالدوائر الرأسمالیة الغربیة، . والتطور

  )1(.ي، ومقوماتھا الحضاریةوالجزائر المقاومة عن كیانھا السیاس

، تاریخ قیام الثورة التحریریة، 1954لقد حصرنا فضاء البحث ما بین سنة 

وھي حقبة وإن . الجزائرأرض ، تاریخ خروج االستعمار وجالئھ عن 1962وعام 

  .االجتماعي تبدو قصیرة إال أنھا لیست سھلة في مجال البحث التاریخي

 والمراجع الكفیلة ،الوثائق، والمصادرإذ ِعالوة على الصعوبات الخاصة ب

، یزداد األمر تعقیدا حین یتعلق الموضوع باألشخاص یةالتحریرالثورة بتغطیة مدة 

  .عامل السنب الذین اندثر معظمھم إما بسبب الحرب، أو ،الفاعلین

،  لتحلیل موضوع عمال المناجم في ثورة التحریرا محّددا تاریخيدااعتمثم أن 

 ,صر المتحكمة في تشكل وعیھا الوطني مع وعیھا الطبقيمن زاویة العنا

 من العودة إلى فترة يومساھمتھا المتعددة األشكال في حرب التحریر، لم یمنعن

                                                
ن الوعي الوطني وأشكال  مقاربة لمحددات تكو.ت الوطنية واالستعمار بالمغرب العربيالحركا( :)أمحمد(المالكي ) 1(

   .205. ، ص1992 أوت : تونس،66-65، عدد المجلة التاريخية المغاربية، )التنسيق والعمل المشترك
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 موضوعیا ي القتناع؛ قبل ھذا التاریخ بكثیر،ظھور ھذه الفئة العمالیة في الجزائر

  . وتحلیل عناصره، لمقاربة الموضوع،1954بصعوبة البدء من سنة 

  

  :ـ مناھج البحث

 ، األرشیفأوواألصول  ،لما كان اعتمادي في ھذا البحث على اآلثار المكتوبة

، وتنبثق  التي تصب في قلب موضوع البحث،االستعانة ببعض المناھجتوجب علي 

عنھا أسالیب متنوعة تحّدد أداة جمع البیانات، الرتباطھا باإلشكالیة المطروحة، 

  .واألسئلة المتفرعة عنھا

 ،والوقائع التاریخیةصف األحداث المنھج الوصفي الذي ی استعنت ب:الأو

   .، في تسلسلھا الزمني والمكانيوالظواھر السیاسیة، واالقتصادیة واالجتماعیة

 على النقد الظاھري، والباطني الذي یقومالمنھج التاریخي النقدي،  :ثانیا

جراء تقاطع للمعلومات، وإالستخالص األحداث التاریخیة،  كأداة وظیفیة للوثائق

بكل موضوعیة، بعیدا عن السرد التاریخي من مضامینھا واستنتاج الحقائق 

  .ألحداث، وعن إصدار األحكام المسبقةل

 المنھج االستقرائي المساعد في استقراء أرشیف الشركة وتحلیلھ، :ثالثا

  .واالستشھاد بھ لالستدالل على صّحة ما أثبت في البحث

تماثل األحداث أو الظواھر ب، الذي یسمح ة أو المقاربةقارن منھج الم:رابعا

  . الستنباط خصائص ممیزة لھذه عن تلك

 واالستجواب ،الجمع بین المقابلةإلى  ت سعی إلى ھذه المناھج،باإلضافةو

  .لتغطیة فقر المادة المصدریة المكتوبة حول دور عمال المناجم في ثورة التحریر

  

  : ـ صعوبات البحث

تاریخ سیاسي،  تاریخ: وضوع ھذا البحث إلى حقول معرفیة متنوعةینتمي م

 ،تھامقاربف ؛اقتصادي، سوسیولوجیا عالقات العمل، تاریخ الوقائع، تاریخ عسكري
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أحداثھ، یة  وحساسةدق نظرا ل،وتحلیالتھ على درجة خاصة من الصعوبة والتعقید

  .وطبیعة الفاعلین فیھ

 التي اعتمدت الید العاملة الجزائریة ،یةاالجتماع- األبحاث التاریخیةكما أن 

" الوثائق" على الصعوبات الناجمة عن تدبأبعادھا المتعددة موضوعا للتحلیل، شّد

من حیث قلتھا وندرتھا؛ أو من حیث كیفیة استغاللھا واستعمالھا، وأحیانا حتى من 

ن زد على ذلك أن مصادره تشكل عائقا م .حیث التركیز علیھا وحدھا دون سواھا

  .الصعب اجتیازه

 لیس فقط كیفیة الوصول إلى األرشیف في البلدین، وإنما أیضا ،فالمطلوب ھنا

. القدرة على جمع شھادات محّددة للتمكن من اإلحاطة ببعض المظاھر بشكل جّید

  . فإن الباحث یظل في الحالتین یواجھ صعوبات التفاصیل،والحال ھذه

ائق المتعلقة بفترة الثورة التحریریة ففي حال األرشیف الفرنسي، نجد أن الوث

وفیما . تحكمھا شروطا صارمة تجعل من الصعب اإلطالع علیھا أو استغاللھا

لم یكن من أولویات ھیاكل الثورة الجزائریة جمع ... « : یخص أرشیف الثورة فإنھ

  » )1(.وھو ما جعل قسما من وثائقھا عرضة للتالشي... أرشیفاتھا والمحافظة علیھا 

ا أنني استندت في ھذا البحث على وثائق مكتوبة، وحوارات أجریت مع وبم

في  ةبوقد وجدت صعبعض الشھود العیان من مجاھدي المنطقة مجال بحثنا، ف

 لندرة ،تقصي الحقائق سواء في حقبة النضال السیاسي أو في فترة الثورة التحریریة

  . وصمت الشھادات المباشرة،النص التأسیسي

ات في التعامل مع بعض الشھادات المطبوعة للقادة كما وجدت صعوب

بعض ذكریاتھم المتصلة نشروا العسكریین الجزائریین، أو الضباط الفرنسیین الذین 

، من ببعض الحوادث، والوقائع، التي دارت أثناء الثورة بالمنطقة المشمولة بالدراسة

زبیري  ذكراتم: ، والتي أذكر منھا على سبیل المثالخالل نظرتھم إلى اآلخر
                                                

صل مع الثورة بين تصفية االستعمار والتوا: سكان سهول مجردة العليا وجبال خمير( :)بد الحميدع(الهاللي  )1(
، 2005: تونس، 10، مجلة المعهد األعلى لتاريخ الحركة الوطنية، تونس، العدد روافد، )1962-1954الجزائرية 

  .220. ص
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محمد مداسي، علي كافي، خالد نزار، السبتي بودوح، مصطفى مراردة، الطاھر، 

  .وغیرھم" فارال دومینیك"عبد الحمید عوادي، 

فلئن تمكنت ھذه الشھادات من ذكر بعض المعارك التي دارت في المنطقة، 

جھا على فإنھا اختلفت في تفسیر أسبابھا، ولم تتعرض إلى ظروفھا، وتطوراتھا ونتائ

  .المنطقة عموما، وعلى تطور الثورة خصوصا، وما ھي خسائر كل طرف

 رغم أن البعض من المعارك ،كما أنھا لم تشر إلى دور عمال المناجم فیھا

 في الروایات حول تنظیم أیضا وجدت بعض االختالفات. دارت في منطقة المناجم

والجنوب ) ق أھراسسو(الثورة، وتجاذبھا بین روایات مجاھدي منطقة الشمال 

  .)ةأوراس ـ النمامش(

 والدقة ،لتزم بقدر واف من التبصرأ أن ،حساسیة الموضوععلي وقد فرضت 

اضطرني ، وفي انتقاء الوثائق، وترتیبھا، واإلمعان في توظیفھا ضمن متون البحث

أو  إلى التزام الحذر الشدید، وإلى االستئناس باجتھادات باحثین لم یشھدوا األحداث،

  . یشاھدوھا إال جزئیا فقطلم

كما ضربت صفحا عن نصوص أخرى، وھي كثیرة ألنھا ال تقدم ضمانات 

 من وعي حدود االعتماد على يفصعوبة المرحلة مكنتن .جدیة للباحث الموضوعي

  .الموجود من الوثائق بكل أنواعھا

تحدید الموضوع مع الفئة الصعوبة التي واجھتني في أضف إلى ذلك، 

حول موضوع الدراسة إلیھا  وجھةاصة وأنھا ال تتقید باألسئلة المالمدروسة، خ

تحدث عن كل ما یخطر ببالھا من ذكریات بشكل غیر منظم، الوالبحث، وتحاول 

  .ة أطول أثناء تسجیل المحادثةفیأخذ منك ذلك مّد

أو      سابقین ممن التحقوا بصفوف الثورة، شھادات لعمال كما سجلت بعض ال

أرشیف خاص لبعض الفاعلین ما توفر لدي من ، وقارنتھا مع مناضلینكانوا 

 المطبوع أو المنشور في بعض أرشیف اإلدارة االستعماریة وأ، الجزائریین

  .ضبط صیرورة األحداثلالمصادر، 
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، رغم أن عامل التقدم خیر من یروي تلك األحداث ،فھم في نظري على األقل

  . في السن قد یؤثر على سالمة الذاكرة

  

  : نقد المصادر والمراجعـ 

شركات االمتیاز بعض على استقراء أرشیف اعتمدت في ھذه األطروحة لقد 

المنجمي الفرنسیة، ومقاربة شھادات بعض األطراف الفاعلة في الثورة من عمال 

وتحلیل والمسلولة، المناجم الجزائریین بالونزة وبوخضرة، والكویف، وجبل العنق، 

ناعات االستخراجیة، إلعادة تركیب التصرفات حركة العمال في قطاع الص

الجماعیة التي تظھر جلیا من خالل انخراط عمال المناجم في ثورة التحریر 

  .الوطني

القسم األول یشمل اآلثار المكتوبة : ین من المصادرقسموبالتالي تعاملت مع 

بعض األرشیف اإلداري ل: وقد اشتمل على .واألصول، أو ما یعرف باألرشیف

ركات المنجمیة التي كانت تشتغل بالجھة الشرقیة للوطن خالل الفترة شال

أرشیف جبھة التحریر بعض  و؛، وبخاصة منھا شركة حدید الونزةاالستعماریة

كتاب  في بعض المراجع مثل المنشورسواء منھ   وجیش التحریر الوطني،،الوطني

: علي كافي، وكتاب "..المراسالت بین الداخل والخارج : "مبروك بلحوسین

  .المملوك لبعض األشخاصاألرشیف و؛ .."مذكرات الرئیس "

، والتي لھا عالقة  المحتلةللجزائرحكومة العامة نشرات وإصدارات الكذا و

 التي تالنشرات الرسمیة، الجرائد الرسمیة، المونوغرافیا، مثل بموضوع البحث

معنیة بمجال حول البلدیات ال الفرنسیین، نین اإلدارییالمتصرفبعض أعدھا 

السنوي عن األوضاع العامة العرض  ،ھاكائنة بالدراسة، والشركات المنجمیة ال

  .للجزائر
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تحتوي معلومات اقتصادیة، ودیمغرافیة ضروریة للفھم الجید لظروف و

المصلحة "وملفات تقاریر األمنیة للجیش الفرنسي، البعض العمال؛ باإلضافة إلى 

  .سي المستنسخة والموجودة في تونس الفرن"یةش البرلجیوالتاریخیة ل

موزعة ھي رة باللغة الفرنسیة؛ ومحّرأن جل ھذه المصادر بالذكر، ر یجدالو

ولكن ھذا النوع الوفیر  .تونس وأ بین العدید من مراكز األرشیف سواء في الجزائر

ي مشكلة عند العرض النقدي لھا أو تفسیرھا مع األخطار المتعلقة أثار لمن الوثائق 

  .الخ ...ب التھمة اإلیدیولوجیة، األخطاء، الثغرات، التحّز: مثلبھا 

  

وإذا كان باإلمكان االستفادة من بعض المعلومات الواردة في ھذه المصادر، 

في دراسة أوضاع العمال المسلمین الجزائریین في المناجم، وإحصاء ھجمات جیش 

تیاز مثل الونزة التحریر الوطني على مراكز االستیطان التابعة لشركات االم

والكویف، ومعرفة الوضع األمني فیھا من خالل التقاریر السریة، فإنھا في جانب 

 تعبر عن وجھات نظر أرباب العمل ،آخر تحتوي على أحكام قیمیة تخصھم

ألنھا صادرة عن . األوربیین، ننصح أن یدرسھا الباحث بحذر، وال یثق فیھا كثیرا

  .بقة تنم عن عنصریة مقیتةجھة واحدة، وتحتوي على أحكام مس

تعلق ، تمعلومات غیر مباشرةشتمل على  فی من المصادر،أما القسم الثاني

.  والشھادات الحیة للمجاھدین من عمال المناجم،بصورة عامة بالروایات الشفویة

من بعض صناع الحدث أجریتھا مع قد استقیتھا من خالل مقابالت واستجوابات و

بالمنطقة فضاء شاركوا في ثورة التحریر الوطني ممن  ،عمال المناجم الجزائریین

  .بحثنا

وقد استفدت منھا في إعداد األطروحة بعد أن محصتھا وفحصھا بدقة، 

 مقارنة وتقاطع یتجرأواحتفظت منھا ببعض التفاصیل والوقائع الیقینیة والمؤكدة، و

  .في معلوماتھا، الستخراج المادة الخبریة منھا بشكل منطقي وموضوعي
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حیث یتوجب علیھ .  بعمل یصعب على المرء إنجازه بسھولة،فاألمر یتعلق حقا

التحكم في أھواء عنیفة، واألخذ بعین االعتبار شح المعلومات وتضاربھا في جانب 

  المذكرات استفدت من بعضماك .من الموضوع، ووفرتھا في جوانب أخرى

الجزائر أو في الخارج، لمتعلقة بالثورة التحریریة، سواء منھا التي صدرت في ا

  .ا تحملھ من قراءات مغلوطة وتفسیرات ذاتیةعلى الرغم مّم

وجدت خالفات بین المؤلفین حول دور فئات المجتمع أشیر ھنا، إلى أنني و

 ،"معذبو األرض " في كتابھ" فانونسفران"على سبیل المثال ف. الجزائري في الثورة

مصطفى األشرف حاول مع سلیمان  بینما حاول، لفئة الفالحینالدور  كلیعطي 

  .المجاالت التي أفادت فیھا كل فئةفي  تحدید دور كل من الفالحین والعمال، ،الشیخ

 واإلخباریة ذات الصلة ،لمقاالت التحلیلیةبعض اكما أجریت مسحا شامال ل

 ةفارغم تیقني من أن الصحالجزائریة، والفرنسیة،  ائدجربعض البالموضوع بأعمدة 

زت بالخطاب المتطرف، والطابع المغرض، وعدم السماح تمّییة ستعماراال

باإلضافة إلى تقیدھا بالمواقف . باستمرار دراسة أحداث الثورة إال بشكل نسبي

  . الرسمیة للحكومة الفرنسیة، وقیادة الجیش الفرنسي، ونشر بالغاتھما

ریة، التحریلثورة  عن اباإلطناب في الحدیثالوطنیة، د ائجرالتمیزت بینما 

، والمبالغة في الحدیث عن بعض المواجھات التي كانت تتم بین جیش لھاوالدعایة 

 عنصیل ا التفإھمال والجیش الفرنسي في المنطقة فضاء بحثنا، و،التحریر الوطني

  .ھجمات الثوار على المراكز المنجمیة

ضمن شروط محّددة جدا، وفي غالب األحیان ت تلك المعلومات وقد استعمل

نتباه إلى اآلثار الحاسمة لألحداث على مجرى التاریخ، وكمرجع عندما یتعلق لشد اال

  .باإلعالم الموضوعياألمر 

 بعضفي سواء واستعنت أیضا بعض الدراسات، والشھادات التي نشرت 

  . كمصدر آخر مھم في البحثأو على االنترنت ، جرائد الوطنیةال
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 ،التي تخص الثورة التحریریةالتاریخیة  والدراسات ، واألبحاث،أما المراجع

ختلف إال أنھا تالعربیة أو الفرنسیة، التي باللغة فمع أنھا كثیرة ومتنوعة سواء منھا 

 مما یجعل المرء في حاجة إلى قراءتھا ؛ وطرق تناولھا للموضوع،في تحلیالتھا

 ثم مقارنتھا بالشھادات ؛ ومقارنة طرق معالجتھا لألحداث بالمنطقة،قراءة متأنیة

  .حیة لصانعي األحداثال

 ال یكاد یجد فیما كتب إلى حد اآلن عن تاریخ ،الباحث المھتم بتاریخ الثورةف

الثورة الجزائریة، دراسة تاریخیة واحدة حول دور عمال المناجم في جھاد الشعب 

ومن المؤلفین الذین أكثرت من اإلشارة إلیھم في ھذه  .الجزائري ألجل نیل االستقالل

مذكرات آخر قادة  " :الطاھر زبیريكتاب الخصوص ر على  أذك،األطروحة

، وقد أفادني في تصحیح )2008دیسمبر (، والذي صدر حدیثا "األوراس التاریخیین

بعض المعلومات البیوغرافیة الخاطئة، التي جمعتھا عن الرجل من بعض المراجع 

ة الطبق: (، وشرفي عاشور"عظماء.. ثوار: " "أخرى، مثل كتاب محمد عباس

 La classe politique algérienne de" ) إلى یومنا1900السیاسیة الجزائریة من 

1900 à non jours" التاریخ الداخلي لجبھة التحریر الوطني: (؛ وجلبیر مینیي (

"Histoire intérieure du FLN".  

محمد و ،"Les Tamiseurs du sable") مغربلو الرمل: (مداسي محمدثم كتاب 

، "القاعدة الشرقیة ":عوادي عبد الحمید، و" اللمامشا في الثورةدور ":زروال

: بعنوان ،"زدرافكو بیتشار"المراسل الصحفي الیوغسالفي باإلضافة إلى كتاب 

 .ALGERIE") شھادة مخبر صحفي یوغسالفي على حرب الجزائر. الجزائر(

Témoignage d’un reporter yougoslave sur la guerre d’Algérie" ،كلھا ي وھ

  .مؤلفات تقدم شھادات، ووجھات نظر، وترجمة شخصیة، وأرشیف ألحداث الثورة

وتعتبر من حیث االختصاص مذكرات، محدودة ال تصل أحیانا إلى المنظور 

على  البحث، أذكر منھا الجامعیة التي تھمرسائل  الببعض تاستعنكذلك  .التاریخي

ل أوضاع عمال المناجم في مناجم رسالة الماجستیر التي أنجزتھا حوسبیل المثال 
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 والتحلیل ،المرجع الوحید الذي تناول بالدراسة يفي حدود إطالع، والتي تعد الونزة

  . خالل العھد االستعماري،الجزائریینمناجم عمال الأوضاع 

حول " GUICHARD Pierreغیشار بییر "الضابط الفرنسي ثم رسالة 

دھور أوضاع ت أسباب ةسادرفرد فیھا بان، والتي "المشاكل الریفیة في الجزائر"

؛ إضافة إلى رسالة عبد القادر بن الفالحین الجزائریین في منطقة المریج الحدودیة

دراسة حالة عمالة عنابة، دائرتي تبسة : األقسام اإلداریة المتخصصة"فرحات حول 

   ".1962- 1954: والعوینات

أنھا لم تخل من الجدل قر بألقد تخلل ھذا البحث العدید من المفاھیم التي 

واالختالف حول استعماالتھا وتوظیفھا، وصحة نقلھا من أطار تاریخي محدد إلى 

 ومن ؛مجال تاریخي مغایر، أو من حقل معرفي إلى آخر مختلف عنھ، ومتباین معھ

ولكنني أقصد بھا  ؛ثوري ال؛الفئة؛ الكادحون؛ المجاھدالشریحة؛  ؛الطبقة: ذلك مفاھیم

  . والواضحمعناھا البسیط 

كما أشیر إلى أن استعمالي عبارة القادة الوطنیون للثورة، والقادة المحلیون، 

أعني بالعبارة األولى قادة الثورة في تونس، ممثلین في لجنة التنسیق والتنفیذ، 

  .وبالعبارة الثانیة قادة الثورة المیدانیین في المنطقة فضاء بحثنا

  

ر إلى أن ھوامش األطروحة تحتوي أشیر في األخی: ـ مصطلحات األطروحة

فھناك مختصر . على إحاالت باللغة الفرنسیة مختصرة، بسبب تكررھا باستمرار

)A. G. E ( الذي ھو اختصار لكلمة)Assemblée Générale Extraordinaire( ؛

الذي نعني ) A. W. C(؛ و)Assemblée Générale Ordinaire(لكلمة ) A. G. O(و

ونعني بھ ) A. W. T(؛ و)Archives de la wilaya de Constantine(بھ 

)Archives de la wilaya de Tébessa(؛ و)C. G ( الذي ھو اختصار لكلمة

)Correspondance Générale(؛ و)C. L ( لكلمة)Copie de Lettres( ؛)C. M (

) S. H. A. T(؛ و)Siège Central(لكلمة ) S. C(؛ )Communes Mixte(لكلمة 
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 Services(لكلمة ) :S. I(؛ و)Service historique de l'armée de terre(لكلمة 

intérieures(؛ و)S. P ( لكلمة)Services Publics( ؛ وأخیرا)S. S ( لكلمة)Siège 

Social.(  

  

  

  

  

  :البحثـ خطة 

سة فصول، وخاتمة، ومالحق؛ خمتشتمل خّطة ھذه األطروحة على مقدمة، و

ع والدوریات باللغتین العربیة واألجنبیة، وفھرس إلى جانب قائمة للمصادر والمراج

  .، وفھرس الموضوعاتاألماكن واألعالم

المناجم الجزائریة وأھمیتھا االقتصادیة في العھد : "الفصل األول

  .قسمتھ إلى ثالثة مباحث."  الفرنسياالستعماري

في  ،"للمناجموالبنیة الجیولوجیة  الجغرافي لموقعا": المبحث األولتناولت في 

درست فیھ طبیعة تضاریس المنطقة ولمنطقة الحدودیة الشرقیة من الوطن، ا

  .ومناخھا، ومدى تأثیرھما على النشاط االقتصادي لسكان المنطقة

ألن ذلك من شأنھ أن یفسر لنا كیف أن غنى المنطقة بالثروات المعدنیة من 

ز الفرنسیة جھة وفقرھا في الجانب الزراعي من جھة أخرى، ساعد شركات االمتیا

على استغالل المناجم بأقل التكالیف نظرا لتوفر الید العاملة األھلیة سواء من داخل 

، ودفع بھا إلى اإلقبال على العمل في المناجم بالرغم من المنطقة أو من خارجھا

  .خطورتھ

 مدى غناھا برازلبنیة الجیولوجیة لتلك المناجم، وإادراسة أفردتھ لكما 

ت ھذه الدراسة بمجوعة من الخرائط واألشكال التي تسھل فھم وقد دعم. بالمعادن

  .التركیبة الجیولوجیة المعقدة لتضاریس المنطقة
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 في ھااستغاللوالمناجم التنقیب عن ": نونالمعالمبحث الثاني وخّصصت 

 فضاء في المنطقةالمعادن  التنقیب عن لدراسة تطور، "المنطقة الحدودیة الشرقیة

حة عن نشأة وتطور شركات االمتیاز الفرنسیة التي حصلت  لمقدمت فیھ .البحث

 فیھا، مثل شركة فوسفات الكویف، وشركة حدید الونزة، المعادنعلى حق استغالل 

 ؛ التي كانت تستغل مناجم الفوسفات في منطقة جبل العنق،وشركة فوسفات قسنطینة

 تنّیب كما .اإلنتاج بدایة نشاط تلك الشركات، وشروعھا في تھیئة المناجم، ثم تتبعتو

شدة التنافس بین الشركات الرأسمالیة الفرنسیة على نھب خیرات الجزائر، وبناء 

  . الید العاملة الجزائریةجھد وشقاءإمبراطوریات مالیة على حساب 

، " الجزائر المحتلةاقتصادأھمیة المناجم في ":  المبحث الثالثفي تركزبینما 

التعدین  ات لتوضیح الدور، الذي لعبتھ شركتینیكافین، أخالھما  أساسیتینعلى نقط

تكشف مدى استفادة خزینة فالنقطة األولى، أما ف. المستعمرةالجزائر في الفرنسیة 

أما وات، الشركتلك حكومة المستعمرة، من الموارد المالیة، التي كانت تدفعھا لھا 

عبر توفیر ، جزائر ال في تنمیة اقتصاد مستعمرةساھمتھابین مدى مالنقطة الثانیة، فت

 خدمة  تواجدھاطقاإنجاز العدید من المشاریع القاعدیة، في منمناصب الشغل، و

المصالح االقتصادیة الفرنسیة في الجزائر ، وغرس لالستعمار االستیطاني

  .المستعمرة، وتدعیم الھیمنة االستعماریة فیھا

 الحدودیة المنطقةبمناجم الجزائریین العمال أوضاع : "وأما الفصل الثاني

 دراسة أوضاع العمال المسلمین ھتناولت فی، ف" الفرنسيحتاللالشرقیة في ظل اال

 الكشف عن طرق االستغالل التي حاولت، واالمتیازالجزائریین في مناجم شركات 

واألخطار التي كانت والقھر واإلذالل المرتبط بالعمل الیدوي العادي، تعرضوا لھا، 

درست دورھم في الحركة ، كما األمراض المزمنةمحدقة بھم كحوادث العمل، و

العمالیة، والنشاط النقابي على مستوى مؤسسات عملھم، طیلة الفترة المدروسة؛ 

وحاولت إبراز أھم انشغاالتھم المھنیة والسیاسیة، والوسائل التي كانوا یستعملونھا 
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ن في الدفاع عن حقوقھم؛ وسعیت إلى توضیح أھم األسباب التي حالت دون أ

  .وقد قسمت الفصل إلى ثالثة مباحثیضطلعوا بدور ریادي في الحركة العمالیة، 

إظھار واقع فیھ  ت؛ حاول"االقتصادیةظروف العمل ": المبحث األول

األوضاع االقتصادیة للعمال الجزائریین، من خالل دراسة طرق تشغیلھم، واألشغال 

عیة األجور والمنح التي التي كانت تسند لھم، وظروف عملھم داخل المناجم، ونو

، وبّینت فیھ كیف كانوا یتقاضونھا ومقارنتھا بما كان یدفع لزمالئھم العمال األوربیین

بل كانت . أن أوضاعھم لم تشھد تغیرات كبرى أو جذریة في أي حقبة من األحقاب

 فاالستغالل الرأسمالي أدى .على العكس من ذلك، تتعرض باستمرار لھزات عنیفة

  . دعم القھر االستعماري المسلط على العامل الجزائريلى باستمرار إ

ھ لدراسة دور العمال تفخصص، "ظروف العمل السیاسیة": أما المبحث الثاني

الجزائریین بالمناجم الشرقیة في الحركة الوطنیة، وطبیعة نشاطھم النقابي، طیلة 

وسائل التي كانوا وإظھار أھم انشغاالتھم المھنیة والسیاسیة، وال. الفترة المدروسة

 ما إذا كانوا یشكلون طبقة برولیتاریة معرفة و؛یستعملونھا في الدفاع عن حقوقھم

بالمفھوم االجتماعي، الذي حملتھ الطبقة العاملة في أوربا، في عھد الثورة 

 وھل ارتقوا إلى مستوى نضالھا النقابي والسیاسي، الذي قادتھ من أجل ؛الصناعیة

اعیة والمھنیة، والثورة على الرأسمالیة األوربیة المتوحشة تحسین أوضاعھا االجتم

والتحرر من عبودیتھا واستغاللھا ؟ وماذا كان رد فعلھم على قیام الثورة ؟ وما 

ي كان ذ وال،1956موقفھم من نشأة نقابة االتحاد العام للعمال الجزائریین في سنة 

بصوت مرتفع عن عد أول نقابة وطنیة مستقلة تظھر بالمستعمرة، وتعبر ی

االنشغاالت الحقیقیة للعمال الجزائریین ؟ وھل ارتقى نشاطھم إلى مستوى تطلعات 

  الثورة التحریریة أم غلبت علیھ المقاومة االجتماعیة ؟

فیھ  تبحثقد  ف،"جتماعیة والثقافیةاالظروف العمل ": المبحث الثالثبینما 

وا یعیشونھا، وروح التعاون ، وبّینت الظروف القاسیة التي كانظروفھم المعیشیة

التي كانت سائدة بین أفراد األسرة الواحدة المرتبطة بأواصر الدم، وااللتفاف حول 
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 دراسة واقعھم تول كما حا.قیادة الثورة التي كانت تتكفل بأسر أسراھم وشھدائھم

لصالح الثورة مراكز االستیطان ھم داخل نشاطانعكاسات كل ذلك على الثقافي، و

  .ةالتحریری

  

مناجم الالتحریریة وعمال الثورة ": ، الذي حمل عنوانالفصل الثالثوأفردت 

، لدراسة الظروف التي أحاطت باندالع الثورة، "في المنطقة الحدودیة الشرقیة

والتوزیع الجغرافي لھا في المنطقة فضاء بحثنا، وتتبع المراحل التي مرت بھا على 

ح، والتركیز على الجانب التنظیمي في جمیع األصعدة طیلة سنوات الكفاح المسل

المجال العسكري واالقتصادي واالجتماعي الذي خصصتھ لھا قیادة الثورة الوالئیة 

والوطنیة، والبحث عمن كانوا روادھا وطالئعھا األوائل، وإبراز دور عمال المناجم 

  .وقیادتھا الثورة في احتضان

تقاة من شھادات ووثائق لمعلومات المسابقدر المستطاع تقاطع وقد أجریت 

الخصمین المتحاربین التي أمكنني اإلطالع علیھا، كي أقف على الحقیقة بعیدا عن 

  .وقد قسمت الفصل إلى ثالثة مباحث. كل التباس أو مغاالة في سرد األحداث

، درست فیھ أوضاع المنطقة الحدودیة "ظروف اندالع الثورة: "المبحث األول

، وأشرت إلى مدى تأثیر المقاومة التونسیة على سكانھا، قبیل قیام الثورةالشرقیة 

، ودّعم البعض 1952وبّینت كیف شارك فیھا البعض منھم منذ انطالقھا في سنة 

اآلخر بالمال والسالح، لدرجة أنھا صارت ملجأ للمقاومین التونسیین وھو ما أثار 

ط الحدودي منذ مخاوف سلطات االحتالل ودفعھا إلى تشدید الرقابة على طول الشری

كما وضحت الكیفیة التي تم اإلعداد بھا للثورة . 1954شھر تشرین األول ـ أكتوبر 

  .        في منطقتي تبسة وسوق أھراس، والتطورات التي حدثت فیما بعد

، فقد خصصتھ لدراسة التنظیم العسكري "تنظیم الثورة: "المبحث الثانيأما 

رحلتین مرحلة ما قبل مؤتمر الصومام واالقتصادي واالجتماعي، والذي مر بم

بدأت فیھ بالتنظیم اإلداري، ثم التنظیم العسكري؛ وبّینت من خاللھ . ومرحلة ما بعده
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الكیفیة التي تم التغلب بھا على المشاكل المتعلقة بالخالفات، التي كانت قائمة بین 

لنفوذ، وقضیة قیادة الثورة في الداخل والخارج، والتنافس فیما بینھما على مناطق ا

  .ندرة السالح، ومشكلة الحاجز المكھرب

ثم تتّبعت اإلستراتیجیة التي وضعتھا قیادة الثورة في مواجھة العملیات الكبرى 

التي شنھا جیش االحتالل ضد وحدات جیش التحریر، والتي أكدت على نجاعة 

بحرب مقاومة ذات أسلوب جدید، لم تتمكن حرب العصابات، التي كانت تتعلق 

  )1(.قوات االحتالل من فھمھا، كما حدث دوما عبر التاریخ

كما تطرقت إلى  الكیفیة التي نظمت بھا قیادة الثورة صفوف عمال المناجم في 

المنطقة مجال دراستنا، وإحاللھا محل اإلدارة االستعماریة في إدارة شؤونھم، 

ا الدعم المالي، وربطھم بالكفاح التحرري، مّما مّكنھا من االستمراریة، ووّفر لھ

  .واللوجستي الضروري لمواجھة عدّوھا المتفوق علیھا في العّدة والعتاد

، طرق " من الثورة المناجمموقف عمال: " درست في المبحث الثالث،وأخیرا

توزیع ھذه الفئة العمالیة في عالقتھا بالثورة، فكان منھم المتعاطفون، والمنخرطون، 

  )2(.لذي كان موجودا في صفوف العمال المغتربینوالمناضلون، وھو نفس التوزیع ا

ومساعدتھا بكل  إبان الثورة التحریریة، اوأبرزت األدوار التي اضطلعوا بھ

المشاركة مباشرة في ب أو بتوفیر األسلحة والمتفجرات،الوسائل الممكنة، سواء 

الل ، وكذلك المساھمة المالیة من خ المحلیةا واالنخراط في ھیئاتھ،العمل المسلح

االشتراكات التي كانوا یدفعونھا بانتظام للخالیا السیاسیة المكلفة بتحصیل المال، إلى 

جانب الغذاء، والكساء، والتنظیم الموازي لإلدارة الرسمیة، وللقضاء والحالة 

  .المدنیة

                                                
(1) ZDRAVKO (PEČAR), "ALGERIE. Témoignage d’un reporter yougoslave sur la guerre 
d’Algérie", E. N. L, Alger 1987, p. 11. 
(2) FARES (Mohamed), "La participation des travailleurs algériens émigrés en France à la 
lutte de libération nationale: 1954-1962", C. N. E. H, op-cit., p. 122.  
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كان  ، انخراطھم في المعركة من أجل االستقاللما إذا كانإلى التأكد یت وسع

، أم نتیجة  والطبیعة الرأسمالیة االستعماریة، بین البرولیتاریةنتیجة للصراع الطبقي

  للوعي الطبقي ؟ 

" .مناجمالمن عمال البارزین الثورة بعض قادة تراجم ل ": رابعالفصل ال

ھذا الفصل وضع ترجمة لبعض العمال الجزائریین بمناجم المنطقة مجال  في تحاول

المناصب بالتدرج  وتقلدوا فیھا ،یریةالدراسة، من الذین انخرطوا في الثورة التحر

  .اروا من قادتھا البارزینصالعسكریة والسیاسیة حتى 

فكرة عن انتمائھم األسري واالجتماعي، ومستواھم التعلیمي، تكوین وذلك ب

 السیاسي، ثم دوافع التحاقھم بالثورة التحریریة والكیفیة التي تمت ھموطبیعة نضال

ستجابتھم لنداء الواجب الوطني، وموقفھم من االستعباد الدوافع الكامنة وراء ا، وبھا

، والدور الذي اضطلعوا بھ في قیادة الثورة  في شركات االمتیازالمتمثلاالستعماري 

 .في المنطقة مجال بحثنا

  :وقد جعلت لھذا الفصل ثالثة مباحث على النحو التالي

األولي علیھم جتماعي التأثیر االتتبعت فیھ " .د والنشأةولالم":   المبحث األول

وبحثت مدى تأثیر . من األسرة، المدرسة، المھنة والمشاركة السیاسیة المباشرة

   .على صقل شخصیتھم الوطنیة" المنظمة الخاصة" الثوري السري في ھمنضال

تطرقت فیھ إلى األوضاع ؛ فقد " التحاقھم بالثورةظروف": المبحث الثانيأما 

 التحاقھم بصفوف جیش التحریر الوطني، سواء التي أحاطت بعمال المناجم عند

یة كون الحرب الابتداء من نھایةمنھا السیاسیة أو االجتماعیة، والتي یمكن التأریخ لھا 

الثانیة، حیث لعبت األحداث التي جرت في الجزائر، الدور األساس في دفع 

الفرنسي في الوطنیین الثوریین نحو الرادیكالیة في تعاطیھم مع الوجود االستعماري 

  .الجزائر، وتبنیھم الخیار العسكري في إحداث القطیعة معھ
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وقد بینت من خالل بعض النماذج، مساھمة بعض عمال المناجم في المنطقة 

د، ثم تفجیرھا لیلة الفاتح مجال بحثنا، في التحضیر للثورة واإلعداد لھا اإلعداد الجّی

  .1954نوفمبر من 

فقد عالجت فیھ الدور الذي ، "الثورة قیادة دورھم في": المبحث الثالثأما 

اضطلع بھ قادة الثورة من عمال المناجم في منطقة بحثنا، في قیادة الكفاح المسلح، 

ومواجھة مخططات جیش االحتالل الجھنمیة الرامیة إلى القضاء على الثورة 

 بكل حكمة، وذلك وإفشالھا، والتصدي لحربھ النفسیة في النیل من إرادة الثوار

بالسھر على تماسك صفوف الثوار، والتأقلم مع التطورات الجدیدة خاصة في عھد 

الجنرال دیغول، والحفاظ على استمراریة شرارة الثورة متوقدة في المیدان إلى أن 

وھو ما أھل البعض منھم أن یكونوا بحق، من عظماء . نالت الجزائر استقاللھا

  .ورجالھا الخالدینالثورة التحریریة، 

 الفرنسیة إزاء الثورة التحریریة في السلطاتردود أفعال  : "سماخصل الالف

، تتبعت فیھ مختلف المواقف واإلجراءات الفرنسیة "المنطقة الحدودیة الشرقیة

 التي اتخذت سواء في فرنسا أو في الجزائر لمواجھة خطر الثورة الداھم المختلفة،

  .على الوجود االستعماري في البالد

فاندالع الثورة الجزائریة بشكل .  أن یكون لكل فعل رد فعلمن الطبیعيف

السلطات ، تطلب من الفرنسیة ومفاجئ، والخطر الذي مثلتھ على المصالح مباغت

، ودفع بھا إلى توظیف كل طاقاتھا بعض الوقت لمسایرة الوضع الجدید الفرنسیة

 إمكاناتھا بل ، وتسخیر لیس فقطمواجھة الثورةلالمتواجدة على التراب الجزائري 

  .حتى إمكانات حلف شمال األطلسي، لخنقھا في مھدھا

كما تبنت سیاسات تراوحت بین الترھیب والترغیب لعزل الثورة عن الشعب، 

  :ھذا وقد قسمت الفصل إلى ثالثة مباحث. الذي كان یمثل قلبھا النابض

لتي ؛ تتّبعت فیھ اإلجراءات العسكریة ا"رد الفعل العسكري: "المبحث األول

تبنتھا قیادة الجیش الفرنسي طیلة مراحل الثورة، والتي تمیزت برفع عدد أفراد 
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 ثالثینوتمدید الخدمة العسكریة للشبان الفرنسیین لتصبح الجیش الفرنسي بالجزائر، 

، واستخدام القّوة بشكل مفرط في مالحقة الثوار شھرا عوض سنة واحدة

بیجو "ة، التي طبقھا من قبل الجنرال الجزائریین، والعمل بسیاسة األرض المحروق

Bugeaud" واألسلحة مختلف األجھزة القمعیة األمنیة والعسكریة، واستعمال ،

الثقیلة، والفتاكة والمحرمة دولیا، واالستعانة بقواتھا في تونس والمغرب، وأسلحة 

  .حلف شمال األطلسي، كل ذلك من أجل القضاء على جیش التحریر الوطني

 سعیھا إلى عزل الجزائر عن جارتیھا تونس والمغرب، من خالل ثم بّینت فیھ

إقامة حاجز مكھرب على طول الحدود الشرقیة والغربیة، وفرض رقابة مشّددة على 

تسلل المجاھدین وتسرب األسلحة إلى الداخل، معتقدة أن ذلك سوف یقضي مع 

والقنوط في مرور الوقت على كفاح الشعب الجزائري، ویطفئ شعلتھ، وینشر الیأس 

  ".سلم الشجعان: " صفوف الثوار، ویدفع بھم إلى ما أسماه الجنرال دیغول

؛ وقد تناولت فیھ الكیفیة " واالجتماعيرد الفعل االقتصادي": المبحث الثاني

التي حاولت من خاللھا حكومات باریس المتعاقبة، معالجة القضیة الجزائریة من 

الشرعي القاضي بتحریر البالد واسترجاع زاویة اقتصادیة، وإبعادھا عن مطلبھا 

سیادتھا، وإفھام الرأي العام المحلي والدولي، بأن األمر ال یتعدى كونھ مسألة شعب 

ثار من أجل المطالبة بالخبز، والوظیفة، والمسكن، وأن حكومة باریس ستنصفھ ال 

  ولذلك أكثرت من إطالق مشاریع اقتصادیة لصالح الشعب الجزائري، كان.محال

  .1958أشھرھا مشروع قسنطینة في سنة 

؛ خصصتھ لتعقب خطى الحرب النفسیة، "رد الفعل السیاسي": المبحث الثالث

التي شنتھا السلطات الفرنسیة، للتشویش على الثورة داخلیا وخارجیا، ووسائل 

 تھا من صحف وجرائد وإذاعة وشبكات أخرى للترویج لسیاسالدعایة اإلعالمیة

رت فیھ بعض السیاسات الخطیرة التي أقرتھا، مثل سن قانون وذك. االستعماریة

جملة من اإلجراءات القانونیة التعسفیة الذي حوا و، 1955في أبریل حالة الطوارئ 

باعتقال وسجن الجزائریین بدون ، وسمح والقمعیة لخنق الثورة قبل استفحالھا



مقدمة                                                                                        

غ  

 والتعذیب محاكمة، وفرض عقوبات فردیة وجماعیة، وتطبیق كل أسالیب القمع

 وفرض الحصار ومنع التجوال ،واالضطھاد، وتطبیق حكم اإلعدام بشكل واسع

  . مة مناطق محّر وإنشاء،لیال

أنھیت البحث بخاتمة استعرضت فیھا النتائج التي توصلت إلیھا من خالل ھذه 

  . األطروحة

 منھا  بمالحق تتصل اتصاال وثیقا بموضوع الدراسة،، البحثتشفعكما أ

 تیلذكما . لخرائطبالصور، وثالث باص ابالوثائق اإلداریة، وثاني خملحق خاص 

البحث بجداول، ورسوم بیانیة تظھر تطور عدد العمال الجزائریین بالشركات 

لمعادن، وإحصاء بجمیع العملیات ا، وتطور إنتاج  خالل الفترة المدروسةالمنجمیة

.ادیة التي ألحقت بھاالثوریة التي ضربت مصالحھا، وحجم الخسائر المالیة والم
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منطقة الحدود الشرقیة للجزائر، التي تشكل فضاء البحث  تكتسي عملیة تحدید

 وأیضا ؛وذلك لما تتسم بھ من غنى بالثروات المعدنیة.  طابعا خاصا،هأنجزناالذي 

لمناجم، وارتفاع في عدد الید العاملة المنجمیة مقارنة مع بقیة الما تتضمنھ من تعدد 

تلك المنطقة ؟ وھل یمكن تحدیدھا والكتابة عنھا كوحدة ذا عن فما. جھات الوطن

  ؟ جغرافیة وإثنیة

، وتضم العلیاإلى الھضاب ا جغرافیمنطقة الحدود الشرقیة الجزائریة مي تتن

في قسمھا الجنوبي الواقع في اإلقلیم الجاف، أراٍض ذات مردود زراعي ضعیف، 

  .وكثافة عالیة في تربیة المواشي

حیث ال . جعل اإلنسان في السابق، یرغب عن اإلقامة فیھا بشكل دائموھو ما 

یقصدھا إال بعض الرحل في أشھر معدودات؛ وال نجد االستقرار السكاني إال في 

  )1(.جنوب بلدیة المریج، ابتداء من قارة حمدان والقارة السوداء

 داخل وتقع المنطقة المشمولة بالدراسة، في اإلقلیم الشمالي لمنطقة تبسة،

وتمتد على طول الحدود بین الجزائر . أرضي قبیلة أوالد سیدي یحیى بن طالب

وتونس، من جنوب سوق أھراس إلى شمال تبسة، مرورا بالمراكز المنجمیة الھامة، 

مثل الكویف، بوخضرة والونزة؛ ومن الشرق إلى الغرب، عبر المریج، والمناطق 

  .الرعویة إلى وادي مسكیانة، ووادي شبرو

  

  

  

فیھا ھضاب جبلیة، تطل من جھة الشمال الشرقي على السھول العلیا تنتشر 

تضم بعض األراضي الصالحة . القسنطینیة، وتمتد من سھل مجردة إلى جبال تبسة

                                                
(1) GUICHARD (Pierre), "Problèmes ruraux en Algérie", mémoire présenté à l'institut 
d'études politiques de Lyon 1962, document dactylographie, p. 7. 
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لزراعة الحبوب، حیث تنتشر في منحدراتھا زراعة القمح، وبعض الخضروات 

  )1(.ھي تربیة المواشيولكن الثروة األساسیة للسكان . المخصصة لالكتفاء الذاتي

 فرض على سكانھا مزیجا من أنماط الحیاة ،فالطابع التضاریسي للمنطقة

  . أو حیاة نصف البداوة)2(التلیة، والسھبیة،

وسمح غنى باطن أرضھا بالمعادن، خاصة منھا الحدید والفوسفات، إلى 

وس بر انتقال رؤعتشجیع المبادرات الفردیة استقطاب الرأسمال الفرنسي، عبر 

، وحتى فترة ما بین 1880األموال واألشخاص والقیم، وذلك تحدیدا منذ سنة 

  .الحربین

وھي الفترة التي بدأت تظھر فیھا االمتیازات في مجال استغالل المعادن في 

  )3(.، ألجل توسیع اقتصاد البالد، وزیادة عائداتھ، وضمان استقرارهالجزائر

ي، الذي كان یستھدف تلبیة حاجات تراكم رأس المال األورب« : كما سمح، بـ

الرأسمالیة الدولیة المھیمنة في ذلك العھد، وفرض المنطق العملي للرأسمال النقدي 

  »)4(.الدولي، بتطویر القطاعات التي تھمھ مباشرة مثل المناجم

 68، أكثر من 1958- 1916فعلى سبیل المثال، أنتجت الجزائر بین سنوات 

وقد قدرت قیمة المعادن . أغلبھا إلى الخارجملیون طن من المعادن، صدرت 

  . ملیون فرنك2453المصدرة، بحوالي 

ظلت الصناعة االستخراجیة بالجزائر في العھد االستعماري، محدودة إلى 

  .ثم توّسعت بعد ذلك بشكل كبیر، وبخاصة في محافظة قسنطینة. 1890غایة سنة 

ب الممنوحة للمؤسسات وال أدل على ذلك من تعدد االمتیازات، ورخص التنقی

وكانت مجھودات المنقبین، والصناعیین مرّكزة بشكل . التعدینیة، والمستوطنین

                                                
(1) Idem. 

دار " ،1960-1830االستعمار الفرنسي في الجزائر، سياسة التفكيك االقتصادي ـ االجتماعي  ":)الهواري( عدي (2)
  .102. ص. ت. د. الحداثة

   .339 .ص ،بق السا، المرجع ..حركة الوطنية الالمالكي، (3)

(4) DJEBARI (Youcef): "La France en Algérie. Bilans et controverses", Vol. 2, O. P. U, 
Alger: 1995, p. 408. 
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 وھي معادن تزخر بھا المنطقة فضاء )1(.أخص على الحدید، الزنك، والفوسفات

  .بحثنا

وتنتشر أھم مناجم الحدید، والفوسفات في الجزائر، في المنطقة الحدودیة 

 ،مناجم الونزة:  ھي، سبعة مناجم تعدینیة، متفاوتة األھمیةیوجد بھا،الشرقیة، حیث 

   . المسلولة وجبل العنق، خنقة الموحاد، القنطیط، الكویف،بوخضرة

 م، من طرف شركات 19وقد شرع في استغاللھا، في الربع األخیر من القرن 

امتیاز أوربیة، وفرنسیة، بنت لنفسھا مجدا كبیرا، وصرحا مالیا عظیما، بفضل 

  .تسھیالت التي قدمت لھا، وانخفاض سعر التكلفةال

  

رعت تلك ولما اندلعت الثورة التحریریة، ورسمت ھدفا االستقالل الوطني، أس

وغداة ؛ ستثمار في ھذا القطاعالاقللت من  المعادن، ورز فمن وتیرةالشركات 

االستقالل، ھجر المستغلون األجانب العدید من المناجم بعدما حصلوا منھا على 

    )2(.أفضل الفوائد، ولم یستمر في النشاط سوى مناجم الفوسفات، الزنك والحدید

  لتوضیحتینكافیین، أخالھما  أساسیتین، على نقطالمبحثسوف أركز في ھذا 

 النقطة األولى، تكشف مدى ؛في المستعمرةالتعدین  اتالدور، الذي لعبتھ شرك

 تلكالیة، التي كانت تدفعھا لھا استفادة خزینة حكومة المستعمرة، من الموارد الم

والنقطة الثانیة، فتتعلق بمساھمتھا، في إنجاز العدید من المشاریع ات، الشرك

  . خدمة لالستعمار االستیطاني تواجدھاطقاالقاعدیة، في من

  

  

  

                                                
(1) SCHIFFMACHER (Louis), "Les Richesses minières de département de Constantine"  
imp., orientale Fontana frères et Cie, Alger 1910, p. 22. 
(2) GEOLOGIE D'ALGERIE, les ensembles métallogéniques, [en ligne], Disponible sur 
<http://www.anpm.gov.dz/ANPM-Géologie-Algerie/ANPM-GEOLOGIE.htm> (Page 
consultée le 9 mai 2006). 
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  .للمناجموالبنیة الجیولوجیة  الجغرافي موقعال: المبحث األول
  

Iـ تحدید الموقع الجغرافي .  

 في تراب والیة وجد ی،ضمن إقلیم جغرافي فسیحة فضاء بحثنا تقع المنطق

 ویمتد من بئر العاتر جنوبا إلى سوق ؛لحدود الشرقیة الجزائریةا اةمحاذب ،تبسة

مسكیانة، شرقا إلى وادي   المریج ومن؛مرورا بالونزة والكویف ،أھراس شماال

ا، ودائرتي شرق° 9 و،'07° 08بین خطي طول  ،قع فلكیاتو .ووادي شبرو غربا

  .)1(شماال° 36 و،'28° 35عرض 

، )*(وبذلك فھي تشكل جزء من الھضاب العلیا الشرقیة، ذات المناخ شبھ الجاف

مما دفع بسكانھا إلى ممارسة النشاط . واألراضي ضعیفة المردود الزراعي

لكن عندما أجبر . الرعوي، حیث كانت المنطقة، تشھد كثافة عالیة في تربیة المواشي

ا على االستقرار، خالل فترة الثورة التحریریة، وحشدوا في مراكز التجمیع سكانھ

إلى وضع من التخلف الحدیث، تعرضوا ... « جیش االحتالل الفرنسي، التي أقامھا 

، وضعف ةالذي یتمیز بانخفاض المستوى المعیشي، وتنامي الالمساواة االجتماعی

       »)2(.إنتاجیة األرض

 تحیط .تر م600نحو تبلغ  ، من ھضبة مرتفعة الشرقیة،منطقة المناجمتشكل ت

 ، كجبل الونزة، جبل بوخضرة، وجبل الدیر،بھا العدید من السالسل الجبلیة الھامة

عد منطقة وسط بین المناطق السھبیة في الجنوب، تو.  م1472قمة الذي بھ أعلى 

  . الشمالومراعي األبقار في

                                                
  .أنظر الخريطة في المالحق (1)

تزود يالونزة  حيث كان مركز .كانت قلة المياه في منطقة المناجم، من أهم العوائق التي واجهت الشركات المنجمية )*(
؛ وينقل الماء  كم من المنجم18الواقعة على بعد حوالي و ،شرب من محطة الضخ الكائنة بعين شنيةصالحة للبالمياه ال

يجلب له الماء من رأس العيون  أما منجم القنقيط فكان . كم من المنجم6من واد الصغير الواقع على بعد إلى بوخضرة 
  .   كم90جبل العنق على بعد و ، كمواحدعلى بعد 

(2) GUICHARD, op-cit., p. 2.  
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صقیع، برد، :  بتعدد ظواھره المناخیةیسودھا المناخ شبھ الجاف، الذي یتمیز

 ،فعلى سبیل المثال. )°26 ( الحراري المرتفعىمد، وال التساقطاتكمیتذبذب ثلوج، 

منطقة بینما تتلقى  ، سنویا من األمطار مم500 إلى 400من تتلقى منطقة الونزة 

  )1(. مم300 إلى 150الكویف من 

متوسط عدد قدر یل الشتاء فصففي . ، وصیفھ الحاریتمیز بشتائھ القارصكما 

، حیث یقدر بالمدینة األولى  أكثر نسبیا من عدد أیام تبسة،الكویفبمدینة  أیام اإلثالج

  )2(. یوما2,9  یوما، بینما یبلغ في الثانیة8,9

، مع درجة دنیا '15و° 15تبسة والیة یقدر المتوسط السنوي الحراري في و

 الحرارة القصوى في شھر أوت درجةتصل  في شھر جانفي، و'10 و°6تصل إلى 

، جانفيشھر في ° 5فتبلغ درجة الحرارة الدنیا المطلقة  أما .'30 و°26 إلى

  )3(.أوتشھر  في '5 و°43والقصوى 

حیث تسود غابات البحر . وھذا بدوره أثر على الغطاء النباتي السائد في الجھة

تنتشر األحراش  والصنوبر وغیرھا، و،المتوسط في المرتفعات مثل أشجار البلوط

 في السھول ،بینما تسود النباتات اإلستبسیة مثل العرعر والشیح والدیس. في السفوح

  .، والمحیطة بالمرتفعاتتر م500 إلى 400من : الشاسعة ذات االرتفاع المتوسط

وقد أثر الطابع المناخي على طبیعة النشاط االقتصادي لسكان المنطقة، الذین 

  .الحبوب، وتربیة المواشيكانوا یجمعون بین زراعة 
  . في تبسة2007 ـ تلخیص مناخي لسنة 1رقم جدول 

  الشهر
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بر  
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سط  

تو
لم
ا

  

الرطو

  %بة 
72  72  58  78  64  48  46  49  64  69  62  76  63,7  

  16,2  6,9  10,5  17,6  22,0  26,7  26,5  25,3  18,5  19,5  9,3  9,2  8,3متوسط 

                                                
(1) I. N. P. E. D, "Monographie de TEBESSA", document dactylographie, p. 15. 
(2) Ibid,  p. 17.  
(3) Ibid, p. 20.  
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درجة 

  الحرارة

الحرارة 

  الدنيا 
- 2,8   - 0,8  - 1,9  4,8  6,5  5,8  12,4  13,8  9,1  4,3  - 3,4  - 7,4  - 7,4  

الحرارة 

  القصوى
23,0  24,1  27,3  25,6  36,0  41,2  39,7  37,7  35,7  34,7  25,4  19,7  41,2  

كمية 

  التساقط
5,2  11,0  61,0  59,1  37,8  38,8  30,1  54,4  49,7  15,4  9,3  28,7  33,4  

  .)الدیوان الوطني لألرصاد الجویة، مركز األرصاد الجویة بتبسة(:                                المصدر
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الرطوبة   
 %

متوسط 
درجة 
الحرارة

التساقط

تلخیص مناخي في 
منطقة تبسة في 

2007

  
في  % 63,7نسبة الرطوبة السنویة التي بلغت  أن ،1 رقم یتبین من الجدول

كمیة التساقط التي بلغت أما .  الجافة تبسة قلیلة، وھي نسبة تمیز المناطق شبھمنطقة

یعد فصل الربیع أكثر مغیاثیة من و.  وآخرفصل بین ةتفاوتفھي م مم سنویا، 400,5

 74,4(الخریف ، وفصل ) مم123,3(فصل الصیف ، ثم یلیھ ) مم157,9(غیره 

   ). مم44,9(وأخیرا فصل الشتاء ) مم
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  .شرقیةمناجم المنطقة الحدودیة الل البنیة الجیولوجیةـ 

  الفقیر منبيوالكلسي الرسمنطقة المناجم الشرقیة بتكوینھا  تتمیز أراضي

سریعة مما یجعلھا . ، والتي تكون قلیلة العمق، وكثیرة الحجارةالتربة العضویة

  )1(. وصعبة التشجیر،السخونة وجافة

ویحتوي باطن أرضھا على ثروات معدنیة متنوعة وھامة، كالحدید، الفوسفات 

الونزة، بوخضرة، الكویف، القنطیط والمسلولة، توجد في  فمناجم .والرصاص

من المساحة  % 9حوالي منطقة الغابات التي تنتشر في شمال والیة تبسة، وتغطي 

  .الكلیة للوالیة

   .)1938-1913( سنة 25كمیة التساقط المسجلة في منطقة تبسة خالل  ـ 2رقم جدول 
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  338  10  10  29  39  30  39  26  33  29  31  29  33  تبسة

عدد أيام 

  التساقط
5  5  6  7  8  7  7  6  6  4  3  3  67  

جبل 

  الكويف
  446  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

  ).I. N. P. E. D, Ibid, p. 16(  :المصدر

 یوم من 67 تبسة خالل مطار التي تتلقاھامیة األأن ك، 2رقم یتبین من الجدول 

. ، وھي كمیة أقل من معدل التساقط في المناخ المعتدل ملم338صل إلى  ت،التساقط

  .سنویامن األمطار  ملم 446فتتلقى نحو منطقة الكویف أما 

   

  : مناجم الفوسفاتـ 

، ویةمنطقة رعتقع مناجم الفوسفات في جنوب الھضاب العلیا التبسیة، ضمن 

  .التونسیة- قریبة من الحدود الجزائریة
                                                

(1) I. N. P. E. D, Ibid, p. 22.  
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لمدینة ھذه ایرتبط بو.  كم من شمال شرق تبسة27 على بعد ،یقع منجم الكویف

 وتكون ".مؤسسة فوسفات قسنطینة: "ـ لامملوككان  كم؛ 28بخط سكة حدید طولھ 

 التربة التي یوجد عند حّدھا الفوسفات، في المنطقة الحدودیة الشرقیة، أكثر تطورا

  )1(.من التي توجد في منطقة الوسط والغرب

یتكون فخام المعدن أما . من جزیرتین مفصولتین بمنطقة عقیمةالمنجم یتكون و

تكون  من الفوسفات، تر م2 ونصفسمكھا بین یتراوح  ، طبقاتخمسعموما من 

  )2(.معزولة بمناطق من الصوان، والكلس والجْمعر الفوسفاتي

طریقة سطحیة، وطریقة : بطریقتینمنجم من الكان الفوسفات یستخرج 

  )3(.باطنیة

 كم، 20، ویوجد معدن الفوسفات في محیط . م1180تبلغ قمة جبل الكویف 

 )*(ضمن طبقات معدنیة یقدر سمكھا بأربعة أمتار، تتخللھا عّدة عروق من المْرن،

  )4( %.66 و58یعایر فوسفات الكویف نسبة تتراوح بین . والصوان

في منجم الكویف في طبقات رسوبیة، تنتمي إلى الطابق یوجد الفوسفات 

   )5(.األسفل للعصر الجیولوجي الثالث، طابق األیوسین

وتتمیز صخور . ویضم طبقة من الصلصال الجبسي یعلوھا جیر أبیض

فوسفات الكویف بھشاشتھا حینا، وصالبتھا أحیانا أخرى، وبتغیر لونھا بین الرمادي 

   )6(.المصفر، والبني المخضر

 شرق  كم من شمال7یقع ھذان المنجمان على بعد : ـ منجمي عین كیسة وذیبة

یتمیز الفوسفات بطبقة .  الكائن في كتل جبل الدیرالفوسفاتتبسة، ویستخرج منھما 

                                                
(1) SCHIFFMACHER, op-cit., p. 5. 
(2) AUGUSTIN (Bernard), "L'Algérie économique", [en ligne]. Disponible sur < http :// 
journaux-anciens.chapitre.cour/ Revue- universelle/1902.html> (Page consultée le 7 
novembre 2007.)  
(3) SCHIFFMACHER, op-cit., p. 144. 

  . والطين مع قليل من الرمل ومواد أجنبية أخرىالمرن أو السجيل، عبارة عن خليط من كربونات الكلس )*(
(4) SCHIFFMACHER, op-cit., p. 143. 
(5) Ibid, p. 109. 
(6) Ibid, , p. 110. 
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یظھر رصیفھ المنكسر، . ذات سمك مختزل، وغیر متجانسة، مثل التي في الكویف

  )1(.تصّدعات، وإضافات من الصوان

الفوسفات من وجھة النظر الجیولوجیة، استمراریة بارزة؛ تشكل طبقات 

  .فعندما یالحظ المستوى في نقطة، فمن السھل جدا الثور علیھ على مسافات كبیرة

 حیث، كان قسمھ الجنوبي یتمیز، )*(وقد لوحظ ذلك في منجم الدیر الجنوبي،

  )2(.بوجود طبقة سمیكة، وغنّیة بالفوسفات

عة أصناف من معدن الحدید في الجزائر، منھا توجد أرب :مناجم الحدیدـ 

الصنف الذي تنتمي إلیھ مناجم الونزة وبوخضرة، والذي یحتوي على نتوءات حجر 

 تكون في الغالب لّینة، وذات مساحة واسعة إلى حد ما، وبھا معدن یكون في )*(الّدم،

ة یستغل ھذا النوع من المناجم سطحیا بصف. الغالب خال من األجسام الضارة

  )3(.عامة

الحدود في منطقة توجد أھم مناجم الحدید في الجزائر بجبل الونزة، الواقع 

 ویطلق ھذا االسم على أعلى قمة في السلسلة الجبلیة بمقاطعة . التونسیة– الجزائریة

  .م1288غابة أوالد سیدي یحي بن طالب، وھي قمة الونزة البالغ ارتفاعھا 

لة الجنوبیة القسنطینیة، التي تعد امتدادا  من الكت جزًء،تشكل منطقة الونزة

بعض األودیة ھا تخترق .للسلسلة الصحراویة المؤلفة من طیات بسیطة وكتل صلبة

، مثل واد )4(التي تحتوي على ترسبات مھمة نسبیا، وتعرف حركة تعریة نشطة جدا

مالق الذي یمر في شمال الونزة، وواد القصب في جنوبھا، واللذین یلتقیان عند 

                                                
(1) Ibid, pp. 139-140. 

، استغاللها للمنجم قبل نهاية أجل االمتياز في سنة 1908، أوقفت في سنة "مؤسسة فوسفات الدير"المالحظ، أن  )*(
1912 .فبعد االستنزاف التدريجي للطبقات التي 1907تراجع نتائج المنجم في سنة ... « : رت ذلك، بـوقد بر ،

  :أنظر. بشكل محسوس... نستغلها، وانخفاض نسبة الفوسفات، ارتفع سعر التكلفة، وانخفضت أسعار البيع 
Rapport du Conseil d'administration de la Cie des Phosphates du Dyr (Exercices 1908). 
(2) SCHIFFMACHER, op-cit., p. 12. 

  .هو أكسيد حديدي طبيعي، يعد أهم معدن للحديد: حجر الدم )*(
(3) SCHIFFMACHER, op-cit., p. 9. 
(4) DUBOURDIEU (G), "MONOGRAPHIES REGIONALES: Monts du Mellègue." 
XIXème Congrès géologique international, Imp. "La TYPO-LITHO", Alger, 1952, p. 31. 
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 یمر عبر األراضي التونسیة، ، مائي واحدىلجزائر الشرقیة، لیشكالن مجًراحدود 

   .ویصب في خلیج تونس

فمعظم . تعد منطقة الونزة في عمومھا، منطقة ذات بنیة تكتونیة بسیطةو

طبقات األرض فیھا تشكلت على فترات بین أواخر الزمن الجیولوجي الثاني، وبدایة 

  ) 1(.الزمن الجیولوجي الثالث

وعلى صعید تكون الترسبات، فإن منطقة الونزة تتمیز في معظمھا بسلسلة 

یقدر سمك مختلف . كلسیة جد متطورة، ولكنھا في الظاھر غیر كاملة البنیان

  ) 2(. آالف متر6المستویات البارزة فیھا، والعائدة إلى عصر التریاسي، بحوالي 

 الواقع في غابة أوالد یحیى، ) م1289 ( الونزةجبلأما مناجم الحدید فتوجد ب

 شمال شرق العوینات، عبر الطریق الوطني رقم من كم 29على بعد  ،بن طالب

29.  

 بین خط سكة الحدید الرابط بین ،على مسافة متساویة تقریباوھي بذلك تقع 

  .تبسة وعنابة، والحدود الجزائریة التونسیة

غرب إلى الشرق تشكل مناجم الونزة منطقة ذات شكل مستطیل، تمتد من ال

تحدھا من .  كلم40 كلم، ومن الشمال إلى الجنوب على مساحة 64على مساحة 

ومن الشمال . الشمال الغربي سھول واد بسباس، ومن الجنوب الشرقي واد القصب

وھي سھول شاسعة تتخللھا سالسل جبلیة معزولة، . الشرقي انھیارات بني بربر

   )3(.تغطیھا أشجار الصنوبر الحلبي، والعرعر

 وتشكل المناطق المعدنیة في وسط الصخور الكلسیة، نطاقات غیر منتظمة

، بینما تكون أكثر انتظاما في قسمھ الشمالي  في القسم الجنوبي الغربي للمنجمخاصة

  )4(.الشرقي

                                                
(1) Ibid, p. 5.  
(2) DUBOURDIEU (G), "Étude géologique de la région de l'Ouenza." Service de la carte 
géologique de l'Algérie, Alger 1956, op-cit., p. 633.  
(3) DUBOURDIEU, Monographies, op-cit., p. 2.  
(4) Ibid, p. 39.  
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 )1(.من كتلة كلسیة ضخمة من العھد الكریتاسي مناجم الونزة یتكون ھیكل

 اس، والكحل، والحدید الذي یعد أھم ثرواتھحتوي على بعض المعادن مثل النحاوت

  .المعدنیة

 جبل الونزة، أوسع جبال المنطقة، إذ یمتد من الجنوب الغربي إلى تبرویع

تطل منحدراتھ .  كلم5 كلم، ویصل عرضھ إلى حوالي 12الشمال الشرقي، بطول 

یتكون في خواصره الغربیة .  م700الكلسیة على مجرى واد مالق بطول أكثر من 

بینما تشكل تضاریسھ العلیا من مراح المعیز، وكورة . ن كدیة الجبس، وكدیة كبارةم

  )2(.ونزة

وتوجد في قسمھ الشمالي المناطق المتعّدنة، الممتدة بین طبقة خام الحدید 

  )3(.والقمة الشمالیة للجبل، ناحیة سوق البیاضة

في وقد ساعدت الحركة التكتونیة على تكون معدني الرصاص، والنحاس 

  )4(.قسمھ الجنوبي الغربي

بینما سمحت منطقة االنكسارات المتوازیة والممتدة بشكل طولي بتعدن 

ویمتد المحور المنجمي للونزة من الكدیة السوداء إلى . الطبقات السطحیة للجبل

  )5(.منطقة الدوامیس

تشكلت طبقات معدن الحدید على إثر حلول أكسید الحدید الطبیعي المشوب 

  )6(.، محل قاعدة الكلس الذي تحول في جزء ھام منھ إلى معدنبالمنغنیز

  :وتشمل مناجم الونزة خمسة مواقع غنیة بالحدید ھي

  

                                                
(1) Ibid, p. 33.  
(2) DUBOURDIEU, Étude, p. 448.  
(3) Ibid, p. 449. 
(4) Ibid, p. 454.  
(5) DUBOURDIEU, Monographies, op-cit., p. 35. 
(6) BARRAL (Jean), "Étude sur la question de l'Ouenza." librairie de la société SIREY, Paris, 
1921, p. 19.  
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من الحدید  % 56 بھا یة عروق معدن التي تحتوي ثالثة،كدیة دوامیس

الكدیة  ، التي یستخرج منھا المعدن یدویا؛ المركزیة؛ كدیة حالتیفالنحاسمزوج بالم

ي ھ، و"كونغلومیرا-سانت بارب"ة عند سفح قمة الجبل؛ ثم كدیة الزرقاء الواقع

  )1(.في المجموع % 95 :األكثر أھمیة من حیث اإلنتاج

 التي ھي عبارة عن جبل كلسي یحتوي في معظمھ على ،وأخیرا كدیة شاقورة

 متر، ویمتد في االتجاه الشمالي 1100 و800معدن الحدید، یتراوح ارتفاعھ بین 

یطل من الجنوب على .  م750ي من قمة جبل الونزة بطول حوالي والشمال الشرق

  )2(.الكدیة الزرقاء، ومن الشمال الشرقي على منجم الكدیة السوداء

أما بالنسبة لنوعیة خام الحدید المنتج بالونزة، فھو لین نسبیا، وأحیانا یكون 

یتشكل أساسا ألنھ . سھل االنسحاق، وذلك سواء تعلق األمر بالنوع البني أو األسود

  )**(. واللیمونیت)*(من عنصري الجیوثیت،

وإلى جانب خام الحدید، یوجد القلیل من معدن النحاس الرمادي، ومعادن 

  )3(.أخرى، مبعثرة بشكل كبیر في كتلة الحدید، مثل الكوارتز والباریتین والفلیورین

  

  

ة غاب ب،) متر1463 (بوخضرةیقع منجم بوخضرة في جبل : ـ منجم بوخضرة

یشكل كتلة  )4(.مرسطدائرة  كم من شمال 13على بعد  طالب، أوالد سیدي یحي بن

                                                
(1) DUBOURDIEU, Étude, op-cit., p. 460.  
(2) BARRAL, op-cit., p. 20.  

  .هو معدن مشكل من هيدروكسيد الحديد: الجيوثيت )*(
  .هو أكسيد الحديد البني: الليمونيت )**(
رسالة ماجستير في " ،1966-1913: أوضاع العمال المسلمين الجزائريين في مناجم الونزة"، )عبد الوهاب(شاللي  )3(

  . 13.  ص،2004المعاصر، جامعة منتوري، قسنطينة، مارس التاريخ الحديث و
(4) GAIROARD (Henri), "Ouenza, atout majeur de la future sidérurgie bônoise." Revue de 
l'Algérie industrielle et commerciale, n° 69. 1 février 1960, p. 29.  
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تتجھ ذروتھ األساسیة، والتي توجد فیھا طبقة معدن الحدید، باتجاه . ذات قاعدة مثلثة

  )1(.الغرب

 والشمالیة والشرقیة، مسقط القواعد األلبیة العلیا، ومن ، الغربیةیحّده من الجھة

وبالتالي فھو یمتد من الجنوب الغربي . غربیة انھیار بالد الدھیسةالجھة الجنوبیة ال

  )2(. كم5 إلى 3 كم، وعرض 8 إلى 7إلى الشمال الشرقي، بطول 

یتكون جبل بوخضرة في بنیتھ المرفولوجیة من كتلة كلسیة تعود إلى العصر 

 بنیتھ  إال أنھ في كثیر من خصائصھ، جبل الونزةبة، ویشبحّدة ُمیمثل طّی. التریاسي

  .أقل تعقیدا من األخیر

ویمتد القسم األوسط للجبل، الواقع بین نھایة الطیة المحدبة في الشمال 

 كم، وعرض 2الشرقي، وموضع منجم الحدید في الجنوب الغربي، بطول حوالي 

تتشكل قمتھ من طبقات كلسیة، وترسم قبة منتظمة، قلیلة .  كم3,5إلى  3بین 

  )3(.السمك

البنیة البسیطة، وغیر المشوھة بأي عارض مھم، منطقة ذات تحیط الجبل، ذي 

تضاریس رخوة مغطاة بالطمي، تمثل الحافة الشرقیة لصدع االنھیار الكبیر، الذي 

  )4(.یناسب السھول المنخفضة الممتدة من تبسة إلى ضواحي العوینات

یوجد منجم الحدید، في حافة منطقة االنھیار، التي تقطع الجبل في حده 

. الغربي، وحول التصدعات الھامة، التي تعود للزمن الجیولوجي الثانيوبي الجن

بینما تتكون تضاریسھ . وتتجھ طیتھ المحّدبة من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي

الخارجیة، في قسمھ الشمالي الشرقي، من صخور كلسیة تشكلت خالل الفترة األلبیة 

  .العلیا

                                                
(1) SCHIFFMACHER, op-cit., p. 54. 
(2) DUBOURDIEU, op-cit., p. 487.  
(3) Ibid, p. 489.  
(4) BARRAL op-cit., p. 40. 
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سم الجنوبي الغربي لقمة الجبل، نحو انھیار تسمح السفوح التي تنحدر من القو

 بالد دھیسة، بفحص األقسام العمیقة لبوخضرة حیث تظھر الترسبات السفلى

  .للكریتاسي

، )*( الجمعر متر، وطبقات من30فھناك طبقات كلسیة كثیفة، یصل سمكھا إلى 

 800وطبقة خام الحدید الواقعة في الجزء الجنوبي للجبل، التي تظھر على امتداد 

  )1(. متر200متر من الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي، وعرض 

حقول إنتاج الحدید في بوخضرة، متراصفة في شمال شرق منطقة توجد 

انھیار، تنتھي في قسمھا الجنوبي الغربي بطّیة محّدبة، تمتد من الجنوب الغربي إلى 

  )2(.الشمال الشرقي، وتكون موازیة لمحور الطّیة المحّدبة

 الیوم ، ولكن من حیث اإلنتاجاألھمكان  قسم شمالي، :ون المنجم من قسمینیتك

  .م 150 ، بحواليسمك عروق معدنھقدر ی .یایستخرج المعدن فیھ سطح. تراجعفي 

یعد حدیث النشأة حیث شرع في استغاللھ ابتداء من سنة و ،قسم جنوبيو

  .ني ومع ذلك یضل أقل أھمیة من القسم األول، وھو قسم باط؛1972

ھ بین  عروق معدنتراوح سمكی. حیث یستخرج المعدن فیھ من باطن األرض

   )3(. أمتارعة وبض، سم70

ومن أھم خصائص كتل المعدن الخام في مناجم بوخضرة، أن كتل المعدن 

الخام فیھا تظھر في شكل ركام غیر منتظم، وسط طبقات الكلس الحشفیة، التي 

  )4(.تشكلت في العصر الكریتاسي

تقدر ، ومن معدن الحدید % 57في المتوسط على بوخضرة  منجم یحتوي

  .ا ملیون طن20 حوالياحتیاطاتھ ب

                                                
  .تراب أصفر مؤلف من مواد كلسية، وصلصالية يستعمل في استصالح التربةعبارة عن : الجمعر )*(

(1) DUBOURDIEU, op-cit., p. 490.  
  . 8. شاللي، المرجع السابق، ص )2(

(3) I. N. P. E. D., op-cit., p. 124. 
(4) DUBOURDIEU, op-cit., p. 623.  
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  كم جنوب شرق7على بعد یقع منجم خنقة الموحاد : ـ منجم خنقة الموحاد 

  . كم شرق تبسة17، و كم جنوب الكویف10، وبكاریة

وج إلیھا محاذیة للحدود الجزائریة التونسیة؛ الولویوجد في منطقة جبلیة 

صعب للغایة، نتیجة انتشار األلغام التي زرعھا جیش االحتالل الفرنسي إبان فترة 

  )1(. في األراضي المحیطة بھ التحریریةالثورة

وتشكل . كان إنتاج الزنك في الجزائر، مقتصرا على منطقة الشرق الجزائري

كتلة أولى : تباینتینالمناجم الجزائریة، التي یكون فیھا معدن الّزنك مھیمنا، كتلتین م

  .یشكل فیھا ِركاز الّزنك، أساس المعدن الخام

ویتشكل معدن . ، أساس المعدن الخام)*(وكتلة ثانیة، یشكل فیھا حجر التُّوتیا

وقد جلب الصنف الثاني من المناجم اھتمامات  .منجم خنقة الموحاد، من الكتلة الثانیة

نات الكلسیة للتربة الطباشیریة المستكشفین في عمالة قسنطینة، حیث نجد التكو

  .منبسطة على وجھ الخصوص

.  أصناف من طبقات المعدن3تنقسم الكتلة المحتویة على حجر التویا، إلى 

 )*(منھا صنف طبقات المعدن المنّضدة فیما بینھا، التي تشكلت باالحتكاك مع المْرن،

  )2(.والحجر الكلسي؛ وھو الصنف الذي ینتمي إلیھ منجم خنقة الموحاد

 45 كم غرب بلدیة العوینات، و5یقع جبل مسلولة على بعد : ـ منجم المسلولة

ضمن كتلة من الكلس المستخرج منھ، یستغل المعدن .  جنوب غرب سوق أھراسكم

  .الطباشیري المشّرب بكبریتید الرصاص الطبیعي، وكربونات الرصاص

من المعدن وھو من النوع الذي یحتوي على الرصاص المفضض بنسبة كبیرة 

   )3(.داخل صخور بركانیة، بھا كبریتید الرصاص الطبیعي، وتكون أقل انبساطا

                                                
(1) I. N. P. E. D, op-cit., p. 178.  

  .   هو أكسيد الزنك الطبيعي المحتوي على قليل من أكسيد الحديد: حجر التُّوتيا )*(
  .   هو خليط من كربونات الكلس والطين مع قليل من الرمل ومواد أجنبية أخرى: المرن )*(

(2) SCHIFFMACHER, op-cit., p. 7-8. 
(3) Ibid, p. 6. 
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المسلولة إلى النوع الحاوي للمعدن، حیث منجم تنتمي طبقة المعدن في 

وقد تشكل فیھ معدن  )1(.توحدت كومات حجر التوتیا مع عروق الرصاص والنحاس

 في الحجر الكلسي، وطبقة الرصاص، من خالل توغل كبریتید الرصاص الطبیعي

  )2(.معدنیة من حجر التوتیا

یقع منجم القنقیط، على بعد بضع كیلومترات من الشریط : ـ منجم القنقیط

  .التونسي الحدودي الجزائري

خالصة مركزیة نخالھا جدیرة باإلبراز في خاتمة ھذا المبحث، وھي أن 

المناطق بالمعادن المتنوعة المنطقة الحدودیة الشرقیة، تعد من دون أدنى شك، أغنى 

  .في البالد

وھو ما شجع الرأسمال االحتكاري الفرنسي إلى التوغل إلیھا منذ النصف 

 م، واالستثمار في الصناعات االستخراجیة، ومد شبكة سكك 19الثاني من القرن 

الحدید، وتطویر الموانئ، وتشجیع االستیطان الصناعي، ببناء مراكز استیطانیة 

  .حدیثة

المقابل أجھز النمط االقتصادي االستعماري الحدیث، على البنیة وفي 

االجتماعیة، والنمط االقتصادي التقلیدي للمجتمع الجزائري، من خالل مصادرة 

أراضي العرش، واحتكار الغابات ومنع الرعي فیھا، وإدخال أنماط اقتصادیة جدیدة 

حث عن الشغل بأجور إلى المنطقة، ومحاصرة السكان بالضرائب، ودفعھم إلى الب

  .زھیدة لدى الشركات االحتكاریة

  

  

  

  

  
                                                

(1) Ibid, p. 84. 
(2) Ibid, p. 21. 
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  .مناجم المعادن في منطقة التل الجزائریة: 1ـ خریطة رقم 

  

  
  ) المكتب الوطني للبحث المنجمي والجیولوجي، تعریب صاحب البحث ( :مصدرال

  

  :مفتاح الخریطة

Auذھب / Baباریت/ Bentبنتونیت/ Cuنحاس/ Feحدید/ Fluoفلیورین/ Hgزئبق/ Marbرخام/ Onyx 

  .  زنكZn /سلستینSr /ملحSalt / بوزوالنةPouz/  فوسفاتPho /رصاصPb  /جْزع 
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 في المنطقة الحدودیة ھااستغاللوالمناجم  التنقیب عن :المبحث الثاني

  .الشرقیة
    

  بأنھا خریطة العینات، وھو ما یعني،قیل عن خریطة المعادن في الجزائرلقد 

وال أدل على ذلك من تطور . ر للمعادن التي یزخر بھا باطن أرضھاالتنوع الكبی

  .الصناعة االستخراجیة خالل العھد االستعماري

 إلى أن ھذه الصناعة كانت تدر على ،فقد أشارت بعض المصادر االستعماریة

 كما أنھا كانت تمثل . ملیون فرنك سنویا فقط من التصدیر250 أكثر من ،المستعمرة

 المصدرة عبر البحر، وتوزع األجور على العدید من العمال نصف الحمولة

  .الجزائریین في حقول اإلنتاج، وعلى العتالین وعمال السفن في موانئ الشحن

 لشركات االمتیاز العاملة في ،كانت تحقق أرباحا معتبرةباإلضافة إلى أنھا 

یة اإلدارة لمیزانكبیرة قطاع المناجم، وسكك الحدید، والمالحة، وتوفر مداخیل 

   )1(.االستعماریة

فإنتاج المعادن في الجزائر كانت لھ في العھد االستعماري قیمة اقتصادیة 

كان للتطور الصناعي، الذي شھدتھ فرنسا خالل النصف و .واجتماعیة جد ھامة

آثار مباشرة،  )*(،م، وارتفاع استھالكھا للمعادن في نصفھ الثاني 19األول من القرن 

  )2(.، لتلبیة حاجات مصانعھابالدنالمعادن في  ااستغاللعلى 

 ثم استغالل ،قد تمیزت الفترة التي بدء فیھا التنقیب عن المعادن في الجزائرف

 بدخول ، في منطقة الحدود الجزائریة الشرقیة، الحدید والزنك،مناجم الفوسفات

 إمبراطوریتھاحقبة التفكیر الفعلي لصیاغة نظریة حول مشروع  «: فرنسا

                                                
(1) Les Productions algériennes, Les productions minérales, [en ligne]. Disponible sur < http: 
/alger-roi.fr/Alger/cahiers_centenaire/textes/p3_chapitre1.htm> (Page consultée le 14 aout 
2006). 

  . مليون فرنك80قدرت قيمة وارداتها من المعادن في تلك األثناء، بحوالي  )*(
(2)  GERARD (Jules), "L’Afrique du Nord", 2eme édition, Paris, Dentu éditeur, 1861, p. 355.   
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 خاصة بعد ھزیمتھا أمام» )1(.السترجاع مكانتھا الحقیقیة بین األمم... برى الك

 وتعزز ،تسترد مكانتھاكي حیث اضطرت . 1870سبتمبر  أیلول ـ األلمان في

 إلى تحویل أرض وإخفاقاتھا، ، وتعوض خسائرھا،سلطانھا الدبلوماسي واالقتصادي

  » )2(.لورین جدیدة -ألزاس«: الجزائر وخیراتھا إلى

، وتأججت بفعل "لمناجمحمى ا "،كما انتشرت آنئذ، في الشمال القسنطیني

ورغم ذلك كانت رؤیة المضاربة . المكاسب التي كانت تحققھا حقول الفوسفات بتبسة

فالشركات المنجمیة . ولم یكن المنجم سوى ملحقا للبورصة. تتغلب على رؤیة اإلنتاج

ن ترى في الصناعات االستخراجیة الفرنسیة التي كانت تعمل في الجزائر لم تك

سوى الجانب التجاري، حیث كانت تعمل وفق اتفاقیات السوق في لندن 

  )3(.ونیویورك

بدأ استغالل المعادن الجزائریة في حال من الفوضى، حیث منحت تراخیص 

 ولم یشرع رأس المال.  وبعض الجزائریین)4(التنقیب في البدایة لمغامرین أوربیین،

لتدفق بكثافة على المستعمرة، واالھتمام بھذا القطاع الحیوي إال بعد األوربي في ا

فتأسیس أول مؤسسة فوسفات فرنسیة كبرى . "مؤسسة فوسفات قسنطینة"تأسیس 

في الجزائر، كان مقیاس تجریبي للمجموعات المالیة غیر المتعودة على 

  )5(.االستثمارات المنجمیة في المستعمرات

ائدة في الجزائر، إلى استقطاب الرأسمال األوربي، كما أدى ارتفاع سعر الف
                                                

  . 136. المرجع السابق، ص ،الحركة الوطنيةالمالكي،  )1(

  . 137.  نفسه، صالمرجع )2(
(3) BERQUE (Jacques) : "Le Maghreb entre deux guerres", t.1, Cérès Editions, Tunis, 2001, 
p. 81.   

"            اإلخوة هنري"منحت أول رخصة تنقيب عن المعادن في الجزائر المحتلة في عمالة الجزائر، إلى  )4(
"HENRY FRERES " 99، لمدة 1844سبتمبر ول ـ أيل 22، وذلك في مناجم الحديد والنحاس بموزايا، بتاريخ 

  :أنظر. سنة
Recueil des Actes du gouvernement de l'Algérie: 1830–1854, Alger, Imprimerie du 
gouvernement, 1856, p. 298.   
(5) DOUGUI (Noureddine), "La naissance d'une grande entreprise coloniale: La Compagnie 
des phosphates et du chemin de fer de Gafsa", les Cahiers de Tunisie, t. 30, n° 119-120, 1er et 
2e trim. 1982, p. 123.  
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وأشرفت ة أطراف على امتالك امتیازھا، تداولت عّدو ؛الذي سیطر على مناجمھا

الصناعة التعدینیة، في كل تعمل في حقل ، مجوعة شركات أوربیةعلى استغاللھا 

  .)1( وبلجیكا إنجلترا،فرنسا، من ألمانیا

 ؛ والتنقیب عن المعادن بالجزائر،البحثففي تلك الفترة، شرع في أعمال 

الفرنسي  مھندس المناجم شرع، 1850وابتداء من سنة «  ،خاصة في قسمھا الشرقي

حیث . نتائج األبحاث التي أجراھا على المعادن في شرق البالدفي نشر ، "فرونال"

  »)2(.امنجم 45اكتشف حوالي 

 ربیین للمناجم الجزائریة،استغالل األو )*( في عھد الجمھوریة الثالثة،تزایدو

،  الحدیدكسكوجود شبكة  خاصة منھا ؛بفضل توفر شروط االستغالل. بشكل كبیر

  .التي تربط المناطق الداخلیة بأھم الموانئ

 وارتفع من ،فازداد عدد االمتیازات الممنوحة للشركات االستثماریة األوربیة

كما ازداد، . 1903 سنة امتیاز في مطلع 69، إلى 1898امتیاز، في مطلع سنة  51

. عدد طلبات البحث والتنقیب عن المعادن، من قبل المستوطنین بعمالة قسنطینة

ا بئمما دفع نا. 1900 طلب في سنة 545، إلى 1897 عامطلب في  227فارتفع من 

، 1906ماي أیار ـ أیار ـ  11، أثناء تدخلھ أمام المندوبیة المالیة في مستوطنینالمن 

، %5سبة الرسم المفروض على استغالل المناجم، إلى أكثر من إلى طلب رفع ن

  )3(. قسنطینةمقاطعةقة، في استغالل المناجم في بسبب ارتفاع األرباح المحّق

تعلیمات لعمال العماالت، وقادة " جونار"الحاكم العام أعطى ، 1907في سنة و

تر األعباء، األقالیم العسكریة، بإجبار أصحاب الرخص على االمتثال لشروط دفا

                                                
(1) AMBROSI (C.), "Histoire et géographie économiques des grandes puissances à l’époque 
contemporaine", Delagrave, Paris 1967. p. 261.  

  .16. بق، صشاللي، المرجع السا )2(
جويلية تموز ـ  10 إلى 1870سبتمبر أيلول ـ  4الجمهورية الثالثة، نظام سياسي ساد في فرنسا خالل الفترة من  )*(

1940.  
 ،1999 قسنطينة ، ديوان المطبوعات الجامعية،"1930–1830الجزائر بين فرنسا والمستوطنين " ،)صالح( عباد )3(

   . 99-98. ص
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ة مادیة على نیتھم الواضحة للكشف عن ظروف المنجم الذي یحملون وتقدیم أدّل

رخصتھ؛ وسحب رخص االستغالل منھم إذا لم یباشروا أشغال البحث خالل السنة 

  )1(.األولى من تاریخ االستفادة

مرحلة : للجزائرالفرنسي یمكن تحدید مرحلتان في سیاق الغزو االقتصادي 

تمیزت بتدفق « : وقد. 1900 إلى 1865 واإلنشاء، والتي تمتد من سنة االستكشاف

المحاوالت الفردیة، وسیطرة غیر منظمة على األراضي الزراعیة، والموارد 

كانت االكتشافات بطیئة وصعبة، ولكن اإلدارة كانت تفضل من خالل . المنجمیة

  »)2(.زانیتھاالتوزیع السخي لالمتیازات، استعمارا رأسمالیا غیر مكلف لمی

  

 ، وتتمیز1930 إلى 1921ثم مرحلة التوسع واالستثمار، التي تبدأ من سنة 

  .     بتنامي إنتاج المعادن، وتصدیرھا إلى األسواق الغربیة

 السلطات تاج مجھود مصاغ مسبقا بمنھجیة من قبللم یكن اكتشاف المعادن ِن

وھذا . تاج الصدفة المحضة ِن للتنقیب عن المعادن في الجزائر، بل كان،االستعماریة

  .في بدایة األمرالسخاء في منح رخص التنقیب عن المعادن الكالم یؤكده 

، سمحت التغیرات التي طرأت على الظروف 1902 و1901بین سنتي 

 بإمكانیة استغالل للمناجم الداخلیة البعیدة عن موانئ ،االقتصادیة الستغالل المعادن

لكویف، وحدید الونزة وبوخضرة، استغالال مثل مناجم فوسفات ا التصدیر،

  )3(.صناعیا

 ھیأت مصلحة المناجم دفاتر األعباء بغرض فتح مناقصة 1920وبعد سنة 

  )4(. وبالد الھدبة بمنطقة تبسة،مناجم المكتشفة حدیثا في جبل العنق

                                                
(1) La Quinzaine coloniale, t. XXI, 10e année (juillet-Déc.), rédaction et administration, 
Paris, 1907, p. 734.   
(2) DOUGUI (Noureddine), "Etat colonial et entreprises concessionnaires en Tunisie (1890-
1940)", les Cahiers de Tunisie, t. 66, n° 161, 3eme trimestre, 1992, p. 4.  
(3) DJEBARI, op-cit., p. 416.   
(4) Ibid, p. 425.   
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 امتیاز منجمي 140وخالل عقد ثالثینیات القرن الماضي، تم إحصاء أكثر من 

  )1(.بالجزائر

  إبان العھد االستعماري؛ المعادن أھمیةمثالن أكثری، الحدید والفوسفاتكان 

أھمیة أقل من حیث  تحضا بالمعادن، مثل الزنك، الرصاص والنحاس،وكانت بقیة 

  )2(. والتصدیراإلنتاج

ثورة مرحلة ال السیما خالل ،وخالل عشریة خمسینیات القرن الماضي

 وتحدید ، األجنبیة في عملیة فصل المعادنسارعت الشركات المنجمیة ،یةالتحریر

  .ھتوقیف، ثم ستثمار في ھذا القطاعالا

 ترك المستغلون األجانب العدید من المناجم بعدما حصلوا ،عید االستقاللبو

ولم تستمر في النشاط إال المناجم الناجحة، مثل مناجم . منھا على فوائد جمة

  .حدیدالفوسفات والزنك وال

  

  : ات واستغاللھـ اكتشاف الفوسف

وقد اكتشف الفوسفات في . توجد المناجم الكبرى للفوسفات في شرق الجزائر

منطقة قصر البخاري، في ، 1873 قبل تونس والمغرب، وذلك خالل سنة بالدنا

فیلیب "اكتشفھ طبیب بیطري في الجیش الفرنسي، یدعى . والیة المدیة حالیاب

  .لھامة في شرق الجزائر، اكتشفت المناجم ا1885وفي عام ". توماس

 حزیران ـ 22فقد ذكر تقریر األمین العام للمناجم في الجزائر، المؤرخ في 

بعدما اكتشف السید توماس مناجم الفوسفات في قفصة، في « : ، أنھ1895جوان 

 كم، من قفصة 700، تم التعرف في تونس وجنوب الجزائر على امتداد 1885عام 

                                                
(1) ALGERIE, "Atlas historique, géographique et économique", Horizons de France, 
Editions – Paris 1934, p. 321. 
(2) GEOLOGIE D'ALGERIE, "Les ensembles métallo-géniques", [en ligne]. Disponible sur 
<http://www.anpm.gov.dz/ANPM-Géologie-Algerie/ANPM-GEOLOGIE.htm> (Page 
consultée le 7 novembre 2007.)   
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جیة معینة، على طبقات بھا كمیات معتبرة من إلى بوغار عند مستویات جیولو

  »  )1(.الفوسفات

  

  

عن الفوسفات، واستغاللھ  ، تم تنظیم قواعد البحث1898وابتداء من عام 

 آذار ـ مارس، الذي نص على أن استغالل الفوسفات یجب أن یتم 25بموجب قرار 

 طن  سنتیم عن كل50بمقتضى إجارة تمر عن طریق مناقصة عمومیة، ودفع حق 

  )2(.یصدر إلى الخارج

 إلى 63یتمیز الفوسفات الجزائري بجودتھ العالیة، حیث یحتوي على نسبة 

  .من المعدن% 70

 إلى فوسفات عالي الجودة، ویعطي ،د عند التصنیعلھ الجّی یتمیز بتحّو«كما 

وھو ما شجع سلطات  %. 15 إلى 14 منبسھولة نسبة من الحامض الفوسفوري 

 في 1912 و1898 بین سنوات ،مصانع للفوسفاتثالثة امة المستعمرة على إق

  »)3(.عنابة، الدار البیضاء ووھران

وكانت أول المناجم التي اكتشفت في الشرق الجزائري، ھي مناجم الدكمة، 

 والتي سرعان ما تم التخلي عن استغاللھا )4( الواقعة قرب سوق أھراس،تارجھو

ألوربیة، إثر دخول الفوسفات األمریكي بسبب تراجع سعر الفوسفات في األسواق ا

التنقیب في منطقة تبسة بالنجاح بعدما كّلل ، ھتمام بھ أعید من جدیدغیر أن اال. إلیھا

  )5(.التام

:  ھمافرنسیتان كبیرتانن امؤسستسیطرت على إنتاج الفوسفات الجزائري، 

 ، التي كانت تستغل منجم مزیتھ قرب سطیف،"ھالمؤسسة المنجمیة لمزایت"
                                                

(1) SCHIFFMACHER, op-cit., p. 282. 
(2) Ibid, p. 116. 
(3) Cf., FALCK, (Félix), "L'ALGERIE, un siècle de colonisation Française", Editions Notre 
Domaine Coloniale, Paris, s. d, p. 110 & DJEBARI,  op-cit., p. 427.   
(4) SCHIFFMACHER, op-cit., p. 11. 
(5) Ibid, p. 11. 
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  . تبسةة منبیقرال التي كانت تملك مناجم الكویف ،"مؤسسة فوسفات قسنطینة"و

، من 1893 و1891، بین سنوات مجال بحثنامنطقة ال الفوسفات في اكتشف

  )1(.، في كل من بلدیات الدیر، الكویف وعین كیسة")*(نیاتاإلخوة ِبْر"قبل 

مة في ضواحي  من منطقتي الّدْكھ، شرع في استخراج1893وابتداء من سنة 

  )2(.تبسة، وتارجھ بنواحي سوق أھراس

، دخلت صناعة الفوسفات في الجزائر، مرحلة ازدھار 1894وفي سنة 

حقیقیة، وذلك إثر الشروع في االستغالل المكّثف لھضبة الدیر، ثم جبل الكویف، 

  )3(.وعین كیسة بمنطقة تبسة

 بشكل خاص في جبل یوجد، كان وبالنسبة للمنطقة فضاء بحثنا، فإن الفوسفات

حیث قدرت نسبة . الكویف، الذي كان أھم وأغنى مناجم الفوسفات في الجزائر

  )4(. %70 إلى 60الفوسفات فیھ بین 

في منطقة تبسة، " السیناتوس كونسیلت"ومنذ أن تمت المصادقة على عملیات 

، ، افتتحت حقوال جدیدة للتنقیب عن الفوسفات1907 كانون األول ـ دیسمبر 16في 

حیث تم في الیوم الموالي، تقدیم . في أقالیمھا، وازداد الطلب على رخص التنقیب

  )5(. طلب رخصة للتنقیب عن المعادن في جنوب منطقة تبسة1000

وخالل خمسینیات القرن الماضي، عّولت اإلدارة االستعماریة في الجزائر 

 وكامل الجھة على ثروات منطقة تبسة الباطنیة، لتطویر قطب عنابة االقتصادي،

أخیرا سیكمل غنى باطن « : فقد ذكر قائد قطاع تبسة العسكري. الشرقیة للجزائر

فالفوسفات ومعدن . األرض بالثروات المعدنیة، االستقالل الذاتي لمنطقة عنابة

                                                
نابة، بسبب ما يملكونه من أراضي  اإلخوة مستشارين عامين في قسنطينة، وسادة حقيقيين ببجاية وعئكالأوكان  )*(

  .زراعية وعقارات
(1) AGERON (Ch. R), "Histoire de l'Algérie contemporaine. De l'insurrection de 1871 au 
déclenchement de la guerre de libération 1954", t. 2, P.U.F, Paris, 1979, p. 49. 

(2) DJEBARI, op-cit., p. 416.   
(3) SCHIFFMACHER, op-cit., p. 100. 
(4) AUGUSTIN, op-cit., p. 50. 
(5) SCHIFFMACHER, op-cit., p. 25. 
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الحدید المتواجدین بكمیات تزید عن الكفایة، ضمنا في الماضي غنى ھذه المنطقة 

 المستقبل في التطور المعتبر للجھة الشرقیة المفضلة، وسیساھمان أكثر في

  »)1(.للجزائر
  

  .1908-1889تطور إنتاج الفوسفات في الجزائر بین : 1ـ جدول رقم 

  1908  1907  1899  1889  السنوات

  420.000  344.575  267.281  961  طن/ كمیة اإلنتاج

  11.760  9.648  12.027  49  .ألف ف/ القیمة

  )SCHIFFMACHER, op-cit., p. 2(  :المصدر

  

 یقطن ُمنح امتیاز المنجم في بدایة األمر، إلى مستوطن فرنسي: ـ منجم الكویف

ثم . سنة، من قبل بلدیة مرسط المختلطةعشرة  ثماني، لمّدة "اْنینِبْر"بعنابة، یدعى 

ذات األصل اإلنجلیزي، والمملوكة " مؤسسة فوسفات قسنطینة المحدودة"رّد إلى 

   )2(".جاكبسون"للسید 

وكان یستغل سطحیا .  ملیون طنخمسة نحوبالكویف احتیاطي منجم قدر 

ھ، بلغ إنتاج. من الحجم المنتج % 90، وباطنیا بنسبة من الحجم المنتج%  10بنسبة 

وكان المعدن ینقل عبر خط سكة حدید، .  ألف طن700ي الوحفي بدایة األمر، 

  )3(.ناء عنابةویتم تصدیره عبر می. عنابة-متصل بشبكة سكك حدید تبسة

 49.693، حیث بلغ نتائج مقنعةفیھ فوسفات استغالل ال أعطى ،1894في سنة 

 ثم تضاعف اإلنتاج بعد.  طن6000 وفي ذات السنة، أنتجت الجزائر حوالي )4(.طن

 الزراعةقطاع  في  الفوسفاتذلك بمعدالت كبیرة، وبشكل سریع، بسبب استعمال

  . سنوات ألف طنا بعد ست200حیث بلغ  بأوربا؛

                                                
(1) Bône et l'Est Algérien: 2e Division d'Infanterie Motorisée et zone Est-Constantinois, 
document imprimé, s.d., Archives de la wilaya de Constantine, p. 16. 
(2) SCHIFFMACHER, op-cit., p. 143. 
(3) FALCK, op-cit., p. 110.   
(4) LORIN (Henri), "Les mines et le nouveau réseau ferrée", Annales des sciences politiques, 
15 juillet 1905, p. 465. 
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، منھا 1895 ملیون طن في سنة 1,4  من الفوسفات،فأوربا التي كانت تستھلك

 ألف طن من الجزائر، زادت معدالت استھالكھا بعد الحرب العالمیة األولى، 156

  . ملیون طن4,4لتصل إلى 

جبل الكویف، جبل الدیر، وجبل كل من وخالل تلك الفترة صارت مناجم 

، أنتج من الفوسفات، في 1905وفي سنة  .ت في الجزائرالعنق أھم مناجم الفوسفا

  )1(. طن295.880نواحي تبسة وحدھا، 
   .1908-1894تطور صادرات فوسفات مناجم الكویف، كیسة، الدیر، بین : 2ـ جدول رقم 

  1908  1907  1906  1904  1902  1901  1900  1898  1894  السنوات

/ الصادرات

  طن

  

49.693  223.429  235.817  334.750  248.254  301.891  285.875  301.414  298.547  

  )SCHIFFMACHER, ibid., p. 122(  :المصدر

  

                                                
(1) Quinzaine coloniale, t. XVIII, 10e année (Jan-Juin.), rédaction et administration, Paris 1906, 
p.118. 
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وإلى جانب منجم الكویف، استغلت في المنطقة فضاء بحثنا، مناج أخرى 

  .مناجم عین كیسة، ذیبة، وجبل الدیر: للفوسفات، تذكر منھا

الشركة الفرنسیة "تملك ھذان المنجمان  كانت: ـ منجمي عین كیسة وذیبة

 أیلول ـ سبتمبر 12وتم تأجیرھما في . 1894، التي تأسست في عام "لفوسفات تبسة

ابتداء .  سنة25لمدة " Corps" "كور"، من قبل بلدیة مرسط المختلطة للعقید 1893

أومنیوم مناجم الجزائر : "منجمي عین كیسة وذیبة بمؤسسة، ألحق 1899من سنة 

   )1(."ونسوت

  كم شمال غرب21یقع منجم الدیر الشمالي، على بعد : ـ منجم الدیر الشمالي 

في المنطقة الشمالیة لھضبة ویوجد . تبسة، بالقرب من الحدود الجزائریة التونسیة

، إلى محاسب فرنسي 1907 كانون األول ـ دیسمبر 16منح امتیازه في . الدیر

 2.031ل االمتیاز على مساحة تقدر بنحو یشتم.  سنة50، لمّدة "جرمان: "یدعى

فرض دفتر األعباء على المستأجر دفع .  ھكتار أراضي عرش1.841ھكتار، منھا 

كما .  ألف طن من الفوسفات كحد أدنى200 ألف فرنك، واستخراج 100كفالة 

كان . ولم یشرع في استغاللھ إال بعد مدة.  فرنك عن كل طن1,5فرض رسما بقیمة 

 70 و65 من أنفاق باطنیة، وتقدر نسبة الفوسفات الصافي فیھ، بین معدنھ یستخرج

.%)2(  

 یقع منجم الدیر الجنوبي، بدوار قوراي، دائرة مرسط: ـ منجم الدیر الجنوبي

سوق  -  كم، ویرتبط بخط بسكة حدید تبسة16حالیا، ویبعد عن مدینة تبسة بحوالي 

  . كم6طولھ حدیدي أھراس بخط 

 سنة، من بلدیة مرسط المختلطة، ألرملة 18مّدة  نوبيأّجر منجم الدیر الج

مؤسسة اإلخوة "ثم حّلت محلھا الشركة االنجلیزیة ". البورت"فرنسیة تدعى 

مؤسسة فوسفات "وبعد ذلك آل إلى شركة فرنسیة تدعى . االسكتلندیة" كروكستون

                                                
(1) SCHIFFMACHER, op-cit., pp. 139-140. 
(2) Ibid, pp. 140-141. 



  .               التنقیب عن المناجم واستغاللھا في المنطقة الحدودیة الشرقیة: 2الفصل األول ـ    المبحث 
 

 28

د التونسیة، ي البال، والتي بعدما امتلكت منجم الفوسفات بقلعة السنام الكبیر ف"الدیر

، 1909رّكزت كل جھودھا فیھ، وأوقفت استغالل المنجم الجزائري في مطلع سنة 

، نتیجة 1902بحّجة أنھ صار غیر ُمجِز، بعدما تراجعت أسعار الفوسفات في سنة 

  )1(.المنافسة األمریكیة

بعد . كان الفوسفات المستخرج منھ، یھیأ بتجفیفھ داخل فرن للجیر، ثم یسحق

 تبسة، -لى محطة بولحاف، الواقعة ضمن خط سكة حدید سوق أھراسذلك ینقل إ

  . إلى غایة میناء عنابة

وكان یستخرج منھ نوعان من المعدن التجاري، األول تتراوح نسبة الفوسفات 

  )2( %.70 و63، والثاني بین  %63 إلى 58الصافي فیھ بین 

وكان . عامال 3000، كان یشغل 1912توقف منجم الدیر عن اإلنتاج منذ سنة 

 الذي كان  ألف طن، ویصدر بأكملھ عبر میناء عنابة،700إنتاجھ یصل إلى نحو 

  .األول  في تصدیر الفوسفات في الجزائر
  

  .تطور إنتاج الفوسفات في منجم الدیر الجنوبي: 3ـ جدول رقم 

  الكمیة المسلمة  السنوات

  ألف طن/ 

  الفائدة الصناعیة

  .ف/ 

1900  80  700.997  

1902  90  304.493  

1903  80  129.146  

1904  79  62.100  

1905  79.5  44.635  

  ـ  68.6  1906

  ـ  42  1907

1908  49  165.924  

  ).SCHIFFMACHER, ibid, p. 142(  :المصدر

  
                                                

(1) Idem. 
(2) Ibid, p. 142. 
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 بفضل حاجیات الزارعة ،قد نشط اإلنتاج الجزائري للفوسفات بشكل كبیرل

 ،ین، كان الفوسفات الجزائريفي بدایة القرن العشر ف.األوربیة المرتفعة باستمرار

 48.000(، وإنجلترا )1907 طن في 91.000( ألمانیا یصدر بشكل خاص إلى

 18.800(المجر -، والنمسا) طن26.008(، وھولندا ) طن34.000(، وإسبانیا )طن

  )1().طن

 بقیمة ، من الفوسفاتا ألف طن820 ،صدرت الجزائر حوالي ،1928 عامفي و

. ھذا المعدنمن اإلنتاج العالمي ل % 8,5ما عادل نسبة  وھو )2(. ملیون فرنك57

  )3(.وستظل ھذه المساھمة الضعیفة إلى غایة االستقالل
  

  .1928-1913مقارنة إنتاج الفوسفات بالكویف مع بقیة المناجم الجزائریة خالل سنوات : 4  رقمـ جدول

  اإلنتاج بالطن

  1928  1928  1926  1925  1913  المنجم

  21.587  26.345  19.244  16.945  49.594  برج غدیر

  96.397  115.758  107.577  79.994  91.549  مزایتھ

  -  4.845  9.700  16.018  26.652  وكفیلت

  699.090  772.160  792.834  702.159  203.139  جبل الكویف

  )FALCK, op-cit., p. 111(  :المصدر

  

یستغل محلیا وبسبب ضعف الصناعات التحویلیة إبان العھد االستعماري، كان 

 ألف طن من الفوسفات سنویا؛ بینما تصدر بقیة الكمیة إلى العدید من البلدان 70نحو 

وكان یدر على . الخ ...نجلترا، ألمانیا إ، إیطالیا، )ثلث اإلنتاج(األوربیة، منھا فرنسا 

 ملیون فرنك 6 ملیون فرنك سنویا، تضاف إلیھا 60خزینة المستعمرة حوالي 

  .لفوسفات المصّنعمداخیل صادرات ا

في السوق األوربیة، وتسببھ األمریكیة ولكن ظھور فوسفات الوالیات المتحدة 

                                                
(1) SCHIFFMACHER, Ibid, , p. 25. 
(2) FALCK, op-cit., p. 111.  
(3) DJEBARI, op-cit., p. 425.   
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  .في انھیار األسعار أدى إلى توقف االستغالل في الجزائر المستعمرة

، حیث انتقل حقیقیالفوسفات نموا السنوي لنتاج اإل عرف ،بعد الحرب األولى

 بینما عرف )1(. إلى ملیون طن، ألف طن40من ، 1930- 1920في الفترة من 

 طن إلى 2940 حیث تراجع اإلنتاج من ؛1950-1939تراجعا طفیفا في الفترة بین 

 وانعكاساتھا السلبیة على الدول ، طن، وذلك بسبب الحرب العالمیة الثانیة2570

  )2(.الموردة للفوسفات

ى عل، الرابط بین سوق أھراس وتبسة، ضعف قدرات خط سكة الحدیدكما أن 

قّلص من استغالل ھذا المعدن لفترة شحن الفوسفات بكمیات كبیرة بسبب ضیقھ، 

ر یصدعدم تب التأخر في إنجاز خط سكة الحدید بین تبسة وعنابة، وسّب. طویلة

  )3(.فوسفات جبل العنق طیلة عشرات السنین

  

، الفوسفاتا في إنتاج عالمیالسادسة ، احتلت الجزائر المرتبة 1954سنة في 

. من اإلنتاج الوطني % 90 طنا، وھو ما عادل 682.083إنتاج منجم الكویف، وبلغ 

 بسبب )4(،طناألف  668 إذ بلغ ،1955سنة ثم تراجع اإلنتاج بشكل طفیف في 

تأثیرات العملیات الفدائیة التي طالت خط سكك الحدید الناقل للمعادن، بین تبسة 

  .وعنابة

لفوسفات ا يأكبر موردسبانیا من إ كانت ،1959- 1958 تيسن بینو

ثم توقفت عن االستیراد بعد شروعھا في استغالل المناجم الكائنة في . الجزائري

  )5(. التي كانت تحتلھا،الصحراء الغربیة

                                                
محاولة لدراسة حدود التنمية الرأسمالية في الجزائر بين . جزائرتكون التخلف في ال"، )عبد اللطيف(بن اشنهو  )1(

  .164 .، ص1979ت، الجزائر، . ن. و.  ش، نخبة من األساتذة.تر، "1962- 1830: عامي
  .339. ، ورد في بن أشنهو، المرجع نفسه، ص150. ، ص قسنطينةمشروعالتقرير العام ل )2(

(3) BRIVES (A.), "Contributions à l'étude des gîtes métalliques de l'Algérie", Publications de 
la Faculté des Sciences d'Alger, 1918, p. 41.   
(4) GENDARME (René), "l'Economie de l'Algérie. Sous-développement et politique de 
croissance", librairie Armand Colin, Paris 1959, p. 21. 
(5) I. N. P. E. D, op-cit., p. 156.   
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 . سنة، بدأ منجم الكویف في النضوب60وبعد استغالل مكثف للفوسفات طیلة 

ا في مسة األكثر عمق الطبقة الخاتستغلا األربع العلیا، بینما ھ طبقاتتاستنزفحیث 

  .عھد االستقالل

من  % 90، كانت الصادرات تمثل 1966سنة في تأمیم المنجم إلى غایة و

، لم یعد استخراج الفوسفات بھ 1962 فمنذ سنة .الحجم الكلي للمعادن المنتجة

  .، وتراجعت وتیرة التصدیرمربحا

ة، في  عن الفوسفات، التي تمت في جنوب تبسغیر أن األبحاث، والتنقیب

مناطق مشابھة لھ جیولوجیا، أظھرت وجود فوسفات بجودة عالیة، واحتیاط كبیر في 

  )1(.جبل العنق
  . للفوسفاتنسبة مساھمة منجم الكویف من اإلنتاج الوطني: 5  رقمـ جدول

  طن/ إنتاج الكویف  السنة
نسبة مساھمة الكویف في اإلنتاج 

  الوطني
  مالحظات

  اجعودة اإلنت   93%  575.322  1953

1954  

1959  

498.414  

560.947  

54%   

98%   

 التحریر ةرثوتراجع بسبب آثار 

  الوطني

  

  1959ة في سنة تغلق منجم مزای   100%  563.047  1960

1963  348.144  100%   

غلق مؤقت لمنجم الكویف، ثم عودة 

 األبحاث مكتب" من قبل استغاللھ

  ."المنجمیة

  ).I. N. P. E. D, op-cit., p. 150: ( المصدر

  

                                                
(1) Bône et l'Est Algérien, op-cit., p. 17. 
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اإلنتاج الوطني

  
یمثل المنجم  وإلى غایة تأمیمھ،، أن منجم الكویف كان 2یتبین من الجدول رقم 

 فترات ثالث، تحدید  ذلكیمكننا من خاللو. األكثر إنتاجا للفوسفات في الجزائر

  :ھيھامة في نشاطھ اإلنتاجي، 

ة النشاط الصناعي في ارتفع فیھا اإلنتاج بفعل عود، التي 1953- 1945فترة 

  . وتطویر االستغالل في الكویف،أوربا

 التحریر ةرثو اندالعاإلنتاج بفعل فیھا  انخفض ، التي1963-1954فترة و

 رحیلعنابة، و-بسةتخط سكة حدید  وصعوبة تصریف المعدن عبر ،الوطني

   . الجزائریین، وتسریح العدید من العمالاألجنبیةاإلطارات 

 حیث انتقل من .اإلنتاج الكلي للبالد یتراجع بانتظام بدأ 1954ففي سنة 

ابتداء من  و. 1962 طن في سنة 384.144 إلى ،1954 طن في سنة 773.500

  .تقھقریمنجم الكویف ، بدأ إنتاج 1960سنة 

آذار ـ في شھر مجددا ، التي عاد فیھا المنجم لإلنتاج 1967- 1964فترة ثم 

، بعد أن أغلقتھ "ئري للبحث المنجمي الجزامكتبال" ، تحت إشراف1964مارس 

 بذریعة نفاد المنجم، ، ولمدة ثالثة أشھر،1963في سنة " مؤسسة مناجم الفوسفات"

  . ت من الجزائرنسحبواعن عقد االمتیاز  عامال، ثم تخلت 985وسرحت 
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 1955دراسات منذ سنة " مؤسسة فوسفات قسنطینة"جرت أ ،من جھة أخرى

بلدیة بئر العاتر الحالیة، للتنقیب  كم في جنوب 10بعد على الواقع  ،العنقجبل في 

ة وتیرمن  تسارع، 1959وخالل عام  ؛، تحسبا لنفاد مخزون الكویفعن الفوسفات

  .المنطقة فضاء بحثنافي أبحاثھا 

 33و 30بین الخام  ھیتراوح سمك معدن. یة طبقات معدنسبعالمنجم من شكل تی

 خالل األشغال في الحقل بدأت . %56 و50 بین ،في المتوسط تھنسبتقدر ، وترم

  . ملیون طن500 بحوالي ھاتاحتیاط تحیث قدر، 1962سنة 

، وفي  لربطھ بشبكة تبسة، شرع في إنجاز خط سكة الحدید1964 سنة وفي

 التي أّممت في ،"شركة جبل العنق " بدأ الحقل في اإلنتاج تحت إشراف ،1967عام 

  )1(.1973فیفري شباط ـ 

  

  :دن الحدید واستغاللھاكتشاف معـ 

 ةوزعمكان یستغل في مناجم  األكثر انتشارا في الجزائر؛ والمعدنیعد الحدید 

  .  الشمالیةھاعلى كامل جھات

في مطلع القرن الماضي، أشار جرد أعد من قبل مصلحة المناجم التابعة ف

 عة بشكل غیر منجم للحدید، موّز150لحكومة الجزائر العامة، إلى وجود أكثر من 

جم الونزة اأتي منتو.  منجما بالشرق الجزائري93 عبر التراب الوطني، منھا متساٍو

وھو دلیل على غنى باطن األرض .  في مقدمة تلك المناجم،من حیث األھمیة

  .دناالمعمختلف الجزائریة ب

  

  

  

                                                
(1) BENJELID, op-cit., p. 184-185.   
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تساھم والشرق الجزائري، تحتل المرتبة األولى في إنتاج الحدید، كانت مناجم 

جم الونزة امنوكانت  ؛ مالیین طنثالثةالجزائري، حوالي بنصف اإلنتاج 

  )*(.الكمیةتلك وفر ثالثة أرباع توبوخضرة 

یستخرج بحسب عمقھ، ، ویوجد معدن الحدید بأشكال مختلفة، وأعماق متفاوتة

 ویستغل ثلثي معدن الحدید في الجزائر ؛ فیكون إما باطنیا أو سطحیا،واتجاه عروقھ

  .نتاجھ منخفضا بسبب مشاكل صعوبة استخراجھباطنیا، وھو ما یجعل إ

جم الونزة، فرغم قلة عددھا، إال ا مثل من،أما المناجم ذات االستغالل السطحي

  .أن استخراج المعدن فیھا یكون سھال، وإنتاجھا یبلغ ضعفي إنتاج النوع األول

وذلك  ،1865عام منذ  الحدید في الجزائر معدناستغالل في  لقد ُشرع

  .وغیرھاره ْقعین ُم، ناجم بني صافباستغالل م

تابعا لمجاالت إذ كان  ،لم یكن إنتاج الحدید الخام مرتبطا بأي تصنیع محليو

ففي سنة  .یوفر للصادرات أكبر كمیة حمولة، حیث كان التصریف الخارجیة

  )1(.رنك ف3.459.000 طن من الحدید، بقیمة 168.421، صّدرت الجزائر 1870

. في األسواق الدولیة ازداد الطلب على خام الحدید ،1899 من عام بتداءاو

، 1907عام في و.  الواحد للطنرنك ف11,25إلى  هارتفعت أسعار، 1906عام وفي 

استغالل ، وزادت صادراتھ، بفضل  ألف طن921الحدید من الجزائر  بلغ إنتاج

  )2(.منھمناجم جدیدة 

ائري المصّدر، ، تضاعفت قیمة معدن الحدید الجز1907- 1902وبین سنوات 

وخالل فارة ما بین الحربین، تراجع الطلب .  ملیون فرنك10,9 ملیون إلى 5,5من 

، ولكن قبیل قیام 1929على معدن الحدید، بسبب األزمة االقتصادیة العالمیة في سنة 

                                                
 ألف 600 بنحو تمنطقة الغرب الجزائري تحتل المرتبة الثانية في إنتاج الحديد، بطاقة إنتاجية سنوية قدركانت  )*(

المنطقة الوسطى، المرتبة الثالثة، بإنتاج احتلت بينما . اف مناجم تقع في منطقة بني صستةتستخرج من كانت طن، 
  .يستخرج من منجم زكّاركان ، نصفها اسنوي  ألف طن450نحو 

(1) SCHIFFMACHER, op-cit., p. 23. 
  .258 .، المرجع السابق، صبن اشنهو )2(
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، بسبب السباق نحو 1926الحرب تضاعف سعره مرتین عما كان علیھ في سنة 

وربیة الكبرى قبیل اندالع الحرب العالمیة الثانیة، حیث التسلح الذي شھدتھ الدول األ

 ، بفعل تداعیات1958-1954كما تراجع بین سنوات .  فرنك120 إلى 60قفز من 

  )1(.سوق التعدین الدولیةوانحسار  ، التحریر الوطنيةرثو

كما صارت عقود البیع تشترط أكثر فأكثر ارتفاعا كبیرا في نسبة الحدید في 

 59 و58، كان المعدن الخام یحتوي بین 1958سبیل المثال في سنة فعلى . المعدن

وبذلك تم استغالل الطبقات األكثر غنى بالحدید بشكل فاحش، وعلى . من الحدید% 

حساب بقیة الطبقات، وھو ما أدى في المدى المتوسط إلى تراجع سریع وكبیر في 

  )2(.مردود المناجم

  
  .1953 أھم المناجم الجزائریة سنة نیبحدید مقارنة إنتاج معدن ال: 6ـ جدول رقم 

  

  من اإلنتاج الوطني%   طن/ كمیة اإلنتاج  الجھة  المنجم

  72,89  2.469.957  الشرق  الونزة

  10,21  346.003  الوسط  زكار

  3,14  106.512  الغرب  بني صاف

  )GENDARME, op-cit., p. 85(  :المصدر      

  

                                                
(1) I. N. P. E. D, op-cit., p. 120.   

(2) Ibid, p. 132.  
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یعود تاریخ بدایة التنقیب و ؛ر بجبل الونزةتوجد أھم مناجم الحدید في الجزائو

 26 حیث أصدرت السلطات االستعماریة، في .1878إلى سنة ھ  فی الحدیدعن معدن

، البحث عن "ریقوتیي"فیفري، مرسوما یرخص لمستوطن من عنابة، یدعى شباط ـ 

  )1(.معدن الحدید بجبل الونزة، واستغاللھ

في المناطق الغنیة ، 1921في سنة ولم یشرع في استغالل مناجم الونزة إال 

 600 ، بلغ إنتاجھا نحو1924 عام وفي ؛% 57 والتي كانت تقدر بنسبة ،بالمعدن

مرتبط بالطلب األوربي، و خصیصا إلى التصدیر، اوكان اإلنتاج موجھ. ألف طن

   .وباألسعار الدولیة للحدید

                                                
جم الونزة خالفات قانونية بين أصحاب االمتياز، وحكومة الجزائر، وانتقل األمر إلى حكومة ا عرف استغالل من)1(

للمزيد من المعلومات حول ". مسألة الونزة: "باريس والبرلمان الفرنسي، وعرف في األدبيات القانونية الفرنسية باسم
  .  31-26. شاللي، المرجع السابق، ص: هذا الموضوع، أنظر
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رة وبفضل استغالل مناجم الونزة، عرف إنتاج معدن الحدید في مستعم

  )1(.الجزائر، انطالقة معتبرة خالل السنوات الالحقة

ویعرف معدن حدید الونزة وبوخضرة، بجودتھ العالیة في أوساط منتجي 

یتشكل من نتوءات أكسید الحدید الطبیعي، وال یحتوي على « فھو . الحدید والصلب

ما بالحدید، م% 57وغني بنسبة . الفوسفور، ویوفر معدن خال من األجسام المضرة

وھو مصنف %).  40(ورین الفرنسیة للاأللزاس وایجعلھ أفضل من حدید منطقة 

ضمن فئة الحدید المعروفة باسم حدید السوید، التي تحتوي على نسبة من الحدید، 

  »)2(%. 65 إلى 60 تتراوح بین

 كان أول من حصل فیھ على رخصة التنقیب عن معدن: ـ منجم بوخضرة

. 1896، في سنة "روـبی" مستوطن فرنسي یدعى الزنك والرصاص، واستغاللھ،

، فقدم "تدرو"، تنازل ھذا األخیر عن حقوقھ لمستوطن آخر یدعى 1900وفي سنة 

، 1901سبتمبر أیلول ـ  7 قرارطلب الحصول على امتیاز االستغالل، ونال بموجب 

حق امتیاز استغالل مناجم الزنك، والرصاص، والمعادن المرتبطة بھا في محیط 

 )*(،"تھ الحدیدكم"شركة أبرم عقدا مع ، 1903أوت آب ـ  5في و.  ھكتار1220

  )3(.التنقیب عن تلك المعادنحقوقھ في جمیع  كھا بموجبھ االمتیاز، وتنازل لھا عنمّل

قسمھ في سطحیا منجم بوخضرة شرع في استغالل ، 1918وابتداء من سنة 

ي المنجم في المتوسط على یحتو. وھو قسم غني بالحدید وسھل االستغالل، الشمالي

  یتكون المنجم من. ملیون طن20 نحو احتیاطاتھ بتقدرو. من معدن الحدید % 57

قسم جنوبي باطني، وقسم شمالي سطحي، وھو األھم من حیث اإلنتاج، : قسمین

   .تر م150  إلىیصل سمك عروق المعدن فیھحیث، 

                                                
  .163 .المرجع السابق، ص ،وبن اشنه )1(

(2) DJEBARI, op-cit., p. 420.  

 العديد من المناجماستغالل امتياز كانت تملك . "شركة مقته الحديد لمعادن الحديد الممغنط" :باسمهذه الشركة تعرف  )*(
  .22. ق، صشاللي، المرجع الساب: انظر. ، ويعود لها الفضل في اكتشاف معدن الحديد بجبل بوخضرةفي الجزائر

(3) BALDACCI (Aimé), "L'Algérie et la question de l'Ouenza", imprimerie officielle, Alger, 
1947, p. 40.  
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شركة  " و،العامةالجزائر التوقيع بين حكومة ، تم 1925 آب ـ أوت 29وفي 

 في محيط ،على اتفاقية ودفتر أعباء امتياز استغالل مناجم بوخضرة، "الونزةحديد 

 عن األشغال "ته الحديدكشركة م"وكلفت الشركة بتعويض .  هكتار2198حوالي 

سوق أهراس، –  التي أنجزتها في بوخضرة، وربط المنجم بخط سكة حديد تبسة

 سنوات، ودفع خمسلخاصة باالستغالل في ظرف وإقامة التجهيزات الميكانيكية ا

  )1(.رنكن فيي مالثالثةرأسمال مساعد للمستعمرة لشراء عربات القطار بقيمة 

. ، أربع مرات1916- 1900تضاعف إنتاج الحدید في فرنسا، بین سنوات 

ومثلت المناجم الجزائریة نصف المناجم المستغلة، وساھمت تقریبا بنصف الكمیة 

فبفضل استغالل مناجم . ت مناجم الونزة، ثالثة أرباع تلك الكمیةووفر. المنتجة

     )2(.الونزة تطور إنتاج الحدید في الجزائر، تطورا معتبرا

وبعد الحرب العالمیة الثانیة، صارت الجزائر منتجا مھما لمعدن الحدید في 

لتي حیث شرعت بلدان أوربا الغربیة، ا. العالم، بفضل زیادة الطلب األوربي علیھ

في إعادة بعث نشاطھا الصناعي، وتجدید منشآتھا " مارشال مشروع"استفادت من 

  .القاعدیة التي خربتھا الحرب

ي سنة  ملیون طن، وبلغ فثالثةتخطى اإلنتاج الجزائري، عتبة « ، 1952ففي عام 

 ، عندما1966 سنة إال بعد عملیة التأمیمالجزائر  ھعرفت، لم ا قیاسیمستًو 1955

 لتصیر وسیلة وأداة ھامة ، في االقتصاد الوطني،لصناعات التعدینیة كلیااندمجت ا

  »)3(.في التحكم في النمو

                                                
(1) Ibid, pp. 57-59.   
(2) BRIVES, op-cit, p. 50.   

(3) DJEBARI, op-cit., p. 421.  
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 كما ،شھدت السوق الدولیة للمعادن تراجعا، 1959-1958سنتي خالل و

. صارت عقود البیع تشترط أكثر فأكثر ارتفاعا كبیرا في نسبة الحدید في المعدن

فعلى سبیل . د الجزائري مرتفعا، بفضل جودتھومع ذلك ظل الطلب على معدن الحدی

  %. 59 و58بین  ،1958 عامبلغت نسبة الحدید في  ،المثال

الطبقات األكثر غنى بالحدید بشكل فاحش، وعلى حساب  وبذلك تم استغالل

بقیة الطبقات، وھو ما أدى في المدى المتوسط إلى تراجع سریع وكبیر في مردود 

 ملیون طن 3,5، ارتفع اإلنتاج بشكل كبیر حیث بلغ 1967وابتداء من سنة . المناجم

  )1(.خنقة الموحادمنجم  ألف طن بالنسبة ل200بالنسبة للونزة وبوخضرة، و

فكما یظھر في الجدول أسفلھ، حصل تذبذب في إنتاج معدن الحدید في مناجم 

فقد تراجع . الونزة وبوخضرة خالل الفترة المشمولة بالدراسة في ھذه األطروحة

 1.377.000، بنحو 1959- 1955نتاج خام الحدید بشركة حدید الونزة بین سنوات إ

  .1966 طن في سنة 1.258.000؛ و1962 طن، في سنة 626.000طن؛ وبنحو 

  
  . 1966-1953الونزة وبوخضرة بین مناجم في الحدید تطور إنتاج : 7  رقمـ جدول

  مالحظات  طن/ اإلنتاج  السنة

1953  2.469.957    

1955  2.737.737    

  انحسار الطلب في السوق العالمیة  1.361.666  1959

1961  2.133.601    

  االستقالل الوطني  1.505.544  1962

1964  2.171.934    

1965  2.539.119    

  تأمیم المناجم  1.281.920  1966

  ) .I.N.P.E.D, op-cit., pp. 132-133   (:المصدر

  

                                                
(1) I. N. P. E. D, op-cit., p. 132.  
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؛ حصلت 1904اكتشف منجم خنقة الموحاد، في عام : ـ منجم خنقة الموحاد

مؤسسة مكتھ " رخصة التنقیب فیھ عن معادن الزنك، الرصاص، والحدید، على

 تم .1950في سنة إال شرع في استغاللھ لم یو. 1909ار ـ ماي  أی5، بتاریخ "الحدید

التركیز على االستغالل السطحي لطبقة واحدة من خام المعدن غنیة بالحدید، تحتوي 

   )1(.تر م15 إلى 3 یتراوح سمكھا بین ،على عروق

نجلترا وألمانیا، بعد مّدة إشرع في تصدیر الزنك المستخرج منھ إلى بلجیكا، 

 یصدر نتاجثم صار اإل. 1907 عاموزادت أھمیتھ، منذ . تصدیر الحدیدقصیرة من 

أما معدن . )*("میزوجیورنو" في تنمیة إقلیم ھالتي كانت تستخدم إلى إیطالیا، بكاملھ

، إال أنھ كان ینتج  وبوخضرة،الونزةحدید مناجم معدن ، في تكوینھالحدید فیشبھ 

  )2(.بكمیات أقل

منجم القنطیط على بعد بضع  ،1904 امعفي اكتشف : ـ منجم القنقیط

 الشریط الحدودي الجزائري التونسي، في منطقة صعبة الولوج، كیلومترات من

. بألغام زرعھا جیش االحتالل الفرنسي إبان فترة الثورة التحریریةالیوم محاطة 

بعض ، حیث أحیل 1980 عامفي أبوابھ ، وأغلق 1917 عامفي اإلنتاج المنجم شرع 

  .لى منجم بوخضرةبینما نقل البعض اآلخر إ التقاعد، عمالھ على

المؤسسة الوطنیة للحدید " أعید فتحھ من قبل ، 2006ماي أیار ـ في و

  )3(.حدیده بنوعیة جّیدة، تقترب من نوعیة مناجم البرازیلخام یتمیز . "والفوسفات

لعوینات ابلدیة المسلولة، دائرة یعد منجم المسلولة الواقع في : ـ منجم المسلولة

، 1891 عامفي ف. ، من المناجم الھامة إلنتاج معدن الرصاص في الجزائرالحالیة

ذلك  امتیاز على" مؤسسة مناجم وسطھ ومسلولة": تحصلت شركة فرنسیة تدعى
                                                

(1) I. N. P. E. D, ibid, p. 129.  
وتتميز بتخلفها النسبي . جنوب شبه جزيرة إيطاليا، وجزيرتي صقلية وسردينياكل من " ميزوجيورنو" منطقة ضمت )*(

  .   اإليطاليةعن بقية المناطق
(2) BENJELID (Abed), "L'Emploi dans les mines au sud-est constantinois", Les Cahiers du 
C. E. R. E. S, série Géographie. Actes du colloque de géographie maghrébine, tome 2, 
l'industrialisation au Maghreb, Tunis 1980, p. 185.  

  .6. ، ص1677، العدد 2006ماي أيار ـ  4، الخميس الشروق اليومي )3(
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 273 االمتیاز مساحة ضم. مارسآذار ـ  13، بموجب قرار صدر في المنجم

   )1(.ھكتار

ثم . ، إلى مغسلة العوینات لتنظیفھكان المعدن ینقل، بعد استخراجھ وفرزه

عنابة، لیصدر إلى -سوق أھراس-یشحن إلى میناء عنابة، عبر خط سكة حدید تبسة

  .وكان استخراج المعدن یتم سطحیا، وداخل أنفاق .فرنسا

 بین سنوات عرف إنتاج الرصاص في الجزائر انحسارا، بعد فترة ازدھار،

ى وجھ الخصوص، إلى كل من وكان یصدر عل. ثم عاد لیتحسن. 1892- 1881

  .بلجیكا وألمانیا

، 1955في سنة و . عامل497، شّغل منجم المسلولة حوالي 1909في سنة و

 طن من 2626  طن من كبریتید الرصاص الطبیعي، و3840أنتج حوالي 

   )2(. عامال117  حواليبھعمل وكان ی. الرصاص

  
  . 1909-1906: تطور إنتاج الزنك في منجم المسلولة: 9ـ جدول رقم 

  1909  1908  1907  1906  السنوات

  7.386  5.287  5.000  2.800  طن/ كمیة اإلنتاج

  )SCHIFFMACHER, op-cit. p. 84(  :المصدر

  

  .1927-1870تطور إنتاج الرصاص في منجم المسلولة بین : 10ـ جدول رقم 

  1927  1913  1907  1905  1897  1888  1881  1870  السنوات

  10.300  15.002  20.981  9.876  2.422  43.989  10.312  3360  طن/ كمیة اإلنتاج

  1.595  2.324  3.252  1.698  242  6.598  1.805  887  ألف فرنك/ القیمة

  ).FALCK, op-cit., p. 115(  :المصدر
  

   

                                                
(1) SCHIFFMACHER, op-cit., p. 84. 
(2) GENDARME, op-cit., p. 216. 
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  . الجزائر المحتلة اقتصادفيمناجم أھمیة ال:  المبحث الثالث
 

إبان  الجزائر في اقتصاد  أھمیة المناجمبخصوصأحد الباحثین الفرنسیین ذكر 

 لیست ، والمزارع أو الشركات النقل،الشركات التجاریة «: ي، أنراستعمالعھد اال

ھي من یحقق معدالت الفائدة األكثر ارتفاعا، بل ھي الشركات المنجمیة 

  »)1(.والصناعیة

، الذي ألغى الحواجز 1851جانفي كانون الثاني ـ  11قانون لقد حّول 

؛ تورد ثانیةملحقة تجاریة للتعمرة الجزائر وفرنسا، األولى إلى  بین مسالجمركیة

     )2(.منھا المواد الخام، وتصدر إلیھا المنتجات المصنعة

ومنذ بدایة السیطرة االستعماریة على الجزائر، ضمت المناجم إلى أمالك 

 م، مّثل قطاع الصناعات االستخراجیة میدانا مفضال 19الدولة؛ وفي أواخر القرن 

توسع الرأسمال الفرنسي فیھا؛ رغم أن األوساط المالیة الفرنسیة، لم تنجذب إلیھا ل

   )3(.بشكل كاف

، قانون یحّدد مدة االمتیاز في قطاع المناجم، 1919وبعد أن صدر في عام 

ویؤسس لحقوق ضریبیة، منحت العدید من المناجم للرأسمال الفرنسي في شكل 

بة مساھمة الحكومة العامة في أرباح شركات ، حّددت نس1927امتیازات؛ وفي عام 

  )4(.من رأس مالھا % 5التعدین بنحو 

واضطرت اإلدارة االستعماریة، التي انشغلت بمنح سلطتھا قاعدة مادیة دائمة، 

إذ یتبین من تحلیل . إلى إقامة نوع جدید من العالقات مع النخب المالیة الفرنسیة

  .لمھام بینھا وبین مؤسسات التعدین الخاصةبعض مواثیق االمتیازات، وجود تقاسم ل

                                                
(1) MARSEILLE (J.), "Empire colonial et capitalisme français (1880-1950) : histoire d’un 
divorce", doctorat d’état es-lettres, université Paris 1er, 1984, p. 364.     

، الجزائر، ديـوان المطبوعـات      2. ط ،عيسى عصفور .  تر ،"تاريخ الجزائر المعاصرة  " ،)شارل روبير ( أجرون   )2(
  .52. ، ص1982ية، الجامع

(3) DOUGUI, La naissance d'une grande entreprise .., op-cit., p. 123.  
(4) DJEBARI, op-cit., p. 416.   
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تتولى تحدید اإلطار القانوني، وتوجیھ النشاطات، كانت  ،فسلطات االحتالل

مؤسسات التعدین كانت وضمان جزء من االستثمارات الضروریة؛ في المقابل، 

  )1(.تھا، وتھیئ المناجمتلتزم بالشروع في استغالل

تیاز في قطاع الصناعات  أن حققت مؤسسات االم،وكانت النتیجة

؛ ا في فوترة خدماتھتاالستخراجیة، فوائد جّمة من وضع احتكاري باألساس، وبالغ

 منھ، میزانیة الجزائر أعباء تواألسوأ من ذلك، حّمل الدعم المالي، الذي استفاد

  .مالیة ال مبرر لھا، سوى ضرورة إدامة نفوذ فرنسا االقتصادي في الجزائر

ع الضریبة الجزائري َمدینا بنقل قسما من الدخل المحلي بمعنى آخر، كان داف

  )2(.لصالح الشركات الخاصة الكائن مقرھا في فرنسا

كما أن إنتاج المعادن، كان یمثل من خالل األجور التي یحصل علیھا عدد 

كبیر من العمال الجزائریین الفقراء، والعتالین في موانئ الشحن، وعمال سكك 

وائد التي یحققھا لشركات امتیاز المناجم، وشبكات سكك الحدید، والسفن، والف

الحدید، ومؤسسات المالحة البحریة، والرسوم المدفوعة لمیزانیة الجزائر، قیمة 

  )3(.اقتصادیة واجتماعیة ھامة جدا

في بدایة فترة الثورة التحریریة، كانت للرأسمال المنجمي الفرنسي في 

في المغرب وتونس، وفي نھایتھا صارت لھ الجزائر، فوائد أكثر أھمیة مما لدیھ 

  .فوائد أكثر أھمیة مما لدیھ في إفریقیا السوداء

وبالرغم من ھذا، شرعت الشركات العاملة في ھذا القطاع، بعد قیام الثورة، 

، "مؤسسة فوسفات قسنطینة"ت حّولفعلى سبیل المثال، . خارج الجزائرباالستثمار 

  .طوغودولة ال باتجاه ، استثماراتھا1955ابتداء من سنة 

                                                
(1) DOUGUI, Etat colonial, op-cit., pp. 3-4.  
(2) Ibid, p. 18.  
(3) Les Productions algériennes, op-cit. 
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فلم یكن في مقدور الرأسمال الصناعي الفرنسي، أمام معارضة الرأسمال 

الزراعي إجراء تحوالت اقتصادیة عمیقة في المستعمرة، واالستفادة منھا، إال في 

  )1(.إطار سیاسة إصالحیة مع استثمارات ضخمة تمّولھا القوة االستعماریة

 منطقة الشرقكون تال البالد، إلى أن شم ل الجیولوجیةةبنیالتنوع سمح 

ورغم  .الحدیدخاصة منھا معدن الفوسفات، و بالثروات المعدنیة، ة غنیيالجزائر

 من اإلمكانیات الزراعیة، وبضعف ،على نحو جزئيطابعھا المناخي، الذي یحد 

  . وجلب االستثمارات األوربیة،ال یشجع على االستیطانقد  مما ،الحیاة الحضریة

فة مراكز مكّثا شّدت اھتمام الرأسمال الفرنسي الكبیر، وأنشأت بھا إال أنھ

استقرت بھا بعض الشركات الرأسمالیة، التي كانت في قلب القوى و ،للنشاط

 االقتصادیة، وكانت تنوب عن االستیطان الفرنسي في المنطقة الحدودیة الشرقیة

  .للجزائر

 شركة حدید"، و"نةشركة فوسفات قسنطی"نذكر منھا على سبیل المثال، 

مؤسسة مكتھ "، و"الشركة العامة الجزائریة"بل أن شركات أخرى مثل ". الونزة

تخلت عن نشاطھا في المنطقتین الوسطى والغربیة، وركزت جھودھا في " الحدید

   )2(.المنطقة الشرقیة

فبین . ا ومتنوعاكان إنتاج المعادن في الجزائر، خالل العھد االستعماري، وفیر

 ملیون طن من المعادن؛ صدرت 68أكثر من ، تم إنتاج 1958-1916سنوات 

 وحققت خزینة المستعمرة من جراء ذلك أمواال طائلة، بفضل .معظمھا إلى الخارج

    )3(.النقل بسكك الحدید من مواقع اإلنتاج إلى موانئ التصدیرأسعار 

                                                
(1) ELSENHANS (Hartmut), "Echec d’une stratégie néocoloniale: Economie politique 
spécificités, constances et étapes de la réaction française à l’égard de la révolution 
algérienne", in C. N. E. H, Le retentissement de la Révolution Algérienne, colloque 
international, Alger 24-28 novembre 1984, ENAL-GAM, pp. 293-294. 
(2) GHARBI (Mohamed Lazhar), "Impérialisme et réformisme au Maghreb, histoire d'un 
chemin de fer algéro-tunisien", Cérès Editions, Tunis 1994, p. 34. 

(3) DJEBARI, op-cit., p. 408.   
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نت وأھم صناعة منجمیة استطاعت أن تخلق نشاطا ضخما في شرق البالد، كا

ویعد منجم الكویف، أھم مناجم الفوسفات في الجزائر، . صناعة استخراج الفوسفات

 700فكان ینتج . من حیث كمیات اإلنتاج، وعدد المشتغلین بھ من العمال الجزائریین

 عامل، 500 عامل، في حین كان منجم مزیتھ، یشغل 3000ألف طن سنویا، ویشغل 

  . ألف طن150وینتج نحو 

 یصدر بأكملھ عبر میناء عنابة، الذي ، الدیر، وكیسة،لكویفوكان فوسفات ا

األھمیة في  یعد أول میناء لتصدیر الفوسفات في الجزائر، وثالث میناء من حیث

  )1(.مستعمرةال

  

 65كانت صادرات الفوسفات تدر على خزینة مستعمرة الجزائر، حوالي 

درات الفوسفات  ملیون فرنك مداخیل صا6ملیون فرنك سنویا، باإلضافة إلى 

  )2(.المصّنع

، على حق 1895 تشرین ـ أكتوبر 12حیث كانت الخزینة تحصل، وفقا لقرار 

  )3(. سنتیم، عن كل طن فوسفات یتم تصدیره50بقیمة 

 من مراكز ، عبر سكة الحدیدمعدنمن عملیات نقل الأیضا، د یستفوكانت ت

ن من الفوسفات، من جبل حیث كان نقل ط. إنتاجھ في تبسة إلى میناء عنابة لتصدیره

 كم، یقدر في بدایة القرن العشرین، 262الكویف إلى میناء عنابة، الذي یبعد بحوالي 

؛ بینما نفس الكمیة كانت تنقل من منجم قفصة في تونس إلى ات فرنكتسعةبنحو 

   )4(. فرنكات3، بحوالي كم 254میناء صفاقس، الذي یبعد 

قسنطینة، في مداخلة ألقاھا أمام غرفة وقد أشار أحد النواب المستوطنین من 

، إلى استفادة خزینة الجزائر من نقل 1900النواب في الفاتح شباط ـ فیفري 

 ... 1899 ألف طن من الفوسفات في سنة 300لقد تم نقل « : الفوسفات، حیث قال
                                                

(1) GHARBI, op-cit., p. 40. 

(2) Les Productions algériennes, op-cit. 
(3) SCHIFFMACHER, op-cit., p. 131. 
(4) Ibid, p. 123. 
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 فرنك، ومثل ربحا للدولة بقیمة 2.200.000مما رفع في قیمة اإلیرادات إلى 

الخالصة بالطبع، ھي أن الفائدة األساسیة للدولة، تكمن في ... رنك  ف1.800.000

اإلسراع، والتعجیل في المصادقة على طلبات الحصول على رخصة التنقیب، 

  »   )1(.واستغالل الثروات المعدنیة للجزائر

كما كانت البلدیات تحصل من مؤسسات الفوسفات على رسم استخراج عن كل 

   )2(. سنتیم75نك، وطن، یتراوح بین واحد فر

 احتوائھ على نسبةب، بنوعیھ األسود واألحمر، جزائریتمیز معدن خام حدید ال

وھذا ما جلب إلیھ اھتمام الرأسمال الفرنسي، وسمح .  من فلزات الحدید 60%

 صاحبة امتیاز مناجم الونزة وبوخضرة من بناء ،"حدید الونزةشركة "مثل لشركة 

  )3(.مجد وصرح مالي كبیر

أوال، : ، بتحقيق ثالثة أهداف كبرىفرنسية تأسيس شركات التعدين السمح

  .توفير استثمارات ضخمة وتخفيف العبء عن الدولة

شغال جزائر، كاأل خلق منشآت اقتصادية ضرورية الستغالل ثروات الثانيا،

  .الخ... حديد الستيطانية، سكك الطرقات، مراكز االكبرى، 

ن خالل السیطرة على أراضیھم، واستغاللھم ، ممنع السكان األصلیینثالثا، 

       )4(.المستوطنینیرتقوا اجتماعیا إلى مستوى رقي  من أن كید عاملة رخیصة،

األوربي، النقدي ، إلى استقطاب الرأسمال بالدناأدى ارتفاع سعر الفائدة في و

التكتالت  ومن خالل البنوك التي كان یملكھا،، مناجمھاجمیع الذي سیطر على 

                                                
(1) Ibid, p. 132. 
(2) Idem. 

  .15. شاللي، المرجع السابق، ص )3(
(4) GHARBI, op-cit., p. 32. 
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الصناعة التعدینیة، في كل قتصادیة للشركات األوربیة، التي كانت تعمل في حقل اال

  )1(. وبلجیكا إنجلترا،فرنسا، من ألمانیا

  

 كان قطاع الصناعات االستخراجیة،ورغم أن استثمارات الرأسمال النقدي في 

ضعیفا، إال أن معدالت فوائده كانت مرتفعة، وذلك بفضل استفادتھ من الحوافز 

في السوق الجزائریة، واعتماده على تصدیر معظم إنتاجھ للمعادن المسماة  شجعةالم

   )2(.الفوسفات والحدید: إستراتیجیة

 من خام الحدید الجزائري، یصدر  %100في بدایة استغالل المعادن، كان 

 من الفوسفات،  %92في أوربا، بینما كان یصدر لھا إلى الدول الصناعیة الكبرى 

ل المرتبة الخامسة في قیمة الصادرات الجزائریة، بعد الخمور، الذي كان یحت

  )3(. المواشي وخام الحدیدالحبوب،

، % 95، بلغت نسبة صادرات معدن الحدید 1953-1939سنوات وبین 

  )4(.% 93والفوسفات 

 ، بالمنطقة الشرقیةإلنتاج المعادن، بلغت القیمة اإلجمالیة 1957وفي عام 

 استخرج ، الذيالحدیدإنتاج ملیار ناتجة عن  8,5 منھا ؛ قدیمرنك ملیار ف11,5حوالي 

  ). طنلیونم 1,7(معظمھ من مناجم الونزة 

كان نصیب الصناعة التعدینیة في الناتج الجھوي جد « وبالرغم من ذلك 

  »)5(.فأغلب الكمیة المنتجة كانت تستغل خارج الجزائر.  %6 ولم یتعد ،ضعیف

ذات المصدر الخارجي نحو الصناعة لقد توجھت الرسامیل الخاصة، 

 الصناعة االستخراجیة كانت تعتمد « :ولم یكن ذلك ممكنا إال لكون. االستخراجیة

  .على إنتاج فائض القیمة النسبيبشكل قلیل 
                                                

  . 25-24.  شاللي، المرجع السابق، ص)1(
(2) BENALLEGUE-CHAOUIA (Nora), "Le Mouvement Syndical en Algérie : 1930-1942",  
Thèse de 3eme cycle, t. 1, université d'Alger, 1981, p. 41. 
(3) DJEBARI, op-cit., p. 427.   

(4) ZDRAVKO, op-cit.,  p. 281. 
(5) Caisse d’équipement pour le développement de l’Algérie, "Guide de L’Industriel", p.7.  
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ة عمل كبیرة، وغیر  یتطلب قّو،استخراج المعادن غیر الخالصةكان و

م من أوربا لقاء عالوات  الذین یؤتى بھ،متخصصة، باستثناء التقنیین واإلطارات

  »)1(.متباینة

 ، خالل السنة األولى النطالق"شركة حدید الونزة"حققت فعلى سبیل المثال، 

، بفضل ضعف رنك ملیون ف3,8 حواليبلغ ، ربحا صافیا 1921 في سنة نشاطھا

جول "مھندس االستعمار الفرنسي  وألن، كما یقول ؛تكالیف اإلنتاج في الجزائر

بالنسبة للبلدان الغنیة، ھي استثمار مفید لرؤوس  عمرات المست« :"فیري

  »)2(.األموال

، فاق صافي فوائد بعض المؤسسات المنجمیة بكثیر، الفوائد 1958وفي سنة 

رنك قدیم،  ملیون ف62,2 ما قیمتھ ،حقق ھذا األخیرفقد . التي حققھا بنك الجزائر

شركة مكتھ "و رنك،  ف ملیون1267,9  حوالي،"شركة حدید الونزة"بینما حّققت 

  )3(.رنك ملیون ف907,7" الحدید

معّدل التزاید في الصناعات ولعل ھذا ما یفسر لنا، سبب تضاعف 

، إلى أكثر 1962-1950االستخراجیة من مجموع الصناعة في الجزائر بین سنوات 

 وفي بعض السنوات، قدر ؛ %16,6إلى  % 1,3حیث انتقل من .  ضعف15من 

من  % 6 ملیون فرنك، وھو ما فاق 250ھذه الصناعة أكثر من دخلھا من صادرات 

  .القیمة اإلجمالیة للصادرات

كما أنھا مثلت بحمولتھا المقدرة بثالثة مالیین طنا، حوالي نصف إجمالي 

  )4(.الصادرات عبر البحر

نمط اإلنتاج الرأسمالي، لالستعمار   «:، علىا حيمثاال وهذا بدوره يعد

إنشاء مجموعة أنشطة مكملة القتصاد  كان يقوم على الفرنسي في الجزائر،
                                                

  .151-150. لمرجع السابق، صالهواري، ا )1(
(2) Cédérom "ENCARTA 2000", JULE FERRY.   
(3) MARSEILLE, op-cit., pp. 300-302.  

  . 427. بن أشنهو، المرجع السابق، ص )4(
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فرنسا، وترسيخ التقسيم االجتماعي للعمل، المشجع على خلق آلية اقتصادية 

  »)1(.حديثة، موجهة الستغالل الموارد الطبيعية

 على زیف الدعایة االستعماریة الفرنسیة، القائلة بالدور الحضاري كما یدلل

حیث لم تعرف الجزائر النھضة . رات وترقیة شعوبھالالستعمار، في تنمیة المستعم

  )2(.الصناعیة كما ھو معلوم، إال في عھد االستقالل

ویمكن القول أن قطاع المعادن في الجزائر، كان من القطاعات المدّولة، ألنھ 

من إنتاج المستعمرة  % 7,8كان یلبي حاجیات الدول الرأسمالیة، وكان یمثل 

كما أنھ كان یدخل ضمن إطار الرأسمال . األجنبیةالمخصص الستھالك الدول 

   )3(.من اإلنتاج الجزائري % 6,51الثابت، الذي یشكل 

وصار ؛  كان بمثابة العمود الفقري لالقتصاد االستعماري،نظام االمتیازاتف

االستغالل المنجمي الحدیث، مقارنة مع االستغالل الزراعي، میدان المستقبل 

السیاسیة، والرأي العام كما ساعد على دعم الطبقة . لجزائرلالستعمار الفرنسي في ا

  )4(. اھتمام عالم التجارةشدالفرنسي فیھا، و

، أھمیة كبرى، وسعت حثیثا للرأسمال الفرنسيفقد أولت اإلدارة االستعماریة، 

  .لالستفادة منھ في تنمیة البالد لصالح االستیطانلجلببھ إلى السوق الجزائري، 

ء تاریخ شركات التعدین الكبرى، بالكشف عن روابطھا الھامة یسمح إعادة بنا

مع األوساط الصناعیة والمالیة الكبرى في فرنسا، وإبراز الدور الھام الذي لعبتھ في 

غرس المصالح االقتصادیة الفرنسیة في الجزائر المستعمرة، وتدعیم الھیمنة 

  .االستعماریة فیھا

                                                
(1) ADDI (Lahaouari), "De l’Algérie pré-coloniale à l'Algérie coloniale", E. N. A. L, Alger 
1985, p. 60.  

  . 34. لي، المرجع السابق، ص شال)2(
(3) DJEBARI, op- cit., p. 407.   

  . 172.  الهواري، المرجع السابق، ص)4(



 .                              أهمية المناجم في اقتصاد الجزائر المحتلة: 3الفصل األول ـ           المبحث 

 51

 تنشط خالل فترة ازدھار االستعمار، ، التي كانتمتیازلقد تأسست شركات اال

 تحت إشراف أصحاب البنوك، وشركات التعدین ،الجزائرقطاع التعدین بفي 

الفرنسیة، وشّكلت نموذجا حیا للمؤسسات اإلمبریالیة االستعماریة، التي أنشأت 

برأسمال بسیط الستغالل المناجم، وحققت أرباحا طائلة، واستفادت منھا سلطات 

  . كبیراالحتالل بشكل

 بتنمیة  في الجزائر،اإلدارة االستعماریةتعامل مع الفي  ،تھاتمیزت سیاسو

، والحفاظ على ھا نیل رضابغرض  معھا،روح التعاون، وتمتین أواصر العالقة

؛ وحصلت منھا في المقابل، على كل الدعم والمساعدة في أداء مصالحھا الحیویة

 الطرفین أدى في بعض الحاالت إلى بل أن تداخل مصالح. نشاطھا، وتحقیق أھدافھا

  )1(.مصالحھما، واشتراكھما في صافي األرباحاندماج 

یتبین من االتفاقیات ، كما كانت حكومة الجزائر العامةفعلى سبیل المثال، 

تستحوذ على أكبر حصة، من األرباح  الونزة،حدید  مع شركة ةوقعمالمختلفة، ال

 من صافي األرباح، مقسمة كما % 70ا حیث كانت تأخذ منھ. ة للشركةاالجتماعی

عن %  10و  عن األرباح، % 50و  عن المساھمة في سكك الحدید، % 10: یلي

  )2(.الرسوم والضرائب المختلفة

كما كانت تستفید من األزمات المالیة، التي كانت تعصف بھا من حین إلى 

ف إلى  تضاأسھم جدیدةحیث كانت تقرضھا المال، ثم تحول دیونھا إلى . آخر

                                                
 28ذكر مجلس إدارة شركة حديد الونزة، بخصوص االتفاقية التي وقعت بينه وبين الحكومة العامة بالجزائر في  )1(

بعد شرائها كل السندات التي أصدرتها الشركة [لشركة، توسع نفوذ المستعمرة في ا... « : ، بأن1937نيسان ـ أبريل 
» .ألنها بالمشاركة بشكل واسع، في التسيير، وفي نتائج الشركة، سوف تعرف أكثر حاجاتها.  هو في فائدتها]آنذاك
  :أنظر

Rapport de l’A. G. E., du 8 septembre 1937. p. 8.  
  .52. شاللي، المرجع السابق، ص )2(
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تستغل مثل تلك األزمات، في الرفع من سعر نقل المعادن ؛ وحصتھا في أرباحھا

  )1(.عبر شبكة سكك الحدید المملوكة لھا

، میزانیات بعض البلدیاتخزینة المستعمرة، وفي وكانت الشركة تساھم مالیا 

سواء التي توجد بھا المناجم مثل بلدیتي مرسط، والعوینات، أو التي توجد بھا 

من خالل دفع ، وذلك عنابة، وھسدراتالح لشركات االمتیاز مثل بلدیتي مص

  .مختلفةالرسوم الضرائب، وال

بعض األشغال القاعدیة  نجاز األموال، ال منھارضتقفكانت تلك البلدیات، ت

في انتظار استالم إنجاز أو تحسین شبكة الطرقات، ، كوالمفیدة لھا، المستعجلة

 رنكات،فالن یی مالسنویاكما كانت تدفع  .ماریةالسلطة االستعمخصصاتھا من 

 ناھیك عن عائداتھا من الرسم المفروض على ؛جمامنالستئجار الكرأسمال مساعد، 

   )2(.دنامعالاستخراج 

، بتحصیل "مؤسسة سكك حدید الجزائر"كما كانت تستفید من نشاطھا،    

میناء عنابة مالیین الفرنكات، من نقل خام الحدید والفوسفات، وشحنھ إلى 

  .المعادنوجودھا كمؤسسة نقل، كان مرتبط في األساس بنقل بل أن  )3(.للتصدیر

كمثال آخر على استفادة سلطات االحتالل من شركات االمتیاز، نذكر أن في و

 األزمة االقتصادیة عصفتعندما   « من القرن الماضي،نتصف الثالثینیاتم

ومي واألموال العامة في الجزائر، كما في بالمستعمرة، وكان االقتصاد العم العالمیة
                                                

 بسبب الظروف ،، تملصت السلطات االستعمارية، من بعض تعهداتها إزاء شركة الونزةالثانيةرب العالمية أثناء الح )1(
 16حيث حررت سعر النقل بسكك الحديد، بعدما كان ثابتا، وفقا التفاقية . االقتصادية الصعبة، التي عرفتها الجزائر

، نفسه أنظر شاللي، المرجع .لطرفين المتعاقدينمما تسبب في خالفات في الرؤى، بين ا. 1913أكتوبر تشرين ـ 
   . 45. ص

(2) Rapport de l'A. G. O. de la société de fer de l'Ouenza, du 27 juin 1932, p. 5. 
 الموقعة بين حكومة ،أبريل نيسان ـ 28من اتفاقية " مؤسسة سكك حديد الجزائر"استفادت  ،1937في سنة  )3(

 105,75حصلت بموجبها، إلى جانب سعر النقل المعمول به، على مبلغ إذ . ديد الونزة حوشركةعامة، الالجزائر 
، بناء على طلب من 1948جانفي كانون الثاني ـ  فاتحوحصلت منها ابتداء من .  عن كل طن يشحن إلى عنابةرنكف

  :أنظر. اصل في ميزانيتها عن كل طن يتم شحنه، لتخفيف العجز الحرنكف 100ة بقيمة لفسعلى المدير العام للمالية، 
C. G, année 1949. Lettre de M. Le Directeur, à M. Le Chef de la comptabilité générale du C. 
F. A, n°4048 du 27 octobre 1949. A. W. T., n° 1137. 
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في الحیاة االقتصادیة الونزة حدید فرنسا، یشھد أزمة خطیرة، ساھمت شركة 

للمستعمرة، وفي میزانیات الجماعات العمومیة، عن طریق دفع مبالغ مالیة في شكل 

  »)1(.رسوم، إتاوات ضرائب، أجور، تموین واستھالك للكھرباء

دة من الشركة على السلطات االستعماریة، بل تعداه إلى لم یقتصر أمر االستفا

المزارعین المستوطنین المقیمین في محیطھا، مثل مزارعي منطقة المریج، 

نقل منتجاتھم الزراعیة، إلى إذ كانوا، یستغلون خطھا  لسكك الحدید في . والحمامات

 ھااتورش من یستفیدونو، ومن ثمة إلى غایة میناء عنابة؛ واد الكبریتمحطة غایة 

ما یحتاجونھ من ة في اقتناء كزھا التجاریاومن مر؛ في إصالح معداتھم الزراعیة

  )2(. االستھالكیةالمواد والسلع

وكانت مناجم المنطقة، تضطلع بدور ھام في التشغیل، حیث كانت تستقطب 

جم ا منتفعلى سبیل المثال، كان. أعدادا كبیرة من الید العاملة الجزائریة البسیطة

، %25,1  ومنجم الكویف،منطقةمن مجموع عمال مناجم ال%  43,3شغل تالونزة 

منجم ؛ % 14,3: بوخضرةمنجم . أما بقیة المناجم فتعد ثانویة على مستوى التشغیل

  )3(.% 4,7 :خنقة الموحادمنجم  ،% 9,4: المسلولة

وقد تفطنت قیادة الثورة للدور الخطیر، الذي كانت تلعبھ تلك الشركات 

حتكاریة في دعم اقتصاد سلطة االحتالل، وخدمة سیاسة االستیطان بالمنطقة اال

  ولو لفترة محدودة،، وضرب مصالحھاتعطیل إنتاجھامجال بحثنا؛ ورأت أن علیھا 

  .لخلق صعوبات إضافیة لسلطة االحتالل

فاستھدفت منذ الوھلة األولى الندالع ثورة الفاتح من تشرین الثاني ـ نوفمبر، 

واصل، مصالحھا الحیویة في مناجم الكویف، بوخضرة، الونزة، وبشكل مت

المسلولة، القنطیط، خنقة الموحاد، وسعت إلى تدمیر منشآتھا القاعدیة، ومنعھا من 

  .نھب واستنزاف خیرات البالد

                                                
(1) Rapport de l'A. G. O. de la société de fer de l'Ouenza, du 29 mars 1935, p. 9. 

  .54-53. شاللي، المرجع السابق، ص: مزيد من المعلومات، حول استفادة البلديات من شركات االمتياز، أنظرل )2(
(3) I. N. P. E. D., op-cit., p. 160.  
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كما كانت ترى فیھا عونا وسندا لمخططات جیش االحتالل للقضاء على 

 جیش االحتالل، بالمساھمة في بناء مسؤولیة تمویل خططحیث حّملتھا . الثورة

  . وبخاصة في المنطقة الشرقیة من البالدالحاجز الحدودي المكھرب،

ولكن بعد مدة، رأت أن التدمیر والتخریب، من شأنھ اإلضرار بمصالح العمال 

الجزائریین البسطاء، الذین كانوا یعیلون أسرھم الكثیرة، في وقت كانت فیھ ظروف 

، واالقتصادیة جد متدھورة، فالبطالة متفشیة في أوساط األھالي المنطقة االجتماعیة

  .بشكل كبیر، والفقر مالزم لھم، والقمع اإلداري مسلط علیھم

باإلضافة إلى ضرورة الحفاظ على المنشآت القاعدیة، واستمراریة نشاط 

المناجم، ألن كل ذلك سیؤول في المستقبل المنظور، إلى ملكیة الجزائر المستقلة، 

  .یساعد على تنمیة اقتصادھاوس

ة الجمھوریة حكوموقد تحقق ذلك فعال بعید االستقالل الوطني، حیث قّررت 

 بسط سلطتھا على ثرواتھا الباطنیة، وتأمیم، 1966ماي أیار ـ  6 في، الجزائریة

 وجعلھا بید ،واستعادة ملكیتھا من ید الرأسمال األجنبيجمیع المناجم التعدینیة، 

  )1(.یةالدولة الجزائر

، ال یسعنا إال االتفاق مع ما ذھب إلیھ أحد الكتاب الفرنسیین وفي األخیر

أن االستعمار كان قد صرف أمواال، على .. . « :أن من الخطأ االعتقادالمنصفین، 

فآلیة التمویل االستعماري، جعلت اإلنفاق . المنشآت القاعدیة التي تركھا وراءه

بینما مساھمة الرأسمال األوربي . ب من األھاليعلیھا، یتم على كاھل دافعي الضرائ

  »)2(. شكل فوائدي ف،الخاص، كانت قد رحلت إلى الوطن األم

مستغلة بالدرجة في الواقع   كانت، األكثر خصوبةھاوأراضی،  الجزائرفمناجم

                   )3(.الدولة المستعِمرةاألولى لفائدة 

                                                
     .418. ، ص36عدد ،  في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،93-66 أنظر األمر رقم )1(

(2) GUILLAUME (Pierre), "Le monde colonial. 19–20 siècle", A. Colin, Paris 1974, p. 278.  

(3) VIRATELLE (Gérard), "L’Algérie algérienne", 2e éd., Les Editions ouvrières, Paris 
1970, p. 17. 
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حتالل الفرنسي، یستند إلى نشاطین  الجزائري قبل االالمجتمعكان اقتصاد 

وفي السھول الداخلیة المرتفعة، . زراعة الحبوب، وتربیة المواشي: أساسیین، ھما

.  كان النشاطان یتشابكان، بحیث یكون الواحد داعما لآلخر،ھمثل سھل النمامش

  .وكان الواقع االجتماعي یتسم بازدواج نمط الحیاة الحضریة والبدویة

فالحیاة الحضریة لم تكن .  إلى السھلالثاني و،ول إلى الجبلاألالنمط ینتمي 

مدینیة بوجھ الحصر، بل كانت ریفیة إلى حد كبیر، بحیث أن البلد ریفي أساسا مع 

  )1(.وجود دائم لتجمعات سكنیة مدینیة

وكانت المنطقة فضاء بحثنا، تتبع بایلك الشرق، وتقع في المنطقة المعروفة 

  )2(.أنھا كانت تخص مسار القبائل الرّحلأي " ممر العرش: "باسم

وبرأي الخبیر االقتصادي الجزائري، عبد اللطیف بن أشنھو، فإن من 

  سنوات الذي حدث في الجزائر بین، طبیعة الركود الرأسمالي فھمالضروري

 ، التحریر الوطنيثورة حقیقة للدارس تتجلى ، كي، وأسبابھ المختلفة1962- 1930

  .یةفي أبعادھا االقتصاد

فیمكن أن یفھم ھذا الركود لتراكم رأس المال، على « : ویقول في ھذا الصدد

 ،صعید االستخدام المنتج، وبالتالي بشكل أساسي على صعید النشاط الزراعي

ففي قطاع اإلنتاج المنجمي لم یزداد االستخدام بشكل . والمنجمي والصناعي

  »)3(.بارز

ھو السمة البارزة لإلطار ففي ظل االحتالل الفرنسي، صار التقھقر 

وذلك بسبب انقطاع . االقتصادي، واالجتماعي لمنطقة الحدود الشرقیة الجزائریة

                                                
  .    15.  الهواري، المرجع السابق، ص)1(

(2) GUICHARD, op-cit., p. 10.  
  .314 . المرجع السابق، صبن اشنهو، )3(
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توازن الحیاة التقلیدیة، بعد حدوث االحتكاك بین نمط االقتصاد القائم على المقایضة، 

  .واالقتصاد النقدي

 سكاني،باإلضافة إلى سوء التسییر، الذي شجع تنامي الالمساواة، والنمو ال

الذي أدى إلى ظھور زراعات ھامشیة منھكة لألرض، وأخیرا االضطرابات 

  )1(. الوطنيثورة التحریرالناجمة عن تداعیات 

فبعد دخول التداول النقدي إلى الجزائر، لم یعد بوسع زراعة االكتفاء الذاتي، 

التي كان یمارسھا الجزائریون على نطاق واسع، اإلفالت منھ بحكم الضرائب، 

الرسوم الواجب تسدیدھا لإلدارة االستعماریة، وعملیة الحصول على بعض و

  .المنتجات المعروضة في السوق

ح زراعة دفع بالفالح الجزائري، إلى ھجر النشاط الرعوي لصالالذي  األمر

إلى البحث عن العمل المأجور بشكل أفراد أسرتھ  بدفع؛ والحبوب، حتى یؤّمن بقاءه

  .مؤقت أو دائم

قدت األشكال االجتماعیة لإلنتاج واالستھالك المنزلیین، من تماسكھا وبذلك ف

   )2(.الختراقھا بتیار التبادل النقدي

 الذي أدخل إلى الجزائر، نظام أجور ،فقد استحدث نمط اإلنتاج الرأسمالي

فكان ؛  واألجر،ن العمل وظروف تكّو،تمییز منھجي لشروطخاص، یقوم على 

، األعمال  بسیطةلغالب ید عاملةانوا یشكلون في خصص للجزائریین الذین كای

لألوربیین الوظائف ص بینما خّص.  واألقل أجرا،الشاقة، والوسخة، والخطیرة

  )3(.تثمینا واألحسن ،القارة

  
                                                

(1) GUICHARD, op-cit., p. 2.  
  .9-8.  الهواري، المرجع السابق، ص، و443 .، المرجع السابق، صبن اشنهوقارن بين  )2(

(3) BOUALLEG-CHAOUI, op-cit., p. 93.  
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المعمول بھ في  من الحد األدنى قل یتم بأجر أ في قطاع المناجم،وكان التوظیف

 نظام اتفاقات التأھیل الوھمیة «: یق، عن طرباقي القطاعات االقتصادیة في الجزائر

، والنتیجة ھي تدھور القوة "القدرات الجسدیة الناقصة"أو االتفاقات المسماة اتفاقات 

  »)1(.الشرائیة عن طریق ارتفاع األسعار، وركود األجور

نیة، خالل یعدتتراجع القدرة الشرائیة لعمال الصناعة البعلى ذلك، نستدل و

  .العالمیة الثانیة إلى قیام الثورة التحریریةالفترة من قیام الحرب 

دة من طرف  كانت األجور محّد،1938جویلیة تموز ـ  11فوفقا لقانون 

أن في محادثات رسمیة، ، قّدر موظفو الحكومة 1944 وخالل سنة ؛الحكومة العامة

في حال الحرب یجب أن یتقاضى العمال أجورا تسمح لھم بتوفیر الحد األدنى 

   )2(.رضوا الرفع في مستواھم المعیشيوعا ،للعیش

 تموز ـ جویلیة، األجر بخمسین فرنك، بدل 4، حّدد مرسوم 1945وفي سنة 

غیر أن المستوطنین «  كغ من القمح؛ 18 فرنك، الذي طالب بھ النقابیون مع 85

فلكي  .دة كانوا ینقصون األجور بأشكال متعّد،بالتعاون مع اإلداریین المحتالین

الید العاملة لون مكانھا  ویشّغ،حون الید العاملة المحلیة كانوا یسّر،وریخفضوا األج

  »)3(.یةاألجنب

 عن نفس العمل ةمختلف، ویتقاضون أجورا متدنیة، وكان عمال المناجم

،  رغم خبرتھم الطویلة، كانوا یتقاضون راتب الحد األدنى،والمسنون منھم. المؤدى

  .الحق في التقاعدوكانوا محرومون من 

  

                                                
  .463 .، المرجع نفسه ، صبن اشنهو )1(

(2) LAHOUEL (Badra), "La Résistance Algérienne (1830-1962)", Editions Dar-El-Gharb, 
Oran 2005, p. 51. 
(3) Idem. 
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 أیلول ـ 27، في  %13ضلت األجور رغم ارتفاعھا بنسبة ، 1947وفي عام 

 خالل نفس ، مجموع األسعارزادحیث . ارتفاع مستوى المعیشةمقارنة مع ، سبتمبر

  )1( %.63 بنسبة ،السنة

 حول ،"غالیسوروني "عالم االجتماع الفرنسي یتبین من المقارنة التي قّدمھا و

 ،، أن العمال األوربیین1954 عامفي  عمال الجزائریین وال،أجور العمال األوربیین

 ،، أو ثلث كتلة إجمالي األجراء في الجزائر عامل ألف250عددھم حوالي كان الذین 

  .أكثر من ثلثي األجورن تقاضوكانوا ی

أكثر وأن .  ألف فرنك600:  یقدر بحوالي،ن متوسط األجر في أوساطھمكاو

 امختص واحدعامال  كان ، بین أربعة عمالفمن.  من العمال البسطاءھممن نصف

  )2(.الموظفین من صغار ا واحدكان عامال عمال، من بین خمسةوفقط، 

یسمح ذي یتقاضونھ عن ساعة عمل واحدة،  ال،األجرلم یعد ، تلك السنةفي ف

 660و ، مقابل كیلوغرامینمن الخبز كیلوغرامین ونصف بالحصول علىلھم إال 

 غرام؛ ونصف لتر 360 غرام من لحم البقر، مقابل 160؛ و1939غرام في عام 

  . غرام520 غرام من البن، مقابل 160و  سل؛370 ولترواحد  من الزیت، مقابل

، في دفاعھ عن المستوطنین، بأن "ألبیر كامو"ب الفرنسي كاتوقد اعترف ال

 المستوى المعیشي للموظفین األوربیین في الجزائر، كان أعلى من مستوى معیشة

   )3(.ئھم المسلمین الجزائرییننظرا

                                                
(1) LAHOUEL, Ibid, p. 52.  
(2) GALLISSOT (René), "Maghreb Algérie, Classes et Nation", tome 1, Arcantere, s. d, p. 
323. 
(3) CAMUS (Albert), "La bonne conscience", in L'Express, 21 octobre 1955, p. 5. 
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أوقفت شركات التعدین، في مطلع خمسینیات القرن الماضي، توظیف الید 

العاملة الجزائریة غیر المؤھلة، وسعت إلى تمدید إجازات عمالھا غیر مدفوعة 

  )1(.بسبب األزمة التي ضربت سوق المواد األولیة في أوربا ،األجر

، بدأت شركة 1955في سنة « : ، أن"نسإلسنھا" األلماني، فقد ذكر المؤرخ

أي أن تلك » )2(.وغفوسفات قسنطینة، في تنویع استثماراتھا باتجاه دولة الطو

 منذ الوھلة األولى الندالع الثورة، خطورة األوضاع على مصالحھا ،الشركة قّدرت

  .االقتصادیة في الجزائر عامة، ومناجم الكویف خاصة

یة بھذه الحقیقة، كما یتبین من فحوى واعترفت سلطات االحتالل العسكر

كانون في " مصلحة االتصاالت الشمال اإلفریقي"التقریر السیاسي الشھري لمكتب 

حیث ذكر أن اقتصاد البلد ضرب بشكل عنیف خالل ھذا . 1956دیسمبر األول ـ 

  )3(.الشھر

فقد كان یوجد، كما یتبین من خالل وثائق مصالح وزارة التخطیط، الخاصة 

تناقص واضح في ... « غیل الصناعي في قطاع الصناعات اإلستخراجیة، بالتش

فقطاع  ... 1960 أو بالنسبة لسنة 1957 عاممیدان التشغیل اإلجمالي، سواء بالنسبة ل

من  % 1,20 سوى 1960 عامالصناعات اإلستخراجیة بالجزائر، لم یكن یشغل في 

  »)4(.مجموع الید العاملة بقطاع الصناعة ككل

  

  

                                                
(1) GAIROARD, op-cit., p. 20.  
(2) ELSENHANS, op-cit., p. 294. 
(3) Cite par FAIVRE (Maurice), "Les Archives inédites de la politique algérienne 1958-
1962", L'Harmattan, Paris 2000, pp. 371-372.  

، األزهر بوغنبوز، طبعـة مـشتركة بـين         .ء الثاني، تر  ، الجز "محاوالت في التحليل االجتماعي   "،  )ناجي(سفير   )4(
     .180 -179.  ص،1989 ،المؤسسة الوطنية للكتاب، وديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر
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  .المشتغلین في قطاع المناجمالعمال الجزائریین تطور عدد : 1رقم دول ـ ج

  60  59  58  57  56  55  54  53  1952  السنوات 

  4790  4689  5312  5527  5936  6241  6174  6874  6430  عدد العمال

   ).Annuaire Statistique de l'Algérie, Alger 1960. p. 112 ( :المصدر
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، عندما أجري أول إحصاء وطني بعد االستقالل، أشار تقریر 1966وفي سنة 

 أن ھرم العمال «وزارة التخطیط حول التشغیل الصناعي لما قبل االستقالل إلى، 

من  % 47,5الجزائریین یتسع كثیرا في القاعدة، وذلك ألن العمال الیدویین یمثلون 

 ضیقة حیث یمثل العمال المؤھلین نسبة وأن قمة الھرم. مجموع العمال الجزائریین

15,3.% )1(«  
                                                

  .181. سفير، المرجع نفسه، ص )1(
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وبما أن عمال المناجم في المنطقة الحدودیة الشرقیة، ھم جزء من بقیة العمال 

الجزائریین في القطاعات األخرى، توجب علینا دراسة أوضاعھم، وظروف عملھم 

ورة ضمن األوضاع العامة، والظروف العصیبة التي عرفتھا الجزائر في فترة الث

ذلك ألن الجزائریین كانوا متساوون في . التحریریة، وأثرت سلبا على األھالي

  .البؤس، والحرمان
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  .ظروف العمل االقتصادیة: المبحث األول

  

من المؤكد تاریخیا، أن أول ظھور للعمل باألجرة في أوساط الجزائریین، كان 

أما ظھوره في . في قطاع الزراعةخالل النصف الثاني من القرن التاسع عشر، 

قطاع المناجم، فیعود إلى أواخر القرن، بعد اكتشاف العدید من المناجم في الجزائر، 

 الصناعة وحصول الشركات الفرنسیة على حق امتیاز استغاللھا، وزیادة حاجة

  .الفرنسیة واألوربیة، إلى الثروات المعدنیة، وخاصة منھا الحدید

ناجم، ضمن التصنیف قطاع الملجزائریین في ویمكننا تصنیف عمل ا

، خالل الحقبة نی الجزائریلفالحیناطبقة  علیھ تمھني، الذي كان -السوسیو

مستوطنین في قطاع  الباألجر لدى عن العمل ،فھو لم یختلف عندھم. االستعماریة

 ألن في جمیع الحاالت، لم یزد عن كونھ عمال یدویا، یعتمد أساسا على ؛ةالزراع

  . ة العضلیة، وال یحتاج ألي تكوین مھنيالقو

، سوى عمال مكمال یساعد على توفیر لھم لم یكن بالنسبة ،فالعمل في المنجم

 ،ألن ظروفھ ودوافعھ.  وال یمكن اعتباره مھنة جدیدة؛دخل، في الظروف العصیبة

  . تختلف كثیرا عن ظروف ودوافع العمل الزراعيال

طابع النقدي، حّول اقتصاد االستھالك إضفاء ال « :وتجدر اإلشارة إلى أن

ثم . الذاتي إلى اقتصاد الكفاف التقلیدي، وجعلھ تابعا لالقتصاد الرأسمالي المتطور

 واحتیاطیا لقوة العمل ،فرض علیھ معاییره في التبادل، وجعلھ سوقا لمنتجاتھ

  »)1(.المتوفرة

ي، وضع لقد شابھ وضع عمال المناجم الجزائریین، خالل العھد االستعمار

خالل ، "إیمیل زوال"الفرنسي كاتب نظرائھم األوربیین، الذین تحدث عن مأساتھم ال
                                                

  .72 –71. الهواري، المرجع السابق، ص )1(
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األلماني ُمنّظر االشتراكي ؛ وأشار إلیھم ال"جرمینال" م، في كتابھ 19 القرن

یأتون إذ كانوا ". وضع الطبقة الشغیلة في إنجلترا"، في كتابة "فریدریك إنجلز"

 بمكان لمناجم، ویعیشون في ظروف سیئة للغایةادي للعمل في اومن البمثلھم، 

  )1(.، ویتقاضون أجورا ضعیفةالعمل

ففي مناجم المنطقة فضاء بحثنا، كانت تسند األعمال الشاقة، والموسمیة غیر 

للعمال الجزائریین، وكانوا محرومین من بعض الحقوق المھنیة، التي یتمتع  القارة

  . بھا زمالؤھم األوربیون

عن ظروف عمل الید العاملة الجزائریة في المناجم، نورد ولتكوین فكرة 

شھادة عامل سابق بمناجم الكویف، حیث ذكر لي، أنھ بدأ العمل بفرز المعدن، في 

وھو أجر زھید، ال یساعد سن الرابعة عشر، وكان یتقاضى ربع األجر الیومي، 

. تخراج المعدن، انتقل إلى العمل في اس الثامنة عشرولما بلغ سن .على شغف الحیاة

،  العمل، رقي إلى منصب عامل منجميوبعد أن اكتسب خبرة في ھذا النوع من

  . عربة في الیوم54وصار مشرفا على ست عمال یدویین، ومسؤوال على تعبئة 

 عمال یشتغلون في استخراج الفوسفات وتعبئتھ في عربات، ةكان كل خمس

 عربة، ثمانیة عشرعاملین تعبئة ثم فرض على كل .  أطنانثمانیة  منھازنة الواحدة

وكانت إدارة الشركة تمنح لھم إذا ما حققوا المطلوب . في ظرف ثماني ساعات

   )2(. فرنكات، كل نصف شھرعشر إلى خمسةعالوة من 

فالبنیة االقتصادیة للمنطقة مجال بحثنا، كانت تشمل ریفا زراعیا معزوال نسبیا 

وكانت ترتكز . واستثماراتھ في الجزائرعن اھتمامات رأس المال الخاص الفرنسي، 

إلى اقتصاد زراعي اكتفائي متوازن، یتعایش مع تجارة داخلیة على مستوى 

                                                
 .1. شاللي، المرجع السابق، ص )1(

  .2006أوت آب ـ  7سيد يوسف بلغيث، في بيته بالكويف، يوم شهادة أدلى بها إلي ال )2(
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ولكن غناھا بالثروات المعدنیة، جلب إلیھا الرأسمال االحتكاري، الذي . المنطقة

كما . استحوذ على المناجم، واألراضي الشاسعة المجاورة لھا مقابل مبالغ زھیدة

ھا بعض المعمرین المغامرین، الذین استحوذوا على خیرة أراضیھا، من جلب إلی

 اكتفوا باكترائھا لبعض صغار الفالحین ، حیث. استغالال حدیثادون استغاللھا

  .المحلیین

 فقد أدى تدھور األوضاع االقتصادیة للساكنة في منطقة الكویف، إلى ظھور

ھ الذي كان یعرف باسم ، ونائب"الخّماس" مثل ،فئات اجتماعیة فقیرة جدا

  )1(."المقاطع"

 كان أكثر ،المناجمفي  الجزائریینعمال ال فإن عدد ،وعلى غرار الخماسین

یشكلون الشریحة كانوا و. بكثیر من بقیة العمال في القطاعات الصناعیة األخرى

  . والسیاسي من قبل البرجوازیة المنجمیة،األكثر خضوعا لالستغالل االقتصادي

ھم السیاسیة مرتبطة بنوع العقد الذي یفترض فیھ أن ینظم عالقاتھم تبعیت« : فـ

مع رب العمل، وأن ھذا العقد ھو الذي یؤمن عزلتھم السیاسیة بعضھم من البعض 

  »)2(.وھكذا ال مجال لوالدة تضامن طبقي في صفوفھم. اآلخر

 وتفكك ، وشاملة عن عمق اإلدماج،رة دقیقةصو المعادنویعطینا قطاع 

 ،تعرض قطاع المعادن بدوره إلى المضاعفات نفسھا « : فقد.د الجزائرياالقتصا

التي حدثت في قطاع الزراعة، سواء من حیث نوعیة المواد المستخرجة، أو من 

  »)3(.ناحیة القطاعات التي شملتھا الصناعات المنجمیة

 القطاع األكثر تجنیدا ،صار قطاع المناجم  م،19ابتداء من نھایة القرن ف

، وحاجة الشركات المنطقة فضاء بحثنامناجم اعد توفر العمل في وس. ئریینللجزا
                                                

(1) Monographie de la ville du Kouif, document dactylographie, p. 8.  
(2) BOUALLEG-CHAOUI, op-cit., p. 47. 

 . 336. المالكي، المرجع السابق، ص )3(
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مناطق عدة من  ،كثیرة نسبیاجلب ید عاملة للید العاملة الرخیصة، إلى حتكاریة اال

طق المجاورة، منطقة وادي االمن:  نذكر منھا ثالث مناطق رئیسة ھي؛من الوطن

  )1(.سوف، ومنطقة القبائل

 في ةلحربین، كان قطاع المناجم أول القطاعات االقتصادیوخالل فترة ما بین ا

 حیث تراجع )2(.الجزائر، التي تأثرت بانعكاسات األزمة االقتصادیة العالمیة األولى

  )3(.ھا أجورتوتدن، 1931سنة خالل  المنجمیةاستخدام الید العاملة 

لمنطقة مجال عمال المناجم في ا أثرفقد تالحرب العالمیة الثانیة، أما خالل فترة 

 في إنتاج الحبوبوتراجع ، دھور األوضاع االقتصادیة العالمیةتبفعل بحثنا، 

  . بشكل كبیر1945-1944بین سنتي الجزائر 

في المواد الغذائیة، وسوء توزیع في المؤن الضروریة، وحدثت ندرة 

أثیرت في المجلس االستشاري « وانتشرت السوق السوداء بشكل خطیر، لدرجة أن 

 وقوع الدواویر، التي یقطنھا عمال مناجم الكویـف، والونـزة ضحیة للسوق مسألة

  » )4(.السوداء

، عن سیاسة تحدید 1950 تخلت اإلدارة االستعماریة منذ آذار ـ مارس «كما 

 والمعاھدات الجماعیة الخاصة باألجور، ،إلى نقض االتفاقاتاألجور، وھو ما أدى 

 إلى ، حسب القانون،ر المضمون في مختلف المھنل الحد األدنى لألج تحّو:وبالتالي

  »)5(.عادي وشائعأجر 

                                                
(1) BENALLEG-CHAOUI, op-cit, p. 54.  

  .320 .السابق، ص، المرجع بن اشنهو )2(
  .321 . المرجع نفسه، ص)3(

(4) KADDACHE (Mahfoud), "Histoire du Nationalisme Algérien", 2è édition, t. 2, E. N. A. 
L., Alger 1993, pp. 681-682. 

  .463-462 . بن اشنهو، المرجع السابق، ص)5(
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تقول بأن یدا عاملة وفیرة یمكنھا وحدھا، أن تبقي كانت  ،الحجة السیاسیةف

  .األجور منخفضة

أغلب  ھا،، وأكثر منھ قیمة صادرات المعادنھبوط حجم صادراتوحمل 

ففي . ھالحوظ لعدد مستخدمی على تقلیص م،المؤسسات الفرنسیة العاملة في الجزائر

  )1(.من عمالھا % 83عام واحد استغنت مناجم الحدید عن 

. التي صار فیھا ھؤالء العمال المسرحون، ولنا أن نتصور األوضاع المعیشیة

 ، %20 بنسبة 1953-1951ففي الوقت الذي ارتفعت فیھ األسعار، بین سنوات 

 ،مستویات العیش شھدت ،1954 أكتوبرتشرین األول ـ ابتداء من وجّمدت األجور 

وانعدام ،  الشدیدالبؤسو،  القاتللفقر وبذلك تعرضوا ل)2(.واألسعار ارتفاعا متصاعدا

  .مكریالعیش لا إمكاناتأبسط 

 1954، حال الجزائر خالل سنة "أجیرون"وقد وصف المؤرخ الفرنسي 

 االستعماریة، نتیجة المشاكل التي كانت تتخبط فیھا؛ وذكر أن إدارتھا "بالمْرتع"

       )3(.كانت تفتقر ألي سیاسیة اقتصادیة للمستقبل

، عن الوضع 1951ومن قبل، كتب أحد الصحفیین الجزائریین في سنة 

االقتصادي في الجزائر بأنھ كان لصالح المستوطنین، الذین احتكروا جمیع األنشطة 

  .االقتصادیة في البالد، وقبضوا على دوالیب االقتصاد بید من حدید

 وتركوھم في خصاصة مستمرة حتى صار ،على األھالي ضیقوا« : وبذلك

وھناك طائفة  ...  فقراء، ال یملكون من وسائل المعیشة إال سواعدھم العاطلة 90%

                                                
  .321 .المرجع نفسه، ص )1(

(2) BOUALLEG-CHAOUI, op-cit., pp. 335-337.  
  .137. ، المرجع السابق، ص أجيرون)3(
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 ، ولم تستطع أن تغادر وكرھا،ثانیة من العمال الجزائریین فقدت وسائل المعیشة

  »)1(.والعرىأھوال الجوع  وتصارع ، فبقیت تتخبط في الخصاصة؛وتفارق أفراخھا

وبالنسبة للمنطقة مجال بحثنا، أشار المتصرف اإلداري لبلدیة مرسط 

المختلطة، في تقریر عن وضع السكان المسلمین في محیط اختصاصھ، مؤرخ في 

الحیاة بالنسبة ألغلب إخوانھم في الدین، الذین ال یتوفرون « : ، إلى أن1951عام 

طبیعة بخیلة تؤدي أحیانا إلى حافة المجاعة، ھي إال على موارد محدودة جدا، و

فاألمر ھنا ال یتعلق ... أھم شيء فیھا ھو تلبیة الحاجیات األكثر إلحاحا. مشكلة قاسیة

  »)2(.بالتطور، الذي یعد ترفا صعب المنال

 معطیات بالمریج،" القسم اإلداري المتخصص"وأورد ضابط فرنسي في 

ل الزراعة في المناطق الحدودیة الشرقیة، سنة إحصائیة تفید في التعرف على مشاك

 في الوقت الذي كانت فیھ خمس أسر من المستوطنین،« حیث ذكر أنھ،  ،1957

 أجود أراضي زراعة القمح ھي ھكتار 3000 من أصل ، ھكتار600تستحوذ على 

 كانت تتكون منھا بلدیة  جزائریة، أسرة1472في منطقة المریج، فإن من أصل 

 أسرة ال تملك قرطا واحدا 762ھناك كانت نوفمبر، تشرین الثاني ـ  19المریج في 

    »)3(.من األرض الزراعیة

العالقة الوطیدة، بین إدخال التعامل بالنقد في مجتمع زراعي تقلیدي، كما بّین 

تضخم األجور في قطاع « :  واعتبر أن؛واستمرار تدھور المستوى المعیشي للسكان

ولم یكن في فائدة . طابع مؤقت باألساسكان لھم ة، التجارة، ورواتب اإلدار

                                                
، 1370 رجب 27، السنة األولى، الجمعة 3عدد ،  المنارمجلة، "الحالة االقتصادية في الجزائر"، )أحمد(بن عمر  )1(

 .4. ص ،1951ماي أيار ـ  4 الموافق
(2) Cité par BOGROS (Denis), "De la Tribu à la Commune. Essai sur les Ouled Sidi Yahia 
ben Taleb", document dactylographie, Algérie 1958, p. 27. 
(3) GUICHARD, op-cit., pp. 27-28. 
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الجماھیر الشعبیة الواسعة، التي یمیل مستواھا المعیشي ویتجھ نحو التقھقر، وال في 

  ».)1(خر، وال یعاد استثمارھافائدة إنتاج البلدیة ألن ھذه المداخیل ال تّد

  الریفي السنوي للفرد الجزائري في مناطق الحدودالدخلوأضاف، أن 

، مستًو أقل بكثیر من مستوى باقي األفراد عموما، 1959الشرقیة، بلغ في سنة 

  )2(. ألف فرنك30والذي قّدره بنحو 

 ةتدھور، مفي منطقة الحدود الشرقیة ،لجزائریین االقتصادیةاأوضاع فقد ظلت 

المسؤولون العسكریون سواء وأجمعت التقاریر، التي أعدھا . إلى غایة االستقالل

، على تدھور األوضاع 1962- 1960بین سنوات  ،ون أو الفرنسیونالجزائری

  . تلك المنطقةاالقتصادیة بشكل كبیر لسكان 

من السكان،  % 90بأن حوالي " المفتشیة العامة للمحتشدات"تقریر حیث ذكر 

، یقیمون في المحتشدات، ویحصلون على مساعدات ألنھم من 1959كانوا في سنة 

 ألف 115 تم ھجر نحو ،1960دیسمبر كانون األول ـ في  وأضاف أن. المعوزین

  )3(. ألف ھكتار، من األراضي الصالحة للزراعة121ھكتار، من أصل 

عانى الشعب الجزائري في عمومھ، من شّدة الجفاف، ، 1961-1960وبین 

        ونقص الحصاد، وانتشار البطالة، بعد إغالق الورش، التي فتحت في إطار

 فكانت النتیجة انتشار المجاعة، وحدوث أزمة اقتصادیة ". قسنطینةشروعم"

  )4(.كبیرة

  

                                                
(1) Ibid, p. 37.  
(2) Ibid, p. 9.  
(3) Cité par GUICHARD, ibid, p. 56.  

ن مسيرة الثورة في الوالية شهادات ومواقف م". ابن النوي"مذكرات الرائد مراردة مصطفى "، )مصطفى(مراردة  )4(
  .184. ،، مرجع السابق، ص2003، دار الهدى، عين مليلية، "األولى
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، أشار تقریرا رفعھ مسؤول االستعالم، واالتصال العسكري 1961في سنة و

أیار ـ  27المؤقتة، في الجزائریة في الوالیة األولى، إلى وزیر الداخلیة في الحكومة 

الة عامة خالل السنة، حدوث جفاف مھول في المنطقة، وانتشار بط« : ماي، إلى

  »)1(.حاول العدو استغاللھما للمساومة

" القسم اإلداري المتخصص"، الحظ ضباط شھر تشرین الثاني ـ نوفمبروفي 

االحتفال بمناسبة اندالع الثورة لم یكن لھ أي صًدا، أو وقعا على « : بالمریج، أن

ث كان حی. السكان، الذین انشغلوا بنقص المحصول أكثر من أي شيء آخر

من سكانھا إلى  % 40 إلى 30المحصول الزراعي سیئا للغایة، وأدى تعرض 

  »)2(. ضربھا الجفاف،1962 عاموفي . من قطیع األحصنة % 50اإلمالق، وھالك 

 بعد الحرب ،فكافة اإلجراءات االقتصادیة، التي اتخذتھا السلطات االستعماریة

وزیادة رأس المال الفرنسي، راكم عملیة ت في الجزائر، لتسریع ،العالمیة الثانیة

  .قد فشلت االستخدام

وسائل تراكم جدیدة وعندما سعت، خالل فترة الثورة التحریریة، للبحث عن 

، وأرادت تنشیطھا، اصطدمت بعائق الثورة الجزائریة، التي حّدت من عبر الصناعة

لتحول دون نمو  لم تكن آنذاك،فالسیاسة االقتصادیة المتبعة « . نمو حركتھا في البالد

ن ضرورة تبدیل جذري في اإلجراءات المتخذة خاصة بعد  مما بّی.حركة التحرر

  »)3(.1955سنة 

   

                                                
  .275.  صالمرجع نفسه،  )1(

(2) BENFERHAT (Abdelkader), "Les Sections administratives Spécialisées. Etudes de cas: 
Département de Bône, arrondissements de Tébessa et Clairefontaine (1954-1962)", mémoire  
de maîtrise d'histoire, Université de Province, 1998, pp. 142-145. 

  .348-347 . بن اشنهو، المرجع السابق، ص)3(
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تعود بدایة تشغیل العمال المسلمین الجزائریین، في :  في المنجمعملظروف الـ 

 م، عندما ُشرع في إنتاج الفوسفات 19 إلى أواخر القرن فضاء بحثنامنطقة المناجم 

وقد ُشغِّلوا في تھیئة المناجم، ونقل مواد البناء، استخراج المعدن، . لكویفمنجم افي 

مثل المطرقات الیدویة، الفؤوس، المطرقات وتعبئتھ في العربات، بأدوات بسیطة، ك

تھم العضلیة، في دفع عربات الشحن اعتمدوا على قّوو الحلفاء؛ ْفَف وُقالكبیرة

مدخنة التفریغ أو ، أو إلى إلى ورشة الفرزنقل المعدن من المنجم ، وفي )*(الثقیلة

  )1(.رأس الجر، ومن ثم إلى محطة القطار

كما ُشغِّل البعض منھم في حفر األروقة الباطنیة، لغرض البحث واستكشاف 

لك األشغال المرھقة حكرا علیھم، إلى أن تم تأمیم المناجم تالمعدن؛ وقد ظلت مثل 

  .  حكومة الجزائر المستقلةمن قبل 

 في ،تفضل العمل الیدويلشركات الفرنسیة المستغلة للمناجم، كانت  فا

ألن ھدفھا كان تحقیق معدالت إنتاجیة . ي على العمل اآللھ،شحناستخراج المعادن و

رة في نوع العمل؛ مخّی لم تكن  األھلیة،الید العاملة« : فـ. قصوى، وبتكالیف أقل

تحسین ھا بالتكوین المھني، أو وكانت رھن أوامر رب العمل، الذي لم یكن یسمح ل

  »)2(.مستواھا الفني

 في ،في تشغیل المنجم "شركة حدید الونزة" عندما شرعتفعلى سبیل المثال، 

« :      فقد. ، البسیطةعلى توظیف الید العاملة الجزائریةرّكزت ، 1921عام 

ة الجزائریفي بدایة نشاطھا، إلى عدد كبیر من الید العاملة احتاجت الشركة، 

                                                
  . كغ1900 و1400وتقدر حمولتها بين .  كغ850 و650كان وزن عربة الشحن الفارغة، يتراوح بين  )*(

(1) Relevé des travaux et fournitures n° 88, mai 1920, feuille n° 34 du 31 juillet 1921.  
 .81. شاللي، المرجع السابق، ص )2(
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تھیئة لعمال، وإیواء اإعدادھا لإلنتاج، ووبناء مساكن و ،تھیئة المناجمالبسیطة، ل

  »)1(.إلدارةمصالح ا

ألنھا من جھة، كانت تعاني من نقص في التجھیزات بسبب ظروف الحرب، 

 الذي ، ال توظف الفرنسیین في ھذا النوع من األعمال...« : ومن جھة أخرى، كانت

  »)2(.ھو حكر على األھالي

وكانت الشركات المنجمیة، عندما یتقدم إلیھا طالبي الشغل، تتأكد من خالل 

إن كان العامل جدیدا أو سبق لھ العمل في المنجم، " حركة الموظفین"مصلحة 

  . سنة45كما یتم التأكد من أن سنھ ال یتعدى . وبالتالي لم یكن من المرغوب عنھم

ذا بعین االعتبار حاجیات كل بعد ذلك، یوزع العمال على مصالح المنجم، آخ

  )3(.مصلحة، والمعارف المھنیة للعامل إن وجدت

وكان العمال الجدد، یسجلون في بطاقات مرّقمة، تحمل بیانات االسم واللقب، 

الحالة المدنیة، تاریخ التوظیف، تاریخ مغادرة المنجم، مع التحدید إن كانت 

لمتعلقة بالمكافآت، الترقیات، كما تدّون علیھا المعلومات ا". طرد"أو " طوعیة"

   )4(.العقوبات، اإلجازات

وفي . تسجیل توقیت العمال على األوراق الیومیة، أربع مرات في الیومیتم و

 وكأني بھم جنود في ثكنة )5(.كل مرة تجرى المناداة للتأكد من وجودھم الفعلي

  .عسكریة

                                                
  .70.  المرجع نفسه، ص)1(

(2) C. L: S. P., n° 5, lettre de M. Le Chef de l'exploitation, à la Chambre syndicale française 
des mines de fer, Paris, n° B/D du 16 janvier 1928, p. 65. 
(3) DE MANIQUET-VAUBERT (Louis), "Organisation administrative & comptable de 
l'exploitation du Djebel-Kouif", tome 1, Edition 1929, pp. 19-20.  
(4) Ibid, p. 18.  
(5) Ibid, p. 27.  
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بل المكاسب فق. كانت أوقات العمل غیر ثابتة، تتغیر بحسب ظروف الشركة

قت بعد الحرب العالمیة الثانیة، كانوا یشتغلون في الحاالت العادیة، النقابیة التي تحّق

 ساعات في الیوم؛ وأثناء تعرض شركتھم لألزمات، كان الكثیر منھم 10أكثر من 

  .)*(یفقد منصبھ، ومن احتفظ بھ، ُیشغل لساعات قلیلة، وتدفع لھ فرنكات أقل

 كلدون تسریح للحیلولة  ذه الشركات التعدینیة،، كانت تتخوذلك كإجراء

األوضاع كذا استتباب ویسمح بالحفاظ على استمرار نشاط المنجم، و، لاالعم

   )1(.األزمة علیھا من خالل تخفیض كتلة األجور، ویقلل من وقع األمنیة

ظل العمال المسلمون الجزائریون یشتغلون في المناجم، من غیر أي حمایة 

جوان حزیران ـ  یتمتعون بأي حقوق مھنیة، حتى بعد صدور إصالحات قانونیة، وال

، التي استثنت تخفیض ساعات العمل في المناجم، بحجة دعم الصناعة 1936

، لم تكن تمنح العمال  الفرنسیة في الجزائرفشركات التعدین. الفرنسیةالتعدینیة 

ف؛ مثلما كانت تفعل المسلمین الجزائریین اتفاقیات عمل، أو توقع معھم شروط توظی

  .مما یؤكد طابعھا االستغاللي. مع العمال األوربیین

حجة كما جاء في إحدى بكما كانوا محرومین من تقاضي المنح العائلیة، 

 العمال فال یمكن تطبیق تلك المنح على... « ": شركة حدید الونزة"مراسالت 

التالي ال یمكن مراقبة ألن أغلب األھالي یأتون من مناطق بعیدة جدا، وب. األھالي

  »)2(. أو احترامھم شروط تمدرس األطفال، أو عمل المرأة،وضعھم العائلي

                                                
ة عمل في الجزائر، إال أنه استثنى المناجم ساع 40، قرر أسبوع 1936جوان حزيران ـ  21 رغم أن قانون )*(

، الذي أجبر جميع 1960فيفري شباط ـ  23ساعة، إلى أن صدر قرار  48والمقالع، التي ظلت تعمل بنظام أسبوع 
  :أنظر. فيما يخص مدة العمل األسبوعية، 1936على العمل بقانون  المقالع في الجزائر،

Bulletin Algérien du Travail et de la Sécurité Sociale. N° 52. Avril. 1960, 4eme édition. La 
maison des livres, Alger, p. 2. 

  .87. شاللي، المرجع السابق، ص )1(
(2) S. C: N° 5, années 1938-1939, Lettre de M. le l'Ingénieur en chef, au Siège central, Paris, 
n° 296 du 8 février 1939.  
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بینما في حقیقة األمر، كانت شركات التعدین، كما تأكد لنا من دراستنا السابقة 

ألوضاع العمال الجزائریین في مناجم الونزة، تطلب في كل مرة من السلطات 

  . بمعلومات عن الحالة العائلیة لعمالھاالبلدیة، واإلداریة تزویدھا

ھم من معارضة مسؤولیھم ترقیتھم، وتحسن وضعھم المھني، ألنأیضا عانوا، 

الشغل في المنجم ال یحتاج إلى إعادة تصنیف العامل، ومن أراد « كانوا یرون أن 

   »)1(.زیادة دخلھ فعلیھ رفع إنتاجیتھ

الجزائریون ] العمال[كان  .«: وفي ھذا الصدد یقول السید الطاھر زبیري، 

یشتغلون في الونزة في األعمال الصعبة والشاقة، وقلیل منھم من یعمل رئیس 

في حین سیطر األوربیون على معظم المھن اإلداریة، وتولوا أغلب . ورشة

    »)2(...المسؤولیات، وكانوا من جنسیات مختلفة 

فیفري شباط ـ  5ي الصادر فقانون الفرنسي الكانوا، یقعون تحت طائل كما 

یوم من العمل، بین الطرد ، الخاص بالعقوبات في العمل؛ والذي جعل عقوبة 1932

ومن حق ، من منحة االنضباطونص على حرمان العامل المطرود  ،أو بضعة أیام

حتى تسجل على «  ،عنھ مصلحة التوظیف ثم یبلغ .اإلجازة السنویة مدفوعة األجر

  »)3(. أو ال یوظف قبل كذا شھر،یفھ مستقبالبطاقتھ إما عبارة ال یجب توظ

 تمیز عمل الجزائریین في مناجم المنطقة الحدودیة الشرقیة، بظاھرة التغُیبیة

، كان نتیجة تقدیرناوسبب ذلك، حسب . والحركیة، أو عدم االستقرار في العمل

ن ظروف العمل القاسیة، وعدم استفادتھم من أي تكوین أو تدریب مھني، قد یثّم

  .لھمعم
                                                

 .100. لمرجع السابق، صشاللي، ا )1(

، منشورات الوكالة الوطنية للنشر "1962-1929. مذكرات آخر قادة األوراس التاريخيين"، )الطاهر(زبيري  )2(
  .27. ، ص2008والصحافة، الجزائر 

(3) C. G: année 1939, Lettre de M. Le Chef de l'exploitation, à M. TSAPALOS, n° D/GR du 
23 novembre 1939.  
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ة البؤس، ولم  على التخفیف من حّدةساعدموسیلة كان بالنسبة لھم، فالشغل 

« : ویؤكد علماء االجتماع ھذا الرأي، حیث یذكر أحدھم أن .یكن غایة في حد ذاتھ

 عن عدم رضا في محتوى ،غلب الحاالتأ العاملة، ینشأ في التقلب في حركة القوى

لشغیلة قلیلي التأھیل أو من غیر العمل، ویبرر ھذا بشكل رئیس في أوساط ا

  »)1(.تأھیل

، من 1951عندما طلب متصرف بلدیة مرسط في سنة على سبیل المثال، ف

 الفقراء، ذكر لھ رأیھ في الجزائریینالونزة، توظیف بعض حدید مسؤول شركة 

أن عمال الشركة من بلدیة مرسط أغلبھم غیر مواظبین « : عمال المنطقة بالقول

ستغرب من الغیابات المتكررة وغیر المبررة لعمال بوخضرة من ننا ن وأ.على العمل

 ،المنطقة، والتي تحدث عدة مرات في الشھر بالرغم من سوء المحصولأبناء 

 في أي شغل من األشغال اعمال مرسط لم ینجحو كما أن .واألوامر التي صدرت لھم

  »)2(. واألشغال المختصة، أشغال األعماق، خاصة. لھمأوكلناھاالتي 

ووفقا النتمائھم الجھوي، . فطبیعة تكوینھم الزراعي، كانت تؤثر على حركیتھم

موسمي الحرث، الحصاد، جني : كانوا یتغیبون في أربع مواسم فالحیة ھامة ھي

إلى تشرین األول ـ جوان حزیران ـ فخالل الفترة من شھر . التمور، والزیتون

أو  الحبوب أو الكروم في زراعةلعمل ل إلى الشمال  البعض منھم یتجھأكتوبر، كان

  .؛ بینما یتجھ البعض اآلخر صوب الجنوب للعمل في زراعة النخیلالزیتون

  

                                                
   .39. ص، 1981علي نمر دياب، دار الحداثة، بيروت، . ، تر1. ، ط"السوسيولوجيا والتاريخ"، )م. ل ( دروبيشيفا)1(

(2) C. G: année 1951, Lettre de M. le Directeur, à M. l'Administrateur principal de la 
Commune mixte de Morsott, n° 2400 du 19 mai 1951. 
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یغادرون المنجم « :  في مناجم الونزةفعلى سبیل المثال كان عمال وادي سوف

  »)1(.جانفيكانون الثاني ـ شھر سبتمبر لیعودون إلیھ ثانیة في أیلول ـ خالل شھر 

لى أماكن عمل أخرى، تكون أحسن من  المنجم إیغادرك من كان كما أن ھنا

، مثل مؤسسة )*(حیث األجر، وال یوجد فیھا نظام الحجز أو نظام التكلیف بالعمل

، أو یھاجر إلى فرنسا، حیث ظروف العمل تكون أفضل بكثیر "سكك حدید الجزائر"

  .من الجزائر

حیة، یشتغلون بالزراعة، إما  خالل المواسم الفال،كان الذین یغادرون المنجمو

كما جاء في إحدى المراسالت  ،والسبب.  أو لحساب طرف ثاني،لحسابھم الخاص

 ألن، بل  في قطاع الزراعة لیس في ارتفاع األجور« : الونزةلشركةاإلداریة 

  »)2(.العربي فالح قبل كل شيء

 الونزة، جدول الموجود الفعلي للید العاملة األھلیة في مناجممن ضح ّتوكما ی

،  خالل الشھرللمنجم العمال الجزائریین ، فإن عدد المغادرین من1955خالل سنة 

حیث بلغ . ن الجددموظفیأكبر بكثیر من عدد ال، باستثناء شھر أیلول ـ سبتمبر، كان

  . عامال104 عامل، في حین بلغ عدد المغادرین 64عدد الموظفین طیلة السنة 

  

  .1955 خالل سنة جزائریة في مناجم الونزةللید العاملة ال ـ الموجود الفعلي 2جدول رقم 
 یسمربد وفمربن كتوبرأ بتمربس وتأ ویلیةج وانج ايم بریلأ ارسم یفريف انفيج الشهر

املسجلون 
خالل 

 الشهر

  
1590  

  
1589  

  
1589  

  
1571  

  
1570  
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1560  

  
1556  
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1553  

  
1551  

  
1547  

املوظفون 
  5  2  6  13  7  6  4  6  0  3  5  7 يف الشهر

                                                
(1) C. L: S. P. Lettre de M. Le Chef de l'exploitation, à M. Le D. G. de la Cie., des 
phosphates de Gafsa, Paris, n°D/J du 19 mai 1930, p. 112. 

وذلك لمساعدة ، 1942سبتمبر أيلول ـ  10 ذمنفي المناجم الجزائرية، " التكليف بالعمل"نظام شرع في العمل ب )*(
   . بية حاجيات مؤسسات الصناعات الحربية في أورباشركات التعدين على تل

(2) C. L: S. P., Lettre de M. Le Chef De l'exploitation, à M. le Président de la chambre de 
commerce, Bône, n° D/J du 15 avril 1930, p. 84.  
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املغادرون 
  9  4  11  7  11  14  5  7  18  3  6  9 يف الشهر

  ).Rapport Mensuel Ouenza, années 1954-1955( :المصدر
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الموظفون

المغادرون 

   

فكل تلك األسباب كانت تدفع العدید منھم، إلى مغادرة الشركة بعد مضي وقت 

، أو سعیا لتثمین وقتھم في ة الصعبإما رفضا لظروف العمل. قصیر على قدومھم

  .نشاطات تعود علیھم بأجر أكبر

  :ـ األجــور والمنح

یعتبر نظام األجور، من أخطر الوسائل التي استخدمھا االستعمار الفرنسي، 

  .لتدمیر البنیة االقتصادیة للمجتمع الجزائري

 سوى للتعویض عن ،في أغلب الحاالتولم تكن أجور الشغیلة الجزائریة 

ھا؛ ومتقلبة حاجاتال تلبي كل   حیث كانت أجورا زھیدة،.كانت تكابدهالذي الشقاء 
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وقد شابھ نظام األجور في العھد . الدولیةالمحلیة، وتتحكم فیھا الظروف االقتصادیة 

  .ة الغابرةزمناالستعماري، نظام االسترقاق في األ

كن یحاولون أن یستخرجوا من قوى العبید أقصى ما یمكان األسیاد « حیث، 

ال یستطیعون إكراه العبید على العمل خشیة وبما أنھم . استخراجھ من ثمرة عملھم

أما  ... ثوراتھم أو فرارھم أو نحو ذلك، صاروا یغرونھم باألجرة على قدر العمل

من جانب العبید، فلما صاروا یرون أنھم ال یستطیعون الحصول على العیش إال 

  »)1(.ین طائعین لیسترزقواصاروا یشتغلون مختار. بالعمل باألجرة

وقد شھد كاتب عمالة قسنطینة، بأن أجور الید العاملة الجزائریة في قطاع 

    )2(%.40 و30المناجم، كانت أقل من أجور العمال األوربیین بنسبة، تتراوح بین 

وخالل ثالثینیات القرن الماضي، طلب الحزب االشتراكي الفرنسي من 

ضیحة األجور المتدنیة، التي ال یزال یعمل بھا التحقیق في ف« : حكومة باریس

  »)3(.، حتى تمنع أن یتحول حال البؤس إلى حال مجاعة]في الجزائر[أرباب العمل 

ولما كان أغلب العمال الجزائریین في المناجم، من فئة الفالحین، فإن 

ھا یة، كانوا یحّددون أجورھم وفقا لألجور المعمول بتعدین الشركات الفيمستخدمیھم 

  )4(.في قطاع الزراعة

لعمل ل وفقایثاب وحسب نظام عمل شركات التعدین، فإن العامل األھلي، كان 

وما كان علیھ، إذا . ، وكان یتقاضى أجره في كل نصف شھر خالل الیومهنجزذي أال

كان  التي ،وھي نفس الطریقة ؛أراد أن یحسن من دخلھ، سوى الرفع من إنتاجیتھ

                                                
.  ص،1982 ، دار الرائد العربي، بيروت،2 .ط ، الكتاب األول،"حياة الهيئة االجتماعية وتطورها" ،)نقوال(الحداد  )1(

231.  
(2) SCHIFFMACHER, op-cit., p. 27. 
(3) KADDACHE, op-cit., t. 1, p. 492. 

 .93. شاللي، المرجع السابق، ص )4(
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 یؤجر بحسب ، حیث كان العامل. م19 أوربا خالل القرن  في مناجم غرباعمل بھی

    . التي یشحنھاعدد العربات

كانت أضعف األجور ھي أجور عمال الفرز، الذین كانوا من المسنین،  « و

أما  ...رنكات  فسبعة إلى خمسةإذ كانوا یتقاضون أجورا تتراوح بین . ومن األطفال

 ا بقیمة قاعدیایتقاضون أجرالقطعة، فكانوا ، الذین یعملون أیضا بنظام عمال األروقة

   »)1(.یومفي ال ساعات عمل ثماني عن رنك، ف12,50

  

  )2( .كشوف التصريح عن األجور: 3ـ جدول رقم 

  1942  1935  1934  1932  1930  1927  1922  سنواتال

  80  29,51  30,60  34,15  33,30  11,30  20,10  فرنك/ متوسط أجر األوربي

  37  9,11  9,28  10,10  12  8,80  8  فرنك/ جزائريأجر ال

  
الونزة في حديد  بشركة ،يتبين من كشوف التصريح عن األجورفكما 

 بين متوسط أجور العمال األهالي، والعمال ،كان شاسعاالبون ، أن عالهالجدول أ
  .الفرق بينهما بأكثر من ثالث أضعافقدر حيث . األوربيين

  

                                                
(1) S. I (1): 1935-1937, Lettre de M. l'Ingénieur en chef, à MM. Les Chefs de services, 
Hallatif & sainte-barbe, n° RD/AG du 4 mai 1937.   
(2) C. G: année 1944, lettre de M. Le Directeur, à M. L'Administrateur de la C. M. de 
Morsott, n° 2114 du 28 juin 1944.  
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أجر العامل الجزائري

  

ن أن السلطات االستعماریة في الجزائر، كانت ھي من یسیر نظام وبالرغم م

 ، إال أن أرباب العمل األوربیین)*(األجور في المستعمرة، بواسطة قرارات حكومیة

حیث كانوا یتحفظون  ؛كانوا ال یقبلون بأي زیادة من شأنھا أن تضر بمصلحتھم

  .علیھا بین الفینة واألخرى

 ساعة أسبوعیا، بدل عن نظام 40عمل بنظام ، ال1937فعندما تقرر في سنة 

  ساعة في الشركات المنجمیة السطحیة، المتصاص البطالة، عبرت إدارة شركة48

یؤدي إلى قد أن تطبیقھ « الونزة عن خشیتھا من ارتفاع تكالیف اإلنتاج، واعتبرت 

، كزیادة متوقعة في سعر  %50لید العاملة، وإذا أضیفت إلیھ ل % 20زیادة 

                                                
أوت آب ـ  24، وقرار  %20 الذي نص على زيادة األجور بنسبة 1939قانون : نذكر من بين تلك القوانين )*(

، الذي رفع األجر الساعي األدنى 1938جويلية تموز ـ  18 وتحكيم .  %8منح إضافية بنسبة لذي نص على  ا1941
، "قرار رفع األجور الدنيا: "، والمعروف باسم1942بريل نيسان ـ أ 15فرنك، ثم قرار  0,25 إلى رنكف 0,20من 

  .فرنك في اليوم 4,88و ما يعادل أ ،جميع األجور الساعية لرنكف 0,62مبلغ الذي واد  
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على مجموع الید العاملة، سیرتفع سعر تكلفة طن  % 27عات اإلضافیة، أي السا

  ».)1(الحدید بشكل كبیر، مما ال یسمح ببیعھ

وعندما ألح المھندس الرئیس للمناجم على أرباب العمل، في اجتماع الغرفة 

، إدراج نظام 1939فیفري شباط ـ  7النقابیة لمناجم الجزائر، المنعقد بالعاصمة في 

الحظ ح العائلیة في المناجم ضمن االتفاقیة العامة على أساس األجور القاعدیة، المن

 قانوني یفرض ھذه المنح العائلیة في مبرر ال یوجد أي «أرباب العمل أنھ 

  »)2(.الجزائر

عّبر مدیر شركة حدید الونزة، في مداخلتھ أمام المجتمعین، عن رغبتھ « بینما 

عائلیة، بین العمال األوربیین والعمال األھالي، بدفع في التمییز في تطبیق المنحة ال

بین ؛ وبرر ذلك باختالف نمط العیش نصف ما یأخذه العامل األوربي للعامل األھلي

  »)3(.الفئتین

، 1944جوان حزیران ـ  20 قراركما اعتبرت شركات التعدین، عندما نص 

 أجر الید العاملة لرفعال مجال  «: المقالع والمناجم، أنھأجور عمال على رفع 

    »)4(. ألن سلم األجور ھو نفسھ بالنسبة لألجر األدنى واألقصى،البسیطة

وبالرغم من اإلصالحات التي شھدھا عالم الشغل في فرنسا، بعد االنتفاضة 

، إال أن أجور العمال الجزائریین في 1936جوان حزیران ـ العمالیة الكبرى في 

نا، لم تشھد تحسنا ملحوظا، واستمر التمییز شركات التعدین بالمنطقة فضاء بحث

                                                
(1) CHRONO: S. I., n° 1, années 1935-1937, Lettre de M. l'Ingénieur en chef, à M. 
l'Administrateur Directeur, n° 5174 du 8 juillet 1937. 
(2) C. G: année 1938-1939, Lettre de M l'Ingénieur en chef, à la Société de l'Ouenza, Paris, 
n° 296 du 8 février 1939.  

 .96. شاللي، المرجع السابق، ص )3(
(4) C. G: année 1944, Lettre de M. le Directeur à M. le Président du Syndicat de l'Ouenza, n° 
2193 du 3 juillet 1944. 
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واضحا بین العامل الجزائري، والعامل األوربي، في األجر، والمسكن، والحقوق 

  .المھنیة

وكانت الزیادات التي اعتمدتھا شركات التعدین فیما بعد، وبناء على قوانین 

مما جعل . السلطة الفرنسیة، عبارة عن زیادات في المنح، بدل من األجر القاعدي

  .تأثیرھا ضعیفا على عمال المناجم الجزائریین، خاصة في ظل غالء المعیشیة

فعلى سبیل المثال، عندما شرع في مطلع خمسینیات القرن الماضي، في 

 للساعة، بدل رنك ف57 الحد األدنى للدخل المعیشي في الجزائر، على أساس تطبیق

 الفاتح مؤقتة المعمول بھا منذال % 6إدماج سلفة  « : الونزة، قررت شركة46عن 

 وفي نفس الوقت رفع أجور الفئات األعلى .في األجور، 1950أبریل من نیسان ـ 

  »)1(. شھریارنكف 67,20 أي بزیادة ... % 10من العامل البسیط بنسبة 

ألجور الساعیة ، وا، وضعت تصنیفا جدیدا للساعات اإلضافیة1951 عاموفي 

 ساعات في الیوم، وحّددت فیھ األجر الحیوي األدنى حجمھا ستالعادیة، التي بلغ 

    )2(. فرنك965 فرنك، واألجر الساعي األدنى، خارج الفئات بنحو 64: بـ

 لم تغیر في طریقة تسییرھا لنظام األجور الخاصة ،أي أن إدارة الشركة

 في كل مرة تلعب ورقة المنح، بدل من الزیادة في األجركانت ف. جزائریینبعمالھا ال

  .القاعدي كما ینص القانون

، كانت أجور عمال المناجم الجزائریین، تتراوح كما 1954فإلى غایة عام 

  .)3( فرنك91 و74أشارت اإلحصاءات الفرنسیة، بین 

                                                
(1) C. G: année 1950, Lettre de M. Le Chef des services des mines de l'Ouenza, à M. Le 
Délégué de la société d'assurance "La Participation", n° 4569 du 28 novembre 1950.   
(2) C. G: année 1951, Note d'instruction, n° 2568 du 30 mai 1951.    

  .154. ص، 1974 ،الجزائر. ت. ن. و. ، ش"العمال الجزائريون في فرنسا، دراسة تحليلية" ،)عمار(بوحوش  )3(
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 وفي إطار إصالحات مشروع قسنطینة، ارتفع األجر القاعدي ابتداء من 

 فرنكات 3، بنحو ، واستفاد قطاع المناجم1958سبتمبر أیلول ـ الفاتح من شھر 

وبصفة عامة، یمكن القول أن شبكة األجور، كما یظھر . زیادة في األجور الساعیة

شباط ـ ، لم تتطور كثیرا في الجزائر، خالل الفترة من الفاتح 3في الجدول رقم 

  .1960جانفي من كانون الثاني ـ ، إلى الفاتح 1958فیفري 

  

   )1(.دي المضمون ـ مقایسة األجر األدنى القاع3ـ جدول رقم 

  قیمة األجر األدنى المضمون   مؤشر األسعار  الفترة  

1/2/1958  105,28  106,95  

1/5/1958  110,15  111,35  

1/9/1958  111,91  114,25  

6/2/1959  117,40  120,00  

1/1/1960  122,03  124,12  

  

                                                
(1) Bulletin Algérien du Travail et de la Sécurité Sociale. N° 60, Déc., 1960, 4e édit. La 
maison des livres, Alger, p. 5. 
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مؤشر األسعار

قیمة األجر األدنى

  
  

ي أدخلت على األجور، سواء فبالرغم من كل الزیادات، والتحسینات، الت

بقرارات من السلطة الحاكمة أو من إدارة الشركة؛ إال أن أجور العمال الجزائریین، 

وكانت أقل بكثیر مما كان . كانت بصفة عامة ضعیفة ال تغني، وال تسمن من جوع

  .یتقاضاه العمال األوربیون، حتى وأن تساوى الطرفین في جنس العمل

ود العامل الجزائري، الذي وصفتھ الدعایة وھذا ما انعكس على مرد

االستعماریة بكل األوصاف المشینة؛ ولم تحاول رؤیة األسباب الكامنة وراء عزوفھ 

عن العمل، ومحاولتھ بذل مجھود أكبر، للرفع من أجره أكثر من المبلغ الضروري 

  .لضمان عیشھ

ذول في تكسیر فقد أدرك بالتجربة أن تلك األجور لم تكن في مستوى العمل المب

العرق المعدني، أو تفتیت المعدن، وفرزه وتملیسھ، وشحنھ، ونقلھ؛ أو في مستوى 

األخطار التي كانوا یكابدونھا من أجل الرفع في إنتاج الشركات من خام المعدن، 

  .وملء خزینتھا بالعملة الصعبة
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حیث كان . وكانت أوضاع العمال المصابین في حوادث العمل، أدھى وأمر

مل بعدما یتعرض لحادث بعجز مؤقت، یتقاضى منحة من وكالة التأمین بدل العا

األجر، تسمى منحة تعویض البطالة؛ وھي عبارة عن نصف أجر، یدفع لھ طیلة مدة 

  .امتثالھ للشفاء

فقد یفقد منصب عملھ نھائیا؛ وقد ال یحصل . وبعد شفائھ تبدأ معاناتھ الحقیقیة

  . سنة بالشركة15مّدة على المعاش، إذا لم یشتغل مجددا 

وإذا ما نال الحق في المعاش، كان یعاني إما من تأخر الدفع، أو من ضیاع 

وسواء تعلق األمر بالمحاكم التي كانت مسؤولة عن تحدید نسبة العجز، . الحق نھائیا

 ، أو بوكاالت التأمین المسئولة عن تطبیق حكم المحكمة ودفع)*(وقیمة المعاش

احیة، كان العمال یجھلون القوانین اإلداریة التي تكفل لھم ألن من ن. التعویضات

حقوقھم؛ ومن ناحیة أخرى، كانت اإلجراءات اإلداریة والقضائیة المعمول بھا 

  .مشوبة بالتعقید، والمماطلة

 )*(فعلى سبیل المثال، كان البعض منھم، یعاني من التأخر في تحصیل حقوقھ،

  أشھر إلىثالثةبره على دفع شھادة الحیاة، كل ألنھ ببساطة كان یجھل أن القانون یج

وكیل التأمین، لیحصل على معاشھ؛ بینما البعض اآلخر، كان یفقد كل حقوقھ بسبب 

   )1(.مغادرة المنجم بعد اإلصابة مباشرة، وعدم ترك عنوانھ لدى مستخدمھ

                                                
ثم . عندما يتعرض عامل لحادث عمل، كانت الشركة تخبر قاضي الصلح بحيثيات الحادث، فيتولى التحقيق األولي )*(

وعندما تبلغ حكمها . انت مخولة إقليميا في تحديد نسبة العجز، وقيمة التعويضيرسل تقريره إلى محكمة قالمة، التي ك
. للشركة صاحبة العمل، تبلغ هذه األخيرة بدورها، وكالة التأمين المتعاقدة معها، قرار المحكمة لتقوم بتعويض المصاب

  .وكان يحق للعامل الطعن في الحكم لدى محكمة االستئناف بمدينة الجزائر
 . 134-121.  شاللي، المرجع السابق، ص: نماذج من هذه المعانات فيأنظر )*(

(1) C. L: Divers, n° 40, Lettre de M. Le Chef de l'exploitation, à M. FILLACIER, n° 689 du 
12 novembre 1932, p. 44. 
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، صار الصندوق المستقل 1961جانفي كانون الثاني ـ وابتداء من الفاتح من 

، االقتطاع من 1960نوفمبر تشرین الثاني ـ  29اعد، یتولى بموجب قرار للتق

اشتراكات العمال؛ وصارت االشتراكات والمساھمات، تدفع في كل ثالثي، 

   )1(.للمؤسسات المنجمیة للنجدة على أن توجھ في مجملھا لتغطیة األخطار

  أن خالصة مركزیة نخالھا جدیرة باإلبراز في خاتمة ھذا المبحث، وھي

األوضاع االقتصادیة لعمال المناجم في المنطقة فضاء بحثنا، كانت جد صعبة، 

لك أن المنظومة ذ. مقارنة مع بقیة الفئات العاملة في قطاعات أخرى؛ ومعاناتھم أكبر

  .االستعماریة للشغل، ُجعلت لتحقیق ھدفین أساسیین

سخیرھا في استغالل الید العاملة المحلیة البسیطة، وتكان  ،األولالھدف 

  .استغالل خیرات البالد لصالح األقلیة األوربیة المتسلطة

یتفادون  خاصة وأن الجزائریین كانوا ، إداریاامراقبتھفكان الھدف الثاني، أما 

  .اإلدارة االستعماریة قدر المستطاع

فقد كانت المؤسسات التي یعمل بھا عمال جزائریون، ملزمة بتسجیل أسمائھم 

ب المباشرة، واالقتطاع من أجورھم لتسدید ما علیھم من لدى مصلحة الضرائ

ضرائب أو دیون ألطراف أخرى، بناء على طلب بعض المصالح، كالبلدیات أو 

  .كمامصلحة الضرائب، أو المح

كما كانت السلطات . وكان أرباب العمل یتبادلون المعلومات عن حركتھم

جیل في الحالة المدنیة، للحصول اإلداریة والعسكریة، تراقبھم من خالل إلزامھم التس

فیسھل علیھا . على بعض الحقوق االجتماعیة، مثل المنحة العائلیة وغیرھا

                                                
(1) Bulletin Algérien du Travail et de la Sécurité Sociale. N° 59. Nov. 1960, 4e édit. La 
maison des livres, Alger, p. 6.  
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إحصاءھم ووضعھم تحت المراقبة، وكذلك تجنید القادرین منھم ألداء الخدمة 

  .العسكریة

 عن رعایاھا ، من حین إلى آخر،مَلتستْعالمختلطة  كانت البلدیات ،أیضا

الرأس، وتستفسر عن أوضاعھم  ات، من حیث العدد، ومسقطالعاملین بالشرك

؛ مما جعل المراقبة االجتماعیة، وعن طبیعة عملھم، ونوع األجور التي یتقاضونھا

اإلداریة االستعماریة، أداة فعالة في معرفة كل صغیرة وكبیرة عن الجزائریین، 

 الثورة وخلق في نفوسھم رعب نفسي منھا، لم یتحرروا منھ إال بعدما قامت

  .التحریریة المباركة
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 .السیاسةظروف العمل : انيالمبحث الث    

 

 "طبقة عاملة"بتكوین في الجزائر، ماري عست االياالقتصادالنظام لم یسمح 

كقانون ، تشریعاتالبعض ت منعكما  )1(.النوعي و أكميإن على المستوى ال ،فعلیة

ات ب نقاتأسیسحق من ائریین الجز، )*(وقانون الرقابة الخاصة ،1881 األھالي

  .خاصة بھم

، 1936 إلى الحكم في فرنسا، سنة )**(ولّما وصلت حكومة الجبھة الشعبیة

الوصول ... « ، استطاع بعض المناضلین الجزائریین منوألغت قانون األھالي، 

  »)2(.رسمیا إلى مسئولیات نقابیة، وارتفاع عدد النقابیین الجزائریین بشكل ملحوظ

الواقع، لم یتحقق ذلك بصورة فعلیة، إال في منتصف الخمسینیات؛ ولكن في 

 من العمال ،"الكنفیدرالیة العامة للشغل"من أعضاء  % 60حیث صار 

  )3(.الجزائریین

لھا اجتماعیة، كان  فئات وشرائح  القرن الماضي،نیاتیربعأبرزت مع بدایة 

ت التغیر الحاصل ببنیة  حیث طبع. السیاسیةقھفاآ و، العمل الوطنيفيوزنھا الخاص 

نذكر منھا على  ،ت نضالھا وقّوة،جماھیریفي قاعدتھا ال ووسعت ،الحركة الوطنیة

                                                
 .150. تا، ص. ، دار الحداثة، بيروت بال"تاريخ الجزائر الحديث، دراسة سوسيولوجية"، )عبد القادر( جغلول )1(

:  ول الحاكم العام في الجزائر، الحكم بالسجن مدة سنتين في حالخُوبموجبه ، 1930صدر هذا القانون في سنة  )*(
  :أنظر." ل مناهضة للسيادة الفرنسية، أو تصرفات تمس باألمن العام، أو وعض ديني، أو سياسيأعما"

BENALLEGUE-CHAOUIA, op-cit., p. 9.  
نيسان ، وحكمت البالد إلى غاية 1936ماي أيار ـ هي حكومة ائتالف أحزاب اليسار الفرنسية، فازت بانتخابات  )**(

 .1938أبريل ـ 
(2) DJEGHLOUL, op-cit., p. 96. 
(3) Al-AYACHI (Ansar), "Colonialism and Class formation in ALGERIA", Arab Economic 
Journal, Cairo – 5 / 1996, p. 38.  
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التي ارتبط وجودھا باالقتصاد  البسیطة،  شریحة الید العاملةوجھ الخصوص

  )1(.نموه وتطورهوصیرورة  ،االستعماري

ق في  من الحصول على الح، في بعض األحیان،الجزائریینذلك  مّكن قدو

، والمساھمة في إدارتھا، اتاالجتماع، وعقد إنشاء جمعیات، واالنخراط في النقابات

وال یمكننا فھم ھذا التطور على الصعید النقابي، إذا لم نربطھ، . تسییرھا فیما بعد ثم

   )2(.من خالل التطور الذي عرفتھ البالد على المستوى السیاسي

في فترة االحتالل، كان الذین نشطوا ین فبرأي أحد الزعماء النقابیین الجزائری

وعي عمال المناجم بانتمائھم الطبقي، واالستغالل الرأسمالي، أقل تطورا مما ھو 

لدى العمال الدائمین في المدن، وذلك بسبب ممارسة عمال المناجم، النشاط الزراعي 

ئمون ال ، بینما كان العمال الداالماليمن وضعھم  خارج أوقات عملھم، للتحسین قلیل

للعیش؛ مما خلق بعض الصعوبات التنظیمیة في كدخل واحد یملكون إال راتبھم 

  )3(.المناجم

 لسان حال نقابة االتحاد العام للعمال ،"العامل الجزائري" جریدة تأشاركما 

طوروا حركتھم ضمن إطار مستورد ... العمال الجزائریون « : الجزائریین، إلى أن

 ومندمج بشدة بمنظمات فرنسیة، حیث توجد طبائع ،من طرف العمال الفرنسیین

اندماجیة، وانحرافات استعماریة، وسوء فھم للطابع الوطني للصراع، والتركیز 

  »    )4(. والمطالب االقتصادیة واالجتماعیة، على صراع الطبقاتخطًأ

  

                                                
 . 353. المالكي، المرجع السابق، ص )1(

(2) DJABI (Nasser), "KAIDI Lakhdar. Une histoire du Syndicalisme algérien, entretiens", 
CHIHAB Editions, Alger 2005, p. 111. 
(3) Ibid, p. 79. 
(4) L'Ouvrier algérien, organe de l'U. G. T. A. Nouvelle série (Tunis), n° 13, mars 1960, p.7.  
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فالظروف االقتصادیة، واالجتماعیة، التي كانت تحیط بالبرولیتاریة الدنیا، مثل 

مال المناجم، كانت تتعارض مع أي فرصة للعمل النقابي، ألن شغلھم الشاغل كان ع

البحث عن كسب آني مھما كان قلیال، والظفر ببعض األعمال العابرة المخصصة 

  .لھم، مثل العمل بالقطعة

فبإمكان أي نزعة وطنیة مبھمة، وعاطفیة أن تتوغل في ھذه ... « : وعلیھ

من توقعات، وتطلعات النضال النقابي سواء منھ اإلصالحي األحالم المستقبلیة، بدال 

  »)1(.أو الثوري

النقابات الفرنسیة كانت مقتنعة بضرورة حصر نشاط الحركة زد على ذلك، أن 

العمالیة فیما ھو مطلبي، ومادي صرف لیس إال، وتوجیھ النضال النقابي نحو 

نفعال والتفاعل مع االجتماعیة في الجزائر، وتجنیبھ اال-األوضاع االقتصادیة

  .الصراعات السیاسیة بفرنسا

  في النضال الوطني،معرفة حدود الفعل النقابيفي ھذا المبحث، حاولنا لقد 

 انطالقا من النظریة ، وتعزیز تنظیمھ، ومدى مساھمتھ في توسیع بنیتھ،يالالعم

 یتطور مجتمعات المستعمرة الالال النقابي العمالي بض الن«: المركزیة القائلة بأن

ن صراع العمال أ و.بتداخلھ وارتباطھ الجدلي بالعمل السیاسي ویكتمل نضجھ، إال

 إزالةسعى إلى  ی،أیضاكان  بل ،یستھدف مقاومة رأس المال وحسب م یكننقابیا ل

  »)2(.االستعمار

  

                                                
(1) GALLISSOT, op-cit., p. 325.  

(2) GUY (Caire.), "Syndicalisme ouvrier et son développement, contribution à une étude des 
rapports entre les structures sociales et l’action économique", Revue économique, n° 2, mars 
1962, pp. 272-273.  
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وصحتھا من الوجھتین التاریخیة في الجزائر، ؤكد صالحیة ھده النظریة  یماو

 والتیار االستقاللي ،ي طبع موقف الحركة الوطنیةذارض ال التعكل، ذوالسیاسیة

االستعمار  ، وإصرار ودورھا الوطني من جھة،"الطبقة العاملة"خاصة من 

ة حرمانھم من ظ سواء لح، العمال خارج حركیة النضال السیاسيبقاءى الفرنسي عل

  . أو بعده من الجھة أخرى،حق االنتماء النقابي

بین مرحلتین في بالدنا، نقابي بالنشاط الوطني تراوحت عالقة النضال ال

واسعة من العمال بقطاع الصناعات اإلستخراجیة، فئات  مرحلة ظھور :متعاقبتین

، إلى منتصف ثالثینیات القرن م 19 رنقال من العقد السابع من تمتدوالمناجم، و

تقاللیتھا مرحلة تصاعد قّوة الحركة العمالیة، وتكّون المالمح األولى السوالماضي؛ 

من عقد ثلث األخیر ال وتمتد من )1(النقابیة، ونضج اندماجھا بالنضال الوطني،

  . 1956 في سنة ،"االتحاد العام للعمال الجزائریین" إلى تأسیس ،تاألربعینیا

تمیزت المرحلة األولى، بممارسة السلطة االستعماریة سیاسات تمییزیة في 

  والشاملة من القوانین،ة المطلقةالستفادحق العمال الجزائریین، وحرمانھم من ا

أن یبقى « :  ألنھا كانت تصر على؛المھنیة، التي كان یتمتع بھا نظرائھم األوربیین

 وعزلھم أساسا عن حركیة ،ھؤالء دون التوفر على الحد األدنى للعیش و البقاء

للجوء  والتمتع بمشروعیة ا، وذلك بحظر حقھم في االنتماء النقابي، الوطنيالنضال

  »  )2(.إلى ممارسة اإلضراب

فقبل انتشار العمل النقابي في الجزائر، كانت اإلدارة االستعماریة، وأرباب 

، ال ینظرون إلى الید العاملة الجزائریة أو ھاالمؤسسات االقتصادیة العاملة فی

  .، باعتبار أنھا صاحبة حق في المطالبة بالحقوق المھنیة"الطبقة الدنیا"

                                                
  . 355-354. المالكي، المرجع السابق، ص )1(
  .356.  المرجع نفسه، ص)2(
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تراتیجیتھم تستھدف تھمیشھا، عبر التضییق على إمكانیات كما كانت إس

  .انضمامھم الشخصي لفروع النقابات الفرنسیة بالجزائر

  االستعمارإصرار عن ،كشفت التجربة الجزائریة في میدان النضال النقابيو

 وعزل العمال عن  حتى بدایة الخمسینیات، نقابات محلیةتأسیس على منع الفرنسي

، وفصل النضال النقابي عن أبعاده التحرریة ة النضال الوطنيج بحركیاالندما

  )1(.والوطنیة، إلدراكھ مكانة الید العاملة في تعزیز النضال الوطني، وتقویة بنیتھ

لقد تطور النشاط النقابي بالجھة فضاء بحثنا، منذ النصف الثاني من ثالثینیات 

لدور الكبیر الذي اضطلعت القرن الماضي، نظرا ألھمیة النشاط المنجمي فیھا، وا

 في  الفرنسي، والحزب الشیوعي"الكنفیدرالیة العامة للشغل"بھ كل من نقابة 

  . الجزائر

اندمجت نقابتان كانتا تنشطان في مناجم الونزة، في ، 1943أوت آب ـ  16ففي 

 عضو من 411ضمت . "النقابة المتحدة لعمال مناجم الونزة"نقابة جدیدة باسم 

   .الفئة األولىلكن كل أعضاء مكتبھا، كانوا من . بیین، والجزائریینالعمال األور

تكتل العمال في ظل عقلیة فرنسیة واتحاد وطني، « : وحّددت من بین أھدافھا

حتى یساھموا بكل نشاط من أجل نھضة فرنسا، بشكل یسمح لھا باسترجاع مكانتھا 

  »)2(.مالفي العالم، والمساھمة بذلك في التحسین العام لمصیر الع

نوفمبر تشرین الثاني ـ  5، في  الكویفوظھرت أولى النقابات في قطاع مناجم

تكونت ". نقابة العمال، والعمال المنجمیین والموظفین بالكویف: "باسم، 1943

، "اتحاد العمالة للنقابات المتحدة " عامل، وأعلنت عن انخراطھا في 360النقابة من 

  ." العامة للشغلللكنفیدرالیة"  وھو اتحاد تابع
                                                

  .360-359.  المرجع نفسه، ص)1(
(2) N° 389: Syndicat Confédéré du Personnel des Mines de l'Ouenza. Syndicats 
professionnels, 16 août 1943, A. W. C., boite n° 18. 
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نائب واحد :  اثنینجزائریینمنھم  أعضاء، خمسةالنقابة من تلك  مكتب ألفت

  .نائب أمین الصندوقواآلخر األمین العام، 

ویتبین من القانون األساسي لھذه النقابة، أن مؤسسیھا كانوا من التیار 

مالة للنقابات أن النقابة ملحقة باتحاد العحیث أشارت المادة الثانیة إلى . الشیوعي

المتحدة بقسنطینة، بصفة اتحاد محلي، وملحقة أیضا باالتحاد الفرنسي للصناعة 

  )1(.المنجمیة، وبالكنفیدرالیة العامة للشغل

 جمع كل العمال« : ، أھداف النقابة، والتي كان في مطلعھا6وحّددت المادة 

رنسا بشكل ضمن ذھنیة فرنسیة واتحاد وطني، للمساھمة بھمة أكثر في إنھاض ف

 والمساھمة ھكذا في التحسین العام لمصیر ، لھا باستعادة مكانتھا في العالمحیسم

  » .العمال

 مسألة النقابة تمتنع قطعا عن دراسة أي« :  إلى أن،في الھدف الثالثوأشیر 

السیاسیة عرقیة سیاسیة أو دینیة، وتمتنع أیضا عن كل مشاركة نشطة في الحركات 

  »)2 (.دینیةالأو 

أن الھدف الحقیقي في كلتا الحالتین، ھو الدفاع عن المصالح لنا  یتبین ،ن ھنام

، في تلك الفترة، كان عضوا في حكومة  الفرنسيألن الحزب الشیوعي. العلیا لفرنسا

  .االحتالل األلماني، ومنخرطا في الكفاح من أجل تحریر فرنسا من فرنسا الحّرة

ریین، بشرط نھضة فرنسا من لذا تم ربط تحسین ظروف العمال الجزائ

كبوتھا، وتحریرھا من االحتالل النازي، ودعوة العمال الجزائریین، وعلى رأسھم 

عمال المناجم، إلى بذل المزید من الجھد، والرفع من وتائر اإلنتاج، لخدمة المجھود 

     .الحربي

                                                
(1) Syndicat conféré du personnel des mines du Kouif, Statuts, document dactylographie, p.1. 
(2) Ibid, p. 2. 
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أما المرحلة الثانیة، فتمیزت بمحاكمة الحركة الوطنیة، جوھر الظاھرة 

 ؛وعدم المراھنة على إمكانیة التطور ضمن بنیتھاتعماریة، ومدلولھا التاریخي، االس

ولكن من  الوطنیة،  باسترداد السیادةة إلى إلغائھا، ومطالبة لھا داعیة منتقدتوغد

   .وفر الوسائل الكفیلة بتحقیق ذلكتدون أن 

ه ول توجھات ھذأ واندماجھا بالعمل الوطني ، بروز الطبقة العاملةتبرویع

ففي نھایة أربعینیات القرن العشرین، عرضت الحركة . ھاات وانطالقاإلستراتیجیة

في الكفاح من أجل النقابیة خصائص، سھلت انخراط البرولیتاریة الجزائریة، 

، ودخولھا في العمل المناھض *)(التحرر الوطني، تمثلت في جزأرة النقابات

  .لالستعمار

 عامففي .  تولوا مناصب قیادیة فیھاوبذلك ازداد عدد الجزائریین، الذین

 عضو 22، تضم "لإلتحاد العام للنقابات الجزائریة"، كانت اللجنة التنفیذیة 1954

    )1(.ثلثیھم كانوا من الجزائریین

االتحاد، أن النضال ذلك السید لخضر قایدي، األمین العام السابق لویذكر 

ل أن أغلبیة العمال كانوا النقابي بدأ یتجزأر أوال في القطاع الفالحي، بفض

 ،جزائریین، ثم توسع تدریجیا بفضل مساھمة بقیة القطاعات، مثل قطاع المناجم

ففي ذلك الوقت كان في . نجحنا في توسیع عمل النقابات إلى بقیة العمال... « : حیث

 ...  عامل3000ف الذي كان یشغل حوالي منجم الكوی... الجزائر الكثیر من المناجم 

                                                
، أثناء مؤتمرها السادس، المنعقد بباريس "درالية العامة للشغيلة المتحدينالكنفي"بدأت عملية جزأرة النقابات من قبل  )*(

كانون األول  12 و11ثم صودق على هذه السياسة خالل مؤتمر الجزائر يومي . 1931نوفمبر تشرين الثاني ـ في 
  .1946ديسمبر ـ 

(1) GALLISSOT (R), "Syndicalisme Ouvrier et Question Nationale en Algérie. Les positions 
de la C. G. T. U. dans les années 1930-1935", Le Mouvement Social, janvier – mars 1969, n° 
66, p. 4. 
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العوینات، منطقة ؛ وكان یوجد في عامل 3000شغل حوالي ت تلونزة كانجم اامن

  ...غیر بعید عن الونزة والكویف، منجما صغیرا للحدید 

أغلبھم من قطاع الفالحة، قادمین في في كل مكان كان یوجد تركیز لعمال، 

 ھنا كان الوعي ضعیفا...  لعمل في المناجم صدفةإلى اكانوا تقریبا ریفیین یأتون و

 أوربیین، في 1947قلیال، فنجد من المفارقة أن یكون مسیرو نقابات المناجم في سنة 

  » )1(.المنخرطین كانوا جزائریینأغلب حین أن 

فبعدما ظھرت النقابات الفرنسیة في المناجم، شارك بعض العمال الجزائریین، 

حیة في النضال ضد الرأسمالیة التي تستغلھم، وانخرطوا في النقابات اإلصال

 واتخاذ قرارات بشأنھا؛ ،الفرنسیة، لكي یتمكنوا من االجتماع، ومناقشة مشاكلھم

وشاركوا في اإلضرابات عن العمل، دفاعا عن حقوقھم، وأمال في تحسین 

  .أوضاعھم

، ثار عمال منجم الكویف ضد االستغالل الفاحش الذي كانوا 1947 عامففي 

 أشھر، رفعوا فیھ ثالثةاما دام یتعرضون لھ من قبل شركتھم، وشنوا إضرابا ع

  )2(.مطالب مھنیة عدیدة

غیر أن الھّوة، بینھم، وبین زمالئھم األوربیین، ظلت شاسعة، وحال تخّلف 

وعیھم الطبقي، وشعورھم الوطني، دون توحید جھودھم ضد عدوھم المشترك، 

  . مقاومتھا لالستعمارة وتقوی،الحركة الوطنیةوتعزیز 

رة منھم على ھامش الحیاة النقابیة، والحركة العمالیة في حین، ظلت أعداد كبی

عامة؛ ولم یعبروا عن انشغاالت سیاسیة وطنیة، بالرغم من األحداث التي ھزت 

  .الجزائر طیلة تلك الفترة

                                                
(1) DJABI, op-cit., p. 85. 
(2) Ibid, pp. 93-94. 
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فعلى سبیل المثال، كان عدد المنخرطین منھم في النقابات الناشطة في الونزة، 

 تستھوھم األحزاب الیساریة الفرنسیة، كما لم. ضعیفا مقارنة مع عددھم اإلجمالي

  )*(.التي كان لھا فروع بالمنطقة

فقد تراجع على سبیل المثال، عدد ممثلي العمال الجزائریین في نقابة الونزة، 

أوت آب ـ  ممثلین رسمیین، انتخبوا في 10 أصلبعد الحرب العالمیة الثانیة، فمن 

ع عددھم بشكل كبیر في انتخابات ثم تراج. ، كان منھم ممثال جزائریا واحدا1946

    )1(.، إذ لم یترشح منھم سوى عامل واحد1948أوت آب ـ شھر 

لوحظ عزوف كبیر عن النشاط النقابي عند عمال مناجم بوخضرة، وقّلة كما 

حیث لم یترشح منھم أحد في انتخابات ممثلي العمال . انخراط في النقابات الفرنسیة

  )2(.1949ماي  ـ أیار، وكذا انتخابات 1937سنة 

 قائمة المنجمرفضت إدارة ، 1950جانفي كانون الثاني ـ وفي انتخابات 

 الكنفیدرالیة العامة  التي قدمتھا نقابة،المرشحین النتخاب ممثلي عمال بوخضرة

بینما القانون .  مرشحین، واحد منھم أميأربعة لم تقدم سوى ھاأن« للشغل، بحجة 

  »)3(.إضافیینالنصف اآلخر  و،أساسیین، نصفھم  مرشح14یشترط 

فالعمل النقابي عندھم، كان یتطور في اتجاھین، اتجاه العمل النقابي المھني، 

وھذا كان یخص األقلیة المھیكلة نقابیا، ویعبر عن التوجھ اإلصالحي السلمي لنقابة 

، التي سیطرت بإحكام على الحركة العمالیة في الونزة؛ "الكنفیدرالیة العامة للشغل"

                                                
 منخرط 44 غبلأن عدد المنخرطين في الحزب الشيوعي الفرنسي بالونزة المختلطة تقارير بلدية مرسط أحد ذكر  )*(

  :أنظر.  عضو418، "النقابة الكنفيدرالية لمناجم الونزة"بلغ عدد أعضاء بينما ، 1943في سنة 
Notice de Renseignements sur la Société de l'Ouenza, n° 238-S, du 5 décembre 1943, p. 9. 

  .166. شاللي، المرجع السابق، ص  (1)
(2) C. G: année 1949, Note de Service, n° 2092, du 9 mai 1949. 
(3) C. G: année 1950, lettre de M. Le Directeur, à M. L'Ingénieur des Mines, n° 331 du 24 
janvier 1950. 
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اتجاه الصراع من أجل تحسین ظروف العمل، وخاصة منھا األجور، والذي كان و

   )1(.یمثل انشغاالت األغلبیة غیر المنتمیة نقابیا

واألدھى من ذلك كلھ وأمر، أن العالقات بین العمال الجزائریین في المناجم  

 إذكاء الجزائریة، كانت عدائیة بسبب الدور البارز الذي لعبتھ شركات االمتیاز، في

 كانت تجمعھم في تجمعات عمالیة جھویة ذات شأن، إْذ. وتأجیج الصراعات بینھم

مثل القبائل، السوافة، والشاویة؛ مستغلة في ذلك وعیھم المتخلف، وظروفھم السیئة، 

  .وحاجتھم للعمل

  

جم الونزة نموذجا حیا لتلك العالقات ا منلتفعلى سبیل المثال، ال الحصر، َمثََََّ

 تعمل دوما ا، التي كانت قائمة بین العمال الجزائریین، حیث كانت إدارتھالعدائیة

  .على تغذیة النعرات الجھویة في أوساطھم، لضرب وحدتھم، والسیطرة علیھم

غیر أن ھذا، ال یعني أن العالقات بین العمال الجزائریین في المناجم كانت 

فقد عبروا عن ذلك . منعدماعدائیة، وتناحریة على الدوام، وأن التضامن بینھم كان 

، 1937التضامن في عدة مناسبات، وبخاصة عند اشتراكھم في إضرابات سنوات 

شھر، رفعوا فیھا أل في الونـزة، بوخـضرة، والكویـف، والتي دامت 1948، 1947

مطالب مھنیة، وواجھوا فیھا متحدین، أعوان الشركات الفرنسیة، وقوات األمن 

  )2(.الفرنسیة

فعلى سبیل المثال، أنتحب أحد النقابیین . عضھم من قیادة النقابةكما تمكن ب

الجزائریین، یدعى رابح َشراك، أمینا عاما لنقابة الكویف، في جمعیتھا العامة 

                                                
  .170. شاللي، المرجع السابق، ص  (1)

حى، ، الذي شارك فيه عمال مناجم الونزة والكويف، عن سقوط قتيال، وعدد من الجر1937أسفر إضراب  )2(
  :أنظر. وتعرض أغلبهم إلى المحاكمة أمام القضاء االستعماري

BENALLEGUE-CHAOUIA, op-cit., p. 206. 
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 القادر ، عبد 1958بینما عّین في عام . 1948 تموز ـ جویلیة 11المنعقدة في 

 العامة للكنفیدرالیة " منتمیة ال،بالونزة "قّوة عاملة  "، أمینا عاما لنقابةمكناسي

     )1(."للشغل

ویمكن القول، أن الحركة النقابیة الفرنسیة في الجزائر، رغم سلبیاتھا 

 ،نسبي على سیكولوجیةالونقائصھا، إال أنھ كان لھا الفضل من دون شك، في التأثیر 

  .الجزائریینبعض العمال وسلوك 

شكال الحدیثة لجبھات األاالنخراط فیھا، والمشاركة في حیث سمح لھم 

تعلم معنى المبادرة، والتنظیم، ووعیھم بوضعھم االستغاللي، ووضعھم ب ،النضال

   )2(.الطبقي

 لمواجھ استغالل أرباب ،ضرورة تشكیل جبھة متضامنةمن ثمة إدراك و

  )3(.إلى اتخاذ مواقف ذات طابع سیاسي أحیاناالعمل، كما دفعتھم 

اتحاد "نقابي جزائري مسؤول في نقابة ، صّرح 1949ماي ففي شھر أیار ـ 

، ]الجزائریین[الشدید الذي خاضھ عمال المناجم النضال « :  بأن،"عمال المناجم

حتى وإن لم یفض دوما إلى تلبیة جمیع المطالب، فإنھ على األقل سمح أحیانا بتكوین 

   »)4(.مناضلین في مكان العمل، یملكون قیمة واضحة ال یشك في أمرھا

أثناء تدخلھ أمام مؤتمر الفیدرالیة ط مسؤول آخر، یدعى دحمان قّسوم، بینما رب

 نضال عمال المناجم الجزائریین بالنضال من أجل تحریر ...« النقابیة العالمیة، 

      »)5(.البالد

                                                
 .1958أوت آب ـ  29 بتاريخ 4146 مراسلة الشركة رقم ،أنظر. تولى منصب سكرتيرها العام )1(

(2) FARES (M.), "La Participation des travailleurs algériens émigrés en France à la lutte de 
libération nationale: 1954-1962", in C. N. E. H, op-cit., p. 111.  
(3) LAHOUEL, op-cit., p. 133.  
(4) BOUALLEG-CHAOUI, op-cit., p. 315. 
(5) Ibid, p. 313. 
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 أن تقف ، االنتظار من السلطة االستعماریة الحاكمة،من غیر الواردفقد كان 

لم یكن في كما  ؛ وأرباب العمل،ئة بین العمالموقف التحكیم في الخالفات الناش

  . ةسیاسیفسر ذلك بأنھ بدوافع  دون أن ی،استطاعة العمال المطالبة بحقوقھم

  

  :ـ بین النضال السیاسي والنضال النقابي

ببطء في منطقة الجزائري، ذو التوجھ االستقاللي، لقد انتشر حزب الشعب 

المسلمین  وجمعیة العلماء ،درالیة النخبةالشرق الجزائري، التي كانت توجد فیھا فی

دة كما أن نظام البلدیات المختلطة، الذي كان یفرض رقابة مشّد. ةبقّوالجزائریین 

  )1(. فیھاه، حال دون انتشارولوج الغرباء إلى المناطق الریفیةعلى 

وقبیل قیام الحرب العالمة الثانیة، أشار تقریر أمني، رفع إلى الجنرال 

افظ عمالة قسنطینة، إلى أن حزب الشعب الجزائري، أّسس خالل ، مح"فاالن"

، خالیا ھامة في مناطق مختلفة 1939 إلى مطلع عان 1937الفترة من نھایة سنة 

  .من شرق البالد، منھا واحدة بمدینة تبسة

وأن .  سنة21 ھم شباب في سن أقل من ،أن أغلب المناضلینكما أشار إلى 

   )2(.1939عتقال القادة، وعملیة التجنید في سنة تطور الحزب قد توقف بسبب ا

 خالیا لحزب الشعب في العدیدكما ذكرت تقاریر للشرطة الفرنسیة، إلى وجود 

  )3(.، كمنجم الكویف، والقنادسةمن المقاطعات االقتصادیة

                                                
الجزء  ،"جتماعيالاحزب الشعب الجزائري، جذوره التاريخية والوطنية، ونشاطه السياسي و" ،)أحمد(الخطيب  )1(

  .240. ، ص1986 األول، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر
(2) KADDACHE, op-cit., tome 1, p. 512. 
(3) BOUALLEG-CHAOUI, op-cit., p. 317. 
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ویمكن القول، أن انتشار حزب الشعب، كان أبطء في مراكز الكویف،  

وھو ما جعل القلیل من عمال المناجم یتمكنون من . ونیةوالونزة، بسبب طبیعتھا القان

  .االنخراط في قسماتھ، بمدینة تبسة أو قریة رأس العیون القریبة من مركز الكویف

وفي ھذا السیاق، ذكر لي أحد عمال مناجم الكویف، ممن ناضلوا في صفوف 

خلیة جبھة التحریر الوطني عند اندالع الثورة، أنھ انخرط في حزب الشعب في 

رأس العیون، ویحضر اجتماعات الحزب بانتظام، وكانت لدیھ بطاقة اشتراك، 

   )1(. دورو12ویدفع اشتراكا بحوالي 

 ولكن ؛الكویف ، أنھ لم تكن توجد أحزاب جزائریة فيكما ذكر عامل آخر

ل إلى أوساط السكان المحلیین، عن طریق الكشافة سّلالت استطاع ،حزب الشعب

  .اإلسالمیة

بمناضلین من  كنت منخرطا في الكشافة اإلسالمیة، وكنا نلتقي لقد « :فاضأو

. مكلفا بالجھةمسؤوال بالحزب، و الذي كان ، مثل السید محمد غنیات،حزب الشعب

وكانوا یحدثوننا عن العلم، وعن االستعمار، .  صوردي10وكنا ندفع اشتراك بقیمة 

ن علمنا سیرفرف عالیا في  وأ،نحل محل المستوطنینوف  وأننا س،وعن االستقالل

  »)2(. والعلم، تجعلنا نعتز بالوطنھم،ثیحدوكانت طریقة . عنان السماء

إلى غایة خمسینیات القرن الماضي، تتجاھل فاألحزاب الوطنیة كانت، 

وكل ما ،  الجزائریة في أوساط الطبقة الشغیلةالمظاھر االقتصادیة، واالجتماعیة

شیوعي بجعل المسألة االجتماعیة تیار الا سمح للمم. كان یدور في الحركة النقابیة

  .من اختصاصھ

   

                                                
  .2006أوت آب ـ  7شهادة أدلى بها إلي السيد يوسف بلغيث، في بيته بالكويف في يوم ) 1(
 .2007أوت آب ـ  11مبروك نصايبية، في بيتي بتبسة، يوم شهادة أدلى بها إلي السيد  )2(
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فعندما كانت تحدث صراعات على الصعید االجتماعي، ومستوى اإلضرابات، 

لم تكن تؤثر في ... «مثل التي حدثت في الكویف، والونزة، وغیرھا من المناجم، 

إن : قت ھو اآلتيوبالتالي، كان اإلشكال المطروح في ذلك الو... األحزاب الوطنیة 

دعم الحركة النقابیة كان یعني المساھمة في إضفاء طابع اجتماعي، وطبقي على 

الحركة الوطنیة، وعلى كفاح الجماھیر، وھو ما كان یتناقض بوضوح مع التوجھ 

  .العام لألحزاب الوطنیة

لقد كانت ھذه األخیرة بصرف النظر عن نضالھا، وموقفھا على صعید التحرر 

 االستعمار، واستقالل البالد، رغم كل شيء، خرساء العتبارات الوطني ضد

  »)1(.، وبورجوازیة ال عالقة لھا بصراع الطبقاتةإیدیولوجی

ال یعد ، 1947قبل سنة   الحریات الدیمقراطیةكان حزب حركة انتصارو

رغم قاعدتھ الشعبیة   في النضال ضد االستعمار،النشاط النقابي سالحا فعاال

ود بعض العمال في ھیاكلھ وج وتشكیل منظمتھ، و،إدارة عملھالعریضة، في 

فإن أیة كان یرى بأن النقابات ما دامت تخضع إلدارة الشیوعیین، و ؛اإلداریة

مساعدة لھا في نشاطاتھا، ھي بمثابة مساعدة غیر مباشرة على تطور الحزب 

  )2(. الجزائريالشیوعي

ف، والونزة وبوخضرة، فعلى سبیل المثال، لّما شّن عمال مناجم الكوی

، لم تھتم األحزاب 1949و، 1948، 1947 سنوات خاللإضرابات دامت أشھرا 

  )*(.، باألمرحزب حركة االنتصارالوطنیة، وعلى رأسھا 

                                                
(1) DJABI, op-cit., p. 109. 
(2) Ibid, pp. 128-129.  

 أشهر، الجوع، 3، الذي دام 1949السيد يوسف بلغيث، أن عمال منجم الكويف، عرفوا أثناء إضراب عام لي ذكر  )*(
. معنا، بل تضامن معنا أيضا عمال المناجم في الغرب الجزائريوكان العمال في المناجم القريبة متضامنين " والفقر، 

.  كغ من الفول األخضر يوميا3وكان نصيب الفرد منا حوالي . كنا نحصل على القليل من المؤونة، وبعض المال
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مفھومان وجود ... «  لخضر قایدي إلى السّیدیعود، حسب  والسبب في ذلك

 كانا یتصادمان من ،متعارضان في الجزائر، لمفھوم الكفاح من أجل التحرر الوطني

  .حین إلى آخر

المفھوم العربي اإلسالمي الضیق، الذي كان یفضل  فمن جھة، كان یوجد

الصراعات السیاسیة القائمة على مشاعر االنتماء التاریخي، والدیني، والثقافي، 

ومن جھة أخرى، كان یوجد المفھوم األممي، القائم على مصالح  والحضاري؛

زاویة التحرر من القمع االستعماري، : ر من زاویتینطبقیة، والذي فھم التحر

  ... وزاویة التحرر من االستغالل االجتماعي 

كان الوطنیون یبجلون دوما ھذا النوع، وھذا المفھوم للكفاح الذي كان یسعي 

بالدرجة األولى إلى التأكید على المظاھر السیاسیة، والوطنیة بدال من المظاھر 

      »)1(.ة، مظاھر االستغاللاالجتماعیة، واالقتصادی

عرفت الحركة العمالیة في الجزائر، مع بدایة الخمسینیات، نشاطا مكثفا، 

مدینتي من تجاوزات ضد العمال المضربین في وغلیانا كبیرا، بسبب ما حدث 

تفاقم معدالت البطالة في أوساط الجزائریین، وعدم ... «وھران، والجزائر؛ و

ریة لمطالب الملتقى الجزائري للنقابات المتحدة، الذي السلطات االستعما استجابة

   » )2(. المھنیة بالجزائرترفع إلیھا انشغاالت مختلف االتحادیا

  

                                                                                                                                     
ركة وبعدما أثر الجوع في العمال بدؤوا يعودون للعمل تدريجيا، ورضوا بشرط الش. وكان هذا يعد بمثابة غذاء أساسي

   .المصدر السابق." إسقاط الخبرة عمن أراد العودة للعمل
(1) DJABI, op-cit., p. 108. 
(2) MERAD BOUDIA (Bachir), "Témoignage sur le Mouvement ouvrier d'Algérie. 
Historique des événements de l'année 1950", MAJALLAT ET-TARIKH, Alger, n° 19, 1985, 
p. 75. 
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: إلى درجة الوعي السیاسي للعمال، بالقولفي تلك الفترة، وأشار مقال صحفي 

انفجر في نفس ...  وال رحمة ،بتطبیق سیاسة االستغالل الذي ال یعرف شفقة« 

 . وتحرك فیھ الوعي القومي،الشعور بالحق في حیاة كریمة] الجزائري[مل العا

ن أ ،مالحظةالو...  وشقائھ ،فأصبح ثائرا على الوضع القائم الذي ھو سبب بؤسھ

 سواء في الجزائر أو في ،1951ماي أیار ـ العمال الجزائریین في مظاھرات أول 

 مرتبطة ، واالجتماعیة،تصادیةن المشكلة االقأ قد برھنوا على اعتقادھم ب،فرنسا

  »)1(. في نیل االستقالل السیاسيإرادتھم وأعربوا عن ،بالمشكلة السیاسیة

االھتمام من ھنا، رأت قیادة حزب حركة االنتصار، أن مصلحتھا تكمن في 

والوقوف في وجھ  بالمظھر النقابي، والنضال الذي كانت تقوده الحركة النقابیة،

 االتحادیات النقابیة على مستوى، وسیطرتھ على الحزب الشیوعي الجزائري

  .الوطني، بھیكلة العمال الجزائریین ضمن نقابة وطنیة

لذا سمحت لبعض عناصرھا النقابیة البارزة، مثل إیدیر عیسات، بتأسیس 

، وتوجیھ عمل المناضلین الوطنیین داخل الحركة النقابیة، "اللجنة النقابیة"

  )2(. الصراعوإعطائھم التعلیمات في إدارة

، تبنى المؤتمرون اقتراح 1953أبریل نیسان ـ وفي مؤتمر الحزب المنعقد في 

 تكون مستقلة عن ،ة للعمالوطنیإنشاء نقابة اللجنة المركزیة للشؤون النقابیة، ب

   )3(."التنظیم النقابي الجزائري"إنشاء ، وقرروا النقابات الفرنسیة

                                                
 4 – 1370 رجـب  27، السنة األولى، الجمعة 3عدد ،المنار، جريدة   "عيد الثورة على الظلم   "،  )محمود(وزوزو  ب )1(

  .2. ، ص1951 مايأيار ـ 
(2) DJABI, op-cit., pp. 111-112. 

(3) ZDRAVKO, op-cit., p. 212. 
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المناضلون  صار ،1953 ، في سنةاألزمة التي عصفت بالحزببعد و

 الذي كان یبدو ،النقابیون أكثر حریة في التوجھ نحو المیدان المناھض لالستعمار

  .لھم األكثر فعالیة

االستقالل الذاتي وقد تجسدت النزعة الوطنیة في العمل النقابي، في تحقیق 

حزیران ي  ف،االتحاد العام للنقابات الجزائریةالنقابي عن النقابات الفرنسیة، بتأسیس 

  )1(.1954جوان ـ 

تلك تراجع عدد الجزائریین المنخرطین في ، 1955ولكن، ابتداء من عام 

 االنخراط في عملیة الكفاح من أجل االستقالل، وشرعوا في تفضبعدما رنقابة، ال

  )2(. الوطنياالتصال بجبھة التحریر

العام،  سؤال حول موقف تلك النقابة من الثورة، قال أمینھا ن عجوابھففي 

موقفا مطابقا ... لقد اتخذت الحركة النقابیة بعد إعالن الثورة « : لخضر قایدي

  ... لمصلحة الحركة الوطنیة ضد االستعمار 

اعتبرنا في تلك الفترة أن أفضل وسیلة للمساھمة في كفاح الشعب الجزائري، 

ضد ھي تحریك مقاومة العمال من أجل مطالبھم الخاصة، والحریات النقابیة، و

  .القمع، ومن أجل مطالب تخص األجور، وتحسین األوضاع المعیشیة

وأن ھذا النضال الذي قدناه على صعید نقابي ومطلبي بحت، باالرتباط طبعا 

مع نضال ذو طابع سیاسي أكثر، كان أفضل مساھمة من النقابات الجزائریة في 

  »)3(.المقاومة العامة للشعب من أجل الحریة واالستقالل

                                                
(1) BOUALLEG-CHAOUI, op-cit., p. 279. 
(2) MEYNIER (Gilbert), "Histoire intérieure du F. L. N. 1954-1962", Casbah editions, Alger, 
2003, p. 522. 
(3) ALLEG, op-cit., p. 198. 



                                                .ظروف العمل السیاسیة: 2الفصل الثاني ـ               المبحث 
 

 104

 اندلعت ثورة التحریر الوطني، طال القمع االستعماري النقابیین وعندما

نوفمبر، تشرین الثاني ـ  5الجزائریین، وكذا حزب حركة االنتصار، حیث ُحّل یوم 

وتعرض المناضلون لحمالت التفتیش، واالعتقاالت وتوجیھ االتھامات، وتم إغالق 

  )1(.مقرات النقابات

الحركة العمالیة الجزائریة، وتنظیماتھا  وأدى إلى حدوث تحول ھام في تاریخ

النقابیة، حیث ازدادت الھّوة اتساعا داخل الحركة النقابیة، حول المسألة الوطنیة، 

وصارت عاجزة عن ببلورة موقف ثابت، وبرنامج متناسق لھ عالقة بالتطور 

الوطني، وبّین مدى تمسكھا بالنضال من أجل تحقیق مطالب اجتماعیة، واقتصادیة 

  )2(.تةبح

وأدرك النقابیون الجزائریون، أن ھدفھم من تحقیق العدل االقتصادي، 

غیر أن انقسام . واالجتماعي، یتطلب قبل كل شيء القضاء على النظام االستعماري

البرولیتاریة الجزائریة إلى منظمات نقابیة مختلفة، وقمع السلطة االستعماریة حّد من 

  .ھدفھا الرائز

التحریر الوطني، قّدرت أھمیة الطبقة العاملة في تطور ومن الثابت أن جبھة 

لم تلعب ورقة الجبھة االجتماعیة إال بشكل ... «  وتثویر المقاومة المسلحة، غیر أنھا

  .تدریجي

 عدم قدرتھا على مراقبة لخشیتھا من ،رت عملیة تأسیس مركزیة نقابیةأّخو

 كما أنھا .رالیة العامة للشغلنقابة الكنفیدنقابة جزائریة معظم مناضلیھا قدموا من 

شرك أكبر عدد من العمال في انتظرت من نقابة االتحاد العام للعمال الجزائریین أن ت

  »)3(.الكفاح المسلح

                                                
(1) GALLISSOT, Maghreb Algérie..., t. 1, op-cit., pp. 302-303. 
(2) AL-AYACHI, op-cit., p. 51. 
(3) MEYNIER, op-cit., p. 524. 
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، مع ادعائھا انفرادھا بقیادة الثورة، ال تملك  الوطنيآنئذ كانت جبھة التحریر

قابة تابعة لھا، وتعكس لذا شعرت بالحاجة إلى ن. في عالم الشغیلة سوى ھیاكل بدائیة

  )1(.أوامرھا، وتجّند العمال بشكل أوسع ضمن إطار حركتھا العامة

 الذي كان یخص مطالب اجتماعیة، إلى ، األول العمالتراجع ھدفذلك وب

  .تحقیق االستقاللالعمل من أجل  المبدئيوصار ھدفھم . المرتبة الثانیة

فیفري شباط ـ  24ریین، في االتحاد العام للعمال الجزائنشاء نقابة وكان إل

ردا على انشغال آخر لجبھة التحریر، یتعلق بالتصدي للتأثیر الكبیر لحزب ، 1956

 مصالي، على العمال الجزائریین في لحاجالحركة الوطنیة الجزائریة، التابع ل

   )2(.المھجر، وفي بعض االتحادات المھنیة

" لنقابي للعمال الجزائرییناالتحاد ا"خاصة وأنھ، ّأسس أسبوعا من قبل، نقابة 

استغالل المد الوطني في أوساط العمال، والبحث عن دعم دولي ... « وسعى إلى 

  »)3(".الحّرة الدولیة للنقابات ةالكنفیدرالی"من خالل انخراطھا في صفوف 

وبذلك قّدمت تلك النقابة، العمل السیاسي على العمل النقابي، رغم غطائھا 

  .مشروط لجبھة التحریر الوطنيال غیرا الشرعي، حیث منحت دعمھ

الطبقة العاملة ال یمكن أن تطالب ... « : فقد أشار مقال ألحد مسؤولیھا إلى أن

 تامالبتحسین مستوى المعیشة، ما دامت الجزائر لم تتحصل على استقاللھا 

  »)4(.كاملوال

العمل النقابي، « : ، أن1956أوت آب ـ  20وبینت أرضیة مؤتمر الصومام 

لذي ظل مّدة طویلة محصورا في إطار المطالب االقتصادیة، واالجتماعیة للبالد، ا

                                                
(1) ALLEG, op-cit., pp. 197-198. 
(2) Ibid, p. 199. 
(3) Ibid, p. 200. 

  .12. ص، 1957نوفمبر تشرين الثاني ـ  1، 11العدد ،  المجاهد)4(
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تحّول بفضل وجود مركزیة نقابیة وطنیة، إلى معّجل في الكفاح من أجل الحرّیة، 

  »)1(.االجتماعیةوالعدالة 

، في بدایة األمر، في المنطقة  التحریر الوطنيانحصر تواجد نقابة جبھة

زائر، ومنع من انتشارھا في شرق البالد، حالة الطوارئ الوسطى والغربیة للج

  )2(.المفروضة بسبب الثورة

، تمكن 1956أن في أواخر سنة " مینیيجلبیر "ویؤكد المؤرخ الفرنسي، 

أوساط عمال سكك  من تأسیس فروع لھا بالشرق، حیث تأصلت في مناضلوھا

  )3(.الحدید، عمال مناجم الكویف، جبل العنق والونزة

في  ین الثوریینالمناضلأحد  ،ن ھذا االدعاء فّنده السید بلقاسم زبیريغیر أ

في للعمال الجزائریین  عن سؤالي حول انتشار نقابة االتحاد العام إجابتھ، في الونزة

لم تستطع نقابة االتحاد العام « : ، ومدى انخراط العمال فیھا، بالقولتلك البلدة

ألن العمال في ذلك الوقت، كانوا . ا بالونزةاالنتشار بین العمال، أو فتح فروع لھ

یعانون من الجوع والفقر، وكانوا یخافون من الطرد والحرمان من السكن أو 

  » )4(.الترقیة

 5لقد برھن العمال الوطنیون الجزائریون، من خالل المشاركة في إضراب 

ا لھ ، الذي دعت إلیھ جبھة التحریر الوطني، رغم ما تعرضو1956جویلیة تموز ـ 

 على ید زبانیة االستعمار، عن دعمھم غیر المشروط للكفاح من أجل تحریر من قمع

  .البالد، بینما ارتمى المناضلون النقابیون في أحضان الثورة

                                                
(1) GALLISSOT, op-cit., p. 317.  
(2) Ibid, p. 309. 
(3) MEYNIER, op-cit., p. 524. 

  .2005 جوانحزيران ـ  16حوار أدلى به إلي السيد بلقاسم زبيري، في بيته بالونزة بتاريخ  )4(
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، ومعركة مدینة الجزائر 1957 كانون الثاني ـ جانفي 28ولكن بعد إضراب 

في ام للعمال الجزائریین علالنھایة النشاط المنظم لإلتحاد الشھیرة، بدأ العد العكسي 

وبالتالي صار من غیر  من مسؤولیھ،  نقابي مسؤول183حیث تمت إدانة . بالدال

 ،تم نقل مقر قیادتھا إلى الجارة تونسإذ . الممكن اإلبقاء على المركزیة في الجزائر

  .حافظ على استمراریتھاحتى ُی

 النقابة في تنظیم  وبذلك حل المحافظ السیاسي في جبھة التحریر الوطني، محل

فكان یتصل بھم، ویحّدد لھم واجباتھم إزاء ثورتھم ووطنھم، . صفوف العمال

بفضل «         : ویشرح لھم البرنامج السیاسي للثورة، وبناء علیة صار العامل

اإلصالح الذي أدخلتھ الثورة على نفسیتھ، وفكره ومعتقداتھ، یؤمن أنھ ملك للشعب 

  »      )1(.یضحي بحیاتھ في سبیلھ

الشرق الجزائري، مناطق مثل بقیة وبالنسبة للمنطقة فضاء بحثنا، فقد كانت 

مجاال للتجارب على الصعیدین السیاسي، والنقابي؛ ومنطقة تمثل خصوصیات 

فقد كانت أكثر عددا من حیث السكان، وأقل . معلومة، مقارنة مع بقیة جھات البالد

في المجال االقتصادي؛ األمر الذي نسبة في درجة االستیطان، وأضعف تطورا 

أھلھا، ألن تكون متوفرة على العناصر األكثر كفاحا، وعددا، ووعیا في اإلدارات 

  .النقابیة

الجھة األكثر حساسیة، واألكثر تأثرا ... « : وكانت على الصعید السیاسي

 ففیھا كانت. بالمشرق في البالد، وتفتحا على األفكار القادمة من الشرق األوسط

توجد المنظمات الوطنیة، والسیاسیة، والدینیة األكثر أھمیة، ولذلك كان یوجد في 

                                                
. ، ص1994، منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر "الحياة الروحية في الثورة الجزائرية" ،)محمد(زروال  )1(

49.  



                                                .ظروف العمل السیاسیة: 2الفصل الثاني ـ               المبحث 
 

 108

الحركة النقابیة، والحركة السیاسیة المسیرین األكثر شھرة في المنظمات 

  »)1(.السیاسیة

وقد وصف أحد القیادیین النقابیین، الذین جابوا، في أواخر األربعینیات، منطقة 

في تلك الفترة كثرت ... « : لسیاسي والنقابي فیھا، بالقولالمناجم الحدودیة، الوضع ا

تمثلت في . حركات اإلضراب، والمطالب، وكانت الحیاة جد نشطة، وُحبلھ باألحداث

  » )2(.عقد اجتماعات، ومؤتمرات للعمال، بما فیھم عمال المناجم

ولكن ذلك النضال النقابي المشحون بالصراعات، لم یغیر في شيء من 

كما لم یساو . المھنیة والمعیشیة، ولم یحررھم من االستغالل الرأسماليأوضاعھم 

وحالت األمیة المتفشیة في . بینھم وبین العمال األوربیین في الحقوق المھنیة

  .العمل النقابي بفعالیة، وبشكل حقیقيصفوفھم، وقلة خبرتھم، دون تسییرھم 

خالل أن  التاریخیة، آخر قادة الوالیة األولىویذكر السید الطاھر زبیري، 

  لیةـات المحـخمسینیات القرن الماضي، ترشح أخوه األكبر بلقاسم، في االنتخاب

ألن الشعب « : ار، إال أنھ لم یفز، وذلك، كما یقولبالونزة باسم حزب حركة االنتص

] كان[ فالخوف من بطش فرنسا، وأعوانھا . كان یحب الوطنیة، لكنھ لم یكن یفھمھا

فئة الموظفین، الذین كانوا یتمتعون بقدر من الوعي ] قلوب[اصة یمأل القلوب؛ خ

أظھروا انتماءھم ] ھم[السیاسي، ولكنھم كانوا یخشون من فقد مناصب عملھم، إن 

  »)3(.ألي من األحزاب السیاسیة الجزائریة، وخاصة حزب حركة االنتصار

                                                
(1) DJABI, op-cit., p. 125. 
(2) Ibid, p. 93. 

  .36. ر السابق، صصد، المزبيري )3(
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عیھم فبدال من أن یتطور الوعي الطبقي لعمال المناجم، بشكل متواز مع و

الوطني، تطور معھ جنبا إلى جنب؛ ولم تنقلب الصورة إال عندما ظھرت في سنة 

  )1(".االتحاد العام للعمال الجزائریین"، نقابة 1956

وفیما یخص النشاط النقابي داخل المراكز المنجمیة، نجد أن العمال 

تي كانت ال" الكنفیدرالیة العامة للشغل"الجزائریون كانوا یناضلون في صفوف نقابة 

ال ... العمل النقابي « : تتبع الحزب الشیوعي الفرنسي، وكانت تعّلم مناضلیھا أن

... یھتم بالسیاسة، وال یكترث باتجاھات العمال السیاسیة، وال بمعتقداتھم الدینیة 

الحركة النقابیة ما ھي إال تجمع كافة الشغالین في صلب منظمة كفیدرالیة للدفاع عن 

  »)*(.مصالحھم المھنیة

بینما لم یصل من . وكان أغلب قیادیي النقابة من الفرنسیین الشیوعیین

  .الجزائریین إلى مراكز القیادة إال القلة القلیلة

أن توجد نقابات ذات أغلبیة  ... «، يفمن المفارقات، یقول السید لخضر قاید

جم مسلمة، ولكنھا مسیرة من طرف أوربیین، مثلما ھو الشأن في نقابة عمال منا

" ... لوبي"ففي الونـزة مثال كان یسیر النقابة مھندسا یدعى ... الونزة، والقنادسة 

وكان علینا شرح الوضع للعمال للوصول إلى تنصیب عامال مسلما على رأس 

النقابة، والتوجھ في الوقت نفسھ باتجاه العمال المسلمین، وكذا العمال الوطنیین 

  .إلشراكھم في التأطیر

                                                
(1) DJEGHLOUL, op-cit., p. 100.  

- 1924: الحركة النقابية الوطنية الشغيلة بتونس "، )عبد السالم(ي بن حميدة من خطاب فرحات حشاد، وارد ف )*(
 .198-197.  ص،1984 ،جماعية، دار محمد علي الحامي، تونس. ، تر"1956
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، عندما تأسست 1954 ھذا العمل بعض السنوات وإلى غایة سنة وقد تطلب منا

في بعض الحاالت كان علینا التوجھ إلى ". االتحاد العام للنقابات الجزائریة"نقابة 

  »)1(.العناصر الوطنیة، وھو لیس باألمر الھین

جم الونزة أسسوا اوفي سیاق متصل، یذكر السید الطاھر زبیري، أن عمال من

الخالف الذي وقع بین أحد قیادات الحزب ... « : نقابة جدیدة، إثر، 1950في سنة 

ذات النزعة " الكنفیدرالیة العامة للشغل"المنخرطین في ] حركة االنتصار[

واستغرقت األزمة أكثر من ... وبّین األمین العام لھذه النقابة الجدیدة ... الشیوعیة 

ولھذا . صفوف النقابةمن الجزائري سنة، وانتھت بطرد مناضلي حزب الشعب 

  » )2(.أسس المناضلون المطرودون نقابة خاصة بھم

ما یجعلھم مھّددین ] ... لدى إدارة المنجم[ وقد كانوا معروفین ... « ویضیف، 

بحرمانھم من حقوقھم االجتماعیة، في حال اكتشاف السلطات االستعماریة لمیوالتھم 

   »)3(.التحرریة] ھكذا[ 

، الخاصة بأعضاء لجنة المؤسسة، شھد 1953أبریل  نیسان ـوفي انتخابات 

التمثیل العمالي الجزائري بمناجم الونزة، تطورا ملحوظ، حیث حدث ألول مّرة، 

  )4(.تفوق عددي لممثلي العمال الجزائریین عن األوربیین

ولما اندلعت الثورة التحریریة، لم ینتظر العمال الجزائریون في مناجم المنطقة 

، حتى یفجروا طاقتھم في  للعمال الجزائریینیالد نقابة االتحاد العامممجال البحث، 

فقد التحق البعض منھم بصفوفھا، وھیكلوھا، وقادوھا، وساھموا . وجھ االستعمار

  )5(.بقّوة في  تطورھا
                                                

(1) DJABI, op-cit., p. 117. 
  .45. ر السابق، صصد، المزبيري )2(
  .46.  نفسه،  صصدرالم )3(

(4) C. G: année 1953, op-cit., Note de Service, n° 1033 du 17 avril 1953. 
  .أنظر الفصل الخامس من هذه األطروحة )5(
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العطف على تحقیق تقویة روح الكفاح ببینما ساھم من استمر في العمل، في 

دفع اومة إلى تأیید عملي عن طریق بتحویل المق، جیش التحریر الوطني

عمال المساعدة على تنفیذ األ، و بالمؤن والمتفجرات، وتجھیز المجاھدیناالشتراكات

 ،اإلضرابات التضامنیةاالستجابة لمطالب ، ودائیة ضد مصالح االستعمارفال

  .واإلضرابات السیاسیة

ثنا، الظروف الصعبة التي مرت بھا الثورة في المنطقة مجال بحكما أن 

والرقابة المشّددة التي فرضت على المراكز المنجمیة، لحمایتھا من ضربات 

الفدائیین الجزائریین، لم تسمح بتطور النضال النقابي الوطني فیھا، وتنفیذ برنامج 

  .القیادة الوطنیة للثورة، فیما یتعلق بھیكلة العمال الجزائریین

 مالعام للعالة لإلتحاد لجنة تابعأن برنامج طرابلس، أوصى بتنصیب ورغم 

، إال أن ذلك على مستوى كل مرتبة من مراتب جیش التحریر الوطنيالجزائریین، 

  )1(.الرابعة، والوالیة الثالثةالوالیة اقتصر فقط على 

 وفي األخیر، یمكن القول، أن النقابات الفرنسیة، التي كانت تنشط في الجزائر

ثیر الشیوعي، وكانت قواعدھا جزائریة خالل العھد االستعماري، كانت خاضعة للتأ

بینما كانت نقابة . في الغالب، ولكن تقالیدھا كانت فرنسیة، وبالتالي لم تكن وطنیة

االتحاد العام للعمال الجزائریین، التي ھي نقابة جزائریة ذات نزعة وطنیة، تمیل 

  .إلى مزج الثورة االجتماعیة بالتحریر الوطني

طابع الصراع  ر، خالل ثورة التحری،لجزائراتخذ الصراع الطبقي في او

 ولذلك كان الھدف .الوطني، وكانت قضیة الطبقة العاملة متداخلة مع القضیة الوطنیة

المنشود من مشاركة العمال في الكفاح المسلح، لیس فقط االستقالل، وإنما أیضا، 

  .لة الجزائریةعامطبقة الالعام لحیاة التحسین ال
                                                

(1) MEYNIER, op-cit., p. 158. 
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 ،صرت في نطاق المطالب االقتصادیة التي طالما ُح،یةن الحركة النقابكما أ

 قد أصبحت حافزا على ،بقیت بمعزل عن النشاط العام الشامل وُأ،واالجتماعیة

 بعد أن كانت عائقا ، والعدالة االجتماعیة،الكفاح ضد االستعمار من أجل الحریة

  .یعطل ھذا الكفاح
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  .ةظروف العمل االجتماعیة والثقافی: المبحث الثالث

  

یجمع الكثیر من المؤرخین، الذین درسوا جوانب من الحیاة االجتماعیة للمجتمع 

الجزائري في فترة االحتالل الفرنسي، على أن سیاسة الجمھوریة الثالثة التي قامت 

؛ )1(على مصادرة أراضي الجزائریین، وطرد الرعاة، ومربي الماشیة من الغابات

- 1900سّببت، خالل الفترة بین سنوات ومحاصرتھم بمختلف أنواع الضرائب، ت

تحریر قّوة العمل، وتحویل الفالحین الجزائریین إلى خماسین أو ، في 1930

  .عاطلین عن العمل تماما

 )2(،%13,68، وعدد عمال الزراعة بنسبة  %5,8حیث زاد عدد الخماسة بنسبة 

قر الترحال،  إفقار الفالح الجزائري، وتراجع نشاطھ االقتصادي، وتقھ «:وأدت إلى

  »)3(.وحدوث تغیرات عمیقة في المجتمع المسلم

فاألشكال األولى للتغلغل االستعماري بالجزائر، حّولت العدید من الشرائح العاملة 

سواء بالقطاع الزراعي أو الحرفي، إلى َعَمَلٍة یعیشون على قّوة عملھم، وأّثر في 

  )4(.ت الفرنسیة الرأسمالیةانتقالھم إلى العمل باألجرة في المناجم لدى الشركا

ویمكن أن نستنتج من مضمون التغیر، الذي مس بنیة السكان النشطین، ومواقعھم 

اد العاملین ، حدوث تقلص نسبي في أعد1952-1936بھرم اإلنتاج بین سنوات 

                                                
إلـى  .  ألف هـ400، تضاعفت الملكية األوربية في الشمال القسنطيني، من 1917 و 1880 ذكر أجيرون أن بين      )1(

ـ  820 ـ 145.560ر االمتياز    وبلغت مساحة الغابات، التي منحت في إطا       ،. ألف ه ـ 194.159من مجموع   .  ه .  ه
  :أنظر

AGERON (CH. R.), "Les Algériens musulmans et la France: 1871-1919", t. 2, P. U. F., Paris 
1968, p. 769.   
(2) Recueil des conférences:" L'Etoile Nord-Africaine et le mouvement national algérien. 
Actes du colloque du 27 février au 1 mars 1987", Editions A. N. E. P., Alger, 2000, pp. 67-
68. 
(3) AGERON, op-cit., p. 737. 
(4) MEGHERBI (Abdelghani), "La Paysannerie Algérienne face à la colonisation", édition  
E. N. A. P, Alger 1973, p. 5. 
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 10,6(لصالح قطاع المناجم، والصناعات اإلستخراجیة  %)15,1(بقطاع الزراعة 

.(%)1(  

، لم تقدم الصناعة الرأسمالیة، التي أصابھا ركودا، فرص 1954وإلى غایة سنة 

تؤكد ذلك بنیة استخدام الجزائریین خارج قطاع « عمل ثابتة ومجزیة، كما 

 الزراعة، في تلك السنة، والتي تكشف عن تقلقل استخدام الكادحین والجماھیر

  »)2(.المكّدحة

لجزائریین، على اإلقبال على وفي المنطقة الحدودیة الشرقیة، أجبر بعض الفالحین ا

العمل بأجور زھیدة في المناجم، التي ظھرت في المناطق الداخلیة المعزولة، كقطب 

«  ".بالبرولیتاریة البائسة"مشكلین بذلك ما یمكن تسمیتھ، . جذب للید العاملة البسیطة

یة ر لألقلفالتدمیر االقتصادي، واالجتماعي، الذي تعرض لھ المجتمع الجزائري، وّف

  »)3(. عاملة رخیصة، وبأعداد كبیرةاید... األوربیة وللسوق الفرنسیة 

وكان نظام األجور، یصّنف العمال الجزائریین في األقسام، التي تكون أجورھا ھي 

مما انعكس سلبا على . األدنى بحكم التفاوت بینھم، وبین المستوطنین في المواطنة

ة ناقصة، ومسكن غیر الئق، وعجز فاألجر المتدني یعني تغذی. وضعھم المعیشي

وھذا ما كان یدفع بالعدید منھم إلى مغادرة العمل . عن مقاومة األمراض المزمنة

  .دون إعالم مسبق كما ینص القانون، والسماح في حقوقھ

وساعدت المناطق الداخلیة، التي سیطرت علیھا الصناعة اإلستخراجیة على تثبیت 

داخل شبكة قرى استیطانیة، ومدن صغیرة، العدید من القرویین بشكل دائم، 

  )4(.ومتوسطة مثل الونزة، وبوخضرة
                                                

 . 344. ق، ص المالكي، المرجع الساب)1(
 .461 .، المرجع الساق، صاشنهوبن  )2(

(3) KADDACHE (Mahfoud) & SARI (Djilali), "L'Algérie dans l’histoire. La résistance 
politique.1900-1954", Alger, O. P. U & E. N. A. L., 1989, p. 135. 
(4) KADDACH, Histoire …, t. 1, op-cit., p. 219. 
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سأركز في ھذا المبحث، على ثالثة عناصر، أخالھا كافیة لتقدیم تصور واضح عن 

  ، الظروف السكنیة،الظروف المعیشیة: ظروف عمال المناجم االجتماعیة، وھي

  . والوضع الثقافي،األوضاع الصحیة

  

  :شیةـ الظروف المعی

لقد تعرض الجزائریون بعد مساھمتھم القویة في مجھود الحرب العالمیة الثانیة، 

، لحالة إفقار مدقع، 1954نوفمبر تشرین الثاني ـ وإلى غایة اندالع ثورة الفاتح من 

« : و. فعاشوا في بطالة وبؤس. وتحملوا لوحدھم النتائج الخطیرة للزحف الریفي

 المناجم أو في سكك الحدید، والموانئ، ومزارع عانى الذین حصلوا على عمل، في

المستوطنین، من مخاطر العمل غیر المؤھل، ذو األجر المتدني، والمدّعم بالتمییز 

  »)1(.العرقي

 في ذات الوقت، تم تسریح عشرات اآلالف من المجّندین الجزائریین، الذین أضیفوا 

وساط ھذا النسیج وكان سوء التوظیف، والبطالة في أ. إلى صفوف البطالین

  )2(.االجتماعي للریف الجزائري، مستورا بفضل التضامن األسري

كما أشارت التحریات، التي تمت بعد نھایة الحرب، في كامل المقاطعات اإلداریة 

بالجزائر، إلى أن نصف سكان بلدیات الجزائریین، كانوا من الفقراء، یواجھون 

  )3(.یومیا مشاكل العیش والبقاء

فثالثة أرباع . یعانون من نقص بائن في األغذیة الواقیة« : ھم كانواوأضافت أن

السكان كانوا محرومین تماما من الحلیب، واللحوم، والبیض، والمواد الدسمة ذات 

                                                
(1) BOUALLEG-CHAOUI, op-cit., p. 90. 
(2) Recueil des conférences, op-cit., p. 71.  
(3) KADDACHE, op-cit., pp. 217-218. 
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النوعیة الجیدة؛ وإذا أمكنھم تلبیة حاجاتھم الحراریة، فبفضل استھالكھم للسكریات 

  »)1(.یر متوازنة من حیث النوعیةوفي كل األحوال، تعد ھذه الوجبات غ. بإفراط

في % 5وبما أن الید العاملة األوربیة في المستعمرة كانت قلیلة، وال تمثل سوى 

المجموع، والتجھیز اآللي كان منعدما، استغلت المؤسسات الرأسمالیة االستعماریة، 

ي وفرة العمالة الجزائریة، وتدھور أوضاعھا االقتصادیة، لتشغلھا بأبخس األثمان، ف

 إذ لم یكن من حق العامل ؛العدید من األعمال الیدویة، في المزارع، والمناجم

  .الجزائري غیر المؤھل، اختیار نوع العمل الذي یناسبھ

بروز « وترتب على توسع قطاع الصناعات االستخراجیة، وتجھیزات األساس، 

اوحت عالقات اجتماعیة من طبیعة رأسمالیة، وأفرز مظاھر اجتماعیة عمیقة، تر

قطاع بین التفقیر المتزاید لقطاعات عریضة من سكان األریاف العاملین ب

  »)2(.الزراعة

كان قطاع المناجم، خالل العھد االستعماري، من القطاعات التي تتطلب ید عاملة 

وبما أن منطقة الحدود الشرقیة الجزائریة، كانت منطقة جبلیة . كثیرة، وغیر مؤھلة

رداء، ال تصلح إال للرعي، وال یمكن االعتماد علیھا في معزولة، وأغلب أراضیھا ج

تحقیق االكتفاء الذاتي، ومناخھا متذبذب، فإنھا لم تكن منطقة جذب لالستیطان، 

  .وللرأس المال الزراعي األوربي

وفي مثل ھذه . وبالتالي كانت فرص التشغیل فیھا إذا ما استثنینا المناجم، قلیلة جدا

برولیتاریة الجزائریة، تناضل یومیا ضد ظروف الحیاة الظروف، كانت الطبقة ال

)3(.األكثر صعوبة، وتبیع قّوة عملھا بأسعار بخسة
  

                                                
(1) Ibid, p. 219. 

 .343. ، المرجع السابق، صالمالكي )2(
(3) ELSENHANS, op-cit., pp. 293-294. 
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حیث . وقد تأثر سكان المنطقة فضاء بحثنا كثیرا، بانعكاسات الحرب العالمیة الثانیة

تدھور مستواھم المعیشي بشكل كبیر، وعانوا من ندرة السلع االستھالكیة 

  )1(.وبخاصة في األریاف. ع أسعارھاالضروریة، وارتفا

كما تأثرت شركات التعدین بالمنطقة مجال بحثنا، بالتقلبات االقتصادیة التي ھزت 

. المستعمرة، وانعكس ذلك بشكل مباشر على األوضاع المعیشیة لعمالھا الجزائریین

 فقد اضطروا تحت طائلة الفاقة، وندرة التموین إلى اختالق الحیل، وفعل المستحیل

  .والحفاظ على مناصب عملھم .لضمان قوت عیشھم

فعلى سبیل المثال، كان المصابون منھم یدارون عن إصاباتھم، ویستمرون في 

العمل، ولجأ آخرون إلى كفالة ربائبھم، أو أبناء إخوتھم، وأخواتھم للحصول على 

لعائلیة، أو كانوا ینسبون إلیھم أبناء وھمیین للحصول على المنحة ا. المنحة العائلیة

تبلیغ كاذب عن الحالة "بالرغم من أن ذلك كان یعرضھم للمتابعة القضائیة بتھمة، 

  )*(."المدنیة

وكانت الشركات، بحكم تواجد المراكز المنجمیة في مناطق معزولة، ھي الممّون 

الرئیس لسكان المركز بالمواد االستھالكیة الضروریة، سواء منھا المواد الغذائیة 

 األلبسة واألحذیة، أو مواد التدفئة وطھي الطعام، كالخشب والفحم األساسیة، أو

  .الحجري؛ من خالل مراكزھا التجاریة

حیث تقتني تلك المواد . كانت تمارس معھم تجارة مربحة ولو بھامش صغیركما 

  .بأسعار الجملة، وتعید بیعھا بأسعار القطعة، مما كان یدر علیھا أرباحا

 نمط معیشتھم بشكل غیر مباشر، وسعت إلى إدخالھم في وبذلك حاولت التأثیر على

لجأ إلیھ أرباب العمل، وأجبروا بموجبھ العمال على ... « : نظام المقایضة، الذي
                                                

(1) BOUALLEG-CHAOUI, op-cit., p. 259. 
 بسنة ويوم سجن، جم الونزة،اأحد العمال الجزائريين في منعلى االستعمارية كم االمحإحدى  تم، حك1949 عامفي  )*(

 .136. شاللي، المرجع السابق، ص.   أنظر.ألنه زور وثائق للحصول على المنحة العائلية
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بالمنجم، وبالتالي إنفاق جزء من رواتبھم في المحالت التجاریة التي كانت تتواجد 

  »)1(.یحققون فوائد ولو بسیطة على حساب أجور العمال

 عمال المناجم كثیرا خالل تلك الفترة، من ندرة حادة في العدید من المواد وقد عان

الغذائیة، وكان األمر سیان سواء بالنسبة للذین كانوا یعتمدون على الشركة في 

مما دفع العدید منھم إلى مغادرة المنجم . التموین، أو الذین یعتمدون على بلدیاتھم

  . مویناللعمل لدى مؤسسات أخرى، أفضل دخال وت

  

، مرتین ونصف عما كان علیھ 1948 عام خاللتضاعف عدد السكان الجزائریین 

مما حال دون تحسن الوضع االقتصادي لغالبیتھم، وأبقى على . 1936في سنة 

 وإلى غایة سنة )2(منھم ممن كانوا یعیشون على الفالحة؛ % 78ضعف موارد 

ن یعیشون في مرحلة االقتصاد كان أكثر من ثلثي ھؤالء السكان ال یزالو« ، 1954

و كانوا ال یشكلون من الناحیة االقتصادیة طبقة فالحیة ... المعیشي قبل الرأسمالي 

  »)3(.مستقلة؛ بل تجمعا من أنصاف البرولیتاریا

، أن منطقة الشرق 1954وأكد آخر إحصاء سكاني أجري بالجزائر، في سنة 

من % 39,5حیث مثلت نسبة . الجزائري، كانت أكثر المناطق سكانا في البالد

 ملیون نسمة؛ وكانت أكثر المناطق تعمیرا 3,4مجموع سكان الجزائر، الذین بلغوا 

 19  بنسبة، واألقل من حیث األوربیین %42حیث بلغت نسبتھم بالسكان األصلیین 

%.)4(   

                                                
(1) GATZ (Florence), "Evolution des conditions de travail, et de vie des ouvrier houillers", 
[en ligne], Disponible sur <http://www. Hermes.be.> (Page consultée le 9 juin 2006). 
(2) KADDACHE, op-cit., p. 740. 

 .131-129.  صالمرجع السابق، ،أجيرون )3(
(4) Guide de l’industriel, "Etude sur le développement industriel de l’Est algérien", Résumé 
d’une étude de branche publiée par l’Institut pour l’étude et le développement de l’industrie 
en Algérie. S. E. D. I. A. Caisse d’équipement pour le développement de l’Algérie, p. 8. 



                                              .ظروف العمل االجتماعیة والثقافیة: 3الفصل الثاني ـ                المبحث 
 

 119

غیر أن معّدل التشغیل فیھا كان ضعیفا، ففي الوقت الذي بلغت فیھ نسبة السكان 

وحسب  %. 4,2من مجموع السكان، ارتفعت نسبة البطالة إلى  % 40ین النشط

-1954اإلحصاء المذكور، كان یتوجب على السلطات الحاكمة، توفیر بین سنوات 

من  % 50 ألف منصب شغل سنویا، كحد أدنى؛ خاصة وأن 30، نحو 1959

   )1(. سنة20الجزائریین، كانوا من فئة األعمار األقل من 

حیث نزل من . 1954یبھا من إجمالي دخل الجزائر، مقارنة مع سنة كما تراجع نص

. وبالتالي تراجع الدخل الفردي، وضعف مستوى التشغیل %. 23,8إلى  % 26,2

 ألف شخص قادر على العمل، 950من أصل ... « : وتذكر بعض اإلحصائیات أن

جزئیة أو  ألف یتوفرون على دخل، ویمارسون في الغالب أشغال إما 650كان فقط، 

  »)2(.فاقتصاد الشرق الجزائري كان ال یوفر سوى دخال متوسط ضعیفا جدا. ثانویة

وضرورة منافسة المواد المستوردة، وعملیات التحویل  البحث عن اإلنتاجیة،وأدى 

التقني المفروضة من قبل المؤسسات األم، إلى استبدال تقني واسع، نجم عنھ إلغاء 

 18679 في قطاع المناجم، والمناجم المكشوفة من الوظائف، وانحسار االستخدام

  )3(.1954 في سنة 13331 إلى 1948منصب شغل في عام 

د الفرنسیة إلى التناقض الواضح بین ائجرإحدى ال، أشارت 1954أوت أب ـ وفي 

المساكین، ... « : المستوطنین، بالقولنمط عیش نمط عیش الجزائریین و

 تعایش الرخاء والبؤس، الوفرة الكبیرة والفاقة الغاضبون، المحبطون یشھدون دوما

السیطرة المفرطة على جمیع األمالك ] أي المستوطنین[المدقعة، فعند البعض 

  »)4(.المادیة، وعند البعض اآلخر الحرمان من كل شيء

                                                
(1) Ibid, p. 9. 
(2) Ibid, p. 1. 

 .370 .بن اشنهو، المرجع السابق، ص )3(
(4) LAHOUEL, op-cit., pp. 112-113. 
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وعشیة اندالع الثورة التحریریة، بلغ الحال بسكان المنطقة الحدودیة، أن صاروا في 

د ارتفعت معدالت البطالة، واستقرت األجور، بینما ارتفعت فق. شغف من العیش

بسبب كما مر معنا، التضخم الذي ضرب اقتصاد . أسعار المواد الغذائیة األساسیة

  .الجزائر، وتداعیات ثورة التحریر الوطني

ال یعزى كما یذھب البعض إلى النمو الدیمغرافي الذي عرفتھ الجزائر آنذاك، « : فـ

وي یتعلق بشروط استعمال األرض والتوجیھ الخاص ألھم وإنما سببھ بنی

  »)1(.المضاربات االستعماریة

بالقسم اإلداري " غیشار"وفي أواخر خمسینیات القرن الماضي، ذكر الضابط 

الشيء « : المتخصص بدوار المریج، والذي كان معظم عمال الكویف منھ، بأن

مستوى المعیشي للسكان، في بلدة المؤكد باألرقام والدقیق، ھو التدھور المفاجئ لل

 1893ازداد عدد سكان المریج، بین سنوات ... المریج، منذ حوالي نصف قرن

. ، بحوالي مرتین، في حین انخفضت القیمة الغذائیة لدیھم إلى النصف1957و

  »)2(.وبالتالي، فإن المستوى المعیشي انخفض بمعدل أربعة أخماس

دیة، استھالكھم بعض جذور النباتات، وانتشار  كما الحظ على سكان المنطقة الحدو

مرض الكساح بین أطفالھم، والخمول وضعف مقاومة الجھد لدى البالغین منھم، 

  )3(.وكذا ضعف مقاومتھم األمراض، والعدوى

وتشھد تصریحات إدارات المناجم لوكالة التأمین، عن حوادث العمل، ومراسالتھا 

العسكریة طیلة الفترة المدروسة، على مع السلطات العمومیة المدنیة منھا و

  . األوضاع المعیشیة المزریة التي كان فیھا عمال المناجم الجزائریین

                                                
(1) SARI, op-cit., p. 16. 
(2) GUICHARD (Pierre), "Problèmes ruraux en Algérie", mémoire présenté à l'institut 
d'études politiques de Lyon, 1962, document dactylographie, pp. 13-16. 
(3) Ibid, p. 17. 
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وباإلطالع على تلك الوثائق وجدنا مثال، أن عمال مناجم الونزة، كانوا ینقسمون إلى 

فئة العمال العزاب؛ وفئة العمال المتزوجین من دون : ثالث فئات اجتماعیة ھي

وبالنسبة للفئة األخیرة كان متوسط عدد . وفئة العمال المتزوجین ولھم أطفالأطفال؛ 

  . ونصفأطفالھا طفل

ونظرا لتعدد المناطق التي یتوافد منھا عمال المناجم، فكثیرا ما كانوا یتركون أسرھم 

في أوضاع اجتماعیة مزریة، وال یتصلون بھم مّدة طویلة، مما كان یدفع باألخیرة 

  .شركة أو السلطات اإلداریة في المنطقة، للسؤال عن أخبار أبنائھمإلى مكاتبة ال

 مرسطبلدیة جم الونزة على تساءل متصرف افعلى سبیل المثال ردت إدارة من

، عندما سأل عن أخبار عامل من المیلیة ترك زوجتھ، واثنین من أبنائھ، المختلطة

ى الونزة من الكویف، في قدم إل« أنھ . ولم یتصل بھم أو یرسل لھم ماال یعیلھم بھ

حال فقر مدقع، بعد أن ظل من دون عمل طیلة شھرین بسبب مرض ألم بھ، وأنھ 

  »)1(.كان یرید العمل إلعالة أسرتھ

  

  :ـ الظروف السكنیة

لقد عانى عمال المناجم الجزائریین، الكثیر في ظروف إقامتھم سواء داخل المراكز 

دھم، وقّلة العرض في المساكن المنجزة المنجمیة أو في ضواحیھا، نتیجة لكثرة عد

لالستخدام، والعمل، فبما أن المراكز المنجمیة صارت أماكن ھامة . من قبل شركاتھم

اجتذبت إلیھا بعض السكان من أنصاف البدو، من ... « في األقالیم الداخلیة، فقد 

یمت الھضاب العلیا، والذین تحلوا بسرعة إلى سكان حضر یقطنون أكواخا عدیدة أق

      »)2(.في أطراف التجمعات األوربیة
                                                

(1) C. L.: Divers, n° 20. Lettre de la société de l'Ouenza, à M. l'Administrateur de la 
commune mixte de Morsott, n° 1160 du 5 octobre 1926. 

 .160 .بن اشنهو، المرجع السابق، ص )2(
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وكان على المؤسسات المنجمیة توفیر مساكن الئقة لعمالھا الجزائریین، الذین كانوا 

یأتون للعمل من مشارب مختلفة من الوطن، كما تفعل مع العمال األوربیین، الذین 

  .تلفالكن ما وجدناه كان مخ. كانوا ال یباشرون العمل، حتى یضمن لھم السكن

وكانت معاناة الجزائریین في جانب . فالتمییز كان طاغیا على كل شيء في الشركة

  .السكن كبیرة جدا، وتدل على حال البؤس الذي كانوا فیھ

إن أي دراسة للظروف السكنیة للعمال، ال یمكن فصلھا عن دراسة نشأة المراكز 

واضح على قاطنیھا المنجمیة، التي كانت مستجدة في العمران، وكان لھا تأثیر 

إذ فرضت علیھم تدریجیا االنتقال من حیاة البداوة التي ألفوھا، إلى حیاة . المعیشیة

كما أنھا كانت تختلف عن بقیة المدن االستیطانیة التي . الحضر التي تاھوا فیھا

  .فھي تعد بمثابة إمارة داخل مملكة. أقیمت على الساحل

 كتجمع سكاني صغیر، ثم تحولت تدریجیا إلى فعلى سبیل المثال، بدأت مدینة الونزة

مركز استیطاني ھام، یأوي آالف العمال مع أسرھم، من جنسیات وأصول مختلفة، 

منھم أوربیین من بلدان متعددة، وجزائریین من جھات مختلفة، وكذا مغاربة، 

  .وتونسیین، ولیبیین

ز الموجود في  مبنى سكني، وفقا للطرا23، شرعت في بناء 1923 عامفابتداء من 

منجم الكویف، والذي یتألف من مسكن بھ غرفتین؛ خّصصت منھا مبنًى واحدا 

  )1(.إلیواء العمال الجزائریین

ثالثون منھا یتكون ... «  مسكنا، 60الونزة حدید ، أنجزت شركة 1928 عاموفي 

 200ومجموعھا یمكنھ إسكان . من أجنحة معزولة لرؤساء المصالح والموظفین

  »)1(. أھلي1500رھم، و أوربي بأس
                                                

 .111.  شاللي، المرجع السابق، ص (1)
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بعبارة أخرى، كانت إدارة الشركة تنوي حشد ھذا العدد الھائل من العمال في حوالي 

خاصة إذا علمنا أن مساحة الغرفة الواحدة المخصصة للعزاب، كانت .  بنایة30

  . عمال7 إلى 5، وكانت تأوي من 2 م20تساوي 

لذین یعیشون مع أسرھم، فكانت أما المساكن القلیلة المخصصة للعمال الجزائریین ا

 أي أن في كلتا الحالتین، كانوا )2(.تتألف من غرفة واحدة، وساحة صغیرة مسّیجة

  .بخالف العمال األوربیین یعانون من ضیق المسكن

أن مساكن األوربیین، كانت تتألف من غرفة ... « فقد ذكرت في إحدى مراسالتھا، 

الذین كانوا من ...  العمال األھالي أما. إلى ثالث غرف بحسب وضعھم العائلي

فكانوا یتجمعون باختیارھم، بحسب الجھة الوافدین منھا، في ... خارج المنطقة 

 خمسة إلى أربعةوكانت الغرفة الواحدة یسكنھا وفقا لحجمھا، من . مباني جماعیة

     »)3(.عمال

جاء فیھا حیث . ودلت مذكرة إداریة بوضوح، على التمییز بین الفئتین في السكن

 اأم.  غرفأربعتم تحویل مساكن األوربیین المكونة من غرفتین وثالث، إلى « : أنھ

فھناك مسكن من . بالنسبة لألھالي، فقد تم تكییف مساكنھم القدیمة مع المسكن األھلي

نصفھا مغطى ... غرفة كبیرة وساحة صغیرة، وآخر من غرفتین وساحة صغیرة 

  »)4(.خشب وطھي الطعاموبھا مكان للغسل وآخر لقطع ال

فكان الغسل . أي أن المسكن المخصص لھم كان یفتقر لغرفة الحمام، أو المطبخ

  .      وطھي الطعام یتمان، في جمیع الفصول، في الھواء الطلق

                                                                                                                                     
(1) C. L: S. P., n° 5. Lettre de M. Le Chef de l'exploitation, à M. Le Président de la chambre 
de commerce, Bône, n° D/D du 12 avril 1928, p. 125.  
(2) Lettre de M. L'Ingénieur en chef, à M. L'Administrateur Directeur, n° 2502 du 1 avril 
1937. 
(3) C. G: année 1937, lettre n° 3391 du 3 mai 1937. 
(4) C. G: année 1946, Mémorandum de M. L'Ingénieur en chef, à M. L'Administrateur 
Directeur, n° 6490 du 13 septembre 1946. 
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، أشارت إحدى الوثائق اإلداریة، إلى أن عدد قاطني مركز 1945أوت آب ـ وفي 

أن ذكرت  و؛ بیت أھلي1177 و،أوربي بیت 293: الونزة، وبوخضرة یقدر بحوالي

  )1(. عامل1500عدد الموظفین بھما بلغ 

 4500، إلى 1952 في سنة اتطور إلى أن وصل عدد عمالھتالونزة ت مناجم وظل

 عامل جزائري، موزعین بین مساكن الشركة، واألحیاء 3000عامل، منھم 

   )2(.الفوضویة المتناثرة حول المدینة

... «      حیا، 13تي بلغ عددھا خالل االستقالل، حوالي وكانت تلك األحیاء، ال

بعیدة عن كل نسق عمراني حدیث، أو توسع فضائي الئق، أو أھمیة من حیث 

وكانت شاھد على حال البؤس والفقر الذي كان علیھ األھالي في تلك الحقبة . التعمیر

  »)3(.من تاریخ الجزائر الحدیث

، على 1943، تتوفر في سنة ات قسنطینةشركة فوسف وفي منجم الكویف، كانت 

   )4(.شھرفي ال فرنك 15 مسكن یؤجره منھا بعض العمال الجزائریین مقابل 185

 یبنون أكواخا في تخوم المركز المنجمي، بموافقة من واكانف ،بقیة العمالأما 

 كوخ جدید 15فقد أشارت إحدى مراسالتھا، إلى موافقة إدارتھا على بناء . شركتھم

 900ي المركز، من طرف عمال متزوجین؛ وأضافت أنھا كانت تسكن بضواح

، وأن البقیة كانوا یعیشون في الخیام مع ذویھم في 2000عامل جزائري من أصل 

   )5(.الضواحي

                                                
(1) C. G: 1945, Lettre de M. le Directeur à M. le distributeur départemental du bois, n° 2935, 
du 14 aout 1945. 
(2) C. G: 1951-1952, Lettre de M. L'Ingénieur en chef, à M. Le Gouverneur général, n° 328 
du 21 janvier 1952.  

 .109. ، المرجع السابق، صشاللي )3(
(4) Compagnie des phosphates de Constantine, Note sur les réalisations sociales de la 
compagnie à M. le Préfet du département de Constantine, le 8 décembre 1943.  
(5) Lettre de M. L'Ingénieur en chef, à M. L'Administrateur Directeur, n° 2506 du 1 avril 
1937. 
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، یقطنھا العمال الجزائریون، )*(فقد كانت تحیط بمركز الكویف، ست قرى، ودواویر

 حیث لم یكن سمح )1(.یشھد بذلك أحدھمویقیمون فیھا في أكواخ بنوھا بأنفسھم، كما 

وبعدما سمح لبعضھم . لھم في بدایة األمر، باإلقامة داخل مركز الكویف العمراني

باإلقامة في المدینة، تم حشرھم في أحیاء بشكل عنصري، وحسب أصولھم 

  )2(.العرقیة

نت ولذا كا.  السفر، ومشقة التنقل للعمل في المنجموكانوا یعانون یومیا من وْعث

ویعود . 1948مسألة السكن، حاضرة ضمن المطالب التي رفعوھا، في إضراب عام 

   تقدیرنا، سبب إقامة العمال الجزائریین في الخیام، إلى عدم في

استقرارھم في العمل في المنجم، فكما بینا سابقا، كانوا یتغیبون عن عملھم خالل 

  .ى أفضلفترات الزرع والحصاد، أو یغادرون إلى أماكن عمل أخر

وفي ھذه الحال یمكن نقل الخیمة معھم، باإلضافة إلى أنھا كانت أضمن مأوى من 

  .الكوخ، في مقاومة التقلبات الجویة، والحرائق

أما عمال منجم خنقة الموحاد فكانوا یتنقلون یومیا بین المنجم، ومقر سكناھم، بسبب 

من عمال المنجم % 50 فحوالي. ضعف المساكن التي تملكھا الشركة في مقر اإلنتاج

  .)3(الكویف، والبقیة یأتون من تبسة وبكاریةبمركز كانوا یقطنون 

ة كانت الحّصحیث كان توزیع المساكن على العمال الجزائریین، یتسم بالندرة، 

 شروط محّددة، قلیال ما كانت كانت الشركة تفرض و،المخصصة لھم، تكاد ال تذكر

األقدمیة، والتخّصص، وطریقة الخدمة،  شرط ،منھا على سبیل المثال. تتوفر فیھم

  ..والحالة العائلیة

                                                
 .دوار المريج، قوراي، قرية رأس العيون، دوار عين الكرمة، المحاد، الدير: وهي )*(
 .2007 آب ـ أوت 11شهادة أدلى بها إلي السيد نصايبية مبروك، في بيتي بتبسة يوم  )1(

(2) DJABI, op-cit., pp. 93-94. 
(3) Monographie de TEBESSA, op-cit., p. 178.  
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، مسكنا واحدا 1942فعلى سبیل المثال، خّصصت إدارة المنجم في الونزة، سنة 

  . سنة21 طلب؛ ظفر بھ عامال لھ أقدمیة 11لھم، بینما بلغ عدد الطلبات 

 ةعشر، خّصصت فقط مسكنین، واشترطت للظفر بھما أقدمیة 1947وفي عام 

    )1(. أطفالخمسةسنوات على األقل، وأن یكون العامل صاحب أسرة من 

وكان العمال المقیمین داخل المراكز المنجمیة، یعانون من ارتفاع اإلیجار، وغالء 

ناھیك عن المعاناة . سعر الكھرباء، وندرة الماء الشروب، خاصة في فصل الصیف

اكن بحسب انتمائھم الجھوي؛ من التفرقة العنصریة، حیث كانوا یجتمعون في مس

بینما كان آخرون یتنقلون بین مقر عملھم ومساكنھم في األریاف المحیطة بالمنجم، 

  )2(.یلومتر كعشرین إلى خمسةفي محیط 

كما كانت مساكنھم تخضع للمراقبة اإلداریة، بشكل مفاجئ، ویمنع علیھم إیواء 

  ت التفتیشیة، تجعلھموكانت ھذه الحمال. غرباء، حتى ولو كانوا من األقارب

یختارون أطراف المدینة، لإلقامة في أكواخھم البسیطة، التي تنعدم فیھا أدنى شروط 

  .اإلقامة الصحیة، من اإلقامة في بنایة حدیثة مراقبة باستمرار

طرح ھنا، ھل أن تلك اإلجراءات كانت من باب الوقایة فقط ؟ أم أن ذي یوالسؤال ال

كات الفرنسیة العاملة في الجزائر، لعب دور أمني غیر حق االمتیاز كان یخول الشر

  مباشر في أماكن تواجدھا ؟

وكانت الشركات المنجمیة بصورة عامة، تھدف من وراء بناء مساكن لعمالھا 

ولكن في . بالقرب من حقول اإلنتاج، التقلیص من ظاھرة التغیبیة، وزیادة اإلنتاجیة

  .الدرجة األولى للعمال األوربیینالجزائر المستعمرة، كان المسكن مخّصص ب

                                                
 .115. شاللي، المرجع السابق، ص )1(

(2) S. C: n° 5, années 1938-1939, lettre de M. L'Ingénieur en chef, au Siège Central, Paris, n° 
296 du 8 février 1939, p. 7. 
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فالمدن المنجمیة كالكویف، الونزة، وبوخضرة، والتي شّیدت في مناطق معزولة 

إلیواء عمال المناجم األوربیین، كانت تبعد بعشرات الكیلومترات عن الحواضر 

 من أحیاء فلؤي، المستعماروتتمّیز بطابعھا العمراني اال الكبرى في المنطقة،

ور صغیرة متشابھة یغطیھا القرمید األحمر، ومتناثرة فوق التالل، تضم مكّونة من د

من أجل فقط السوق التجاري، المدرسة؛ النزل؛ المطعم؛ دار السینما، كل ذلك بني 

  .المنجم وللمنجم

ورغم األقدمیة النسبیة الستغالل مناجم المنطقة، فإن آثارھا على المنظر العمراني 

 یكن للمناجم أي دور في إنشاء مدن بالمعنى الحقیقي تظل غیر ذات أھمیة؛ إذ لم

  .للكلمة، كما حدث مثال في أوربا

 الحواضر المنجمیة ءبنا؛ وتم أعطى كل منجم منظرا منجمیا محلیا في األساسفقد 

على حساب توسع المنجم، ووفقا لإلثنیات والتسلسل المھني، حیث انتشرت األحیاء 

  . القصدیریة بعشوائیة

ل الجزائریین، فظلوا على نمط سكنھم التقلیدي، الذي كان في موزعا في أما العما

بالنسبة للجزائري، مأوى « : حیث كان ھذا األخیر. الغالب بین الخیمة والكوخ

ثم صار نظرا لقلة تكالیفھ الشكل الطبیعي لمسكن الفالح المستقر . مؤقتا وبسیط

وحسب  ... فرنكات ستة  أوخمسةسعره ال یتعدى ... ومربي الماشیة والمفلس 

 جزائري من 1.648.700: ، المسكن العادي لـ1911المحققین، كان الكوخ في سنة 

  »)1(. نسمة4.740.625أصل 

الونزة، العدد الھائل من العمال الیدویین الذین كانت في حدید ولكي تستوعب شركة 

عطت األولویة حاجة إلیھم، من دون أن تنفق أمواال طائلة على توفیر المساكن لھم، أ

  .في التشغیل للعزاب منھم، واشترطت على من كان متزوجا عدم إحضار أسرتھ
                                                

(1) AGERON, op-cit., p. 814. 
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حیث أقام البعض منھم مع . وكان العمال ُیحشرون في أماكن غیر الئقة للسكن

أسرتھ، في أكواخ بدائیة بمحاذاة الغابة، مملوكة للشركة، كانت كثیرا ما تتعرض 

  .للحریق

. ویلة، تخصص األكواخ كمسكن للعمال الجزائریینظلت شركة الونزة، ولفترة ط

ضمن قائمة المباني الخاضعة للتأمین عن األخطار، في إحدى مراسالتھا فقد ذكرت 

كوخا یستعمل سكنا للعمال، ومجموعة مباني مغطاة بصفائح  « :1927 عامفي 

ثمانیة أكواخ  كوخ بمنطقة المقبرة، منھا 61، 1943وأحصت في سنة » )1(متموجة؛

   )2(. الشركةغرباء عنكان یقیم فیھا أناس 

 حیث كان حي البیاضة .وظل عدد األكواخ یتزاید فیھا إلى غایة استقالل الجزائر

، قّدر عدد سكانھ بحوالي 1958ففي سنة . یمثل أكبر تجمع لألكواخ في الونزة

   )3(. نسمة3200بحوالي " بوصاري" نسمة، بینما قّدر عددھم العقید 5000

د المھندسین الفرنسیین، طبیعة المساكن التي أقام فیھا العمال ووصف أح

أكواخ طینیة مرّممة، كانت حالتھا ... « : الجزائریون، في بدایة نشاط المنجم بأنھا

  »)4(.تتدھور كلما سقط المطر

، أن معظم "بلدیة تبسة المختلطة"، أفاد تقریر إداري صادر عن 1938 عاموفي 

حیث تم إحصاء . بلدیة تبسة، كانوا یعیشون تحت الخیاملعشر دواویر الثالثة السكان 

                                                
(1) C. L: Assurances, n° 6, Lettre de M. L'Ingénieur adjoint, à M. le S/Directeur de la Cie  
d'assurance la Paternelle, Bône, n° S/G du 22 mars 1927, p. 246.    
(2) C. G: année 1943, Lettre de M. L'Ingénieur en chef, à M. L'Administrateur principal de la 
C. M. de Morsott, n° 2016 du 28 octobre 1943. A. W. T., n° 719.   
(3) Société de l'Ouenza, division de Bou-khadra, AS/LB, n° 1, Compte rendu de la 
Conférence, Ouenza le 28 juillet 1958, p. 8. 
(4) C. L: S. S. n° 2, Lettre de M. l'ingénieur en chef à la société de l'Ouenza, Bône,  n° 41 du 
21 mai 1918. 
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 10.036 كوخ، یسكنھ 1866بینما أحصي .  نفر62324 خیمة، یسكنھا 1000

  )1(.شخص

سكان البلدیة لم یكونوا جبلیین مستقرین، یعیشون في « : تقریر آخر، أنجاء في و

بشكل كبیر، تجمعات داخل أكواخ أو في بیوت ذات أسطح، وإنما كانوا رحال 

  »)2(.فتسعة أعشار تلك القبائل كانوا بھذا الشكل. یعیشون في الخیام

فاألكواخ والخیام، كانت إلى غایة االستقالل، المسكن الممیز للجزائریین في المنطقة 

  .فضاء بحثنا

فقد ذكر أحد ضباط القسم اإلداري المتخصص بالمریج، أن سكان المریج الرحل، 

   محاطة بسیاج من العلیق، لحمایة قطیع الحمالن، كانوا یعیشون في خیام

یعیشون في مساكن  والماعز من ھجمات الحیوانات المفترسة؛ وأن أغلب السكان،

أما . مصنوعة من الطین المجفف، تغطیھا أسقف من القرمید أو من أغصان األشجار

الفقراء جدا، فكانوا یسكنون أكواخا من أغصان الشجر، یغطي أسقفھا الطین 

  .فالمجّف

فالمباني متناثرة، وتشكل . ال یوجد أي مركز سكاني في المنطقة« : فاضأو

المساكن، واألكواخ المتباعدة عن بعضھا، التجمع السكاني، الذي یعرف في الجزائر 

كل مشتھ مؤلفة من مجموعة أسر، أو من مساكن مختلفة لعائلة ذات . المشتھ: باسم

  »)3(.أھمیة

نت تعبر عن نموذج االستیطان األوربي في المستعمرات، من فالمراكز المنجمیة، كا

خالل الطراز المعماري الحدیث؛ وكانت بھما مساكن حدیثة والئقة، إال أن العمال 

المسلمین الجزائریین، كانوا یعیشون في الغالب في أكواخ في الضواحي، بنوھا 

                                                
(1) Questionnaire relatif à l'habitat indigène: enquête 1938, n° UDA38C5. 
(2) Monographie sur la commune mixte de Tébessa. A. W. C 
(3) GUICHARD, op-cit., p. 12. 
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ریا البائسة، تسود كانت عبارة عن تجمعات سكانیة للبرولیتا. بإمكاناتھم المحدودة

أحیاءھا الفوضى، وتنتشر فیھا المیاه القذرة النعدام قنوات الصرف الصحي، وتنعدم 

  .في أكواخھا اإلنارة، والمیاه الصالحة للشرب

 العربیة حضارتھامالمح  هفالمدنیة التي أدخلھا االستعمار إلى الجزائر، بعد تدمیر

 بل جاءت ؛اري بسكانھا، كما ادعى، لم یكن الھدف منھا االرتقاء الحضاإلسالمیة

  .في سیاق سیاسة االستیطان، وعقدة التفوق التي تمیز بھا المستوطنون

  

  : ـ األوضاع الصحیة

یمّدد العمل في المناجم في ... « قال أحد األطباء اإلنجلیز عن العمل في المناجم، 

العجز، ثم مرحلة الطفولة، ویختصر في مرحلة البلوغ، وُیقّرب مرحلة الشیخوخة و

  » )1(.الموت

ووصف أحد الفالسفة األلمان األخطار الصحیة، التي كان یتعرض لھا عمال المناجم 

نجد العمال الذین یشتغلون في ... « : في بریطانیا، خالل القرن التاسع عشر قائال

أغلبھم یموت في ھذه المرحلة بأمراض السل، ویشیخون .. المناجم في سن الشباب 

  »)2(. سنة45 و 35م یصیرون غیر صالحین للعمل بین سن قبل الوقت، ث

وما حدث لعمال المناجم اإلنجلیز في تلك الفترة، ینطبق في كثیر منھ، على 

  .األوضاع الصحیة للعمال الجزائریین في مناجم المنطقة فضاء بحثنا

بار المؤكد طبیا، أن استنشاق ھواء المناجم الفقیر من األكسجین، والمشبع بالغ« : فـ

والدخان الناتج عن بارود المتفجرات، یصیب بشكل خطیر الرئتین، ویسبب 

  .اضطرابات لعمل القلب، ویسبب إسھال للجھاز الھضمي

                                                
(1) ENGELS (Friedrich), "La situation de la classe laborieuse en Angleterre", traduit par 
BADIA Gilbert & FREDERIC Jean, Editions sociales. Paris 1973, p. 306. 
(2) Ibid, p. 299. 
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كما أن األعمال الشاقة ینجم عنھا اإلرھاق، ومعاناة الجسم من نقص التغذیة 

 الناجم والھزال، وقصر القامة، وانحراف العمود الفقري، وأوجاع في المعدة، والفتق

  »)1(.عن الجھد العضلي، والتھاب غالف القلب، وغیرھا من األمراض األخرى

جم الونزة، حیث كثیرا ما ا عند عمال الشحن بمنبالفعل وجدنا مثل تلك األعراضو

كانوا یشتكون من اإلرھاق، لدرجة أن فیھم من كان یوقفھ الطبیب عن العمل، لمدة 

  .معینة، نتیجة تدھور حالتھ الصحیة

قد طلب أحد العمال األھالي من مدیر الشركة، تحویلھ من مصلحة الشحن إلى ف

منذ ثماني سنوات وأنا اشتغل بمنجم بوخضرة، كشاحن بنظام « : أشغال التنفیذ، قائال

 وعندما عرضت على الطبیب منعني من العمل ؛القطعة، وبالتالي فقد أنھكت تماما

فأطلب منكم أن تحیلونني على .  أشھرةثالثبنظام القطعة، وأوقفني عن العمل منذ 

 أفراد، ال معیل لھا ستةأشغال التنفیذ، وكما تعلمون فإن أسرتي المكونة من 

  »)2(.غیري

 أشھر، للعمل بنظام ثالثةولت من بوخضرة إلى الونزة منذ بعد أن ُح« : آخرذكر و

 ا یوم83 مدة رت بطاالثم ِص. ا یوم12دخلت مستشفى سوق أھراس طیلة القطعة، ُأ

  »)3(.نھك تماماملذا أرجو منكم أن تشغلوني في أشغال التنفیذ ألنني . بسبب المرض

وبالرغم من أن النظام الخاص بسیر عمل المصالح في الحقول الخارجیة، كان ینص 

عدم إرسال العمال إلى الحقول إال بعد إخضاعھم للفحص « : في مادتھ السادسة على

  »)4( للعمل؛الطبي، للتأكد من مدى أھلیتھم

                                                
(1) Ibid, p. 304. 
(2) Demandes d'emplois, Lettre de M. GUENEZ A., à M. Le Directeur de la société de 
l'Ouenza, n° 8495 du 25 septembre 1948. A. W. T. 

 .122.  شاللي، المرجع السابق، ص (3)
(4) C. L: S. S, n° 6, Lettre de M. Le Chef de l'exploitation, à la Société de l'Ouenza, Bône, n° 
313 du 2 juin 1923, p. 37. 
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ألنھ لم یكن لدیھا طبیب . إال أن شركات التعدین، لم تلتزم بھ في بدایة نشاطھا

الشيء الذي كان یعرض حیاة العمال المصابین للخطر، . )*(خاص، وال عیادة طبیة

  . نتیجة تتأخر وصول اإلسعافات األولیة

ات الطبیة وإلى غایة مطلع الثالثینیات، لم یكن بھا صندوق خاص بتغطیة النفق

والصیدالنیة للعمال المصابین؛ على غرار الصندوق التعاضدي لإلسعاف، الذي كان 

  .یوجد في مؤسسات أخرى

كما أن المراقبة الطبیة الخاصة باألطفال، والنساء، كانت منعدمة في المركز 

المنجمیة، التي كان یقطنھا آالف السكان، ألنھ ببساطة حتى قیام الحرب العالمیة 

  . وسائل نظافةال و،ة، لم یكن بھا مباني صحیةالثانی

، الحظ المندوب المنجمي لمقاطعة الونزة، خالل تفقده ظروف  المثالفعلى سبیل

، انعدام المرافق الصحیة، مثل المرش أو أماكن 1949العمل بالمنجم في سنة 

  ولنا أن نتصور)1(.الغسل، الخاصة بالعمال العزاب المقیمین في القریة القدیمة

  !وضعھم الصحي، في ظل انعدام أدنى شروط النظافة 

وأدت أوضاعھم المعیشیة، والسكنیة المزریة، إلى انتشار األوبئة في صفوفھم، 

نتیجة قّلة قنوات الصرف الصحي، وتجمیع المیاه الصالحة للشرب في صھاریج، 

 )2(.لماشیةلوانتشار األكواخ في الضواحي، ووجود أسواق 

                                                
 عيادة بالونزة بعد أن صارت نفقات ، إلى افتتاح1927جم الونزة، خالل السداسي الثاني من سنة ااضطر إدارة من )*(

 3وكانت طريقة العالج في المنجم، بالنسبة للعمال وذويهم، تتم بدفع . عالج المصابين في المستشفيات تكلفها غاليا
بينما كان سعر الفحص في منجم .  فرنكات عن الفحص في البيت5فرنكات عن الفحص في المركز الصحي، و

 .  سنوات3بالمجان لألطفال حتى سن و.  فرنك للكبار1,50الكويف، 
 .123.  شاللي، المرجع السابق، ص (1)

 .في المالحقالواردة أنظر صور المراكز المنجمية ) 2(
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كثرة «     ، وباء التیفوئید بالجھة، بسبب 1924 انتشر في سنة فعلى سبیل المثال،

مما أدى إلى اختالط الماء . انتشار حفر الفضالت حول البنایات، وقلة المراحیض

  »)1(.مع الفضالت

، وباء الحمى الصفراء، في المنطقة 1941فیفري شباط ـ كما انتشر في شھر 

ناجم خاصة، ألن شركاتھم لم تكن الحدودیة، وأثر على سكانھا عامة، وعمال الم

جم الونزة، اوقد وصف طبیب من. تتوفر على مواقع خاصة بعزل المصابین بالوباء

یأتي المرضى األھالي إلى مركز « : حال المرضى الذین كانوا یأتونھ للعالج بالقول

العالج في الصباح، على ظھر الدواب، عاجزین عن السیر، في حال قذرة وغیر 

  »)2(.مرغوب فیھا

أبریل، قام أطباء المنجم في كل من نیسان ـ ولما تبعھ وباء الطاعون في شھر 

  )3(.الونزة، الكویف وبوخضرة بفلي العمال األھالي، وتعقیم ثیابھم

وبما أن البالد كانت تعیش في ظروف حرب، والتموین كان ضعیفا، فإن ندرة 

 مستشفیات المدن الوقود حال دون نقل المرضى، وذوي الحاالت الخطیرة إلى

  )4(.مما یعني الموت المؤكد لھم. تبسة، وسوق أھراسمدینة القریبة ك

وكان العمال الجزائریون، وبخالف العمال األوربیین، یعانون عدم اعتراف 

إذ كانت . شركاتھم باألمراض المھنیة، التي كانت تقعدھم عن العمل لفترة طویلة

بلھم في خطر في حال ما تغیبوا بسببھا، تعترف فقط بحوادث العمل، مما یجعل مستق

أن «  :الونزة، في إحدى مراسالتھاحدید فقد أّكدت إدارة شركة  .ویطردون مباشرة

                                                
(1) C. L: S. P., n° 3, Lettre de M. Le Chef de l'exploitation, à M. l'Administrateur de la 
commune mixte de Morsott, n° D/C du 2 juillet 1924, p. 49. 
(2) C. G: année 1941. Lettre de M. Le Directeur, à M. Le Docteur RUDELLE, Ouenza, n° D/ 
GR du 29 mars 1941.  
(3) Lettre de M. L'Ingénieur en chef, au Docteur RUDELLE, n° D/GR du 3 juin 1942.   

 .125.  شاللي، المرجع السابق، ص (4)
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طبیعة العمل في مناجم الونزة، ال تسبب نوع األمراض المعروفة باسم األمراض 

  »)1(.المھنیة

لبھا العمال أیضا، كانت شركات التأمین ھي األخرى، تبدي نفس الرفض، عندما یطا

حیث أشارت إحدى مراسالت شركة . الجزائریین، بالتعویض عن األمراض المھنیة

وكالة التأمین التي نتعامل معھا ال تعترف ببعض اإلصابات التي « : الونزة إلى أن

  »  )2(.تلحق بالعمال مثل الفتق، الذي تعتبره وراثیا

مل، كانت تسبب آالما في وھذا بالرغم، من وجود إصابات ناتجة عن الجھد في الع

الكتفین أو في الكلیتین؛ واألدّلة العلمیة الدامغة، على إصابة عمال المناجم بالعدید من 

   )3(.األمراض المھنیة المزمنة

حتى . فالعدید من العمال، فقد عملھ، بسب ھذا الھضم للحقوق، ولم ینصفھ أحد

 نقابة الونزة لدى مدیر ، تدّخلت1949ففي سنة . النقابات لم ترد إلیھم حقوقھم

.  یوم15المنجم، لصالح عامل طرد من منصبھ، بعد أن تغیب بسبب المرض، مّدة 

  )4(.لكن إدارة الشركة تأسفت عن عدم قبولھ

وقد لجأ البعض منھم حفاظ على قوت عیالھ، إلى استعمال الحیلة مع مسؤولیھ 

ن زیارة الطبیب تعني المباشرین، بإخفاء اإلصابة عنھم، واالستمرار في العمل، أل

لھم االمتثال للشفاء، وانخفاض األجر إلى النصف، وطول انتظار في الحصول على 

  .  تعویض زھید من وكالة التأمین، ال یسمن وال یغني من جوع

                                                
(1) C. G: année 1950, Lettre de M. le Directeur Adjoint, à M. le Juge de Paix, Tébessa, n° 
663 du 15 février 1950. 
(2) C. G: année 1933. Lettre de M. le chef de l'exploitation à la Société de l'Ouenza, Bône, n° 
1365 du 1 août 1933. 

 .184.  العمل في المناجم، في شاللي، المرجع السابق، ص أنظر جدول األمراض المهنية الناتجة عن)3(
(4) C. G: année 1949, Lettre de M. Le Directeur, à M. le Secrétaire général du syndicat 
confédéré de l'Ouenza, n° 4242 du 14 novembre 1949.  
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حیث إلى جانب تحملھم . ولم تقتصر المعاناة فقط على العمال، بل طالت أیضا ذویھم

انون من رفض حتى االستدانة لإلنفاق على عالج نفقات العالج، واألدویة، كانوا یع

  .وفي حال وفاة العامل، كانت أرملتھ تواجھ رفض الحصول على أیة إعانة. ذویھم

  

  :ـ الوضع الثقافي

اضطر الشعب الجزائري أمام االجتیاح االستعماري الفرنسي الماحق لبالدھم، إلى 

 یرید الحفاظ على كینونتھ من ألنھ كان. االحتماء بثقافتھ، وإقامة األسیجة من حولھ

الضیاع بعد أن سلبھ الغازي كل شيء، وتركھ عاٍر ال یملك سوى ثقافتھ التي تحتوي 

  .أبسط أشكال الھویة

نرى البلدان المستعمرة تحیط مجالھا الثقافي « : وفي ھذا الصدد یقول فرانتس فانون

ھ منعكسات غریزة النفس، یشببأسیجة وأوتاد؛ وھذا النوع البدائي من الدفاع عن 

  ».البقاء في كثیر من الوجوه

فبعد أن نالت الجزائر استقاللھا المالي، في مطلع القرن العشرین، بسط المعمرون 

سلطتھم على قطاع التعلیم، وصارت المدرسة األھلیة، وتعلیم المسلمین خاضعة 

مما تسّبب في تدھور مستوى التعلیمي العربي في . أكثر من ذي قبل لضغطھم

 ،1954 سنة غایة وإلى الفرنسیة، بالمدرسة منھم التحقوا الذین نسبةكما أن . سطھمو

     )1(. %10 إلى % 5 تتعد لم

                                                
(1) MEYNIER (Gilbert), «  Pourquoi le 1er novembre 1954 ?  », Colloque pour une histoire 
critique et citoyenne. Le cas de l'histoire franco-algérienne, 20-22 juin 2006, Lyon, ENS 
LSH, 2007, Disponible sur <  http://ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/france-
algerie/communication.php3?id_article=263> (Page consultée le 10 avril 2005).   
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وكان رد فعل سكان المنطقة الشرقیة، على ذلك الھجوم الضاري على ثقافتھم 

مما أثار خنق المحتل، وجعلھ . الوطنیة، التمسك المبالغ فیھ بالعادات، والتقالید

  .  ویرى فیھ مظھرا قومیا، یتوجب محاربتھیستنكره،

اندالع الثورة التحریریة، أعاد لھذا السبات، واالنكماش الثقافي الوطني، « : غیر أن

فنشأت آداب جدیدة من روایة، وشعر، ومسرح، وحتى الثقافة . حیاتھ ونشاطھ

  »)1(.الشفویة أصابتھا ریاح التجدید

ین، لسیاسة االختراق الحضاري، تعرض عمال المناجم، كغیرھم من الجزائری

وكان علیھم . والروحي من االستعمار الفرنسي، وإدماجھم في منظومتھ الثقافیة

  .المكابدة، والمقاومة للحفاظ على ھویتھم، ومقومات شخصیتھم الوطنیة

فقد كانت شركات التعدین ال تشغل من الجزائریین إال الید العاملة البسیطة، والتي 

شیة في وسطھا بشكل كبیر، وكانت ترفض تشغیل من كان منھم كانت األمیة متف

مثل  كان یحد من أھمیة المعلومة المكتوبة مما. یحمل شھادات الخبرة المھنیة

التقاریر كوسیلة لتجنید جموعھم في النشاط النقابي، ویحول أیضا، والمنشورات، 

  )2(.دون انخراطھم في النقابات الفرنسیة

انت ھي طریقة االحتجاج األكثر نجاعة عندھم لتحقیق ویبدو أن اإلضرابات، ك

  )3(.بعض مطالبھم

، إال ألنھا كانت تخص )*(ورغم أنھ كانت توجد أقسام تعلیمیة في المراكز المنجمیة
                                                

، السنة العربي األسبوعي، "الكولونيالية ومعركة التحرر، مالحظات حول تجديد الثقافة الوطنية"، )دوري(ثائر  )1(
 .14. ، ص2006 تشرين الثاني ـ نوفمبر 10-4، 78الثانية، العدد 

(2) BERQUE (Jacques), "Le Maghreb entre deux guerres", t. 2, Cérès Editions, Tunis, 2001, 
p. 457. 
(3) LAHOUEL, op-cit., p. 54. 

 أقسام 4ومدرسة بالونزة بها . أقسام للتعليم االبتدائي 7مدرسة ملكا للشركة بمركز الكويف، بها كانت توجد  )*(
 60، حوالي 1946، ضم في عام 1944 تلميذا أوربيا، وقسم خاص بالتالميذ الجزائريين، افتتح في سنة 122تستوعب 

 .يذاتلم
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« : فـ. أبناء العمال األوربیین، ونادرا ما كان یدرس بھا أبناء العمال الجزائریین

ومن . ظلت بعیدة عن المدرسة الفرنسیةالغالبیة العظمى من األطفال الجزائریین 

المفھوم أن الجماھیر الكادحة، والمكّدحة في المدن واألریاف، وأكثر من ذلك أطفال 

  »)1(.الفالحین الفقراء بدون أرض، ھم الذین كان االستبعاد عن المدرسة یمسھم

ى وكانت النقابات الجزائریة، إلى جانب مطالبھا ذات الطابع االقتصادي، تحتج عل

  .التعلیم الھش ألبناء العمال الجزائریین

فقد الحظ بعض النقابیین، أن اإلدارة االستعماریة بذلت جھدھا لمنع التعلیم الموجھ 

  .للمسلمین من معلمین أكفاء

كان سالم بابو، أمین اللجنة التنسیقیة للنقابات الجزائریة، یعتقد أن الجھل الذي « فقد 

ال غیر متمدرس، شيء متعّمد من طرف  طف1.200.000یعاني منھ حوالي 

  »)2(.المستغلین للحصول على ید عاملة رخیصة

 من خالل ما تقدم من حقائق تاریخیة دامغة، تخص ظروف عمل ،یمكن القول

 أن شركات ،الید العاملة الجزائریة المسلمة في مناجم المنطقة الحدودیة الشرقیة

  .یة الفرنسیة المتوحشةالتعدین كانت تمثل نموذجا صادقا عن الرأسمال

فقد استغلت وضع الجزائریین كرعایا فرنسیین منقوصین من الحقوق، 

بموجب قانون األھالي البغیض؛ وحاجتھم الملحة ألجر قار، وإن كان زھیدا، 

یستعینون بھ على نكبات الدھر، بعدما سلبھم االستعمار أرضھم مصدر رزقھم، 

فیافي والجبال، وحاصرھم بالضرائب، ورمز عزتھم واستقاللھم، وودفعھم إلى ال

التي كانت وسیلة ضغط ذات فعالیة كبرى، في تقدیم الید العاملة األھلیة للمؤسسات 

  .والمزارع األوربیة

                                                
 .478. صالمرجع السابق، ابن أشنهو،  )1(

(2) LAHOUEL, op-cit., p. 53. 
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إذ مّیزت بینھم، وبین . فاستغلتھم أبشع استغالل، ومارست معھم سیاسة التفرقة

 عّرضت الكثیر منھم كما. العمال األوربیین، في العمل، واألجر، والحقوق المھنیة

   .لخطر الموت أو اإلصابة باإلعاقة

ولم تساھم في ترقیتھم مھنیا، بالرغم من مختلف اإلصالحات التي أدخلتھا 

فظلت عربات الدفع . إذ ظل وضعھم على حالھ لم یتغیر. اإلدارة االستعماریة

الیدوي، والرفش، والفأس، والمطرقة، ھي أصل أدوات العمل، وكانت قّوتھم 

لعضلیة ھي نفسھا القّوة المحّركة؛ واستمر الوضع على حالھ إلى أن عادت ملكیة ا

  .1966ماي أیار ـ  6المناجم لسلطة الجمھوریة الجزائریة، في یوم 
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عبر العصور، بالشجاعة الجزائریة  سكان المنطقة الحدودیة الشرقیة اشتھرلقد 

جیال یدة التي توارثوھا تلك الخصال الحم. واإلقدام، ورفض الضیم وعشق الحریة

جیوش ال التي ألحقت ب، والجیتول،كیف ال وھم أحفاد قبائل الجدالة. بعد جیل

بعدما اعتنقت  التي ،تلك القبائل. مقت مضاجع قادتھ ھزائم نكراء، وأّرةالرومانی

، الدین اإلسالمي تحالفت مع الفاتحین العرب على طرد االستعمار البیزنطي

  .األندلسالمغرب العربي، ومنطقة اإلسالم في اھمت في نشر رسالة وس

فضاء منطقة الفي التحریریة  المھتمین بتاریخ الثورة ،ویؤكد بعض الدارسین

إثر اندالع المقاومة  وذلك ؛1952عود إلى سنة ی، ھالاإلعداد بدایة  أن بحثنا،

التونسیة، واشتراك بعض الجزائریین من سكان الحدود فیھا، إضافة إلى رواج 

  .بلدین بین سكان ال منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة،حالسالبجرة اتالم

بعد مشاركتھم  ،خبرة في حرب العصاباتمنھم عض زد إلى ذلك، اكتساب الب

تم في مرحلة اإلعداد ولھذا  )*(؛ح السالتالكھم بعض قطعما والمقاومة التونسیة،في 

  )**(.ملكون أسلحة حربیةللثورة جمع السالح من بعض المواطنین الذین كانوا ی

مع ، 1947منذ سنة  قد بدأ ، أن یكون اإلعداد العسكري للثورةحرجإال أنني أ

لتواجد عدد من  في تبسة، وسوق أھراس، وإنشاء الخالیا األولى للمنظمة الخاصة

- ، وتمتع المنطقة بأھمیة جیو الجزائريالمناضلین مھیكلین في حزب الشعب

، باإلضافة وإنشاء المخابئعلى حرب العصابات، رب  مما سمح بالتد،استراتیجیة

  . ، وقّلة عدد المستوطنینارتفاع نسبة سكان األریافإلى 
                                                

ممن شاركوا في  مجاهدا تبسيا، 15، حوالي 1954جانفي كانون الثاني ـ بعد وقف القتال في تونس، عاد في  )*(
.  األولى لمجاهدي المنطقة النواة، عند اندالع الثورة التحريريةاشكلواعتصموا بجبال المنطقة، وو، ةيتونسالمقاومة ال

  .، الحاج علي النايليكان من ضمنهم لزهر شريط
بندقية الحصول على  من ،تمكن الثوار المكلفون بجمع األسلحة من سكان المنطقة، 1954مارس آذار ـ في شهر ) **(
ها إيطالية الصنع  بندقية حربية أغلب36أوت، وجويلية آب ـ وتموز بين شهري جمعوا و. 86، وقطعة من نوع "قاران"

  .53 و40. ، ص2003، دار هومة الجزائر "اللمامشا في الثورة ـ دراسة ":)محمد(زروال : أنظر ".ستاتي"من نوع 
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أكد القادة األوائل للثورة، على أھمیة البعدین الجغرافي، والبشري في فقد 

تقسیمھم التراب الوطني إلى خمس مناطق؛ وأكدوا على ضرورة توفر كل منطقة 

ز حضریة، وریفیة ألجل مصادرھا البشریة، والمادیة؛ على ما یكفي من مراك

  )1(.ومناطق جبلیة، وغابیة ألجل تموقع إدارتھا، وتحصن ثوارھا

ولذا نجد المنطقة فضاء بحثنا، وّفرت من الخصائص البشریة، والطبیعیة ما 

ساعد على احتضان الثورة، ومن األسباب الذاتیة والموضوعیة، ما مّكن من 

یھا استطاع جیش التحریر الوطني أن ینظم نفسھ، ویتحرك بسھولة فف. استمراریتھا

، ومصالح اإلدارة االستعماریة،  الفرنسيلتنفیذ عملیات فدائیة، ضد جیش االحتالل

  .ویجعل منھا قواعد حصینة تحمیھ من ضربات قوات االحتالل القاسیة

ى حیث أشار أحد ضباط الجیش الفرنسي، ممن حاربوا في تلك المنطقة، إل

یعتبر الموقع الجغرافي للكتل الجبلیة الورقة الرابحة « : أھمیتھا التضاریسیة، بالقول

وذلك بحكم وجودھا بین تونس، قاعدة القوات النظامیة لجبھة . الوحیدة عند الثوار

التحریر الوطني، واألوراس المكسو بالغابات، والذي كان یستعمل كملجأ 

  »)2(.لمجموعات كبیرة من الثوار

، وانعطافات عدیدة، مغطاة تاریسھا تتشكل من أراض ملیئة بتجویفافتض

 ویحیط بھا غطاء )3(بأحراش شوكیة یتراوح طولھا بین مترین إلى ثالثة أمتار؛

مفید جدا للثوار الصبورین، واألفظاظ، الذین یریدون التواري عن  نباتي كثیف،

عمیقة، وصخور  ومغارات ممرات ضیقة،بھا أنظار عدوھم؛ ومن جبال شامخات 

                                                
(1) TEGUIA (Mohamed), "L'Algérie en guerre", O. P. U., Alger, 1988, pp. 116-117. 
(2) FARALE (Dominique), "La Bataille des monts Nementcha (Algérie 1954-1962) Un cas 
concret de guerre subversive et contre-subversive", Economica, Paris 2004, p. 142. 
(3) MULTRIER, Le barrage en zone est-constantinois, Revue Internationale d'Histoire 
Militaire, [en ligne]. 1997, n° 76, Disponible sur  
<http://www3.stratisc.org/rihm_76_tdm.htm> (Page consultée le 4 mars 2005). 
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كمراكز لإلدارة، والعالج، أو للتواري عن أنظار ضخمة استخدمت إبان الثورة 

  )*(.العدو؛ وكانت أأمن طریق للتنقل بین الجزائر، وتونس في الذھاب واإلیاب

 المنطقة كانت قلیلة، وخط سكة الحدید إلىثم أن المسالك، والطرق المؤدیة 

باإلضافة إلى أن الحاجز . تخریبھ وتعطیلھالوحید الذي یقطعھا، كان من السھل 

 وجعال منھا قواعد ،، ساعدا في عزل معاقل الثوار)**(المكھرب، والمنطقة المحّرمة

  )1(.مضمونة؛ وھي ممیزات ھامة جدا لكل عمل سري ذو نفس طویل، مثل الثورة

بفئتین  على الصعید البشري، كما مر معنا في الفصل السابق، آھلةوكانت 

؛ وھما الفئتان اللتان  وفئة عمال المناجم،فئة صغار الفالحین: تین متمیزتیناجتماعی

  .تحملتا عبء الثورة، طیلة سنین الحربعانتا كثیرا من االستعمار الفرنسي، و

فعمال مناجم المنطقة الحدودیة الشرقیة، لما اختاروا االنخراط في الثورة على 

 لم یكن ذلك بدافع التذمر فقط، بل أیضا ، ومؤسساتھ اإلمبریالیة،االستعماريالنظام 

  .لشعورھم بالیأس، والستعدادھم الحازم إلنھاء الظلم واالستغالل

 كثرتھم النسبیة، وخبرتھم النضالیة في العمل فقد استفاد جیش التحریر من

 فدعم صفوفھ، ووسع نشاطھ النقابي، والحركة العمالیة، والدفاع عن الحقوق،

   .المنطقةء العسكري إلى كافة أنحا

                                                
نذكر منها على سبيل المثال جبال مجردة الممتدة في مناطق الونزة وسوق أهراس، وجبل سيدي أحمد، والتي  )*(

  . كانت طريقا لتسريب السالح وتنقل المجاهدين بين البلدين
 بين الحاجز المكهرب، وخط سكة الحديد الرابط بين تبسة وعنابة، مع  كلم30تمتد المنطقة المحرمة بعرض ) **(

 .مناجم حديد الونزة، ومناجم فوسفات الكويف: نقطتين هامتين محميتين بحاميات عسكرية قوية هما

لقد اخذ مؤتمر الصومام بعين االعتبار البعد الجغرافي، والبعد البشري عند تقسيمه الجزائر إقليميا إلى ست ) 1(
وأكد على ضرورة توفر كل منطقة على ما يكفي من مراكز حضرية وريفية، ألجل مصادرها البشرية . الياتو

. تقية، المصدر السابق، ص: أنظر. والمادية، ومناطق جبلية وغابية، ألجل إدارتها وانسحاب الثوار إلى معاقلهم
116-117 .  
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 اإلدارة كما أن خلو المنطقة من النزعة المصالیة، ومن تأثیرات أعوان

؛ "كوبیس"االستعماریة من حجم الباشاغا بوعالم، أو الخونة من أمثال بلونیس، أو 

  .وسھل تنظیمھا عسكریا، واقتصادیا، واجتماعیاھیأھا سیاسیا لالنخراط في الثورة، 

الوطن، كانوا یتنقلون فیھا عبر أقالیمھا فمجاھدوھا بعكس جھات أخرى من 

بكل یسر، ویؤطرون ساكنتھا بشكل منسجم، حتى بعد إقامة المناطق المحّرمة؛ وھذا 

 على ،الجھوي فیھاالقبلي، واالنتماء حربي، تفوق محمد بفضل، كما یقول المؤرخ 

  )1(.، والذي ساعد على توجھ السیاسة نحو العنف أو الثورةاالنتماء الوطني

م تكن قّوة الثورة محصورة في قّوة جیشھا، وال كثرة أسلحتھ، بل في مستوى ل

التنظیم المحكم، الذي تغلبت بھ على مشكلة الضعف العددي، والمادي، والمالي، 

وحافظت بھ على استمراریتھا، وھیكلت بھ صفوف الشعب، وجعلتھ أكثر تصمیما 

  )2(. سیادتھعلى ربح معركة تحّرره واستقاللھ الوطني، واسترداد

فكیف تم اإلعداد للثورة في منطقة المناجم ؟ وكیف واجھ العمال الثوار جحافل 

جیش االحتالل، بقلیل من اإلطارات، وبساطة في األسلحة ؟ وكیف استطاع قادتھم 

معالجة المشاكل التي واجھتھم على أكثر من صعید ؟ وما ھي اإلستراتیجیة التي 

 عدوھم ؟ سنحاول اإلجابة عن كل ھذه األسئلة، تبنوھا في مواجھة مشاریع وخطط

  .وغیرھا فیما یلي من مباحث ھذا الفصل

  

  

  

                                                
 .، المرجع السابق"ي لجبهة التحرير الداخلخالتاري"، "مينييجلبير "تقديمه لكتاب أنظر ) 1(

 ، الملتقى الثالث للثورة"1954من أسباب نجاح ثورة أول تشرين الثاني ـ نوفمبر "، )محمد الطاهر(عزوي  )2(
  .233. ، ص1992 تشرين األول ـ أكتوبر 28الجزائرية حول اتفاقيات أيفيان والمرحلة االنتقالية، باتنة، في 
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  .ظروف اندالع الثورة في المنطقة الحدودیة الشرقیة: المبحث األول

  

یرى بعض المؤرخین، أنھ ال یمكن للباحث في تاریخ الجزائر المعاصر، 

، إذا لم یعالج أو یبحث 1954نوفمبر تشرین الثاني ـ تفسیر ما آل إلیھ الوضع في 

ة من النشیطین، الیائسین ثلمسألة الحیاة السیاسیة للجزائریین، واألسباب التي أدت ب

، وتغییره بالوسائل من تغییر الوضع بالوسائل السلمیة، إلى إشعال فتیل الثورة

  .العسكریة

ن ، م1954نوفمبر تشرین الثاني ـ فال یمكن تفسیر ما حدث، لیلة الفاتح من 

دون إرجاعھ إلى الظروف االستعماریة، وإلى النزاع الجزائري الفرنسي العائد إلى 

  )1(.أكثر من مائة سنة

 في المنطقة فضاء بحثنا، توجب علي ،ولكي أحیط بظروف اندالع الثورة

 خالل الفترة من التركیز، في ھذا المبحث، على دراسة أوضاع المنطقة السیاسیة

  .تفجیرھامن ثمة ، وھا، وكیفیة اإلعداد لالثورةنھایة الحرب إلى اندالع 

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

(1) MEYNIER, Pourquoi …, op- cit.  
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  : أوال، األوضاع السیاسیة

 بعد الحرب العالمیة تحیلنا الوثائق المؤرخة لتطور مسیرة الحركة الوطنیة،

الثانیة، التي تمكنا من اإلطالع علیھا، على الحصول على إجماع شبھ مطلق على 

وة إلیھ، وتباینت سبل إنجازه من حزب إلى مطلب االستقالل، وإن تفاوتت حّدة الدع

  )*(.آخر

 على شیوع نزعة تقدم االستقالل الوطني أوال، وما عداه من القضایا تدلكما 

النظریة، أو المجتمعیة، فأجلت إلى حین استرداد الدولة الوطنیة، وتحقق التحرر، 

  .واالستقالل

حزاب والتیارات شھدت الجزائر بعد الحرب العالمیة الثانیة، تنوعا في األ

السیاسیة، وانتشرت خالیاھا في منطقتي تبسة، وسوق أھراس، وكان لحزب حركة 

االنتصار انتشارا في المراكز المنجمیة، والقرى والمناطق النائیة مثل، الونزة، 

لعیون، وادي الكبریت؛ بینما اقتصر تواجد األحزاب اس أالكویف، المریج، ور

  .ا اإلصالحیة، على المراكز المنجمیةالیساریة الفرنسیة، ونقاباتھ

وكان السكان، بحكم انتمائھم الحضاري، ومتانة عالقتھم بجیرانھم، یتأثرون 

حیث تعاطفوا .  في المشرق العربيتخص أمتنا العربیةكان یدور من أحداث ما بكل 

                                                
التقرير العام والشامل الذي تقدم به فرحات عباس إلى أعمال المؤتمر الوطني األول لحزب االتحاد : ندكر منها )*(

حيث اعتمد فيه على منطلقات فكرية لمقاربة واقع االستعمار . 1948 أيلول ـ سبتمبر 27-25الديمقراطي في 
رنسا بضرورة احترام قوميات مستعمراتها، والعمل على االرتقاء بها بالجزائر، واآلفاق الممكنة لحله، منها مطالبة ف

تقرير حزب حركة االنتصار، المقدم إلى . إلى منزلة السيادة في أوطانها والمشاركة في تسيير مصير تراثها القومي
في النضال  " االستراتيجيا" ، والذي تناول فيها قضية 1953 نيسان ـ أبريل 6-4مؤتمره الثاني بالجزائر ما بين 

مميزا بين األهداف الواقعية لمحاربة القمع االستعماري، واألهداف األساسية . الوطني، والقوى الصائغة والرافعة لها
        .لتوحيد قوى الشعب من فالحين، وعمال، وشباب، ونساء
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شھر اإلسرائیلیة األولى، وشرعوا منذ -  خالل الحرب العربیة،مع القضیة الفلسطینیة

  )1(. في جمع التبرعات للفلسطینیین،1947دیسمبر  ـ ون األولكان

من لم ُیسعُفھ الحظ،   بینما اكتف)*(لداعي الجھاد، البعض منھم واستجاب

مسقط إلى  عادوبعد توقفھا ، 1952سنة بمشاركة إخوانھ التونسیین في مقاومتھم 

  .تھفي منطقكون الفلول األولى لجیش التحریر الوطني اعتصم بالجبال، و ورأسھ،

وُیذكر أن بعض مناضلي المنطقة الحدودیة الشرقیة، كانوا یداومون على 

، التي أذكت حسھم القومي، وألھبت مشاعرھم "صوت العرب"االستماع إلذاعة 

وبروت منھم . الوطنیة، وأخذت بألبابھم فشرعوا مذ ذاك الوقت، في التحضیر للثورة

زیني، محمد بن سودة، مسعود  بكر بنبعض القیادات مثل، محمد الطرابلسي، ، بو

  .جدیات، عمر جّبار

الستماع الدوریة إلى اإلذاعة، في اإلعداد للثورة اكما كانوا یستغلون لقاءات 

اقتناء األحزمة والجلود من األسواق الشعبیة، ورسم برنامج یسیرون « : من خالل

متزوجین على على نھجھ لبلوغ المرامي، حاثین العمال سواء العزاب منھم أو ال

وكانوا یصعدون مرتین في األسبوع إلى الجبال ... البقاء وعدم الخروج 

  »)2(.المجاورة

                                                
(1) JAUFFRET (Jean-Charles): "Le nationalisme algérien vu par les services de 
renseignement français : l’oeil du cyclone (1946-1954)", [en ligne], Disponible sur < 
http :// ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/article.php3?id_article=246> 
(Page consultée le 23 aout 2006). 

، ثم التحقوا بصفوف المقاومة 1948 فلسطين سنة نذكر من أبناء المنطقة، الذين ذهبوا للمشاركة في حرب )*(
الحاج صالح بوصفصاف، األزهر شريط، العربي جنة، بنطيبة لحسن، : التونسية، وأخيرا ثورة التحرير الجزائرية

  .67. زروال، المرجع السابق، ص: أنظر. مصطفى زرفاوي
ت العمل الثوري بمناطق الحدود الشرقية، الطالئع األولى لجيش التحرير الوطني وتداعيا"، )خليفة(بولحراف ) 2(

، الملتقى الوطني األول حول دور مناطق الحدود إبان الثورة التحريرية، إنتاج جمعية الجبل األبيض تبسة، "منطقة تبسة
  .56. ، ص.مطبعة قرفي عمار، باتنة، بال تا
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وكانت توجد عالقات وثیقة، واتصاالت دوریة، بین مناضلي حزب حركة 

االنتصار الجزائري، والحزب الدستوري التونسي، القاطنین بالمنطقة الحدودیة، 

 السیاسي فیما بینھم، ویعقدون لقاءات من حین حیث كانوا یتالقون، وینسقون العمل

  .إلى آخر بعیدا عن أنظار اإلدارة االستعماریة

، مؤرخة "زكینت"فقد أشارت برقیة قائد مقاطعة قسنطینة العسكریة، الجنرال 

إلى حدوث اجتماعات تنسیقیة لمناصري الحزب  ،1951أوت آب ـ  20في 

ي بیت أحد سكان مدینة الكویف، الدستوري التونسي، وحزب حركة االنتصار، ف

 من الحدود الجزائریة یلومترات كخمسة یقع على بعد ،یدعى الحاج صمیدة بن عمر

التونسیة؛ وأن تلك اللقاءات، كان یحضرھا بعض الجزائریین القاطنین في الدواویر 

یّتبع حزب الشعب « : وأضافت. المجاورة، من بینھم شخص یدعى قدور طرابلسي

  »    )1(.ویف، نشاطا سریا متواصال على الدوامفي منطقة الك

، إلى 1952أكتوبر تشرین األول ـ  29كما أشارت وثیقة أخرى، مؤرخة في 

من قبل مناضلي حزب [ االتصال قد تدّعم مع الحزب الدستوري الجدید « : أن

  »)2(. وتبسة،، وتم إنشاء شبكة لرجال االتصال في مناطق عنابة]الشعب

ورة التونسیة، دعا المناضل إبراھیم حشاني، مسؤول حزب فبعد اندالع الث

حركة االنتصار في قسنطینة، المناضلین في الونزة إلى عقد اجتماع، بأحد األكواخ 

. المنتصبة على ضفاف وادي المّرة بالونزة، لدراسة األوضاع في المنطقة الحدودیة

  )3(. قالمةوقد عقد االجتماع، برئاسة عمر الغزالي مسؤول الحزب بدائرة

                                                
(1) La Guerre d'Algérie par les documents, 1H2892, n° 185 CE/R, "Renseignement sur la 
région du Kouif",t. 2.,S.H.A.T, Chateau de Vincennes – 1998, p. 108.   
(2) Ibid, 1H3399, n° 138/E.R-T.S, "Synthèse de renseignements", pp. 114-115.   

  .50. بولحراف، المرجع السابق، ص) 3(
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مصلحة االستعالمات "، باتت 1953أكتوبر تشرین األول ـ وابتداء من شھر 

حیث یتوفر . في الجزائر تدرك وجود تجذر في الحركة الوطنیة الجزائریة" العامة

األرشیف العسكري الفرنسي، على سلسلة فریدة من التركیبات للمعلومات، تخص 

  .نوفمبر ـ تشرین الثاني السابقة للفاتح 13األشھر 

 اعتداء وقع ضد ممثلي قوات األمن، أحد عشر اعتداء، منھا 53 إحصاءفقد تم 

 ھجمات ضد مدنیین من تسع عملیة تخریب ضد سكك الحدید، وأحد عشر و

 أشار أحد الضباط الفرنسیین ،1954جانفي كانون الثاني ـ وفي . المستوطنین

  )1(."ال من االضطراب إلى العملمرحلة االنتق: " في تقریره إلى ما أسماه،السامین

  أول مصلحة استعالمات تجلب)*("مصلحة اتصاالت الشمال إفریقي"وكانت 

" اإلرھاب في الجزائر: "انتباه سلطات االحتالل حول إمكانیة ظھور ما أسمتھ

 ظلت إلى الیوم ،الدعوات الفردیة، أو بتحریض جماعات« : انطالقا كما ذكرت من

  »)2(. العملنمجھولة ع

 ، كان اھتمام مصالح االستعالمات الفرنسیة منصبا منذ شھر األمرفي حقیقة

الفالقة التونسیین المسلحین للتراب : "ریل، على اجتیاح ما أسموهب أنیسان ـ

كانت تشك في تلقیھم المساعدة من قبل مناضلي حزب الشعب، و". الجزائري

: تستفید من ھذا الوضعوتتساءل عما إذا كانت اللجنة الثوریة للوحدة والعمل، 

  ")3(.المباشرلتنظیم نفسھا من أجل العمل "

                                                
(1) S.H.A.T, synthèse de janvier 1954. 1H1202.   

، وعين عليها 1947 أيار ـ ماي 2ي مصلحة كانت تتبع المكتب المدني للحاكم العام بالجزائر، تأسست في يوم  ه)*(
  : للمزيد من المعلومات حول ظروف تأسيسها أنظر". Schœn " "شون"العقيد 

JAUFFRET, op-cit. 
(2) S.H.A.T, 1H1202, op-cit.  
(3) Ibid.  



                    .ظروف اندالع الثورة: 1الفصل الثالث ـ        المبحث 
 

 148

، انقسمت القیادة الحزبیة بمنطقة الونزة، كما 1954مارس آذار ـ شھر في 

متأثرة بتداعیات الطیب داده، المسؤول السابق لخلیة الحزب بالمدینة، السید یؤكد 

  .قیادة الحزب بالعاصمةاالنقسام الذي حصل ل

 مسؤول دائرة قالمة، إلى عقد اجتماع في بیت ،عو عمر الغزاليبادر المدف 

صالح بن عبید بالونزة، تدارس فیھ الحاضرون االنقسام الذي حصل في حزب 

حركة االنتصار، ومسألة تردد الدوریات التونسیة، وتوغلھا داخل األراضي 

ري الجزائریة، بحثا عن األسلحة والذخیرة، وھو ما سیعیق اندالع أي عمل ثو

  )1(.جزائري في المستقبل ضد االستعمار

جوان، سافر وفدا من مناضلي الحزب بالونزة، وسوق حزیران ـ وفي شھر 

الطیب داده، : أھراس إلى مدینة الجزائر، لحضور مؤتمر الحزب، ضم كل من

وإبراھیم ھوام بن المبارك، ممثلین عن الونزة، وعبد الحمید رافة عن سوق 

  )2(.أھراس

ببلجیكا، " ھورنو"لسید الطیب داده، أیضا في اجتماع الحزب في كما شارك ا

ولما عاد أطلع المناضلین على ما آل إلیھ الحزب من خالفات حادة، وصراعات 

المصالیین، والمركزیین، مما أصاب الجمیع بخیبة أمل في : طاحنة بین جناحیھ

  .القیادة السیاسیة

  

  

                                                
  .54-53. بولحراف، المرجع السابق، ص) 1(
  .58.  المرجع نفسه، ص)2(
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إلى جانب جماعة اللجنة الثوریة االصطفاف وبعد مناقشة األمر، قرر الجمیع 

  .)*(للوحدة والعمل

، ومراد دیدوش كانا یشرفان على التنظیم )*(خاصة وأن عضوْیھا مختار باجي

وباتوا مقتنعین أكثر من أي وقت مضى، بأن الثورة . السیاسي، والثوري في المنطقة

 وطنیة منذھي الحل الوحید، والعالج الناجع للخالفات التي بدأت تعصف بالحركة ال

  . 1953 سنة

كما سعوا إلى اإلبقاء على صفوف القاعدة متماسكة وفي حالة سلیمة بعیدا عن 

النزاعات، والتصدي بحزم لكل ما من شأنھ أن یثبط عزائم المناضلین، ویجعل 

  .الیأس یتسرب إلى قلوبھم

ولھذا ضاعفوا من نشاطاتھم في مجالي التدریب والجھوزیة والتوعیة استعدادا 

وثبة الكبرى، وشرعوا في تكوین، وتدریب األفواج و الطالئع األولى للثورة من لل

  .مناضلي المنطقة، والذین كان أغلبھم من عمال المناجم

  

  

                                                
حركة االنتصار، -، إثر االنقسام الذي حصل في قيادة حزب الشعب1954تأسست هذه اللجنة في ربيع سنة  )*(

ونشكلت أساسا من المناضلين المؤمنين بضرورة العمل المسلح واللحاق بركب حركات التحرر في المنطقة والعالم، 
 البداية إلى إنهاء الخالفات التي حصلت بين المركزيين والمصاليين، وإعادة توحيد سعت في. لدحر االستعمار الفرنسي

ولكن بعد أن فشل أصحابها في مساعي التوفيق . صفوف المناضلين، ثم االنتقال في مرحلة أخيرة إلى الكفاح المسلح
، بالعاصمة الجزائر، 1954  تموز ـ جويلية25التي بذلوها من أجل بين الطرفين المتصارعين، عقدوا اجتماعا في 

   .، وقرروا تطليق العمل السياسي، وتفجير الثورة التحريرية"بلقاء اإلثنين والعشرين"وهو االجتماع الذي عرف 
 بمدينة عنابة في كنف أسرة متواضعة الحال، استقرت بسوق 1919 أفريل 19ولد القائد الشهيد باجي مختار في  )*(

التاريخي، في " اإلثنين والعشرين"اعتقل بعد عودته من اجتماع . ، وصاحب ثقافة واسعةكان أبوه رجال متدينا. أهراس
مدينة عنابة، وبعد إطالق سراحه في آخر تشرين األول ـ أكتوبر، انضم مباشرة إلى الكفاح المسلح، وقاد األفواج 

اية من أحد الخونة، حيث  إثر وش1954 نوفمبر 19استشهد في يوم . الثورية التي شكلها في منطقة سوق أهراس
 .طوقت السلطات العسكرية مزرعة القايد دالي بن شواف، وتمكنت من قتله
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  : ثانیا، التحضیر للثورة وتفجیرھا

بنیوسف الجزائریة، المرحوم للجمھوریة الرئیس السابق للحكومة المؤقتة ذكر 

، بعد أن أقحموا في )**( الجزائري حزب الشعبفي أن بعض المناضلین ،ةبن خّد

 یفكرون في العمل المسلح بدؤواالعدید من الحروب االستعماریة في آسیا وأوربا، 

السالح باالتصال باأللمان، توفیر حاولوا التغلب على عقبة ، و1939 عاممنذ 

  الحاج مصالي، لما علم بأمرھم عارضھم آنذاكرئیس الحزبلكن . واالتفاق معھم

   )1(.بشّدة

 لألعمال الثوریة بشكل نشیط وحذر، في التحضیركما شرع آخرون، في 

المناطق الجبلیة ذات المسالك الوعرة، والتي ظلت تمثل معقال للمقاومة والحریة، 

   )2(.1945 أیار ـ ماي 8لتفادي نتائج انتفاضة 

ة وبعد الحرب العالمیة الثانیة، صارت المنطقة الحدودیة الشرقیة، منطق

، بدأت عملیة تھریب 1947في سنة « : وذكرت بعض المصادر أن. تھریب للسالح

وكان یتم توجیھ قوافل األسلحة ... السالح انطالقا من تبسة على وجھ الخصوص 

... المشتریة من لیبیا، وتونس انطالقا من المخزون اإلیطالي، أربع مرات في السنة 

 ألف فرنك 18حدة في األوراس، ، بلغ سعر قطعة السالح الوا1950 عاموفي 

  »)3(.قدیم

وإذا كان السالح متوفرا، والرغبة في جمعھ موجودة، فإن العائق الكبیر الذي 

فقد ذكر لي السید الطیب مسلم، . كان یحول دون تحقیق ذلك، ھو نقص المال
                                                

  : أنظر. الذي التقى األلمان رفقة محمد ربوح،بلقاسم راجفو ،محمد أوعمارة:  أولئك المناضلين كان ضمن)**(
BENKHEDDA (Benyoucef), "Les origines du 1er novembre 1954", éditions DAHLAB, 
Alger 1989, p. 83.  
(1) Ibid, p. 84. 
(2) SARI (Djilali), "Le monde algérien à la veille du déclenchement de la guerre de libération 
nationale", Majallat et-tarikh, n° spécial, 2e semestre 1984, C. N. E. H, Alger, p. 20.  
(3) MADACI (Mohamed Larbi), "Les Tamiseurs de sable, Aurès-Nemencha 1954-1959", 
Editions ANEP, Algérie 2001, p. 34. 
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 عاملمنظمة الخاصة في تبسة، أن قائده مراد دیدوش كّلفھ في السابق لمسؤول ال

صل ببعض مھربي األسلحة قتناء بعض قطع السالح الحربي للمنظمة، فات، با1949

، وحصل منھم على سبعة صنادیق أسلحة، بھا بنادق جدیدة من نوع التونسیین

  . فرنك للصندوق36، مقابل "بیریتا"

ولكن عندما اتصل بھ، لیرسل المال، أمره بإلغاء الصفقة، بحجة أن التنظیم 

  )1(.غیر قادر على توفیر المبلغ

ونظرا لخبرة أھل المنطقة في المتاجرة بالسالح، وتھریبھ عبر الحدود، أرسل 

شخصا من منطقة تبسة، ... « ، 1953بنبولعید، في سنة مصطفى أحد رجال القائد 

. یدعى كامل ساكر إلى لیبیا، لزیارة مراكز التدریب التابعة للمجاھدین التونسیین

اءات مع أحمد بنبلھ، ثم شرع الرجالن في ھنالك أجرى المبعوث التبسي، عّدة لق

  »)2(.عملیة تھریب األسلحة عبر لیبیا، وتونس إلى الجزائرتنظیم 

في منطقة فین بتوفیر السالح المكّل، إلى أن  التاریخیةوأشارت بعض الدراسات

 التونسیة، قبیلة الھمامةمن في الجنوب، و ةفاسوالمن تبسة، كانوا یشترون السالح 

  )3(.تونسبلردیف ومن منطقة ا

كما ذكرت بعض الشھادات، أن المقاومین التونسیین كانوا یترّددون على 

سكان المناطق الحدودیة الشرقیة، بین سوق أھراس وتبسة، لجمع السالح منھم، ولو 

ففي إحدى المّرات طلبوا من مواطن من الونزة، تسلیمھم بندقیتھ، ولما . بالقّوة

  )4(.قیادتھم بجبل سیدي أحمد، لمعاقبتھرفض، اقتادوه عنوة إلى مركز 

                                                
  .2007 تموز ـ جويلية 10شهادة أدلى بها إلي السيد الطيب مسلم، في بيته بتبسة، يوم  )1(

(2) LEBJAOUI (Med.), "Vérités sur la Révolution Algérienne", ANEP, Rouiba, Algérie, s. d., 
pp. 126-127. 

  .53. زروال، المرجع السابق، ص )3(
  .50.  السابق، صصدر، المزبيري )4(
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لقد كانت السلطات االستعماریة الفرنسیة، منذ اندالع الكفاح المسلح في تونس، 

وقبل اندالع الثورة . ، متخوفة من انتقال عدوى الثورة إلى الجزائر1952 عام

التحریریة بشھر، أشارت الصحف االستعماریة إلى عملیات التمشیط الواسعة التي 

 ینفذھا جیش االحتالل، في منطقة سوق أھراس، والحدود الجزائریة التونسیة، كان

   )1(".الفالقة"ما أسمتھم ضد 

. حیث أحیطت كل نواحیھا بالوحدات العسكریة المتحركة، وجنود المظلیین

إلى عین المكان لطمأنة المستوطنین، ولقاء " روجي لیونار"وتنقل الحاكم العام 

  )2(.المسؤولین، واألعیان

أكتوبر، أخبر قائد مقاطعة قسنطینة، الحاكم من تشرین األول ـ  16یوم الوفي 

اكتشاف ثالث مجموعات مسلحة ببزات عسكریة من  ... « : العام بالجزائر، أنھ تم

 30 إلى 25الثوار الجزائریین في منطقة سوق أھراس، مشّكلة كل واحدة من 

  »)3(.رجل

 والمدد على جناح السرعة؛ وأرسل إرسال الدعم،ب، طالب 27  الیومفيو

أكتوبر أعلن من تشرین األول ـ  29 الیوم وفي.  مدرعات إلى شرق البالد14الفرقة 

، في مؤتمر عقده بقسنطینة، عما أسماه "شیرییر" الجنرال قائد المنطقة العاشرة،

في األوراس، والتي كانت برأیھ تختلف " عصابات مسلحة"بتواجد " انشغالھ الكبیر"

  )4(.التقلیدیة" الشرفعصابات  "عن

أكتوبر تشرین األول ـ وفي منطقة تبسة، شن جیش االحتالل الفرنسي في 

: شملت كل من.  آالف عسكريخمسةد لھا حوالي جّن، حركة تمشیط واسعة، 1954

                                                
(1) TEGUIA, op-cit., p. 98.  
(2) KERLAN, op-cit., p. 155. 
(3) S.H.A.T, 1H2894.  
(4) JAUFFRET, op-cit. 
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، جبال الونزة، وبوخضرة، وبكاریة، وبئر العاتر، وسفوح )*(جبل سیدي أحمد... « 

  »)1(.جبال غیفوف

أرادت قیادة الجیش الفرنسي، من وراء ذلك التحرك العسكري الكبیر، فقد 

 ووضع حد ،تشدید المراقبة على تلك المناطق: ضرب عصفورین بحجر واحد

منع انتقال و، باإلضافة إلى إرعاب الساكنة المسلمة، ین التونسیین فیھاوماقلتواجد الم

ون لھم ید المساعدة،  خاصة وأن الجزائریین، كانوا یقدم؛عدوى الثورة إلیھا

   )2(.ویتعاطفون مع قضیتھم، التي كانوا یرون فیھا القضیة الجزائریة

نوفمبر تشرین الثاني ـ بدت األعمال المركزة، التي اندلعت في لیلة الفاتح 

، كجنون خطیر عند البعض، )3("القنفذ: "، وحملت خطتھا العسكریة اسم1954

ن من أمر، فإن السر ظل طي الكتمان، اكومھما . وكبارقة أمل عند البعض اآلخر

  . حتى في األوساط السیاسیة،ةیوالمفاجأة كانت كل

وبخصوص إعداد األفواج األولى، للمناضلین الثوریین في منطقة المناجم، 

یذكر السید الطاھر زبیري، أن قبل قیام الثورة التحریریة بأشھر تشّكل فوج مسلح 

 بقیادة مسعود الطرابلسي، لتحریر األخ في الونزة، من تسعة مناضلین ثوریین

ار عمر من أسره، في مركز قیادة المقاومة التونسیة، في جبل سیدي األكبر لجّب

  .أحمد

                                                
 المتكون من ثالث كتائب، منها 43فيلق نذكر من بين قوات جيش التحرير، التي كانت ترابط بجبل سيدي أحمد، ال )*(

جيش التحرير الوطني، من "، )شريف(براكتية : أنظر. بقيادة نوبلي الزين 9 بقيادة مبروك ورق، والكتيبة 7الكتيبة 
  .10. ، ص.13802، عدد 2005-11-01، الشعب، "بندقة الصيد إلى سالح الهاون

  .77. زروال، المرجع السابق، ص) 1(
(2) KERLAN, op- cit. p. 153.  
(3) El-Moudjahid, n° 11, du 1 novembre 1957, in Textes fondamentaux du F. L. N., (1954-
1962), dossiers documentaires 24, édités par le Ministère de l'Information et de la Culture, 
Alger, janvier 1976, p. 69. 
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غیر أن القائد مختار باجي، لّما علم بأمر ذلك الفوج، تخّوف من أن تعلم 

فأرسل مسؤول حزب حركة االنتصار بالونزة، السید . السلطات االستعماریة بأمرھم

  .الطیب داده لیقدم لھم بعض التوجیھات

فاجتمع بھم ھذا األخیر في منزل محمد الطرابلسي بالونزة، وأبلغھم أوامره 

 نفر، وعّین 15 أھراس المسلح، والمشّكل من باالعتصام بالجبال، رفقة فوج سوق

على الجمیع أحد أبناء المنطقة، یدعى الحاج علي النایلي، كان قد شارك في الحرب 

  )1(.، وفي المقاومة التونسیةاإلسرائیلیة األولى-بیةالعر

ولما سألھ أحد الحاضرین، یدعى محمد بن سودة، عما إذا كانت ستقوم ثورة 

إثر ذلك انتظم الجمیع استعدادا لحمل « : جزائریة، رّد علیھ بكل ثقة باإلیجاب

  »)2(.السالح في انتظار صدور األوامر

 25، مختار باجي في عنابة، یوم ةرنسیوعلى اثر اعتقال سلطات األمن الف

القائد األعلى مراد دیدوش  ، حّل في أواخر الشھر،1954تشرین األول ـ أكتوبر 

 وبعد إطالعھ على مستوى التنظیم، ودرجة استعداد الرجال، قّرر ،بسوق أھراس

استدعاء مسؤولي جماعة الونزة، مداوروش، الناظور، وبوشقوف، إلى اجتماع 

   )*(.ة وادي الشوكسري، في منطق

وحّددت فیھ العملیات  وأھم ما أثیر في ذلك االجتماع، مسألة توفیر السالح،

ومصالحھ في لیلة الفاتح من تشرین الثاني ـ نوفمبر، الفرنسي المقّررة ضد العدو 

  )3(.عند الساعة الواحدة بعد منتصف اللیل

                                                
  .53. ، المصدر السابق، صزبيري) 1(
  .57. ص، المرجع السابق، بولحراف) 2(
مراد بوخنونة ـ إبراهيم هوام ـ محمد طرابلسي ـ :  كل من إلى جانب مراد ديدوشحضر اجتماع وادي الشوك )*(

  .عمر جبار ـ السبتي جبار ـ لخضر جبار ـ السعيد حجار ـ قدور عميرات ـ إبراهيم طايبي ـ أحمد بكوش
(3) KERLAN, op-cit., p. 115. 
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ین األول ـ تشر 30 فيمباشرة ، بعد أن أخلي سبیلھ،   مختارالتحق باجي

، وتولى قیادتھم، وباشر في تنظیم صفوفھم، خاصة بعد أن المنطقة بثوار أكتوبر،

  )1(.التحقت بھم عناصر ثوریة جدیدة

 مسؤولین منھم 10الفوج األول برئاستھ، ضم . مھم إلى فوجینحیث قّس

مسعود جدّیات، وإبراھیم ھوام؛ : جم الونزة ھماامناضلین ثوریین كانا یعمالن بمن

 مسؤوال، أغلبھم من عمال المناجم، مثل 11، ضم  النایليلثاني برئاسة الحاج عليوا

   )2(.عمر جّبار، والطاھر زبیري

، ألقى القائد باجي خطابا 1954نوفمبر من تشرین الثاني ـ لیلة الفاتح وفي 

حماسیا، في أوساط الحاضرین من المناضلین الثوریین، الذین سیتولون تفجیر 

: ثم وّزع علیھم بعض قطع السالح منھا. قتي سوق أھراس، والونزةالثورة في منط

، وصندوق بارود، باإلضافة إلى مبلغ واحد "خماسي"أربعة أسلحة من نوع « 

  »)3(.ملیون فرنك

كما عّین كل من الطیب داده، وبشیر جغبلو، على رأس الخلّیة المسؤولة على 

  )4(.تفجیر الثورة، وقیادتھا في منطقة الونزة

 على تحث إلى الونزة، یحمل معھ منشورات هد في ذات اللیلة، السید دادعا

 وعندما حانت )*(مراد دیدوش؛القائد الفدائي تسّلمھا من  الجھاد، وتصعید العمل
                                                

(1) Ibid, p. 115. 
 آب ـ أوت 20المنظمة الوطنية لمجاهدين، والية تبسة، التقرير الوالئي لتسجيل أحداث الثورة التحريرية من  )2(

  .38. ، مطبوعة مرقونة، ص1، الجزء 1962 إلى آذار ـ مارس 1958
  .66. بولحراف، المرجع السابق، ص) 3(
 .37. ، صت. ، د عين مليلة، الجزائر،دار الهدى للطباعة والنشر، "القاعدة الشرقية" ،)عبد الحميد(عوادي ) 4(
، 1954 تشرين األول ـ أكتوبر 27يذكر السيد الطاهر زبيري، أن حادثة اعتقال القائد باجي مختار، في يوم  )*(

، نوفمبر، والتحريض على الثورة، إلى جماعة الونزةتشرين الثاني ـ أخرت وصول المناشير الخاصة ببيان أول 
أنظر، .  أيو يكر بن زينيقهيحيث جلبها إليهم رف. وسوق أهراس، إلى غاية اليوم الثاني من اندالع الكفاح المسلح

  .61. زبيري، المصدر السابق، ص
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: ساعة الصفر، شّنت عناصر من مجاھدي الونزة، ضمت عمال مناجم سابقین مثل

ل، العربي قاسم، مسعود ة مشنتل، ابن التوھامي، زایدي دربامحمد حركاتي، حّم

  .غزیل، الطاھر زبیري، ھجومات ضد بعض المصالح االستعماریة بالونزة

، التعبئةثم ُشرع في تشكیل الخالیا السریة، واللجان المحلیة، لتتولى أعمال 

یة االدع، وتنظیم ربط االتصال؛ و والمؤونة، والسالحالمال،مع د، وجنیوالتج

الطیب داده، بشیر جغبلو، وخالیا : الونزة إلى السادةوأسندت قیادة خالیا . واألخبار

اح، وحسناوي عاشوري، وسوق أھراس إلى كل من  الكبریت إلى نوار رّبيواد

المدعو (    حسن حمایدیة ،  بن عزةردو، قوحوش بالطیب، صالح حمادةالحمد م

  )1(.نوري مالكریعبد ، وریرش حقدور، )داده

قیادة أحد  ،اتالمكي جدّیالكویف، یدعى كما أسندت إلى عامل منجمي سابق ب

. نوفمبر، في منطقة تبسةمن تشرین الثاني ـ األفواج األربعة التي ُشكِّلت، لیلة الفاتح 

بقیة بنفس المھام المسندة لوكّلف  مجاھدا مسلحا تسلیحا عصریا، ثمانیة عشر ّمض

جبل  و،زةجبل الون،  بوجابر، بوربیعة،على جبال القرقارة، واإلشراف جافوألا

  )2(.منعرجات الفالتة ، باإلضافة إلىسیدي أحمد

االتصال بمناضلي المدینة الثوریین، لم وتفید إحدى الشھادات من الكویف، أن 

الفرنسي وذلك بسبب تشدید قوات جیش االحتالل  ،1955یتم إال في مطلع سنة 

  .الرقابة، على المراكز المنجمیة لحمایتھا

                                                
  .شهادة السيد داده الطيب، المصدر السابق) 1(
 1374-م1954لعت في مميزات الثورة الجزائرية بعامة وفي األوراس بخاصة والتي اند"، )يوسف(مناصرية  )2(

  إنتاج جمعية أول تشرين الثاني ـ نوفمبر،" م1954/  هـ1374مصطفى بن بولعيد والثورة الجزائرية "، في "هـ
  . 71. ، ص. م1999/ هـ1420 عين مليلة، الجزائر ،مطبعة دار الهدى، مآثر الثورة في األوراسوحماية لتخليد 
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ط بین مدینة تبسة في الجنوب، وسوق أھراس في وبما أن مركز الكویف یتوس

الشمال، ویحاذي الحدود التونسیة من الشرق، سعى كل من قادة األوراس، وسوق 

  .أھراس إلى ضمھ إلى منطقتھم

الطیب التلیلي، : حیث اتصل بمناضلیھ، ثالثة مناضلین من سوق أھراس، ھم

الطاھر : جھة تبسة، ھمضحوة، ومحمد بن عاللة؛ وأربعة مناضلین من  الجاللي بن

بن عثمان، حّمة بن زروال، ساعي فرحي، وعلي بن أحمد، وأبلغوھم أھداف 

  )1(.الثورة، وتداولوا معھم في أمر الكفاح المسلح، وفي األخیر استجابوا لھم مباشرة

الفرنسیة، أن تجنید الثوار في العامة ویستفاد من تقریر لمصالح االستعالمات 

یة، كان یتم وفقا ألربع طرق مختلفة، منھا طریقتان اتبعتا في صفوف الثورة التحریر

تقوم الطریقة األولى على تجنید المتطوعین، الذین كانوا یأتون بدافع . منطقتنا

المساھمة في الكفاح المسلح، أو الذین یحاولون اإلفالت من متابعة اإلدارة 

  .االستعماریة

لجزائریین في الجیش وكان یفضل الحفاظ على قدماء العسكریین من ا

  . سنة40 و18الفرنسي، والرجال األصحاء، والشجعان، الذین تتراوح أعمارھم بین 

وتعتمد الطریقة الثانیة، على التجنید االنتقائي، والذي یتمثل في البحث عن 

فُیبلغ بأن . عنصر یملك معلومات خاصة أو مزایا یمكن استغاللھا في المعركة

حاجة إلیھ، وبذلك یكون مجبرا على االلتحاق بصفوف الجزائر المكافحة ھي في 

  )2(.الثورة

                                                
  .قبلغيث يوسف، المصدر السابشهادة السيد  )1(
صالح عبد النوري، . ، تر"أجيال في مواجهة القدر. منابع التحرير"، )عبد الرزاق( أنظر نص التقرير في بوحارة )2(

    .400.  ص،2500دار القصبة للنشر، الجزائر 
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فقد ذكر أحد مجاھدي المنطقة مجال بحثنا، أن في بدایة اندالع الثورة، رّكز 

القادة الثوریون بالمنطقة األولى، على توصیل فكرة الثورة إلى المواطنین، من 

 لشرح أھداف الثورة خالل إرسال مجموعة من المناضلین إلى المشتات، والدواویر،

، لم تكن تعني لھم، سوى التقاء المواطنین "اتصال"وأضاف أن كلمة . لساكنتھا

  )1(.بالمجاھدین

وذكر آخر، أنھم كانوا یختارون من السكان شخص ما، العتبارات وطنیة، أو 

اجتماعیة، فیرسلون إلیھ رسالة، یبّلغونھ فیھا قیام الثورة، والمھمة المنوطة بھ؛ 

ھ وسیلة اتصال ببینھم وبین أھل قریتھ؛ أو قد یكلفون مجاھدا من أبناء ویجعلون

المنطقة التي ینزلون فیھا، بمھمة االتصال بالناس بغرض جمع المال والسالح، 

   )2(.وتجنید الشبان، وتوعیة الشعب بالثورة، وأھدافھا

وذكر لي أحد المسؤولین المدنیین السابقین بمنطقة الكویف، في شھادتھ عن 

بدایات تنظیم الثورة فیھا، أن قادة الثورة توزعوا على المشتات، واتصل كل واحد 

منھم بواحدة محّددة؛ وبعد أن اختاروا األشخاص الثقاة، والقادرین على التأثیر في 

وقد كلفوه ھو عینھ بھذه المھمة، ولما . السكانھا وبین السكان، كلفوھم بالوساطة بین

  .نھ، ولما استشھد ھذا األخیر، استخلفوه بشخص ثالثسجن كلفوا شخصا آخر بدال ع

وأضاف أن جنود جیش التحریر، كانوا عندما یریدون دخول منطقة سكانیة ما 

للتزود بالمؤن، فإنھم یدخلون من خالل مسؤولھا المدني، والذي كان یتولى أیضا 

   )3(.مھمة التجنید

                                                
  .بلغيث يوسف، المصدر السابقشهادة السيد  )1(
كة دار األمة، الجزائر آذار ـ مارس ، شر1. ، ط"مذكرات الرائد عثمان سعدي بن الحاج"، )عثمان(سعدي  )2(

  .15-12. ، ص2000
  .بلغيث يوسف، المصدر السابقشهادة السيد  )3(
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عامل الوقت : ساسیین ھماتأثرت عملیة تجنید المجاھدین، في البدایة، بعاملین أ

دفعھا إلى في شرح أھداف الثورة للجماھیر الشعبیة، وإقناعھا بھا، ومن ثمة 

 وعامل النقص الفادح في األسلحة، )1(ط فیھا بالتزام ومسؤولیة؛انخراالنھا، واحتضا

  .والذخیرة

العسكري المدعو تجمع مصادر جزائریة وفرنسیة، على أن العقید عمارة 

لى الزیادة في عدد المجندین، للقیام بمھمة نقل السالح إلى الوالیة بوقالز، سھر ع

، إلى 1955 مجاھد في أواخر سنة 200فقد ارتفع عدد الثوار من . األولى، والثانیة

في شھر مجاھد  1750، ثم إلى حوالي 1956ماي أیار ـ  مجاھد في شھر 1400

    )2(.في تونسمتمركزین منھم، كانوا  % 80غیر أن . 1957كانون األول ـ دیسمبر 

 مجاھد، 1600، تتوفر على 1956 عاموكانت القاعدة الشرقیة، في أواخر 

 قطعة سالح 1300، و"أم. أف" مدفع من نوع 30یشكلون أربعة فیالق، ویملكون 

  )3(.حربي

وتجدر اإلشارة، إلى وجود صعوبة في تحدید عدد أفراد جیش التحریر 

الخسائر العدیدة ... « : یر الحاد في عناصره نتیجةالوطني تحدیدا دقیقا، بسبب التغ

وكذا التجنید المستمر لتعویض سواء التي حصلت في صفوفھ في أوقات معّینة، 

   »)4(.جزء منھا، أو كلھا

                                                
، دار "1962-1946 :مذكرات الرئيس علي كافي، من المناضل السياسي إلى القائد العسكري"، )علي(كافي  )1(

  .77-76. ص، 1999القصبة للنشر، الجزائر 
(2) Cf, HARBI (Mohammed): "Le FLN, mirage et réalités", Editions Jeune Afrique, Paris 
1980, p. 210 & PAILLAT (Claude), "Dossier secrets de l'Algérie, 1954-1958", tome 2, 
Presses de la cité, Paris, S. D., pp. 268 & 280. 
(3) HARBI, op-cit., pp. 204-205. 
(4) TEGUIA, op-cit., p. 310. 
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 التي واجھھا قادة ، من المسائل الشائكة والعویصة،كانت مسألة توفیر السالحو

أول العملیات الھجومیة، بدأھا  ف)*(.الثورة في بدایة اندالع الكفاح التحرري

نوفمبر، إما بأسلحة من صنع محلي، أو تشرین الثاني ـ المجاھدون، لیلة الفاتح من 

  .حدیث، أو ببنادق صید

 قد شھدت قبل قیام الثورة ،وإذا كانت المنطقة السادسة من الوالیة األولى

ھا مع الثوار حركة نشاط تجاري عند بعض أبنائھا في تھریب األسلحة، والمتاجرة ب

 لم یكن كذلك في باقي مناطق ،فإن الحال، التونسیین، مما سمح بتوفیر السالح

  .فضاء بحثنامنطقة الالوطن، وخاصة منھا 

أفراد جیش التحریر الوطني في الداخل، لم زبیري الطاھر، أن السید ذكر فقد 

فضاء  مجاھدي المنطقةما ، وأ1957السالح من الخارج إال في عام یحصلوا على 

  بمعنى آخر،»)1(.طیلة مّدة الثورة التحریریةلم یشبعوا من السالح ... « بحثنا، فـ 

، وذلك بسبب الحصار الشدید الذي فرضھ على الدوام في حاجة ماسة إلیھأنھم كانوا 

  .جیش االحتالل على المنطقة الحدودیة الشرقیة، بواسطة الحاجز المكھرب

، من أبناء المنطقة، أن المجاھدین لوطني اذكر أحد ضباط جیش التحریركما 

من البنادق الحربیة القدیمة،  % 30سوى األوائل كانوا یملكون من األسلحة، 

  .المسترجعة من مخلفات الحرب العالمیة الثانیة، والباقي عبارة عن بنادق صید

كنا نخوض معارك مع الجیش الفرنسي ببنادق صید رغم ...  « : قائالوأضاف

 ال تخترق دروعھم، وبجنود لم یسبق لھم أن تدربوا على األسلحة وال على علمنا أنھا

فنون الحرب، باستثناء بعض المعلومات األساسیة، التي كان یتلقاھا المجاھد أثناء 
                                                

 إلى المخاطرة بنفسه عندما توجه إلى المشرق العربي لجلب السالح، ،وهو ما حدا بمسؤول الوالية األولى بنبولعيد )*(
  .حيث ألقت عليه القبض في الحدود التونسية الليبية قبل أن يؤدي مهمته

. ، ص2004-11-20، 13510، عدد الشعب، " سنة على استشهاد باجي مختار المجاهد العنيد50"، .)ع( بوطيبة )1(
3.  
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یتم ھذا من طرف . انخراطھ في صفوف الثورة على كیفیة استعمال السالح

 ھذا إن وجدوا في الفصیلة؛ المجاھدین الذین سبقت لھم الخدمة في الجیش الفرنسي،

  »)1(.وھو نادرا ما كان موجودا، في السنوات األولى من عمر الثورة

وشھد مجاھد من منطقة الونزة، كان قد ّجند خالل الحرب العالمیة الثانیة، بأن 

، یدرون ما 1956أفراد جیش التحریر، لم یكونوا، عندما التحق بھم في سنة 

 أن اإلیمان بعدالة القضیة، كان ؤكدما یم )2(.عسكريالخنادق، وال َلْحن السیر ال

  .  المراحل األولى للثورةخالل أمضى سالح امتلكھ المجاھدین 

كما أشارت بعض المصادر الفرنسیة، إلى أن أسلحة الثوار الجزائریین، رغم 

قلتھا إال أنھا كانت متنوعة، ومصانة بشكل جّید، وكانت تشتمل على بنادق صید 

" ستاتي" االنجلیزیة، "303"األلمانیة، " موزر"، "لوبال"نع من نوع فرنسیة الص

" بریتا"األنجلیزي، " ستان: "اإلیطالیة، والقلیل من المسدسات الرشاشة مثل

   )3(.اإلیطالیة

وقد ساھم بناء الحاجز الحدودي المكھرب، وإنشاء المناطق المحرمة، من 

سّلل القوافل المحملة بالسالح طرف جیش االحتالل الفرنسي، في ازدیاد خطورة ت

وتراجع التموین بالذخیرة شكل ملحوظ، بعد معركة سوق . إلى التراب الوطني

   .من دون أن یتوقف كلیا ـ 1958جویلیة تموز ـ فیفري إلى  ـ شباط ـ أھراس

 قطعة سالح شھریا، 1200 إلى 1000فبعدما كان یتسرب إلى الداخل، بین 

ثم ارتفع  .  قطعة400، إلى نحو الموالیةسنة الي عدد فال، انخفض 1957في سنة 

                                                
  .10. براكتية، المرجع السابق، ص) 1(
  .2006 آب ـ أوت 2يوم شهادة ، أدلى بها إلي السيد عماري طراد، في بيته بالونزة، يوم ) 2(

(3) MONTAGNON (Pierre), "La Guerre d'Algérie, genèse et engrenage d'une tragédie", 
Pygmalion Gérard Watelet, Paris, 1984, p. 131. 
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 60 و30بین یتراوح  قطعة، بمعدل شھري 1300، إلى حوالي 1959ثانیة، في سنة 

  )1(.قطعة

فبالرغم من ضعف سالحھ، في بدایة انطالقة الثورة، إال أن جیش التحریر 

جیتھ التي الوطني تمكن من الصمود في وجھ اآللة الحربیة الفرنسیة، بفضل إستراتی

كانت تقوم على إثبات التواجد، من خالل تنفیذ عملیات جریئة وھجمات مباغتة، ثم 

االنسحاب إلى مناطق آمنة، إلعادة تنظیم صفوفھ على المستوى السیاسي، 

والعسكري، بإنشاء خالیا حضریة وریفیة، وإقامة شبكات اتصال، ثم تنفیذ عملیات 

جیش االحتالل، وخلق وضع غیر آمن، فدائیة تسمح بالحصول على السالح من 

وتأسیس شبكات استعالم، وجمع المال والمؤن المختلفة، وتكوین لجان شعبیة 

  )2(.لتجاوز اإلدارة االستعماریة

كما ساعدت قواعد جیش التحریر، المتمركزة في المنطقة الحدودیة التونسیة، 

 15ربت نحو ُس 1957 و1956فبین سنتي . في إرسال قوافل األسلحة نحو الداخل

وبحسب التقدیرات الفرنسیة، كان یمرر إلى الجزائر، حولي . ألف قطعة حربیة

  )3(. قطعة سالح، وأطنان من الذخیرة شھریا1500

، "شال"المكھرب بخط " موریس"خط جیش االحتالل الفرنسي ولكن تدعیم 

دیغول، صعب على قوافل السالح مھمة اختراق الحاجز، الجنرال شارل في عھد 

  .حیث تراجع معدل تسرب األسلحة إلى الداخل بشكل كبیر. والدخول إلى الجزائر

كما أخذت فصائل المجاھدین، التي كانت تعتمد على تكتیك حرب العصابات 

، حیث 1961في االختفاء تدریجیا؛ واستمر الوضع على حالھ إلى غایة سنة 

ة مرتین، والعربات تسارعت خاللھا وتیرة التحدیث، وتضاعف عدد األسلحة الثقیل

                                                
(1) FAIVR, op-cit. 
(2) TEGUIA, op-cit., p 101. 
(3) FAIVR, op-cit. 
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الكتائب؛ وألحقت بالقاعدة الشرقیة وصارت أجھزة الرادیو في متناول . أربع مرات

   )1(.خمسة فیالق

 ویعود الفضل في ذلك، إلى التقسیم الذي وضعتھ قیادة الثورة الوطنیة، 

ن وحدات للمنطقة الحدودیة الشرقیة، وتحویلھا إلى منطقتین للعملیات الحربیة، وتمُك

، 1961-1960  سنتيیش الحدود، التي دفعت بھا إلى الداخل، خالل الفترة بینمن ج

المكھرب في العدید من المرات، وتنفیذ عملیات جریئة الحدودي من اجتیاز الحاجز 

، أو في  الحدوديالحاجزمنطقة  فيضد قوات االحتالل، سواء منھا المتحصنة 

  .مراكز الكویف، الونزة، وبوخضرة

 واستعمال العتاد ،فةالتمشیط المكّث  وعملیات،العسكریةشكلت العملیات 

مضایقة رھیبة، والحصار المشّدد،  وآالف األجناد المجلوبة من فرنسا، ،الحربي

 وجنوب ،المنطقة األولى نة لجیش التحریر الوطني فيلوحدات األولى المكّولوخناقًا 

   )2(.المنطقة الثانیة

وإلحاق ضربات اإلكمان لوحداتھ، ولذلك ركز قادة الثورة جھودھم، على 

، وبأعوانھ من الخونة والعمالء، وضرب المصالح االقتصادیة، والبنى موجعة بھا

التحتیة للمستوطنین، كالمراكز المنجمیة، وشبكة سكة الحدید؛ حتى تحقق قیمة 

إستراتیجیة من الناحیة العسكریة، من خالل شل حركة اآلالف من العساكر 

ھ القھریة، في مھام غیر مجدیة، وتخفیف الضغط على قواعد الفرنسیین، وآلیات

  .الثوار

، لھجمات فدائیة، منجمیة في المنطقة مجال بحثنامراكز الالتعرضت حیث 

" القسم اإلداري المختص"وشھد مسؤول . وقصف بالمدفعیة من قمم الجبال

                                                
(1) Ibid.  

  .81. كافي، المصدر السابق، ص) 2(
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وقف ضد ھذه بالمریج، أن استمرار ھجمات الثوار على تلك البلدیة، وذكر بأنھا لم تت

كنا نتعرض خالل اللیل « : وأضاف. الوحدات اإلداریة منذ أن ظھرت في المنطقة

  .مدفع الھاونب وخاصة ،لھجمات عدیدة بالرشاشات

فعناصر جبھة التحریر الوطني، كانوا ینقلون بكل أمان عتادھم بالعربات إلى 

ار، لیكونوا في غایة الحدود، ومن ھناك، كان علیھم فقط قطع بعض المئات من األمت

  »)1(.أحسن مدى للرمي

وأظھرت بعض الدراسات التاریخیة، حول انتشار الكفاح المسلح في بدایة 

ذكرت حیث اندالع الثورة التحریریة، مدى قّوة انطالقتھا في المنطقة فضاء بحثنا، 

خالل قتلھم في الجزائر، م جندي فرنسي، اعترف ب143من أصل ... « : بأنإحداھا 

 119، فإن 1955جویلیة تموز ـ  إلى 1954نوفمبر ن شھر تشرین الثاني ـ الفترة م

  »)2(. في منطقتي تبسة، وسوق أھراس38و... قتلوا في الوالیة األولى 

فقد تحملت الناحیة الخامسة، والسادسة من المنطقة األولى، أكبر عملیات 

جرد ، 1954بر دیسمكانون األول ـ  20ففي یوم . الجیش الفرنسي في بدایة الثورة

 في منطقة الونزة، بغرض حمایة منشآتھا االقتصادیة، من ة واسععملیة عسكریة

 دیسمبر، حصارا على منطقة سوق 23كما فرض في یوم . ضربات المجاھدین

  )3(.أھراس

 وكانت إن أول عملیة فدائیة، أذنت باندالع الثورة التحریریة في منطقة المناجم

 باجي، على منجم الناظور في لیلة الفاتح منمختار القائد ، الھجوم الذي قاده الشرقیة

 خرطوشة تفجیر، 480االستیالء على « : نوفمبر، والذي توج بـتشرین الثاني ـ 

                                                
(1) BENFERHAT, op-cit., pp. 147-148. 
(2) AMRANE (Djamila), "L’extension de la lutte armée pendant les premières années de la 
guerre de libération nationale", C. N. E. H., op-cit., p. 93. 
(3) TEGUIA, op-cit., p. 102. 
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، ومسدس، وبوصلة، ومبلغ "موزر"وبعض المتفجرات، وقطعة سالح من نوع 

  »)1(. ألف فرنك400مالي قدره 

نوفمبر، تشرین الثاني ـ  14 لیلة وبدأت أولى العملیات، في منطقة الونزة، في

 مترا 36في شكل ھجوم قاده بعض المجاھدین ضد شبكة سكة الحدید، دّمروا فیھ 

  .من القضبان الحدیدیة، بناحیة سوق أھراس، مّما تسبب في انحراف القطار

نوفمبر، على من تشرین الثاني ـ  الثامن عشریوم الثم تبعھا ھجوما آخر، في 

 ألف 400 و، بنادق حربیةادة مختار باجي، أسفر عن غنیمة ستجم الونزة، بقیامن

  . صنادیق بارودأربعةفرنك، و

وبعدما انسحبوا إلى الجبال لحقت بھم وحدات من جیش االحتالل، ودخلت 

، وجرح تسعة، بینما م، وأربعة من رفاقھھممعھم في اشتباك أسفر عن استشھاد قائد

    )2(.ركة بسالمتمكن أربعة آخرین من االنسحاب من المع

عین في ، وقع ھجوما على جسر عین سنیور، وقطار الیوم التاسع عشروفي 

تحممیم، لتدمیر المعبر الرئیس واإلجباري، لكل قطارات نقل المسافرین، والحدید 

  .والفوسفات القادمة من مناجم المنطقة إلى عنابة

اقتصادیة وقد سّببت تلك الھجمات ضد شبكة سكة الحدید، خسائر مادیة، و

للشركات التعدینیة، وأحدثت انعكاسات معنویة على السكان، وحّققت دعما إعالمیا 

  )3(.كان لھ مغزى على مصداقیة أعمال جیش التحریر الوطني

  
وأشارت وثائق من إدارة شركة حديد الونزة، إلى حدوث عمليات فدائية ضد 

                                                
(1) KERLAN, op-cit., p. 156. 
(2) ZDRAVKO, op-cit., pp. 32-34. 
(3) ZERGUINI (Mohamed), "Une vie de combats et de lutte, Témoignages et appréciations", 
t. 1, 1941-1962, Les Editions Algériennes EN-NAHDHA, Alger 2000, p. 94. 
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جانفي ن الثاني ـ من كانواليوم الثامن ففي . 1958-1956مصالحها بين سنوات 
،  إلى التخريب الكبريتي خط سكة التوصيل بين الونزة ووادعرض ت،1956

 ثماني اتوتكررت مثل هذه العملي؛ ل للحديد بالقطار المحماأضرارألحقت و
عملية فدائية ضد  اثنتى عشرة، وقعت 1957وخالل سنة  .تلك السنةخالل مرات 

 خط التوصيل الرابط بين طالتيات،  منها ثالث عمل؛ناقلة للحديدالقطارات ال
  )1(.نيةا وعين الش،بوخضرة

، نفذت عملية فدائية ضد 1957جوان السادس من حزيران ـ وفي ليلة 
مشاة متحركة  26االستعانة بالفرقة ... « منشآتها في بوخضرة، أجبرتها على 

 وحمايته من ،للجيش الفرنسي، إلحاطة مركز بوخضرة باألسالك الشائكة
  »)2(.المجاهدينضربات 

، نفذت عملية فدائية ضد سكة 1958جويلية تموز ـ  27إلى  26 وفي ليلة
 وفي.  الكبريت والونزة، لمنع نقل الحديد إلى عنابةيالتوصيل الرابطة بين واد

، فجر الفدائيون أحد خزانات المياه التابعة جويليةمن شهر تموز ـ  30اليوم 
  . قنبلة شديدة المفعولللشركة، في منطقة الدواميس، بواسطة

أوت آب ـ  الخامس عشر من في ليلة ،نفذت ضدها عمليتان فدائيتانكما 
، استهدفت األولى تدمير الخط الكهربائي، الذي كان يزود مركزي الونزة 1958

  .مما أوقعهما في ظالم دامس. وبوخضرة باإلنارة
  

مما ، ة قذائف هاونبلة مركز الونزة بثماني قنْ،استهدفت العملية الثانيةبينما 

                                                
(1)  C. G, année 1958. Lettre de M. Le Chef des ateliers de Bône, à M. Le Directeur des 
exploitations de la société de l’Ouenza, n° 172 du 10 septembre 1958. 

(2) Cf., Reçus de la société de l’Ouenza, au commandant de la 6eme compagnie du 26eme 
R.I.M, le 20 juillet 1957, & à Mme veuve ATZEÏ le 27 juillet 1957.  
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أوت آب ـ  24إلى  23وفي ليلة .  أضرارا بالعديد من مباني الشركةألحق
، بقذائف الهاون، واألسلحة أخرى، ألحق القصف الذي طال منشآت 1958

   )1(.الرشاشة، خسائر مادية معتبرة بالمنجم
أمام الضربات الفدائية الموجعة، ، الشركةإدارة ، اضطرت 1958 موفي عا

، كما أوقفت. نعدام األمننتيجة ال ،وقيف عملية البحث عن المعادن كلياإلى ت
شحن الحديد إلى ، ديسمبركانون األول ـ جوان إلى حزيران ـ خالل الفترة من 

  )2(.عنابةميناء 

، التي كانت تنشط في  الوطنيوبالنسبة لتحركات عناصر جیش التحریر

ألولى للثورة في كتائب صغیرة من المنطقة فضاء بحثنا، فكانت تتحرك في الفترة ا

 جندي، وكانت غالبا ما تھاجم لیال، وبشكل مباغت، وتستعمل أسلحة 50 إلى 20

  .خفیفة، ومتوسطة، ثم تنسحب إلى معاقلھا في الجبال

الوقوع في تفادي وإذا ما ھاجمھا عدوھا في معاقلھا، كانت تحرص على 

  .ریبةباالنسحاب السریع إلى المراكز الق، وذلك حصاره

وقد وصف لنا، مراسل صحفي یوغسالفي، عاش لبعض الوقت أحداث الثورة 

في المنطقة مجال یحثنا، كیفیة تنقل أفراد جیش التحریر، للھجوم على عدوھم، 

. ب طویلة تخبئ الوحدة التي كانت تتقدم في ظالم اللیلاعشأ كانت ھناك «: بالقول

 وانتصارات ، لتحقق إنجازاتبسرعة،وحدة من محاربي جیش التحریر اجتازتھا 

 لمحارباشباب الكان سن . حربیة جدیدة، في سبیل التحریر النھائي والكلي لبلدھا

                                                
(1) Cf., Lettres de M. Le Directeur, à M. Le Président de la délégation spéciale de l’Ouenza, 
n° 3247 du 29 juillet 1958, & n° 4021 du 19 août 1958, & au Chef de la brigade de la 
gendarmerie de l’Ouenza, n°3303 du 5 août 1958, & n° 4123 du 27 août 1958, in C. G., 
année 1958, op-cit.   

   . الثورة التحريرية خالل فترة، الجدول الخاص بحركة نقل الحديد: البحثأنظر في مالحق )2(
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 یتألق ، والمؤكد، بینما كان اإلیمان في النصر الكامل... سنة في المتوسط 25یبلغ 

  »)1(.في ضمیر كل محارب

 جیش ضباط من الجیش الفرنسي، طبیعة المعارك التي كان یخوضھاذكر و

غیر منتظمة حسب ھجمات ...  « ،التحریر الوطني ضدھم، بأنھا كانت معارك

لكنھا كانت مرتبطة .  وغیر متوقعة، تبدو كأنھا مضطربة، وغیر واضحة،الثوار

بالمكان الذي یختاره الثوار للتوغل، وبالتقدم الذي كانوا یحققونھ قبل اكتشاف 

  »)2(.أمرھم

ون تنسیق مسبق مع بقیة الوحدات وكانت الھجمات تشن أحیانا، من د

فعلى سبیل المثال، كانت قیادة قسم الحوض الصغیر . المتواجدة في المواقع القریبة

في جبل بوخضرة، وقیادة قسم الحوض الكبیر في جبل الدیر، تشنان من حین إلى 

      )3(.آخر، ھجمات على مركز بوخضرة المنجمي، من دون أن تنسق فیما بینھا

حضیر للثورة، كما یؤكد قائد الوالیة الثانیة، العقید علي كافي، لم تكن فعملیة الت

دقیقة قي بدایتھا، والعملیات الثوریة تفاوتت بین والیة وأخرى، ولكنھا كانت قوّیة 

      )4(.في المنطقة األولى

 ولكن تبقى المعارك الحقیقیة لجیش التحریر الوطني، بالرغم من قلتھا، معارك

   )5(.حتالل الفرنسيمكلفة لجیش اال

                                                
(1) ZDRAVKO, op-cit., p. 315. 
(2) FARALE, op-cit., p. 149. 

 .10. براكتية، المرجع السابق، ص) 3(

  .73. كافي، المصدر السابق، ص) 4(
(5) MONTAGNON, op-cit., p. 133. 
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عبر العصور، بالشجاعة الجزائریة  سكان المنطقة الحدودیة الشرقیة اشتھرلقد 

جیال تلك الخصال الحمیدة التي توارثوھا . واإلقدام، ورفض الضیم وعشق الحریة

جیوش ال التي ألحقت ب، والجیتول،كیف ال وھم أحفاد قبائل الجدالة. بعد جیل

بعدما اعتنقت  التي ،تلك القبائل. مقت مضاجع قادتھ وأّر ھزائم نكراء،ةالرومانی

، الدین اإلسالمي تحالفت مع الفاتحین العرب على طرد االستعمار البیزنطي

  .األندلسالمغرب العربي، ومنطقة اھمت في نشر رسالة اإلسالم في وس

فضاء منطقة الفي التحریریة  المھتمین بتاریخ الثورة ،ویؤكد بعض الدارسین

إثر اندالع المقاومة  وذلك ؛1952عود إلى سنة ی، ھالاإلعداد بدایة  أن ا،بحثن

التونسیة، واشتراك بعض الجزائریین من سكان الحدود فیھا، إضافة إلى رواج 

  .بلدین بین سكان ال منذ نھایة الحرب العالمیة الثانیة،حالسالبجرة اتالم

بعد مشاركتھم  ،تخبرة في حرب العصابامنھم عض زد إلى ذلك، اكتساب الب

تم في مرحلة اإلعداد ولھذا  )*(؛ح السالتالكھم بعض قطعما والمقاومة التونسیة،في 

  )**(.للثورة جمع السالح من بعض المواطنین الذین كانوا یملكون أسلحة حربیة

مع ، 1947منذ سنة  قد بدأ ، أن یكون اإلعداد العسكري للثورةحرجإال أنني أ

لتواجد عدد من  في تبسة، وسوق أھراس، ولمنظمة الخاصةإنشاء الخالیا األولى ل

- ، وتمتع المنطقة بأھمیة جیو الجزائريالمناضلین مھیكلین في حزب الشعب

، باإلضافة وإنشاء المخابئعلى حرب العصابات،  مما سمح بالتدرب ،استراتیجیة

  . ، وقّلة عدد المستوطنینارتفاع نسبة سكان األریافإلى 
                                                

ممن شاركوا في  مجاهدا تبسيا، 15، حوالي 1954جانفي كانون الثاني ـ بعد وقف القتال في تونس، عاد في  )*(
.  النواة األولى لمجاهدي المنطقة، عند اندالع الثورة التحريريةاشكلوة، واعتصموا بجبال المنطقو، ةيتونسالمقاومة ال

  .، الحاج علي النايليكان من ضمنهم لزهر شريط
بندقية الحصول على  من ،تمكن الثوار المكلفون بجمع األسلحة من سكان المنطقة، 1954مارس آذار ـ في شهر ) **(
 بندقية حربية أغلبها إيطالية الصنع 36أوت، وجويلية آب ـ وتموز  بين شهريجمعوا و. 86، وقطعة من نوع "قاران"

  .53 و40. ، ص2003، دار هومة الجزائر "اللمامشا في الثورة ـ دراسة ":)محمد(زروال : أنظر ".ستاتي"من نوع 
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ألوائل للثورة، على أھمیة البعدین الجغرافي، والبشري في أكد القادة افقد 

تقسیمھم التراب الوطني إلى خمس مناطق؛ وأكدوا على ضرورة توفر كل منطقة 

على ما یكفي من مراكز حضریة، وریفیة ألجل مصادرھا البشریة، والمادیة؛ 

  )1(.ومناطق جبلیة، وغابیة ألجل تموقع إدارتھا، وتحصن ثوارھا

المنطقة فضاء بحثنا، وّفرت من الخصائص البشریة، والطبیعیة ما ولذا نجد 

ساعد على احتضان الثورة، ومن األسباب الذاتیة والموضوعیة، ما مّكن من 

ففیھا استطاع جیش التحریر الوطني أن ینظم نفسھ، ویتحرك بسھولة . استمراریتھا

دارة االستعماریة، ، ومصالح اإل الفرنسيلتنفیذ عملیات فدائیة، ضد جیش االحتالل

  .ویجعل منھا قواعد حصینة تحمیھ من ضربات قوات االحتالل القاسیة

حیث أشار أحد ضباط الجیش الفرنسي، ممن حاربوا في تلك المنطقة، إلى 

یعتبر الموقع الجغرافي للكتل الجبلیة الورقة الرابحة « : أھمیتھا التضاریسیة، بالقول

ودھا بین تونس، قاعدة القوات النظامیة لجبھة وذلك بحكم وج. الوحیدة عند الثوار

التحریر الوطني، واألوراس المكسو بالغابات، والذي كان یستعمل كملجأ 

  »)2(.لمجموعات كبیرة من الثوار

، وانعطافات عدیدة، مغطاة تفتضاریسھا تتشكل من أراض ملیئة بتجویفا

 ویحیط بھا غطاء )3(بأحراش شوكیة یتراوح طولھا بین مترین إلى ثالثة أمتار؛

مفید جدا للثوار الصبورین، واألفظاظ، الذین یریدون التواري عن  نباتي كثیف،

 ومغارات عمیقة، وصخور ممرات ضیقة،بھا أنظار عدوھم؛ ومن جبال شامخات 

                                                
(1) TEGUIA (Mohamed), "L'Algérie en guerre", O. P. U., Alger, 1988, pp. 116-117. 
(2) FARALE (Dominique), "La Bataille des monts Nementcha (Algérie 1954-1962) Un cas 
concret de guerre subversive et contre-subversive", Economica, Paris 2004, p. 142. 
(3) MULTRIER, Le barrage en zone est-constantinois, Revue Internationale d'Histoire 
Militaire, [en ligne]. 1997, n° 76, Disponible sur  
<http://www3.stratisc.org/rihm_76_tdm.htm> (Page consultée le 4 mars 2005). 
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كمراكز لإلدارة، والعالج، أو للتواري عن أنظار ضخمة استخدمت إبان الثورة 

  )*(.ن الجزائر، وتونس في الذھاب واإلیابالعدو؛ وكانت أأمن طریق للتنقل بی

 المنطقة كانت قلیلة، وخط سكة الحدید إلىثم أن المسالك، والطرق المؤدیة 

باإلضافة إلى أن الحاجز . الوحید الذي یقطعھا، كان من السھل تخریبھ وتعطیلھ

 وجعال منھا قواعد ،، ساعدا في عزل معاقل الثوار)**(المكھرب، والمنطقة المحّرمة

  )1(.مضمونة؛ وھي ممیزات ھامة جدا لكل عمل سري ذو نفس طویل، مثل الثورة

بفئتین  على الصعید البشري، كما مر معنا في الفصل السابق، آھلةوكانت 

؛ وھما الفئتان اللتان  وفئة عمال المناجم،فئة صغار الفالحین: اجتماعیتین متمیزتین

  .بء الثورة، طیلة سنین الحربتحملتا ععانتا كثیرا من االستعمار الفرنسي، و

فعمال مناجم المنطقة الحدودیة الشرقیة، لما اختاروا االنخراط في الثورة على 

، ومؤسساتھ اإلمبریالیة، لم یكن ذلك بدافع التذمر فقط، بل أیضا االستعماريالنظام 

  .لشعورھم بالیأس، والستعدادھم الحازم إلنھاء الظلم واالستغالل

 كثرتھم النسبیة، وخبرتھم النضالیة في العمل تحریر منفقد استفاد جیش ال

 فدعم صفوفھ، ووسع نشاطھ النقابي، والحركة العمالیة، والدفاع عن الحقوق،

   .المنطقةالعسكري إلى كافة أنحاء 

                                                
نذكر منها على سبيل المثال جبال مجردة الممتدة في مناطق الونزة وسوق أهراس، وجبل سيدي أحمد، والتي  )*(

  . بلدينكانت طريقا لتسريب السالح وتنقل المجاهدين بين ال
 كلم بين الحاجز المكهرب، وخط سكة الحديد الرابط بين تبسة وعنابة، مع 30تمتد المنطقة المحرمة بعرض ) **(

 .مناجم حديد الونزة، ومناجم فوسفات الكويف: نقطتين هامتين محميتين بحاميات عسكرية قوية هما

عد البشري عند تقسيمه الجزائر إقليميا إلى ست لقد اخذ مؤتمر الصومام بعين االعتبار البعد الجغرافي، والب) 1(
وأكد على ضرورة توفر كل منطقة على ما يكفي من مراكز حضرية وريفية، ألجل مصادرها البشرية . واليات

. تقية، المصدر السابق، ص: أنظر. والمادية، ومناطق جبلية وغابية، ألجل إدارتها وانسحاب الثوار إلى معاقلهم
116-117 .  
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 اإلدارة كما أن خلو المنطقة من النزعة المصالیة، ومن تأثیرات أعوان

؛ "كوبیس" الخونة من أمثال بلونیس، أو االستعماریة من حجم الباشاغا بوعالم، أو

  .وسھل تنظیمھا عسكریا، واقتصادیا، واجتماعیاھیأھا سیاسیا لالنخراط في الثورة، 

فمجاھدوھا بعكس جھات أخرى من الوطن، كانوا یتنقلون فیھا عبر أقالیمھا 

بكل یسر، ویؤطرون ساكنتھا بشكل منسجم، حتى بعد إقامة المناطق المحّرمة؛ وھذا 

 على ،الجھوي فیھاالقبلي، واالنتماء حربي، تفوق محمد ضل، كما یقول المؤرخ بف

  )1(.، والذي ساعد على توجھ السیاسة نحو العنف أو الثورةاالنتماء الوطني

لم تكن قّوة الثورة محصورة في قّوة جیشھا، وال كثرة أسلحتھ، بل في مستوى 

العددي، والمادي، والمالي، التنظیم المحكم، الذي تغلبت بھ على مشكلة الضعف 

وحافظت بھ على استمراریتھا، وھیكلت بھ صفوف الشعب، وجعلتھ أكثر تصمیما 

  )2(.على ربح معركة تحّرره واستقاللھ الوطني، واسترداد سیادتھ

فكیف تم اإلعداد للثورة في منطقة المناجم ؟ وكیف واجھ العمال الثوار جحافل 

، وبساطة في األسلحة ؟ وكیف استطاع قادتھم جیش االحتالل، بقلیل من اإلطارات

معالجة المشاكل التي واجھتھم على أكثر من صعید ؟ وما ھي اإلستراتیجیة التي 

تبنوھا في مواجھة مشاریع وخطط عدوھم ؟ سنحاول اإلجابة عن كل ھذه األسئلة، 

  .وغیرھا فیما یلي من مباحث ھذا الفصل

  

  

  

                                                
 .، المرجع السابق" الداخلي لجبهة التحريرخالتاري"، "مينييجلبير "تقديمه لكتاب ر أنظ) 1(

 ، الملتقى الثالث للثورة"1954من أسباب نجاح ثورة أول تشرين الثاني ـ نوفمبر "، )محمد الطاهر(عزوي  )2(
  .233. ، ص1992كتوبر  تشرين األول ـ أ28الجزائرية حول اتفاقيات أيفيان والمرحلة االنتقالية، باتنة، في 
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  .في المنطقة الحدودیة الشرقیةظروف اندالع الثورة : المبحث األول

  

یرى بعض المؤرخین، أنھ ال یمكن للباحث في تاریخ الجزائر المعاصر، 

، إذا لم یعالج أو یبحث 1954نوفمبر تشرین الثاني ـ تفسیر ما آل إلیھ الوضع في 

ة من النشیطین، الیائسین ثلمسألة الحیاة السیاسیة للجزائریین، واألسباب التي أدت ب

، وتغییره بالوسائل الوضع بالوسائل السلمیة، إلى إشعال فتیل الثورةمن تغییر 

  .العسكریة

، من 1954نوفمبر تشرین الثاني ـ فال یمكن تفسیر ما حدث، لیلة الفاتح من 

دون إرجاعھ إلى الظروف االستعماریة، وإلى النزاع الجزائري الفرنسي العائد إلى 

  )1(.أكثر من مائة سنة

 في المنطقة فضاء بحثنا، توجب علي ،ندالع الثورةولكي أحیط بظروف ا

 خالل الفترة من التركیز، في ھذا المبحث، على دراسة أوضاع المنطقة السیاسیة

  .تفجیرھامن ثمة ، وھا، وكیفیة اإلعداد لنھایة الحرب إلى اندالع الثورة

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                

(1) MEYNIER, Pourquoi …, op- cit.  
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  : أوال، األوضاع السیاسیة

 بعد الحرب العالمیة حركة الوطنیة،تحیلنا الوثائق المؤرخة لتطور مسیرة ال

الثانیة، التي تمكنا من اإلطالع علیھا، على الحصول على إجماع شبھ مطلق على 

مطلب االستقالل، وإن تفاوتت حّدة الدعوة إلیھ، وتباینت سبل إنجازه من حزب إلى 

  )*(.آخر

ا  على شیوع نزعة تقدم االستقالل الوطني أوال، وما عداه من القضایتدلكما 

النظریة، أو المجتمعیة، فأجلت إلى حین استرداد الدولة الوطنیة، وتحقق التحرر، 

  .واالستقالل

شھدت الجزائر بعد الحرب العالمیة الثانیة، تنوعا في األحزاب والتیارات 

السیاسیة، وانتشرت خالیاھا في منطقتي تبسة، وسوق أھراس، وكان لحزب حركة 

منجمیة، والقرى والمناطق النائیة مثل، الونزة، االنتصار انتشارا في المراكز ال

لعیون، وادي الكبریت؛ بینما اقتصر تواجد األحزاب اس أالكویف، المریج، ور

  .الیساریة الفرنسیة، ونقاباتھا اإلصالحیة، على المراكز المنجمیة

وكان السكان، بحكم انتمائھم الحضاري، ومتانة عالقتھم بجیرانھم، یتأثرون 

حیث تعاطفوا .  في المشرق العربيتخص أمتنا العربیةیدور من أحداث كان ما بكل 

                                                
التقرير العام والشامل الذي تقدم به فرحات عباس إلى أعمال المؤتمر الوطني األول لحزب االتحاد : ندكر منها )*(

حيث اعتمد فيه على منطلقات فكرية لمقاربة واقع االستعمار . 1948 أيلول ـ سبتمبر 27-25الديمقراطي في 
بالجزائر، واآلفاق الممكنة لحله، منها مطالبة فرنسا بضرورة احترام قوميات مستعمراتها، والعمل على االرتقاء بها 

تقرير حزب حركة االنتصار، المقدم إلى . إلى منزلة السيادة في أوطانها والمشاركة في تسيير مصير تراثها القومي
في النضال " االستراتيجيا " ، والذي تناول فيها قضية 1953يل  نيسان ـ أبر6-4مؤتمره الثاني بالجزائر ما بين 

مميزا بين األهداف الواقعية لمحاربة القمع االستعماري، واألهداف األساسية . الوطني، والقوى الصائغة والرافعة لها
        .لتوحيد قوى الشعب من فالحين، وعمال، وشباب، ونساء
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شھر اإلسرائیلیة األولى، وشرعوا منذ -  خالل الحرب العربیة،مع القضیة الفلسطینیة

  )1(. في جمع التبرعات للفلسطینیین،1947دیسمبر  ـ كانون األول

ھ الحظ، من لم ُیسعُف  بینما اكتف)*(لداعي الجھاد، البعض منھم واستجاب

مسقط إلى  عادوبعد توقفھا ، 1952سنة بمشاركة إخوانھ التونسیین في مقاومتھم 

  .تھكون الفلول األولى لجیش التحریر الوطني في منطقاعتصم بالجبال، و ورأسھ،

وُیذكر أن بعض مناضلي المنطقة الحدودیة الشرقیة، كانوا یداومون على 

حسھم القومي، وألھبت مشاعرھم ، التي أذكت "صوت العرب"االستماع إلذاعة 

وبروت منھم . الوطنیة، وأخذت بألبابھم فشرعوا مذ ذاك الوقت، في التحضیر للثورة

زیني، محمد بن سودة، مسعود  بعض القیادات مثل، محمد الطرابلسي، ، بوبكر بن

  .جدیات، عمر جّبار

د للثورة الستماع الدوریة إلى اإلذاعة، في اإلعدااكما كانوا یستغلون لقاءات 

اقتناء األحزمة والجلود من األسواق الشعبیة، ورسم برنامج یسیرون « : من خالل

على نھجھ لبلوغ المرامي، حاثین العمال سواء العزاب منھم أو المتزوجین على 

وكانوا یصعدون مرتین في األسبوع إلى الجبال ... البقاء وعدم الخروج 

  »)2(.المجاورة

                                                
(1) JAUFFRET (Jean-Charles): "Le nationalisme algérien vu par les services de 
renseignement français : l’oeil du cyclone (1946-1954)", [en ligne], Disponible sur < http :// 
ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/article.php3?id_article=246> (Page consultée le 
23 aout 2006). 
 

، ثم التحقوا بصفوف المقاومة 1948 من أبناء المنطقة، الذين ذهبوا للمشاركة في حرب فلسطين سنة نذكر )*(
الحاج صالح بوصفصاف، األزهر شريط، العربي جنة، بنطيبة لحسن، : التونسية، وأخيرا ثورة التحرير الجزائرية

  .67. زروال، المرجع السابق، ص: أنظر. مصطفى زرفاوي
الطالئع األولى لجيش التحرير الوطني وتداعيات العمل الثوري بمناطق الحدود الشرقية، "، )خليفة(بولحراف ) 2(

، الملتقى الوطني األول حول دور مناطق الحدود إبان الثورة التحريرية، إنتاج جمعية الجبل األبيض تبسة، "منطقة تبسة
  .56. ، ص.مطبعة قرفي عمار، باتنة، بال تا
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 واتصاالت دوریة، بین مناضلي حزب حركة وكانت توجد عالقات وثیقة،

االنتصار الجزائري، والحزب الدستوري التونسي، القاطنین بالمنطقة الحدودیة، 

حیث كانوا یتالقون، وینسقون العمل السیاسي فیما بینھم، ویعقدون لقاءات من حین 

  .إلى آخر بعیدا عن أنظار اإلدارة االستعماریة

، مؤرخة "زكینت"قسنطینة العسكریة، الجنرال فقد أشارت برقیة قائد مقاطعة 

إلى حدوث اجتماعات تنسیقیة لمناصري الحزب  ،1951أوت آب ـ  20في 

الدستوري التونسي، وحزب حركة االنتصار، في بیت أحد سكان مدینة الكویف، 

 من الحدود الجزائریة یلومترات كخمسة یقع على بعد ،یدعى الحاج صمیدة بن عمر

تلك اللقاءات، كان یحضرھا بعض الجزائریین القاطنین في الدواویر التونسیة؛ وأن 

یّتبع حزب الشعب « : وأضافت. المجاورة، من بینھم شخص یدعى قدور طرابلسي

  »    )1(.في منطقة الكویف، نشاطا سریا متواصال على الدوام

، إلى 1952أكتوبر تشرین األول ـ  29كما أشارت وثیقة أخرى، مؤرخة في 

من قبل مناضلي حزب [ االتصال قد تدّعم مع الحزب الدستوري الجدید « : أن

  »)2(. وتبسة،، وتم إنشاء شبكة لرجال االتصال في مناطق عنابة]الشعب

فبعد اندالع الثورة التونسیة، دعا المناضل إبراھیم حشاني، مسؤول حزب 

حد األكواخ حركة االنتصار في قسنطینة، المناضلین في الونزة إلى عقد اجتماع، بأ

. المنتصبة على ضفاف وادي المّرة بالونزة، لدراسة األوضاع في المنطقة الحدودیة

  )3(.وقد عقد االجتماع، برئاسة عمر الغزالي مسؤول الحزب بدائرة قالمة

                                                
(1) La Guerre d'Algérie par les documents, 1H2892, n° 185 CE/R, "Renseignement sur la 
région du Kouif",t. 2.,S.H.A.T, Chateau de Vincennes – 1998, p. 108.   
(2) Ibid, 1H3399, n° 138/E.R-T.S, "Synthèse de renseignements", pp. 114-115.   

  .50. بولحراف، المرجع السابق، ص) 3(
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مصلحة االستعالمات "، باتت 1953أكتوبر تشرین األول ـ وابتداء من شھر 

حیث یتوفر . لحركة الوطنیة الجزائریةفي الجزائر تدرك وجود تجذر في ا" العامة

األرشیف العسكري الفرنسي، على سلسلة فریدة من التركیبات للمعلومات، تخص 

  .نوفمبرتشرین الثاني ـ  السابقة للفاتح 13األشھر 

 اعتداء وقع ضد ممثلي قوات األمن، أحد عشر اعتداء، منھا 53 إحصاءفقد تم 

 ھجمات ضد مدنیین من تسع، و عملیة تخریب ضد سكك الحدیدأحد عشر و

 أشار أحد الضباط الفرنسیین ،1954جانفي كانون الثاني ـ وفي . المستوطنین

  )1(."مرحلة االنتقال من االضطراب إلى العمل: " في تقریره إلى ما أسماه،السامین

  أول مصلحة استعالمات تجلب)*("مصلحة اتصاالت الشمال إفریقي"وكانت 

" اإلرھاب في الجزائر: " حول إمكانیة ظھور ما أسمتھانتباه سلطات االحتالل

 ظلت إلى الیوم ،الدعوات الفردیة، أو بتحریض جماعات« : انطالقا كما ذكرت من

  »)2(. العملنمجھولة ع

 ، كان اھتمام مصالح االستعالمات الفرنسیة منصبا منذ شھر األمرفي حقیقة

لتونسیین المسلحین للتراب الفالقة ا: "ریل، على اجتیاح ما أسموهب أنیسان ـ

كانت تشك في تلقیھم المساعدة من قبل مناضلي حزب الشعب، و". الجزائري

: وتتساءل عما إذا كانت اللجنة الثوریة للوحدة والعمل، تستفید من ھذا الوضع

  ")3(.المباشرلتنظیم نفسھا من أجل العمل "

                                                
(1) S.H.A.T, synthèse de janvier 1954. 1H1202.   

، وعين عليها 1947 أيار ـ ماي 2 هي مصلحة كانت تتبع المكتب المدني للحاكم العام بالجزائر، تأسست في يوم )*(
  : للمزيد من المعلومات حول ظروف تأسيسها أنظر". Schœn " "شون"العقيد 

JAUFFRET, op-cit. 
(2) S.H.A.T, 1H1202, op-cit.  
(3) Ibid.  
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 الونزة، كما ، انقسمت القیادة الحزبیة بمنطقة1954مارس آذار ـ شھر في 

متأثرة بتداعیات الطیب داده، المسؤول السابق لخلیة الحزب بالمدینة، السید یؤكد 

  .قیادة الحزب بالعاصمةاالنقسام الذي حصل ل

 مسؤول دائرة قالمة، إلى عقد اجتماع في بیت ،بادر المدعو عمر الغزاليف 

 في حزب صالح بن عبید بالونزة، تدارس فیھ الحاضرون االنقسام الذي حصل

حركة االنتصار، ومسألة تردد الدوریات التونسیة، وتوغلھا داخل األراضي 

الجزائریة، بحثا عن األسلحة والذخیرة، وھو ما سیعیق اندالع أي عمل ثوري 

  )1(.جزائري في المستقبل ضد االستعمار

جوان، سافر وفدا من مناضلي الحزب بالونزة، وسوق حزیران ـ وفي شھر 

الطیب داده، : نة الجزائر، لحضور مؤتمر الحزب، ضم كل منأھراس إلى مدی

وإبراھیم ھوام بن المبارك، ممثلین عن الونزة، وعبد الحمید رافة عن سوق 

  )2(.أھراس

ببلجیكا، " ھورنو"كما شارك السید الطیب داده، أیضا في اجتماع الحزب في 

دة، وصراعات ولما عاد أطلع المناضلین على ما آل إلیھ الحزب من خالفات حا

المصالیین، والمركزیین، مما أصاب الجمیع بخیبة أمل في : طاحنة بین جناحیھ

  .القیادة السیاسیة

  

  

                                                
  .54-53. بولحراف، المرجع السابق، ص) 1(
  .58.  المرجع نفسه، ص)2(
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االصطفاف إلى جانب جماعة اللجنة الثوریة وبعد مناقشة األمر، قرر الجمیع 

  .)*(للوحدة والعمل

 ، ومراد دیدوش كانا یشرفان على التنظیم)*(خاصة وأن عضوْیھا مختار باجي

وباتوا مقتنعین أكثر من أي وقت مضى، بأن الثورة . السیاسي، والثوري في المنطقة

 ھي الحل الوحید، والعالج الناجع للخالفات التي بدأت تعصف بالحركة الوطنیة منذ

  . 1953 سنة

كما سعوا إلى اإلبقاء على صفوف القاعدة متماسكة وفي حالة سلیمة بعیدا عن 

كل ما من شأنھ أن یثبط عزائم المناضلین، ویجعل النزاعات، والتصدي بحزم ل

  .الیأس یتسرب إلى قلوبھم

ولھذا ضاعفوا من نشاطاتھم في مجالي التدریب والجھوزیة والتوعیة استعدادا 

للوثبة الكبرى، وشرعوا في تكوین، وتدریب األفواج و الطالئع األولى للثورة من 

  .لمناجممناضلي المنطقة، والذین كان أغلبھم من عمال ا

  

  

                                                
حركة االنتصار، -، إثر االنقسام الذي حصل في قيادة حزب الشعب1954تأسست هذه اللجنة في ربيع سنة  )*(

لمنطقة والعالم، ونشكلت أساسا من المناضلين المؤمنين بضرورة العمل المسلح واللحاق بركب حركات التحرر في ا
سعت في البداية إلى إنهاء الخالفات التي حصلت بين المركزيين والمصاليين، وإعادة توحيد . لدحر االستعمار الفرنسي

ولكن بعد أن فشل أصحابها في مساعي التوفيق . صفوف المناضلين، ثم االنتقال في مرحلة أخيرة إلى الكفاح المسلح
، بالعاصمة الجزائر، 1954 تموز ـ جويلية 25 المتصارعين، عقدوا اجتماعا في التي بذلوها من أجل بين الطرفين

   .، وقرروا تطليق العمل السياسي، وتفجير الثورة التحريرية"بلقاء اإلثنين والعشرين"وهو االجتماع الذي عرف 
الحال، استقرت بسوق  بمدينة عنابة في كنف أسرة متواضعة 1919 أفريل 19ولد القائد الشهيد باجي مختار في  )*(

التاريخي، في " اإلثنين والعشرين"اعتقل بعد عودته من اجتماع . كان أبوه رجال متدينا، وصاحب ثقافة واسعة. أهراس
مدينة عنابة، وبعد إطالق سراحه في آخر تشرين األول ـ أكتوبر، انضم مباشرة إلى الكفاح المسلح، وقاد األفواج 

 إثر وشاية من أحد الخونة، حيث 1954 نوفمبر 19استشهد في يوم . سوق أهراسالثورية التي شكلها في منطقة 
 .طوقت السلطات العسكرية مزرعة القايد دالي بن شواف، وتمكنت من قتله
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  : ثانیا، التحضیر للثورة وتفجیرھا

بنیوسف الجزائریة، المرحوم للجمھوریة الرئیس السابق للحكومة المؤقتة ذكر 

، بعد أن أقحموا في )**( الجزائري حزب الشعبفي أن بعض المناضلین ،ةبن خّد

  یفكرون في العمل المسلحبدؤواالعدید من الحروب االستعماریة في آسیا وأوربا، 

السالح باالتصال باأللمان، توفیر حاولوا التغلب على عقبة ، و1939 عاممنذ 

 الحاج مصالي، لما علم بأمرھم عارضھم  آنذاكرئیس الحزبلكن . واالتفاق معھم

   )1(.بشّدة

 لألعمال الثوریة بشكل نشیط وحذر، في التحضیركما شرع آخرون، في 

ظلت تمثل معقال للمقاومة والحریة، المناطق الجبلیة ذات المسالك الوعرة، والتي 

   )2(.1945 أیار ـ ماي 8لتفادي نتائج انتفاضة 

وبعد الحرب العالمیة الثانیة، صارت المنطقة الحدودیة الشرقیة، منطقة 

، بدأت عملیة تھریب 1947في سنة « : وذكرت بعض المصادر أن. تھریب للسالح

ن یتم توجیھ قوافل األسلحة وكا... السالح انطالقا من تبسة على وجھ الخصوص 

... المشتریة من لیبیا، وتونس انطالقا من المخزون اإلیطالي، أربع مرات في السنة 

 ألف فرنك 18، بلغ سعر قطعة السالح الواحدة في األوراس، 1950 عاموفي 

  »)3(.قدیم

وإذا كان السالح متوفرا، والرغبة في جمعھ موجودة، فإن العائق الكبیر الذي 

فقد ذكر لي السید الطیب مسلم، . ول دون تحقیق ذلك، ھو نقص المالكان یح
                                                

  : أنظر. الذي التقى األلمان رفقة محمد ربوح،بلقاسم راجفو ،محمد أوعمارة:  أولئك المناضلين كان ضمن)**(
BENKHEDDA (Benyoucef), "Les origines du 1er novembre 1954", éditions DAHLAB, 
Alger 1989, p. 83.  
(1) Ibid, p. 84. 
(2) SARI (Djilali), "Le monde algérien à la veille du déclenchement de la guerre de libération 
nationale", Majallat et-tarikh, n° spécial, 2e semestre 1984, C. N. E. H, Alger, p. 20.  
(3) MADACI (Mohamed Larbi), "Les Tamiseurs de sable, Aurès-Nemencha 1954-1959", 
Editions ANEP, Algérie 2001, p. 34. 
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 عاملمنظمة الخاصة في تبسة، أن قائده مراد دیدوش كّلفھ في السابق لمسؤول ال

صل ببعض مھربي األسلحة ، باقتناء بعض قطع السالح الحربي للمنظمة، فات1949

 جدیدة من نوع ، وحصل منھم على سبعة صنادیق أسلحة، بھا بنادقالتونسیین

  . فرنك للصندوق36، مقابل "بیریتا"

ولكن عندما اتصل بھ، لیرسل المال، أمره بإلغاء الصفقة، بحجة أن التنظیم 

  )1(.غیر قادر على توفیر المبلغ

ونظرا لخبرة أھل المنطقة في المتاجرة بالسالح، وتھریبھ عبر الحدود، أرسل 

شخصا من منطقة تبسة، ... « ، 1953بنبولعید، في سنة مصطفى أحد رجال القائد 

. یدعى كامل ساكر إلى لیبیا، لزیارة مراكز التدریب التابعة للمجاھدین التونسیین

ھنالك أجرى المبعوث التبسي، عّدة لقاءات مع أحمد بنبلھ، ثم شرع الرجالن في 

  »)2(.عملیة تھریب األسلحة عبر لیبیا، وتونس إلى الجزائرتنظیم 

في منطقة فین بتوفیر السالح المكّل، إلى أن  التاریخیةاتوأشارت بعض الدراس

 التونسیة، قبیلة الھمامةمن في الجنوب، و ةفاسوالمن تبسة، كانوا یشترون السالح 

  )3(.تونسبومن منطقة الردیف 

كما ذكرت بعض الشھادات، أن المقاومین التونسیین كانوا یترّددون على 

 سوق أھراس وتبسة، لجمع السالح منھم، ولو سكان المناطق الحدودیة الشرقیة، بین

ففي إحدى المّرات طلبوا من مواطن من الونزة، تسلیمھم بندقیتھ، ولما . بالقّوة

  )4(.رفض، اقتادوه عنوة إلى مركز قیادتھم بجبل سیدي أحمد، لمعاقبتھ

                                                
  .2007 تموز ـ جويلية 10شهادة أدلى بها إلي السيد الطيب مسلم، في بيته بتبسة، يوم  )1(

(2) LEBJAOUI (Med.), "Vérités sur la Révolution Algérienne", ANEP, Rouiba, Algérie, s. d., 
pp. 126-127. 

  .53. زروال، المرجع السابق، ص )3(
  .50.  السابق، صصدر، المزبيري )4(
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لقد كانت السلطات االستعماریة الفرنسیة، منذ اندالع الكفاح المسلح في تونس، 

وقبل اندالع الثورة . ، متخوفة من انتقال عدوى الثورة إلى الجزائر1952 عام

التحریریة بشھر، أشارت الصحف االستعماریة إلى عملیات التمشیط الواسعة التي 

كان ینفذھا جیش االحتالل، في منطقة سوق أھراس، والحدود الجزائریة التونسیة، 

   )1(".الفالقة"ما أسمتھم ضد 

. یھا بالوحدات العسكریة المتحركة، وجنود المظلیینحیث أحیطت كل نواح

إلى عین المكان لطمأنة المستوطنین، ولقاء " روجي لیونار"وتنقل الحاكم العام 

  )2(.المسؤولین، واألعیان

أكتوبر، أخبر قائد مقاطعة قسنطینة، الحاكم من تشرین األول ـ  16یوم الوفي 

ث مجموعات مسلحة ببزات عسكریة من  اكتشاف ثال... « : العام بالجزائر، أنھ تم

 30 إلى 25الثوار الجزائریین في منطقة سوق أھراس، مشّكلة كل واحدة من 

  »)3(.رجل

إرسال الدعم، والمدد على جناح السرعة؛ وأرسل ب، طالب 27  الیومفيو

أكتوبر أعلن من تشرین األول ـ  29 الیوم وفي.  مدرعات إلى شرق البالد14الفرقة 

، في مؤتمر عقده بقسنطینة، عما أسماه "شیرییر" الجنرال طقة العاشرة،قائد المن

في األوراس، والتي كانت برأیھ تختلف " عصابات مسلحة"بتواجد " انشغالھ الكبیر"

  )4(.التقلیدیة" الشرفعصابات "عن 

أكتوبر تشرین األول ـ وفي منطقة تبسة، شن جیش االحتالل الفرنسي في 

: شملت كل من.  آالف عسكريخمسةد لھا حوالي جّنة، ، حركة تمشیط واسع1954

                                                
(1) TEGUIA, op-cit., p. 98.  
(2) KERLAN, op-cit., p. 155. 
(3) S.H.A.T, 1H2894.  
(4) JAUFFRET, op-cit. 
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، جبال الونزة، وبوخضرة، وبكاریة، وبئر العاتر، وسفوح )*(جبل سیدي أحمد... « 

  »)1(.جبال غیفوف

فقد أرادت قیادة الجیش الفرنسي، من وراء ذلك التحرك العسكري الكبیر، 

 ووضع حد ،تشدید المراقبة على تلك المناطق: ضرب عصفورین بحجر واحد

منع انتقال و، باإلضافة إلى إرعاب الساكنة المسلمة، ین التونسیین فیھاوماقلتواجد الم

 خاصة وأن الجزائریین، كانوا یقدمون لھم ید المساعدة، ؛عدوى الثورة إلیھا

   )2(.ویتعاطفون مع قضیتھم، التي كانوا یرون فیھا القضیة الجزائریة

نوفمبر تشرین الثاني ـ ت في لیلة الفاتح بدت األعمال المركزة، التي اندلع

، كجنون خطیر عند البعض، )3("القنفذ: "، وحملت خطتھا العسكریة اسم1954

ن من أمر، فإن السر ظل طي الكتمان، اومھما ك. وكبارقة أمل عند البعض اآلخر

  . حتى في األوساط السیاسیة،ةیوالمفاجأة كانت كل

اضلین الثوریین في منطقة المناجم، وبخصوص إعداد األفواج األولى، للمن

یذكر السید الطاھر زبیري، أن قبل قیام الثورة التحریریة بأشھر تشّكل فوج مسلح 

في الونزة، من تسعة مناضلین ثوریین بقیادة مسعود الطرابلسي، لتحریر األخ 

ار عمر من أسره، في مركز قیادة المقاومة التونسیة، في جبل سیدي األكبر لجّب

  .أحمد

                                                
 المتكون من ثالث كتائب، منها 43يش التحرير، التي كانت ترابط بجبل سيدي أحمد، الفيلق نذكر من بين قوات ج )*(

جيش التحرير الوطني، من "، )شريف(براكتية : أنظر. بقيادة نوبلي الزين 9 بقيادة مبروك ورق، والكتيبة 7الكتيبة 
  .10. ، ص.13802، عدد 2005-11-01، الشعب، "بندقة الصيد إلى سالح الهاون

  .77. زروال، المرجع السابق، ص) 1(
(2) KERLAN, op- cit. p. 153.  
(3) El-Moudjahid, n° 11, du 1 novembre 1957, in Textes fondamentaux du F. L. N., (1954-
1962), dossiers documentaires 24, édités par le Ministère de l'Information et de la Culture, 
Alger, janvier 1976, p. 69. 
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غیر أن القائد مختار باجي، لّما علم بأمر ذلك الفوج، تخّوف من أن تعلم 

فأرسل مسؤول حزب حركة االنتصار بالونزة، السید . السلطات االستعماریة بأمرھم

  .الطیب داده لیقدم لھم بعض التوجیھات

فاجتمع بھم ھذا األخیر في منزل محمد الطرابلسي بالونزة، وأبلغھم أوامره 

 نفر، وعّین 15 أھراس المسلح، والمشّكل من بالجبال، رفقة فوج سوقباالعتصام 

على الجمیع أحد أبناء المنطقة، یدعى الحاج علي النایلي، كان قد شارك في الحرب 

  )1(.، وفي المقاومة التونسیةاإلسرائیلیة األولى-العربیة

ة ولما سألھ أحد الحاضرین، یدعى محمد بن سودة، عما إذا كانت ستقوم ثور

إثر ذلك انتظم الجمیع استعدادا لحمل « : جزائریة، رّد علیھ بكل ثقة باإلیجاب

  »)2(.السالح في انتظار صدور األوامر

 25، مختار باجي في عنابة، یوم ةوعلى اثر اعتقال سلطات األمن الفرنسی

القائد األعلى مراد دیدوش  ، حّل في أواخر الشھر،1954تشرین األول ـ أكتوبر 

 وبعد إطالعھ على مستوى التنظیم، ودرجة استعداد الرجال، قّرر ،اسبسوق أھر

استدعاء مسؤولي جماعة الونزة، مداوروش، الناظور، وبوشقوف، إلى اجتماع 

   )*(.سري، في منطقة وادي الشوك

وحّددت فیھ العملیات  وأھم ما أثیر في ذلك االجتماع، مسألة توفیر السالح،

مصالحھ في لیلة الفاتح من تشرین الثاني ـ نوفمبر، والفرنسي المقّررة ضد العدو 

  )3(.عند الساعة الواحدة بعد منتصف اللیل

                                                
  .53. ، المصدر السابق، صزبيري) 1(
  .57. ص، المرجع السابق، بولحراف) 2(
مراد بوخنونة ـ إبراهيم هوام ـ محمد طرابلسي ـ :  كل من إلى جانب مراد ديدوشحضر اجتماع وادي الشوك )*(

  .بي ـ أحمد بكوشعمر جبار ـ السبتي جبار ـ لخضر جبار ـ السعيد حجار ـ قدور عميرات ـ إبراهيم طاي
(3) KERLAN, op-cit., p. 115. 
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تشرین األول ـ  30 فيمباشرة ، بعد أن أخلي سبیلھ،   مختارالتحق باجي

، وتولى قیادتھم، وباشر في تنظیم صفوفھم، خاصة بعد أن المنطقة بثوار أكتوبر،

  )1(.التحقت بھم عناصر ثوریة جدیدة

 مسؤولین منھم 10الفوج األول برئاستھ، ضم . مھم إلى فوجینحیث قّس

مسعود جدّیات، وإبراھیم ھوام؛ : جم الونزة ھماامناضلین ثوریین كانا یعمالن بمن

 مسؤوال، أغلبھم من عمال المناجم، مثل 11، ضم  النایليوالثاني برئاسة الحاج علي

   )2(.عمر جّبار، والطاھر زبیري

، ألقى القائد باجي خطابا 1954نوفمبر من تشرین الثاني ـ فاتح لیلة الوفي 

حماسیا، في أوساط الحاضرین من المناضلین الثوریین، الذین سیتولون تفجیر 

: ثم وّزع علیھم بعض قطع السالح منھا. الثورة في منطقتي سوق أھراس، والونزة

 مبلغ واحد ، وصندوق بارود، باإلضافة إلى"خماسي"أربعة أسلحة من نوع « 

  »)3(.ملیون فرنك

كما عّین كل من الطیب داده، وبشیر جغبلو، على رأس الخلّیة المسؤولة على 

  )4(.تفجیر الثورة، وقیادتھا في منطقة الونزة

 على تحث إلى الونزة، یحمل معھ منشورات هعاد في ذات اللیلة، السید داد

 وعندما حانت )*(د دیدوش؛مراالقائد الفدائي تسّلمھا من  الجھاد، وتصعید العمل
                                                

(1) Ibid, p. 115. 
 آب ـ أوت 20المنظمة الوطنية لمجاهدين، والية تبسة، التقرير الوالئي لتسجيل أحداث الثورة التحريرية من  )2(

  .38. ، مطبوعة مرقونة، ص1، الجزء 1962 إلى آذار ـ مارس 1958
  .66. بولحراف، المرجع السابق، ص) 3(
 .37. ، صت. ، د عين مليلة، الجزائر،، دار الهدى للطباعة والنشر"القاعدة الشرقية" ،)عبد الحميد(عوادي ) 4(
، 1954 تشرين األول ـ أكتوبر 27يذكر السيد الطاهر زبيري، أن حادثة اعتقال القائد باجي مختار، في يوم  )*(

نوفمبر، والتحريض على الثورة، إلى جماعة الونزة،  تشرين الثاني ـأخرت وصول المناشير الخاصة ببيان أول 
أنظر، .  أيو يكر بن زينيقهيحيث جلبها إليهم رف. وسوق أهراس، إلى غاية اليوم الثاني من اندالع الكفاح المسلح

  .61. زبيري، المصدر السابق، ص
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: ساعة الصفر، شّنت عناصر من مجاھدي الونزة، ضمت عمال مناجم سابقین مثل

ة مشنتل، ابن التوھامي، زایدي دربال، العربي قاسم، مسعود محمد حركاتي، حّم

  .غزیل، الطاھر زبیري، ھجومات ضد بعض المصالح االستعماریة بالونزة

، التعبئةة، واللجان المحلیة، لتتولى أعمال ثم ُشرع في تشكیل الخالیا السری

یة االدع، وتنظیم ربط االتصال؛ و والمؤونة، والسالحالمال،مع د، وجنیوالتج

الطیب داده، بشیر جغبلو، وخالیا : وأسندت قیادة خالیا الونزة إلى السادة. واألخبار

 اح، وحسناوي عاشوري، وسوق أھراس إلى كل من الكبریت إلى نوار رّبيواد

المدعو (    حسن حمایدیة ،  بن عزةردو، قوحوش بالطیب، صالح حمادةالحمد م

  )1(.نوري مالكریعبد ، وریرش حقدور، )داده

قیادة أحد  ،اتالمكي جدّیكما أسندت إلى عامل منجمي سابق بالكویف، یدعى 

. بسةنوفمبر، في منطقة تمن تشرین الثاني ـ األفواج األربعة التي ُشكِّلت، لیلة الفاتح 

بقیة بنفس المھام المسندة لوكّلف  مجاھدا مسلحا تسلیحا عصریا، ثمانیة عشر ّمض

جبل  و،جبل الونزة،  بوجابر، بوربیعة،على جبال القرقارة، واإلشراف جافوألا

  )2(.منعرجات الفالتة ، باإلضافة إلىسیدي أحمد

ریین، لم االتصال بمناضلي المدینة الثووتفید إحدى الشھادات من الكویف، أن 

الفرنسي وذلك بسبب تشدید قوات جیش االحتالل  ،1955یتم إال في مطلع سنة 

  .الرقابة، على المراكز المنجمیة لحمایتھا

                                                
  .شهادة السيد داده الطيب، المصدر السابق) 1(
 1374-م1954رة الجزائرية بعامة وفي األوراس بخاصة والتي اندلعت في مميزات الثو"، )يوسف(مناصرية  )2(

  إنتاج جمعية أول تشرين الثاني ـ نوفمبر،" م1954/  هـ1374مصطفى بن بولعيد والثورة الجزائرية "، في "هـ
  . 71 .، ص. م1999/ هـ1420 عين مليلة، الجزائر ،مطبعة دار الهدى، مآثر الثورة في األوراسوحماية لتخليد 
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وبما أن مركز الكویف یتوسط بین مدینة تبسة في الجنوب، وسوق أھراس في 

الشمال، ویحاذي الحدود التونسیة من الشرق، سعى كل من قادة األوراس، وسوق 

  .اس إلى ضمھ إلى منطقتھمأھر

الطیب التلیلي، : حیث اتصل بمناضلیھ، ثالثة مناضلین من سوق أھراس، ھم

الطاھر : ضحوة، ومحمد بن عاللة؛ وأربعة مناضلین من جھة تبسة، ھم الجاللي بن

بن عثمان، حّمة بن زروال، ساعي فرحي، وعلي بن أحمد، وأبلغوھم أھداف 

  )1(.الكفاح المسلح، وفي األخیر استجابوا لھم مباشرةالثورة، وتداولوا معھم في أمر 

الفرنسیة، أن تجنید الثوار في العامة ویستفاد من تقریر لمصالح االستعالمات 

صفوف الثورة التحریریة، كان یتم وفقا ألربع طرق مختلفة، منھا طریقتان اتبعتا في 

انوا یأتون بدافع تقوم الطریقة األولى على تجنید المتطوعین، الذین ك. منطقتنا

المساھمة في الكفاح المسلح، أو الذین یحاولون اإلفالت من متابعة اإلدارة 

  .االستعماریة

وكان یفضل الحفاظ على قدماء العسكریین من الجزائریین في الجیش 

  . سنة40 و18الفرنسي، والرجال األصحاء، والشجعان، الذین تتراوح أعمارھم بین 

 على التجنید االنتقائي، والذي یتمثل في البحث عن وتعتمد الطریقة الثانیة،

فُیبلغ بأن . عنصر یملك معلومات خاصة أو مزایا یمكن استغاللھا في المعركة

الجزائر المكافحة ھي في حاجة إلیھ، وبذلك یكون مجبرا على االلتحاق بصفوف 

  )2(.الثورة

                                                
  .بلغيث يوسف، المصدر السابقشهادة السيد  )1(
صالح عبد النوري، . ، تر"أجيال في مواجهة القدر. منابع التحرير"، )عبد الرزاق( أنظر نص التقرير في بوحارة )2(

    .400.  ص،2500دار القصبة للنشر، الجزائر 



                    . ظروف اندالع الثورة:1الفصل الثالث ـ        المبحث 
 

 188

 الثورة، رّكز فقد ذكر أحد مجاھدي المنطقة مجال بحثنا، أن في بدایة اندالع

القادة الثوریون بالمنطقة األولى، على توصیل فكرة الثورة إلى المواطنین، من 

خالل إرسال مجموعة من المناضلین إلى المشتات، والدواویر، لشرح أھداف الثورة 

، لم تكن تعني لھم، سوى التقاء المواطنین "اتصال"وأضاف أن كلمة . لساكنتھا

  )1(.بالمجاھدین

أنھم كانوا یختارون من السكان شخص ما، العتبارات وطنیة، أو وذكر آخر، 

اجتماعیة، فیرسلون إلیھ رسالة، یبّلغونھ فیھا قیام الثورة، والمھمة المنوطة بھ؛ 

ویجعلونھ وسیلة اتصال ببینھم وبین أھل قریتھ؛ أو قد یكلفون مجاھدا من أبناء 

رض جمع المال والسالح، المنطقة التي ینزلون فیھا، بمھمة االتصال بالناس بغ

   )2(.وتجنید الشبان، وتوعیة الشعب بالثورة، وأھدافھا

وذكر لي أحد المسؤولین المدنیین السابقین بمنطقة الكویف، في شھادتھ عن 

بدایات تنظیم الثورة فیھا، أن قادة الثورة توزعوا على المشتات، واتصل كل واحد 

خاص الثقاة، والقادرین على التأثیر في منھم بواحدة محّددة؛ وبعد أن اختاروا األش

وقد كلفوه ھو عینھ بھذه المھمة، ولما . السكانھا وبین السكان، كلفوھم بالوساطة بین

  .سجن كلفوا شخصا آخر بدال عنھ، ولما استشھد ھذا األخیر، استخلفوه بشخص ثالث

وأضاف أن جنود جیش التحریر، كانوا عندما یریدون دخول منطقة سكانیة ما 

للتزود بالمؤن، فإنھم یدخلون من خالل مسؤولھا المدني، والذي كان یتولى أیضا 

   )3(.مھمة التجنید

                                                
  .بلغيث يوسف، المصدر السابقشهادة السيد  )1(
، شركة دار األمة، الجزائر آذار ـ مارس 1. ، ط"مذكرات الرائد عثمان سعدي بن الحاج "،)عثمان(سعدي  )2(

  .15-12. ، ص2000
  .بلغيث يوسف، المصدر السابقشهادة السيد  )3(
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عامل الوقت : تأثرت عملیة تجنید المجاھدین، في البدایة، بعاملین أساسیین ھما

دفعھا إلى في شرح أھداف الثورة للجماھیر الشعبیة، وإقناعھا بھا، ومن ثمة 

 وعامل النقص الفادح في األسلحة، )1(ھا بالتزام ومسؤولیة؛ط فیانخراالنھا، واحتضا

  .والذخیرة

العسكري المدعو تجمع مصادر جزائریة وفرنسیة، على أن العقید عمارة 

بوقالز، سھر على الزیادة في عدد المجندین، للقیام بمھمة نقل السالح إلى الوالیة 

، إلى 1955 في أواخر سنة  مجاھد200فقد ارتفع عدد الثوار من . األولى، والثانیة

في شھر مجاھد  1750، ثم إلى حوالي 1956ماي أیار ـ  مجاھد في شھر 1400

    )2(.في تونسمتمركزین منھم، كانوا  % 80غیر أن . 1957كانون األول ـ دیسمبر 

 مجاھد، 1600، تتوفر على 1956 عاموكانت القاعدة الشرقیة، في أواخر 

 قطعة سالح 1300، و"أم. أف" مدفع من نوع 30یشكلون أربعة فیالق، ویملكون 

  )3(.حربي

وتجدر اإلشارة، إلى وجود صعوبة في تحدید عدد أفراد جیش التحریر 

الخسائر العدیدة ... « : الوطني تحدیدا دقیقا، بسبب التغیر الحاد في عناصره نتیجة

ء وكذا التجنید المستمر لتعویض سواالتي حصلت في صفوفھ في أوقات معّینة، 

   »)4(.جزء منھا، أو كلھا

                                                
، دار "1962-1946 :مذكرات الرئيس علي كافي، من المناضل السياسي إلى القائد العسكري"، )علي(كافي  )1(

  .77-76. ص، 1999 القصبة للنشر، الجزائر
(2) Cf, HARBI (Mohammed): "Le FLN, mirage et réalités", Editions Jeune Afrique, Paris 
1980, p. 210 & PAILLAT (Claude), "Dossier secrets de l'Algérie, 1954-1958", tome 2, 
Presses de la cité, Paris, S. D., pp. 268 & 280. 
(3) HARBI, op-cit., pp. 204-205. 
(4) TEGUIA, op-cit., p. 310. 
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 التي واجھھا قادة ، من المسائل الشائكة والعویصة،كانت مسألة توفیر السالحو

 فأول العملیات الھجومیة، بدأھا )*(.الثورة في بدایة اندالع الكفاح التحرري

نوفمبر، إما بأسلحة من صنع محلي، أو تشرین الثاني ـ المجاھدون، لیلة الفاتح من 

  .بنادق صیدحدیث، أو ب

 قد شھدت قبل قیام الثورة ،وإذا كانت المنطقة السادسة من الوالیة األولى

حركة نشاط تجاري عند بعض أبنائھا في تھریب األسلحة، والمتاجرة بھا مع الثوار 

 لم یكن كذلك في باقي مناطق ،فإن الحال، التونسیین، مما سمح بتوفیر السالح

  .بحثنافضاء منطقة الالوطن، وخاصة منھا 

أفراد جیش التحریر الوطني في الداخل، لم زبیري الطاھر، أن السید ذكر فقد 

فضاء مجاھدي المنطقة ما ، وأ1957السالح من الخارج إال في عام یحصلوا على 

  بمعنى آخر،»)1(.طیلة مّدة الثورة التحریریةلم یشبعوا من السالح ... « بحثنا، فـ 

، وذلك بسبب الحصار الشدید الذي فرضھ ماسة إلیھعلى الدوام في حاجة أنھم كانوا 

  .جیش االحتالل على المنطقة الحدودیة الشرقیة، بواسطة الحاجز المكھرب

، من أبناء المنطقة، أن المجاھدین  الوطنيذكر أحد ضباط جیش التحریركما 

من البنادق الحربیة القدیمة،  % 30سوى األوائل كانوا یملكون من األسلحة، 

  .عة من مخلفات الحرب العالمیة الثانیة، والباقي عبارة عن بنادق صیدالمسترج

كنا نخوض معارك مع الجیش الفرنسي ببنادق صید رغم ...  « : قائالوأضاف

علمنا أنھا ال تخترق دروعھم، وبجنود لم یسبق لھم أن تدربوا على األسلحة وال على 

ي كان یتلقاھا المجاھد أثناء فنون الحرب، باستثناء بعض المعلومات األساسیة، الت
                                                

 إلى المخاطرة بنفسه عندما توجه إلى المشرق العربي لجلب السالح، ،وهو ما حدا بمسؤول الوالية األولى بنبولعيد )*(
  .حيث ألقت عليه القبض في الحدود التونسية الليبية قبل أن يؤدي مهمته

. ، ص2004-11-20، 13510، عدد الشعب، "ي مختار المجاهد العنيد سنة على استشهاد باج50"، .)ع( بوطيبة )1(
3.  
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یتم ھذا من طرف . انخراطھ في صفوف الثورة على كیفیة استعمال السالح

المجاھدین الذین سبقت لھم الخدمة في الجیش الفرنسي، ھذا إن وجدوا في الفصیلة؛ 

  »)1(.وھو نادرا ما كان موجودا، في السنوات األولى من عمر الثورة

 كان قد ّجند خالل الحرب العالمیة الثانیة، بأن وشھد مجاھد من منطقة الونزة،

، یدرون ما 1956أفراد جیش التحریر، لم یكونوا، عندما التحق بھم في سنة 

 أن اإلیمان بعدالة القضیة، كان ؤكدما یم )2(.الخنادق، وال َلْحن السیر العسكري

  .  المراحل األولى للثورةخالل أمضى سالح امتلكھ المجاھدین 

 بعض المصادر الفرنسیة، إلى أن أسلحة الثوار الجزائریین، رغم كما أشارت

قلتھا إال أنھا كانت متنوعة، ومصانة بشكل جّید، وكانت تشتمل على بنادق صید 

" ستاتي" االنجلیزیة، "303"األلمانیة، " موزر"، "لوبال"فرنسیة الصنع من نوع 

" بریتا"ألنجلیزي، ا" ستان: "اإلیطالیة، والقلیل من المسدسات الرشاشة مثل

   )3(.اإلیطالیة

وقد ساھم بناء الحاجز الحدودي المكھرب، وإنشاء المناطق المحرمة، من 

طرف جیش االحتالل الفرنسي، في ازدیاد خطورة تسّلل القوافل المحملة بالسالح 

وتراجع التموین بالذخیرة شكل ملحوظ، بعد معركة سوق . إلى التراب الوطني

   .من دون أن یتوقف كلیا ـ 1958جویلیة تموز ـ ري إلى فیف ـ شباط ـ أھراس

 قطعة سالح شھریا، 1200 إلى 1000فبعدما كان یتسرب إلى الداخل، بین 

ثم ارتفع  .  قطعة400، إلى نحو الموالیةسنة العدد في ال، انخفض 1957في سنة 

                                                
  .10. براكتية، المرجع السابق، ص) 1(
  .2006 آب ـ أوت 2يوم شهادة ، أدلى بها إلي السيد عماري طراد، في بيته بالونزة، يوم ) 2(

(3) MONTAGNON (Pierre), "La Guerre d'Algérie, genèse et engrenage d'une tragédie", 
Pygmalion Gérard Watelet, Paris, 1984, p. 131. 
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 60 و30بین یتراوح  قطعة، بمعدل شھري 1300، إلى حوالي 1959ثانیة، في سنة 

  )1(.قطعة

فبالرغم من ضعف سالحھ، في بدایة انطالقة الثورة، إال أن جیش التحریر 

الوطني تمكن من الصمود في وجھ اآللة الحربیة الفرنسیة، بفضل إستراتیجیتھ التي 

كانت تقوم على إثبات التواجد، من خالل تنفیذ عملیات جریئة وھجمات مباغتة، ثم 

 تنظیم صفوفھ على المستوى السیاسي، االنسحاب إلى مناطق آمنة، إلعادة

والعسكري، بإنشاء خالیا حضریة وریفیة، وإقامة شبكات اتصال، ثم تنفیذ عملیات 

فدائیة تسمح بالحصول على السالح من جیش االحتالل، وخلق وضع غیر آمن، 

وتأسیس شبكات استعالم، وجمع المال والمؤن المختلفة، وتكوین لجان شعبیة 

  )2(.االستعماریةلتجاوز اإلدارة 

كما ساعدت قواعد جیش التحریر، المتمركزة في المنطقة الحدودیة التونسیة، 

 15ربت نحو  ُس1957 و1956فبین سنتي . في إرسال قوافل األسلحة نحو الداخل

وبحسب التقدیرات الفرنسیة، كان یمرر إلى الجزائر، حولي . ألف قطعة حربیة

  )3(. شھریا قطعة سالح، وأطنان من الذخیرة1500

، "شال"المكھرب بخط " موریس"خط جیش االحتالل الفرنسي ولكن تدعیم 

دیغول، صعب على قوافل السالح مھمة اختراق الحاجز، الجنرال شارل في عھد 

  .حیث تراجع معدل تسرب األسلحة إلى الداخل بشكل كبیر. والدخول إلى الجزائر

ى تكتیك حرب العصابات كما أخذت فصائل المجاھدین، التي كانت تعتمد عل

، حیث 1961في االختفاء تدریجیا؛ واستمر الوضع على حالھ إلى غایة سنة 

تسارعت خاللھا وتیرة التحدیث، وتضاعف عدد األسلحة الثقیلة مرتین، والعربات 

                                                
(1) FAIVR, op-cit. 
(2) TEGUIA, op-cit., p 101. 
(3) FAIVR, op-cit. 
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الكتائب؛ وألحقت بالقاعدة الشرقیة وصارت أجھزة الرادیو في متناول . أربع مرات

   )1(.خمسة فیالق

الفضل في ذلك، إلى التقسیم الذي وضعتھ قیادة الثورة الوطنیة،  ویعود 

ن وحدات للمنطقة الحدودیة الشرقیة، وتحویلھا إلى منطقتین للعملیات الحربیة، وتمُك

، 1961-1960  سنتيمن جیش الحدود، التي دفعت بھا إلى الداخل، خالل الفترة بین

المرات، وتنفیذ عملیات جریئة المكھرب في العدید من الحدودي من اجتیاز الحاجز 

، أو في  الحدوديالحاجزمنطقة  فيضد قوات االحتالل، سواء منھا المتحصنة 

  .مراكز الكویف، الونزة، وبوخضرة

 واستعمال العتاد ،فةالتمشیط المكّث  وعملیات،شكلت العملیات العسكریة

ة رھیبة، مضایقوالحصار المشّدد،  وآالف األجناد المجلوبة من فرنسا، ،الحربي

 وجنوب ،المنطقة األولى نة لجیش التحریر الوطني فيلوحدات األولى المكّولوخناقًا 

   )2(.المنطقة الثانیة

وإلحاق ضربات ولذلك ركز قادة الثورة جھودھم، على اإلكمان لوحداتھ، 

، وبأعوانھ من الخونة والعمالء، وضرب المصالح االقتصادیة، والبنى موجعة بھا

وطنین، كالمراكز المنجمیة، وشبكة سكة الحدید؛ حتى تحقق قیمة التحتیة للمست

إستراتیجیة من الناحیة العسكریة، من خالل شل حركة اآلالف من العساكر 

الفرنسیین، وآلیاتھ القھریة، في مھام غیر مجدیة، وتخفیف الضغط على قواعد 

  .الثوار

ات فدائیة، ، لھجممنجمیة في المنطقة مجال بحثنامراكز الالتعرضت حیث 

" القسم اإلداري المختص"وشھد مسؤول . وقصف بالمدفعیة من قمم الجبال

                                                
(1) Ibid.  

  .81. كافي، المصدر السابق، ص) 2(
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بالمریج، أن استمرار ھجمات الثوار على تلك البلدیة، وذكر بأنھا لم تتوقف ضد ھذه 

كنا نتعرض خالل اللیل « : وأضاف. الوحدات اإلداریة منذ أن ظھرت في المنطقة

  .فع الھاونمدب وخاصة ،لھجمات عدیدة بالرشاشات

فعناصر جبھة التحریر الوطني، كانوا ینقلون بكل أمان عتادھم بالعربات إلى 

غایة الحدود، ومن ھناك، كان علیھم فقط قطع بعض المئات من األمتار، لیكونوا في 

  »)1(.أحسن مدى للرمي

وأظھرت بعض الدراسات التاریخیة، حول انتشار الكفاح المسلح في بدایة 

ذكرت حیث لتحریریة، مدى قّوة انطالقتھا في المنطقة فضاء بحثنا، اندالع الثورة ا

خالل قتلھم في الجزائر، م جندي فرنسي، اعترف ب143من أصل ... « : بأنإحداھا 

 119، فإن 1955جویلیة تموز ـ  إلى 1954نوفمبر الفترة من شھر تشرین الثاني ـ 

  »)2(.وق أھراس في منطقتي تبسة، وس38و... قتلوا في الوالیة األولى 

فقد تحملت الناحیة الخامسة، والسادسة من المنطقة األولى، أكبر عملیات 

جرد ، 1954دیسمبر كانون األول ـ  20ففي یوم . الجیش الفرنسي في بدایة الثورة

 في منطقة الونزة، بغرض حمایة منشآتھا االقتصادیة، من ة واسععملیة عسكریة

 دیسمبر، حصارا على منطقة سوق 23كما فرض في یوم . ضربات المجاھدین

  )3(.أھراس

 وكانت إن أول عملیة فدائیة، أذنت باندالع الثورة التحریریة في منطقة المناجم

 باجي، على منجم الناظور في لیلة الفاتح منمختار ، الھجوم الذي قاده القائد الشرقیة

شة تفجیر،  خرطو480االستیالء على « : نوفمبر، والذي توج بـتشرین الثاني ـ 

                                                
(1) BENFERHAT, op-cit., pp. 147-148. 
(2) AMRANE (Djamila), "L’extension de la lutte armée pendant les premières années de la 
guerre de libération nationale", C. N. E. H., op-cit., p. 93. 
(3) TEGUIA, op-cit., p. 102. 
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، ومسدس، وبوصلة، ومبلغ "موزر"وبعض المتفجرات، وقطعة سالح من نوع 

  »)1(. ألف فرنك400مالي قدره 

نوفمبر، تشرین الثاني ـ  14وبدأت أولى العملیات، في منطقة الونزة، في لیلة 

 مترا 36في شكل ھجوم قاده بعض المجاھدین ضد شبكة سكة الحدید، دّمروا فیھ 

  .حدیدیة، بناحیة سوق أھراس، مّما تسبب في انحراف القطارمن القضبان ال

نوفمبر، على من تشرین الثاني ـ  الثامن عشریوم الثم تبعھا ھجوما آخر، في 

 ألف 400 و، بنادق حربیةجم الونزة، بقیادة مختار باجي، أسفر عن غنیمة ستامن

  . صنادیق بارودأربعةفرنك، و

م وحدات من جیش االحتالل، ودخلت وبعدما انسحبوا إلى الجبال لحقت بھ

، وجرح تسعة، بینما م، وأربعة من رفاقھھممعھم في اشتباك أسفر عن استشھاد قائد

    )2(.تمكن أربعة آخرین من االنسحاب من المعركة بسالم

عین في ، وقع ھجوما على جسر عین سنیور، وقطار الیوم التاسع عشروفي 

اري، لكل قطارات نقل المسافرین، والحدید تحممیم، لتدمیر المعبر الرئیس واإلجب

  .والفوسفات القادمة من مناجم المنطقة إلى عنابة

وقد سّببت تلك الھجمات ضد شبكة سكة الحدید، خسائر مادیة، واقتصادیة 

للشركات التعدینیة، وأحدثت انعكاسات معنویة على السكان، وحّققت دعما إعالمیا 

  )3(.ش التحریر الوطنيكان لھ مغزى على مصداقیة أعمال جی
  
  

                                                
(1) KERLAN, op-cit., p. 156. 
(2) ZDRAVKO, op-cit., pp. 32-34. 
(3) ZERGUINI (Mohamed), "Une vie de combats et de lutte, Témoignages et appréciations", 
t. 1, 1941-1962, Les Editions Algériennes EN-NAHDHA, Alger 2000, p. 94. 



                    . ظروف اندالع الثورة:1الفصل الثالث ـ        المبحث 
 

 196

وأشارت وثائق من إدارة شركة حديد الونزة، إلى حدوث عمليات فدائية ضد 
جانفي من كانون الثاني ـ اليوم الثامن ففي . 1958-1956مصالحها بين سنوات 

،  إلى التخريب الكبريتي خط سكة التوصيل بين الونزة ووادعرض ت،1956
 ثماني اتوتكررت مثل هذه العملي؛ ديدل للح بالقطار المحماأضرارألحقت و

عملية فدائية ضد  اثنتى عشرة، وقعت 1957وخالل سنة  .تلك السنةخالل مرات 
 خط التوصيل الرابط بين طالت منها ثالث عمليات، ؛ناقلة للحديدالقطارات ال

  )1(.نيةا وعين الش،بوخضرة
ضد ، نفذت عملية فدائية 1957جوان السادس من حزيران ـ وفي ليلة 

مشاة متحركة  26االستعانة بالفرقة ... « منشآتها في بوخضرة، أجبرتها على 
 وحمايته من ،للجيش الفرنسي، إلحاطة مركز بوخضرة باألسالك الشائكة

  »)2(.ضربات المجاهدين
، نفذت عملية فدائية ضد سكة 1958جويلية تموز ـ  27إلى  26 وفي ليلة

 وفي. لونزة، لمنع نقل الحديد إلى عنابة الكبريت وايالتوصيل الرابطة بين واد
، فجر الفدائيون أحد خزانات المياه التابعة جويليةمن شهر تموز ـ  30اليوم 

  .للشركة، في منطقة الدواميس، بواسطة قنبلة شديدة المفعول
أوت آب ـ  الخامس عشر من في ليلة ،نفذت ضدها عمليتان فدائيتانكما 

خط الكهربائي، الذي كان يزود مركزي الونزة ، استهدفت األولى تدمير ال1958
  .مما أوقعهما في ظالم دامس. وبوخضرة باإلنارة

  

                                                
(1)  C. G, année 1958. Lettre de M. Le Chef des ateliers de Bône, à M. Le Directeur des 
exploitations de la société de l’Ouenza, n° 172 du 10 septembre 1958. 

(2) Cf., Reçus de la société de l’Ouenza, au commandant de la 6eme compagnie du 26eme 
R.I.M, le 20 juillet 1957, & à Mme veuve ATZEÏ le 27 juillet 1957.  
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مما ، بلة مركز الونزة بثمانية قذائف هاون قنْ،استهدفت العملية الثانيةبينما 
أوت آب ـ  24إلى  23وفي ليلة .  أضرارا بالعديد من مباني الشركةألحق

، بقذائف الهاون، واألسلحة أخرى ، ألحق القصف الذي طال منشآت1958
   )1(.الرشاشة، خسائر مادية معتبرة بالمنجم

أمام الضربات الفدائية الموجعة، ، الشركةإدارة ، اضطرت 1958 موفي عا
، كما أوقفت. نعدام األمننتيجة ال ،إلى توقيف عملية البحث عن المعادن كليا

شحن الحديد إلى ، يسمبردكانون األول ـ جوان إلى حزيران ـ خالل الفترة من 
  )2(.عنابةميناء 

، التي كانت تنشط في  الوطنيوبالنسبة لتحركات عناصر جیش التحریر

المنطقة فضاء بحثنا، فكانت تتحرك في الفترة األولى للثورة في كتائب صغیرة من 

 جندي، وكانت غالبا ما تھاجم لیال، وبشكل مباغت، وتستعمل أسلحة 50 إلى 20

  .ة، ثم تنسحب إلى معاقلھا في الجبالخفیفة، ومتوسط

الوقوع في تفادي وإذا ما ھاجمھا عدوھا في معاقلھا، كانت تحرص على 

  .باالنسحاب السریع إلى المراكز القریبة، وذلك حصاره

وقد وصف لنا، مراسل صحفي یوغسالفي، عاش لبعض الوقت أحداث الثورة 

تحریر، للھجوم على عدوھم، في المنطقة مجال یحثنا، كیفیة تنقل أفراد جیش ال

. ب طویلة تخبئ الوحدة التي كانت تتقدم في ظالم اللیلاعشأ كانت ھناك «: بالقول

 وانتصارات ، لتحقق إنجازاتبسرعة،وحدة من محاربي جیش التحریر اجتازتھا 

 لمحارباشباب الكان سن . حربیة جدیدة، في سبیل التحریر النھائي والكلي لبلدھا
                                                

(1) Cf., Lettres de M. Le Directeur, à M. Le Président de la délégation spéciale de l’Ouenza, 
n° 3247 du 29 juillet 1958, & n° 4021 du 19 août 1958, & au Chef de la brigade de la 
gendarmerie de l’Ouenza, n°3303 du 5 août 1958, & n° 4123 du 27 août 1958, in C. G., 
année 1958, op-cit.   

   .ية الثورة التحرير خالل فترة، الجدول الخاص بحركة نقل الحديد: البحثأنظر في مالحق )2(
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 یتألق ، والمؤكد، بینما كان اإلیمان في النصر الكامل... المتوسط  سنة في25یبلغ 

  »)1(.في ضمیر كل محارب

ضباط من الجیش الفرنسي، طبیعة المعارك التي كان یخوضھا جیش ذكر و

غیر منتظمة حسب ھجمات ...  « ،التحریر الوطني ضدھم، بأنھا كانت معارك

لكنھا كانت مرتبطة . ر واضحة وغیر متوقعة، تبدو كأنھا مضطربة، وغی،الثوار

بالمكان الذي یختاره الثوار للتوغل، وبالتقدم الذي كانوا یحققونھ قبل اكتشاف 

  »)2(.أمرھم

وكانت الھجمات تشن أحیانا، من دون تنسیق مسبق مع بقیة الوحدات 

فعلى سبیل المثال، كانت قیادة قسم الحوض الصغیر . المتواجدة في المواقع القریبة

وخضرة، وقیادة قسم الحوض الكبیر في جبل الدیر، تشنان من حین إلى في جبل ب

      )3(.آخر، ھجمات على مركز بوخضرة المنجمي، من دون أن تنسق فیما بینھا

فعملیة التحضیر للثورة، كما یؤكد قائد الوالیة الثانیة، العقید علي كافي، لم تكن 

 والیة وأخرى، ولكنھا كانت قوّیة دقیقة قي بدایتھا، والعملیات الثوریة تفاوتت بین

      )4(.في المنطقة األولى

 ولكن تبقى المعارك الحقیقیة لجیش التحریر الوطني، بالرغم من قلتھا، معارك

   )5(.مكلفة لجیش االحتالل الفرنسي

                                                
(1) ZDRAVKO, op-cit., p. 315. 
(2) FARALE, op-cit., p. 149. 

 .10. براكتية، المرجع السابق، ص) 3(

  .73. كافي، المصدر السابق، ص) 4(
(5) MONTAGNON, op-cit., p. 133. 
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  .تنظیم الثورة: الثانيالمبحث 

  

  : التنظیم اإلداري،أوال

ر الثورة التحریریة وتنظیمھا، لقد وضعت لجنة الستة، التي أشرفت على تفجی

تقسیما إداریا للمناطق الثوریة، حرصت فیھ على وحدة الشعب الجزائري، ونبذ 

الزعامات الفردیة والقبلیة، ورعت فیھ غرس مبدأ الوحدة الوطنیة، والعمل 

حیث قّسمت الجزائر إلى خمس مناطق، والمنطقة إلى نواحي، والناحیة . الجماعي

ألن في األسماء دالالت عرقیة « : ھا أرقاما بدال عن التسمیاتوجعلت ل. إلى أقسام

  »)1(.والعرش وھي تتجاوز حدود المكان ،أما األرقام فھي محایدة... وجغرافیة 

وسعت من خالل وضع تنظیم إداري محكم، وموازي للتنظیم االستعماري 

ا خلف ثورتھا القائم، إلى عزل الساكنة الجزائریة عن اإلدارة االستعماریة، وتجنیدھ

المظفرة، وتعویدھا على إدارة جزائریة مستقلة، ومن ثمة خلق فراغ سیاسي، 

  )*(.وإداري في البالد، وجعل فرنسا عاجزة عن إدارة شؤون الجزائریین

  

وقد الحظت مصالح استعالمات الجیش الفرنسي ھذا األمر، إذ أشار العرض 

«  :، إلى أن1955فیفري ـ شباط  10، والمؤرخ في "للمكتب الثاني"األسبوعي 

الھدوء النسبي للعمل المخرب في اإلقلیم الجزائري قد یخفي حركة نشاط مكثف 

                                                
. ، ص1208: د، العد2004أكتوبر تشرين األول ـ  18، الشروق اليومي، "علمتنا الثورة"، )أبو القاسم(سعد اهللا  )1(

10. 

في ، ، أنه عندما حّل بها كمسؤول عسكري"بوقروص"، المالزم األول "متخصصالقسم اإلداري ال "مسؤولأكّد  )*(
، وجد كل البلد في حال تمرد، والباش آغا قد ترك منصبه، وتخلى منذ مدة عن أداء 1956نوفمبر تشرين الثاني ـ 

... كانوا مختبئين وراء االضطراب الثوري « : ء القبيلة، الذين في ضنّهوأنّه فتّش من دون جدوى، عن زعما. واجبه
  :أنظر» .بال سلطة، مجرد سعاة خائفين من اإلدارة" كبار قوم" كنا نبحث عن زعماء فرق القبيلة، فلم نجد سوى 

BOGROS (Denis), "De la Tribu à la Commune", document dactylographie, pp. 6-7. 
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إلقامة إدارة للمتمردین في المناطق األكثر ثوریة تحل محل اإلدارة ... وسري 

اللجان [ومن الضروري التأكید على أن ھذه المنظمة ... الفرنسیة في كل المیادین 

  »)1(.جاحا بین السكانتلقى ن] الشعبیة

 بل. لم تعرف المنطقة األولى، طیلة مدة الثورة التحریریة، تنظیما إداریا واحدا

شھدت ألوانا من التنظیمات اختلفت بحسب المرحلة التي وضعت فیھا، واألھداف 

كما شھدت، بسبب موقعھا االستراتیجي، تنافسا علیھا خفیا، بین . التي رسمت لھا

لوالیة الثانیة من جھة، وقیادة الثورة الوطنیة في تونس من جھة قیادة األوراس، وا

   .أخرى

فقبیل قیام الثورة التحریریة، تم ضبط حدود المنطقة األولى، خالل االجتماع 

التمھیدي الرابع، الذي عقد برئاسة القائد بنبولعید، في منطقة لقرین، خالل شھر 

ث نواحي ثوریة، وجعلت تبسة حیث قّسمت إلى ثال. 1954أكتوبر تشرین األول ـ 

  )2(.الناحیة الثالثةمع خنشلة ضمن 

كانت قبل مؤتمر الصومام، مقّسمة إلى  المنطقة محلیة، أنة بینما ذكرت شھاد

أربع نواٍح، على رأس كل ناحیة قائد، یساعده مسؤول سیاسي مكلف بتوعیة 

الث فصائل أو المواطنین، وبث الدعایة والدعایة المضادة؛ وُجعل في كل ناحیة ث

  )3(.أكثر

وُشكل . وقّسمت كل ناحیة إلى أقسام، یشرف على كل قسم قائد، ونائب سیاسي

 خلیة في اثنتى عشرةالقسم من خالیا منتشرة في المدن، والقرى، قد تصل إلى 

                                                
(1) Synthèse hebdomadaire de renseignements du 2e Bureau, Alger 10 février 1955, S.H.A.T 
1H1463-1, cité par HARBI, le FLN documents…, op-cit., p. 187. 

واقع الثورة في الوالية األولى باألوراس في السنوات األولى بين توحيد القيادة وتفككها، "، )محمد الطاهر(عزوي  )2(
تشرين  28، الملتقى الثالث للثورة الجزائرية حول اتفاقيات أيفيان، والمرحلة االنتقالية، باتنة، في "ات واختالفاتانتصار

  .58-57. ص ،1992أكتوبر األول ـ 
  .10. براكتية، المرجع السابق، ص )3(
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وكانت لجنة القسمة تعقد، في كل . خضع لسلطة القیادة العسكریةُأو. القسمة الواحدة

تجتمع مرة واحدة في كل شھر،  ،لجان الناحیةكانت  بینما . یوم، اجتماع عمل15

      )1(.ولجان المنطقة مرتین في الشھر

وكان قائد المنطقة، ومجلسھا، ھما اللذان یقرران السیاسة العامة، والعملیات 

  )2(.العسكریة، التي یتوجب إنجازھا داخل اإلقلیم الذي یراقبونھ

إقلیم جغرافي فسیح، ضم كل من إقلیم  تشكلت المنطقة الثوریة األولى، من 

، وجبال بلزمة، والقسم الشرقي للحضنة؛ باإلضافة إلى بعض ااألوراس، والنمامش

باتنة، بریكة، خنشلة، تبسة، عین البیضاء، عین ملیلة، سدراتھ، : المدن الھامة مثل

  )3(.ونزة، مسیلة، أریس، قنتیس، نقرین، خنقة سیدي ناجي

وجنوبا إلى ، والخروب؛ إلى ناحیة سوق أھراس وامتدت حدودھا، شماال

... « : كما أن قیادتھا الثوریة.  والمسیلة،البرج بمنطقة غربااتصلت و؛ الصحراء

 على بعض المناطق التونسیة المتاخمة للحدود ة والعسكریة،ھا السیاسیتبسطت سلط

   »)4(. بالقصرینوانتھاًء وفریانة ، بمدینة الكاف بدًء،الجزائریة

 ّدرت السلطة العسكریة الفرنسیة، حدود المنطقة األولى، باإلقلیم المشتملوقد ق

على جبال كل من األوراس، والنمامشا، وتبسة، وسوق أھراس، وبني صالح؛ 

   )5(.وطریق قالمة، عین عبید، الخروب، سطیف، وبرج بو عریریج

 التنظیم وباالستناد إلى إحدى الوثائق األمنیة للشرطة الفرنسیة، نجد أن ھیكلة

واحدة في الشمال، : مقّسمة إلى مقاطعتینفي البدایة، المنطقة فضاء بحثنا، كانت  في

                                                
(1) MADACI, op-cit., p. 233. 
(2) TEGUIA, op-cit., p. 135. 
(3) Ibid, p. 117.  

  .121. روال، المرجع السابق، صز) 4(
(5) Archive de Vincennes Terre, service historique 1H1678, (Situation de l'Algérie le 20 
octobre 1955), Rapport du 2e bureau, 10e Région militaire au Ministère de la Guerre, pp. 1-8. 
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 مجاھد بقیادة عمر جّبار، الذي عّینھ مختار باجي، واألخرى في 100تضم حوالي 

  )1(. مجاھد بقیادة سي لزھاري، الذي عّینھ بشیر شیحاني300الجنوب، تضم حوالي 

 ، محور سوق أھراس، العوینات، من الغرب؛وكان یحد المقاطعة األولى

  .  ومنطقة الونزة من الجنوب؛ والحدود الجزائریة التونسیة، من الشرق والشمال

وبالنسبة لمنطقة المناجم، التي تمتد من شمال تبسة، إلى غایة حدود والیة 

ّین سوق أھراس الحالیة، فقد أتبعت في بدایة اندالع الثورة، إلى المنطقة الثانیة، وُع

قّسم منطقة سوق أھراس إلى أربعة قطاعات عسكریة، فعلیھا، قائدا مختار باجي 

وولى علیھا قادة من المناضلین الثوریین، الذین حّضروا معھ للثورة، وقادوا أولى 

  .نوفمبرتشرین الثاني ـ العملیات الھجومیة لیلة الفاتح من 

مسرار على ناحیة  على ناحیة الونزة؛ وأحمد )*(كر بن زینيبفعّین بو 

المشروحة؛ وسلیمان زنطار على ناحیة بوشقوف؛ وعبد اهللا نواوریة على ناحیة 

  )2(.الناظور

نوفمبر تشرین الثاني ـ  الثامن عشر منفي  ،باجيالقائد استشھاد وبعد   

وقعت مشاكل داخل قیادة الناحیة، التي كان یشرف علیھا عّمار بن عودة،  ،1954

   )3(.عن المنطقة الثانیة أھراسیة سوق أّدت إلى انفصال ناح

                                                
تشرين األول ـ مؤرخة في ، "العملية العسكرية للنمامشة "تبسة، بعنوانمذكرة للشرطة الفرنسية بالوثيقة عبارة عن  )1(

تصور نظرة رجال األمن إلى التنظيم العام لجبهة التحرير، وجيش التحرير، بناءا على معلومات ، 1955أكتوبر 
  .365. صبوحارة، المصدر السابق، :  أاظر نص الوثيقة في.استقتها من أحد المجاهدين الذين اعتقلتهم في تبسة

درس في المدرسة الكتانية . يقول عنه السيد زبيري الطاهر، أنه كان متعاطفا مع حزب الشعب في الونزة )*(
وعندما حدثه . لقسنطينة، ثم التحق بالقاهرة إلتمام دراسته، وفيها التقى بالزعيم المغاربي األمير عبد الكريم خطابي

". أهمية تكوين تنظيم مسلّح لتحقيق استقالل الجزائر: " بالحديث عنزبيري عن ضرورة انضمامه إلى الحزب، بادره 
  .47-46. زبيري، المصدر السابق، ص: أنظر

 .154. ، المصدر السابق، ص"كرالن" ، و37. المصدر السابق، ص ،عواديقارن بين ) 2(

  .98. كافي، المصدر السابق، ص )3(
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فتطلع القائد شیحاني، بعدما فشل في توسیع دائرة إقلیمھ باتجاه جبال الحضنة 

 إلى القالة إلى  أھراسسوقغربا، إلى التوسع شماال، وضم المنطقة الممتدة من 

أحد رجالھ، یدعى أرسل ف.  على طریق السالح الحدودية ومن ثمة السیطر؛منطقتھ

  )1(. سوق أھراس الشھید باجي، على رأس منطقة لیخلف،ي بنعباسغزال

 القیادة  مركزھففي ذات المرات بّرر، القائد شیحاني الدوافع الحقیقیة، وراء نقل

العمل ال یزال في « : جنوب تبسة، بأنفي ، إلى جبل القلعة 1955فیفري شباط ـ في 

ي العمق في قطاعات الكویف، نحتاج إلى الكثیر من الوقت إلحداث تنظیم ف. بدایتھ

الونزة، ونقرین، والتي ھي نقاط عبور إستراتیجیة لألسلحة المرسلة من 

  »)2(.المشرق

 باجي في قیادة المنطقة، وقیادتھا ةفخالسبقھ في ولكن القائد المحلي حّبار، 

بعد الھجمات فقد أشارت بعض المصادر من المنطقة، أن . عسكریا، وتنظیمھا إداریا

عقد «  ،1955أوت آب ـ  20 یوم  المناجم في منطقة،ار التي قادھا جّبالمذھلة

 وأعاد تنظیم الناحیة من جدید بتقسیمھا ، في دوار أوالد عبید،اجتماعا تقییمیا بالقرین

 ،  الحاج لخضر جالیلیة، السبتي بومعرافتھا إلى كل منقیادأسند  .امقسأإلى أربعة 

  »)3(.الزین نوبلي، ومحمد لخضر سیرین

أوائل شھر وفي اجتماع الزاویة، المنعقد بمركز قیادة المنطقة األولى، في 

 ،شمالفي اللنواحي اتعیین قیادات  ، قّرر القائد شیحاني،1955سبتمبر أیلول ـ 

 حیث. 1956جوان شھر حزیران ـ  استمر العمل بھ إلى غایة منتصف .جنوبالو

                                                
  .121. صلمرجع السابق، زروال، ا )1(

(2) MADACI, op-cit., p. 67. 
 .48.ص ، المصدر السابق، عوادي )3(
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، علي عفیف الونزةناحیة على و، الالوردي قّت مسؤوال عن ناحیة سوق أھراسعّین 

   )1(.يصعمر البوق سدراتة ناحیة علىو

، أنھ رغم كل تلك الخالفات، كانت الجبھة الداخلیة "مینیي" المؤرخ ویعترف

في رغم الخالفات التي كانت بین القادة الثوریین « : ذكر أنھللثورة متماسكة، حیث 

ابتداء من صیف وضد االستعمار، ن یحاربون یلمناطق الشرقیة، إال أنھم كانوا وطنیا

  » )2(. السیطرة علیھم من جدید داخل القاعدة الشرقیة،، استطاع عمارة بوقالز1956

  

وذكر القائد زبیري الطاھر، أنھ عندما التحق بمنطقة سوق أھراس، بعد فراره 

، وجدھا تابعة لقیادة المنطقة 1955نوفمبر شھر تشرین الثاني ـ من سجن الكدیة في 

قسم :  أقسامثالثة، ومقّسمة إلى )*(اال من النمامشالوردي قّت لى، وعلى رأسھااألو

 بقیادة عمارة بوقالز؛ وقسم أوسط في شمال سوق أھراس، بقیادة ،القالة في الشمال

عبد اهللا نواوریة؛ وقسم جنوبي یضم مدن الونزة، سدراتھ، العوینات، مرسط، 

  )3(.بوخضرة والكویف، بقیادة عمر جّبار

أحمد ة قیاد بالقطاع األول.  قطاعات عملیاتیةةأربع تشكلت منھا اكم

، ارعمر جّببقیادة القطاع الثالث ، وعمارة بوقالزبقیادة القطاع الثاني ، واألوراسي

  )4(.عبد اهللا نواوریةتحت إمرة القطاع الرابع و

                                                
(1) FOUQUET-LAPAR (Philippe), "Opérations sur la frontière Algéro-Tunisienne et sur son 
barrage (1954-1956 et 1960-1962)", Revue Internationale d'Histoire Militaire, [en ligne]. 
1997, n° 76, Disponible sur <http://www3.stratisc.org/rihm_76_tdm.htm> (Page consultée le 
4 mars 2005). 
(2) MEYNIER, op-cit., p. 401. 

أثار تعيين الوردي قتال مفاجأة في أوساط قادة سوق أهراس، حيث رفضوا القيادة الجديدة، ألنهم لم يستشاروا في  )*(
يمكن التعبير عنه بالتوازن الجهوي في ...  وفرض لسلطة األعراش حبا للزعامة« : األمر، ورأو فيه، كما قال أحدهم

 .50. المصدر السابق، ص ،عوادي: أنظر» .مامشان وال،سييناورتوزيع المسؤوليات بين األ

  .279-278. ص، 2003 دار هومة، الجزائر ،" شخصية وطنية17شهادات : عظماء ... ثوار" ، )محمد(عباس  )3(
  .129. ابق، صزروال، المرجع الس )4(
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«     : ، بعد ضمھا إلى قیادة األوراس، تتصل المناجموبذلك، صارت منطقة

ین إلى آخر بمركز القیادة في تازربونت، لتقدیم التقاریر حول الوضع العام، من ح

  »)1(.والمسائل الطارئة

 یادةوتسبب الوضع الجدید، الذي باتت علیھ المنطقة، في نشوب خالفات بین الق

شباط ـ  الخامس منفي  دعوة الجمیع ، وجماعة عمر جّبار، ترتبت عنھاةالجدید

بعد للنظر في تلك الخالفات، و ،وراساألیادة الثورة بمركز ق ، إلى1956فیفري 

  )2(.جّبارعمر إعدام القائد االستماع إلى جمیع األطراف تقرر 

في یذكر القائد زبیري الطاھر، ، كما صارت منطقة سوق أھراسبعد ذلك، 

تولى كل من عبد اهللا ... « : ، وتعّددت فیھا القیادات، حیثفوضى من أمرھا

 من ، قنز، وموسى حواسنیة، والسبتي بومعراف، قیادة نواحيبلھوشات، ومحمود

  »)3(.ھذه المنطقة

فقبل انعقاد مؤتمر الصومام، توسعت حدود المنطقة األولى، وباتت تضم ست 

نواحي، ودخلت المنطقة مجال بحثنا، ضمن حدود الناحیة الخامسة، التي تأسست من 

كانت تحدھا من الشمال منطقة و. 1956أوت آب ـ   شھرقبل القائد محمود قنز، في

سوق أھراس، ومن الشرق الحدود التونسیة، ومن الغرب الناحیة الرابعة من 

   )4(.المنطقة الثانیة، وجنوبا خط سكة الحدید الذي یقطع مدینة تبسة

القسم األول : تكونت المنطقة الخامسة، في بدایة تأسیسھا، من أربع أقسام

 ،الكویف: یةالضمان البلدیات التیة تبسة الحالیة، وفي تراب والی، یقعان )*(والثاني
                                                

  .82. سعدي، المصدر السابق، ص )1(
 .131. ، وزبيري، المصدر السابق، ص50- 49. ، المصدر السابق، صعواديقارن بين  )2(

  .156. زبيري، المصدر نفسه، ص )3(
 .شهادة السيد يوسف بلغيث، المصدر السابق )4(

شهادة أدلى بها .  ويخضع لإلشراف علي بوطرفيفكان القسم الثاني يضم المريج، وله مقر قيادة بجبل بوربعية، )*(
 .2006ماي أيار ـ  5إلي السيد بشاغا عمار في بيته، يوم 



                      .لثورةاتنظیم : 2المبحث                  الفصل الثالث ـ      
 

 206

 ،بوخضرة،  المسلولة،الحمامات،  بئر ذھب، مرسط،یرد بولحاف ال،بكاریة

 الثالث قسمأما ال.  شمال مدینة تبسة، عین الزرقاء، المریج،ونزةال ،العوینات

 ،ضمان كل من سدراتھیقعان في إقلیم والیة سوق أھراس الحالیة، وی ف،والرابع

   )1(.ومداوروش

جبل سیدي أحمد، سطحة الدیر، الحوض، جبل كل من قواعد في وتشكلت بھا 

الزرقاء، جبل بوربعیة، عین سیف، جبل الونزة، جبل فریطیسة في شرق بلدیة 

حیث كان یتم .  للثورةةور أساسیاتضم مراكز قیادة، وتشكل محكانت جبل الذروة، و

  .ح أو االتصال بقیادة الثورة الوطنیةمن خاللھا االتصال بتونس، لجلب السال

محاطة بمنطقة محّرمة، وحاجز مكھرب الشرقیة، وكانت منطقة المناجم 

 الشرقیة، مع نقطتین ھامتین في مناجم الونزة، والكویف، محمیتین محاذیان للحدود

وكانت الناحیتان المحاذیتان للحاجز المكھرب، تتوفران . )2(بحامیات عسكریة قویة

مع غیاب كامل ثنین، ا الجنود، وال یوجد بھا سوى مالزمین  قلیل منعلى عدد

  )3(.مستوى قادة النواحي، والقطاعاتإلطارات من 

وعلى غرار بقیة مناطق الوالیة األولى، انفصلت المنطقة الخامسة، بعد اغتیال 

شیحاني، عن قیادة األوراس، وظلت غیر معنیة بالتنظیم الجدید للثورة، الذي نصت 

واستمرت في مواجھة جیش االحتالل، في ظروف . )*(ھ أرضیة الصومامعلی

  )4(. التي أحاطت بالثورة في بدایاتھا،مشابھة للظروف

 كما حصل فتور في العالقات، بین قادة النمامشا في سوق أھراس، وقیادة

، وانفصالھم بحكم ھم علیھاتمرد، أفضى إلى  بقیادة عباس لغروراألوراس الجدیدة
                                                

، وثيقة "قبسات من تاريخ المنطقة الخامسة إبان ثورة التحرير" ،دائرة الكويف بالتنسيقية الوطنية ألبناء الشهداء )1(
 .2. ص 1996 فيفريشباط ـ  مرقونة،

(2) BENFERHAT, op-cit., p. 146. 
  .120. ، المصدر السابق، صمراردة )3(

(4) MADACI, op-cit., p. 208.  



                      .لثورةاتنظیم : 2المبحث                  الفصل الثالث ـ      
 

 207

 ، عقدوا اجتماعا بجبل األبیض1956جوان من حزیران ـ  21 ففي یوم .سةة تبمنطق

ل و، وقّرروا عزل القائد سیدي حني، الذي عّینھ عجفي المكان المسمى مسحالة

: زھر شریط، الذي عّین قائدا عاما لما أسموهاألبواستبدالھ عجول على ناحیة تبسة، 

  )1(.، مع نائب أول، وعضوین"منطقة تبسة العسكریة"

 اشتباكخالل اط الجیش الفرنسي، بضعلیھا أحد وثیقة عثر أّكدت ھذا األمر، و

  )2(".تبسة منطقة مستقلة: "جرى في جنوب تبسة، دّونت علیھا باللغة الفرنسیة عبارة

، أنھ تقّرر تعیین  المذكورویذكر القائد محمود قّنز، الذي شارك في االجتماع

 محمود قنز، ُعِھد إلیھا ، صالح بن علي،مانالطاھر بن عث: لة منلجنة ثالثیة مشّك

 تحت اإلشراف المباشر لكبار وجعلھا ، المنطقة الجدیدةتلكاإلشراف على تسییر 

  .القادة المحلیین

ین قرروا طلب تأجیل عقد مؤتمر الصومام، بحجة أن قادة جتمعأن المویضیف 

  )3(.ھالمنطقة كانوا یعانون ظروفا تنظیمیة ال تسمح لھم بالمشاركة فی

ویضیف أنھ سرعان ما انسحب من المشروع، الذي لم یعش سوى شھرا 

بعدما عّین نائبا ألوعمران في تونس، وترك قیادة المنطقة الخامسة لمحمد ونصف، 

  )4(.بوخشم

 م الجزائر إلى ستوقّس. وضع مؤتمر الصومام تقسیما إداریا بتسمیات جدیدة

یقود كل واحدة قائد برتبة ضابط ثاني، والیات ثوریة، كل والیة مقسمة إلى مناطق، 

                                                
  .283. زروال، المرجع السابق، ص )1(

(2) CALLET (Jean), "HIVER à TEBESSA", Editions Berger-Levrault, Paris 1959, p. 196.  
  .284. زروال، المرجع السابق، ص شهادته في أنظر )3(
  .393. صع نفسه،  المرج)4(
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 ، وثاني للفرع العسكري، وثالث)*(یساعده ثالثة ضباط أولون، واحد للفرع السیاسي

  . لفرع االستعالمات واالتصاالت

بینما قّسمت المنطقة إلى نواحي، على رأس كل واحدة مالزم ثاني، یساعده 

ساعد، یساعده ثالثة عرفاء والناحیة إلى أقسام، یحكم كل قسم م. ثالثة مالزمون

  )1(.وقّسم القسم إلى نصف القسم، یرأسھ إما عریف أو جندي أول. أولون

 إلى 120وكانت كل منطقة، تضم عددا من الفدائیین أو المغاویر، یتراوح بین 

 جندي، وفي كل قسم فصیلة بھا 110 إلى 90 وكل ناحیة بھا كتیبة من ؛ رجل130

   )2(. مجاھد30حوالي 

فقد ذكرت . دد الجنود غیر ثابت، یزداد وینخفض بحسب الظروفوكان ع

، تضم كتائب بكل 1958 عام أن المنطقة الخامسة، كانت في ،بعض الشھادات

     )3(. جندي132واحدة منھا حوالي 

كما عّین على رأس كل والیة، ضابط سام برتبة عقید، یمثل السلطة المركزیة 

  )4(. تنسیق نشاط جمیع الفروع الخاضعة لھلجبھة التحریر الوطني، ویتولى مھمة

وفي تدخلھ أمام لجنة العشرة، بّین الرائد حاج لخضر عبیدي، أن سلطة 

مسؤول الوالیة األولى، كانت تشمل المناطق األولى، الثانیة، الرابعة والسادسة 

  )5(.فقط
                                                

أفاد تقرير صادر عن القسمة الرابعة، بالقاعدة الشرقية، أن المسؤول السياسي بمنطقة الونزة كان برتبة مالزم،  )*(
بنفس المنطقة، تقريرا شهريا عن حالة العمال بالمنجم، الوطني وكان يتلقى من مسؤول المنظمة المدنية لجبهة التحرير 

  .  أنظر نص التقرير في المالحق» .عين للقسمة الرابعةبقية األهالي التاب«  وعن 
(1) TEGUIA, op-cit., p. 153.  
(2) Ibid, p. 315. 

  .6. المنظمة الوطنية للمجاهدين، والية تبسة، المرجع السابق، ص )3(
(4) TEGUIA (M.), "L'Armée de Libération Nationale en Wilaya IV", Casbah Editions, Alger 
2002, p. 153. 

، القسم األول، مجلة "من وثائق الثورة الجزائرية، محاضر جلسات اجتماع لجنة العشرة"، )حباسي(أورده شاوش  )5(
  .298. ، ص2001، كلية العلوم اإلنسانية، جامعة الجزائر، العدد األول، السنة دراسات إنسانية
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ویفھم من ھذه المعطیات، أن قوات الجیش الفرنسي، تمّكنت من عزل منطقة 

جم عن مركز القیادة باألوراس، مّما جعلھا تخضع لقیادة القاعدة الشرقیة، وأن المنا

الخالف الذي نشب بین القادة النمامشا، وثوار القاعدة الشرقیة في عھد قیادة الوردي 

  . قتال، وعودة األوائل إلى منطقتھم، أعاد منطقة الونزة إلى القاعدة الشرقیة

تحّدھا شماال، الوالیة : لى، بالشكل التاليوحّدد المؤتمر حدود الوالیة األو

، والبرج؛ جنوبا سطیف، عین فكرون، سدراتة، مداوروشالثانیة بما فیھا مدن 

  )1(.الوالیة السادسة؛ شرقا الحدود التونسیة؛ وغربا حدود والیة المسیلة الحالیة

ة أدت الخالفات التي نشبت بین قادة المنطقة الحدودیة الشرقیة، وقیادة الثور

الجدیدة المنبثقة عن مؤتمر الصومام، إلى رواج فكرة تحویل منطقة سوق أھراس 

  وجرت عدة اتصاالت، تضم المقصیین من حضور المؤتمر...« إلى والیة ثوریة، 

  »)2(. بالقاعدة الشرقیة، الذي سمي فیما بعد،یمظ التنإثرھان على بالخارج تكّو

 في تنافس شدید من اھیم مزھودي،، كما یذكر القیادي إبروبذلك دخل الطرفان

، وبدأت المنطقة تعاني من  والتسلیح في تونس،أجل السیطرة على قواعد التموین

  )3(. والذخیرة الحربیة،في األسلحة القتالیةنقص فادح 

 ففي بدایة اندالع الثورة، كانت منطقة سوق أھراس، تشكل جزء من المنطقة

، تحولت  كما مر معناضطراب األحوال وا،استشھاد مختار باجيالثانیة، وبعد 

  .1955أكتوبر شھر تشرین األول ـ  منذ ،لتصبح جزء من المنطقة األولى

                                                
 .أنظر الخريطة في المالحق )1(

 .63 . ص، المصدر السابق،عوادي )2(

  .306. زروال، المرجع السابق، صأنظر شهادته في  )3(
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 تشكلت كما یذكر القائد الطاھر ،1956دیسمبر كانون األول ـ في شھر و

على جعلھا منطقة ، بعد موافقة لجنة التنسیق والتنفیذ، القاعدة الشرقیةزبیري، 

  .لھا أصحابھا بدال من والیة ثوریة كما أراد ة،لتموین الثورة باألسلح

عمارة العسكري حیث عّین على رأسھا . )*(وبذلك أعطیت إطار والیة ثوریة

الرائد محمد عواشریة، :  عقید، یساعده مجلس یتكون من ثالثة رواد ھمقائدا برتبة

  .والرائد الطاھر غروطة، والرائد سلیمان بلعشاري

المنطقة األولى، : ى ثالث مناطق، على النحو التاليوقسمت القاعدة الشرقیة إل

وتشمل القالة ونواحیھا بقیادة شویشي العیساني؛ المنطقة الثانیة، وتشمل إقلیم شمال 

سوق أھراس بقیادة عبد الرحمان بن سالم؛ المنطقة الثالثة، وتشمل إقلیم جنوب سوق 

بیري، وتمتد من الكاف كز المنجمیة، بقیادة الطاھر زاأھراس، الذي توجد بھ المر

  .لعكس بالقرب من سدراتھ، إلى الحدود التونسیة

وجعل لكل منطقة، فیلق خاص بھا، یتألف من ثالث إلى أربع كتائب، یضم 

 اثنى عشروكانت أصغر وحدة ھي الفصیلة، التي تتشكل من .  جندي600حوالي 

  .جندي

 بقیادة المالزم الكتیبة األولى: وقد ضمت المنطقة الثالثة، ثالث كتائب ھي

الثاني محمد بن ضحوة؛ الكتیبة الثامنة بقیادة المالزم الثاني الحاج لخضر مراھني؛ 

  )2(.ة غلیسالكتیبة التاسعة، بقیادة حّم

                                                
، والذي 1957جوان حزيران ـ  10بحسب المؤرخ حربي، تأسست القاعدة الشرقية، في اجتماع باجة بتونس، في  )*(

يد أن العق" مينيي"بينما يذكر المؤرخ الفرنسي، . جمع مندوب لجنة التنسيق والتنفيذ، وممثلين عن منطقة سوق أهراس
  :قارن بين. بالتواطؤ مع الوالية األولى" القاعدة الشرقية"عمارة بوقالز، هو الذي أعلنها والية مستقلة باسم 

HARBI (M.), "Une vie debout. Mémoires politiques", t. 1, 1945-1962, Casbah Editions, 
Alger, 2001, pp. 388-389 & MEYNIER, op-cit., p. 16. 

  .181. مصدر السابق، صزبيري، ال) 2(
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المالزم : وكان الفیلق الثالث، یقوده الطاھر زبیري، بمساعدة ثالثة ضباط ھم

م األول موسى حواسنیة، سبتي بومعرافي، مكلفا بالشؤون العسكریة؛ المالزالاألول 

مكلفا بالشؤون السیاسیة؛ المالزم األول محمد لخضر سیرین، مكلفا باألخبار 

             )1(.ا عاماالمرشح عبد الرحمان بوراوي كاتببینما عّین . واالتصاالت

، أجرى القائد الطاھر زبیري اجتماعا بمنطقة الونزة، 1956 عاموفي أواخر 

فصائل، والمجموعات، والكتائب، وفقا لما أمر بھ مؤتمر بغرض تنظیم الفرق، وال

  )2(.الصومام

، ُبدأ في تطبیق قرارات المؤتمر، الخاصة بإعادة ھیكلة 1957 سنةومع مطلع 

وحدات جیش التحریر الوطني، في بقیة المناطق، وُشرع في تشكیل الفیالق على 

 )*(األقسام الثالثحیث تشكلت ثالثة فیالق، من جنود . سوق أھراسمنطقة مستوى 

  )3(.المتواجدة بمنطقة سوق أھراس

 ، عیّنت لجنة التنسیق1957أبریل شھر نیسان ـ تونس، في ب ھاوفي اجتماع

عیّنت أربعة  محمود الشریف، قائدا عاما على الوالیة األولى، ووالتنفیذ، العقید

وعبد محمد لعموري مسؤوال سیاسیا، : ضباط مساعدین لھ، من منطقة المناجم، ھم

اهللا بلھوشات مسؤوال عسكریا، وأحمد نواورة مكلفا باالتصاالت واألخبار، وعلي 

محمود قنز قائدا للمنطقة كل من وعّینت على المناطق . الحركاتي مسؤوال للتموین

  )4(.لسادسةللخامسة، وصالح بن علي لالرابعة، وعمار راجعي 

                                                
  .181-180.  المصدر نفسه، ص)1(
  .2006أوت آب ـ  2شهادة المجاهد عماري طراد، أدلى بها إلي في بيته، يوم  )2(
  .قسم جنوب سوق أهراس، قسم بوخضرة الحوض الصغير، قسم شمال سوق أهراس: األقسام الثالثة هي )*(

  .10. براكتية، المرجع السابق، ص (3)
  .84. ، المصدر السابق، صةمرارد) 4(
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بقیادة السعید محمدي، ت قیادة أركان للقاعدة الشرقیة، ّین، ع1958 عاموفي 

 الفیلق الرابع، بقیادة عبد المجید لخضر، ألجل تسھیل عبور قوافل الجنود توشكل

وفي أواخر السنة، تشكل الفیلق السادس بقیادة حّمة . والسالح إلى والیات الداخل

  )1(.لولو

من كانون ویتبین من التقریر الصادر عن قیادة الوالیة األولى، في الفاتح 

، أن المنطقة الخامسة كانت شبھ مستقلة عن قیادة الوالیة 1959جانفي  الثاني ـ

األولى، حیث لم تتأثر بما كان یدور فیھا من فوضى، وسوء تنظیم، وكانت تتبع 

كما یتبین مّما ذكره . ، وعلى اتصال دائم بھ)*(مجلس الوالیة المتواجد في تونس

   )2(.ن أوضاع تلك المنطقةالقائد الجدید للوالیة األولى، حول جھلھ التام ع

یجھل تماما ما كان یدور في المنطقة بینما كان مجلس الوالیة في األوراس، 

جیش  وبینھا كان منقطعا، بسبب بعد المسافة، ومراقبة ،الخامسة، وأن االتصال بینھ

    )3(.االحتالل

 لصراعل كانت نتیجةوبرأي بعض القادة المحلیین، فإن تلك التعیینات الجدیدة، 

من   العامةقیادة األركانھیئة ، و من جھةفي تونس بین الحكومة المؤقتةالذي دار 

] األولى[بغرض االستیالء على الوالیة ... « : وكانت، كما یقول أحدھم. جھة أخرى

لصالح الحكومة المؤقتة، على حساب قیادة األركان، في إطار االستیالء على قیادة 

  » )4(.الداخل بصفة عامة

                                                
 .10. براكتية، المرجع السابق، ص )1(

محمود قنز، صالح بن علي، عمار : ذكر، ن1959من بين قادة المنطقة الخامسة، الذين كانوا في تونس خالل سنة  )*(
 .519 حربي، المصدر السابق، :أنظر. رجعي

  .321. كافي، المصدر السابق، ص (2)
  . 109. ، ومراردة، المصدر السابق، ص378. صدر نفسه، صقارن بين كافي، الم) 3(
  .154. ، المصدر نفسه، صمراردة )4(



                      .لثورةاتنظیم : 2المبحث                  الفصل الثالث ـ      
 

 213

 التصرفات، على انعدام الثقة في تلك األثناء، بین قادة الثورة تلكمثل ت لقد دّل

بینھم حول أولویة فیما لخالف افي الداخل، والقیادة الوطنیة في الخارج؛ واستمرارا 

 في عھد ،شكل نھائيفیما بعد وبولكن األمر سیعالج . السیاسي على العسكري

 على ھیئة، 1959دیسمبر ول ـ شھر كانون األھواري بومدین في إشراف العقید 

أسدل الستار على تلك الخالفات، وعادت الثقة بین ... « وبذلك، . األركان العامة

وُكّلفت ھذه الفیالق بالقیام بالمھمة األولى ... وأعید تنظیم الفیالق من جدید . الطرفین

  »)1(.المتمثلة في تدمیر خط موریس

راردة، قائد الوالیة األولى ، شرع الرائد مصطفى م1960في مطلع سنة ف

كانت ھذه المنطقة « : المنطقة الخامسةقال عن و. بالنیابة، في إعادة تنظیم مناطقھا

تعاني من صعوبات جّمة في مجال االرتباط واالتصال، فكثیر من الدوریات كانت 

  .قد اعترضت أو أوقفت من طرف العدو، وأبیدت

. كي نتمكن من تقدیم ید المساعدة لھا ل،وھو ما لم یسمح لنا بمعرفة احتیاجاتھا

أما الناحیتان األخریان . إضافة إلى أن ھذه المنطقة كانت تحتوي على ناحیتین فقط

  »)2(.فكانتا وراء خطوط شال وموریس

، 1961وعندما تولى القائد زبیري، قیادة الوالیة األولى، في شباط ـ فیفري 

على مستوى لجنود واإلطارات، حافظ على تماسكھا، رغم التناقص المستمر في ا

ومّكنھا من مواجھة مخططات عدوھا إلى غایة وقف إطالق النواحي، والقطاعات، 

   )3(.1962 آذار ـ مارس 19النار، في 

  

                                                
  .132- 131. سعدي، المصدر السابق، ص) 1(
  .131. ، المصدر السابق، صمراردة) 2(
  .183. المصدر نفسه، ص )3(
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  : التنظیم العسكري: ثانیا

لقد تمیز التنظیم العسكري للثورة، في مرحلتھا األولى، بالالمركزیة في اتخاذ 

ت القتالیة تقوم بمختلف العملیات العسكریة، من دون حیث كانت التشكیال. القرار

   )1(.التنسیق مع القسمات المجاورة

مؤتمر [قبل المؤتمر « : وأشارت إحدى وثائق الثورة، إلى ذلك بالقول

وكان . كانت كل والیة منغلقة على نفسھا، وتتحرك بوسائلھا الخاصة] ... الصومام

فیر المأكل لجنوده، وتنظیم الشعب، كل مسؤول والیة، یتدبر أمره بمفرده لتو

  »)2( ...وتوزیع النشرات، التي تتناول السیاسة 

فقد ركز قادة الثورة، في مواجھة جیش االحتالل الفرنسي، وزبانیتھ من أعوان 

اإلدارة االستعماریة، على كسب ثقة الجماھیر الشعبیة، في مناطقھم، واعتمدوا على 

صروا نشاطھم العسكري، في شن عملیات وح. وسائل محدودة، وأسلحة بدائیة

كما ضاعفوا من . مضایقة سریعة ضده، والدخول معھ في مناوشات صغیرة

، وأعمدة الھاتف، )*(ضد المنشآت القاعدیة كسكك الحدید األعمال التخریبیة

                                                
من دون تنسيق بين كانت تحدث اشتباكات وهجمات في منطقة بوخضرة « : أشارت بعض المصادر إلى أنه )1(

أنظر براكتية، المرجع » .الفصائل المتمركزة في الحوض الصغير، والحوض الكبير، رغم قربهما من بعضهما البعض
 .10. السابق، ص

، "1956-1954) الجزائر ـ القاهرة( المراسالت بين الداخل والخارج "، )مبروك(لحسين بأنظر نص الوثيقة في  )2(
  .74-73. ، ص2004القصبة للنشر، الجزائر عماري الصادق، دار . تر
وفي هذا الصدد، يقول ". معارك سكك الحديد"، معارك اصطلح عليها باسم 1956عرفت منطقة المناجم، في سنة  )*(

، وحدات صلبة من "بوفر"واجهت فرقة المشاة المتحركة الثانية، بقيادة الجنرال ... « : أحد ضباط الجيش الفرنسي
لقد اندلعت معارك حول سكك الحديد حقيقية، وبخاصة . نت تضاعف من هجماتها وأعمالها التخريبيةجيش التحرير، كا

وأمام تفاقم  ... حول خط سكة الحديد الرابط بين عنابة ومناجم الونزة، والتي شارك فيها عمال جزائريين بسكك الحديد
لوحدة الثالثة مظليين استعماريين، ووحدة من أبريل، على دعم من اشهر نيسلن ـ أعمال التخريب، حصل الجنرال في 

  :أنظر» .مغاوير البحرية
ALLEG, op-cit., p. 118.  
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مّما سمح لھم، بخلق جو غیر آمن . الزراعیةوالكھرباء، وحرق المحاصیل 

  )1(.باستمرار

نشاط : " شھري لمصلحة اتصاالت الشمال إفریقي، موسوم بـوورد في تقریر

مع أن نشاط المتمردین « ": 1955أكتوبر تشرین األول ـ المتمردین خالل شھر 

موزع بشكل غیر متساو في الزمان والمكان، إال أنھ سجل في المجموع ارتفاعا 

إن ھجوم ف... ملموسا مقارنة بالشھر الماضي، خاصة في الھجوم على سكة الحدید 

فعودة الھجمات استمرت طیلة أیام . المتمردین صار قویا، وكلل ببعض النجاحات

أظھرت بعض االشتباكات الخطیرة مع ... الشھر، وبخاصة في القسم الحدودي 

فعودة اعتداءات الخصم ناتجة . قواتنا، تواجد عصابات مدّعمة باألسلحة، واألفراد

  » )2(.تجمعت الشھر الماضي في تونسعن رجوع أغلب العصابات التي كانت قد 

 ، ولكن أیضا،حسبجیش استعماري و یتعلق بمواجھة قوات م یكناألمر لف

 فعلى سبیل المثال، سببت تلك الھجمات على . القائمھ االستعماريبدك قواعد نظام

شبكة سكة الحدید، خسائر مادیة، واقتصادیة لشركات التعدین الفرنسیة، وأدت إلى 

ت معنویة على السكان في المنطقة، وتحقیق دعم إعالمي ذا مغزى، حدوث انعكاسا

  )3(.فیما یتعلق بمصداقیة أعمال جیش التحریر الوطني

 كانت الھجمات الفدائیة، تتم بواسطة وحدات صغیرة، واألنشطة المسلحة 

بین كبریات المعارك الطاحنة، واالشتباكات الخاطفة، والكمائن السریعة موّزعة 

  .قةوالھجمات الكاسحة الموّفرة، المظّف

                                                
(1) CHIKH (Slimane), "L'Algérie en armes ou le temps des certitudes", Casbah Editions, 
Alger, 19 mars 1998, p. 94. 

    .387-386. ر السابق، صصدبوحارة، الم: أنظر نص التقرير في )2(
(3) ZERGUINI, op-cit., p. 94. 



                      .لثورةاتنظیم : 2المبحث                  الفصل الثالث ـ      
 

 216

، تمیزت 1956 إلى 1954  سنةویذكر أحد قادة الثورة، أن الفترة من

.  وعدم اتضاح األمور، وغیاب أي برنامج عمل، أو إطار لھیكلة الثورةبالغموض،

جلسات فقط ، وكانت تعقد  بین عناصرھاوقلیل ما كان یدور نقاش أو یعقد اجتماع

قیادات غائبا بین والیات الداخل، وبین  كما كان التنسیق. لتقدیم توجیھات للمجاھدین

مما صّعب على الثوار مھمتھم الجھادیة، خاصة مع ضائقة . الداخل والخارج

  )1(.السالح، ونقص األموال

 وأّكد القائد الطاھر زبیري، أن الثورة انطلقت من العدم، ودون إمكانیات أو

عملیاتھا انطلقت في البدایة، من اجتھادات كل « : بل. تنظیمات میدانیة معّدة مسبقا

ولوال االندفاع، والحماس لما انتصرت الثورة؛ ولو أنھا بقیت . أبطالھا، ورجالھا

تنتظر إلى أن تكون لھا جمیع اإلمكانیات، لما قامت أو على األقل لتأخر موعدھا 

  »)2(.سنوات طویلة

 یتسم ،عسكري  ثوريضع نظامو في ،لثورةالقیادة األولى لاجتھدت ومع ذلك، 

؛ وركزت جھودھا على ضرورة  وتطبعھ السرعة في التنفیذ،بالمرونة في األسلوب

فنظمت . إنجاح العمل الثوري، وتدعیم وتحسین مناھجھ في مختلف میادین الكفاح

الجیش على أساس الفوج، ونصف الفوج، استوحتھ من التنظیم السابق للمنظمة 

  .الخاصة

في مواجھة الضغط العسكري المستمر للجیش كما وضعت إستراتیجیة، 

الفرنسي، على فرق المجاھدین، تقوم على خطة محكمة، تقضي بمواجھتھ 

بمجموعات صغیرة ال یتعدى عدد أفرادھا من شخصین إلى تسعة، والتركیز على 

العمل المدني، والفدائي أكثر من العمل العسكري، بفضل إنشاء تنظیمات سیاسیة في 

                                                
 12 تشرین األول ـ أكتوبر إلى 06، من 232 مع الرائد لخضر بورقعة، عدد أسبوعیة السفیرأنظر الحوار الذي أجرتھ ) 1(

  .20. ، ص2004تشرین الثاني ـ نوفمبر 
  .3.  بوطیبة، المرجع السابق، ص)2(
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وتكثیف العمل التعبوي، والدعائي لكسب الشعب في صف الثورة، أوساط الشعب، 

  )1(.ونصب الكمائن لتوفیر األسلحة والذخیرة، وتنفیذ عملیات فدائیة في المدن

وكان مجاھدو المنطقة الحدودیة الشرقیة، یواجھون في بدایة الثورة، قوات 

ك المباشر إال  االحتالل، بشكل مباغت، ثم ینسحبون بسرعة، ویتجنبون االشتباجیش

عند الضرورة، وكانوا یركزون على وضع الكمائن، التي عادة ما تكون نتائجھا 

    )2(.مضمونة

ضباط الفرنسیین، ممن حاربوا في حنوب تبسة، أسلوب حرب الووصف أحد 

 كان علینا ،1955دیسمبر شھر كانون األول ـ في « : الثوار الجزائریین، بالقول

سلحة مختبئة في أقالیم بعیدة، شاسعة وصعبة التعامل مع حركة عصابات م

كانوا ...  رجل 5000لم یكن العدد اإلجمالي لھاتھ العصابات یتجاوز . .. الولوج

 یتألفون ، محارب، وكانوا زیادة على ذلك100 إلى 30موزعین إلى مجموعات من 

في جنوب تبسة وفي ...  وكانت صفوفھم. من تشكیالت متنوعة بحسب المناطق

  »)3(. ومسدسات، مسلحین ببنادق صید ...مشكلة من رجال... مامشا ن المنطقة

ولعل ھذا ما دفع بقیادة جیش االحتالل، إلى تركیز نشاطھا العسكري على 

 ،منطقة تبسة الحدودیةوتحویل المنطقة األولى، وشن عملیات تمشیط واسعة فیھا، 

   )4(. في تلك السنةمةمنطقة محّرإلى 

، إلى أمر الجنود بتجنب االشتباك المباشر بقوات العدو، إال وحدا بقیادة الثورة

عند الضرورة، وتقویة العمل الفدائي، واستعمال كل الوسائل للقیام بعملیات 

     )5(.التخریب، لتحسین أداء حرب العصابات

                                                
  .145. ، المصدر السابق، ص مراردة)1(
  .129. بیري، المصدر السابق، صز) 2(

(3) Cité par ZDRAVKO, op-cit., p. 268 – 269. 
(4) Ibid, p. 296. 

  .382.  كافي، المصدر السابق، ص:، في32: أنظر نص محضر ضبط اجتماع جلسة قادة الوالیات، في البرقیة رقم )5(
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ویذكر بعض الشھود العیان، أن تكتیك الثوار، تغیر خالل السنتین األولیتین 

تقل من حرب العصابات إلى عملیات متتالیة ممتدة على نطاق من عمر الثورة، وان

  )1(.واسع، بقیادة وحدات نظامیة

، عن مصلحة 1955أكتوبر تشرین األول ـ وحّدد تقریر صادر في شھر 

، أھم األھداف التي كانت قیادة الثورة تنوي بلوغھا في "اتصاالت الشمال اإلفریقي"

زیادة وتیرة النشاط الثوري، « : ائري، فيشھر في منطقة الشرق الجزذلك النھایة 

، 1954نوفمبر من تشرین الثاني ـ  الذي حدث في الفاتح ،وبلوغ مستوى العنف

من االنشقاقات الحاصلة بین قادة  إیجاد حل لألزمة الداخلیة الخطیرة الممیزة بالكثیر

مختلف المناطق الثوریة، واضطرابات جیش التحریر الوطني، في الشرق 

ري، اتخاذ اإلجراءات الالزمة لشن سلسلة من اإلضرابات والمظاھرات في الجزائ

المراكز الحضریة داخل الجزائر، وفي فرنسا، بھدف جلب انتباه العالم الخارجي 

  »)2(.عشیة اقتراب موعد انعقاد دورة ھیئة األمم المتحدة

ین، أطوار الحرب بین الطرفین المتحاربكما أّكدت بعض الدراسات الجاّدة أن 

، شّدة 1956دیسمبر كانون األول ـ مارس إلى آذار ـ خالل الفترة من شھر ، عرفت

جیش  في المعارك، وزیادة شھریة في الخسائر البشریة، بلغت الضعفین في صفوف

، وثالثة أضعاف في صفوف جیش التحریر الوطني، مقارنة مع  الفرنسياالحتالل

  )3(.األشھر السابقة

بعدما  القیادة الثوریة، ھدف ة من عمر الثورة، صارففي تلك الفترة الحساس

 كي ،یة علیھاس قاإخفاقات فرض تبین لھا أن فرنسا ال تركع إال أمام منطق القّوة،

 المرحلة ىعدتتوتھز الرأي العام الفرنسي، و  الجزائري،ترفع من معنویات الشعب

                                                
(1) ZDRAVKO, op-cit., p. 24. 

  .391. ر السابق، صصدأنظر نص التقریر في بوحارة، الم) 2(
(3) AMRANE, op-cit., p. 95. 
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ة منطقیة  وھي نتیج؛ة جیش التحریرقّومن األساسیة لحرب العصابات، وتطور 

لرد على غطرسة السلطات الفرنسیة، وعدم لالمسلح، كوسیلة وحیدة  لخیار الكفاح

  .خضوعھا لألمر الواقع

، بتوسع نطاق الثورة وشمولیتھا، 1959-1957  سنواتتمیزت الفترة بین

ومركزة أوامر القتال في قیادة القاعدة الشرقیة، وتجمع أغلب عناصر جیش التحریر 

  . على طول الحدود الغربیة لتونسبالوالیة األولى،

بینما ظل التنسیق في الداخل ضعیفا، سواء بین مناطق الوالیة الواحدة أو بین 

كما تمّیزت بفرض التدریب على وحدات جیش التحریر، الرابضة داخل . الوالیات

  .األراضي الحدودیة التونسیة

ي تونس، وسعیھا ورغم توفر السالح، والذخیرة، لدى القیادة الوطنیة للثورة ف

، إال أن الخالفات التي )*("إدیر"إلى تزوید المجاھدین في الداخل بھا، وفقا لبرنامج 

نشبت من قبل، بین لجنة التنسیق والتنفیذ، وقادة الثورة في الوالیة األولى، حال دون 

مّما سھل على قیادة جیش االحتالل الفرنسي، الذي بدأ یتقوى، بقوات نظامیة . تطبیقھ

رة، ویتكیف شیئا فشيء مع الكفاح المناھض لحرب العصابات، ویحصل على كثی

بناء الحاجز الحدودي المكھرب، والملغم  )1(نتائج مھمة في مجال االستعالمات،

  .لمراقبة حركة تنقل السالح

، أشار التقریر الشھري للمكتب الثاني بقسنطینة، حول 1957ففي ربیع سنة 

تعدد االشتباكات « : أنإلى ق الجزائري، الوضع العسكري في منطقة الشر

فالیوم صار بإمكان قواتنا مواجھة ... تؤكد أن شروط المقاومة قد تبدلت ... العنیفة 

                                                
أوال، إرسال األنصار وقادتھم إلى معسكرات التدریب؛ ثانیا، اضطالع الضباط : تضمن ھذا البرنامج ثالث نقاط أساسیة )*(

. التدریببالمسؤولیة عن مصیر الجیش؛ ثالثا، المزج بین المقاتلین دون إعادة دمج األنصار في وحداتھم األصلیة بعد 
  .10. براكتیة، المرجع السابق، ص: انظر

(1) FAIVRE, op-cit., p. 171.  



                      .لثورةاتنظیم : 2المبحث                  الفصل الثالث ـ      
 

 220

 وحدات نظامیة مسلحة بشكل جید، تحسن المناورة في ،في قسم كبیر من اإلقلیم

لحلقة ورغم نشاطنا العسكري، فإن ا... الغالب، وقادرة على القیام بأعمال منسقة 

  »)1(... في ظل المقاومة السریة،الثوریة مستمرة في التطور

في وبعد تمركز قیادة الثورة في تونس، عقب إضراب الثمانیة أیام المشھور 

، أقّر المجلس الوطني للثورة الجزائریة، في مؤتمره 1957كانون الثاني ـ جانفي 

من شأنھا خدمة الثورة ، بعض األمور التنظیمیة، التي 1957أوت آب ـ بالقاھر في 

بتمركز بعض الوحدات المقاتلة على الشریط الحدودي في في الداخل، حیث أمر 

بھدف التقلیل من الخسائر في صفوف جیش « :  والمغربیة،األراضي التونسیة

 وتكوین أفراده تكوینا ، والسماح لھ بأخذ دورات تدریبیة على فنون القتال،التحریر

اإلشراف على  و. ..الحدیثة لحرب العصابات األسالیب یتماشى و،سیاسیا ثوریا

  » )2(. ومعدات قتالیة،تزوید الوالیات في الداخل بما یحتاج إلیھ من سالح

جنرال  الجزائري، الالشرقالسابق للقوات الفرنسیة، في قائد وذكر ال

ددت معلومات المكتب الثاني للجیش ّح، 1957في نھایة سنة « : ، أن"میكسوفن"

 یتھیؤون ، كانواجم الونزةامن في الجھة المقابلة ل رجٍل2000 تواجد حوالي ،يالفرنس

ضم ن ھذا العدد ال یألى إ ونشیر . والوالیة الرابعةاألولى، الوالیة إلى لللدخو

  »)3(.األولىین للوالیة تالتابع  والسادسة،وحدات التابعة للمنطقة الخامسةال

ة ساعد المجاھدین في الداخل بالعتاد ورغم عزم القیادة الوطنیة للثورة، تقوی

محنة الحربي والرجال، إال أن الوالیة األولى، والقاعدة الشرقیة، شھدت آنذاك 

  )4(. مما منع التجنید في الداخل التزود بالسالحنقص بسبب ،كبرى
                                                

(1) Synthèse mensuelle de renseignements du 2e Bureau, Constantine mai 1957, cité par 
HARBI, le FLN, op-cit., p. 61. 

  .405. زروال، المرجع السابق، ص )2(
  .161ص المصدر السابق،  ،عوادي )3(

(4) TEGUIA, l'Algérie, op-cit., pp. 61-62. 
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فقد أشارت بعض المصادر المحلیة، إلى أن العمل الثوري مر، خالل الفترة 

م، بأوقات عصیبة، حیث توقفت المعارك مع جیش االحتالل، التالیة لمؤتمر الصوما

وأعادت السبب في ذلك إلى تجمع معظم مجاھدي الوالیة األولى باألراضي 

  )1(.الحدودیة التونسیة

 ورغم كل تلك الصعوبات، إال أن القیادة المحلیة للثورة، كانت مصرة على 

طعم اتلة، وحرمانھم من االستمرار في مواجھة العدو، والضغط على عناصره المق

ففي صیف تلك السنة، . الراحة، والتصدي لقواتھ المنتشرة عند الحاجز المكھرب

ُشّنت ھجمات على منجمي الكویف وبوخضرة، أسفرت عن سقوط قتلى، وجرحى 

بالعشرات، في صفوف المستوطنین وأحدثت رعبا، وفزعا في صفوف قوات جیش 

   )2(.االحتالل

القسم ریة االستعماریة في المریج، وبخاصة منھا وتعرضت المصالح اإلدا

   )3(. إلى ھجمات مستمرة من قبل المجاھدین،اإلداري المختص

، شّنت قیادة المنطقة الخامسة، أول 1957دیسمبر كانون األول ـ وفي أواخر 

 وبولحاف، أسفر عن ، حاجز موریس المكھرب، بناحیة مرسطھجوم لھا على

  )4(. كلم من األسالك الشائكةراثنى عشتخریب ما یزید عن 

وبعد أن أزیلت الخالفات، بین قادة الثورة في تونس، وفي الوالیة األولى، 

بزعامة كریم بلقاسم، عادت العامة وباتت األخیرة خاضعة لسیطرة قیادة األركان 

                                                
  .128.  سعدي، المصدر السابق، ص)1(
  .2. ص، ، الجزء األول1984، نشر وزارة اإلعالم، الجزائر 8العدد ، المجاھد، "یومیات الكفاح الجزائري" )2(

(3) BENFERHAT, op-cit., p. 140. 
، الملتقى الوطني األول "ك عبور خطي شال وموريس الملتهبةجيش التحرير ومعار"، )محمد العربي( براهمي )4(

حول دور مناطق الحدود إبان الثورة التحريرية، إنتاج جمعية الجبل األبيض تبسة، مطبعة قرفي عمار، باتنة، بال تا، 
  .86-85. ص
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، وكان اإلشراف الجیش الفرنسي، مع قوات 1958 عامالمواجھات مجددا في 

  )1(.یخص كل قائد، في نطاق المنطقة التي یشرف علیھاعلیھا، شأنا میدانیا 

، صار من الضروري 1962-1958 بین سنوات ،فمع تطور الكفاح المسلح

الجنرال  تنظیم عسكري، یمكنھ مواجھة الصعوبات الناجمة عن سیاسة وضع

القمعیة، والحفاظ على استمراریة " شال"ومخططات  االستئصالیة، "دیغول"

  .الثورة

قیادة الثورة الوطنیة، إلى تكثیف الھجوم على الحاجز المكھرب حیث لجأت 

ھیئة مركزیة ، 1958 عام وأسست في )*(،"حرب الحدود: "في إطار ما عرف بـ

 في  لتنسیق نشاط جیش التحریر الوطني،"لجنة العملیات العسكریة"، ھي عسكریة

  .رقیة، والغربیةالش الحدود الداخل، وإدارة الكفاح المسلح بالجزائر، انطالقا من

الحدودیة الشرقیة، محمدي السعید، یساعده  وُجعل على رأسھا في المنطقة

لعموري ممثال للوالیة األولى، والعقید عمارة بوقالز ممثال للقاعدة محمد العقید 

  )2(.الشرقیة

فالتكتیك العسكري الفرنسي، الذي قام على استعمال قوى عسكریة ھامة، 

، وإنشاء المحتشدات، والمناطق تكثیف الوجود العسكريووإتباع سیاسة التربیع، 

المحّرمة، ودعم الحاجز الحدودي المكھرب، مّكن قادة جیش االحتالل من استعادة 

الجزائري، خالل سنوات عمل الثوري المبادرة المیدانیة، وأّثر مباشرة على تجّدد ال

                                                
  .58. ، صالمصدر السابق،  مراردة)1(
جانفي كانون الثاني ـ دة في الزمان، التي دارت من حرب الحدود، مصطلح أطلق على مجموع المعارك المحدو )*(

، بين كتائب جيش التحرير القادمة من تونس، ووحدات الجيش الفرنسي المنتشرة على طول 1958ماي أيار ـ إلى 
أن حرب ": " جون دلماص"بينما يرى الجنرال . الحدود، والمكلّفة باعتراض سبيلهم أثناء فترة إتمام الحاجز الكهربائي

  :أنظر. ، واستمرت إلى غاية استقالل الجزائر1956حدود الحقيقية بدأت في سنة ال
DELMAS (Jean), "Introduction", in Revue internationale d’Histoire militaire, op-cit. 
(2) HARBI, op-cit., p. 208. 
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فراد، ، في عدد األ الوطني، وأّدى إلى إضعاف جیش التحریر1960- 1958

واإلطارات، واألسلحة والذخیرة، والتموین واألموال، وتعریض الشعب الجزائري 

: ودفع بقادة الثورة إلى تبني ؛للحرمان، والجوع، والبرد واألمراض في المحتشدات

 على اإلمكانیات الذاتیة المحدودة، وإعطاء التعلیمات إلى الجنود،تكتیكا یعتمد « 

 قدر اإلمكان، وتحاشي االشتباك مع جیش االحتاللبتجزئة وحدات جیش التحریر، 

بغیة المحافظة على أكبر عدد ممكن من عناصره، لقناعتھم بأن الثورة ما زالت 

  »)1(.متواصلة

فقد اعترف مسؤول التسلیح في الثورة، العقید أوعمران، في تقریره المرفوع 

 المرحلة، وتدھور ، بصعوبة1958جویلیة تموز ـ  8إلى لجنة التنسیق والتنفیذ، في 

 نتیجة الخسائر الفادحة في صفوف جیش ،الوضع العسكري في الداخل بشكل خطیر

  )2(.التحریر، وصعوبة التموین بالذخیرة بعد غلق الحدود

كما أّكد قائد الوالیة الثانیة، العقید علي كافي، على خطورة الوضع على الثورة 

أستطیع أن أؤكد ما عشتھ  « :، حیث قالالجمھوریة الفرنسیة الخامسةفي عھد 

كان ... ورأیتھ بأننا لم نعرف مرحلة أخطر على الثورة من مرحلة الجنرال دیغول 

الحصار یتواصل ثالثة أشھر أحیانا على بعض المناطق، التي كان جیش التحریر 

... وعاشت معظم مناطق الجزائر ویالت الحصار ... ا الوطني یشرف على تموینھ

جیش االحتالل في عھد دیغول، وتسببت في  لواسعة التي قادھاعملیات التمشیط ا

  »)3(.انتشار المجاعة، واألمراض الجماعیة في أوساط جماھیر الریف

                                                
  .248. كافي، المصدر السابق، ص )1(

  .352.  السابق، صصدر أورده حربي، الم(2)
 .249-247. كافي، المصدر السابق، ص )3(
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 التاسع من أیلول ـ وأشار تقریر فرنسي عن الحاجز المكھرب، مؤرخ في

توقفت عن ] أي جیش التحریر الوطني[ إمكانیة العدو « :  إلى أن1958سبتمبر 

وازدادت ندرة الذخیرة، واألدویة، والعتاد واإلطارات تفاقما في مختلف . النمو

  »)1(.بعض الوحدات تجزأت وتبنت تكتیكا حذرا... المناطق 

وبالرغم من كل ذلك، استمرت نیران الثورة مشتعلة في المنطقة فضاء بحثنا، 

لنفس ، بفضل حسن تدبیر قادتھا، استماتة رجالھا في التضحیة باولم یخبو لھیبھا

فقد ذكر أحد الضباط الفرنسیین، عمل في منطقة . والنفیس في سبیل تحریر الوطن

مما حدا بجیش . ، منعدما في المنطقة بأكملھا1958 عامالمریج، أن األمن كان خالل 

االحتالل إلى نصب مئات األلغام، خالل سنة واحدة، على الطریق الرابط بین 

  )2(.المریج، والونزة

أن لجنة العملیات العسكریة فشلت، في القول بحثین، إلى ویذھب بعض البا

 بالدور المنوط بھا في الحدود الشرقیة، والمتعلق بمساعدة الوالیات االضطالع

وھو ما جعلھا ال تعّمر .... « الثوریة على التعّود على المعطیات الجدیدة للحرب، 

، وذلك بسبب 1958ر سبتمب التاسع من أیلول ـ یومالطویال، إذ سرعان ما حلت في 

  »)3(.االنقسامات والتنافس، وعدم جدارة مسؤولیھا

ظلت لفترة طویلة، تجھل تماما النشاط ثورة في الداخل، القیادة كما أن 

وذلك كانت من حین إلى آخر تنسق فیما  )4(. والمثیر لوحدات جیش الحدود،الحقیقي

  . المشاكل الطارئةبینھا، لتجاوز الصعوبات التي تواجھھا میدانیا، ومعالجة

                                                
(1) Extraits de rapports français sur le barrage, 9 septembre 1958, SHAT 1H1102-3, cité par 
HARBI, op-cit., p. 88. 
(2) GUICHARD, op-cit., p. 34.  
(3) HARBI, op-cit., pp. 210-211. 
(4) TEGUIA, op-cit, p. 348.  
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، عقدت اجتماعا أولیا بمنطقة الطاھیر 1958ففي شھر تشرین الثاني ـ نوفمبر 

الخامسة، تم االتفاق فیھ على إنشاء فیالق جدیدة، في جیجل، غابت عنھ قیادة الوالیة 

 وتكلیف كل والیة بتوفیر حصتھا ،ونشرھا على طول الحدود الجزائریة ـ التونسیة

 ألف جندي، قادرین على مضایقة القوات الفرنسیة 12 بلوغ من المجاھدین حتى

  .المنتشرة في الحدود

 شخص عبر الحدود 1000كما قرروا تحریك بشكل مستمر، فرقة متنقلة من 

بین البلدین، والتكثیف من شن الھجمات، وحفر مالجئ حصینة لتخزین األسلحة، 

الحدود الشرقیة، بقرن وإقامة مراكز محمیة بواسطة األسلحة الثقیلة في جھتي 

   )1(الكبش في بئر العاتر، وبتبسة

 بالوالیة الخامسة، 1958دیسمبر كانون األول ـ  ثانیا، في اجتماعاكما عقدوا 

خّصصوه لدراسة صعوبات واحتیاجات كل والیة، وتقدیم اقتراح موحد یوجھ إلى 

العسكریة القادة في الخارج، وإنشاء ھیئة أركان في الداخل، تحسبا للعملیات 

 شال، والعملیات الكبرى التي كان یحّضر لھا المستعمر خططالفرنسیة المقترنة بم

   )2(.على مستوى كل والیة

مسألة : طرح المشاكل التي كانت تشغل بالھم والتي منھاأضف إلى ذلك، 

عزلتھم عن قیادة الخارج بعد تدعیم الحاجز المكھرب، الذي بات یقف سدا منیعا في 

  )3(.لجنود، وتدفق السالحوجھ تنقل ا

انشغال قادة الوالیات في ھذه الفترة، بھاجس التسلیح، وتدعیم الجھاز لكن و

  )4(.العسكري، أدى إلى إھمال تسییس الجماھیر والمجاھدین

                                                
(1) MADACI, op-cit., pp. 222-224.  

  .21. ، المرجع السابق، ص السفير)2(
(3) TEGUIA, op-cit., p. 99.  
(4) HARBI, op-cit., p. 229. 
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لقد اختلفت المصادر الجزائریة والفرنسیة، التي تحدثت عن وضع الثورة، 

فقد . عیة الفرنسیة المتخذة ضدھا، حول مدى تأثیر اإلجراءات القم1959 عامخالل 

اعتبر أحد الضباط الجزائریین تلك السنة، أنھا كانت سوداء على جیش التحریر، 

من خسائر في الجنود، والقادة عند الحاجز المكھرب، وحدوث  بسبب ما تكبده

  )1(.القطیعة في صفوفھ بین الوحدات في داخل الوطن، وخارجھ

لجیش الجزائري، في تقریرھا عن الوضع لالعامة ركان األكما أكدت قیادة 

 : تفاقم خسائر جیش التحریر، والتي ،1959-1958العسكري للثورة، خالل سنتي 

مّما حرم جیش التحریر من . مست الكثیر من اإلطارات المدّربة على الحرب... « 

إال أنھ اتخذت . اتصاالتھ مع القیادة، وترك قیادات شابة مفتقرة للخبرة وشأنھا

رات، والتجأ األساسي من وحداتنا إلى المراكز الحضریة، حیث تالشت فیھا قرا

  »)2(.المراقبة

بتدعیمھ الحاجز الحدودي المكھرب، " شال"واعتبر مصدر آخر، أن الجنرال 

  )3(.تمكن من بلوغ ھدفھ، بعزل الثورة الجزائریةقد 

ب للمكت"فقد ذكر تقریر . غیر أنھ توجد شھادات تناقض ھذه اإلدعاءات

، أن ثلث قوات جیش التحریر الوطني 1959فیفري شھر شباط ـ في مؤرخ ، "الثاني

والتسلل إلى داخل الجزائر، في مناطق مرسط،  تمكن من اجتیاز الحاجز المكھرب،

     )4(.، ونقرینالمشروحة

                                                
  .  285. بوحارة، المصدر السابق، ص )1(

(2) Cité par KADDACHEin, "Et l'Algérie se libéra, 1954-1962", EDIF 2000, Alger 2003, p. 
172. 
(3) ZERGUINI, op-cit., p. 113. 

  :  فيأنظر تقارير المكتب الثاني )4(
S.H.A.T, 1H 1426/1 et 2. 
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نشاط ، تطورات جدیدة على الصعید ال1959عرفت الثورة خالل سنة فقد 

 ا العسكري ضد خطي الحاجز المكھرب الحدودي،زت مجھودھ، حیث رّكالعسكري

ونفذت انطالقا من قواعدھا في تونس، ھجمات ضد مراكز الحراسة الفرنسیة، 

 السادس عشرسبتمبر إلى أیلول ـ  الحادي عشرففي الفترة من . بواسطة أسلحة ثقیلة

، نفذت ضدھا قیادة األركان العامة، عملیة واسعة 1959أكتوبر تشرین األول ـ 

 عملیة مضایقة، 113، سخرت لھا أربعة فیالق، شّنت "عملیة دیدوش: "لت اسمحم

 مجاھد من العبور إلى 20بینما تمكن .  محاوالت عبور8 عملیة تخریب، و21و

  )1(. طن من الذخیرة120الداخل في جنوب نقرین، وتم تھریب 

، عن قیادة جیش االحتالل، 1959 آب ـ أوت 20 وذكر بیان صادر في یوم 

 بسبب الھجوم الذي ، وقعت في خطي شال وموریس،ثلمات كبیرة وعدیدة«  :أن

 ، والذي ألحق بھا أضرارا فادحة،تعرضت لھ المراكز العسكریة الفرنسیة

  »)2(. وبئر وسرة، والماء األبیض، والحویجبات،الكویف... وخصوصا في مراكز 

كانت امشا، النم-كما اعترف أحد ضباط الجیش الفرنسي، بأن منطقة األوراس

 المنطقة الوحیدة التي ظلت فیھا الكتائب كاملة العدد وقوّیة بما فیھ ،1960 عام في

 ولعل ھذا ما دفع بقیادة جیش االحتالل إلى إبقاء الضغط علیھا، وإقالة )3(.الكفایة

  )4(."كریبین"، وتعویضھ بالجنرال "شال"الجنرال 

مخطط "، في تنفیذ 1960مارس آذار ـ  شرع خالل النصف الثاني من شھر 

... « الذي شارك فیھ، بحسب تقدیرات أحد جنراالت الجیش الفرنسي، " بومدین

 عملیة مضایقة، تحولت إلى معارك كبیرة استخدم فیھا 124 جندي، نفذوا 8300

                                                
(1) FAIVRE, op-cit., p. 172.  

  .110. براهمي، المرجع السابق، ص )2(
(3) TEGUIA, op-cit., p. 307. 
(4) FARALE, op-cit., pp. 162-163. 
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جیش االحتالل كل أنواع األسلحة الثقیلة، وسالح النابالم، وسبع عملیات تخریب، 

یر إلى جنوب بكاریة، وتھریب مئات األطنان من وتسلل بعض وحدات جیش التحر

  »)1(.الذخیرة نحو الداخل

أبریل، بلغ عدد المضایقات التي تعرضت لھا المراكز نیسان ـ وفي شھر 

 20الفرنسیة في الحدود الشرقیة، حسب اعتراف قیادة األركان الفرنسیة، نحو 

 من تشرین الثاني ـ الثامن والعشرینإلى  السابع والعشرین  وفي لیلة)2(.مضایقة

نوفمبر، ھاجمت وحدات جیش التحریر الوطني، الحاجز المكھرب على جبھة بطول 

المراكز، مثل مركز  كم؛ تم خاللھا تحریر الجزائریین المحتشدین في بعض 200

  )3(.عین الزرقاء في المنطقة فضاء بحثنا

 الجنود وكانت المنطقة الخامسة، تتوفر في تلك السنة، على قّوة عددیة من

 وإطارا ؛ الوالیة األولىي في جند3630 جندي من أصل 30واإلطارات، بلغت 

  )4(.ناحیة واحدةكانت بھا  و؛واحدا

كل تلك الجھود العسكریة من جیش الحدود، إال أن الوضع في من رغم بالو

الداخل أثر كثیرا على وحدات جیش التحریر، جراء العملیات العسكریة الفرنسیة 

مما . 1960سبتمبر شھر أیلول ـ ي ُجرِّدت ضد الوالیة األولى منذ الواسعة الت

، وتفكیك كتائبھا إلى مجموعات صغیرة اضطر قیادتھا المحلیة إلى تنظیم صفوفھا

تتمكن من التسرب والتنقل واالختباء  في مناطق جبلیة صعبة الولوج، لمعزولة

  )5(.طھا ضدهنشاكما حافظت على . بسرعة، وال یقدر عدوھا على اكتشافھا

                                                
(1) FAIVRE, op-cit., 374. 
(2) TEGUIA, op-cit., p 328. 
(3) Ibid, p. 329.  

  .160. مصدر السابق، صال،  مراردة)4(
، إنتاج "1962سبتمبر أيلول ـ مارس إلى آذار ـ  19المرحلة االنتقالي للثورة الجزائرية من "، )عمار( مالح )5(

  .9. ، ص2005، لتخليد وحماية مآثر الثورة في األوراس، دار الهدى للطباعة والنشر، 54جمعية أول نوفمبر 
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أما في منطقة المناجم، فقد أبقي على تنظیم الفوج والكتیبة، األمر الذي مكنھا و

من الحفاظ على دیمومتھا، وتواجدھا بالمنطقة، رغم استمرار تلك العملیات 

  . الھجومیة إلى غایة االستقالل

أن جمیع مخططات جیش االحتالل في الوالیة األولى " مینیي"ویرى المؤرخ 

ة بشكل مقاومة معّد«  :بـلت، في عھد قیادة علي سواعي، بسبب اصطدامھا قد فش

رغم قلة الوسائل والعتاد وذلك . متقدمة نسبیا عن مقاومة أغلب الوالیاتومشترك، 

 كشف التوافق الظاھر للوالیة عن ،منذ ذلك الوقتف. ، الذي كانت تعاني منھالحربي

  » )1(.حس وطني حقیقي

لعملیات ل  المقّررةالمّدة العامة الجزائریة، في نھایة استدعت قیادة األركان

، بجبل بوربعیة، "45الفیلق "الفرنسیة، قادة الفیالق لحضور اجتماع بمقر  الھجومیة

.  بلدیة عین الزرقاء، وذلك لتقییم النشاط العسكري الذي أمرت بھفي جنوب شرق

حة بأسلحة إسناد جدیدة، وكتائب ثقیلة مسل  إضافة فیالق جدیدة،، االجتماعفي وتقرر

 بقیادة محمد عطایلیة، والكتیبة "15الفیلق "وبالنسبة للمنطقة مجال بحثنا أنشأ 

بقة، في المنطقة الجنوبیة، التي أسندت قیادتھا لصالح  بقیادة عبد اهللا الثانیة،

  )2(.السوفي

، تمّیز الوضع العام في الجزائر على الصعیدین السیاسي 1961 عامخالل 

فیفري، بین الطرفین المتحاربین، شباط ـ ري، ببدء مفاوضات في شھر والعسك

دیغول، خالل شھر الرئیس وانقالب جنراالت الجیش الفرنسي في الجزائر على 

ماي، توقیف أیار ـ  العاشرالجیش الفرنسي، ابتداء من إعالن قیادة أبریل؛ ونیسان ـ 

                                                
(1) MEYNIER, op-cit., p. 396.  

 .10. براكتية، المرجع السابق، ص )2(
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عن ، كتعبیر  الوطنيحریر الھجومیة من جانب واحد، ضد وحدات جیش التاعملیاتھ

  )1(. الفرنسیةإیفیانمدینة حسن النیة، بمناسبة بدء المحادثات في 

ولكن تلك الھدنة لم تحترم على مستوى الوالیة األولى، حیث ضاعف جیش 

االحتالل، نشاطھ من خالل تكثیف دوریات التفتیش في المراكز التي تضاعف 

 عملیة"إلى معاقل الثورة، مثل  وتجرید حمالت عسكریة واسعة النطاق عددھا،

 كما یتبین من ،وقد رّدت قیادة الثورة على ھذه االستفزازات. باألوراس" أریاج

مسؤول االستعالم ، محّرر من قبل "تقریر األوضاع العامة في الوالیة األولى"

 ،المؤقتةالجزئریة واالتصال العسكري، ومرفوع إلى وزیر الداخلیة في الحكومة 

 والضربات ،ماي، بإشراك الجماھیر في إحباطھا بالكمائنار ـ  من أی27في 

  )2(.الموجعة، واألعمال الفدائیة

 25یوم الفي وأشار ضابط فرنسي، إلى وقوع بعض االشتباكات بین الطرفین 

 وخالل الفترة من )3(. بمناطق الماء األبیض، الكویف، الونزة،1961فیفري شباط ـ 

تعرضت قوات جیش االحتالل المنتشرة على طول أوت، آب ـ أبریل إلى نیسان ـ 

وحدات من جیش التحریر، بالقرب من الكویف، وعین الحاجز المكھرب، لھجمات 

   )4(.معتبرةالزرقاء، تكّبدت فیھا خسائر 

                                                
(1) DELARBRE (Jean), "Les deux dernières années de la ligne CHALLE", in Revue 
Internationale d'Histoire Militaire, op-cit. 

  .275-274. ، المصدر السابق، ص مراردة)2(
(3) LESAGE (Guy), "Une batterie radar-canon sur le barrage Algéro-Tunisien (1960-1961)", 
in Revue Internationale d'Histoire Militaire, op-cit. 
(4) "Extraits de l'historique du régiment du 2e régiment de dragons en mission barrage: 
SOUK AHRAS - NÉGRINE - LE KOUIF (Septembre 1959-Août 1961)", in Revue 
Internationale d'Histoire Militaire, ibid. 
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 المتمركز "68الفیلق "شّن  ،1961جوان من حزیران ـ  21الیوم وفي 

ینة الكویف، وتمكن من على مركز عین غیالن، شرق مد بالحدود، ھجوما كاسحا

  )1(.احتاللھ، واالستیالء على محتویاتھ من أسلحة وعتاد وذخیرة

مت مظاھرة في الونزة، بناء نّظ، 1961 تشرین األول ـ أكتوبر 31وفي الیوم 

المتظاھرون العلم فیھا رفع  .، دامت یومینطنيوحریر التالجبھة قیادة على أمر من 

الجزائر "، "یسقط االستعمار"، "لجزائرتحیا ا: "الوطني، ونادوا بشعارات

فتصد لھم قوات االحتالل بقوة، وفرقت جمعھم، بعدما أطلقت علیھم ". جزائریة

كما اعتقلت المسؤولین المدنیین . نیوجرحت اثنمتظاھرین فقتلت ثالثة . النار

  )2(.المنظمین للمظاھرة، وزجت بھم في السجون

تزایدا في ھجمات جیش الحدود ، 1962 سنة خاللشھدت المنطقة الحدودیة 

فقد أشار مسؤول . على مراكز المراقبة الحدودیة للجیش الفرنسي، ومضایقتھا

كانون الثاني ـ بالمریج، في تقریره العسكري لشھر " القسم اإلداري المختص"

  »)3(.ھیجان الذھنیات في المنطقة، وحدوث اشتباكات لیلیة حقیقیة«، 1962جانفي 

 ا، مدعممارس، ھجوم شامالآذار ـ  13 إلى 6 من  خالل الفترة،ووقع

قریة  الساحل إلى فيأم الطبول قریة  مم، امتد من 122 ملم و85بالمدفعیة عیار 

 188الفرنسیة،  "153فرقة المشاة "كتیبة من وأحصت . جنوبفي الالماء األبیض 

 700 على الكویف بنحو  واحد، منھا ھجوم نفذه جیش الحدود الجزائريھجوم

   )4(.یفةقذ

                                                
  .116. براهمي، المرجع السابق، ص )1(

(2) EL-MOUDJAHID, n° 107, spécial, du 13 novembre 1961, p. 13. 
(3) BENFERHAT, op-cit., p. 145. 
(4) FAIVRE, op-cit., p. 359.  
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 ا قصفھ،المرتفعات المحیطة بالمدینةفي  المتحصنة عناصرحیث ركزت ال

 ،25 بمدافع عیار ،البلدةبعض البنایات في  و،مراكز الحراسة على طیلة ساعتین،

وسقط  )1(؛ الدرك الفرنسيمخفرب في تدمیر دار السینما، وتسّب مما  مم،122 و،35

 ، ھجومیة وكانت ھذه آخر عملیة)*(.نعدد من القتلى والجرحى، في صفوف الطرفی

  )2(. قبل إعالن وقف القتالقعت

الحاجز المكھرب، قّررت قیادة ، عند "قوافل الموت"بعد الخسائر التي تكبدتھا 

، التخلي عن عملیة اجتیاز الحدود باستخدام القّوة، بعدما تبّین لھا أنھا  العامةاألركان

طة للمعنویات؛ وتبنت تنفیذ عملیات مكلفة جدا في الرجال، وغیر مجدیة، ومحب

الفرنسیة مضایقة سریعة، ولكنھا عنیفة، بھدف تثبیت أكبر عدد ممكن من القوات 

  )3(.على الحدود

تھیأت قیادة الثورة في  مارس،آذار ـ  التاسع عشر منوبعد وقف القتال في 

في و. یة الفراغ الذي كان متوقعا بعد رحیل السلطة االستعمارالوالیة األولى، لسد

 بتكوین ھیاكل حزب جبھة ،الجانب الحزبي، كلف ضباط من جیش التحریر الوطني

 بما یناسب الوضع الجدید، امتثاال لبرنامج طرابلس الذي أوصى ،التحریر الوطني

   )4(.بتحویل الجبھة إلى حزب

كما عبرت وحدات جیش الحدود إلى الجزائر، في حین تمركزت قیادة 

  )5(.حیة سوق أھراس العامة في نااألركان
                                                

 .59. ص ، المرجع السابق،شهداءالتنسيقية الوطنية ألبناء ال )1(
، رن في صفوف جیش التحریی وجریح، قتلى سبعة خسائر الطرفین في تلك الھجمات بنحو،قدرت المصادر الفرنسیة )*(

  :أنظر.  جریح في صفوف جیش االحتاللاثنى عشر و،قتلىثالثة وحوالي 
DELARBRE, op-cit. 
(2) Cf., DELARBRE, ibid & FAIVR, op-cit. 
(3) Cf., HARBI, op-cit., p. 261 & ABBAS (F.), "Autopsie d’une guerre- l'aurore",  Ed. 
Garnier, Paris 1980, p. 281.  

  .18.  مالح، المصدر السابق، ص)4(
  .212. ، المصدر السابق، صمراردة )5(
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وقبیل االستفتاء على تقریر المصیر، تحركت وحدات جیش التحریر من 

مواقعھا في الجبال، والوھاد، ودخلت المدن القریبة، حیث تشكلت لجان مراقبة 

الشعبیة، كما سّلم الجیش الفرنسي إدارة البلدیات للجان .  على استتباب األمنسھرت

  )1(. الوطنيتحت إشراف جیش التحریر

، دوائر من بین إطارات جیش التحریرلبلدیات، واللرؤساء وتم تعیین 

لتعویض الفراغ الذي  الحسنة،والمناضلین، والمسبلین، والمواطنین ذوي السیرة 

   )2(. اإلداریةإلطارات الفرنسیة في المصالحل الرحیل الجماعيتركھ 

احیة، والقسمة، كما نّصب قادتھ على مستوى قیادات الوالیة، والمنطقة، والن

  )3(. والتنسیق، والتسییر،وتولوا مھاما في میادین التنظیم

، غادرت 1962وعشیة اإلعالن عن االستقالل في الثالث من تموز ـ جویلیة 

وحدات جیش التحریر بأمر من قیادة األركان العامة، األراضي التونسیة، 

االحتالل  المراكز الحدودیة التي غادرھا جیشمؤقت، في وتمركزت بشكل 

، )*(، بزعامة صالح السوفيلجنة منطقة العملیات الجنوبیة فتقدمت قیادة .الفرنسي

  )4(.في اتجاه تبسة، والوالیة األولى

                                                
  .11. مالح، المصدر السابق، ص )1(
  .12. المصدر نفسه، ص )2(
 26مارس إلى آذار ـ  19هام جبهة وجيش التحرير الوطني أثناء المرحلة االنتقالية من م"، )محمود(الواعي  )3(

 28، الملتقى الثالث للثورة الجزائرية حول اتفاقيات أيفيان والمرحلة اإلنتقالية، باتنة، في "1962سبتمبر أيلول ـ 
  .93. ، ص1992أكتوبر تشرين األول ـ 

  . من بلدية سدراته، التابعة لوالية سوق أهراس الحاليةاسمه الحقيقي بنديدي صالح، ينحدر )*(
  .101-100.  المرجع نفسه، ص)4(
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بومدین نحو مقر قیادة الوالیة األولى، وأجرى ھواري كما توّجھ العقید 

ا اتصاالت مع قائدھا الطاھر زبیري، وتشاورا في الوضع السیاسي الذي كان غامض

  )1(.آنذاك

ویمكن القول، أن التنظیم اإلداري والعسكري المحكم، الذي أوجدتھ قیادة 

الثورة في الجزائر عموما، كان بمثابة المحور المركزي الذي دارت حولھ الثورة، 

ألنھ صار یمثل الجیش المتقدم للنظام العسكري، الذي كان یخطط للعملیات 

ظیم السیاسي، واإلداري، بفضل انتشار العسكریة انطالقا مما یستوحیھ من التن

  .اللجان الشعبیة عبر كامل المنطقة فضاء بحثنا، وارتفاع الوعي في أوساط سكانھا

 حیث تكاثفت نشاطاتھم، وتزاید إقبالھم على التطوع في صفوف جیش التحریر

  .، وزاد حماسھم في تحدي السلطات االستعماریة مثلما حدث خالل تنفیذھمالوطني

تقطاب شریحة العمال، وتنظمھا تنظیما یتماشى والخط الثوري وأدى اس

لذي تتحرك فیھ المتبع، إلى أن تكون ھذه الشریحة االجتماعیة، المحیط الحیوي ا

، وتشكیالت الفدائیین وخالیا المناضلین، كما كانت بمثابة وحدات جیش التحریر

  . ومنعتھا في كل الظروف،المعین الوحید الذي تستمد منھ قوتھا

  

  :ثالثا ـ التنظیم االجتماعي

لقد توجب علي التوقف طویال، وعمیقا، عند الخلفیات التنظیمیة للجماھیر 

الجزائریة في شتى المجاالت، أثناء الثورة الجزائریة بخاصة، لكي أدرك سر نجاح 

نوفمبر، التي كانت ال تمتلك من الُعدد، والَعدد إال ما تشرین الثاني ـ ثورة الفاتح من 

االحتالل جیش  كان یعادل واحدًا في المئة، بالقیاس إلى ما كانت تمتلكھ قوات قد

وكیف استطاعت ھذه القّوة العسكریة البسیطة، التي بدأت ببنادق صید، . الفرنسي
                                                

(1) ZERGUINI, op-cit., pp. 191-192.  



                      .لثورةاتنظیم : 2المبحث                  الفصل الثالث ـ      
 

 235

ومسدسات، ورشاشات خفیفة، أن تتغلب على قوة أوروبیة عاتیة تنتمي إلى الحلف 

  یض ؟األطلسي، بكل ما كان لدیھا من القض والقض

أھي مجرد شجاعة المجاھدین والفدائیین، وتضافر جھود الوطنیین، وعزم 

الشعب الجزائري على تكسیر القیود، وإصراره على فك األغالل بقیامھ قومة رجٍل 

أم یجب أن نلتمس لذلك علًال  واحد وراء المجاھدین، مھما تكن فداحة التضحیات ؟

دة من عوامل القّوة، والشموخ في أخرى، تضاف إلى ھذه لكي نتحدث عن شبكة معق

  الثورة الجزائریة ؟

وأیًا ما یكن الشأن، فإن التنظیم الشامل ال ریب في أنھ أسھم إسھامًا حاسمًا في 

تعجیل النصر، وتكثیف التضحیات، وحمل المناضلین على التسابق إلى خوض 

  . المعارك حمًال، وازدجاھم إلى التنافس في االستشھاد تنافسًا

نظیم صفوف الشعب تظروف اندالع الثورة، ویكفي البحث في  قد ال

الجزائري في األریاف، والمدن بالمنطقة فضاء بحثنا، أن نقتصر على الجوانب 

تماعي، جاالوصادي، قتتنظیم اال تناول الیجب بل ،النضالیة دون سواھاالعسكریة، و

اریة عمق الصالت التي ربطت الظاھرة االستعم« : بفعل وذلك افي،قالثو

خیر وفعالیتھ في میدان توسع االحتالل  ولوزن ھذا األ، واالجتماع،باالقتصاد

  »)1(.لیھإ واستقرار النظام المنتمي ،وانتشاره

لقد تطور المجتمع الجزائري، خالل العھد االستعماري، بشكل معاكس 

لھ، ذلك أن النظام السیاسي، الذي كان قائما، كان معادیا . للسلطة، وفي خط مواز لھا

 وعندما اندلعت الثورة، كان وضعھ ؛ومعرقال لكل مظھر من مظاھر تطوره

االجتماعي العام، قابال للتغییر، ألن غالبیة أفراده، اعتبرت ما حدث لیلة الفاتح من 

  .نوفمبر، بمثابة القّوة الوطنیة، الموازیة لالستعمارتشرین الثاني ـ 
                                                

 .334 .سابق، صالمرجع الالمالكي،  )1(
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اسیة، جعل حضور الثورة، استدعت الضرورة الثوریة، واإلستراتیجیة السی

. ونفوذھا السیاسي، والتنظیمي، دائمین في أوساط جمیع شرائح المجتمع الجزائري

یعني أن ... «    : وقد كانت أرضیة الصومام واضحة في ھذه المسألة حین ذكرت

یجب معرفة مزج الحركة السریة بالحركة الشرعیة؛ . نكون حاضرین في كل مكان

  »)1(.شاط البشري في أشكال متعددة، وأحیانا معقدةوتنظیم جمیع فروع الن

فقد ترافق تنظیم صفوف الشعب الجزائري، على الصعیدین االقتصادي، 

وتجلى ذلك، في إحكام السیطرة في . واالجتماعي، مع الكفاح العسكري والسیاسي

مرحلة أولى، على الریف وتحویلھ إلى معقل للثوار، من خالل تنظیم جماھیره 

 وإحداث القطیعة بینھا، وبین اإلدارة االستعماریة؛ وجعلھا تصطف وراء الشعبیة،

الكفاح التحرري، بھیكلتھا في مجاالت المال، والقضاء، والتعلیم، وتحقیق التكافل 

االجتماعي بین السكان، عبر نشر روح التعاون، والتعاطف، واألخوة، إضافة إلى 

  .األسرىتقدیم المساعدات ألسر الشھداء، والمجاھدین و

ة القیادة بدور الشعب، في تحقیق أھداف الثورة، كانت كبیرة؛ العتقادھا قناعف

في  والشدائد ، واآلالم،المحنأفضل من شيء  الالجازم، أن الثورة ستوحد الشعب، ف

باإلضافة إلى أن الثوار ال یمكنھم التحرك إال في وسط . د صفوف األمةیوحت

ألن ... ر الثورة األول لما أمكنھا أن تعیش لو لم یكن الشعب ھو نصیف« : الشعب

فإذا . كالسمكة، والشعب ھو ماؤھا الذي تسبح فیھ"  تسي تونغوم"الثورة كما شبھھا 

  »)2(. وبذرة موتھا،لم یكن الشعب مؤیدا لھا فذلك ھو خطرھا

التالحم بین الثورة والشعب، من شأنھ تحقیق، األھداف المرجوة، كما أن 

 ، بالحالة في المیدان االقتصادي،إلى أقصى حد ممكنالل، خاصة في مجال اإلخ

                                                
(1) CHIKH, op-cit., p. 242. 

  .6. ، صالمرجع السابق، 11المجاهد، العدد ) 2(



                      .لثورةاتنظیم : 2المبحث                  الفصل الثالث ـ      
 

 237

بحیث یستحیل  علیھ، لبالد متعذرةل العادیة ةداراإلوجعل  االستعماري، واالجتماعي

  . مواصلة الحربعلیھ

لقد سمح التنظیم االجتماعي، الذي وضعتھ قیادة الثورة في منطقة المناجم، 

 وتشكل القاعدة األساسیة الجوھریة بتجنید فئة العمال، وراء الكفاح التحرري،

   )1(.للمقاومة

 حیث سھرت على تجسید الوحدة الوطنیة بین صفوفھم، ومحاربة الفرقة 

والتشرذم، والنزعة القبلیة والعروشیة، التي غرستھا في أوساطھم االستعمار، وظل 

 وتوسیع ،صفوفھمما سمح لجیش التحریر الوطني، من تدعیم . یغذیھا باستمرار

 ثورة الشعب ، وھكذا تلت ثورة المناضلینالمنطقة؛طھ العسكري إلى كافة أنحاء نشا

  .بأكملھ

فعمال المناجم الجزائریین، لما اختاروا االنخراط في الحرب الثوریة ضد 

النظام االستعماري، ومؤسساتھ اإلمبریالیة، لم یكن ذلك بدافع تذمرھم منھ فقط، بل 

  . الحازم إلنھاء الظلم والستغاللأیضا لشعورھم بالیأس، والستعدادھم

كما سمح أیضا، بتخصیص المنح الشھریة للعائالت المحتاجة، وتقدیم العالج 

واألدویة للسكان في األریاف، واستقطاب مختلف فئات المجتمع من خالل ھیكلتھا 

في اللجان الشعبیة، التي تمیز دورھا بالدقة، والفعالیة في معالجة قضایا المواطنین 

وبالتالي إبعادھم نھائیا عن اإلدارة االستعماریة، وتعبئتھم كي یؤدون . لفةالمخت

  .دورھم في الكفاح المسلح

وال أدل على ظاھرة تآزر وتالحم المواطنین، بغض النظر عن اختالف 

، مما كان یلقاه المجاھدون الوافدون على المنطقة مجال )*(مشاربھم، وانتماءاتھم

                                                
(1) "La Révolution Algérienne. Ses principes", in Résistance algérienne, édition C, n°12, du 
22 juillet 1957, pp. 6-7, cité par HARBI, op-cit., p. 652. 
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وطن، أثناء تنقلھم عبر الحدود الشرقیة، سواء للعبور دراستنا، من مختلف ربوع ال

إلى تونس، أو للدخول منھا، من مساعدة ودعم وحمایة كان یوفرھا لھم مناضلو 

حیث كانوا یؤّمنون لھم الطریق ذھابا وإیابا، ویوفرون لھم الزاد والمأوى، . المنطقة

  . إلى أن یخرجوا من حدود منطقتھم

، عن 1956جانفي من كانون الثاني ـ  16 در فيافقد ذكر تقریر سري ص

قیادة األركان الفرنسیة المختلطة بالحكومة العامة، كیفیة التنظیم السیاسي واإلداري 

عملیة ھیكلة سكان المشتات كانت تتم بواسطة « : للثورة في الوالیة األولى، أن

حیث یسھرون على تأسیس . أبنائھا الخاضعین إلشراف إطارات من األوراس

ظمة خاصة بالقریة، ویحجزون األسلحة ثم یعیدون توزیعھا، ویعینون الحراس من

وبذلك تصیر القریة ملجأ للمتمردین، یجتمعون فیھ ویتزودون . ویسمون المسؤولین

وتقدم فیھ أحیانا ... منھ بما یحتاجونھ، ویخبئون فیھ الجرحى والسالح والمؤن

  »)1(.حصصا للتوعیة، وتحصل منھ الضرائب

السنتین األولیتین من عمر الثورة، حدث تالحم في المعارك، بین الثوار فخالل 

   )2(.والشعب، لم یسبق أن حدث

وقد ُترجم ذلك في أرض الواقع، من خالل التفاعل الجماعي، بفضل خلق 

بالدواویر،  فقد تم تعیین مسؤولین. الھیاكل السیاسیة المساعدة على التطور العسكري

                                                                                                                                     
أن سجناء معتقل آفلو في جنوب وهران، رغم حريتهم المكبلة، وظروفهم المزرية، إال أنهم " المجاهد" ذكرت مجلة )*(

أنظر، . رنك، وأرسلوه لقيادة الثورة، كتعبير منهم على تضامنهم مع الكفاح التحرريألف ف. 320تمكنوا من جمع مبلغ 
 .  37. ، المصدر السابق، ص2، عدد المجاهد

  .  370. أنظر نص الوثيقة في بوحارة، المصدر السابق، ص  )1(
(2) ALLEG, op-cit., p. 137.  
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شكل من ثالثة مسؤولین، عن العدالة، المالیة، ونشاطات وجعل لكل دشرة مجلس، م

  )1(.أخرى

، في تكوین خالیا ثوریة، ولجان 1955مارس  شھر آذار ـ  وشرع، منذ

نشر الوعي الثوري في شعبیة، في الجھة الجنوبیة من المنطقة فضاء بحثنا، بھدف 

 ،تنوعةمن المناضلین لجمع التبرعات الم، وتعیین مسؤولین األوساط الشعبیة

  )2(. واالشتراكات اإللزامیة المختلفة،واإلعانات

غیر أنني وجدت، من خالل البحث عن تكوین تلك المجالس في منطقة 

  الفرنسيالمناجم، أنھا كانت قلیلة االنتشار، وذلك لعّلھ بسبب، تركیز جیش االحتالل

لمحتشدات، مراقبتھ علیھا، وإقامتھ المناطق المحرمة فیھا، وتحویل الساكنة إلى ا

  )*(.وإنشاء الحاجز الحدودي المكھرب

، أن قادة الثورة أنشؤوا في منطقة أحد مناضلي ثورة التحریرفقد ذكر لي 

الكویف، لجنة شعبیة منتخبة، وأسندوا مسؤولیتھا لمناضلین وطنیین من عمال 

المناجم، وكلفوھم بالمسؤولیة المحلیة على تسییر شؤون المجموعة، ومنحوھم جمیع 

   .تصاصات، وصالحیات المجلس البلدياخ

                                                
آب ـ  11 اجتماع لجنة العشرة، المنعقد في الفترة من  أنظر نص التقرير الذي عرضه قائد الوالية األولى، في)1(

  .299. حباسي، المرجع السابق، ص: ، في1959ديسمبر كانون األول ـ  16أوت إلى 
 .64- 63. زروال، المرجع السابق، ص )2(

، في )ثورةلل(للمقاومة الداخلية لم تكن كما صورته لنا المخططات البيانية " الشعبية " السلطة « : يرى حربي أن )*(
فسلوك جيش . شكل هيئات هرمية توجد في مختلف المستويات في قبضة لجان مدعمة من طرف السكان ومرتبطة بهم

وقد . التحرير طوال فترة الحرب، كان في الواقع يشتمل على دمج المجتمع في أجهزته، وهو ما كان يوصي به قادته
. الذي كان يبدو فيه كوسيلة دفاع شعب ضد القمع األجنبيوسع أسلوب العمل هذا في قواعده، ولكن فقط بالقدر 

فالتناقضات الداخلية للمجتمع ظلت على حالها لم تتغير، ومن هنا كانت هشاشة الرباط السياسي بين جيش التحرير، 
  : أنظر» . والسكان الذين كان يراقبهم

HARBI, "Une vie …", op-cit., p. 365. 
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سھر على والجمع الضرائب، و، سكان الدوارعلى إحصاء فكانوا یشرفون 

 ةساھموالمف على القضاء واألمن، اشر، باإلضافة إلى اإل والفردي،األمن الجماعي

 واستقبال ، واستغالل المعلومات، بواسطة جمع االشتراكات،في المعركة الوطنیة

  )1(.ھم عند الضرورة وتموین،یرعناصر جیش التحر

، طبیعة التنظیم االجتماعي، الذي ساد "توماس ھودكین" وقد وصف األستاذ، 

في المنطقة فضاء بحثنا، خاصة وأنھ عاش فترة زمنیة مع ثوار الكتیبة الثانیة، في 

یعد جیش التحریر الوطني اآلن قّوة منظمة، وفعالة، ... « : القاعدة الشرقیة، بالقول

ثانیا، ما حدث في الجزائر خالل الثالث سنوات . یادة، وإستراتیجیة موّحدةمع ق

األخیرة، وفقا للنمط التقلیدي للحروب الثوریة، ال یعد فقط بمثابة جیش جدید، ولكن 

مبادئ أولیة لشكل جدید لدولة، مع سلطاتھا المحلیة السریة، ومحاكمھا القضائیة، 

   » )2(.تھا، وضرائبھاومدارسھا، ومصالحھا الطبیة، واتصاال

: لقد أطلقت مصلحة، قیادة األركان المختلطة، التابعة لإلدارة االستعماریة، اسم

 التابعة لجبھة التحریر ، على تلك اللجان الشعبیة"واإلداریةالمنظمة السیاسیة "

السیطرة على السكان؛ تحقیق سند مالي ولوجستي؛ «: ، وحّددت أھدافھا فيالوطني

، مثل ضمان محطات المأوى؛ ة، والتنقالت التكتیكیة أو اإلستراتیجیتنظیم التجنید

ضمان حمایة السكان من تسلل محتمل لعناصر االستعالمات الفرنسیة، وزرع 

  » )3(.الجواسیس

إذ . وھي نفس األھداف تقریبا، التي أشارت إلیھا فیما بعد أرضیة الصومام

تحل محل اإلدارة االستعماریة، ، التي كانت تریدھا أن "اإلدارة الثوریة"عّرفت 

 ، وجبایة الضرائب، ومرافق تشتغل بالتموین،ةسرّیھیئات بأنھا عبارة عن 
                                                

  .المصدر السابق بلغيث، يوسفشهادة السيد  )1(
(2) El-Moudjahid, n° 10, septembre 1957, p. 131.  

  . 371. أنظر نص الوثيقة في بوحارة، المصدر السابق، ص )3(
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وأّكدت على ضرورة مضاعفة .  واألمن واالستعالماتثوار، وتجنید ال،والقضاء

الجھد من أجل إعادة تنظیم مختلف فئات الشعب الجزائري المسلم في األریاف وفي 

 طریق التوعیة، والترشید للخروج من دائرة التخلف، والجھل المدن، وإعدادھا عن

التي وضعھا فیھا االستعمار الفرنسي، والتخلص من الذھنیات المتحجرة التي 

     )1(.ألصقھا بھا

، ممثلة في "الخالیا التنظیمیة للدواویر"وقد أوكلت ھذه المھمة الصعبة، إلى 

لتعجیل في تأسیسھا في القرى ، التي دعت إلى ا"المجالس الشعبیة المنتخبة"

والمداشر، لتحل محل اإلدارة االستعماریة، وتتكفل باإلشراف على تسییر شؤون 

     )2(.الحالة المدنیة، المالیة، االقتصادیة والشرطةجوانب  في المواطنین الجزائریین

فالتنظیم االجتماعي، كان یتجسد في إنشاء اللجان الشعبیة، التي تعتبر من 

خفیة، التي دعمت الثورة، وساعدت على استمرارھا، وأوصلتھا إلى شاطئ القوى ال

ولوالھا ما نجحت الثورة، وال بلغت أوجھا . النجاة، بفضل ما تتمتع بھ من خصائص

  .في االنتصار على عدوھا في ظرف زمني قصیر، مقارنة مع غیرھا من الثورات

لمسؤولین عن التنظیم إلى مالحقة االفرنسي ولعل ھذا ما حدا بجیش االحتالل 

القسم اإلداري "فقد اعترف مسؤول . االجتماعي في األریاف، واعتقالھم وقتلھم

، بمنطقة المریج، بسیطرة قیادة الثورة على السكان بشكل كامل، "المختص

، 1956دیسمبر شھر كانون األول ـ وذكر أن في  .وإشرافھم على إدارة شؤونھم

شبكة « تعالمات التابعة لقسمھ، في القضاء على اضطر إلى االستعانة بمصلحة االس

 غیر أنھ اعترف بأنھ بعد سنة ».المسؤولین الثوریین على المشتات، وھدم تنظیمھم

                                                
(1) Dossiers documentaires 24, op-cit., p. 13. 

  .185 .، ص1. ، ج1981، الجزائر أشغال المؤتمر األول لكتابة التاريخالمنظمة الوطنية للمجاهدين،  )2(
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كاملة من الجھد، لم یظفر سوى  بقبول خمسة أشخاص من أبناء األسر، التي تم 

  )1(.حشدھا في قریة المریج الحدیثة، لالجتماع معھ في المفوضیة الخاصة

ضاف أن أحد المسؤولین المدنیین التابعین لجبھة التحریر في المنطقة، لما وأ

اعُتقل، وُأجبر على االنضمام إلى المفوضیة الخاصة، ومن ثمة تولي رئاسة بلدیة 

حیث أخبر في ". القسم اإلداري المختص"المریج، صب الثوار جم غضبھم على 

، عن 1957أكتوبر - سبتمبرتشرین األول، -شھر أیلولمراسلة عسكریة مؤرخة في 

  )2(.اختطاف الثوار لحرس بلدي من المریج، ومسؤول أشغال

  أدى التنظیم الثوري المحكم لسكان منطقة المناجم الشرقیة، وھیكلتھم في 

جمیع المجاالت االجتماعیة واالقتصادیة، وعزلھم عن اإلدارة االستعماریة 

ول السلطات العسكریة الفرنسیة في ، إلى دخ)*(الفرنسیة، وباعتراف من ھذه األخیرة

  تنافس مع إدارة الثورة الجزائریة، من أجل إعادة إحكام سیطرتھا على السكان 

المسلمین الجزائریین، وفرض األمن كما اّدعت، أو بعبارة أخرى، إخماد نار الثورة 

  .التحریریة، وعزل السكان المسلمین عنھا، ما استطاعت إلى ذلك سبیال

  

  

  

                                                
(1) BENFERHAT, op-cit., p. 147. 
(2) 7 S.A.S 4, cité par BENFERHAT, idem.  

، أن 1956ديسمبر كانون األول ـ ، في "اتصاالت الشمال إفريقي"ذكر التقرير السياسي الشهري، لمكتب مصلحة  )*(
وكان الهدف من . إدارة شؤونهاسياسيا جبهة التحرير الوطني، تعمل في العمق باالستفادة من « : خالل هذا الشهر

نسيجها الذي حاكته وفقا للنظام الماركسي القائم على التسلسل الموازي، هو ضمان المراقبة التامة للبالد وإفشال 
، المصدر "فافر"، ورد في ».واستغلت عجزنا عن إيقاف اإلرهاب، إلظهار انتصارها، كمخرج وحيد... إصالحاتنا

  .372-371. السابق، ص
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، "األقسام اإلداریة المختصة"ھداف، على تأسیس األفي تحقیق تلك  واعتمدت 

حیث أسست في مقاطعة العوینات، التي تغطي . ونشرھا في كامل مناحي المنطقة

قسم  ،قسم المریج: منھانذكر  )1(.منھاجزءا كبیرا من المنطقة فضاء بحثنا، ثمانیة 

  .  حي البیاضة بالونزةقسم  ،مرسطقسم  ،الكویفقسم  ،الدیرقسم  ،عین الزرقاء

وعندما عینت أرضیة الصومام في تنظیمھا للثورة، المحافظ السیاسي كمشرف 

، وحصرت مھمتھ األساس في تأطیر سكان األریاف  المنتخبةعلى المجالس الشعبیة

والحواضر، وخولت لھ إبداء رأیھ في جمیع المخططات العسكریة لجیش التحریر 

حثنا، بمھام رفع معنویات الشعب، والرد على  اضطلع في منطقة ب)2(الوطني،

الدعایة الفرنسیة المغرضة في أوساط الشعب، وإعداد المناشیر، ومراسلة بعض 

  )3(.المستوطنین لتحذیرھم أو توعیتھم

، ممن حاربوا في المنطقة، بأن  الفرنسيفقد ذكر أحد ضباط جیش االحتالل

لى تحصیل الضرائب في العدید من قادة الثورة، عینوا فاعلین سیاسیین، وعاملین ع

الدواویر، ونقل األوامر إلى السكان المعنیین، وتوفیر المؤن، واالستعالمات، وتجنید 

   واعترف بأنھم تمكنوا من فرض سیطرتھم على قسم من ؛مقاتلین إضافیین

النمامشا، من دون أن تشعر بھم السلطات الفرنسیة، التي كانت -منطقة األوراس

لقد ربحوا الجولة األولى من المعركة،  «: ویضیف. كانیات قلیلة جداتتوفر على إم

  »)4( .حتى قبل أن تندلع الثورة، وذلك بفضل التحام قسم من السكان بھم

                                                
  :نظرأ )1(

BENFERHAT, op-cit., p. 135. 
  : للمزيد من المعلومات حول اختصاص المحافظ السياسي، أنظر )2(

El-Moudjahid, n° 11, du 1er novembre 1957, p. 146. 
 .6.  للكتيبة الثامنة، ص1958 إلى 1954حزب جبهة التحرير الوطني، حصيلة المعارك وعمليات الفداء من  )3(

(4) FARALE, op-cit., p. 45.  
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كما اھتمت قیادة الثورة، بتأسیس مراكز تموین على امتداد الحزام الجغرافي، 

فعلى سبیل المثال، . المحیط بالمراكز المنجمیة، وكّلفت مناضلین مدنیین بتسییرھا

بوصیدة عثمان، باإلشراف على إدارة مركز تموین : كّلفت أحد المناضلین یدعى

داخل بلدیة الونزة، وفي حي الحشانة، ألن الونزة كانت معزولة تماما عن باقي 

   )1(.المناطق المجاورة لھا، بفعل الحاجز المكھرب، والمنطقة المحّرمة

تلك المراكز، بمھام توعیة المواطنین سیاسیا وباإلضافة إلى التموین، قامت 

بشكل فعال، وتبلیغ أوامر قیادة الثورة للمدنیین، وتجنید المواطنین، وإرسالھم إلى 

معاقل الثورة، وتقدیم ید العون للمجاھدین في حلھم وترحالھم، وفي تنفیذھم عملیات 

  )2(.ھجومیة أو وضع كمائن لجیش االحتالل

ة الفرنسیة، والسعي الحثیث الجتثاث اللجان ورغم الضغوطات العسكری

الشعبیة من أوساط الجماھیر الشعبیة، من قبل السلطات االستعماریة، إال أن مسعاھا 

، ذكر قائد القطاع العسكري الفرنسي 1959خاب، وجھودھا باءت بالفشل، ففي سنة 

. لسكانیوجد تواطؤ كبیر بین المتمردین وا« : ، أنھ"دوالك"بقسنطینة، الجنرال 

   »)3(.الھدوء السائد في ھذه المنطقة نسبي

أوت آب ـ  الخامس عشر من، مؤرخ في "للمكتب الثاني"وأشار تقریر 

  تمیل الجماھیر إلى   «:بالقولالوطني  عالقة الشعب بجبھة التحریر، إلى 1961

  

                                                
، مطبوعة " بمنطقة الونزة1962-1954شهادات حية لمجاهدي حرب التحرير من "قسمة المجاهدين بالونزة،  )1(

  .12. ص. 1998نوفمبر تشرين الثاني ـ مرقونة، غرة 
  .شهادة السيد بلقاسم زبيري، المصدر السابق )2(

(3) Rapport Corps d'Armée de Constantine, SHAT 1H2806-3, cité par HARBI, op-cit., p. 
191. 
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وصار . بلشعلنداءا بسیطا " االستقالل"وصار شعار . جبھة التحریر بشكل غریزي

  » )1(."السلم"أیضا یعني 

وبعد إعالن وقف إطالق النار، تھیأت قیادة الثورة في الوالیة األولى، لسد 

«        : الفراغ الذي كان متوقعا بعد رحیل السلطة االستعماریة، والحلول محلھا في

تسییر الحالة االجتماعیة، واإلداریة، واالقتصادیة، لكیال تتوقف التنمیة وتتعطل 

  »)2(.لبالدالمصالح في ا

كما تكّفلت اللجان الشعبیة، في المناطق الحدودیة، بالالجئین الجزائریین الذین 

، تحت إشراف 1962ماي أیار ـ عادوا من تونس، حیث وضعتھم ابتداء من الفاتح 

لجان مراقبة الحالة المدنیة، وأعدت لھم خیاما في أماكن سكنیة مؤقتة، منھا منطقة 

ھم الماء، والغذاء، والدواء، والكساء، كما أقامت لھم حیدرة، والكویف، ووفرت ل

  )3(.مستشفیات خاصة بالبوادي والقرى
ويمكن القول، أن تنظيم االجتماعي للطبقة الكادحة في المناجم، في جبهة 
عريضة موحدة لمواجهة العدو، أدى إلى إحداث طبقة جديدة في أوساط المجتمع 

والتي تمكن بعض أفرادها بفضل أصالة الجزائري، هي طبقة العمال الثوريون، 
 ذهنهم، ورجاحة عقلهم، وكفاءة نضالهم من كسب ثقة قيادة الثورة صفاءرأيهم، و

  .الوطنية، بتولي مناصب قيادية عليا في الثورة
  
  
  
  

                                                
(1) Cité par MEYNIER, op-cit., p. 465. 

  .18.  مالح، المصدر السابق، ص)2(
  .15.  المصدر نفسه، ص)3(



                      .لثورةاتنظیم : 2المبحث                  الفصل الثالث ـ      
 

 246

  : رابعا ـ التنظیم واالقتصادي

لقد عكفت قیادة الثورة، إلى جانب االھتمام بالتنظیم االجتماعي للساكنة 

ئریة المسلمة في األریاف، والمدن، على تنظیمھا اقتصادیا، وذلك بعزلھا عن الجزا

اإلدارة االستعماریة، ومصالحھا االقتصادیة، والسھر على إدارة شؤونھا، 

الوسائل المادیة الضروریة، الضریبیة، والمالیة، لتوفیر قاعدة خلفیة تضمن بھا 

رنسیة، والتمھید لبناء الدولة اإلدارة االستعماریة الفلمواصلة مشوارھا، وعزل 

  .الجزائریة المنشودة

 ھو عصب أي ثورة في العالم، فقد اھتمت قیادة الثورة المالوبما أن 

الجزائریة بھذا المجال الحّساس، وسعت إلى تنظیمھ وفقا لتطور األحداث، خاصة 

ظیم التنلى ذلك، أن إزد . ، تكاد تكون معدومةبدأت بإمكانات مالیة متواضعةوأنھا 

  .والسالح  وال یكون ناجحًا إال إذا توافر المال،وحده ال یكفي

 ،تمویل الثورة في الداخلل ا، وتحصیلیا ضریبیانظامفي بدایة األمر، أنشأت 

 .، وتشغیل خالیا لتوجیھ األموال نحو قیادات الوالیات)*(ات على االشتراكاقائم

  .  لنظامذلك ا لاألساسیةو المھمات الرئیسة ىحدإ العملیة، كانت تلكو

كما فرضت غرامات أكثر دقة على المداخیل، وأخرى جزافیة على قطعان 

كما أضیفت غرامات .  بنسبة متناسبة مع حالھا،الماشیة، أو المحاصیل الزراعیة

الشكاوى المرفوعة إلى محاكم الجبھة، ... السیارات، المقاھي « : متنوعة على

، حركة نقل األموال، وعلى المھاجرین قة، المبادالت التجاریةالعقود الموّث

                                                
وكانت قيمته .  واشتراك منظم في الوقت ذاته، يحسب بنسبة متناسبة مع الدخل،عبارة عن ضريبة كان االشتراك )*(

  . بشكل كبير،ى أخرىإلثورية تختلف من والية 
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الجزائریین العائدین من فرنسا؛ كما فرضت أیضا غرامة تعویضیة نسبة إلى الجبایة 

  » )1(.الفرنسیة

لم تكن تمثل مبالغ ، فإن ھذه االقتطاعات "مینیي"المؤرخ وبحسب رأي 

حیة  توفر المال للجبھة، ومن نا،من ناحیة« : ضخمة في حد ذاتھا، ولكنھا كانت

عبر ،  وقیاس درجة تأثیرھا على الناس في الجزائر،اختبارب ،أخرى تسمح لھا

  »)2(.التعبئة الجماعیة

وعرفت عملیة جمع أموال التبرعات، واالشتراكات في بدایة انطالقة الثورة، 

«  :سوء تنظیم، في منطقة الحدود الشرقیة، حیث لم ُیھتم بتنظیم المسألة بشكل فّعال

ت، یكون ھناك عنصر أو اثنان مكلفان بجمع التبرعات في دائرة في غالب األوقا

خاصة أو قطاع مھني ما، كقطاع المناجم، ولكن نادرا ما توجد تنظیمات لجمع 

  » )3(.على رأسھا إدارة محلیة، ومیدان للعمل محدد ومضبوط... التبرعات 

 ،األوساط الشعبیةولكن بعد أن رّسخت قواعدھا التنظیمیة، وتغلغلت في 

 ،ت قوانین ثوریة خاصة باالشتراكاتسّنو ، باإلمداد والتموینا خاصانظاموضعت 

 یصرفھا لھا أصحابھا لتنفق منھا على شؤونھا ، والھبات، والزكوات،والتبرعات

  )4(.الخاصة

وقد أوكلت أرضیة الصومام، مھمة تنظیم اإلدارة الموازیة أو البدیلة، في 

وجمع فرض اإلعانات، فكان یتولى . اسيمجال تحصیل الضرائب، للمحافظ السی

أموال االشتراكات، والھبات، والضرائب، والغرامات من المواطنین، في نطاق 

                                                
(1) DEROZIER (Coline), "Le Financement du F. L. N. pendant la guerre d’Algérie (1954-
1962)", mémoire de maitrise, Nancy, 2000, p. 138.  
(2) MEYNIER, op-cit., pp. 471-472. 

  .247.  كافي، المصدر السابق، ص)3(
  .92.  السابق، ص الحياة الروحية، المرجع، زروال)4(
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وكان . ثم یوزعھا أو یرسلھا إلى السلطة العلیا. مجلس الشعب الذي یشرف علیھ

  )1(.المسبلین، وكبراء الدواریستعین في ذلك األمر ب

المال، في منطقة تبسة، تكلیف قادة ومن ضمن الطرق التي اتبعت في جمع 

المجموعات الثوریة باالتصال بالمواطنین، أثناء تنقالتھا، وجمع المساعدات، 

     )2(.ثم رفع تقریر عما تم جمعھ إلى القیادة الثوریة. والتبرعات المالیة منھم

وكانت الفرق المكّلفة بجمع المال، تسجل المبلغ، وتسّلم للمتبرعین وصوالت 

  )3(.ة المتبرع بھابالقیم

 تعیین مسؤولین من ،الثورةالمحلیة قیادة ال تولتفي المنطقة مجال بحثنا، و

منطقة ففي .  والتبرعات من زمالئھم الجزائریین،عمال المنجم عن جمع االشتراكات

عمر مشروم من دوار أوالد زاید، بضواحي : بوخضرة تم تعیین رئیسا مسؤوال ھو

  بن عثمانالطاھرعبد اهللا نحال، : تحت إمرتھ كل منوكان یعمل . بلدیة المریج

  .مكاحلیة مكاحلیة؛ بوعافیة بن أحمد ومساعده نحال إبراھیم؛ رمضان بن محمد

وكان یتم جمع التبرعات واالشتراكات من طرف المسؤولین من سكان 

ثم تسلم بعد ذلك إلى . المشتات مثل مشتة القناینیة، مشتة الویتین، مشتة أوالد خضرة

قائد الفصیلة ھو الذي من یفرض اإلعانات وأحیانا أخرى، كان  )4(.الرئیس شھریا

وكان یضطلع بھذه المھام، في المنطقة الخامسة من الوالیة  )5(.على المواطنین

   )*(.األولى، السید بلقاسم زبیري

                                                
  .119.  المرجع نفسه، ص)1(
  .24.  سعدي، المصدر السابق، ص)2(
  . أنظر نماذج عن تلك الوصوالت في مالحق البحث )3(
  .2006أبريل نيسان ـ  5شهادة مكتوبة أدلى بها إلي السيد نوار مكاحلية ، من بوخضرة، في يوم  )4(
 .براكتية، المرجع السابق )5(

  . بلقاسم زبيري، المصدر السابقشهادة السيد  )*(
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في منطقة ، أن جیش التحریر " زدرافكوبیتشار "یذكر المراسل الیوغسالفيو

وكانوا . ن عن العالقات مع النقاباتولوضباط مسؤ« : كان بھقیة، المناجم الشر

 ، وكانت التبرعات مؤسسة في أغلب الحاالت؛ ویتولون جمعھا،دون التبرعاتیحّد

في أقارب  الذین لدیھم ،بشكل أن األعضاء یساھمون في مساعدة الجزائریین

  »)1(.ي المعاركالسجون، المعتقالت والمحتشدات، أو في الوحدات، أو استشھدوا ف

مع .  فرنك شھریا2500 وكان یقدر بنحو ،إجباریاالمناجم كان اشتراك عمال 

 ألف فرنك قدیم، وكان 15 كان في حدود ،عماللالعلم أن متوسط األجر الشھري ل

 فرنك 8000 فرنك القسط األول، ثم 7000:  یوم15یسّدد على قسطین في كل 

   )* *(.كھ مقابل وصل یسلم لھوكان العامل یدفع اشترا. القسط الثاني

وبخصوص تنظیم عملیة جمع اشتراكات عمال المناجم في منطقة الكویف، 

منطقة، أن في بدایة األمر، تلك الیذكر المسؤول األول عن جمع االشتراكات في 

مبلغ   فرنك من كل عامل؛ وھو5000صدرت األوامر إلى المسؤولین باقتطاع مبلغ 

 عن الحالة أجرت قیادة الثورة دراسةوبعد ذلك  رة؛تفك اللالنسبة لمقاییس تكبیر ب

   . فرنك عن كل عامل، وفالح1500، وحّددت مبلغ اشتراك االقتصادیة للشغیلة

 ، كانوا یدفعون أموال)1956-1955(وأضاف، أن في بدایة الثورة 

ثم تشكلت لجان سیاسیة، كّلفت بجمع . االشتراكات إلى أفراد جیش التحریر مباشرة

مال، وتحصیلھ منھم، مقابل منحھم كناشات خاصة باالشتراك، وأخرى للتبرعات ال

وفیما یخص المبلغ الذي كان یجمعھ من االشتراكات، ذكر لي أنھ جمع في . العینیة

 وكان یعد ؛ ألف فرنك20، فرنك، وفي أشھر أخرى ألف 30 مبلغ ،بعض األشھر

                                                
(1) ZDRAVKO, op-cit., p. 216. 

، إال أنني أبلغت من قبل بعض  الخاصة بعمال المناجملقد سعيت جاهدا للحصول على نموذج من تلك الوصالت )**(
   .الشهود العيان أن العمال كانوا يتخلصون منها بحرقها، خوفا من بطش االستعمار
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وصال علیھ ختم جیش وجبھة منھم قائمة بأسماء المشتركین، ثم یقدم لكل واحد 

  )1(.التحریر

ن بإطعام أفراد جیش یكلفم فكانوا ، المواشي، وسكان األریافومربأما و

قدمت الطبقة الكادحة العطاء بسخاء لثورتھا، ولم وبذلك  . كلما نزلوا بھم،التحریر

«      : أن أثناء الثورةحیث ذكر أحد ضباط جیش التحریر في شھادتھ، . یبخل علیھا

وكان أكبر انشغاال ھو السعي في تحصیل .  بمشاكل منطقتھمنا منشغلن كل واحد كا

 »)2(. التي كانت تتعفن في أكیاس بأكملھا في المخابئ الرطبة،أموال االشتراك

 وبخاصة في فرنسا، ھي المحطة األولى ،كانت االشتراكات المحصلة في الجزائرو

  )3(.للمداخیل المتأتیة من الجزائریین أنفسھم

على العدید من الجنح، منھا المتعلقة كما كانت تفرض غرامات متنوعة 

على جنحة بالتدخین، الكحول، ارتیاد مقاھي األوربیین، لعب القمار، السرقة، وحتى 

تدفع عن ، و فرنك قدیم100قدر بنحو  ت وكانت اإلعانات،.عدم أداء شعیرة الصوم

ا باإلضافة، إلى مصادر تمویل ھذ .شھریا، مھما صغر أو كبر كل فرد من العائلة

 . والیھود،من األوربیین" الفطرة: "ل باسمكانت تحّصأخرى، مثل الھبات، التي 

مناشیر في بدایة اندالع وفي إطار ضرب مصالح االستعمار االقتصاد، ُوّزعت 

ُصّور علیھا عتاد حربي، ولفائف السجائر، ، في منطقة تبسة على المجاھدین ،الثورة

صرف على ت التي ، وتزوید الثورة بالنقود،إلى التوقف عن التدخینھم وعبارة تدعو

   )4(. للصمود في وجھ االستعمارحتى یتم اقتناء مثل ذلك العتاد، ،اقتناء السجائر

                                                
 .سف بلغيث، المصدر السابق شهادة السيد يو)1(

(2) MAARFIA (Med.), "La Passion du «fellagha»", la pensée universelle, Paris 1981, p. 322. 
(3) MEYNIER, op-cit., p. 472. 

  . 62.  السابق، ص زروال، المرجع)4(
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في لقد تعّددت مجاالت إنفاق األموال المحّصلة، وكانت تنفق في الغالب 

 لعائالت المجاھدین، ةعدمسا، مثل تقدیم الطابع اجتماعي، على مسائل ذات الداخل

 .تمثل قسما ھاما من نفقات الوالیاتوھي والنساء من دون دخل، وأرامل الشھداء، 

 90 اقتطاعات االشتراك الداخلي بنسبة، من ول نفسھا بنفسھامتوكانت ھذه األخیرة 

ولم تكن المساعدات التي تأتیھا من الخارج تمثل إال ما . من نفقاتھا الخاصة% 

  )1(.من میزانیتھا % 10یعادل 

للمناطق البعیدة عن مركز في عھد قیادة شیحاني للمنطقة األولى، كان یسمح 

ثم ترسل الباقي إلى . قیادة الثورة، باستعمال األموال التي تجمعھا، وفقا لحاجیاتھا

تموز ـ بلغ مجموع األموال المحّصلة في شھر  )2(.مركز القلعة مع وثائق اإلثبات

 ملیون فرنك قدیم 40لمناطق الست بالوالیة األولى، حوالي ، في ا1955جویلیة 

     )3(.شھریا

 خالل سنوات ،شھدت الثورة صعوبات في تحصیل االشتراكات من الشعب

األقسام "، ودور "شال"  ومخططات"دیغول"سیاسة بسبب . 1962-1958: اإلبادة

ت تقاریر في فقد أشار. في مراقبة الشعب، وإقامة المحتشدات" اإلداریة المختصة

 إلى وجود معاناة في قلب الشمال القسنطیني في تحصیل 1960  سنةصیف

  )4(.االشتراكات

صار الدخل المتأتي من الجزائر « : تلك الفترةفي  أن ،"مینیي"المؤرخ ویذكر 

 والمحشورین ، السكان المشتتینوإفقارأقل بسبب ذبول المقاومة، وانحطاط النظام، 

                                                
(1) MEYNIER, op-cit., p. 474. 
(2) MADACI, op-cit., p. 108.  
(3) Idem.  
(4) MEYNIER, op-cit., pp. 462- 463.  
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ابل صارت التدفقات المالیة القادمة من فیدرالیة الجبھة في المق. اتحتشدمفي ال

  »)1(.بفرنسا والعالم الفسیح تزداد أھمیة

 حیث أدى إلى . بصورة عامة على تمویل الوالیات،"شال" مخططأثر فقد 

مصاعب في سبب لھا تو.  على العیش في تقشف تاموإجبارھاتوقف مصادرھا، 

 من ،دود الضریبة الوطنیة داخل الجزائر، تراجع مر1958فابتداء من سنة . مالیة

   )2(.دون أن یعوض الخارج ھذا النقص بشكل حاسم

 وفي سنة .رنك ملیار ف8,8 إلى حوالي الداخل،ارتفعت نفقات والیات بینما 

بن یوسف الرئیس  بحسب ما ذكره ،ثم بلغت. رنك ملیار ف9,4إلى وصلت  ،1959

 المیزانیة إجمالي، من أصل 1962-1961 ملیار بین سنتي 12بنخدة، حوالي 

  )3(. فرنك قدیم ملیار27 بحوالي آنذاك،رة المقّد

، في تقریھ المرفوع إلى  عبیديوأشار قائد الوالیة األولى، العقید الحاج لخضر

، إلى أن إمكانات الوالیة األولى المالیة، 1959عام  في ،اجتماع لجنة العشرة بتونس

  )4(. ملیون99صرف منھا .  ملیون179مارس، نحو آذار ـ بلغت في شھر 

وفي ذات السنة، عرفت المنطقة الخامسة من الوالیة األولى، وضعا مریحا في 

 ملیون فرنك في خمسة إلى أربعة ال تتعدى ،وكانت المصاریف« : الجانب المالي

 وكذلك في جانب ؛ ولذلك كان الفائض المالي یحّول إلى صندوق الوالیة؛السنة

  ، »)5(. باألسلحة، ألن عدد الجنود كما ذكرنا كان قلیالالتموین، والتزود

ویعود الفضل في ذلك، إلسھامات عمال المناجم، التي كانت تعج بھا تلك 

وال أدل على ذلك، من االستمرار في تحصیل اشتراكات  .المنطقة من الوطن
                                                

(1) Ibid, p. 472. 
(2) Ibid, p. 474.  
(3) Ibid, p. 473.  

  .298.  حباسي، المرجع السابق، ص)4(
  .120. ، المصدر السابق، ص مراردة)5(
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فعلى إثر حدوث اشتباك بین قوات . 1960سبتمبر أیلول ـ األموال، خالل شھر 

الفرنسي، وقّوة من جیش التحریر في منطقة عین صالح القریبة من االحتالل  جیش

الونزة، تسّلل جندیین من المجاھدین إلى المدینة، واتصلوا ببعض السكان وجمعوا 

   )1(.منھم أموال االشتراكات

في عھد الثورة أحدث ویمكن القول، أن التنظیم االقتصادي للجزائریین، 

من أفراد  تحصیل كل الضرائب في ،سلطات االحتالل لراكبی اعجز التحریریة،

:  أن، في حوار صحفي،)*(لثورةالوطنیین لقادة بعض الذكر فقد . الشعب الجزائري

 ، منھا %95بینما كان .  %5 سلطة االحتالل لم تحصل من الضرائب سوى «

  » )2(. عبر لجان التحریر،یذھب إلى صندوق جبھة التحریر

حا آخر یضاف إلى سجل نجاحات قادة الثورة، في إدارة وھو ما یعد بحق، نجا

  .المعركة ضد االحتالل الفرنسي

  

  :ـ التنظیم االجتماعيخامسا 

 وبما أن العدل، كان من المطالب األساسیة، التي سعى الفرد الجزائري إلى

تحقیقھا خالل العھد االستعماري البائد، فقد كان من الضروري أن تولي قیادة الثورة 

  .ة إلى ھذا القطاع الحساس، ورأت في تحقیقھ ضمانا لنجاح الثورةأھمی

ففي السنوات األولى النطالق الثورة، أدرجت ھذه المسألة ضمن األولویات 

التي تحظى لدیھا بالعنایة الكبرى، واتبعت الصرامة في االلتزام بأوامرھا وخاصة 

عماریة، بما فیھ القضاء  بقطع كل صالتھ باإلدارات االست،فیما یتعلق بإلزام الشعب

                                                
  . شهادة السيد بلقاسم زبيري، المصدر السابق)1(
  . أحمد فرانسيس،توفيق المدنيأحمد  ،األمين دباغين: أولئك القادة هم )*(

(2) ZDRAVKO, op-cit., p. 189. 
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فاكتفت في بادئ . وكان علیھا أن تجد لھ بدیال، عن المحاكم الفرنسیة. )*(الفرنسي

  .   األمر بتقدیم توجیھات عامة لجنود جیش التحریر الوطني، ونداءات للمواطنین

ولكنھا اضطرت بسبب طبیعة الحرب الثوریة، إلى استكمال تنظیم القوات 

نضباط، وقواعد للنظام، والقضاء العسكریین، استوحتھ المسلحة بوضع أسس لال

فقد أقیمت محكمة عسكریة دائمة، بمركز . مباشرة من الظروف الخاصة للصراع

  )1(.كل الوالیة، ومنطقة، وناحیة

فكانوا . وأسندت للمسؤولین العسكریین، معالجة النزاعات بین المواطنین

ون منھم على الحكم الشرعي یعرضون المسائل على األئمة المحلیین، ویحصل

ثم كلفوا األئمة أنفسھم بالنظر في المسائل الخالفیة بین الناس والسھر . بخصوصھا

ولكن  .كما كانوا یشرفون على مصلحة األحوال الشخصیة. على تحقیق الصلح بینھم

كان ال بد من إحداث نوع من ... « مع اتساع عملیات الثورة، وتنوع النشاطات 

دت مھمة القضاء إلى المسؤول المكلف مباشرة بالشؤون فأسن. التخصص

  »)2(.السیاسیة

حق لھ ، كان المسؤول الوحید في الثورة، الذي یالمحافظ السیاسيوذلك ألن 

مھمة نشر الوعي، االضطالع بالشعب، وأفراد  ودائمة مع ،اتصاالت مباشرةإقامة 

الیومیة لألفراد، والتقلیل وھما جانبان یرتبطان مباشرة بالتصرفات . ھموالتربیة بین
                                                

: يذكر األستاذ محمد العربي الزبيري، أن سجالت كتابات الضبط لدى مختلف محاكم الصلح تؤكد أن أفراد الشعب) *(
استجابوا استجابة مطلقة ألوامر جبهة التحرير الوطني، المتعلقة بمقاطعة القضاء الفرنسي ونشر قضاياهم أمام لجان « 

.  ، ص، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر بال تا"1992-1942تاريخ الجزائر المعاصر،  ": كتابهأنظر» .العدل
164.  

 2003، دار طالس للدراسات والترجمة والنشر، 4. ، ط"الثورة الجزائرية"، )بسام(والعسلي ) مصطفى(طالس ) 1(
  .211. دمشق، ص

المنظمة الوطنية للمجاهدين، أحداث الثورة التحريرية ، "الثورة التحريريةالقضاء إبان "، )محمد الصالح(الشيخ  )2(
آب ـ  20، التقرير الجهوي للوالية األولى، الملتقى الوطني الثالث لتسجيل أحداث الثورة التحريرية من "األوراس"

  . 161. ، ص1958ديسمبر كانون األول ـ  31 إلى 1956أوت 
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ونظرا ألھمیة دور قاضي الثورة في أوساط الساكنة، اھتمت  .من الخصومات بینھم

وقد تنصرف عن . مالحقة القاضي أینما كان... « : قیادة الجیش الفرنسي، بـ

مالحقة، ومطاردة كتیبة كاملة من جیش التحریر الوطني، لتتفرغ لكل من المحافظ 

   »)1(.، والقاضيالسیاسي، والمعلم

د مؤتمر اعقان، إلى غایة أداء دوره بكل مسؤولیةاستمر المحافظ السیاسي في 

جھاز القضاء، وكلفت اللجنة الشعبیة أرضیة المؤتمر  تحیث أحدث. الصومام

 وتقرر أن یكون ؛صراحة، بالحالة المدنیة، وحل المنازعات القضائیة بین األفراد

   .ضع حد للنظم القضائیة االستعماریةومیة، حتى یذلك طبقا ألحكام الشریعة اإلسال

لجان الصلح بلجان العدل، التي أصبح من صالحیاتھا النظر « : كما استبدلت

 المنشورة بین األطراف ،في كل المنازعات الشخصیة، والمدنیة، والجزائیة

ام الجزائریة أمام العدالة االستعماریة، التي لم تخف اندھاشھا الكبیر أمام اإلحج

  »)2(.المفاجئ للمتخاصمین

تأكید أرضیة الصومام على إقامة جھاز قضائي منفصال عن من رغم وبال

« : فقد. مھام المحافظ السیاسي، إال أن مبدأ الفصل بین مھام المسؤولین لم یكن مطلقا

یضطر المسؤول السیاسي إلى القیام بأعمال المسؤول العسكري أو القاضي، وذلك 

  » )3(. تتحكم في العملراجع للظروف التي

                                                
  .164.  نفسه، صجع المر)1(
  .127. ر السابق، صصدبيري، الم ز)2(
  .164-163. الشيخ، المرجع السابق، ص )3(
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وفي المنطقة فضاء بحثنا، أوكلت مھمة القضاء في بعض جھاتھا، إلى مجالس 

، ألنھا كانت تتركب من أربعة أعضاء "اللجان الخماسیة"محلیة خاصة عرفت باسم 

  )1(.ورئیس، وكانت تنظر في القضایا العدلیة اإلسالمیة

مور الشریعة، وخاصة من وكان القضاة، ُیختارون من أعلم أھل المنطقة بأ

وفي منطقة الكویف، عّینت قیادة جیش التحریر في . خریجي معھد ابن بادیس

البدایة، الحاج الصیفي بلغیث، قاضیا للثورة في المنطقة، وكّلفتھ أیضا بجمع 

وقد اختارتھ لتكوینھ الزیتوني، . االشتراكات والتبرعات المالیة لشراء األسلحة

   )*(. شھیدوھ أخومكانتھ في قومھ، وألن

، إلى أن نظام القضاء لم  التاریخیة حول تلك المسألةوأشارت بعض الدراسات

وكان منتظما في شكل . 1958یتشكل بصفة رسمیة في الوالیة األولى، إال في سنة 

حیث نجد اللجنة العدلیة على مستوى القسم في القاعدة تنظر في المسائل . ھرمي

وفي بعض القضایا الجزائیة خاصة المتعلقة باألسرة، المتعلقة باألحوال الشخصیة، 

ثم المجلس القضائي، . أو القضایا الخالفیة، كالنزاعات حول األراضي الزراعیة

إذ كانت ترفع إلیھ القضایا التي تستعص . على مستوى الناحیة أو المنطقة في القمة

اما متنقال لیس لھ وكان النظام القضائي للثورة التحریریة، نظ. على اللجان العدلیة

       )2(.مقر ثابت

، المنعقد بالوالیة "القضاة والحبوس"ویتبین من فحوى تقریر اجتماع شعبة 

، أن قضاة المنطقة الخامسة، لم 1960أكتوبر تشرین األول ـ  10األولى، بتاریخ 
                                                

تشرين الثاني ـ  15، 2، العدد المقاومة الجزائرية، " 1956أوت آب ـ  20المؤتمر الوطني للثورة الجزائرية، ) 1(
  .8. ، ص1956نوفمبر 

 .شهادة السيد يوسف بلغيث، المصدر السابق )*(
، أعمال الملتقى الوطني حول "تنظيم القضاء المدني أثناء الثورة، الوالية األولى نموذجاتطور "، )منى(صالحي ) 2(

، 2007، منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر 2005مارس آذار ـ  17-16القضاء إبان الثورة التحريرية، يومي 
  .160. ص



                      .لثورةاتنظیم : 2المبحث                  الفصل الثالث ـ      
 

 257

ممثلي شعبة « : یكونوا ینسقون أعمالھم مع بقیة قضاة الوالیة، حیث ذكر التقریر أن

منطقة الرابعة، والخامسة لم یشاركوا في النقاش بسبب غیاب ممثلین عن ھاتین ال

  » )1(.المنطقتین

الحكومة قیادة كما یستفاد من تقریر مكتب مجلس الثورة، الموّجھ إلى 

، في عدم التزام الوالیات 1961نوفمبر تشرین الثاني ـ المؤقتة في الجزائریة 

، 1959 الوطني للثورة الجزائریة في عام الثوریة في الداخل، بقرارات المجلس

لذا دعا المكتب إلى ضرورة إقامة نظام عام للطاعة، . المتعلقة بالجانب القضائي

وتأسیس قانون جنائي، ومحاكم ثوریة على المستوى الوطني، وتعیین أعضائھا من 

  )2(.طرف الحكومة

لفراغ الفرنسي  وبعد وقف إطالق النار، اھتمت قیادة الوالیة األولى، بملء ا

العید ولحبیب فارس، افي الجانب القضائي، حیث عّینت في مدینة تبسة، كل من 

الحّرة، في منصب قضاة المسلمین مطروح، وھما من معلمي مدارس جمعیة العلماء 

  )3(.مساعدین لتسییر المحكمة القضائیة بالمدینة

اء، خالل ونظرا لطبیعة العمل القضائي، والعمل الثوري، كان جھاز القض

حیث تمیز أسلوب عمل . فترة الثورة، ھو الذي یسعى إلى الناس، ولیس العكس

القضاة بالتنقل بین القرى، والدواویر، والمداشر، وتوفره على إدارة خفیفة جدا 

  )4(.تضمن سریة األعمال، وسرعتھا ونجاعتھا

  

                                                
(1) HARBI, op-cit., p. 628. 

  .  278. كافي، المصدر السابق، ص) 2(
  .18. مالح، المصدر السابق، ص )3(
  .166. الشيخ، المرجع السابق، ص) 4(
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 ، الخاصة بجیش التحریر الوطني، فقد بدأتمصلحة الصحةوبالنسبة لتطور 

بسیطة جدا في المنطقة مجال دراستنا، بواسطة ممرض یحمل حقیبة أدویة، ثم فتح 

عیادات بسیطة جدا في معاقل الثوار في الجبال، إلجراء عملیات جراحیة، سواء 

وفي آخر المطاف، تم إنشاء . إلخراج الرصاص أو بقایا الشظایا من جسد الجنود

. طبالأطباء، أو طلبة :  أكفاءجھات یعمل بھا موظفونالمناطق، وفي المشفات 

وكانت األدویة تشترى من صیدلیات المدینة، بواسطة مساعدة الباعة الجزائریین 

وقد بلغ عدد المراكز الصحیة في المنطقة  )1(.العاملین في الصیدلیات الفرنسیة

، مركز الكاف لعكس، مركز سطحة )*(ر ونزةمركز ظْھ: المناجم، ثالثة مراكز، ھي

وقد أوكلت للمحافظ السیاسي مھمة جمع األدویة، و تقدیم العالج لسكان  )2(.الدیر

، طالب قادة الوالیات في محضر ضبط، 1959فیفري شھر شباط ـ  وفي )3(.الریف

ضّمنوه اقتراحات موجھة إلى الحكومة المؤقتة، بضرورة إرسال أطباء، وأدوات 

   )4(.خطیرا للغایةعالج، وأدویة إلى الداخل، ألن الوضع الصحي بحسبھم كان 

  

  

  

  

  

                                                
(1) MADACI, op-cit., p.  238. 

محمد الصالح قلمامي، :  كان يوجد ثالثة ممرضين من الونزة، في مستوصفات جيش التحرير بالحدود التونسية، هم)*(
د بودوح السبتي، بعض حقائق الثورة المعاشة مذكرات المجاه"، )السبتي(بودوح : أنظر. صالح قرفي، الطاهر عجابي

    .200-199. ، ص.، مطابع عمار قرفي، باتنة بال تا"1962-1955: بايجابياتها وسلبياتها
  . 118.  براهمي، المرجع السابق، ص)2(

(3) TEGUIA, op-cit., p. 154. 
  .  383. أنظر نص محضر ضبط االجتماع، في كافي، المصدر السابق، ص )4(
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  : سادسا ـ التنظیم الثقافي

 التي تنسجم في مدلولھا ،على العناصر الثقافیةوفي المیدان الثقافي، تم التركیز 

وھي . مع األصالة والحداثة، مثل الشعب، الدولة، الدیمقراطیة، المبادئ اإلسالمیة

،  الجزائري الشعبكلھا مفاھیم سعى االستعمار طیلة وجوده على محوھا من ثقافة

  )1(.أبنائھوتشویھھا في أذھان 

 في تحریك ، في تعلیقھ على الدافع الدیني،فرحات عباسمرحوم الذكر فقد 

یجب أال ننسى أن االستعمار الفرنسي كان یتذرع بانتمائنا   «،الثورة التحریریة

وبصفتنا مسلمین، وضع النظام .  وفي تقسیمنا،اإلسالمي، في إساءتھ معاملتنا

االستعماري في أرجلنا العقال، مثل األحصنة، حتى یسمح لألوربیین بامتطاء 

لقد حان وقت تكسیر العقال باسم اإلسالم، الذي أعید إلى . ظھورنا بكل سھولة

  »)2(.حاضرتھ وشرعیتھ، وباسم الحریة الواجب االستحواذ علیھا بتمامھا

عن أثر االستعمار ، في سیاق حدیثھ "بوردیو"عالم االجتماع الفرنسي قال و

] الجزائري[ االستعمار انتزع من الفالح« : على ثقافة الطبقة الكادحة الجزائریة، أن

أشیاء أغلى من أرضھ، لقد جّرده من ُملك ال یمكن إعادتھ لھ أو منحھ إیاه، ملك 

  »)3(.یتوجب علیھ أن یعید صیاغتھ، إنھا ثقافتھ

ائري، وتحدیث المجتمع فانصب االھتمام على تجدید فكر اإلنسان الجز 

، ومحو األمیة في صفوفھم، وتلقین ن الثوریینمناضلیبتعلیم الاألصیل المتفتح، 

منطلقا « أبنائھم مبادئ اللغة العربیة، والتاریخ العربي اإلسالمي، ألن في ذلك 

                                                
دراسات أدبية ، مجلة "البعد الثقافي لثورة التحرير من خالل مواثيق ونصوص الثورة"، )إسماعيل(سامعي  )1(

 .133. ، ص4العدد : وإنسانية
(2) ABBAS, op-cit., p. 149. 
(3) BOURDIEU (P.) & SAYAD (A.), "Le déracinement. La crise de l'agriculture 
traditionnelle en Algérie", Edition de Minuit, Paris 1964, p. 170. 
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لبلورة عناصر الشخصیة الوطنیة، وتكوین اإلنسان الجزائري الجدید القادر على 

  »)1(.سترجاع السیادة الوطنیة، وإقامة الدولة القویة المستقلةتحقیق النصر، وا

    : وبرز مفعول ذلك، كما شھد أحد قادة الثورة من أبناء المنطقة، في طغیان

. الجانب الروحي على بعض المجاھدین في بعض مراحل حیاتھم الجھادیة... « 

یفكر في حیاتھ حتى أن الواحد منھم، أصبح ال یفكر في حیاتھ الخاصة بقدر ما 

  »)2(.العامة، إذ َیُلوح لھ أن حیاتھ وقٌف على سالمة أرواح إخوانھ في الجھاد

الثقافي للثورة الجزائریة في مجموع األسالیب العملیة، التي  لقد تجسد التنظیم 

 :ذلك أن. الثورةفترة  المحتل الفرنسي خالل طرائق  الجزائري،واجھ بھا الشعب

نھا الثورة تلك الطبقات، تنشئ في نفوسھم روح التضامن، الثقافة التي تلق... « 

وتكون فیھم الشعور بأداء الواجب الوطني ألن ذلك یقربھم من ساعة 

كان من الصعب على الثورة أن تنشر مبدأ ... « : ولكن مع ذلك»  )3(...الخالص

 ،فكان ھناك العنف المرافق أحیانا. الثقافة الجماعیة الجدیدة بین المناضلین

  » )4(. والضحایا أحیانا أخرى،واالنقسام

كما حضي الجانب اإلعالمي باھتمام مسؤولي الثورة، حیث تنبھوا إلى أھمیة 

فقد أصدرت قیادة الوالیة . اإلعالم في مواجھة الدعایة والحرب النفسیة الفرنسیة

، لسان حال جبھة وجیش التحریر "المجاھد"األولى بعض الجرائد، قبل ظھور مجلة 

 ، التي ترأسھا القائد بشیر شیحاني، وتولى"الوطني"صحیفة : طني، نذكر منھاالو

                                                
 .19.  زبيري، المرجع السابق، ص)1(
  .81.  أنظر شهادة القائد الوردي قتال في، زروال، المرجع السابق، ص)2(
  .157.  زروال، المرجع نفسه، ص)3(
 .10. سعد اهللا، المرجع السابق، ص )4(
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 خمسة طلبة من معھد ابن بادیس، تحت إشراف علي غزال، ،تحریرھا وطباعتھا

  )1(.، في جنوب تبسةوكانت تطبع في عین القلعة بالقرب من ششار

 عن ، في المنطقة والجیشاستخدمت إلبالغ الشعب، التي "الجبل "صحیفةثم 

 األحداث االتي لھا أھمیة في سیر حرب التحریر، وكذالمحلیة جمیع األحداث 

وبعدما انتشر صدى الثورة في الخارج، وبلغ مختلف أصقاع  )2(.العالمیة الساخنة

الدنیا، استغلت قیادة الثورة الوطنیة في تونس، الصحفیین، والمراسلین السیاسیین 

ایشة حقیقة الثورة في معاقلھا داخل الجزائر، والحربیین، األجانب الراغبین في مع

مع المجاھدین، ونقل صورة حقیقیة عن واقعھا لقرائھم، لتوجھ أغلبھم إلى معاقل 

   )*(.الثورة في المنطقة الحدودیة الشرقیة

أیضا حضت السینما، بأھمیة قصوى رغم ضعف اإلمكانات، لما لھا من دور 

الفرنسي االحتالل وفضح جرائم جیش في التعریف بحقیقة الثورة، وأھدافھا، 

المرتكبة في حق المواطنین العزل، وتبلیغ صوتھم، المطالب بحق استعادة وطنھم 

  . المسلوب، والعیش فیھ بحریة، وكرامة إلى المحافل الدولیة

، أصبح للكامیرا دور في المعركة التحریریة، یتمثل 1956وانطالقا من سنة 

الجماھیر للمساھمة في توطید التضامن في خاصة في إعالم وتربیة وتسییس 

، قّررت قیادة 1957 وفي عام .الداخل، والتعریف بحقیقة الثورة على الصعید الدولي

، في المنطقة الخامسة من الوالیة "مدرسة سینما الجبل"الثورة الوطنیة إنشاء 

و األولى، ووضعتھا تحت إشراف كل من القائد محمود قنز، وجمال الدین شندرلي، 

                                                
  .55.  المرجع السابق، ص، زروال)1(

(2) ZDRAVKO, op-cit., pp. 77-79. 
، مراسل جريدة بوربا اليوغسالفي، والصحفيين المصرين، سعد "بيتشار زدرافكو"نذكر منهم على سبيل المثال،  )*(

  .محمد حسين شعبانوزغلول، 
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إنجاز عدة أفالم وقد ساھمت ھذه المدرسة في . ، وأحمد راشدي"بییر كلیمونت"

   )1(".الونزة الھجوم على مناجم: "فیلما وثائقیا بعنوانوثائقیة منھا 

ھذا بالقول  والمخرج السینمائي الجزائري عمار العسكري، ،ویؤكد المجاھد

أثناء الثورة التحریریة، السینما الجزائریة نشأت من الناحیة التاریخیة، « : أن

وبالضبط في الوالیة التاریخیة األولى، في المنطقة الخامسة، التي كانت آنذاك تحت 

قیادة سي محمود قنز، بفضل بعض الجزائریین، واألصدقاء، األجانب من فرنسیین، 

  »)2(...وألمان، ویوغسالفیین 

  

                                                
. ، ص2004- 11-17، 1230، عدد الشروق اليومي، "اإلعالم الثوري يعري أكاذيب فرنسا االستعمارية"، )ل. ج() 1(
3. 
، منشورات المركز الوطني للدراسات "الملتقى الوطني األول حول اإلعالم واإلعالم المضاد"دته في أنظر شها )2(

. ، ص2005، مطبعة دار هومة، الجزائر 1954نوفمبر تشرين الثاني ـ والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول 
448.  
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  .من الثورةالمناجم موقف عمال : الثالثالمبحث 

  

 التي عرفھا عمال المناجم ، واالجتماعیة السیئة،روف االقتصادیةأدت الظ

ة فوسفات مؤسسالونزة، وحدید شركة ك ،الجزائریین في شركات االمتیاز الفرنسیة

 ذات التوجھ ،، إلى رفضھم االنضواء تحت لواء النقابات الیساریة الفرنسیةقسنطینة

بني مطالب سوسیو مھنیة أكثر اإلصالحي، والمتواطئة مع اإلمبریالیة الفرنسیة، وت

الھیمنة كانوا یرفضون في الحقیقة  ،ھیمنة النقابات الفرنسیة فبرفضھم .رادیكالیة

إذ كانوا یعتبرون االستقالل الكامل، ھو الحل الوحید الممكن، والمقبول . الفرنسیة

  .  لكثیر من مشاكلھم

طقة مجال بحثنا، ویمكن القول، أن عمال المناجم، الذین قادوا الثورة في المن

كانوا من البرولیتاریة التي استغلھا االستعمار أبشع استغالل، وتسبب في تدھور 

  .أوضاعھا االجتماعیة واالقتصادیة، ودفع بھا إلى غیاھب الجھل والفقر والجوع

، وجدوا فیھا فرصة االنتقام من الفاتح من نوفمبرولذا عندما قامت ثورة 

م یترددوا لحظة واحدة، في تلبیة نداء الواجب عدوھم، واسترداد كرامتھم؛ ول

فمنھم من ترك عملھ، والتحق بمعاقل الثورة ملبیا داعیة الجھاد، ومقدما . الوطني

أغلى ما یملك فداءا للوطن؛ ومنھم من بقي في عملھ، یعیل أھلھ، وینفذ أوامر الثورة 

  .   ةالتي تصدر إلیھ، وال یبخل في تقدیم المساعدات المالیة، والعینی

فإذا كانت فئة الفالحین، ھي القاعدة األساسیة التي شاركت بكثافة في الثورة 

الجزائریة، بسبب كثرتھم العددیة، وبدوافع حیاتیة تتعلق برغبتھم في التحرر كي 

یسترجعوا أراضیھم المغتصبة، فإن عمال المناجم، على األقل في المنطقة الحدودیة 

شاركة، لرغبتھم في التحرر من االستغالل اإلمبریالي الشرقیة، كانوا الفئة األكثر م

  .الفاحش، واسترجاع كرامتھم ورفع الغبن عن أنفسھم
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جبھة التحریر، « حربي، أن، الجزائري محمد وفي ھذا الصدد، ذكر المؤرخ 

 في منطقة الحدود الشرقیة أساسا من فالحین، وعمال مناجم، وجیش التحریر، تشكال

بھة التحریر، مجزأة إلى إقطاعیات مختلفة تتولى تنظیم وكانت ج. وفئات مھمشة

  »)1(.نفسھا بحسب المناطق، وبحسب الوالء الشخصي داخل المنطقة الواحدة

: ، إلى أنھ1962میثاق طرابلس، الصادر في شھر حزیران ـ جوان كما أشار 

یتبین من تحلیل المحتوى االجتماعي للكفاح التحرري، أن الفالحین والعمال « 

فة عامة، ھم الذین شكلوا قاعدة الحركة النشطة، ومنحوھا طابعھا الشعبي في بص

  »)2(.فتجنیدھم المكثف جر خلفھم بقیة الطبقات االجتماعیة لألمة. األساس

وبحسب عالم االجتماع الجزائري، األستاذ جیاللي صاري، فإنھ بالعودة إلى 

:   فھو. ھ میثاق طرابلسالماضي، یمكننا إدراك معنى ھذا القول، الذي یؤكد علی

یعرض واقع عالم الریف، الذي استجاب لنداء الفاتح من تشرین الثاني ـ ... « 

وفي الواقع یجب ربط ذلك الموقف المطلق، والثابت . نوفمبر بشكل سریع، وجماعي

  »)3(.لسكان الریف مع تعلق الفالحین بأرض األجداد

حرري الوطني، المناضلون، وبذلك ظھر في أوساطھم، أثناء فترة الكفاح الت

  :ذلك أن. والفدائیون، والعسكریون؛ وكانت الفئة األخیرة، ھي الغالبة فیھم

 1954] سنوات[العسكریون أنظموا إلى الثورة في الفترة الممتدة ما بین « 

وقد تمیزوا عن غیرھم، ... ، من بوابة التطوع في جیش التحریر الوطني 1957و

، وأظھروا إمكانیاتھم العملیة في ]بأحسن حال[ إلیھم بإنجاز المھام التي أوكلت

                                                
(1) HARBI, op-cit., p. 210. 

  .ص وثيقة مؤتمر الصومامنأنظر  )2(
(3) SARI, op-cit., p. 13. 



 .            من الثورةالمناجم موقف عمال : 3 ـ                 المبحث الثالثالفصل 
 

 265

المیدان، كما أبرزوا عبقریاتھم العسكریة، وقدرتھم على التنظیم مع االنضباط، 

  »)1(.والصرامة في التسییر

فقد لعبوا، كما أشرنا إلیھ في الفصل السابق، دورا أساسیا في التحضیر للثورة 

وھذا بفضل نضجھم السیاسي، ووعیھم . وتفجیرھا، حیث شكلوا رأس حرباء لھا

الطبقي، وألنھم كانوا یشكلون أیضا، شریحة اجتماعیة مھمة في جزائر ما قبل 

  . الثورة التحریریة

غیر أنھ یجب أال یفھم من ھذا، أن كل العمال التحقوا بمعاقل الثورة، أو تحولوا 

 أي رابط عاطفي لم یكن یوجدفي بدایة الحرب، « : فـ. كلھم إلى فدائیین في المدن

بین الشعب، وجیش التحریر الوطني، ولم یحدث التعاطف إال في األسابیع، واألشھر 

  »)2(.الموالیة

 شھرا على قیام 21بل نجد في أرضیة الصومام، التي حّررت بعد مضي 

لطبقة العاملة إلى ضرورة تقدیم مساھمة أكثر دینامیكیة، والتأثیر في ة لالثورة، دعو

       )3(. للثورة، وفي قّوتھا، وفوزھا النھائيالتطور السریع

  

  

توزع عمال المناجم بین مناصرین، ومناضلین في الثورة، ینشطون داخل 

المراكز المنجمیة، ومجندین في صفوف جیشھا، یكافحون من أجل تحریر وطنھم 

وكانت أغلب المھام المسندة إلیھم، تشكل أعماال انتحاریة تم قبولھا . المغتصب

  .م، وأنجزت بقناعة تامة بقضیة الثورة العادلةبتصمی
                                                

، دراسة تاريخية وفكرية )1962-1954(أبرز القيادات العسكرية والسياسية في الثورة الجزائرية "، )محمد(شرقي ) 1(
  . 227. ص، 2006-2005أطروحة دكتوراه العلوم، جامعة منتوري قسنطينة، ، "مقارنة

(2) MADACI, op-cit, p. 53. 
(3) Ministère de l'Information et de la Culture, "Textes fondamentaux du F. L. N., (1954-
1962), dossiers documentaires 24", Alger, janvier 1976, p. 21. 
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اشتغل بالمنجم قبل التحاقھ  بوخضرة، مجاھد منفعلى سبیل المثال، ذكر لي 

، أن العمال الذین التحقوا بصفوف الثورة، یمكن تصنیفھم إلى مجاھدین، بالثورة

    )1(.ومسبلین

 انخراطھ في كان یشعر بأنولكن الجدیر بالمالحظة ھنا، أن النادر منھم من 

 ،للصراع الطبقي بین البرولیتاریةحتمیة نتیجة ، ھي المعركة من أجل االستقالل

االنتماء إلى األمة ثنائیة بعندھم، كان یتمیز فالشعور الوطني  .والطبقة الرأسمالیة

  .اإلسالمیة، واالنتماء إلى الوطن الجزائريالعربیة 

، على تالحمھم مع بقیة "زدرافكو"الیوغسالفي وقد شھد المراسل الصحفي 

«  :فئات المجتمع العربي الجزائري، في صفوف جیش التحریر الوطني، حیث قال

كان یوجد ضمن مرافقتي التي كانت تصطحبني في جزء من مشواري الجزائري، 

 وقدماء طلبة،إلى جانب الفالحین، المزارعین، فقراء القرى، عمال المدن، ال

  .محاربي جیش االستعمار الفرنسي

الجمیع یتقاسم الیوم نفس المصیر، ویخضع عن درایة لقوانین الحرب القاسیة، 

 ،تلك التسمیة". توطید سالم"، وبدرجة أقل لیست اولو أنھا في الحقیقة لیست حرب

 أعمالھم الغریبة ،التي حاول االستعماریون الفرنسیون أن یبرروا من خاللھا

   »)2(.المرتكبة في حق الشعب الجزائري

اح التحرري الوطني، كان راسخا في ضمیر الشعب الجزائري منذ فالكف

  .1945مجازر الثامن من أیار ـ ماي 

محركي الثورة ھم صغار الفالحین الذین « : ذكر أحد الكتاب الفرنسیین، أنیو

حتى استجابت كل ] للثورة [ما أن وقع الدفع األول ف ... بالكاد یكفون نفقات أسرھم

                                                
  .2005مارس آذار ـ  4مكاحلية، أدلى بها إلي في بيته ببوخضرة في لعبيدي شهادة السيد ) 1(

(2) ZDRAVKO, op-cit., p. 315. 
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ن، وشریحة الفالحین ییین المثقلین بالدیون، والبرولیتارمن شریحة صغار الفالح

 یتوقعھ المسؤولون عن العاملین باألجرة الیومیة، والبطالین بصورة تعدت ما كان

 التي أعطت لجیش ،ه الشریحةذكان یتوجب تدریب، وتوجیھ حماس ھ: الثورة

  »)1(. والمسبلین الذین كان في حاجة إلیھم،التحریر كل الجنود

كانوا في األصل ین لنا من دراسة سابقة ألوضاع عمال المناجم، أنھم وقد تب

، الذین كانوا یعیشون في المناطق الریفیة الواقعة في فلك من صغار الفالحین

 .ذه الطبقاتھا مثل ھتاحتضنعندما اندلعت الثورة المراكز المنجمیة، وبالتالي فإن 

  . الثورة، و بخاصة عمال المناجمفأینما كان ھناك عمال، إال وقاموا بدور ھام في 

ویمكن القول، من خالل دراستنا لبعض الحاالت، أن التحاق عمال المناجم 

بالثورة في بدایة انطالقھا، كان بدوافع في أغلبھا شخصیة، ولھا عالقة بوضعیة كل 

, ویبدو أن الدوافع السیاسیة واإلیدیولوجیة، لم تؤثر إال في نسبة قلیلة منھم. عنصر

  .أن الوعود الدعائیة لم یكن لھا سوى أثر بسیطكما 

ولكن بعد أن صاروا جزءا من الحركة الثوریة أمكنھم تعزیز والء انتمائھم، 

  .عن طریق التمذھب العقائدي واإلیدیولوجي

  

  .عسكریةلأوال المساھمة ا

 الذي زار مواقع المجاھدین في المنطقة ،أشار المراسل الصحفي الیوغسالفي

ا، ومكث فیھا مدة زمنیة معتبرة، وشھد على سیر الثورة فیھا إلى أن مجال دراستن

فالعمال تركوا .  سنواتأربعفي حال ھیجان منذ « : المقاومة في منطقة الونزة كانت

                                                
(1) ALLEG, op-cit, p. 110.  
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 التي ،مواقع عملھم في المنجم، وحملوا البنادق في أیدیھم للقتال من أجل الحقوق

  » )1(.دائم ضد أرباب العملاستحال علیھم نیلھا خالل سنوات من الكفاح ال

لقد كان عمال المناجم، بفضل تكونھم في خضم الصراعات السیاسیة، 

والنقابیة، واعون بالوضع العام، الذي كانوا یعیشون فیھ، سواء داخل المنجم أو 

خارجھ، والذي كان یتسم بسبب التسلط االستعماري، باإلجحاف في حقوقھم، وتسلط 

  .وسوء معاملتھم واحتقارھم، وھضم حقوقھمالمظالم المتنوعة علیھم، 

ولذلك، عندما انفجرت ثورة الفاتح من تشرین الثاني ـ نوفمبر، ارتموا في 

أحضانھا، وانخرطوا في العمل الثوري بكل حماس، والتفوا حول المبادئ النبیلة 

إقامة دولة جزائریة مستقلة، في إطار  "التي رفعتھا، وخاصة منھا الدعوة إلى 

  ."ئ اإلسالمیةالمباد

فبفضل روح التنظیم، واالنضباط المكتسب لدیھم، صاروا اإلطارات 

  .المتوسطة، وأحیانا العلیا لجیش التحریر، وجبھة التحریر الوطني

ویمكننا حصر مساھمة عمال المناجم في الثورة التحریریة، في نقطتین 

ثم توفیر األسباب االحتضان، والتنظیم، والحفاظ على استمراریتھا؛ : أساسیتین ھما

المادیة والبشریة لنجاحھا، من خالل تدبیر السالح، وجمع المعلومات عن العدو، 

  .  وتنفیذ العملیات الفدائیة ضده

، كّلفت قیادة الثورة بالونزة، أحد 1954فابتداء من شھر تموز ـ جویلیة 

 المناضلین بتوفیر السالح، واستغلت حریة حركتھ كتاجر متجول، لتبعد شكوك

ما بین ست إلى سبع قطع بین مقتناة، ... « وقد تم جمع . اإلدارة االستعماریة عنھا

  »)2(.وكلھا حفظت بمنزل محمد الطرابلسي بالونزة. ومھداة

                                                
(1) ZDRAVKO, op-cit., pp. 228–229. 

  .59. المرجع السابق، ص، بولحراف) 2(
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وذكر لي عامل سابق بمناجم الكویف، ومناضل مدني في صفوف جبھة 

ما قامت عند« ، في شھادتھ عن دور عمال المناجم في الثورة، أنھ،  الوطنيالتحریر

فمنھم من التحق بصفوف جیش التحریر، . الثورة، اغتنم الكثیر من العمال الفرصة

  .وھم كّثر، واستطیع أن أذكرھم لك جمیعا

؛ ومنھم من استمر یعمل في 1956 و1955فأغلبھم جّند ما بین سنوات 

المنجم، وفي نفس الوقت یناضل في صفوف جبھة التحریر، بتوفیر المتفجرات 

فكان العین التي ترى بھا الثورة، . تفجیر، ویقدم المعلومات واألخباروأجھزة ال

  »  )1(.واألذن التي تسمع بھا

كما ذكر لي مناضل مدني من العمال، أنھ كان یوفر المتفجرات للثوار، إما 

ثم یرسلھا مع . بسرقتھا أو بالتقلیل من كمیات العبوات التي یستعملھا في المنجم

 ،باإلضافة إلى أنھ كان یساعدھم في طریقة. المجاھدینعامل یدعى مسعي، إلى 

 من خالل رسم مخطط عن كیفیة ربط األسالك، وضبط ،وكیفیة استعمالھا

  )2(.الخ... الصواعق 

فالمؤكد أن عمال مناجم المنطقة فضاء بحثنا، ھم الذین أعّدوا للثورة، وھیئوا 

فواج األولى للمجاھدین، لھا األسباب الذاتیة، والموضوعیة لنجاحھا، وشكلوا األ

وبادروا بالعملیات الفدائیة األولى، المعلنة عن انطالقة شرارة الكفاح المسلح من 

  . أجل التحرر الوطني

فعلى سبیل المثال كان جل أعضاء فوج الونزة، الذي سبقت اإلشارة إلیھ، من 

  .كما كان قادة الثورة األوائل أیضا، من عمال المناجم. عمال المناجم

                                                
  .شهادة السيد يوسف بلغيث، المصدر السابق) 1(
  .مبروك نصايبية، المصدر السابق شهادة السيد )2(
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ي منطقة الكویف، تولى اإلعداد للثورة فیھا، وتفجیرھا، عامل منجمي وف

من جھة سوق أھراس،  فقد قِدم ُبعْید قیام الثورة،. )*(سابق، یدعى المكي جدیات

واجتمع ببعض رفقائھ السابقین من عمال المنجم، الذین توسم فیھم القدرة على 

یقة الثورة، وطبیعتھا، وبّین التضحیة، والروح الوطنیة العالیة، وأفصح لھم عن حق

لھم الدور المرتقب منھم في تزویدھا بالمال، والرجال للدفاع عن الوطن، والتضحیة 

في سبیل تحریره من ربقة االستعمار الفرنسي الغاشم، وإعادة بعث الدولة الجزائریة 

  .السّیدة

دوا لھ فما كان منھم إال أن لبوا داعیة الجھاد، واختاروا لھ بعض األسر، وجّن

  )1(.من كل واحدة مجاھدا، ووزعوا األمر بالتساوي علیھم، حتى ال یفشى أمر الثورة

كما التحق بھ العدید من عمال المناجم، بمنطقة الكویف، والمریج، وعین 

خاصة وأنھ اشتھر بقّوة جیشھ، ونجاح اشتباكاتھ، ضد . الزرقاء، لما علموا بأمره

، السید إبراھیم منسل، الذي خلفھ في قیادة ونذكر من أولئك العمال. جیش احتالل

وقد ساعد وجوده على رأس التنظیم الثوري، في انضمام . الثورة بعد التحاقھ بتونس

   )2 (.وذلك بفضل استقامتھ وخصالھ الحمیدة. أبناء المنطقة، والكثیر من العمال

وسبقت اإلشارة في ھذا البحث، إلى الدور الذي اضطلع بھ فوج الونزة، 

فقد ھیأت تلك النواة األولى . مكّون أساسا من عمال المناجم، في تفجیر الثورةال

للمناضلین الثوریین، الظروف المناسبة لتفجیر الثورة، من تدریب على القتال، وبذل 

  .الجھد في جمع األسلحة، والمال
                                                

 ناضل في صفوف. في مصلحة الصيانةالمكي جديات، من أبناء منطقة الكويف، اشتغل عامال في مناجم الكويف،      ) *(
التحق بصفوف الثورة التحريرية منذ اندالعها، وكلّف بقيادتها في منطقة          . الحركة الوطنية، في حزب حركة االنتصار     

، علـى إثـر   1959سنة استشهد في . خاض الكثير من العمليات الفدائية ضد مصالح االستعمار في المنطقة       . الكويف
  . ارتطام سيارته بلغم أرضي

  .يد يوسف بلغيث، المصدر السابقشهادة الس) 1(
  . نصايبية مبروك، المصدر السابق)2(
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فقد كانت مسألة توفیر السالح لضمان استمرار الثورة، من المسائل الشائكة 

وإذا كانت . )*(ة التي واجھھا قادة الثورة في بدایة اندالع الكفاح التحرريوالعویص

المنطقة السادسة من الوالیة األولى قد شھدت قبل قیام الثورة حركة نشاط تجاري 

من قبل بعض أبنائھا في تھریب األسلحة، والمتاجرة بھا مع الثوار التونسیین، مما 

 كذلك في باقي مناطق الوطن، وخاصة منھا سمح بتوفیر السالح، فإن الحال لم یكن

  .منطقة سوق أھراس التابعة للمنطقة الخامسة من الوالیة األولى

في األیام األولى ... « : فقد ذكر القائد الطاھر الزبیري، أن الثوار عرفوا،

كنا إذا قصدنا المواطنین نرید شأنا ... للثورة أزمة شدیدة الحّدة في السالح والذخیرة 

. ون الثورة، فإن المجاھدین المسلحین كانوا ھم الذین یتقدمون إلى المواطنینمن شؤ

وبرانیسھم متظاھرین ] ھكذا[أما المجاھدین الذین یحملون العصي تحت قشاشیبھم 

في ذلك أنھم مسلحون فإنھم یحرسوننا من بعید عندما نكون مختلطین 

  ».)1(بالمواطنین

م، إلى شراء بعض قطع األسلحة من عمد قادة الثورة في منطقة المناجحیث 

مواطنین في األریاف، أو أخذھا منھم عنوة إذا ما رفضوا، وكانوا إذا علموا بوجود 

قطعة سالح لدى مواطن ما، یقصدونھ لیال في جماعة، فیتقدم اثنان مسلحان، ویبقى 

اآلخرون بعیدا یحملون عصیا تحت جالبیبھم، كي یوھموه أنھم مسلحون، ویعطوا 

    )2(.عا للسكان بوجود جیش تحریر وطني حقیقي، منظم ومسلحانطبا

كما كانوا یوفرون سالحھم من عدوھم، من خالل الكمائن التي ینصبونھا 

فقد ذكرت مجلة المجاھد، لسان حال جبھة التحریر الوطني، في عدد تشرین . لجنوده
                                                

وهذا ما حدا بمسؤول الوالية األولى بنبولعيد إلى المخاطرة بنفسه عندما توجه إلى المشرق العربي لجلب السالح،                  )*(
  .حيث ألقت عليه مصالح العدو القبض في الحدود التونسية الليبية قبل أن يؤدي مهمته

  75. سابق صالمرجع الوال، زر) 1(
  .  66. زبيري، المصدر السابق، ص )2(
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حریر، من األسلحة التي بید جیش الت % 75، أن حوالي 1957الثاني ـ نوفمبر 

  .مأخوذة من الجیش الفرنسي

ي أعده أحد الجنراالت الفرنسیین، حول األسلحة التي ذویؤكد ذلك اإلحصاء، ال

حیث ذكر أن . 1961-1955غنمھا جیش التحریر من جیش االحتالل، بین سنوات 

 قطعة في 3633، إلى 1955 قطعة في سنة 628القطع التي تم غنمھا، ارتفعت من 

  )1(.1957سنة 

ر القائد الطاھر زبیري، أن قبل اندالع الثورة، كان من الصعب جدا  أن وأشا

وبما أنھ كّلف من طرف . یمتلك جزائري، قطعة سالح خارج سلطة الجیش الفرنسي

القائد باجي، بتوفیر السالح لفوج الونزة، استغل قرابة النسب التي تجمعھ مع أحد 

یعھ ما لدیھ، أو یدلھ على تجار السالح في السوق السوداء، وطلب منھ أن یب

األشخاص الذین باعھم أسلحة في المنطقة كي یبتاعھا من عندھم، أو إذا اقتضى 

   )2(.األمر أخذھا منھم عنوة

وفي الكویف، لما رغب العامل بشیر بوذراع، في صعود الجبل، واالنخراط 

ن في صفوف جیش التحریر الوطني، أجرى اتصاالت بالمناضلین المدنیین المكلفی

فاشترطت علیھ القیادة، جلب سالحھ معھ، حتى یقبل في بالتجنید، وحدثھم في األمر، 

  .صفوفھا

دعا وبما أن السالح صار نادرا، وسعره مرتفعا جدا في السوق السوداء، 

أقاربھ، إلى اجتماع في بیت كبیرھم، السید صالح بوذراع، وطلب منھم مساعدتھ في 

                                                
(1) FAIVR (Maurice), "L’A. L. N. extérieure face aux barrages frontaliers", Revue 
Internationale d'Histoire Militaire, No 76 – 1997, [en ligne]. Disponible sur < 
http://www3.stratisc.org/rihm_76_tdm.htm> (Page consultée le 4 mars 2005). 

  .50. زبيري، المصدر السابق، ص )2(
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ال، ومّكنوه من شراء بندقیة، وااللتحاق بصفوف اقتناء السالح، فساھموا ببعض الم

  )1(.المجاھدین

كما بذل القائد عمر جّبار، كل جھده قبل قیام الثورة، في توفیر السالح، ومنع 

الساكنة في المنطقة الحدودیة، من تسلیم أسلحتھم للثوار التونسیین، الذین كانوا 

، رّكز جھده في حل معضلة وعندما قامت الثورة. یتزودون بالسالح من الجزائریین

  .نقص السالح

فقد ذكر أحد مجاھدي القاعدة الشرقیة، أن الفضل في استمرار الثورة بعد 

، 1954من تشرین الثاني ـ نوفمبر الثامن عشر القضاء على القائد باجي وفوجھ، في 

ونشوب خالفات بین قیادة ناحیة سوق أھراس، وانفصالھا عن المنطقة الثانیة، إلى 

جم الونزة، في الحفاظ على استمراریة الثورة ائد عمر جّبار، العامل السابق في منالقا

   )2(.في المنطقة الحدودیة الشرقیة

حیث أعاد تقسیم نواحیھا، وعّین لھا قیادات جدیدة، وجّدد صفوف مجاھدیھا، 

وعندما منعت عنھ قیادة المنطقة الثانیة من التزود . وأبقى على جذوة الثورة فیھا

، لحل معضلة 1955ألسلحة، تطلع إلى قیادة المنطقة األولى باألوراس في سنة با

 آخر بقیادة غزالي بن عباس وفوجا ، فوجااألوراسقیادة إلیھ  أرسلت« : فـ. السالح

  »)3(.وراسي لتدعیم الناحیةحمد األأبقیادة 

كما لعب بعض عمال المناجم، دورا مھما في توفیر المتفجرات، سواء منھا 

ارود أو األلغام، من مواقع العمل، خاصة وأن شركات التعدین، كانت تستخدمھا الب

جموعي عولمي، أحمد ال: ففي منطقة بوخضرة، قام العمال. في تفجیر الصخور

                                                
  .مبروك نصايبية، المصدر السابق )1(
  .98. كافي، المصدر السابق، ص )2(
  . 46. ، ص، المصدر السابقعوادي )3(
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عولمي، یحي قنز، عباس بن صالح مكاحلیة، بتھریب حوالي قنطارین من مادة 

  .البارود

ما على متن سیارة من منطقة وبعد أن أضرموا النار في آالت المنجم، نقلوھ

     )1(.المْعلقة بمنجم بوخضرة، إلى جبل المسلولة، لتسلیمھا إلى المجاھدین

معارك سكك "وقد استعملت المتفجرات أیضا، في ما اصطلح علیھ باسم 

  .، دارت معارك حول شبكة سكك الحدید في منطقة المناجم1956 عامففي ". الحدید

خبار عن النشاط اإلسالمي، في عمالة قسنطینة، ذكر التقریر الشھري لإلفقد 

اتصاالت الشمال "، والصادر عن مصلحة 1955لشھر تشرین األول ـ أكتوبر 

مع أن نشاط المتمردین موزع بشكل غیر متساو في الزمان « : ، أنھ"إفریقي

والمكان، إال أنھ سجل في المجموع ارتفاعا ملموسا مقارنة بالشھر الماضي، خاصة 

  »)2(.مات على سكة الحدیدفي الھج

فرقة المشاة ، إلى أن "ھنري عالق"وأشار الكاتب والصحفي الفرنسي، 

واجھت وحدات صلبة من ... «  ،"بوفرأندري "المتحركة الثانیة، بقیادة الجنرال 

لقد اندلعت معارك . جیش التحریر، كانت تضاعف من ھجماتھا وأعمالھا التخریبیة

خاصة حول خط سكة الحدید، الرابط بین عنابة، حول سكك الحدید حقیقیة، وب

كانوا یشكلون منظمة ... ومناجم الونزة، والتي شارك فیھا عمال جزائریون 

وأمام تفاقم أعمال . متخصصة في تخریب سكة الحدید، بقیادة محمد بن أحمد لطرش

التخریب، حصل الجنرال في شھر نیسان ـ أبریل، على دعم من وحدة المظلیین 

    »)3(.ماریین الثالثة، ووحدة من مغاویر البحریةاالستع

                                                
  .، المصدر السابقالسيد مبروك نصايبيةشهادة  )1(
  .386. ر السابق، صأنظر نص التقرير في بوحارة، المصد )2(

(3) ALLEG, op-cit., p. 118. 
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أن بعد اندالع لقاء صحفي، في ، )*(الوطنیین بمصرلثورة اذكر بعض قادة كما 

. حركة القطارات في كامل الجزائر تنشط فقط تحت حمایة الجیش« : الثورة صارت

ملیات ولكن مجاھدینا كانوا یھاجمون القطارات باستمرار لدرجة أن العدید من الع

  » )1(.العسكریة كانت تتم فوق سكك الحدید

 من تلك الحقائق، إال أن قائد الناحیة العسكریة العاشرة بعنابة، العقید وبالرغم

أن تكون ، 1958 تموز ـ جویلیة 26، فند في مؤتمر صحفي عقده في "بالنشار"

تأتیة المتفجرات التي استعملت في الھجمات على مناجم المنطقة، وسكك الحدید، م

من مناجم الجزائر، وادعى أن مصدرھا ھو تونس، وأن السلطات العسكریة 

    )2(!الفرنسیة على علم بذلك 

وكان الھجوم على المناجم، وخطوط سكك الحدید، والمعسكرات یجري في 

ویتم بعد التنسیق بین . أغلب األحیان لیال، وفي طقس رديء، وبأعداد قلیلة

یین، وتحدث الغارات على مراكز الحراسة، بأقل عدد المجاھدین والمناضلین المدن

  )3(.ممكن من المجاھدین، وبأقصى ما یمكن من السرعة تجنبا للخسائر

. كما تفتقت عبقریة عمال المناجم في میدان الكفاح، وتفوقوا حتى على قادتھم

،  جیش التحریرحضر مجلس أحد فیالق، أنھ "زدرافكو"، الصحفيفقد ذكر المراسل 

  .ف فیھ قائد الفیلق بقائد كتیبة، كان یعمل قبل التحاقھ بالثورة عامال في منجماستخال

 ه،حدى المرات على قائدإ كان قد أشار في ،وأضاف أن ھذا العامل المجاھد

  . والعتاد، ألنھا كانت تفوقھم في العدة،باالمتناع عن مقارعة قوات جیش العدو

 أیام، فقد فیھا المجاھدون ثالثة فرفض القائد ودخل معركة غیر متكافئة، دامت
                                                

 . أحمد فرانسيس،توفيق المدني، األمين دباغين: القادة هم )*(
(1) ZDRAVKO, op-cit., p. 188. 
(2) Société de l'Ouenza, division de Bou-khadra, AS/LB, n° 1, Compte rendu de la 
Conférence, p. 6 

  .1960 ديسمبر 12ي المجاهد، عدد أنظر تفصيال عن هذا ف) 3(
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  )1(. مجاھدعشرون و،مساعد القائد للشؤون العسكریةو ،محافظ الفیلق: الجزائریون

أیضا ساھم المناضلون، في تنفیذ عملیات فدائیة، طالت المنشآت القاعدیة في 

المراكز المنجمیة، للضغط على الدوائر الرأسمالیة الفرنسیة المتحالفة مع السلطات 

شّدة العقوبات المسّلطة وكانت العملیات تتكرر من حین إلى آخر، رغم . ستعماریةاال

  .على كل من تسول لھ نفسھ فعل ذلك

فقد قام عامل في منجم بوخضرة، یدعى محمد الطاھر بن الحفصي ھوام، 

األسالك، والروابط المعدنیة، التي تقوم بدور استراتیجي في جر عربات نقل بقطع 

ولدى .  محطة القطار، التي كان یشحن منھا المعدن إلى میناء عنابةخام الحدید إلى

في الجبال، وظل الوطني اكتشاف أمره، سارع بااللتحاق بصفوف جیش التحریر 

یجاھد إلى أن سقط شھیدا في معركة جبل الذروة، في شھر كانون األول ـ دیسمبر 

1957.  

ي یرتكز علیھا العمل المناضلون المدنیون، ھم القاعدة األساسیة التوكان 

وكانوا یمثلون صنف جدید من . الفدائي، ویتوقف علیھا نجاح العملیات العسكریة

عناصر جیش التحریر في الحواضر، ال یرتدي بّزات عسكریة، ویضطلع بمھامھ 

في الھجوم على مراكز الشرطة والدرك، وحرق المباني العمومیة، وتصفیة الخونة، 

  .وعمالء المصالح األمنیة

كما كانوا یحفرون األنفاق للمجاھدین، أسفل الحاجز الحدودي المكھرب، 

  . ویحّددون لھم المكان الذي یعبرون منھ

 من 20عندما قّرر قائد المنطقة الثانیة، یوسف زیغوت، شن ھجوم كاسح في 

، عقد اجتماعا في معقلھ، شارك فیھ وفدا من منطقة المناجم 1955آب ـ أوت 

بوقالز، وبعد انتھاء  عمارة ،ةی عالوة بشایر،سياورحمد األأ: یتكون منالحدودیة، 
                                                

(1) ZDRAVKO, op-cit., p. 74. 
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منطقة الواقعة في بال ،عملیات ھجومیةتنفیذ شرعوا في المداوالت وتوزیع المھام، 

   )1(. وعنابةالونزة الرابط بین ،شمال خط سكة الحدید

وبذلك، شارك عمال المناجم، بتلك العملیات الفدائیة، في مخطط قیادة المنطقة 

لثانیة للتخفیف الضغط على المنطقة األولى؛ األمر الذي لم یكن معروفا للباحثین من ا

حیث لم تشر أي دراسة تاریخیة، حول ھجومات الشمال القسنطیني، من التي . قبل

اطلعت علیھا، سواء كانت جزائریة أو فرنسیة، إلى مساھمة المنطقة فضاء بحثنا في 

  .   تلك الھجمات

 لألعمال ئیةحصااإلمعطیات ال من مجموعة أیضا،ھم یستشف دوركما 

من  وضرب بنیتھ التحتیة، و،ذوھا ضد مصالح االستعمار الفرنسي التي نّف،الثوریة

   )*(. في صفوف جیش التحریر الوطنيھم،من الموجود الفعلي للمجاھدین

تبرز لنا بعض أشكال تلك المقاومة، في دوریة اإلضرابات التي قادوھا و

خصوصا لتخلید ذكرى الفاتح من تشرین تجابة ألوامر قیادة الثورة، بانتظام، اس

والدعم  آب ـ أوت، العشرین منالثاني ـ نوفمبر، والخامس من تموز ـ جویلیة، و 

المالي الذي قدموه من خالل االشتراكات، وتدبیر المتفجرات من مواقع العمل، وفي 

وقد أبرزت من خالل  .ذھاإعداد الخطط الھجومیة على المراكز المنجمیة وتنفی

  .مباحث ھذا الفصل، إسھاماتھم في الثورة

فقد تصدوا بكل بسالة، رغم قلة األسلحة، وضعف التسلیح، لقوات االستعمار 

المتعددة، وسیاساتھ القمعیة المتنوعة، وأثبتوا لھ من خالل أنشطتھم الفدائیة 

جیش التحریر موجود المحدودة، أن الثورة التحریریة الجزائریة أمر واقع، وأن 

  . والنفیسفعل، وأنھم أصحاب أھداف ماضین في تحقیقھا، وباذلین من أجلھا بالنفس

                                                
  . 48. ، صعوادي، المصدر السابق) 1(
  .  المراكز المنجمية في مالحق هذا البحثيعض أنظر اإلحصاءات الخاصة بالعمليات الفدائية، في ) *(
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العامل السابق في  ، السید عماري طراد،ویتبین من اإلحصاء الذي دّون فیھ

 العملیات العسكریة التي شارك مناجم الونزة، ثم الضابط في صفوف جیش التحریر،

، أنھا لونزة، بحكم مكانتھ كقائد لفصیلة، في منطقة ا1959-1956فیھا بین سنوات 

     )1(.كانت تتراوح بین اشتباكات، وھجمات، وكمائن

، في منطقة المناجم، 1956كما ذكر لي، بأن الكفاح المسلح تعّمم في نھایة سنة 

 بعض العمال في صفوف الثورة، وتعاطف البعض واشتد، وتدعم بفضل انخراط

  )2(.تقدیم المساعدات المختلفةاآلخر، الذي اكتفى ب

فابتداء من السنة الثانیة، من عمر الثورة، زرع جیش التحریر بقوة في مختلف 

جھات المنطقة فضاء بحثنا، وتعّددت المناطق الخطیرة، وغطت شیئا فشیئا 

، وتوسعت دائرة المعارك، استوطنت الحرب في كل مكانالمرتفعات الجبلیة فیھا، و

  .تلو واألخرى من قبلالواحدة ش االحتالل إلى شن حركة تمشیط جیقیادة مما حدا ب

، الذي نشر أیام قبل إضراب الثمانیة أیام، "میري"وقد أعطى تقریر السید 

ال توجد في « : ث ذكر أنھلمحة تقریبیة عن واقع الحرب الدائرة في الجزائر، حی

ستطیع المغامرة ال أحد ی. الوقت الراھن، خارج المدن، منطقة أمنیة في الجزائر

 من نصوبةبدون حرس، ألیس دائما من الضمان، إذا ما اعتبرنا عدد الكمائن الم

  »)3(.طرف المتمردین على طرقات عماالتنا

كانت تسند إلى العمال المجاھدین، مھام زرع العبوات الناسفة، في طریق 

لغام في اآللیات العسكریة لجیش العدو الفرنسي، نظرا لخبرتھم السابقة بزرع األ

  .المناجم

  
                                                

   .أنظر نسخة من ذلك اإلحصاء في المالحق )1(
  .قاب المصدر الس شھادة السید عماري طراد،)2(

(3) Cité par SARI, op-cit., p. 44. 
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فكثیرا ما كانت تسند للمجاھد، والعامل السابق في المنجم بوخضرة، عبد اهللا 

، بزرع 1958ف في شھر آب ـ أوت كّل ھوقد ذكر لي أن. زرع ألغامشارني، مھمة 

في الطریق الرابط بین بوخضرة، ومشتة أوالد نصر، الذي كانت تمر منھ آلیات لغم 

ب في تدمیر عربة من نوع جیب، وقتل من فیھا، وألحق العدو باستمرار، مما تسب

  )1(.أضرارا بدبابة

وبذلك تضاعفت الھجمات الفدائیة في المراكز المنجمیة، وكانت تمثل امتدادا 

في الواقع، كانت مجموعات جیش «  .للمعارك الجاریة في المناطق المجاورة

  »)2(. والشرطةالتحریر الصغیرة، والفدائیین، ھم من یھاجم أھداف الجیش،

جو ال أمني، وإجبار الجیش والشرطة وكان الھدف من العملیات الفدائیة، خلق 

      )3(.على مضاعفة احتیاطھم، ومضاعفة عدد حراسھم

حیث شنوا ضّده عدة . كما ساھموا، في معارك الحاجز المكھرب بشكل فّعال

.  عدد كبیر منھمعملیات تخریبیة، واخترقوه في الكثیر من المرات، واستشھد عنده

خاصة وأنھ كانت توجد مراكز بالحدود، خاصة بالعبور، مثل مركز وادي مالق، 

یقیم فیھ أفراد جیش التحریر من أبناء منطقة المناجم، وتدخل منھ مجموعات صغیرة 

   )4(.إلى ما بعد خط شال، كانت تستبدل في كل شھر

 الشرقیة، عرفت منطقة الحدودویذكر أحد ضباط جیش التحریر الوطني، أن 

بعد مؤتمر الصومام، تمركز عدد كبیر من الجنود في األراضي التونسیة، وتنوع في 

وقد قدم أغلب الجنود من الوالیتین األولى والثانیة، ومن القاعدة . تشكیلة الوحدات

  )5(.الشرقیة
                                                

  . 2005جوان من حزيران ـ  25شهادة أدلى بها إلي، السيد عبد اهللا شارني، في بيته، يوم  )1(
(2) ALLEG, op. cit, p. 181.  
(3) Ibid, p. 187. 
(4) ZDRAVKO, op-cit., p. 12. 

  . 284. بوحارة، المصدر السابق، ص )5(
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الحدودي، " حاجز الموت"وقد ساعدت قوافل السالح، التي كانت تدخل عبر 

جیش التحریر في لجھوزیة العسكریة العمال الثوار، في تدعیم على أكتاف ال

  .المناطق الداخلیة، والحفاظ على الروح القتالیة لدى عناصره

" موریس"وأدى التحرش المستمر، من قبل مجاھدي المنطقة، بخط 

الفرنسي، إلى إقامة االحتالل المكھرب، وصمودھم في وجھ الترسانة الحربیة لجیش 

" شال"، ھو خط 1958 عامثان، في مكھربا  اریة الفرنسیة حاجزالسلطات العسك

  )1(. إلى الثوارمراقبة تسلل السالحلالمكھرب، 

وبالرغم من ذلك، استمرت قوافل السالح في العبور، وتمكنت من اختراقھ 

، في شھر شباط ـ "للمكتب الثاني"حیث ذكر تقریر . بواسطة مجموعات صغیرة

جیش التحریر الوطني المستعملة لعبور الحاجز ، أن ثلث قوات 1959فیفري 

المكھرب، تمكنت من التسلل إلى الداخل في منطقة مرسط، والمشروحة، وجنوب 

   )2(.نقرین

باإلضافة إلى استھدافھم المراكز المنجمیة، كلما سنحت لھم الفرصة، لدك 

 وتساھم مصالح الشركات االحتكاریة، التي كانت توفر المال الالزم لجیش االحتالل،

بذلك في عرقلة الثورة التحریریة، والحیلولة دون بلوغ أھدافھا؛ والمساھمة في 

، على الفرنسيجیش التخفیف الضغط العسكري على معاقل الثوار، بإجبار قیادة 

  . تسخیر عدد كبیر من وحداتھا القتالیة في حراسة تلك المنشآت االقتصادیة الحیویة

  الصادر في شھر،السادس ھانسیة، في عددالفر" لومند"فقد أشارت جریدة 

، أثناء تعلیقھا على ھجوم شنھ جیش التحریر الوطني على 1957حزیران ـ جوان 

الوطني  فإن فرق جیش التحریر ،خط موریسبالنسبة لأما « : جم الونزة، بالقولامن
                                                

(1) FAIVRE, op-cit., p. 157. 
  : أنظر تقارير المكتب الثاني في )2(

1H 1426/1 et 2. 
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تشن ھجمات متواصلة ، بین الحدود وخط موریس" المنطقة المیتة"المقیمة في 

علیھ، وتخربھ في جھات عدیدة، كما تھاجم بانتظام مركز الونزة منتظمة 

فتجمد بذلك فرقا ضخمة من .  والمراكز الواقعة على طول الحدود،االقتصادي

  » )1(. وتجبرھا على مالزمة الخط المكھرب،الجیش الفرنسي

ویمكننا القول، من خالل دراستنا بعض العینات من عمال المناجم الثوریین، 

ق عمال المناجم بالثورة في بدایة انطالقھا، كانت بدوافع في أغلبھا أن التحا

  .شخصیة، ولھا عالقة بوضعیة كل عنصر

كما ,  لم تؤثر إال في نسبة قلیلة منھم،ویبدو أن الدوافع السیاسیة واإلیدیولوجیة

ولكن بعد أن صاروا جزءا من . أن الوعود الدعائیة لم یكن لھا سوى أثر بسیط

  .ریة، أمكنھم تعزیز والء انتمائھم العقائدي، واإلیدیولوجيالحركة الثو

فالعامل األساس في مقاومة جیش التحریر، في المنطقة فضاء یحثنا، وصموده 

أمام تفوق عدوه، كان بال شك االنخراط المتنامي باستمرار لفئة العمال الجزائریین، 

وفھم، وتمزق في الكفاح من أجل التحریر، ونتیجة لحدوث تحول نفسي في صف

الحواجز الداخلیة، التي كانت تفصل بینھم، واندفاعھم إلى مواجھة مصیرھم 

بشجاعة خارقة، وصمود رائع، وتصمیم على ربح معركة التحریر الوطني، 

 .وتحقیق االستقالل التام للجزائر

  

  .المالیةالمساھمة : اثانی

أشنھو، أن ثورة ابن عبد اللطیف  الخبیر االقتصادي الجزائري، األستاذ ؤكدی

الفاتح من تشرین الثاني ـ نوفمبر، اندلعت في فترة عرف فیھا االقتصاد 

 على صعید االستخدام المنتج، ...« االستعماري، ركودا في تراكم رأس المال، 
                                                

  .12. ، ص1958نوفمبر تشرين الثاني ـ  1، خاص 31 عدد ،المجاهدورد في  )1(
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ففي .  والصناعي، والمنجمي،وبالتالي بشكل أساس على صعید النشاط الزراعي

 حسب اإلحصاءات ،دام بشكل بارزقطاع اإلنتاج المنجمي لم یزداد االستخ

 الذي كان قطاعا نشیطا قبل ة، االستخراجیاتإذا اعتبرنا قطاع الصناعو.  ..الرسمیة

  »)1(.األزمة، نالحظ أن الوضع لم یعد ممتازا منذ فترة طویلة

من الرأسمالیة النامیة إلى الرأسمالیة المتأزمة، اقتصاد الجزائر فعندما انتقل 

ي الجزائري، وأدى في نھایة المطاف إلى اندالع ثورة تطور النضال السیاس

  )2(.وبالتالي القضاء على الوجود الفرنسيالتحریر الوطني، 

غیر أننا نعتقد، بأن المسألة الجزائریة، لم تكن في یوم من األیام ذات منحى 

إنھاء  في امناھا الجذري كحّلكان اقتصادي أو اجتماعي، بل قضیة سیاسیة، 

  .  عادة بعث الدولة الجزائریة العربیة المسلمةل، وإالتحاال

إلى أوضاع عمال المناجم، من ھذه األطروحة وقد تعرضنا في الفصل الثاني 

وظروفھم العامة، وعرفنا حال البؤس، والشقاء التي كانوا یحیونھا في المراكز 

ك، ومع ذل. المنجمیة وفي مواقع العمل، التي اتسمت بالخطورة، والتفرقة العنصریة

  . لم یبخلوا على الثورة عندما طلبت منھم المساعدة

عشیة اندالع الثورة الجزائریة، كانت القیادة الثوریة، تتوفر فقط، على واحد 

ملیون فرنك قدیم؛ وكانت تقدر، أمام غطرسة السلطات االستعماریة، ورفضھا 

ن أمد االنصیاع لألمر الواقع، وقبول الدعوة بالتفاوض حول تقریر المصیر، بأ

 ولذا اعتمدت منذ الوھلة ؛الكفاح المسلح طویل، وشاق، ویتطلب تمویال متزایدا

  .األولى، على الشعب الجزائري في توفیر المصادر المالیة من الداخل

                                                
  .314-312. ، ص، المرجع السابقبن اشنهوا )1(
  .304. ، صالمرجع نفسه )2(
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فقد فرضت على مختلف فئاتھ، أنظمة ضریبیة، اتخذت في البدایة، شكل 

لربح، أو الماشیة أو أو االقتطاع على اضریبة منظمة، مثل الضریبة على الدخل، 

 والعطایا في المرتبة الثانیة بعد الضریبة في ،وتأتي الھبات. المحاصیل الزراعیة

  .تمویل الثورة

 بعض المال ، من حین إلى آخروندفعی ین، األوربیبعض المستوطنینكما كان 

حفاظا على مصالحھم االقتصادیة؛ وساھمت  ، في شكل ھباتلقیادة الثورة،

 .ھاات على نشاطفدائیةمن انعكاسات األعمال ال، خوفا )*(ة أوربیةمؤسسات اقتصادی

وكان كل من یمتنع عن الدفع أو المساھمة، یعتبر في نظر القیادة الثوریة، معرقال 

   )1(.للسیر الحسن للمداخیل المالیة للثورة

ومع ذلك كان ھناك من یتھرب من الدفع، إما لقلة وعي، أو لخسة في 

  .من انتقام السلطة االستعماریةاألخالق، أو لخوف 

حول  ،1957ریل بأنیسان ـ ، مؤرخ في "الثانيلمكتب ا"تقریر في  فقد ورد

یبدو أن الضرائب التي  « :الجزائریین للمال من السكان قیادة الثورةتحصیل 

یفرضھا المتمردون باتت تحصل بصعوبة؛ فالوشایات صارت كثیرة، وصارت تقدم 

  »)2(...إلینا طلبات للحمایة 

ولم ُیعتمد على مساعدات المغتربین في أوربا، إال بعد تأسیس فیدرالیة فرنسا؛ 

وعلى مساعدات الدول الصدیقة والشقیقة، إال بعد أن ُنقلت القضیة الجزائریة إلى 

  . الساحة الدولیة، واكتسبت المعركة الدبلوماسیة

                                                
اية الثورة بقيادتها في المنطقة، وتناقش معهم حول ضرورة في بد" جنجنبر"اتصل مسؤول منجم الكويف السيد  )*(

 . في هذا المقام" السيد جنجنبر"تلخيص قصة ابن صاحب مناجم الكويف 

 .200-199. كافي، المصدر السابق، ص )1(
(2) Rapport mensuel, 2e Bureau Constantine, S.H.A.T *1H1449, cité par HARBI, op-cit., p. 
173. 
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، أن جبھة ، الفرنسیة"المصلحة التاریخیة للجیش البري"فقد قّدر أرشیف 

 ملیار فرنك قدیم، من 10,2 و9، بین 1957التحریر الوطني، حصلت في سنة 

  . 1959ملیار في سنة  8,8داخل الجزائر؛ وحوالي 

 10أكثر من ب ،مساعدات مالیة خارجیةعلى  ،1958عام في بینما حصلت 

  )1(.رنك في السنةملیار ف

، عشیة وقف القتال كانت  التحریر الوطنيجبھة« , وذكر المؤرخ حربي، أن

  » )2(. شھریارنك قدیم في تستفید من حوالي ملیار،1962في شھر آذار ـ مارس 

كان نظام جمع االشتراكات، والتبرعات، یتم في غالب األحیان، بطریقة غیر 

فكان یتم تكلیف مناضل أو اثنان، بجمع األموال في دائرة خاصة أو قطاع . نظامیة

 التي یرتادھا الناس بكثرة، ،المرافق العمومیةت من مھني معین، أو في غالب الحاال

   )3(.كي ال یجلب انتباه السلطات االستعماریة

فعلى سبیل المثال، كلفت قیادة الثورة في منطقة الونزة، بعض العمال بالمنجم، 

كانوا من القیادیین النقابیین، بتولي جمع االشتراكات من العمال الجزائریین، مقابل 

وكانت المبالغ . راك لكل عامل علیھ ختم جیش التحریر الوطنيدفع وصل اشت

   )4(.المحّصلة، تجمع قبل نقلھا نحو مختلف مراكز الصرف، في مكان واحد

وقد تم اختیارھم على أساس الثقة، التي كانوا یتحلون بھا في أوساط العمال، 

  .والتي أھلتھم ألن یكونوا مفوضین عنھم لدى إدارة الشركة

   

                                                
(1) HARBI, ibid, p. 732. 
(2) Ibid, pp. 730-731. 

  .184. كافي، المصدر السابق، ص) 3(
(4) HARBI, op-cit, p. 732. 
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 الساكنة في منطقة المناجم، الصادرة عن ،ة الدائمة والمتعددة األنواعالمعونف

من مواصلة الكفاح الثوار الجزائریین نت ، قد مّكمنھا شریحة العمالوخاصة 

المأوى ، بفضل توفیر المال، والسمك في الماء، والتحرك بین ظھرانیھم مثل المسلح

تفاھة  على الرغم یلة فترة الحرب،طلم تنقطع ، والتي  والمساعدات المادیة،والتموین

، والحصار العسكري، اشتداد القمع االستعماري، والمالیة المتاحةإمكانیاتھم 

  . وخطورة اإلقدام على مثل ھذا الفعل

جاك " في مذكرة وجھھا الجنرال ،اعتبرت القیادة العامة للجیش الفرنسيفقد 

، أن 1959نوفمبر  ـ شھر تشرین الثاني في ،إلى وزیر العدل الفرنسي" ماصو

 وفقا ، یجب أن تكون"التنظیم الجماھیري لجبھة التحریر الوطني"محاكمة أعضاء 

  . الخاصة بجرائم الخیانة العظمى والتآمر مع العدو،ألحكام مواد قانون العقوبات

یجب أن تماثل المساعدات المادیة أو المعنویة المقدمة  « :حیث كتب یقول

وبناء علیھ، . تكبة من نفس النوع لصالح جیش قوة معادیة الجریمة المر،للمتمردین

یجب على سبیل المثال، اعتبار توزیع الذخیرة، جمع التبرعات لصالح جبھة 

التحریر، نقل المعلومات العسكریة للمنظمات المتمردة، جرائم مقترفة في صالح قوة 

  »)1(.معادیة

خضر قایدي، قد اندھشوا وإذا كان بقیة العمال الجزائریون، كما یقول السید ل

في بدایة األمر، لسماعھم خبر اندالع الثورة، ولم یكونوا ینتظرون مثل ھذا الحدث، 

« : وتساءلوا عن أصحابھ، وعن مسئولیھم الحقیقیین، واعتبره المسؤولین النقابیین

فرصة ووسیلة لتحریك العمال من أجل مطالبھم، وتحریك النضال بجمیع أشكالھ 

 وبالتالي توجب علینا ؛ق البرنامج المطلبي المعد خالل الندوة الخامسة وتحقی،لتطبیق

                                                
  :ورد في) 1(

FAVROD (Charles-Henri), "Le F.L.N et l'Algérie", Plon, Paris 1962, p. 228. 
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 فإن عمال مناجم المنطقة فضاء بحثنا، كانوا »)1(؛ والمظاھرات،تسریع اإلضرابات

  . ھم أصحاب الحدث الكبیر، والمسئولین عنھ بامتیاز

 ودفع ،جمیع الجزائریین، كل حسب قدرتھ المساھمةفلقد كان مطلوبا من 

 في البدایة واجھ الثوار األوائل، .تراكات إلى الجبھة وفقا لجداول محّددةاالش

صعوبات كبیرة في تحصیل المال، ألن الناس تفاجئوا بالحدث الكبیر الذي وقع لیلة 

  .الفاتح من تشرین الثاني ـ نوفمبر، ولم یدركوا حقیقتھ في التو

تزاید تدریجیا  ولكن بعد أن اتضحت األمور، وانجلى الضباب على أعینھم،

 ،وصار جمیع الجزائریین تقریبا ،1957- 1956بین سنوات بالمال، عدد المشتركین 

  )2(.طنيوحریر التال في جبھة اتعلى اتصال مع محصلي االشتراك

ولم یقتصر دور العمال المناجم، في ثورة التحریر على المساھمة، واإلسناد 

 ودفع االشتراكات، حیث أن المال ھو العسكري فقط، بل تعداه إلى المساھمة المالیة،

  .عصب أي ثورة في العالم؛ وتوفیر المؤن ألفراد جیش التحریر الوطني

فقد ذكر لي أحد العمال الثوار، أنھم كانوا یشترون المؤن بمالھم الخاص، وأن 
 مناضلین 10 إلى 7كان یوجد في كل دوار « : وأضاف. الشعب ھو الذي یوفرھا

كنا نجند األشخاص الذین نثق فیھم . المؤونة لنافھم باقتناء ا نكّلكنو ؛الشعبمن أبناء 

وكنا نكلفھم أیضا بتقصي األخبار . والذین یوجد من بین أھلھم وذویھم مجاھدین معنا

 ،اقتناء المؤن للمجاھدین: فكان من مھام المناضلین .وجمع المعلومات وتبلیغھا لنا

  »)3(.تنفیذ بعض العملیاتو ، الحراسة،جمع األخبار

فبالرغم من ھبوط دخولھم النقدیة، وحاجتھم الماسة للمال، والثقل الضریبي 

الذي كان واقعا علیھم، إال أن عمال المناجم، قبلوا عن طیب خاطر، المساھمة مالیا 
                                                

(1) DJABI, op-cit., p. 190. 
(2) MEYNIER, op-cit., p. 154. 

  .2008 جانفي 15في بيته بالونزة في بيته بتاريخ " لصناب"ريته مع السيد ميداقين محمد المدعو حوار أج )3(
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وھذا بعكس ما ذكره السید علي كافي في ". الضریبة الوطنیة"في الثورة أو دفع 

قطاع العمال والموظفین ـ خاصة سكان المدن ـ یفلت « :  قال بأنمذكراتھ، عندما

وھكذا فإن عددا من المشتركین في ھذین ... عموما من رقابة منظمة المنطقة 

  »  )1(.القطاعین ھو ضعیف نسبیا

 ،من الصعب جداكان  ،في بدایة الثورةویشھد بعض العمال المناضلین، أن 

مراقبین  واكانفالعمال  )*(.للثورةمنھ راك  وطلب دفع االشت،ملاعأي  باالتصال

، باستمرار من قبل مسؤولیھم المباشرین، وازدادت الرقابة علیھم لما قامت الثورة

  . التحق البعض منھم بصفوفھاو

 كانوا مكلفین، بجمع االشتراكات من عمال ممن،  المناضلینوذكر أحد العمال

وجعلتھم  ،القضیة الوطنیةأھداف بإقناعھم قد نجحت في ل« : ، قائالمنجم الكویف

 : االشتراك، الذي قّدرتھ القیادة المحلیة للثورة في البدایة، بـمبلغیلتزمون بتقدیم 

وكنت أیضا أجمع .  فرنك1500ثم خفضتھ بعد ذلك إلى . رنك قدیم ف5000

  »)2(.االشتراكات من الفالحین في دواري

ة التحریریة، كان رئیس ویضیف عامل آخر، في شھادتھ، أّن في بدایة الثور

 2000 فرنك، وبقیة العمال 2500 فرنك، والعامل المنجمي، 5000المركز، یدفع 

 فرنك، مبلغا كبیرا، بالنسبة لعامل یتقاضى راتبا شھریا ال 5000 ویعد مبلغ )3(.فرنك

.  ألف فرنك قدیم، ویعیل عددا كبیرا من األفراد في أسرتھ20یتجاوز في المتوسط 

                                                
 .200.  كافي، المصدر السابق، ص)1(

". كيلو لحم: "ذكر لي بعض عمال مناجم الكويف، أن خالل الثورة، كانت كلمة السر الخاصة بجمع االشتراك هي )*(
  ." أريد منك ماال، ألشتري كيلو لحم: " ول للمعني، عند حلول وقت التحصيلفكان المسؤول على جمع االشتراك، يق

  .شهادة السيد يوسف بلغيث ، المصدر السابق) 2(
  .شهادة السيد مبروك نصايبية، المصدر السابق) 3(
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ر مما كان یدفعھ العامل المغترب، الذي كان أجره یتراوح في المتوسط كما یعد أكب

   )1(.رنك قدیم ألف ف70و ألف 60بین 

ونعتقد أن سبب التخفیض في قیمة االشتراكات، جاء بعدما تحسنت مداخیل 

الثورة من المساعدات المالیة الخارجیة، سواء من أموال العمال المھاجرین أو من 

  . دیقةالدول الشقیقة والص

وذكر لي أحد المجاھدین من الونزة، أنھ استدعي قبل التحاقھ بالمقاومة 

جم امنالمسلحة، من القائد عمر جّبار، وكّلف رسمیا بجمع االشتراكات من عمال 

 المبلغ واحد منھم علىكل  منیحّصل  عامل، 20كان مسؤوال على نحو و. الونزة

  .بة حدیدیة للحلویاتوكان یجمع األموال في عل. یاشھرھ المحّدد ل

 13 إلى غایة یوم السبت ،جمع االشتراكات من العمالواصل  ،ویضیف أّنھ

، حیث داھم رجال الدرك الفرنسي، بیتھ في ذلك الیوم، 1955أكتوبر تشرین األول ـ 

 فبلغھ خبر المداھمة من أحد جیرانھ، مما اضطره إلى الصعود إلى .ولم تجده

  )2(.الجبل

لجزائري، كان في عھد االستعمار الفرنسي، مقسما إلى وبما أن المجتمع ا

قبائل، والقبیلة إلى فرق؛ وكان یعیش في دواویر، ومشتات، وكانت كل مشتة خاصة 

بفرقة معینة، فإن قیادة الثورة في بدایة االنطالقة، حافظت على ھذا التقسیم، وعیّنت 

ات واالشتراكات من كما مر معنا، مسؤوال مدنیا لكل مشتة، وكلفتھ بجمع التبرع

  .السكان

ففي منطقة الكویف، كانت قیادة الثورة . ولم تشذ منطقة المناجم عن ھذه القاعدة

تختار من كل فرقة أو مشتة، أحد أبنائھا ممن تتوسم فیھم الثقة واإلخالص، وتكّلفھ 
                                                

  :أنظر أيضا) 1(
ALLEG, op-cit., p. 562. 

  . شهادة السيد عماري طراد، المصدر السابق )2(



 .            من الثورةالمناجم موقف عمال : 3 ـ                 المبحث الثالثالفصل 
 

 289

بجمع االشتراكات، والتبرعات، والمساعدات، وذلك كي تطمئن الناس، وتنزع من 

   )1(.خوف والریبةأنفسھم ال

ن المناضلون من العمال  كا،1956-1955الفترة بین خالل ، والبدایةفي 

جیش إلى قیادة مباشرة ونھا دفعالمكلفین بجمع االشتراكات والتبرعات للثورة، ی

  .طنيوحریر التال

وفي منطقة الكویف، یذكر أحد الشھود، أن العمال كانوا یدفعون اشتراكاتھم 

ولكنھم توقفوا عن الدفع بعدما أحیط . جبھة التحریر الوطنيإلى المناضلین في 

المركز المنجمي باألسالك الشائكة، وبات مراقبا لیال نھارا، من قبل وحدات جیش 

   )2(.الفرنسياالحتالل 

اللجنة السیاسیة لجبھة : "أطلق علیھا اسم ،الجیشأفراد تشكلت لجان من ثم 

االشتراكات ف بجمع المناضل المكّلصارت ھي الوسیط بین  ،" الوطنيالتحریر

  . والعمال،التبرعاتو

كناشات ، مقابل تسلیمھ الوم وتأخذ منھ مباشرة األ،بیتھكانت تتصل بھ في ف

الت خاصة باالشتراكات، وأخرى خاصة بالتبرعات ُصالت، وكانت ھناك ُوُصالُو

  )3(.العینیة تشمل األلبسة، واألحذیة

 تتولى إعداد تقریرا ،تبرعات في الونزةوكانت الجھة المسؤولة على جمع ال

شھریا عن حالة العمال، وتعد بیانا مفصال عن قیمة االشتراكات، وملحقا عن 

  )4(.مثل منحة الحمولةمن المستخدم، یأخذونھا كانوا  والمنح التي ،أجورھم

                                                
  .د مبروك نصايبية، المصدر السابقشهادة السي) 1(
  . هسنفالمصدر  )2(
  . شهادة السيد عماري طراد، المصدر السابق )3(
  .  المصدر نفسه)4(
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التي تشمل الونزة، إلى مساھمة و ، القیادة الثوریة بالمنطقة الثالثةتقاریرفید تو 

 في تقدیم الدعم المالي من خالل دفعھم ،ل المناجم ممن لم یلتحقوا بالثورةعما

وذكر لي المجاھد عماري طراد، أن المبالغ كانت تختلف  .االشتراكات، واإلعانات

من شھر إلى آخر بحسب مداخیل العمال، التي كانت تختلف من شھر إلى آخر بفعل 

في ، ورنك قدیمفألف  30مبلغ  جمعت ،في بعض األشھر« : وأضاف. عوامل عدیدة

 وصل علیھ طابع جیش  األمر،، وكان یدفع للمشترك في بدایةألف 20أشھر أخرى 

 ابتداء من" الوطنيجبھة التحریر "اقتصر على عبارة ، ثم  الوطنیینوجبھة التحریر

  » )1(.1958 عام

إلیھا، في مواجھة عدوھا، حدث الثورة ، وحاجة ونظرا ألھمیة تلك األموال

منطقة  األوراس، والقاعدة الشرقیة، حول السیطرة على تيقیادافس شدید بین تن

  .ھاعمالمن شتراكات االلتحصیل أموال المناجم، 

مارس آذار ـ  31جم الونزة، مؤرخ في اتقریر عن حالة العمال بمنفي  جاءفقد 

قیة، ، وصادر عن قیادة الكتیبة الثامنة، التابع للقسمة الرابعة بالقاعدة الشر1958

وأما من ناحیة اإلخوان التابعین « : ھ إلى المالزم السیاسي للكتیبة الثامنةوموّج

] ھكذا[ إنھم ال یزالون یرسلون التھدیدات لعمال منجم الوانزة 1رقم ] ھكذا[لوالیة 

التھدیدات التي ] ھكذا[وجمع االشتراكات واإلعانات منھم رغم إرادتھم وھاھم 

   »)1(.]ھكذا[ لكم أرسلت إلى العمال وجھنا ھا

من التقاریر المالیة التي كانت ترفع لقیادة الثورة، وجود تنوع في بّین وت

ویمكن . المساھمات المالیة التي كان یقدمھا العمال في المنطقة الحدودیة الشرقیة

  .االشتراكات، التبرعات، والزكوات: حصرھا في ثالثة أنواع

                                                
  .الوثيقة في المالحقصورة عن أنظر  )1(
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، أن األموال المحّصلة في 1958فري فیشباط ـ  المالي لشھر التقریرفقد أشار 

حصلت من ثالثة .  قدیم فرنك243.800: ، بلغت قیمتھاةالثانی ة، القسمالثالثةالمنطقة 

 فرنك، الحبوب 96.300:  فرنك، االشتراكات131.500: التبرعات: مصادر ھي

 16.035ولفقراء، ل فرنك إعانة 30.500: دفع منھا مبلغ. فرنكألف  16: الزكاة

  .اریف عادیةفرنك مص

 : من نفس المنطقةةالثالث ة في القسم،وقّدر المبلغ المحّصل خالل نفس الفترة

 52.600: االشتراكاتوفرنك، ألف  138: منھا التبرعات.  قدیم فرنك210.600 :بـ

 إعانة فرنكألف  22دفع منھا مبلغ . فرنكألف  20: فرنك، الحبوب، زكاة، نقود

  .عادیة فرنك مصاریف 12.440وللفقراء، 

منھا .  فرنك1419900: ةالرابع ةبینما قّدر المبلغ المحّصل في القسم

آالف  70:  فرنك، الخطایا488400:  فرنك، االشتراكات924500: التبرعات

 فرنك 32884وفرنك إعانة للفقراء والمعتقلین، ألف  91دفع منھا مبلغ . فرنك

  )1(.مصاریف عادیة

: ل بالقسمة الرابعةلمبلغ المحّص بلغ ا،1958ریل بأنیسان ـ في شھر و

  فرنك338.200؛ التبرعاتمن   فرنك1.450.500: منھا.  قدیم فرنك1.788.700

 34.845وفرنك إعانة للفقراء والمنكوبین، ألف  33 دفع منھا مبلغ ؛االشتراكاتمن 

  .فرنك مصاریف عادیة

  فرنك313.100:  بـنفس الشھر،الثانیة في القسمة بجمعھ المبلغ الذي تم ر وقّد

 43 ؛ االشتراكات من فرنك15.310؛ التبرعات من فرنك 164.500  منھا،قدیم

                                                
  . بمالحق البحث3، من المنطقة رقم 4، و3، 2 لكل من القسمة ،1958فيفري شباط ـ أنظر التقرير المالي لشهر ) 1(
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. خطایاعن ال  فرنك5000 ؛حیواناتعن ال فرنك 17.500 ؛الحبوبعن  فرنكألف 

   )1(. فرنك مصاریف عادیة13.775و فرنك إعانة للفقراء، 35.500: دفع منھا مبلغ

لتبرعات كانت أكبر من أمول وما یالحظ على ھذه التقاریر، أن مبالغ ا

االشتراكات، ألن األمر في الحال األولى مفتوحا لكرم المحسنین، المؤمنین بعدالة 

قضیة الكفاح المسلح، وھم كّثر؛ بینما في الحال الثاني، یكون المبلغ محددا مسبقا، 

  .وعدد العمال محدود

قریر مرفوع إلى تفقد أفاد . وكانت التبرعات أحیانا، تكون في شكل مواد عینیة

 25، مؤرخ في الرابعة، القسمة الثالثة بالمنطقة ،المالزم السیاسي للكتیبة الثامنة

، أن السید إبراھیم العمري القاطن بدوار الفالتھ كان ھو 1958ریل بأنیسان ـ 

جمع األموال والمواد ... « : جم الونزة فیما یخصاالمسؤول عن العدید من عمال من

 حیث ذكر أن ،وبّین نوع تلك التبرعات »)2(، والتبرعات،كاتمنھم مثل االشترا

أرسلوا معھ تبرعا منھم ... « : المسؤول لما قصد الونزة وجمع من المشتركین المال

 كیلو تاي 14و غرام، 20باسطوس ) كذا( باكیات 8و) كذا( كیلو غرس 200للجیش 

  ».)3()كذا (  كیلو قھوة باكیات بوصید14و) كذا(أخضر مبروم 

د عبید  أن السّی،1958جوان حزیران ـ وأشار تقریر القسمة الرابعة لشھر 

نفس  وأنھ أرسل خالل ؛جم الونزة على بعض العمالا ھو المسؤول بمن،رواینیة

  )4(.أعبیدي  على دفعتین مع بوعزة بن عمر،فرنكلف أ 104 مبلغ ،شھرال

: ـ في نفس الشھر، بلد مجموع المبلغ المحّص، فقد حّد الثانیةأما تقریر القسمة

من   فرنك85.100 ؛التبرعاتمن  فرنكألف  125منھا .  قدیم فرنك215.100
                                                

  .1958شهر نيسان ـ أبريل ، ل2تقرير القسمة  )1(
  .1958ريل بأنيسان ـ ، لشهر 4تقرير القسمة ) 2(
  .المصدر نفسه) 3(
  .1958جوان حزيران ـ ، لشهر 4تقرير القسمة ) 4(
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 مساعد التموین عن الحیوانات، من فرنك 1500 باإلضافة إلى مبلغ ؛االشتراكات

  )1(. فرنك، عن الذبائح12ومبلغ  
، منھا  قدیم فرنك203.700: بـ، الثالثةوقّدر المبلغ المحصل في القسمة 

 8 منھا تدفع. االشتراكاتمن   فرنك53.200 ؛التبرعاتمن   فرنك150.500

     )2(. فرنك مصاریف عادیة11.790وفرنك إعانة للفقراء، آالف 

لم تقتصر مساھمة العمال المالیة في الثورة، على العمال في المناجم الجزائریة 

كان عمال «   : حیثفقط، بل تعدتھا إلى الذین كانوا یعملون في المناجم التونسیة، 

ن ی سواء كان منھم الجزائری، یتعاونون مع الثوار الجزائریین،منجم المتلوي بتونس

  » )3(.ھمولما علم مدیر المنجم الفرنسي باألمر أقدم على سجن الكثیر من. أم التوانسة

 إلى إصدار أمر بإعدامھ، وبالفعل نفذ فیھ الحكم ،حدا بقیادة الثورةاألمر الذي 

بروح التكاتف جریدة الرأي السوریة، وقد أعجبت  .1956مارس ر ـ شھر آذافي 

والتآزر بین المجاھدین الذین باعوا أنفسھم هللا، وضحوا بھا في سبیل تحریر الوطن 

المفدى، وأبناء الشعب الجزائري، الذین رغم أوضاعھم المزریة إال أنھم احتضنوا 

حیث جاء في مقال  .ال، وكساءالثورة، وقدموا لرجالھا ما استطاعوا من مؤونة، وم

حین یكشف الستار عن كیفیة ... «  ،1958جانفي كانون الثاني ـ  20بتاریخ لھا 

 سیذھل العالم ، ومن أبناء الجزائر المقیمین خارجھا،جمع األموال من قلب الجزائر

 وتوصلھا كما ، ولدقة األجھزة التي تشرف على جبایة األموال،لروعة ھذا التنظیم

وسیفاجأ . الجبال سالحا، وإلى المشاتى وأدویة وللمشردین كساء ولباساھي إلى 

                                                
  .المصدر السابق، 2تقرير القسمة ) 1(
  .1958ريل بأنيسان ـ ، شهر 3لقسمة اتقرير  )2(
 .65. سعدي، المصدر السابق، ص )3(
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 وتافھة كانت األموال ، حین یدرك كم ھي ضئیلة، وخاصة الشعب العربي،العالم

  »)1(.التي قدمتھا حكوماتھ لثورة الجزائر

عمال المناجم، في الثورة  دورالدراسة بتكوین فكرة عن ھذه سمحت لنا 

، نظرا  ومحلیة،حتى وإن كانت المعلومات المتوفرة جزئیةة، التحریریة الجزائری

لقلة المصادر األرشیفیة، والختفاء عدد كبیر من الشھود العیان، من العمال 

  .المناضلین، الذین كانوا مكلفین بجمع التبرعات

من إیجاد شبكة من العالقات القویة المناضلون المدنیون من العمال، تمكن فقد 

، وأدى انخراط العمال الثوریین في الكفاح  بالمال والدعایة اإلعالمیةلمساعدة الثورة

 ،المقدمات المنطقیة لاللتحام المرغوب فیھ بین الحركة الطبقیةالمسلح، إلى تحقیق 

  .والحركة الوطنیة المناھضة لالستعمار

  

                                                
  .5. ، ص1958فيفري شباط ـ  1، 17 العدد ،المجاهد ورد في )1(
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كان العنصر البشري ھو المحور األساس، الذي قامت حولھ إستراتیجیة 

. یریة في عالمنا المعاصر، الذي تحتل فیھ التكنولوجیا مكانة الریادةالثورات التحر

وارتبط نجاح تلك الثورات، بنجاح قادتھا في االرتباط بعالقات إنسانیة مع زمرتھ 

  )1(.المقاتلة، والحفاظ علیھا، وقدرتھ على الحركة واالنتشار أو الثبات والتجمع

ة الجماھیر التي یعتمدون علیھا حلقة الوصل بین الثوار، وبقیفكانوا یمثلون 

كلیا في توفیر المجندین، والمأكل، والمأوى، والمعلومات، والدعم المالي، وتسھیل 

  ." الجماھیر ھي للثوار، كالماء للسمك: " ومن ھنا قیل أن )2(.حریة الحركة

والسؤال المطروح ھنا ھو إلى أي مدى تمكن رواد الثورة وقادتھا في منطقة 

 ھذه الروابط والقیم وتفعیلھا على مستوى المجتمع، والفرد ؟ ومن أین بحثنا من خلق

  استمدوا مصدر تلك الروابط ؟ وما مدى فعالیتھا على مستوى الممارسة؟ 

رواد الثورة وقادتھا المیدانیین، ساھموا في نشر الثقافة  « :یمكن القول أن

وااللتزام بالدفاع عن السیاسیة، والوعي السیاسي، الذي یرتبط بالوعي بالمواطنة، 

الوطن، بین أفراد الشعب المكافح، وتمكنوا من دفعھ إلى تجاوز واقعھ الراھن 

  »)3(.المفروض إلى واقع أفضل

التاریخ الداخلي لجبھة التحریر  "، في كتابھ "مینیي"لقد أحصى المؤرخ 

 نصفھم تقریبا. ر لجیش وجبھة التحریر الوطنیین مسّی إطار ساٍم91، "الوطني

كما أشار إلى انتماءاتھم الحرفیة، .  منطقة الشرق الجزائريمن حدر، ین)% 48,3(

 من مجموع تسع وعشرین ضابط في جیش التحریر ،وبّین أن خمسة ضباط سامیین
                                                

، 6، المتحف الوطني للمجاهد، العدد    مجلة الذاكرة ،  "دراسة للمفاهيم والممارسة  . حرب العصابات ): "دحو( فغرور   )1(
  .172. ، ص2000الجزائر نوفمبر 

  .173. المرجع نفسه، ص) 2(
ة عند رواد الثورة التحريرية، في القيم الفكرية واإلنسانية في الثورة التحريرية الثقافة السياسي" :)إسماعيل(زروخي  )3(

، جامعة منتوري ـ منشورات مخبر الدراسات التاريخية والفلسفية الجزء األول، "،)1962-1954(الجزائرية 
  .172. ص ،2003 أفريل 28قسنطينة، 
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 في حین أظھر ؛%7,5نسبة أو ما یعادل . الوطني، كانوا في األصل عماال یدویین

  )1(.ال في الھیئات اإلداریة للثورةأنھ لم یكن لھم تمثیال في الھیئات المسّیرة، و

مناطق من الون أغلب قادة الثورة ینحدروفي المنطقة فضاء بحثنا، نجد أن 

؛ وینتمون طبقیا لشریحة عمال المناجم األكثر حرمانا، المحیطة بالمراكز المنجمیة

 التي تعرضت لالستغالل االقتصادي، بشكل )*( الطبقة دون البرولیتاریا،أو إلى

  ".العمال الثوریون " علیھم في ھذا البحث، اسم تأطلقد قبشع؛ و

والجدیر بالمالحظة، أن قبل االستقالل، لم تختص أي فئة من المجاھدین 

الجزائریین باسم الثوریین، وإنما الدراسات واألبحاث التاریخیة التي أنجزت فیما 

 ومنھا تلك الجزائریة إلى مجموعات،التحریریة بعد، ھي التي صّنفت قادة الثورة 

  .المجموعة

، نی العمال الثوریویتبین من استعراض السیرة الذاتیة، للبعض من أولئك

بالمنطقة فضاء بحثنا، أن النزعة الثوریة كانت ھي العامل المشترك بینھم، بسبب 

  . الذي انتقص من كرامتھم االقتصادي،تحسّسھم من االستعمار

ھم الثوري إلى عامل نفسي فقد أعاد أحد المؤرخین الغربیین، سبب توجھ

متعلق بالمعاناة من قّلة احترام الذات، الذي سببھ لھم النظام االجتماعي، والسیاسي 

  .واعتبر دورھم رئیسي في اإلعداد للثورة الجزائریة، وتفجیرھا. االستعماري

                                                
(1) MENYIER, op-cit., pp. 146-148. 

خضع لالستغالل الفاحش، ولها خاصية غير ثابتة، التي تجتماعية االطبقة ال لىعجتماع هذه التسمية طلق علماء االي )*(
  .   ووسائل الدفاع الخاصة بالطبقة الكادحة،وال تتوفر على طرق التنظيم
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لم ُتكوِّن لدیھم األسرة، وال المدرسة، وال تجاربھم المھنیة، رغبة « : وبرأیھ

وكرد فعل على ذلك، تكّون لدیھم شعور قوي ... التمدن، واحترام الشرعیة قوّیة في 

  »    )1(.حول حقھم الخاص في قیادة النضال ضد فرنسا

ویعرف الثوریون، بأنھم كانوا أكثر عرضة من غیرھم لكل أنواع الحرمان، 

   )2(.والقمع، والقھر من االستعمار، بسبب نضالھم السیاسي

لعدید من الخصائص، التي كانت تجمع بین فئة عمال وبالتالي، نجد ھناك ا

فقد كانت الفئة األولى تمثل من الناحیة السوسیولوجیة، . المناجم، وفئة الثوریین

الطبقة الكادحة التي لم تحقق ارتقائھا االجتماعي، وظلت معّرضة للتفقیر، 

واالستغالل من قبل المؤسسات الرأسمالیة العاملة في قطاع الصناعات 

  .ستخراجیة، وبالتالي لم تحقق ارتقائھا االجتماعياال

وبالرغم من أنھم كانوا نسبیا، أكثر نضجا من الید العاملة الزراعیة على 

الصعید السیاسي، إما بفعل نضال بعضھم في حزب حركة االنتصار أو نتیجة 

وا لمعرفتھم بنضال التنظیمات السیاسیة والنقابیة قبل اندالع الثورة؛ إال أنھم ظل

ألن ذلك كان . ینشطون على مستوى القاعدة، ولم یتقلدوا مناصب علیا في الحزب

  .سیعرضھم للطرد من العمل

كما أن القلیل منھم من ناضل في صفوف المنظمة الخاصة؛ وكان على علم 

بأوضاع البالد، ومشكالتھا السیاسیة واالقتصادیة؛ وبالتطورات التي عرفھا حزب 

  .عد الحرب العالمیة الثانیةحركة االنتصار ب-الشعب

                                                
، إصدار مركز الدراسات واألبحاث "1968-1954الثورة والقيادة السياسية، الجزائر " ،)ندتاكو. (وليم ب )1(

  .90. ص، 1981العسكرية، دمشق 
  . 120 .، ص، المرجع السابقشرقي) 2(
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زد إلى ذلك، أن فیھم من عاش وترعرع في المراكز المنجمیة بالمنطقة، مثل 

عمر جّبار، إبراھیم منّسل، والمكي جدّیات، وفیھم من التحق بھا عند اشتغالھ 

  .بالمؤسسات المنجمیة، مثل الطاھر زبیري، ومحمود قنز

م ھو نظرتھم للمستوطنین الذین ولكن العامل المشترك، الذي كان یجمع بینھ

  ».)1(أولئك الذین ھم في الجھة المقابلة« : كانوا بالنسبة إلیھم

ولذلك، عندما اشتعلت شرارة الثورة، صاروا إطارات مؤھلة لقیادة غیرھم من 

  . المجاھدین، وإلشعال فتیل الوطنیة الذي أتى على المنطقة فیما بعد

روا الثورة التحریریة، لم یبرحوا ھم أیضا وعلى غرار القادة األوائل الذین فج

  »)2(.میالین للقبول بإقلیمیة طبیعیة« : حدود مسقط رؤوسھم، وكانوا

فكانوا یمثلون جغرافیا، مناطق المناجم الواقعة في المنطقة الحدودیة الشرقیة 

الممتدة في شمال تبسة؛ وبمجرد التحاقھم بالثورة، قطعوا روابطھم مع بیئتھم 

وأقاموا عالقات أخرى مع العامة سواء في المراكز المنجمیة، أو حولھا األصلیة، 

  . في البوادي

وعلى صعید التعلیم، كان البعض منھم یحمل مبادئ في التعلیم االبتدائي، مثل 

القائد عمر جّبار، إبراھیم منسل، الطاھر زبیري، ومحمود قنز؛ بینما كان اآلخرون 

وینھم من أماكن العمل، مثل القائد المكي عصامیون، حصلوا على األساس في تك

وكانت اإلیدیولوجیة المسیطرة عندھم، . جدیات؛ بلقاسم زبیري؛ طراد عماري

أن األمة الجزائریة قد أصبحت ناجزة قبل « إیدیولوجیة قومیة وشعبویة، تعتبر 

                                                
، مؤسسة األبحاث 1. كميل قيصر داغر، ط.  تر،"األسطورة والواقع: جبهة التحرير الوطني "،)محمد( حربي )1(

  . 104 .ص ، 1983العربية ودار الكلمة للنشر، بيروت، لينان 
  .  نفسهصدر الم)2(
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 ومن ھذا الفھم ینبع رفض األفراد اآلتین من خارج الجماعة العربیة ـ... االستعمار 

  »)1(.اإلسالمیة

: وسوف أقتصر في ھذا الفصل، على الترجمة لألربع شخصیات بارزة فیھم

الطاھر زبیري، جبار عمر، المكي جدیات، ومحمود قنز؛ ویتوزع ھؤالء القادة 

مركز الونزة، : الثوریین على أھم المراكز المنجمیة في المنطقة الحدودیة الشرقیة

وذج لتوضیح ظروف التحاق العمال الثوریین وقد اتخذتھا كنم. الكویف، وبوخضرة

بالثورة، وطبیعة المؤثرات السیاسیة التي ساھمت في تكوین شخصیتھم الوطنیة، 

والعوامل التي شكلت، وكونت العناصر الثقافیة لدیھم، وأخیرا الدور الذي اضطلعوا 

  .  بھ في قیادة الثورة التحریریة إلى النصر المؤزر

حث ھذا الفصل، على مجموع األسئلة التي قد تطرح كما أنني سأجیب في مبا

من ھم قادة الثورة في المنطقة فضاء بحثنا، وماذا میز تأثرھم : في ھذه الدراسة مثل

  االجتماعي والسیاسي ؟

أین كانوا یناضلون وما ھي األدوار التي لعبوھا خالل فترة الكفاح المسلح ؟ و

 ؟ وھل كان فیھم من لمنظمة الخاصةامن جیل عناصر ھل كان فیھم وقبل الثورة ؟ 

  ھم من جیل الثورة مباشرة ؟ 

  

  

  

  

  

  
                                                

   . 106. ص ر نفسه،صدالم  حربي،)1(
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  .المولد والنشأة: المبحث األول

  

الشك في أن البیئة الطبیعیة واالجتماعیة، التي نشأ فیھا وترعرع قادة الثورة 

  . ، كان لھا أثرھا البارز على صقل شخصیتھم فیما بعدنیمن العمال الثوری

لى المنطقة الحدودیة الشرقیة، وبالتحدید منطقة المناجم، فأغلبھم كان ینتمي إ

فقد نشئوا وترعرعوا في تلك الجھة من . وكانوا ینحدرون من أصول متواضعة

  .الوطن، وإن كانت أصولھم تعود إلى أقالیم مختلفة من الجزائر

وتعد منطقة الحدود الشرقیة، منطقة رعویة بالدرجة األولى، حیث تنتشر فیھا 

كما أنھا تزخر بالمعادن المختلفة . ت اإلستبسیة، واألحراش، وبعض الغاباتالنباتا

وھي منطقة قلیلة االستیطان مقارنة مع المنطقة . كالحدید، النحاس والفوسفات

الساحلیة، أنشئت فیھا بعض المراكز االستیطانیة الصغیرة مثل مراكز سوق 

  .أھراس، الونزة، والكویف

ثل منطقة عبور إلى المشرق العربي، سواء ألداء ھذا باإلضافة، إلى أنھا تم

فقد . كما كانت تعد منذ القدم، معقال للثورة والثوار. فریضة الحج أو لطلب العلم

  )1(. سنة47واجھت في التاریخ الحدیث االستعمار الفرنسي طیلة 

كما تمیزت سیاسیا، بانتشار النزعة الدینیة بین البدو سواء منھا الطرقیة أو 

حیة، وانتشار النضال السیاسي بكل تیاراتھ بین الحضر، والفئات المتوسطة، اإلصال

  .والفئات محدودة الثقافة

                                                
نظرات فاحصة في تاريخ تبسة "  ):عبد الوهاب(، شاللي  عن مقاومة أهل تبسة دخول االستعمار الفرنسيأنظر) 1(

  . 2006،   دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة ـ الجزائر، أبريل ." م19وجهاد أهلها خالل القرن 
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أما التیار الیساري، فكان محصورا في أوساط عمال قطاع سكك الحدید 

ویالحظ علیھم كفئة مھنیة، اختالف واضح في أوساطھم، وخلفیاتھم . والمناجم

  .ةاالجتماعیة، وكذا تجاربھم الحیاتی

ب   ان یغل ور   ك ال الث ى العم اء      یین،عل اعي، االنتم ل االجتم ث األص ن حی  م

وینھم            . الریفي ي تك ر ف األوربیین أث اك ب ة، وال االحتك ز المنجمی فال العمل في المراك

  .األولي

فبخالف عمال المناجم في أوربا، ظلوا متمسكین بعاداتھم وتقالیدیھم الریفیة، 

 ولم ینسلخوا عن بیئتھم الریفیة، ویتأثروا بالمدنیة ومحافظین على انتماءاتھم القبلیة،

ولعل ھذا ما یفسر لنا سرعة استجابتھم لنداء الجھاد من . الغربیة رغم احتكاكھم بھا

أجل تحریر الوطن، واختیارھم التموقع مع أھلھم، وبني عشیرتھم في االنتفاضة 

  .آلباء واألجدادعلى المحتل، والمساھمة في تحریر الوطن المفدى الذي ھو أرض ا

 . من حیث المستوى التعلیمي، المدروسةاإلطاراتنة یوجد بالطبع تنوع في عیّ    

  . وھذا مّرده إلى درجة تأثیر البیئة والمدرسة واألسرة فیھم

فرغم المشاركة في الحركة العمالیة، وانخراطھم في النضال النقابي دفاعا عن       

ریین، ل           اجم الجزائ ال المن م أصولھم اإلسالمیة،     مصالحھم، إال أن عم أثروا بحك م یت

وظلوا محافظین على . بالفكر الیساري الذي طبع النضال النقابي في الجزائر المحتلة

ذي المھم، ال اھیم  ... « : إس سب مف ر ح اطق الجزائ ن من ة م ل منطق ي ك ّدم ف ان یق ك

د        ... الطرق الصوفیة لھ     ة مقدسة عن ل مكان ال یحت اف والجب ي األری وكان اإلسالم ف

  » )1(.لجماھیر الشعبیة خالل المرحلة االستعماریةا

فالمعروف عن المنطقة مجال دراستنا، أنھا كانت منقسمة بین التیار الصوفي 

  .ممثال في الطرقیة، والتیار اإلصالحي ممثال في جمعیة العلماء المسلمین
                                                

  .111. ، المرجع السابق، صشرقي )1(
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وكانت إدارة شركات التعدین، تشجع انتشار اإلسالم الصوفي والرسمي في 

حیث سمحت بانتشار الزاویة التیجانیة في الونزة، والزاویة الرحمانیة في . مراكزھا

كما تكّلفت ببناء الجامع لعمالھا المسلمین، واختیار إمامھ، ودفع األجرة . الكویف

   )*(.لھ

أن إقامة : أما بالنسبة للتعلیم، وأخالق السكان في المناجم، فیمكن القول أوال

اسیة باألریاف، والمناطق الجرداء النائیة والمھملة، في ظروف قالجزائریین العمال 

مما جعل  سلوكیاتھم تكون في مستوى . حال دون أن یھتم أحد بتعلیمھم أو تثقیفھم

  .منحط

فأطفالھم كانوا یعملون منذ سن مبكر لمساعدة األسرة، إما في الرعي، أو في 

ي مھمال تماما، وكان فرز المعدن بالمنجم؛ وبالتالي كان تعلیمھم، وتكوینھم الفكر

الجھل منتشرا بشكل كبیر في أوساطھم، حیث القلیل منھم من كان یحسن القراءة 

  .والكتابة

وال یبدوا أن المستوى التعلیمي البسیط، الذي تلقوه أّثر فیھم اجتماعیا، 

كانت ھذه الحالة نتیجة للثقافة، والتربیة الدینیة، والمستوى « : وربما. وسیاسیا

  »)1(.متواضع، الذي توصل إلیھ الثوریونالثقافي ال

 خاصة ،والكتابة أغلبھم ال یحسن القراءةا، وكان  التعلیمي كان بسیطاھممستوف

كانوا ، ات التعدینأرشیف شركمال المناجم، كما یتبین من عمعظم ف. ربلغة المستعِم

لنزر  بالبنان على وصوالت الدفع الخاصة بالمنح العائلیة، أو المعاشات؛ واونبصمی

                                                
سجد لعمالها المسلمين، وطالبت سلطات االحتالل باختيار إمام له، حت شركة الونزة ببناء م، سم1948في سنة  )*(

بينما استقدمت شركة الكويف العالمة الشيخ الطيب باشا، . على أن تتولى هي إسكانه في المركز المنجمي، ودفع راتبه
  .  ينمن أبناء المنطقة، لإلشراف على إدارة المسجد الذي بنته لعمالها المسلم

   . 92. ، ص السابقالمرجع ، كواندت)1(
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 على تدني مستواھم التعلیمي، وبالتالي عدم  مما یدّل؛القلیل منھم من كان یوقع باسمھ

  .استفادة غالبیتھم من المدرسة الفرنسیة

فقد أكدت إحدى الدراسات التاریخیة، أن ثالثة أخماس مجموع الضباط 

م تكوینا السامین، وقادة الوالیات كان لدیھم مستوى التعلیم االبتدائي، ولم یكن لدیھ

   )1 (.سیاسیا، وأن تكوینھم كان عسكریا محضا

الطاھر زبیري، محمود قنز، : وبالفعل وجدنا ذلك ینطبق على القادة الثوریین

وعمر جبار، الذین اشتغلوا كعمال مھنیین، ولم یزاولوا في تعلیمھم سوى المرحلة 

  .االبتدائیة

اسي، بارزة عند وإذا كانت مساھمة الوسط األسري في تشكیل نضجھم السی

بعضھم، مثل حال القائد الطاھر زبیري، ومحمود قنز، فإنھا لیست كذلك عند البقیة، 

   )*(.نتیجة عدم توفر تراجم كاملة عنھم

فقد أحّسوا منذ نعومة أظافرھم، بسبب الضغط االقتصادي، والقھر السیاسي، 

 والظلم، وعدم الذي تعرضت لھ أسرھم إبان العھد االستعماري بالتفرقة العنصریة،

المساواة؛ حیث أن جلھم ولد وترعرع في ظروف قاسیة في مناطق نائیة، وخضعوا 

لقوانین إداریة مجحفة، ولسلطة ظالمة من أعوان اإلدارة، سواء كانوا من بني 

جلدتھم كالقیاد، والباش آغوات، أو كانوا من المستوطنین األوربیین كالمتصرفین 

  . اإلداریین

د ساعدھم، واشتغلوا في الحقول المنجمیة، مساوئ النظام وأدركوا لما اشت

حیث لم یسمح لھم مستواھم الثقافي البسیط، إال بالعمل بمھن ذات . االستعماري

مستوى أدنى، مثل العمل في حفر األنفاق، وتكسیر الصخور، واستخراج المعادن، 
                                                

(1) MENYIER, op-cit., p. 146.   
باستثناء الطاهر زبيري، الذي نشر مؤخرا مذكراته، فإن تراجم بقية القادة الثوريين المشمولين بالدراسة في هذا  )*(

  . ترة مشاركتهم في الثورةالفصل، توجد متناثرة ومقتضبة في بعض المصادر والمراجع، وتخص بالدرجة األولى ف
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 ثوریا في سن مما طّور لدیھم شعورا. ودفع العربات المحّملة بالحدید والفوسفات

مبّكرة، من خالل اإلحساس بالظروف البائسة المحیطة بھم، وفھم أسباب فقرھم، 

  .وتخلفھم

 فعلى سبیل المثال، أتیحت للسید زبیري فرصة فھم بعض المفاھیم السیاسیة، 

وذلك بفضل كفاح أبیھ في . مثل االستعمار، الوطنیة، النضال، االستغالل في أسرتھ

 ونضال أخیھ األكبر بلقاسم، في صفوف حزب حركة )*(یش،سبیل تحصیل لقمة الع

  ".الكنفیدرالیة العامة للشغل "االنتصار، ثم في نقابة 

األمر الذي سمح لھ باالنخراط في سن مبكرة، في النضال بمدینة تبسة ضمن 

الفضول دفعني إلى محاولة فھم حقیقة ... « : فقد ذكر أن. صفوف التیار االستقاللي

 في الجزائر من تفاعالت سیاسیة مرتبطة بمخاضات دولیة رغم ما كان یجري

  » )1(.صغر سني

لم یتأثروا، رغم مشاركتھم في الحركة العمالیة والنضال النقابي، كما أنھم 

بالفكر الیساري الذي كان یطبع النضال النقابي في الجزائر المحتلة، وذلك بسبب 

كان یقدم في كل ... « : م، الذيوحافظوا على عقیدتھم سالمھ. أصولھم اإلسالمیة

وكان اإلسالم في ... منطقة من مناطق الجزائر حسب مفاھیم الطرق الصوفیة لھ 

األریاف، والجبال یحتل مكانة مقدسة عند الجماھیر الشعبیة خالل المرحلة 

  »)2(.االستعماریة

                                                
وكان يشتغل في السكة الحديدية بضعة أشهر ثم يعود إلى أم ... « : يقول السيد الطاهر زبيري عن كد والده )*(

وبقي ... العظايم ويبقى بدون عمل لستة أشهر أو حتى سنة كاملة، ويكتفي برهن األرض تارة وزرعها تارة أخرى 
األرض وبين السفر للبحث عن عمل حيث يغيب شهورا وشهورا، حتى ضاعت على هذا الحال يتردد بين زراعة 

 .21. المصدر السابق، ص» . األرض بين الرهن والغرامة

   . 31. صالمصدر نفسه،  )1(
  .111. شرقي، المرجع السابق، ص) 2(
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فیة  وكل العبارات البلش،التعبئة السیاسیةو ،األسس الثقافیة للحركة العمالیةف

  )1(.ھمن عة غریبتكان

ففي « . داخل مستعمراتھا نقطة الضعف في حركة فرنسا ،التعلیمقد كان ف

كان و ؛ %10 حوالي ،1938الجزائر لم یكن التمدرس عند األطفال یتعدى في سنة 

  »)2(.ینقص األھالي، الشكل األساسي للرقي االجتماعي أال وھو التعلیم

منع ... « : ، إلى عن كبریات الحواضراعدھ، وُبالمنجمیةكز امرالعزلة وأدت 

 إال بترخیص من الشركة؛ ورفض أي نشاط ثقافي عربي اأي زیارة أجنبیة لھ

  .إسالمي قد یؤثر على عمالھا الجزائریین

جم ببعض علماء اونرجح أن یكون ھذا السبب، وراء عدم تواصل عمال المن

تلك أن زار ذا األخیر یسبق لھحیث لم .  المنطقة، كالشیخ العربي التبسيفيالجزائر 

  »)3(. المسلمینابسكانھالتقى  أوكز امرال

نفس الجزائریین، اشتغلوا بدورھم في المناجم ومع أن بعض أبناء عمال 

 إال أنھم على غرار آبائھم، لم یكن لھم أي مستوى تعلیمي، ولم ات التعدینیةالشرك

إنشاؤھا إلى فترة ما قبل ، والتي یعود كانت موجودةرس التي ایستفیدوا من المد

  .الحرب العالمیة األولى

رس، وإلى غایة نھایة حقبة العشرینات من القرن الماضي، امدتلك الفالتعلیم ب

في إحدى الونزة، جم امسؤول منذكر فقد . كان حكرا على أبناء العمال األوربیین

لمدرسة، ننوي إضافة قسم رابع با« : مرسطاإلداري لبلدیة متصرف المراسالتھ مع 

  »)4(.نی تلمیذ، كلھم أوربی122 عددھم غلبنظرا الرتفاع عدد التالمیذ الذین 
                                                

(1) MEYNIER, op-cit., p. 134. 
(2) AMBROSI, op-cit., p. 596. 

  . 144.  السابق، صالمرجع ،.. .أوضاع العمال، شاللي) 3(
(4) C. L: S. P., n° 5, Lettre de M. Le Chef de l'exploitation, à M. L'Administrateur de la 
commune mixte de Morsott, n° D/D du 17 avril 1929, p. 355. 
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قسم ألبناء العمال  الونزة مدرسةبلم یخصص فعلى سبیل المثال ال الحصر، 

 یتم فیھا الحدیث عن ،فقد كانت تلك أول مرة. 1944  سنةالجزائریین إال في أكتوبر

ریین، ووضعھم تحت إشراف معلمة فرنسیة، فتح قسم تعلیمي خاص باألطفال الجزائ

  )1(.وفصلھم عن التالمیذ األوربیین

، أن عددا كبیرا من التالمیذ من إدارة مناجم الونزة أفادت إحدى مراسالت ماك

ھم ، سّن1948 عامأبناء العمال األھالي، ممن سمح لھم بمزاولة تعلیمھم االبتدائي في 

    )2(. سنة14كان یفوق 

  

دور عبادة للعمال المسلمین، لم تظھر في المراكز المنجمیة إال في بل أن إنشاء 

  . أواخر األربعینیات، من القرن الماضي

 أن األطفال الجزائریین الذین استفادوا من التعلیم الفرنسي ،من ھنا یمكن القول

فالنتائج «      .، كانوا یعدون على أصابع الید الواحدةدارس شركات التعدینمفي 

كانت ] خالل العھد االستعماري[ص الخبرات في التعلیم المھني، والتطبیقي فیما یخ

  »)3(.محدودة جدا

طبیعة  ، على"فرانتز فانون"ونستدل على ھذه القناعة بما أكّده الطبیب الثائر، 

 نجد أن الھدف …«: ، حیث قالاالستعمار الثقافي األوربي لشعوب المستعمرات

 ھو التصفیة التامة للثقافة السابقة، ولكن ھو وضعھا الذي یرید المستعمر تحقیقھ لیس

في حالة احتضار مستمر، وھكذا تتحول ھذه الثقافة التي كانت في الماضي حیة 

 تجمد في اإلطار االستعماري بین قیود ،متفتحة للمستقبل إلى ثقافة منغلقة على نفسھا

                                                
(1) C. G: 1944, Lettre de M. Le Directeur ,à Mme La Directrice de l'école de l'Ouenza, n° 
1888 du 12 juin 1944. 
(2) C. G: 1948, Lettre de M. Le Directeur ,à M. Le Président de la Caisse de Compensation 
des Allocations Familiales dans l'industrie extractive en Algérie, n° 2820 du 18 juin 1948. 
(3) KADDACHE, op-cit., p. 238. 
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لملحوظة عند  ولیست تلك السلبیة ا…القمع، وتصبح مومیاء تشھد ضد أعضائھا 

    »)1(.شعوب المستعمرات إال النتیجة المنطقیة لعملیة التجمید ھذه

فمما تقدم، تتضح لنا األسباب التي جعلت عمال المناجم الجزائریین، یظلون 

غیر أننا  .شغلھمفي ، وال یرتقون إلى غایة االستقالل ید عاملة بسیطةعبارة عن 

 من  في ھذا الفصل، المدروسةطاراتاإلیوجد تنوع في عینة نشیر إلى أنھ كان 

  .، نتیجة لتأثیر المحیط األسري، والمدرسةالتعلیميحیث المستوى 

   

  :عمر جّبار

، في دوار الھمامة، الواقع في أحواز سوق أھراس، 1930ولد عمر جّبار سنة 

غ  . في كنف أسرة بدویة فقیرة، ونشأ في بیئة قْفرة        اشتغل بالرعي في طفولتھ، ولما بل

  .ثاني عشر انتقل مع أسرتھ إلى مدینة الونزةسن ال

دة          ت زھی و كان ولعل ذلك كان بدافع حاجة والده إلى الشغل وتقاضي أجرة، ول

زمن    ات ال ى عادی ا عل ب بھ ة     . لیتغل د العامل ذب للی ز ج اجم، مرك ت المن ث كان حی

  .الجزائریة الرخیصة

رآن              ض من سور الق ریم،  في الونزة، التحق عمر جّبار بالكتاب، وحفظ بع  الك

سد رمق العیش، وھو شأن               ا لت ل أفرادھ ى اشتغال ك ا إل لكن عوز األسرة وحاجتھ

ھ            ھ، ودفع ین مواصلة تعلیم ھ وب د االحتالل، حال بین ي عھ أغلب األسر الجزائریة ف

  .إلى البحث عن عمل بسیط رغم صغر سنھ لمساعدتھا

دف           م عامال متجوال، ی ة، ث ا   فاشتغل أوال بائعا عند بعض تجار المدین ة بھ ع عرب

تخراج    ول اس ي حق شغل ف ر ب ن الظف ن م ّدة تمك د م تھالكیة، وبع واد االس ض الم بع

  . )1(الحدید بالمنجم
                                                

  .16. ص. ، الجزائر، بال تا.ت. ن. و. محمد الميلي، الطبعة الثانية، ش. ، تر"من أجل إفريقيا"، )فرانتز (فانون) 1(
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كان قصیر القامة، قوي البنیة، وقد عرف بجھاده في الوالیة األولى عامة، 

  )2(.وفي المنطقة الخامسة خاصة

والد بشیح ، في منطقة أ1956 نیسان ـ أبریل 11 في یوم األربعاء )*(استشھد

  )4(.بسوق أھراس

فتح العمل في المنجم أعین عمر جبار على سیاسات االستعمار العنصریة إزاء 

ك    . الجزائریین، واالستغالل الوحشي لإلمبریالیة الفرنسیة للعباد والبالد   ھ ذل د دفع وق

شعب   1950إلى االنخراط منذ سنة      ار    -، في صفوف حزب ال صار، التی ة االنت  حرك

  . ة لالستعمار، والمطالب باالستقاللالوطني المناھض

صار       و ة االنت تمیزت الفترة التي بدأ فیھا نشاطھ السیاسي، بتعرض حزب حرك

لضغوطات ومضایقات عدیدة من قبل اإلدارة االستعماریة إثر اكتشاف أمر المنظمة          

روح          . الخاصة  سم ب ي تت شابة المناضلة الت ار العناصر ال ى اختی شّدد عل ھ ی ا جعل مم

  . ة، والمبادرة الخالقةالمسؤولی

ھ من                    ز ب ا تمی الیتین، وم درة ع وغ  وق ھ من نب ان یملك ا ك وقد تمكن، بفضل م

ى أن                  ھ إل ة، وأھل ضیة الوطنی ھ بالق وین سیاسي عمق وعی ي تك نشاط حثیث، من تلق

  .یصبح عضوا فعاال في صفوف الحزب بمنطقة تبسة

ـ ھ و     « : ف ة، تعلق ذه اآلون الل ھ ر، خ ار عم ى جّب وحظ عل د ل اة  ق غفھ بالحی ش

غر سنھ    ضالیة رغم ص ھ    . الن ھ وإمكانیات ل وقت ھ ك ان یولی ار   ... إذ ك ارتبط اسم جب ف

  »)1(.بالنضال في الونزة إذ ال یمكن ذكر أحدھما دون اإلشارة إلى اآلخر
                                                                                                                                     

  .49-42. ، ص1987، الشهر األول 81 مجلة أول نوفمبر، العدد :فيأنظر شهادة لحواسنية موسى  )1(
  .شهادة السبتي نصايبية، المصدر السابق )2(
أرسل عبد الوھاب ... « : ادتھ عن الثورة في الوالیة األولى، أن الزعیم بشیر شیحانيیذكر الرائد جرمان، في شھ )*(

الوردي قتال، سي : اجتمع عبد الوھاب بأعضاء القیادة ھناك، وھم. عثماني بمعیة مصطفى شنینة إلى ناحیة سوق أھراس
 ھ حضر ألقي علیھ القبض، وتم إعدامولما. وتقرر استدعاء جبار عمر مع مجموعتھ. األزھاري، الزین عباد ومحمود قنز

  .54. ، المصدر السابق، صجرمانأنظر، »  .وتوزیع جنوده على عّدة جھات
  .46. ، صالسابقمرجع ال مجلة أول نوفمبر، )4(
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وین      دوره تك ولى ب زب، ت ادئ الح شّبع بمب سیاسي، وت ھ ال ّسن تكوین د أن ح بع

صیر  وعیتھم وتب الونزة، وت دد ب م مناضلین ج ة بھ األدوار المنوط دون . ھم ب ل ب وعم

  .ھوادة على ضم بعض شباب الونزة إلى خلیة الحزب، وأشرف بنفسھ على تكوینھم

وقد أدى بھ نشاطھ البارز في الونزة، إلى ربط اتصاالت مع القائد مختار باجي 

سیق             د إطالق سراحھ، والتن ة سوق أھراس، بع ي منطق مسؤول المنظمة الخاصة ف

ة       معھ من أجل ا  دود الجزائری اجم بالح ة المن ي منطق ضالي ف لتوعیة، ودفع النشاط الن

  )2(.الشرقیة

ي        ورة ف صفوف الث ھ ب ى یدی وا عل ذین تكون لین، ال ب المناض ق أغل د التح وق

اتح  )*(.المنطقة فضاء بحثنا، وأبلوا فیھا البالء الحسن   وكل ھؤالء كانوا من رجال الف

  .ومنھم الشھیدنوفمبر في منطقة الونزة ومنھم المجاھد 

  

  :المكي جدّیات

ة     وز ـ جویلی ھو المكي بن علي جدیات، ومباركة جدیات، ولد في الفاتح من تم

رة،  في كنف،  بسطحة الدیر  1928 ده یرعى      أسرة ریفیة جزائریة فقی ان وال ث ك حی

ره         دى غی ل فالحا ل شافة اإلسالمیة       . بعض العنزات، ویعم ي الك ي صباه ف انخرط ف

   )3(.في حزب حركة االنتصاربمنطقة الكویف، ثم 

                                                                                                                                     
  .42. ، ص المرجع نفسه)1(
  .43.  المرجع نفسه، ص)2(
 الزين نوبلي، البشير جغبلو، بشير بركات، حمة مشنتل ، صالح الباي، الطيب داده،: كان من بين أولئك المناضلين )*(

السبتي جبار، محمد الطرابلسي، محمد بن سودة، خذيري جبار، مسعود جديات، عمار نايلي، لخضر مشري، محمد 
  .لخضر سرين، إبراهيم هوام، نوار رباحي، الطيب مجرالو

  .ة تبسةمعلومات مستقاة من بطاقة استعالمات للمنظمة الوطنية للمجاهدين بوالي )3(
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نة    الل س ف خ نجم الكوی ل بم صیانة 1950عم صلحة ال ي م نة  .  ف شھد س است

یارتھ   1959 ت س ث ارتطم ة، حی ورة المحلّی ادة الث ا قی ھ بھ ة، كلفت ھ مھّم اء أدائ ، أثن

  .)1(بلغم، لقي على إثره حتفھ

  

  :محمود قنز

دوار ال 1934 من آذار ـ مارس   12ولد محمود قنز، في یوم  القرب   ، ب انزة ب قن

شتغل   . من مركز بوخضرة المنجمي، ألبیھ عمار، وأمھ زعرة محفوظي      ده ی كان وال

ل             . بالفالحة وتربیة المواشي    ده معق ت وال ان بی ث ك ة، حی ي وسط أسرة ثوری شأ ف ن

شھد       للمجاھدین، والتحق إخوتھ الكبار بصفوف الثورة التحریریة منذ اندالعھا، واست

  . اثنین منھم في ساحة الوغاء

ي       دة ف ة الوحی زاول تعلیمھ في سن مبكرة بالكّتاب، ثم التحق بالمدرسة االبتدائی

ا   ضع فیھ ضرة، وخ ز بوخ ى مرك امج الإل ي البرن ذ  المتعلیم صص للتالمی خ

ری م نیالجزائ رف باس ان یع ذي ك ضیریودر": ، وال المیةس تح ادئ  ."ة إس تعّلم مب ف

  )2(.افیا الفرنسیةأولیة في اللغة الفرنسیة، الحساب، التاریخ، والجغر

مارس الریاضة في شبابھ ضمن فریق . كما واصل دراستھ في العوینات وتبسة

  . ، ثم في منجم بوخضرة"شركة الزراعة واالحتیاط "عمل في . مدینة تبسة

اھز   المنیة،  تھفا، و2005 مارس 10في یوم   ر ن ر مرض    71عن عم  سنة، إث

  .عضال ألم بھ

                                                
  .163. ، ص.2007، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، "الحقيقة): "عمار ( جرمان)1(
  .145. ، صابقسشاللي، المرجع ال )2(
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ص     ھ ب ل التحاق ز، قب رة قن اھمت أس سلح    س اح الم م الكف ي دع ورة، ف فوف الث

اجر   . بالمنطقة، حیث زّود والده المجاھدین األوائل ببعض قطع السالح       ان یت ولعلھ ك

  )1(.بھا، على غرار بعض سكان الحدود

سید                    ار، وال ر جب د عم دى شھاداتھ، أن القائ ي إح ز ف ود قن سید محم ر ال فقد ذك

ور        ة      الطاھر الزبیري اتصال بوالده، قبل اندالع الث ادق الحربی ھ قطع البن ا من ة، لیقتنی

ة                . التي كان یملكھا   ا الحرب العالمی ض قطع األسلحة من بقای ى بع ھ عل فحصلوا من

ار    "قارة"سلمھا للمجاھدین، من بینھا بندقیة من نوع        « : الثانیة ، سلمت للمرحوم جب

ر  ي  ... عم ة ف ت مخزن وف، كان ة وادي س ن ناحی ا م رى جمعناھ لحة أخ اك أس وھن

   »)2(.، وھي كثیرة جدامطامیر

وري،           شاطھم الث سادسة من ن ة ال أما السید زبیري، فذكر أنھم قصدوا، في اللیل

ا        ان یملكھ ة ك ع حربی س قط اء خم ود، القتن د محم ز، وال ار قن ت عم م  . بی نھم ل لك

وني "یحصلوا إال على بندقیة حربیة واحدة من نوع    ات    "قارة أو ثم ع ثالث خزان ، م

  )3(.رصاص

  

  :الطاھر زبیري

، بدوار أم العظایم، 1929 أبریل 4ولد الطاھر بن الطیب زبیري، في یوم  

. التابع لدائرة سدراتھ، والیة سوق أھراس الحالیة، وھي منطقة جدباء، قلیلة األمطار

اشتغل . كانت تمارس الفالحة والرعي. أفرادھا عشرین نفرعدد  فاقنشأ في أسرة 

                                                
  . مطوية خاصة بالمرحوم محمود قنز، إنتاج ملحق متحف المجاهد بتبسة)1(
ثر آمعية الجبل األبيض لتخليد وحماية م، إنتاج ج"دور مناطق الحدود إبان الثورة التحريرية: "كلمة محمود قنز، في )2(

  .32. مرجع نفسه، صالالثورة، والية تبسة، 
  .72. زبيري، المصدر السابق، ص )3(
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 القرآن ألبناء الدوار، مقابل بتعلیمیضا أ" الشاوش"والده الشیخ الطیب، المدعو 

   )1(.بعض الُمدد من القمح والشعیر

ولما بلغ سنھ األولى، رحل والده إلى قریة وادي الكبریت، لیعمل في سكة 

أرض جدباء ال تؤتي الغلة التي تعیل أسرتھ، « الحدید، وذلك بعدما تعب من فالحة، 

ما الثمانیة عشر فردا، وال یفي ما وأسرة شقیقھ الربیعي التي یقارب عدد أفرادھ

  »)2(.كاھلیھماتجود بھ لدفع الغرامات التي أثقلت 

تعلم في سن الثامنة القرآن الكریم على ید شیخ یدعى بلقاسم داعي، في مسجد 

قریة وادي الكبریت؛ ولكنھ عجز عن االلتحاق بالمدرسة الفرنسیة الوحیدة التي 

 تلمیذ فقط ، بسبب من جھة 50تتسع لنحو كانت موجودة في القریة، والتي كانت 

« : كبر سنھ، ومن جبھة أخرى رفض والده التعلیم الفرنسي ألبنائھ، العتقاده في أنھ

  »)3(.ال یوجد شيء في ھذه الدنیا سوى القرآن واهللا، والجنة، والباقي كلھ خرافة

ولكن الرغبة الملحة عند الطفل زبیري، في التعلم بلغة المحتل، كي یظفر 

بمنصب شغل حین یكبر، جعلتھ یلتحق بالمدرسة المسائیة المتواضعة، التي بناھا 

، على اختالف أعمارھم، وداوم فیھا مدة أربعة الجزائریینأھل القریة لیتعلم فیھا كل 

   )4(.أشھر

وفي مطلع الخمسینیات، عاد للدراسة ثانیة في قریة وادي الكبریت مدة ثالثة 

ریم في مسجدھا، وتعلم مبادئ اللغة الفرنسیة، في أشھر، فحفظ نصف القرآن الك

      )5(. یتقنھاصارالمدرسة األھلیة، ثم 

                                                
   . 20 -19. ، صالسابق المصدر  زبيري،)1(
   . 21. ص، نفسهالمصدر  )2(
   . 23. ، صنفسه المصدر )3(
   . 24. ، صنفسه المصدر )4(
   . 39. ، صنفسه المصدر )5(
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اشتغل في سن مبكرة في دكان أخیھ األكبر سواء بذات القریة، أو في مدینة 

، اضطر للبحث عن شغل، لمساعدة 1950وفي عام . تبسة عندما رحلت إلیھا أسرتھ

  .ى تحمل صعوبة المعیشةعائلتھ التي ازداد عدد أفرادھا، عل

واستطاع بفضل معارف والده في الونزة، الظفر بشغل حّفار في ورشة للتنقیب 

ولكن إجادتھ . عن المیاه الجوفیة لصالح شركة حدید الونزة، في منطقة عین الشانیة

عامال دائما لدى ... « : للغة المحتل، وّفرت لھ وظیفة أفضل، حیث صار كما یقول

فاشتغلت مع ... وھو أمر لم یكن متوفرا لدى معظم العمال ... یطالي ھذا المقاول اإل

  .فریق من الكھربائیین

وعندما ال یكون ھناك عمل محّدد معھم، أوّجھ للعمل في ورشة للمیكانیك 

] لنقل المیاه[وكلفت بتعویض أحد حراس المضخة ... كمساعد لمیكانكیین أوربیین 

ذا ضمنت لنفسي عمال قارا، وأجرة نصف وھك... خالل أیام عطلتھ األسبوعیة 

   )*(.وھذا بخالف ما ذكره بعض الذین ترجموا لھ» )1(.شھریة

، الخمسینیات الستقامتھ، وخبرتھ النضالیة، اختاره زمالؤه في مطلع ونظرا

الكنفیدرالیة العامة  "ضمن قائمة نقابة  شركة حدید الونزة،مفوضا عنھم لدى إدارة 

االتحاد العام للعمال  "طا في صفوفھا، قبل ظھور ، التي كان منخر"للشغل

   )2(".الجزائریین

                                                
   . 42. ، صنفسه المصدر )1(
 ؛146. ص، المرجع السابق، "مينيي" ؛269. عباس، المرجع السابق، صمحمد  :نظر ما ذكره عنه كل منأ )*(

  : كتابه ، في)عاشور(شرفي 
"La classe politique algérienne de 1900 à non jours. Dictionnaire biographique", Casbah 
Editions, Alger 2001, p. 346. 
(2) ZBIRI (Tahar), "L'œuvre des ouvriers et des paysans" in, REVOLUTION & TRAVAIL, 
organe central de l' U. G. T. A., n° 100, vendredi 29 octobre 1965, p. 9. 
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وكان كثیرا ما یصطدم مع العمال األوربیین، في ورشة المیكانیك التي كان 

  )1(.یشتغل بھا

وكانت تلك الثقة التي وضعھا فیھ العمال، دلیل في نظرنا على استقامتھ، 

فاع عن حقوق زمالئھ، كما ھي دلیل وقدرتھ على النضال النقابي، واالستماتة في الد

  .على استعداداتھ المبكرة لتحمل مسؤولیات أكبر في قیادة الرجال، وتنظیم الصفوف

بخالف ما ذھب إلیھ بعض الباحثین، فإن الطاھر زبیري، بدأ : النشاط السیاسي

النضال السیاسي في سن مبكرة، وبدت علیھ اإلرھاصات األولى من خالل 

یة التي كانت تثار في وادي الكبریت، خالل فترة الحرب العالمیة المناقشات السیاس

أحباب  "الثانیة، بینھ وبین مناضلي حزب فرحات عباس، خاصة بعد تأسیس ائتالف 

  ".     البیان والحریة

، في 1945 كما استفاد من مشاركتھ في مظاھرات الثامن من أیار ـ ماي 

الرایة الوطنیة خفاقة في عنان السماء، وادي الكبریت، التي رأى فیھا ألول مّرة 

لقوا سراح الحاج أِط "وقرأ الشعارات الوطنیة التي رفعھا المتظاھرون، مثل 

  ".تحیا الجزائر مستقلة "، "مصالي

وأدرك وحشیة السلطات االستعماریة التي تصدت للمظاھرات السلمیة بكل 

دي الكبریت بالجرائم ولم یطل الوقت، حتى سمع الناس في وا... « قسوة وفظاعة، 

التي ارتكبھا الفرنسیون في حق الجزائریین العزل، وطالت االعتقاالت في ] ھكذا[

وادي الكبریت شقیقي بلقاسم، والطیب كنوش اللذین كانا معروفین بنشاطھما 

  »)2(...النضالي في صفوف حزب الشعب بالمنطقة 

                                                
(1) KERLAN, op-cit., p. 154. 

    .33-32.  زبيري، المصدر السابق، ص)2(
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التي كانت تشغل الساحة فأظھر منذ حداثة سنھ، اھتمام كبیر بالقضایا السیاسیة 

الوطنیة، وساعده الجو السیاسي المفعم بالنشاط، والنضال، والتعددیة السیاسیة في 

، على تعلم المبادئ األولى 1946مدینة تبسة، التي استقر فیھا مع أسرتھ في عام 

للنضال السیاسي، وذلك بفضل انتساب أخیھ األكبر بلقاسم من قبل، إلى ائتالف 

  )*(.والحریة، وعضویتھ البارزة في صفوف حزب حركة االنتصارأحباب البیان 

ونظرا . فقد كان یرافق أخاه من حین إلى آخر، إلى مكتب الحزب في تبسة

لصغر سنھ، وحیویتھ، وحب االستطالع عنده، كان الحزب یكّلفھ مع شبان آخرین، 

لى مكتب إ] ھكذا[باالتصال بالناس في األحیاء، وفي أماكن عملھم للذھاب ... « 

كما قمت بتوزیع بطاقات االنخراط على ... الحركة لتسجیل أنفسھم، واالنخراط فیھا 

  »)1(.المناضلین الجدد

كما أظھر نشاطا ممیزا خالل حملة االنتخابات البلدیة التي خاضھا حزبھ في 

، حیث انخرط في خلیة مع شخص 1947التاسع عشر من تشرین األول ـ أكتوبر 

  )2(. بن علي، وناضل فیھا مدة من الزمنمن تبسة یدعى علي

 في حملة تعریف الناس بطابع تلك االنتخابات، وتوعیتھم بأھمیة ، ساھمأیضا

المشاركة فیھا، خاصة وأن الجھل كان متفشیا بشكل كبیر في أوساطھم؛ وحّثھم على 

عدم ترك المجال فارغا للشیوعیین، واالندماجیین، وأعوان اإلدارة االستعماریة من 

اإلقطاعیین المحلیین، غیر اآلبھین بتطلعات الشعب الجزائري العربي المسلم، 

  .وطوقھ إلى الحریة واالستقالل

                                                
 لحياة الطاهر زبيري، أنه بدأ نضاله في صفوف حزب حركة االنتصار في سنة ذكر محمد عباس، في ترجمته )*(

 .269. المرجع السابق، ص: أنظر.  بالونزة1950
    .31.  زبيري، المصدر السابق، ص)1(
الطريق إلى نوفمبر كما  ": حزب جبهة التحرير الوطني: أنظر حديث السيد زبيري الطاهر مع مجلة الجيش، في)2(

    .317. ، ص.، المجلد األول، الجزء الثالث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر بال تا"جاهدونيرويها الم
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وقد نجحت الحملة، وفاز مرشح الحزب في تبسة، السید حمى العمري، برئاسة 

البلدیة، وھي المرة األولى التي یفوز فیھا جزائري بمثل ھذا المنصب، منذ احتالل 

     )1(.1850 في سنة المدینة رسمیا

ولما عاد مع أسرتھ إلى وادي الكبریت، ناضل في صفوف خلیة حزب حركة 

االنتصار بالقریة، والتي كان عدد أفرادھا قلیال جدا، وكان یسھر على تكوینھم 

  .مسؤول سیاسي من قالمة، یدعى عبد الحق مدور

لونزة، في مطلع خمسینیات القرن الماضي، انتقل إلى العمل في مناجم او

وابتداء من .  في خلیة الحزب بصفة رسمیةطاالنخراورشحھ استعداده النضالي إلى 

، صار عضوا في القسمة، التي كان یرأسھا علي مالح، وكّلف 1952سنة 

ولكن بشكل سري، وبعیدا عن أعین إدارة باالتصاالت واألخبار واإلعالم، 

  )2(.المنجم

من الوعي السیاسي، تخشى من حیث كانت فئة العمال، رغم تمتعھا بقدر 

فقدان مناصب عملھا إذا ما أظھروا انتماءھم ألي من األحزاب الوطنیة الجزائریة، 

  )3(.وخاصة منھا حزب الشعب

وبما أن المنطقة كانت تعج بالعمال، والنقابات اإلصالحیة الفرنسیة، كانت 

ا حثیثة السعي للسیطرة علیھم وھیكلتھم، وجعلھم یصطفون وراء مطالبھ

االجتماعیة، وإلھائھم عن المطالب الوطنیة، أمرت قیادة الحزب المناضلین العاملین، 

باالنخراط في تلك النقابات الشیوعیة، واحتالل مراكز القیادة فیھا كممثلین عن 

  . العمال

                                                
    .شاللي، المرجع السابق:  للتوسع أكثر حول ظروف احتالل مدينة تبسة، أنظر)1(
    .317. ، المرجع السابق، صمجلة الجيش )2(
    .36.  زبيري، المصدر السابق، ص)3(
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فما كان من المناضلین السیاسیین، إال أن امتثلوا لألمر، وغطوا على نضالھم 

ولكنھم اصطدموا ". الكنفیدرالیة العامة للشغل "قابة السیاسي باالنخراط في ن

 السیاسیة، تبالعناصر الشیوعیة التي كانت تختلف معھم في الرؤى واألطروحا

وبخاصة الكاتب العام للنقابة، الذي لم یكن في وفاق مع عمال المنجم، وباألخص مع 

  .بعض األفراد منھم

العمال المناضلین في حزبھ، وأشار الطاھر زبیري إلى حدوث أزمة كبیرة بین 

  .والعناصر الشیوعیة في المنجم، استمرت عامین كاملین

  

وكان األخیرین ینتقدون الوطنیین علنا، ویخیفون الناس الذین ال یفھمون شيء 

إن ھؤالء یجلبون لكم األخطار، ویتسببون بتصرفاتھم « : في السیاسة، بالقول

غالیین، ویفضحون أوالدكم وعائالتكم المعادیة للحكومة في جلب العساكر، والسن

  » )1(...إلخ

« : ویضیف في مقام آخر، أنھ عایش الصراعات العمالیة، التي قال عنھا، أنھا

بلغت من الحّدة درجة استعمال العصي، وفتحت أزمة مع العناصر الشیوعیة في 

  »)2(.مناجم الونزة استغرقت أكثر من سنة

ة، تربى الشاب الطاھر على قناعات وفي مثل تلك البیئة السیاسة الناضج

حزب حركة االنتصار، ومبادئھ الداعیة إلى رفض االندماج، والحفاظ على مقومات 

الشخصیة الوطنیة، وضرورة استقالل الجزائر، وإنھاء الوجود االستعماري 

  .الفرنسي فیھا

  

                                                
    .318. المرجع السابق، صالجيش،  مجلة )1(
  .271. عباس، المرجع السابق، ص )2(
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  .الثورةظروف التحاقھم ب: المبحث الثاني

  

زب الشعب، أن الناس قبل اندالع الثورة ذكر أحد المناضلین السابقین في ح

، وكان كل شيء تحت في منطقة المناجم  یعیشون في فاقة كبیرةكانواالجزائریة، 

  .  اد أعوان اإلدارة االستعماریةسیطرة، ومراقبة القّی

وأضاف، أن بعض العمال كانوا یناضلون في صفوف النقابات الفرنسیة، كي 

ومنھم من كان ینشط خفیة في صفوف . ركةیحمون أنفسھم من تعسف إدارة الش

  . تبسة أو سوق أھراسةحزب حركة االنتصار، في قسم

من الصعوبة بمكان أن ألنھ لم یكن یسمح لھم بأي نشاط إال بعد موافقتھا، وكان 

. بأنھ عضوا في حزب أو حتى منخرطا في نقابة فرنسیة یظھر المرء فیھا للناس،

   .في العمل، ویحرمھ من الظفر بسكنألن ذلك كان سیمنعھ من الترقیة 

وكان فقط الشجاع والوطني من یستطیع أن یكشف علنا انتماءه الحزبي أو « 

وكان ھم . فالعمال كانوا یخافون من الطرد، والحرمان من السكن أو الترقیة. النقابي

  »)1(.العمال توفیر لقمة العیش ألھالیھم

لتجویع والحرمان، التي مارسھا ویفھم من ھذا الكالم، أن سیاسة اإلفقار وا

ضد الجزائریین، كانت تحول دون تمتع عمال المناجم بالنضال الفرنسي االستعمار 

  .في األحزاب الوطنیة، بحرّیة ومن دون خوف

كما أن الخالفات السیاسیة بین التیار االستقاللي الوطني، والتیار اإلصالحي 

ي النقابات الفرنسیة، بمنطقة المناجم، الشیوعي، أثرت سلبیا على العمال المناضلین ف

بت الدعایة الشیوعیة المناھضة للوطنیین، في انتشار الریبة والخوف من وسّب
                                                

  . السابقصدربلقاسم زبيري، الم )1(
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المناضلین االستقاللیین في أوساط العمال البسطاء، الذین ال یفقھون في أمور 

  .السیاسیة شیئا

من فعلى سبیل المثال، أدت تلك الدعایة المغرضة إلى انسحاب عدد كبیر 

 بالونزة، إذ تراجع حركة االنتصارین في قسمة حزب العمال المناضلین، والمحّب

    )1(. مناضل صامد30 مناضل إلى 2500، من 1953عددھم  في سنة 

، فقد كانوا متیقنین بأن الثورة، ھي الحل الوحید، للعمال الثوریینوبالنسبة 

  .1953نیة خالل عام والعالج الناجع للخالفات التي بدأت تعصف بالحركة الوط

، التیار االستقالليفقد اختاروا الموقف الحیادي من الخالفات الداخلیة، في 

وسعوا إلى اإلبقاء على صفوف القاعدة متماسكة، وفي حالة سلیمة، والتصدي بحزم 

ولھذا . لكل ما من شأنھ أن یثبط عزائم المناضلین، ویجعل الیأس یتسرب إلى قلوبھم

م في مجالي التدریب، والجھوزیة، والتوعیة، استعدادا للوثبة ضاعفوا من نشاطاتھ

  .الكبرى

كما أّثر فیھم النضال الثوري السري، الذي دأبوا علیھ، حیث وشرعوا في 

تكوین األفواج و الطالئع األولى للثورة، من مناضلي المنطقة والذین كان من 

   )2(.ضمنھم عمال المناجم

كلھا القائد مختار باجي قبیل قیام الثورة، من ن أعضاء األفواج التي شفقد تمّك

تعلم بعض المھارات المناسبة لشن حرب العصابات كالكتمان، واالعتماد على 

  .الخالیا الصغیرة، والتدریب على استعمال السالح

، عقد بوبكر بن زیني، وبشیر جغبلو، 1954وفي نھایة شھر تموز ـ جویلیة 

بالونزة، لقاًء ببعض  )*(القائد مختار باجيعضوا اللجنة الثوریة، التي نصبھا 

                                                
    .318. ، صالمرجع السابقالجيش،  )1(
 .2006 كانون األول ـ ديسمبر 25شهادة أدلى بها إلي السيد الطيب داده في بيته بالونزة يوم ) 2(
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 إلى الجبل، ھم، تقّرر فیھ صعودبالمدینةالمناضلین الثوار، في حي البیاضة 

غیر أنھم سرعان ما عادوا ثانیة إلى الونزة، وبدؤوا . واالعتصام بھ في سریة تامة

  .یتصرفون بحماقة، مما أثار غضب قائدھم

حیث أذن لھم في شھر آب ـ . م بلینمن باب الحكمة، التصرف معھ اختارف

 أیلول ـ 27منحھم إجازة شھر كامل، وحّدد لھم تاریخ وأوت، أخذ قسط من الراحة، 

  .یعودوا إلى معاقلھم في الجبالل، 1954سبتمبر 

كما . ثم عّزز صفوفھم بمجموعة من المناضلین الثوریین من سوق أھراس

طیب داده، الصغیر جغبلو، ال: نصب لجنة على مستوى قریة الونزة مشكلة من

، "بشیر ریاح "دعوبشیر حوري الموزیني،  ، بوبكر بن"سي البشیر"المدعو 

   )1(.وكّلفھم بجلب القاعدة السیاسیة المؤمنة بالعمل الثوري

 تشرین األول ـ 10الطاھر زبیري، أن القائد باجي، عقد في یوم السید یذكر و

 ؛ضل ثوري، یدعى مسعود برباري، اجتماعا بالونزة في بیت منا1954أكتوبر 

إلى أزمة حزب فیھ  تطرق من فوج الونزة المسّلح؛ا وعضأحد عشر حضره 

  .الشعب، وأشار إلى إمكانیة تفجیر الثورة، من دون انتظار دعم الحزب

ة ثانیة، في جبل ذراع البطوم، الواقع بین قریة طاورة كما اجتمع بھم مّر

وفي اجتماع ثالث، .  بقرب حلول یوم الخالصوالونزة، لرفع معنویاتھم، وطمأنتھم

    )2(.حضر القائد مراد دیدوش، فأطلعھم على أوضاع الحزب، والتحضیرات للثورة

                                                                                                                                     
، بمدينة عنابة في كنف أسرة متواضعة الحال، 1919نيسان ـ أبريل  19ولد القائد الشهيد باجي مختار في ) *(

، 22انضم بعد إطالق سراحه إلى جماعة . كان أبوه رجال متدينا، وصاحب ثقافة واسعة. استقرت بسوق أهراس
حيث طوقت السلطات العسكرية . ، إثر وشاية من أحد الخونة1954 تشرين الثاني ـ نوفمبر 19استشهد في يوم 

 أنظر للمزيد من المعلومات عن هذه الشخصية الوطنية، مجلة . القايد دالي بن شواف، وتمكنت من قتلهمزرعة
 .20. ، ص2001، عدد تجريبي، كانون األول ـ ديسمبر الراصد

  .63-61. بولحراف، المرجع السابق، ص) 1(
   .53. ، المصدر السابق، صزبيري) 2(
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بدأت التحضیرات الفوریة للثورة، في شھر «  وفي منطقة سوق أھراس، 

في البدایة زار منطقة سوق أھراس مراد دیدوش، المدعو . 1954أیلول ـ سبتمبر 

التحقت بھم ... ، وانتقل من ھناك، مع الجماعة إلى وادي الشوك "ادرسي عبد الق"

  » )1(.جماعة مسّلحة قدمت من الونزة، وضواحیھا

وكانت مسألة توفیر السالح، وتقریر العملیات الفدائیة ضد العدو، من المسائل 

  )2(.ھا في ذلك االجتماعكیز علیتر الالتي تماألساسیة 

 ، كّلف القائد مختار باجي، بعض المناضلین1954جویلیة تموز ـ في شھر و

، بجمع األسلحة من السكان، واالتصال بالمقاومین التونسیین، الذین كانوا الثوریین

  )3(.یخوضون الكفاح في الناحیة المتاخمة لمنطقة الونزة

فربط القائد المیداني عمر جّبار، اتصاالت بالثوار التونسیین، في شھر آب ـ 

ساسي لسود، وعبد اهللا بن زعیر، وطلب منھم ال: ئدین التونسیینأوت، واتصل بالقا

منع ثوارھم من أخذ السالح من سكان المنطقة، وذلك لحاجة الثوار الجزائریین لھ 

  )4(.عند اندالع ثورتھم

متوسط عمر قادة الثورة، والذي كان خذ بعین االعتبار األ، عند یمكن القولو

 أن حملة مشعل المقاومة ، سنة42إلى  27عند اندالع الثورة یتراوح ما بین 

كانوا من جیل الشباب من قید االستعمار الفرنسي،  اإلعتاقمن أجل الجزائریة 

، الذي عایش الغطرسة االستعماریة في حق الشعب الجزائري، المتحمس، والحیوي

                                                
(1) KERLAN, op-cit., p.154. 
(2) Ibid, p. 155. 

من جيش : الذكرى العشرون الندالع الثورة" ،والمحافظة السياسية للجيش الوطني الشعبي  وزارة اإلعالم والثقافة)3(
 .107. ، ص1974أكتوبر تشرين األول ـ  الجزائر ،"التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي

، الشهر األول 81، العدد مجلة أول نوفمبر،  فيحأنظر شهادة السيد لحواسنية موسى، رفيقه في النضال والكفا) 4(
  .42. ، ص1987
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وتأكد من نفاق اإلدارة االستعماریة، ووعودھا الكاذبة في اإلصالح السیاسي خاصة 

  )1(. الحرب العالمیة الثانیةبعد

، واجھت الحركة الوطنیة الجزائریة 1954-1945  سنواتفخالل الفترة بین

صعوبات كبیرة في تعاطیھا مع اإلدارة االستعماریة الفرنسیة، وعانى رجاالتھا من 

االضطھاد، واالعتقال، وواجھوا تزویرا غیر مسبق لالنتخابات المحلیة والتشریعیة؛ 

ضبھم، وأقنع المترددین منھم بنفاق السلطات االستعماریة، وعدم مما زاد في غ

  . جدوى اللھث وراء المطالب اإلصالحیة

وبینما شھدت الساحة المغاربة قیام ثورتا المغرب وتونس، في مطلع 

 حركة االنتصار على مستوى خمسینیات القرن الماضي، وانتظر مناضلو حزب

یة، إعالن قیادة الحزب الكفاح المسلح ضد  بعد التعبئة السیاسیة النفس،القاعدة

االستعمار الغاشم، شھد التیار االستقاللي أزمة سیاسیة قصمت ظھره نصفین، 

  .وأدخلت قیادتھ في حلقة مفرغة وجدل سیاسي عقیم

، بدأت 1954في بدایة سنة « : زبیري أنالطاھر یذكر السید  وفي ھذا الشأن،

عن طریق بعض اإلخوة ... اك سوء تفاھم تتسرب إلینا أخبار من الحزب، بأن ھن

 ]ھكذا [غزالي، وسيالالمسؤولین في الرقابة، ومن جملتھم الصافي بودیسة، عمر 

وكانت المعلومات غیر مفّصلة، األمر الذي جعلنا في حیرة، خاصة نحن . مسعود

المناضلین في الحزب، الذي نؤمن بھ إیمانا عمیقا وقویا، ونعتقد أنھ ھو الذي 

  » )2(.ا إلى تحقیق الھدف، بتطبیق اإلستراتیجیة الموجودة النتزاع االستقاللسیوصلن

                                                
(1) MEYNIER, op-cit., p. 129. 

    .318. ، صالمرجع السابقالجيش،  )2(
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فقد تأثر مناضلو المنطقة فضاء بحثنا، بالمقاومة التونسیة على وجھ 

الخصوص، وبما كان یبلغھم من أصداء العملیات الفدائیة التي كان ینفذھا الثوار 

  . التونسیون، نظرا للقرب الجغرافي

مل المناضلین في القاعدة، بعد حصول األزمة في الحزب، ولتفادي خیبة أ

 وخشیة انفراط عقدھم، تعاقب بعض المسؤولین الجھویین في حزب حركة انتصار

ل السید عبد الرحمان اثن أم، على الخالیا الحزبیة بالمنطقة، مالحریات الدیمقراطیة

  .قیراس، إبراھیم الشرقي، الشیخ بلقاسم البیضاوي

 لیال بمناضلي الونزة في منطقة جبلیة، وبعد األخیر اجتمع ،ثالفعلى سبیل الم

أن تال علیھم صورة العصر، وشرحھا لھم، ذّكرھم بأن أزمة الحزب لیست ھي 

األولى، وطلب منھم أال یستسلموا للیأس، وأن یجّددوا تعلقھم بوحدة الحزب، وأن 

      )1(.زائریة في یوم قریبیؤمنوا بقدرتھ على قیادة الكفاح المسلح، وتفجیر الثورة الج

وقد عّبر السید الطاھر زبیري عن موقف المناضلین في القاعدة، من األزمة 

 إلى ظھره، وقسمت 1953 سنة حركة االنتصار فيالسیاسیة التي ضربت حزب 

قسمین، واإلجراءات التي اتخذھا المناضلون الثوریون على مستوى القاعدة في 

یفیة التي نظموا بھا أنفسھم قبل االلتحاق بصفوف الثورة منطقة الحدود الشرقیة، والك

غیر أن ھذا الحزب الذي تاه في البرلمانیات خّیب رجاء « : التحریریة، بالقول

  .كانت نشاطاتنا محصورة في توزیع المناشیر والجرائد. الكثیر من الوطنیین

انفجر . وبسرعة ُكشف الغطاء عن الخالفات داخل حزب حركة االنتصار

كان المأزق، وكان . لحزب، ووجد المناضلون أنفسھم منقسمین إلى عدة اتجاھاتا

                                                
  .272. عباس، المرجع السابق، ص) 1(
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المناضلون الثوریون مقتنعون أكثر فأكثر، أمام موقف المسیرین الذین صاروا 

  »)1(.، بأن المخرج الوحید ھو الثورة المسلحة"تجارا حقیقیین"

  

 : بالثورة التحریریةعمر جبارالظروف المحیطة بالتحاق : أوال

قبیل اندالع الثورة التحریریة، كّثف عمر جبار من نشاطاتھ في إطار 

حواسنیة موسى لفسعى بمعیة الطاھر الزبیري، و« : االستعداد والتھیؤ لتفجیر الثورة

وآخرین إلى التحضیر للثورة في الونزة وذلك من خالل، تكثیف التدریبات العسكریة 

علیمھم كیفیات المواجھة، وطرق للمناضلین بتدریبھم على استعمال األسلحة وت

  .الھجوم، والدفاع

باإلضافة إلى جرد األسلحة الموجودة عند المناضلین للرجوع إلیھا عند الحاجة 

فأنشأ مركز في خنقة معیزة، وآخر في ... ـ إعداد المخابئ وتھیئة مراكز التموین 

  »)2(.ظھر الونزة، وثالث في مشتى حمایدیة

باب الما ة األس ل تھیئ ة،  وواص ورة التحریری ار الث وض غم ة لخ ة والمعنوی دی

ة     ضیة الوطنی ة بالق كان المنطق ویر س ة، وتن ن جھ وریین م لین الث داد المناض بإع

  .وإعدادھم الحتضان الثورة والمساھمة فیھا

ة،       ا القریب ونزة ونواحیھ ي ال كما أشرف على تكوین خمس عشرة خلیة سریة ف

ن العنا         ة مناضلین م ة ثالث ي كل خلی ا للمناضلین      وجعل ف ة، وأسند قیادتھ صر القوی

  .المدربین جّیدا على حرب العصابات، وكّلفھم باإلشراف على تدریبھا

                                                
(1) ZBIRI, op-cit., p. 9. 

  .42.  لحواسنية، المرجع السابق، ص)2(
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ي      حیث عین الطیب داده، والطاھر الزبیري على الونزة،  وموسى لحواسنیة ف

كبریت؛ وكان على اتصال دائم، النواحي مداوروش ودریعة، ونوار رباح في وادي        

  .ومباشر بھم

الوقت، بادر القائد عمر جّبار بتشكیل فوج مسلح بالونزة، واالستعداد وفي ذات 

لمحاربة االستعمار الفرنسي، تأسیا بالمقاومة التونسیة، التي انتشر صداھا في 

واشتھرت أسماء تونسیة في ساحة الجھاد، وكانت رمزا للبطولة ... « المنطقة، 

فقد كان ... زھر شرایطي الساسي لسود، والطاھر لسود، واأل: والشجاعة أمثال

  »)1(.الجزائریون ینظرون إلى المجاھدین التونسیین بإكبار، ویتمنون لو یفعلوا مثلھم

ضم الشریف ، على رأس فوج من المجاھدینوذكر لي أحد جنوده أنھ كان 

  )2(.لخمیسي سیرینامحمد، و: براكتیة، عثمان نصایبیة، السبتي نصایبیة، اإلخوة

  

ي أوت  ط ا1954ف ار ، رب ر جّب د عم صاالت  ،لقائ اجي، ات ار ب ن مخت أمر م  ب

دین      د اهللا    : بالثوار التونسیین في المنطقة الحدودیة، فاتصل بالقائ سود، وعب ساسي ل ال

ریین         بن زعیر، بھدف     ام رجالھم بضرورة التوقف عن مصادرة أسلحة الجزائ إفھ

  )3(.رتھمالقاطنین في المناطق الحدودیة، ألنھم سیستفیدون منھا عند اندالع ثو

، حتى أشرفت االستعدادات لتفجیر الثورة 1954وھكذا ما أن حل خریف سنة      

في منطقة الونزة، الخاضعة إلشراف عمر جّبار، على االكتمال، وكان نقص السالح 

ادة والمناضلین       ؤرق الق ذي ی د ال ت من      .: ھو الھاجس الوحی ي بقی ادق الت ب البن فأغل

  .ن غیر ذخیرة أو غیر صالحة لالستعمالالحرب العالمیة الثانیة، كانت إما م

                                                
  .49. ، صالسابقالمصدر زبيري،  )1(
  .مبروك نصايبية، المصدر السابق )2(
  .42. ، صلحواسنية، المرجع نفسه )3(



                                .الثورةظروف التحاقھم ب: 2 ـ                    المبحث الرابعلفصل ا
 

 325

ورة،                اءات التحضیریة للث ل االجتماعات واللق ي ك ار، ف ر جّب د عم شارك القائ

ول التي عقدت في منطقة سوق أھراس، خالل شھري       شرین األول  و،سبتمبر -أیل -ت

  .  1954أكتوبر 

وعندما اندلعت الثورة التحریریة، التحق بأعضاء خلیة جبل الونزة، التي 

، بمعیة محمد بن سوده، 1952 منذ سنة حركة االنتصارھا مناضلو حزب شكل

  . الحفصي رّكاب، وحّمة ولد التھامي

ھو الذي أطلق الرصاصة األولى في مدینة الونزة لیلة « : وكان عمر جبار

 في اقتالع األعمدة الكھربائیة، )*(وشارك بفوجھ. الفاتح من تشرین الثاني ـ نوفمبر

  »)1(. الدرك الفرنسيز كان یعمل مع جھاوقتل عمیل تونسي،

 من تشرین الثاني ـ نوفمبر 18تعھد جّبار، بعد استشھاد باجي مختار في 

  )2(.، التنظیم السیاسي لناحیة سوق أھراس1954

  لعب دورا فعاال في قیادة الثورة بالمنطقة فضاءھأنب، السید زبیريویروي 

.  الونزة إثر اشتباكات جبل سیدي أحمد، وتفكك فوجبحثنا، بعد استشھاد القائد باجي

 وتمكن من ،حیث أعاد تنظیم الكفاح المسلح في المنطقة، بعدما أصیب بالركود

  .تكوین نواة جدیدة من المجاھدین، بتجنید الكثیر من أبناء المنطقة

 دون الرجوع إلى قیادة الثورة في المنطقة ،وتولى بنفسھ قیادة تلك الناحیة

لقسنطیني، نظرا للحصار المشّدد علیھا من قبل جیش االحتالل، الثانیة بالشمال ا

                                                
عمار ، خضر مشري، األالطاهر زبيري، محمد بن سودة: ضم الفوج الذي قاده عمر جبار، الثوار اآلتية أسمائهم) *(
 المكي،  جدياتارعم، ة مشنتل حم،عفيف بوضياف، جبار بلقاسم، والسبتي جبار، محمد جالب، حمة النايلي، نايليال
.. عمار فارس، لعبيدياحمة ولد ، خضر غناويأل، اخضر سيرينألا حمدم، محمد ميداقين، الحفصي ركاب، دياتج

   .39. أنظر، عوادي، المصدر السابق، ص
  .57. ، المصدر السابق، صجرمان )1(

(2) Zdravko, op-cit., p. 34. 
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كانت ضعیفة ... خاصة وأن المنطقة الثانیة ... « وعدم وجود شبكة اتصال بھا، 

  »)1(.التسلیح، وقلیلة الرجال في األشھر األولى للثورة

ولھذا بادر بإجراء اتصاالت بالمنطقة األولى باألوراس، بغرض الحصول 

  . في قیادة المنطقة، والدعم بالسالح، والتأیید بالرجالعلى الشرعیة

  

 :الظروف المحیطة بالتحاق المكي جدیات بالثورة التحریریة: نیاثا

كان المرحوم المكي جدیات، أول من ترك المنجم من عمال الكویف، والتحق 

وكان . 1954بصفوف الثورة التحریریة لیلة الفاتح من تشرین الثاني ـ نوفمبر 

  . قیادیا في المجموعات األولى التي قادھا باجي مختارعضوا

د    ّین قائ ث ُع وطني، حی ر ال یش التحری ل ج سكریة داخ سؤولیات ع د م تقل

ي عام        ة   1955مجموعة في بدایة الثورة، ثم قائد ناحیة ف د منطق را قائ ان  . ، وأخی وك

   )2(".بولحیة"اسمھ الحربي 

ى، ال   ة األول سة، الناحی ة الخام ي المنطق د ف سم األولجاھ ام  . ق ي ع ق ف م التح ث

ونس    1956 ي ت ة         .  بقیادة الجیش ف ي الوالی سكریة ف ام الع د من المھ ھ العدی ُأسندت ل

  .، في مھمة إلى الصحراء الكبرى1958األولى، وُأرسل في عام 

وذكر لي السید مبروك نصایبیة، أن جدیات المكي، وألسباب تبقى مجھولة 

وعندما .  مركز الونزة المنجمي بحثا عن العمللدینا، سافر في أحد أیام الخریف إلى

ألنھ كان ال یملك أقارب في . أدركھ اللیل، لجأ إلى الجبل في الجوار، لیبیت بھ

  .المركز، وكان النزل الوحید بالونزة، ال یسمح بمبیت الجزائریین

                                                
  .124. ر السابق، صصدزبيري، الم )1(
   .، المصدر السابقيوسف بلغيث )2(
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ل       رد اللی سھ من ب . كان مصحوبا بشخص آخر، وأثناء اللیل أشعل النار لیقي نف

سي، یقومون   " الحرس المتحرك  "ثناء، كان ثالثة عناصر من فرقة       في تلك األ   الفرن

ة   جار       . بدوریة في نفس الناحی ین األش ا ب دیات وصاحبھ، واختبئ یھم ج ھ إل دم  . فانتب تق

  .الحراس إلى مكان النار، وجلسوا حولھا لیتدفؤوا، ووضعوا أسلحتھم جانبا

رھم أن یر     سة،  وأم ّدم خل دیات إال أن تق ن ج ان م ا ك دیھم وأال  فم وا أی فع

د    . یتحركوا، ووضع عصا في رقبة أحدھم، بینما صاحبھ ظل یراقب الموقف من بعی

م             ة تعج بھ دین، وأن الغاب ي قبضة مجاھ نھم   . خاف الحرس، واعتقدوا أنھم ف ذ م فأخ

ار      رب الن ركھم ق ان وت ادر المك م غ اقھم، ث ّد وث د أن ش لحتھم بع ق  . أس ذلك التح وب

  )1(.لثوار تولى قیادتھا، وصار لھا صدا في المنطقةبالثورة، وشكل مجموعة من ا

ي الھجوم   ،1954 نوفمبرمن تشرین الثاني ـ  في الفاتح   شارك المكي جدیات ف

سمبر شھر كانون األول ـ  وفي . الذي استھدف مركز الدرك بالونزة ا    ،دی نصب كمین

  .ومطلجیش العدو في الطریق الرابط بین طاورة وذراع الب

دات من جیش          تدار 1956في شتاء    ین وح ونس، ب ة بت ة تال  معركة في منطق

سي    تالل الفرن یش االح وات ج ونس، وق ى ت ا إل ي طریقھ ت ف وطني، كان ر ال التحری

د أن            . المنتشرة في المنطقة الحدودیة    ي األسر بع ع ف دیات، ووق شارك فیھا المكي ج

ة، ول     25ثم أدخل في . أصیب في المعركة جن تال وبر، س شرین األول ـ أكت ھ   من ت كن

  .تمكن بعد یومین من الفرار، وااللتحاق مجددا بمعاقل الثورة

وات      د ق سة ض ة الخام ي المنطق ي دارت ف ات، الت ض المواجھ ي بع ارك ف  ش

ارك      الجیش الفرنسي، و   اریخ      . أصیب بالعدید من الجروح في المع ھ الت جل ل ث س حی

ي دارت   درة الت ة حی نامي، ومعرك د األص حبة محم ار، ص ة بوحج ھ معرك ي  فقیادت

ي  ف، ف ز الكوی رق مرك سمبر     14ش انون األول ـ دی ن ك شاركتھ و؛ 1956 م ي م ف
                                                

  .صدر السابقممبروك نصايبية، ال )1(
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سم اإلداري المتخصص         ن الق ا ضابط م الونزة،   معركة وادي مالق، التي أسر فیھ ب

ا .وخوضھ معركة عین زانة، صحبة الشھید الطاھر بوترعة     ي الھجوم     كم  شارك ف

   )1(.1958أوت - آب20الشھیر على قریة الكویف في 

  

 :الظروف المحیطة بالتحاق محمود قنز بالثورة التحریریة: اثالث

ة        ة ھجومی ذه عملی ر تنفی التحق السید قنز بمعاقل الثورة في جبال بوخضرة، إث

ة            ى كمی ا عل على منجم بوخضرة، رفقة المجاھد عبد الوھاب عیسى، حصل بموجبھ

رات  ن المتفج ی    . م وات ج د ق ة ض ھ البطولی ز، وأعمال شاطھ المتمی را لن ش ونظ

  .االحتالل، أسندت إلیھ قیادة الثورة المحلیة مھام ومسؤولیات، أداھا باقتدار

ة سوق      . كما أوكلت إلیھ قیادة منطقة مرسط      وفي عھد ضم قیادة األوراس ناحی

  )2(.أھراس، كلف إلى جانب الوردي قتال بتنظیم تلك الجھة من الوطن

الحوض،  :  مراكز التي تشتمل على یحيديوقد اعتصم في منطقتھ، بأوالد سی  

  )3(.العویناتوونزة، ال الكویف، مرسط، الدیر، جبل بوربعیة،

  

 :الظروف المحیطة بالتحاق الطاھر زبیري بالثورة التحریریة: رابعا

أثناء فترة األزمة الحزبیة، بأحد أبناء بلدتھ في السید الطاھر زبیري اتصل 

، ثم تقاعد برتبة الفرنسيجیش ال في اجّندكان موادي الكبریت، یدعى نوار رّباح، 

تعاطف مع التیار االستقاللي، بقصد ضمھ إلى م أخالق عالیة، وذامساعد، وكان 

                                                
 الملتقى الوطني ، التقریر الجھوي للوالیة األولى،''األوراس'' المنظمة الوطنیة للمجاھدین، أحداث الثورة التحریریة )1(

  .1958 دیسمبر 31 إلى 1956 أوت 20الثالث لتسجیل أحداث الثورة التحریریة من 
  . السابقالمرجع، مطويةال )2(
  .48-47. ، صابقسالر صد، المجرمان )3(
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صفوف الحزب، خاصة وأن االنخراط كان یتم بشكل سري، وبموجب ضمان 

  .مناضل موثوق فیھ

فالبدایة األولى للثورة، كانت عویصة، وعملیة فرز األنصار، كانت جد 

ناضلین وحیطتھم الشدیدة، وھي سریة ال یمكن تصورھا صعبة، نظرا لسریة الم

  .الیوم

رّباح بموقفھ الرافض للنضال السید نوار وبعد أن ساّره في األمر، فاجأه 

ثھ عن مزایا التنظیم الثوري المسلح، وعن وجود تحضیرات السیاسي العقیم، وحّد

یر لقاء بینھ وبین سریة لتفجیر الثورة التحریریة الجزائریة، وأنھ على استعداد لتدب

  )1(.أحد المسؤولین الثوریین

في ذات الوقت، التقى الرجالن بأحد معارفھما یدعى أبو بكر بن زیني، كان 

یدرس بالمشرق العربي، وبعدما تناقشوا معھ في األوضاع التي آلت إلیھا الحركة 

شف الوطنیة الجزائریة، والتطورات المستجدة على الساحة المغاربیة والدولیة، ك

 لھما أنھ التقى خالل رحلتھ الدراسیة في القاھرة، باألمیر عبد الكریم الخطابي مع

ضھم على إعالن الثورة على خطب فیھم وحّروأنھ بعض الطلبة الجزائریین، 

من أجل االنضمام إلى الثورة في إلى الجزائر المحتل الفرنسي، وبالتالي فإنھ عاد 

  )2(.حال اندالعھا

سوق أھراس، واجتمعوا بالقائد مدینة  إلى تھمانتقل ثالث، 1954وفي جویلیة 

عن الشعوب ... « ، حیث حّدثھم المدینةمختار باجي في مزرعة والده، في ضواحي 

التي تحّررت من نیر االستعمار بعد كفاح مریر، وشّدد على أن الكفاح المسلح ھو 

التحاور مع السبیل الوحید من أجل االستقالل، مستدال على ذلك برفض فرنسا 

                                                
    .319. ، صالمرجع السابقالجيش،  )1(
  .46. ، صالسابق زبيري، المصدر )2(
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لیؤكد مجددا أن الثورة المسلحة ھي الخیار ... األحزاب الجزائریة بمختلف أطیافھا 

  .الوحید أمام الجزائریین لطرد االحتالل

وخاطب . وأضاف باجي، أن تنظیما سریا یقوم بالتحضیر لتفجیر الثورة

البد إذا أردتم أن تكونوا مناضلین حقیقیین ف"الحاضرین مستفزا شعورھم الوطني 

  »)1(".أن تتصفوا بالسریة، واالستعداد، والتضحیة

أن قضیة الحزب وتوحیده تجاوزھا الزمن فعال، وأن علیھم « كما أكد لھم، 

االستعداد للعمل الثوري المسلح، ووعدھم بتزویدھم ببعض األسلحة في الوقت 

  »)2(.المناسب

 في المنطقة وبعد اللقاء، ُشرع في تشكیل خلیتین سریتین لألعداد للثورة،

تشكلت بالونزة منذ التي  الخلیة،، كانت منھما ھالشمالیة الشرقیة للحدود، تحت إشراف

، من قبل المناضلین الثوریین، لمعالجة مسألة تدخل 1954شھر أیار ـ ماي 

التونسیین في المنطقة، وإلیھام المناضلین في القاعدة بأن القیادة الحزبیة تعد العّدة 

 یدعى ، ومجاھد سابق،رجل فاضلعلى رأس تلك الخلیة كان و .لتفجیر الثورة

بلغت أخباره في الشجاعة، والجھاد في المقاومة حیث ، )*(الحاج علي النایلي

  )3(.منطقة سوق أھراسالتونسیة، قائد 

وتحدث إلیھ في أمر الجھاد، واالستعداد السري لتفجیر الثورة، فاستدعاه، 

 القتال، وشجاعتھ، وقدرتھ على قیادة الرجال، وأخبره، بعد أن اطلع على خبرتھ في

                                                
  .49- 48. ، صنفسهالمصدر  )1(
  .273. عباس، المرجع السابق، ص )2(
)*( ى الكثير من الباحثين في تاريخ ، ولكنه ال يزال مجهوال لدعد الحاج علي النايلي من المجاهدين الجزائريين الكباري

 بالترحال، تشتهرا التي ،ينتمي إلى منطقة الونزة، ويبدو من كنيته أنه من قبيلة أوالد نائل العربية. الثورة الجزائرية
اإلسرائيلية األولى، ثم عاد إلى -، في الحرب العربية1948جاهد في سنة . وتتخذ من والية الجلفة الحالية موطنا لها

  .   عرف بالشجاعة، وقوة العزيمة، واالستعداد للفداء. طن، والتحق بالمقاومة التونسية، وأبلى فيها البالء الحسنأرض الو
  .322. صرجع السابق، ، الم مع مجلة الجيشزبيريحديث  )3(
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بتحمسھ للفكرة، أنھ في حاجة إلى أمثالھ من الرجال األبطال، فعّینھ على رأس شعر و

   )1(.مناجمعمال والتي ضمت في معظمھا  ثائر، 24خلیة الونزة المشكلة من 

حیث لم یكونوا . وكان تدبیر السالح أول عقبة تعترض عناصر خلیة الونزة

  .لكون سوى قطعة سالح واحدة، كانت مخّصصة للتدریبیم

لذلك دخل . ن السالح، كان شیئا نادرا في العھد االستعماريیفامتالك الجزائری

 ؛ةبقادة الثورة من العمال الثوریین، في سباق مع الزمن من أجل تخطي ھذه العق

، ثم طقةلمالكي أسلحة الصید أو األسلحة الحربیة من أبناء المنأعدوا إحصاء ف

  . منھم عن طیبي خاطرلیحصلوا علیھ یبتاعونھ منھم أو إما لقصدوھم 

كما ھیئوا أنفسھم بالتدرب على التنقل في الجبال المجاورة، للتعرف على 

طبیعة األرض، والبحث عن منابع المیاه، وكذا التدرب على صنع بعض القنابل 

 الثورة، والتي كان منھا، التقلیدیة، وحّددوا بعض األھداف لتنفیذھا عند اندالع

تصفیة بعض رجال األمن الفرنسیین، والخونة من أعوانھم، وضرب المنشآت 

وھي نفس طرق التدریب التي قام بھا من قبل، أعضاء . القاعدیة للشركات التعدینیة

  .المنظمة الخاصة

، اجتمع القائد باجي مختار بمناضلي 1954أكتوبر تشرین األول ـ  10في یوم 

لونزة، والحظ علیھم قلقا من طول انتظار الندالع الثورة، خاصة وأنھم ألحوا خلیة ا

فما كان منھ إال أن أسّر إلیھم بأن األمر . التاریخ المحّدد لھاخبرھم عن علیھ كي ی

  .سوف یكون في غضون شھر أو أقل

كان من المفروض أن « وذكر السید الطاھر زبیري، أن عشیة اندالع الثورة، 

جي مختار ببیان أول نوفمبر، لكنھ أعتقل من قبل شرطة االستعالمات العامة یأتینا با

                                                
  .52. زبيري، المصدر السابق، ص )1(
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كانت أول . الفرنسیة بعنابة، ومع ذلك حصلنا یوم اإلثنین على المناشیر ووزعناھا

  »)1(.عملیة یتوجب علینا القیام بھا ھي نصب كمین للشرطة ولرجال الدرك

فالعامل الذي .  والفالحونالعمال أعباءھا بشكل كبیر اندلعت الثورة، وتحّمل

 یأویھ ویطعمھ وُیْعِلمھویلتحق بالثورة في الجبال، كان یتكفل بھ الفالح في البادیة، 

وكان الجمیع مصّممین، وعازمین على طرد . عن أخبار العدو وتحركات قواتھ

  .المحتل، واسترجاع السیادة الوطنیة المغتصبة

طاھر، بصفوف الثورة، وفیما یتعلق بظروف التحاق القائد زبیري ال

واالنخراط في أعمالھا العسكریة، ومواجھة قوات جیش االحتالل الفرنسي المعتدیة، 

وتحمل المسؤولیة في قیادة الرجال في المیدان بكل شجاعة وإقدام، نجد أنھ اضطر، 

قبیل قیام الثورة، إلى االختفاء عن أنظار رجال األمن في الونزة، مع بعض 

  .ن، ألنھم كانوا مشبوھین لدیھمالمناضلین الثوریی

فكان یختبئ في النھار في المقبرة، ثم یعود حذرا إلى بیتھ لیال، فیسأل أھلھ عما 

  )2(.إذا ما جاءھم رجال األمن، وسألوا عنھ

 مّدة أربعة أیام، وفي الیوم الثاني من تشرین الثاني ـ ،ظل على ھذه الحال

 اندالع الثورة التحریریة في كامل نوفمبر، التقى بصدیقھ بن زیني، فأخبره نبأ

القائد ة اعتقال عن حادثالجزائر، وحّدثھ عن المناشیر وبیان الثورة، كما أخبره 

   )3(.مختار باجي

زبیري قبل صعوده إلى الجبل، وااللتحاق بمعاقل الثوار، على السید عكف 

افتكاكھ أو تدبیر السالح، وجمعھ من سكان المنطقة، الذین كانوا یملكون قطعا منھ، 

  .من بعض رجال األمن كالدرك أو الحرس البلدي
                                                

(1) ZBIRI, op-cit, p. 9. 
  .63-62.  زبيري، المصدر السابق، ص)2(
  .64.  المصدر نفسه، ص)3(
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وواجھ في ھذا الشأن، منافسة المقاومین التونسیین، الذین كانوا یتسربون إلى 

 كم، داخل التراب الجزائري، فیجمعون من األھالي المال 60 إلى 50عمق 

جیش والسالح، بحكم تعاطفھم معھم، ویجدون عندھم الملجأ أثناء متابعة قوات 

  .وكانوا أحیانا یستخدمون العنف مع من یرفض مساعدتھم. لھمالفرنسي االحتالل 

وقد خلق ھذا الوضع الضاغط، مضایقة للمناضلین الثوار في المنطقة فضاء 

بحثنا، ودفعھم إلى تشكیل فوج مسلح من تسعة عناصر، كان من ضمنھم السید 

 مم، بھ رصاصة 6,35زبیري، واشتروا بعض قطع السالح، منھا مسدس عیار 

  . من أحد جیرانھاألخیرواحدة، اقتناه 

ار قائدا للفوج، لمعرفتھ الجّیدة بالمنطقة، و أبو بكر بن زیني نوا عمر جّبوعّی

مسؤوال سیاسیا، ومفوضا باسم الفوج، لمستواه الثقافي العالي، وفصاحة لسانھ 

  )1(.وإتقانھ اللغة العربیة

وضع حد لنزیف السالح، بدأ زبیري في وبعد حل مسألة التسلل التونسي، و

تدبیر قطعة سالح لنفسھ، حیث طلب من صھره الذي كان یتاجر بالسالح في السوق 

خبره السوداء، أن یبیعھ قطعة حربیة، ویدبر لھ ما استطاع من سالح وذخیرة، أو ی

، بعدما لّمح إلى أنھم سیسیرون في نفس طریق ةسلحعن الذین ابتاعوا منھ األ

  . ة التونسیة والمغربیةالمقاوم

 ألف فرنك قدیم، 25وبالفعل اشترى منھ رشاشا آلیا إیطالي الصنع، مقابل 

كانوا یمتلكون أسلحة من مخلفات الحرب ... « وعلم منھ أسماء أربعة أشخاص 

العالمیة الثانیة، منھم من اشتراھا ومنھم من عثر علیھا صدفة ومنھم من سرقھا من 

  » )2(.ن جنود الحلفاءالجنود الفرنسیین أو م

                                                
  .321-320. ، ص الجيش، المرجع السابق)1(
  .50. ، صالسابق زبيري، المصدر )2(
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كما اقترح على القائد جّبار عمر، ورفاقھ في الخلیة الثوریة التي شكلھا وتولى 

البدء في تجمیع قطع السالح من أفراد الشعب حتى ... « قیادتھا في منطقة الونزة، 

مختار باجي، وبعدھا ینضمون إلى فوج بوإن كانت بنادق صید، في انتظار االتصال 

  »)1(.سوق أھراس

 الثوریة، الونزةوإلى جانب اھتمامھ بأمر تدبیر السالح، عمل على ربط خلیة 

اجي مختار في المنطقة الحدودیة الشرقیة، الممتدة من ببالتنظیم الثوري الذي أّسسھ 

  . الساحل إلى الونزة في الداخلعلىالقالة 

ان زبیري في بدایة مشواره الجھادي، بفوج عمر جّبار، الذي كالسید التحق 

 كم، لیلة الفاتح من تشرین الثاني ـ 15یرابط في الجبال المحیطة بالونزة، على بعد 

  .نوفمبر، من دون أن یدري كما یقول، عن اندالع الثورة

وقد صعد إلى الجبل بمعیة عامل آخر، یدعى لخضر مشري، كان متزوجا وأبا 

 زوجتھ، وكان ذلك دون أن یعلم أي أحد منا... « ن لیال، وقد خرج الرجال. لطفلین

قبیل قیام الثورة بساعات قلیلة دون أن نكون على علم بذلك، رغم شعورنا بأن 

  »  )2(.إرھاصات الثورة كانت تزداد یوما بعد یوم

زبیري، بعد التحاقھ بفوج جّبار عمر، الطاھر كان أول نشاط ثوري أقدم علیھ 

في المنطقة، وتنفیذ المشاركة في عملیات اقتناء قطع األسلحة من بعض السكان 

عملیات فدائیة في الونزة، وضواحیھا ضد رجال الدرك الفرنسي، والخونة وعمالء 

  .االستعمار من أبناء جلدتھ

فقد ذكر أن في ذات المرات، قّررت جماعتھ، مھاجمة حارسین للغابة، كانا 

فین، فدار اشتباك مسّلح بین الطر. ، وتجریدھما من أسلحتھماھیقطنان في عین الشانی

                                                
  .65.  المصدر نفسه، ص)1(
  .64.  المصدر نفسه، ص)2(
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ولم تتمكن الجماعة إال من أخذ سالح الحارس الجزائري، أما الحارس األوربي 

الذي تحصن وراء جدران بیتھ العالیة، فقد أمطرھم بوابل من الطلقات الناریة من 

                   )1(.رشاشھ اآللي، وقذفتھم زوجتھ بقنابل یدویة

ي نصب كمین لشرطیین وكانت أول عملیة فدائیة توجب علیھ القیام بھا، ھ

ودركیین فرنسیین لالستیالء على أسلحتھم، كانوا یترددون في نھایة كل أسبوع على 

      )2(.دكان أحد التجار الجزائریین، لیتناولوا الخمر، ویتقصوا عن أخبار الثوار

 وكان أول اشتباك مسلح یشارك فیھ المجاھد زبیري، ضد قوات جیش

، والذي واجھ 1954دیسمبر كانون األول ـ  24 في ھاالحتالل، اشتباك جبل مزوزی

فیھ سبعة مجاھدین، عددا معتبرا من العساكر الفرنسیین كانوا بالجبل، تساندھم 

    )3(.قوات قدمت من تبسة على متن ست شاحنات عسكریة

أما أخطر اشتباك، حضره في بدایة مشواره الجھادي، كان االشتباك الذي دار 

، بین قوات فرنسیة كثیرة العدد زحفت 1955 مطلع سنة في جبل سیدي أحمد، في

 والمناطق الجزائریة القریبة، بحثا عما تلقى من ،تونسجھة على الجبل من 

  . مجاھد بقیادة عمر جّبار12المجادین التونسیین، وفوجین من 

حاصرتني  القوات « : ، الذي شھد المعركةزبیريعلى لسان السید  ءاجحیث 

لجوانب، وأرادوا إلقاء القبض علّي حیا فجاؤوا من خلفي، الفرنسیة من كل ا

وضربني أحد العساكر بأخمس البندقیة على رأسي فأفقدني وعیي، ثم أوقفوني 

سود الزعیم الجدید للمقاومة لظن الفرنسیون أنني الطاھر ... وأشبعوني ضربا 

                                                
  .69. المصدر نفسه، ص )1(

(2) ZBIRI, op-cit., p. 9. 
  .76. ، صابقسالمصدر زبيري، ال )3(
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لى قید الحیاة أنھم أمسكوا صیدا ثمینا وأرادوا أن یبقوني عاعتقدوا و... التونسیة 

  »)1(. ومن یقف وراءهتونسحتى ینتزعوا مني معلومات عن الكفاح المسلح في 

استشھد في تلك المعركة غیر المتكافئة خمسة مجاھدین، وأسر أربعة، بینما 

زبیري مع بقیة األسرى إلى سیر ذ األِخُأ . واثنین آخرینارنجا القائد عمر جّب

الستنطاق مّدة خمسة أیام، تعرض خاللھا محافظة الشرطة بسوق أھراس، وأخضع ل

كما تركوه في فناء المحافظة بال عالج، یكابد آالم جراحھ . لشتى ألوان التعذیب

  .الغائرة

ولما تدھورت حالتھ كثیرا، وصار قاب قوسین أو أدنى من الموت، أخذوه إلى 

، وأجروا لھ عملیة جراحیة، انتزعت لھ خاللھا رصاصة كانت المدینةمستشفى 

 ثم رّحلوه بعد شھر إلى سجن قالمة، ثم عرض على المحكمة، ؛مستقرة في جسده

ل على سجن قسنطینة، وعرض على ِحوظل یترّدد علیھا طیلة ستة أشھر، ثم ُر

وفي انتظار تنفیذ الحكم أودع سجن الكدیة سيء . محكمتھا، حیث حكم علیھ باإلعدام

        )2(.الذكر

 مصطفى بنبولعید، ثوريالزعیم دیة، بالزبیري في سجن الكالطاھر التقى 

وارتبط معھ بعالقات صداقة حمیمیة، وشارك معھ في عملیة الفرار الشھیرة من 

    )3(.1955السجن، مساء یوم العاشر من تشرین الثاني ـ نوفمبر 

وبعد أن نجا من المطاردة، انتقل شرقا عبر الجبال والفیافي، بصحبة لخضر 

ى أن التحقوا بمعقل قائد المنطقة الثانیة، العقید یوسف مشري، وإبراھیم طایبي إل
                                                

  .87- 86. المصدر نفسه، ص )1(
  .92- 88. مصدر نفسه، صال )2(
ذكر المتصرف اإلداري لبلدية بريكة المختلطة في تقريره المرفوع إلى مسؤوليه اإلداريين في شهر نوفمبر  )3(

.  مساجين من المحكوم عليهم باإلعدام10 كان ،، أن عدد الفارين من سجن الكدية بقسنطينة مع القائد بنبولعيد1955
  :أنظر

MONTAGNON, op-cit., p. 137. 
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ولما خّیرھم بین  .، فأخبروه بأمر الفرار، وأقاموا عنده لبعض الوقتتزیغو

دھم بالسالح، االنضمام إلیھ أو االلتحاق بمنطقتھم، اختاروا العرض الثاني، فزّو

وا مركز قیادة فساروا ألیام حتى بلغ. ھم إلى وجھتھمغلبوأرسل معھم دلیال كي ی

الثورة في أوالد بشیح، بمنطقة سوق أھراس، التي وجدوھا قد خضعت إلمرة قیادة 

  .األوراس

زبیري الطاھر فاختار . بعد ذلك اختار كل واحد منھم فوج الذي سیجاھد معھ

   )1(.االلتحاق بفوج القائد عمر جّبار، الذي جاءه إلى مركز القیادة واصطحبھ معھ

، كاتبا للقائد جبار، وشارك مع فوجھ في العدید من عّین بشكل مؤقتثم 

العملیات الفدائیة ضد وحدات جیش االحتالل، واالشتباك معھا في معارك غیر 

  .متكافئة، ولكنھا مفیدة للمجاھدین

اصطحب القائد جّبار، كاتبھ إلى االجتماع الذي دعا إلیھ القائد الكبیر بنبولعید 

فیقھ في السجن، خاصة وأن جماعة سجن الكدیة، في األوراس، وكان یتشوق للقاء ر

  .كانوا قد قطعوا عھدا على أنفسھم بااللتقاء إذا ما نجحوا في الھروب من السجن

فقد ُمنع عندما وصل إلى مركز قیادة . ولكن تجري الریاح بما ال تشتھي السفن

وبعد  .عباس لغرور في الجبل األبیض، من مالقاة بنبولعید، وُأمر بأن یعود أدراجھ

ار، عاد زبیري ثانیة إلى األوراس في مھمة، لكنھ منع من طرف القائد أن أعدم جّب

 من العودة إلى منطقتھ، وُأمر بالبقاء في األوراس، ثم ُكّلف بقیادة فوج  عجولعجول

 وبعد أن أثبت جدارتھ في القتال طیلة ؛ مجاھد في نواحي وادي سید علي12من 

م  قّس. حدیثا في منطقة وادي العربا مغاویر شكلھكتیبةشھرین، عّینھ على رأس 

   )2(. جندي35 بھاإلى ثالث فرق، كل فرقة الكتیبة زبیري 

                                                
  .118. ، صالسابق زبيري، المصدر )1(
  .149-146. ، صنفسه المصدر )2(
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 وإعدامھ الكثیر ،القائد عجولالتي تمیز بھا قلب، ال، وغلظة ةفظاظالغیر أن 

من المجاھدین بالضن والشبھة، جعل زبیري یحتاط منھ، ویتحین الفرص للھروب 

  .ة إلى منطقتھ في جبال سوق أھراسمن معسكره، والعود

  

 بمعیة ثالثة جنود آخرین، مستغال حدوث هوقد تمكن من الفرار من معسكر

اشتباك ضد جیش االحتالل، حیث بدال من العودة إلى المركز بعد نھایة المعركة، 

اتجھ مع صحبھ جنوبا، وتجنبوا المرور بالمواقع التي كان یتحصن فیھا جنود 

 في الناحیة األخیر لخصوم اوا بعد سیر ثالثة أیام، مركزعجول، إلى أن بلغ

  .السادسة، بقیادة لزھر شریط

ن منھم صوب الحدود اوبعد أن أخذوا قسطا من الراحة في المعسكر، اتجھ اثن

التونسیة، بینما اتجھ زبیري، وجندي آخر صوب منطقة سوق أھراس، بعدما 

منطقة سوق أھراس حدثت فیھا « : ھمامھما قائد المعسكر بالنیابة رسالة، وقال لسّل

نا مازلنا ، ولكّن]جبار وقّتالالقائدین في إشارة إلى الخالف الذي حصل بین  [مشاكل 

مجاھدین، ونحن على استعداد لمساعدتكم ومعاونتكم بالسالح، وخذ ھذه الرسالة إلى 

  »)1(.المسؤولین ھناك

واتجھ صوب سوق أخذ زبیري الرسالة، وودع مضیفیھ في مركز النمامشا، 

أھراس، فسلك طریق مسكیانة، ومنھ اتجھ إلى الونزة، التي وصلھا بعد یومین ولیلة 

  .من السیر

ار، انضم إلى فوج عبد اهللا بلھوشات جّبعمر  ه قائدنبأ تصفیةم بِلوبعد أن َع

وبعد فترة قصیرة كّلفھ القائد الجدید بالتوجھ صوب  .المتمركز في غربي المدینة

ور االجتماعات التنسیقیة، التي كان یشرف علیھا القائد عمارة الحدود، وحض
                                                

  .156. ، صنفسهالمصدر  )1(
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بوقالز، لتشكیل والیة جدیدة خاصة بمنطقة سوق أھراس، وفصلھا عن المنطقتین 

منطقة األوراس، والشمال ، أال وھما الجارتین الطامعتین في السیطرة علیھا

  .القسنطیني
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  .دورھم في قیادة الثورة: المبحث الثالث

  

ال یكفي إطالق « :  أنھكر الجزائري الكبیر الراحل مالك بن نبيالمفذكر 

الثورة، وتفجیرھا، بل إن المشكلة األساسیة تكمن في النقد الثوري، والمراقبة الدقیقة 
  » )1(.لسیرھا، وحمایتھا في تطورھا

إثارة الوعي « : فمن الممكن جدا تفجیر الطاقة الثوریة في نفوس الجماھیر، و

اكم في النفوس، ولكن العنصر الفعال ھو عنصر القیادة، ووحدتھا، بالظلم المتر

وتوجیھھا لھذه الطاقة توجیھا فنیا، یحدد للثورة غایتھا، ووسائلھا، وإستراتیجیتھا 
  »)2(.الحافظة لوجودھا، والضامنة الستمراریتھا

بعد اندالع الثورة، ترك القادة الثوریون من مجموعة اإلثنین والعشرین 

م، قیادة العملیات المیدانیة لتقییم الحالة میدانیا، واتخاذ القرارات من أجل لمساعدیھ
  )3(.الخطوات التالیة

وبعدما اختارت قیادة الثورة المنبثقة عن مؤتمر الصومام، االنتقال إلى تونس 

، ترك للوالیات المحاربة في 1957واالستقرار فیھا، إثر معركة مدینة الجزائر سنة 
     )4(.بیر في التصرف، ودرجة كبیرة من الحكم الذاتيالداخل، ھامش ك

  

ثورة في الداخل، طیلة سنوات الحرب التحریریة، باالنضباط، الوقد تمیز قادة 

وانتفاء أیة نزعة إلى سلطة مستقلة أو إلى إقطاعیة تمارس على قطعة من ... « 

                                                
 .160. ، ص1971، مكتبة عمار، القاهرة "مشكالت األفكار في العالم اإلسالمي"): مالك( بن نبي )1(
 - أيلول، 74-73، العدد 8السنة ، الجزائر، األصالةمجلة ، "في مفهوم الثورة والنقد الثوري"): عمار(طالبي  )2(

 .41. ، ص1979 أكتوبر -سبتمبرتشرين األول ـ 
 .122. ، صالمرجع السابق، كواندت )3(
   .162. ، صالمرجع نفسه )4(
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خط اإلقلیم الجزائري، فمجرد ھذه الفكرة تثیر ضحك البعض بحماقتھا، وس
  »)1(.اآلخرین، ألنھا كانت فكرة قادحة

كما تمیزوا إلى جانب تكوینھم السیاسي، بالتمتع بسمعة طیبة في وسط 

عشائرھم، ومساھمتھم في نشر الثقافة السیاسیة، والوعي السیاسي بین أفرادھا، 

والذي یرتبط بالوعي بالمواطنة، وااللتزام بالدفاع عن الوطن؛ ولذلك احتموا بھم، 

فأصبح كل واحد منھم، قائدا على نفسھ، وعلى . ا علیھم في أداء مھامھموعّولو
  )2(.مجموعتھ من الجنود الذین كانوا عادة من عرشھ

فقد كانوا بخالف قادة الثورة في الخارج، الذین كانوا یسیرون الثورة من 

برجھم العالي، ویحیون في بحبوحة العیش، ومن دون أیة رقابة لموارد المقاومة، 

مما جعلھم . شون مع جنودھم في الجبال والفیافي، ویبجلون التقشف في العیشیعی
   )3(.محل ثقة وتقدیر من أتباعھم

كما أنھم أدركوا بفضل الخبرة النضالیة، والتجربة المیدانیة، أن األساس الذي 

تقوم علیھ حرب العصابات، في مواجھة عدو یمتلك من القوة ما ال قبل لھم بھا، إنما 

فنجاح حربھم مرھون بنوعیة الثوار الذین یقودونھم، . نسان بالدرجة األولىھو اإل

انتشارھم، والقدرة على تجمیعھم، كیفیة ودرجة االتصاالت بوحداتھم، وتنظیم 

  . وتحریكھم

ولذلك اضطلعوا بمھمة الحفاظ على جنودھم، وربط حلقة وصل بین الثوار، 

لیا في توفیر المجندین، والمأكل الجماھیر التي یعتمدون علیھا ك... « وبقیة 
  »   )4(.والمأوى، والمعلومات، والدعم المالي، وتسھیل حریة الحركة

                                                
(1) TEGUIA, op-cit., p. 423. 

 .77-76. مراردة، المصدر السابق، ص )2(
(3) HARBI (Mohamed) : "Une vie debout. Mémoires politiques", t. 1, 1945-1962, Casbah 
Editions, Alger 2001, p. 283. 

 .173. ، ص، المرجع السابقفغرور )4(
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وكانت المیزة المشتركة بینھم، ھي إجماعھم على رفض النظام السیاسي 

  .االستعماري، وإیمانھم بأن الكفاح المسلح ھو الطریق الحتمي لتحقیق االستقالل

أن القیادة الثوریة في الجزائر، نجحت خالل ذكر أحد الكتاب االنجلیز، 

. السنتین األولیتین من اندالع الكفاح التحرري، في تحقیق بعض أھدافھا المباشرة

حیث اتسعت القوة الصغیرة المؤلفة من المجاھدین األوائل، ذات التجھیزات الردیئة 

 بالرغم في بدایة الثورة، وتحولت إلى جیش قادر على خلق جو كبیر من االضطراب

  .من جھود بضع مئات اآلالف من الجنود الفرنسیین

وباستثناء حركة المصالیین، ُحّلت جمیع الحركات الوطنیة، وانخرطت تحت 

وأضاف أن من میزة القادة الثوریین، إیمان الكثیر منھم . لواء جبھة التحریر الوطني
  )1(.الفرنسياالحتالل بإمكانیة النصر العسكري على جیش 

ت سنوات الحرب لقادة الثورة، بكسب خبرة غنیة وحاسمة، لیس فقط لقد سمح

فصاروا عارفین بأن الكفاح . في میدان الكفاح المسلح، بل أیضا في مجال السیاسة

فكان . ، كما أنھا عسكریة ھي أیضا معركة سیاسیة التحرریةأو المعركةالثوري 

ظروف مع عدو مصمم على علیھم التأقلم وتغییر التكتیك كلما دعت الحاجة بحسب ال

  .استخدام جمیع وسائلھ

رت قیادة الثورة عدم مقاطعة المدارس، قّر« : فعلى سبیل المثال

والمستوصفات، والمشاغل المفتوحة من قبل الفرنسیین، مثل المناجم، واستخدام 

جمیع اإلمكانات المتوفرة، استخداما كامال من أجل التعلم، والتطبیب، والعمل رغم 
  »)2(.مستمرة، وھذا خالفا لما كانت تعمل بھ من قبلالحرب ال

                                                
  . 161. ، صالسابق  المرجع كواندت،)1(

(2) ALLEG, op-cit., t. 3, p. 245. 
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وفي المنطقة فضاء بحثنا، اضطلع قادة الثورة من عمال المناجم، في المرحلة 

األولى الندالع الكفاح المسلح، بدور مھم في إرساء الجھاز العسكري والسیاسي 

 الوطن، لإلعداد للثورة، وتأمین تفجیرھا، والسھر على انتشارھا إلى مختلف ربوع

وذلك من خالل إثبات الوجود الثوري عبر عملیات فدائیة، وھیكلة مختلف شرائح 

حتالل المجتمع سیاسیا واجتماعیا، وتحاشي المواجھة المباشرة مع جیش اال

 ، ومھاجمة عمالء السلطة االستعماریة، واإلیحاء بالثقة إلى الجماھیرالفرنسي

  .الشعبیة

من، وخوض نضاالت من عدم األ تعمیم حال ثم انتقلوا في مرحلة ثانیة إلى

ار، وقد برز منھم قادة محّنكین، من أمثال عمر جّب. جماھیریة، وخلق سلطة مضادة

وإبراھیم منسل، والطاھر زبیري، ومحمود قنز، والمكي جدیات، سّطروا بدمائھم 

صفحات ناصعة في تاریخ الجزائر المعاصر، وصاروا مضربا للشجاعة والفداء، 

ة اشتدت فیھا ھجمات قوات االحتالل على الثورة، لخنقھا في مھدھا، في فتر

واستشھد فیھا أغلب القادة األوائل للثورة، من أمثال مختار باجي، مراد دیدوش، 

بشیر شیحاني، مصطفى بنبولعید، ویوسف زیغوت، وازداد فیھا الصراع والخالف 

  . بین القیادات في بعض مناطق الوالیة األولى

  

 فإن قادة )*( عدد المجاھدین األوائل، كان ضعیفا، وتسلیحھم بسیطا،وبما أن

الثورة بذلوا جھدا، من خالل عملیاتھم الھجومیة العنیفة، ألجل توسیع نفوذھم، وضم 

  .أكبر عدد ممكن من السكان إلى قضیتھم

                                                
إلى وجود ، 1955 شباط ـ فيفري 11 عندما قبض عليه، في بحوزة القائد بنبولعيد،أشارت الوثائق، التي وجدت  )*(

  :أنظر كل من.  في منطقة النمامشا60و ثوريا مسلحا في منطقة األوراس، 300حوالي 
FARALE, op-cit., p. 62 & MEYNIER, op-cit., p. 391. 
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مرحلة تفجیر العمل : وقد ارتكز مخطط عملھم على ثالث مراحل أساسیة

على نقاط مختلفة في اإلقلیم؛ ثم توسیع المناطق غیر اآلمنة المسلح، بشن ھجمات 

انطالقا من ھذه النقاط، وتأطیر الجماھیر في العمق؛ وأخیرا إنشاء مناطق محّررة، 
  )1(.وغیر خاضعة ألیة مراقبة من السلطات االستعماریة

وبخصوص عملیة التجنید، عمد قادة الثورة في منطقة المناجم إلى تشكیل 

أبناء الشعب الذین ُجندوا، ومدوھم بنادق الصید، وأسلحة قدیمة، من فصائل من 

ولكنھم لم . مخلفات الحرب العالمیة الثانیة، بینما أحضر آخرون سالحھم معھم

یخضعونھم إلى التدریب على استعمال السالح، أو فنون القتال، وكیفیة إدارة 

لعصابات، التي كانت المعارك، واكتفوا بمّدھم ببعض التوجیھات الخاصة بحرب ا
  )2(.تلقن لھم میدانیا

فقد أشارت مذكرة . كما  اعتمدوا على توفیر المتفجرات من المراكز المنجمیة

مصلحة التوثیق  "، عن 1956 شباط ـ فیفري 13استعالمات فرنسیة، صادرة في 

المعلومات المتحصل علیھا في « : ، إلى أن"الخارجي والتجسس المضاد بالجزائر

 كذا المنجمیة، سمحت بالتأكید على أن التونسیین، والجزائریین، والمراكز

الطرابلسیین كانوا یسعون إلى الحصول على المتفجرات من العمال، واألسلحة من 
  »)3(.البدو

، قد تكونت أساسا من الفالحین،  الوطنيوإذا كانت قاعدة جیش التحریر

من ھم عقداء : السؤال المطروحوالعمال الیدویین، فعندئذ یكون من السھل الرد على 

  جیش ؟ ذلك ال

                                                
(1) CHIKH, op-cit., p. 93. 

 .10. براكتية، المرجع السابق، ص )2(
 .354. ص، المصدر السابق، أنظر نص المذكرة في بوحارة) 3(
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فالحین، عمال یدویین، أو مثقفین، : لقد كانوا من مختلف الشرائح االجتماعیة

أرادوا الخروج من الوضع الذي رمتھم فیھ اإلدارة االستعماریة الفرنسیة، والتخلص 
  )1(.من ظروف االحتالل التي لم تكن مالئمة لطبیعة تكوینھم

الحربیة، التي لعبھا قادة الثورة من فئة عمال المناجم، بین تغطي األدوار 

فقد كان أغلبھم على . ، سلسلة واسعة من النشاطات العسكریة1962-1954سنوات 

األقل، حكام مناطق، ونواحي، بینما شغل آخرون مراكز عسكریة أقل أھمیة في 

  .المنطقة مجال بحثنا

صب قیادة الوالیة األولى في وقد تولى واحدا منھم، ھو الطاھر زبیري، من

 تأمین السالح والدعم من لى، وكان منھم مسؤولون ع1960أكتوبر تشرین األول ـ 

  .الداخل بصفة مناضلین، ومسبلین في جبھة التحریر الوطني

وبسبب ارتباطھم العسكري أو نشاطھم الثوري أثناء الثورة، استشھد منھم 

اإلعدام من قبل المحاكم العسكریة البعض، واعتقل البعض اآلخر، وحكم علیھ ب

  .الفرنسیة

موه  نكّون صورة واضحة عن كنھ ھؤالء القادة الثوریون، وعما قّدلكيو

ألمتھم وشعبھم، یتوجب علینا التأمل في الدور الذي اضطلعوا بھ في تنظیم الثورة، 

  .وقیادتھا منذ الشرارة األولى الندالعھا، وإلى غایة تحقیق النصر

  

  

  

  

  
                                                

(1) Zdravko, op-cit., p. 8. 
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  :بار عمرجـ دور 

، القائد عمر جبار، بأنھ كان قائدا فظ، وذكر بأنھ "مینیي"وصف المؤرخ 

حصل على نفوذ معتبر، وفرض نفسھ كقائد أعلى مھاب الجانب تحت سلطة اإلدارة 

  )1(.الثوریة

لقد أثبت من خالل العملیات الثوریة التي أشرف علیھا طیلة فترة كفاحھ، وإلى 

 وقدرة كبیرة في إدارة أمور الحرب، وتخطیط غایة استشھاده، كفاءة عالیة،

  .العملیات ضد جیش االحتالل

ة من  بمعیة ثّل، شّن1954في الیوم الثالث من تشرین الثاني ـ نوفمبر ف
   )2(.لونزةاالمجاھدین، ھجوما على المستوطنین المتواجدین بمركز 

بل جاشتباك في ة من المجاھدین ُثّل، خاض برفقة  العاشر منھیومالفي و

: ھ منفیتمكن ضد قوات كبیرة لجیش االحتالل، قریة مرسط، من قرب بال ھمزوزی
  »)3(. جنود فرنسیین، وبث الرعب والھلع في صفوف العدوسبعةقتل « 

، تولى قیادة ، في الثامن عشر من نفس الشھروبعد استشھاد القائد مختار باجي

ھا، وبرھن على أنھ في الثورة في المنطقة الحدودیة الشرقیة، وواصل تدعیم عضد

  .مستوى المسؤولیة التي ألقیت على عاتقھ

وفي الیوم الثاني من كانون األول ـ دیسمبر، شّن برفقة فوجھ، ھجوما على 

غیر أن . مركز الونزة، ثم انتحى بجماعتھ، ناحیة بوخضرة، لجلب بعض السالح

                                                
(1) MEYNIER, op-cit., p. 401. 

 .44. ، المرجع السابق، صمجلة أول نوفمبر )2(
 .45. مرجع نفسه، صال )3(
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. ى مواجھتھقوات جیش االحتالل، اقتفت أثرھم، واضطرھم بعد یومین من ذلك، إل

  .حمد وانسحاب البقیة إلى جبل سیدي أ)*(فكانت النتیجة أسر مجاھد مصاب،

، زحفت علیھم قوات مھولة 1955وفي الیوم الثالث من كانون الثاني ـ جانفي 

من تونس والجزائر، قّدرت بسبعة فیالق، ودارت معركة غیر متكافئة بین الطرفین 

: ات، سقط فیھا أربعة شھداء ھمفي نواحي جبل سیدي أحمد، دامت خمس ساع

زایدي دربال، محمد بن سودة، عمار عدوي، حمة مشنتل؛ ووقع في األسر أربعة 

لخضر مشري، العربي قاسمي، محمد حركاتي، الطاھر زبیري، بینما : جرحى ھم

  )1(.نجا القائد عمر جبار وفارس عّمار، وداده الطیب

لمنطقة فضاء بحثنا، في  وعلى إثر القضاء على أولى أفواج الثوار في ا

اشتباك جبل سیدي أحمد، وحصار المنطقة الثانیة، وضعفھا في العتاد والسالح، 

ما وكان من بین . تولى القائد جبار عمر، إعادة تنظیم الثورة في المنطقة فضاء بحثنا

 كم، 15فعلھ أن اتخذ من بیتھ الكائن في دشرة عین صالح البعیدة عن المدینة، بنحو 

  )2(.تصال للثوارمركز ا

، 1955وبعد الھجمات المذھلة التي قادھا في منطقة سوق أھراس، في أوت 

قرین، في دوار أوالد عبید، وأعاد تنظیم ولالمكان المسمى عقد اجتماعا تقییمیا ب

السبتي بومعراف، الحاج لخضر : الناحیة من جدید بتقسیمھا إلى أربعة أقسام بقیادة

  .، والزین نوبليجالیلیة، محمد لخضر سیرین

                                                
 آذار ـ مارس 18الذي حكم عليه باإلعدام ونفذ فيه الحكم في سجن الكدية بقسنطينة يوم  السبتي جبار، كاناألسير  )*(

1957. 
 .69-68. سابق، ص بولحراف، المرجع ال)1(
 .79. السابق، صصدر ، الزبيري )2(
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الحاج عبد اهللا ذیاب، محمد : ثم أضاف خمسة أقسام أخرى، بقیادة كل من

  )1(.ار، أحمد مزرود القبایلي، والطبیب جّب"صنابل"میداقین المدعو 

، وفدا بقیادة الوردي قتال 1955عندما أرسل الزعیم بشیر شیحاني في عام 

یھا، نظرا  لما لھا من موقع لقیادة منطقة سوق أھراس، وبسط سیادة األوراس عل

وعمق استراتیجیین في مواجھة قوات العدو، وضمان جلب األسلحة من لیبیا 

ھناك القائد جبار عمر مسؤوال في تلك المنطقة ] الوردي قتال[ وجد «  .ومصر

المھام واالنصیاع تحت ] الجدید[ولما التقیا رفض عمر جبار تسلیم القائد . الحدودیة

ثم أن كل واحد منھما انتقل إلى مقر القیادة باألوراس . ف بینھماإمرتھ، ووقع خال

  .انيحلالحتكام لدى قائدھا بالنیابة بشیر شی

یجب أن تعودا إلى : " ولكنھ لم یبت في األمر لصالح أي طرف وقال لھما
  »)2(".جبھة القتال، وسوف أبعث بلجنة لدراسة الوضع

اط العسكري بالجھة الشرقیة، إعطاء دفعة قویة للنش« : وقد أدى ذلك، إلى

خاصة وأن االتصاالت المكّثفة لجبار عمر وجنوده بأھالي المنطقة، قد أثمرت في 

وھذا ساعد بدوره على تكثیف العملیات ... تعمیق تعاون ھؤالء مع المجاھدین 

   »)3(.1955 وخالل سنة 1954العسكریة في نھایة سنة 

، 1955حثنا، اسُتدعي في أكتوبر ونظرا لنشاطھ الجھادي في المنطقة مجال ب

من قبل قائد المنطقة األولى بالنیابة، بشیر شیحاني، لحضور اجتماع بالمكان 

في األوراس؛ حضره ممثلون عن نواحي تبسة، خنشلة، وخنقة " الجدیـدة"المسمى 

                                                
 .48. عوادي، المصدر السابق، ص) 1(
 .54. جرمان، المصدر السابق، ص )2(
 .45. ، المرجع السابق، صمجلة أول نوفمبر )3(
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دام االجتماع أربعة أیام، وتم التطرق فیھ إلى مسألة توحید النظام  .سیدي ناجي

  .لعسكري في المنطقة األولىالسیاسي، وا

وبعد دراسة المسائل المتعلقة بالتنظیم الثوري، ُعّین عمر جبار رسمیا مسؤوال 

عن منطقة سوق أھراس، التي كانت حدودھا تمتد من خط السكة الحدیدیة قرب 

  )1(.حواسنیة نائبا لھلعنابة إلى قریة الكویف، بینما عّین موسى 

قسم شمالي، : ة سوق أھراس، إلى ثالثة أقساموإثر تقسیم قیادة األوراس منطق

عّینتھ قائدا میدانیا على القسم األخیر، الذي ضم كل من . قسم أوسط، وقسم جنوبي
  )2(.مدن الونزة، سدراتھ، العوینات، مرسط، بوخضرة، والكویف

، إلى األوراس، لحضور 1956كما استدعي في أواخر شھر شباط ـ فیفري 

. ولى برئاسة بنبولعید، بعد فراره من سجن الكدیة بقسنطینةاجتماع قادة المنطقة األ

  .غیر أنھ لم یلتق بھ إال في األسبوع األول من شھر آذار ـ مارس

وذكر نائبھ السید لحواسنیة، أن أثناء تقدمھ في ذلك االجتماع لعرض الحال عن 

 في منطقتھ، بادره بنبولعید بالقول، أنھ سعید برؤیتھ، وفخور بخصالھ الحمیدة

المنطقة الشرقیة، وأنھ كان یضنھ كبیر السن، بینما ھو ال یزال شابا یافعا، ومع ذلك 

  )3(.فقد زعزع فرنسا

خطب فیھم واعضا، « بینما أورد السید زبیري في كتابھ، أن ینیولعید 

ثم أمسك بذراع جّبار عمر، وكان رجال ضعیف البنیة، وقال ... ومشجعا، وناصحا 

واحتضنھ ثم طلب منھ أن یواصل ضرب " !د منك فرنسا خوفا أنت الذي ترتع: " لھ

  »    )4(].ھكذا[العسكر 
                                                

 .46. ، صنفسه المرجع )1(
 .279-278. عباس، المرجع السابق، ص) 2(
 .46 .، المرجع السابق، صمجلة أول نوفمبر )3(
 .133. زبيري، المصدر السابق، ص )4(



 .                                     دورھم في قیادة الثورة: 3 ـ                   المبحث بعارالفصل ال
 

 350

وبعد عودتھ من اجتماع القادة في األوراس، شرع في تنفیذ التعلیمات الجدیدة 

بتأجیج نار الثورة ضد المحتل، وتصعید العملیات الفدائیة ضد مصالحھ االقتصادیة، 

  .وتعبئة المواطنین

األعمال الفدائیة التي أشرف علیھا القائد جبار عمر في تمّیزت الھجمات و

المنطقة مجال بحثنا، بالمد والجزر، فكانت تزداد حینا، وتتراجع أحیانا أخرى، 

 وكانت تطال المصالح اإلداریة االستعماریة، المدنیة منھا ؛بحسب میزان القّوة

  .عبادوالعسكریة، والتي كانت تكرس السیطرة والھیمنة على البالد وال

فكان یخطط وینفذ عملیات ھجومیة ضد األقسام اإلداریة المتخصصة، 

ومراكز حراس الغابات، والمراكز االستیطانیة، والمراكز المنجمیة، ومراكز 

المراقبة، والثكنات؛ كما كان یستھدف األعمدة الكھربائیة ذات التیار العالي، مثل 

العوینات، وتخریب قضبان سكك الرابط بین الونزة والتیار العالي خط استھداف 

 ومنع نقل الفوسفات والحدید إلى میناء )*(الحدید بواسطة األلغام شدیدة المفعول،

  .عنابة لتصدیره

الفرنسي المتنقلة، وضرب االحتالل ناھیك عن نصبھ الكمائن لوحدات جیش 

، واستھداف "مارینو"مصالح المستوطنین، كإحراق جماعتھ حافلة المستوطن 

  .لمعمرین في المنطقة، وشن عملیات ردعیة ضد الخونة وعمالء االستعمارمزارع ا

كما كان یشن ھجمات في مناطق مختلفة، وفي نفس التوقیت، بھدف إشغال 

  )1 (.قوات العدو وتشتیتھا، خاصة أثناء عملیات التمشیط الواسعة

                                                
. ، وضع بعض المجاهدين لغما شديد المفعول في خط عين الشانية الحديدي1957جوان حزيران ـ  13في يوم  )*(

 ورمرأثناء و). T. N. Tأن تي .  تي(من نوع العالية استخدموا فيه قنابل كهربائية قدرت بثالثة كغ من المتفجرات 
 من سكة تر م200لحديد، انفجر اللغم، فتحطم القطار، والمدرعة الموضوعة على متنه، وأتلف حوالي القطار محمال با

  .42. ص قبسات، المصدر السابق، : الحديد، أنظر
 .45. ، ص، المرجع السابقمجلة أول نوفمبر )1(
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 وكان أھم ما واجھھ من صعوبات في إدارة الثورة، خالل تلك الفترة، ھو نقص

إذ كانت ھناك صعوبة في تسلیح األعداد الھائلة من المواطنین « : السالح، والمال

ولحل ھذه المعضلة عمد جبار عمر إلى تكثیف . الذین انضموا إلى صفوف الثورة

 ضد قوات العدو لتجریدھا من السالح وغنمھ، ومن جھة] الھجومیة [ العملیات 

ن یملكون بنادق الصید أو أسلحة من أخرى أمر بإعادة االتصال، بالمواطنین الذی
؛ واقتنائھا منھم لصالح الكفاح المسلح من أجل تحریر )1(» الحرب العالمیة الثانیة

  .الجزائر

كما عمد لتدبیر المال الضروري للثورة، إلى استدعاء بعض عمال المناجم 

ة؛ ممن كانت لھم مكانة مرموقة بین زمالئھم، وكانوا یتصفون باالستقامة واألمان
  )2(.وتعیینھم في لحان محلیة لجمع االشتراكات والھبات من العمال

وقد دل الفراغ الذي تركھ بعد استشھاده، على أھمیتھ في قیادة رجال الثورة 

من أبناء منطقة المناجم، والحفاظ على تماسك صفوفھم، حیث تفكك بعده الوضع 

اعة تبسة، مما  خالفات كبیرة بین جماعة سوق أھراس، وجمتالنظامي، ووقع

اضطر خلیفتھ الوردي قتال إلى االنسحاب من مركز قیادة المنطقة في بني صالح، 

  .والعودة إلى مركز قیادة المنطقة السادسة في الجبل األبیض

وبالتالي انتظم أفراد جیش التحریر الوطني، في المنطقة الخامسة في 

  )3(.مجموعات، كل مجموعة اتخذت لھا قائدا خاصا بھا

  

  

                                                
 .44. ، صنفسهمرجع ال )1(
 .طراد عماري، المصدر السابق )2(
 .129. ، صر السابقصد، المزبيري )3(
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  :المكي جدیاتدور  ـ

ذكر السید یوسف بلغیث، في رده عن سؤالي حول العمال الذین التحقوا 

كان أول عامل جدیات  المكي الشھید  ثم صاروا مسؤولین فیھا، أن،الثورةصفوف ب
  )1(.مسؤول منطقةثم یصیر  ویلتحق بصفوف الثورة، ،یغادر المنجم

الثورة، وذلك بفضل نضالھ لعب المكي جدیات دورا مھما في قیادة وبالفعل، 

السابق في المنظمة الخاصة، بمنطقة سوق أھراس، ودوره المركزي في تعبئة 

 الثورة، وزرع الروح الوطنیة بینھم، مساعدةسكان المنطقة فضاء بحثنا من أجل 

وتجنید األفراد، وجمع األسلحة؛ باإلضافة إلى دوره القیادي في المجموعات األولى 

  . مختار باجيالتي شكلھا الزعیم

 فقد أسندت إلیھ قیادة أحد األفواج األربعة التي ُشكِّلت، لیلة الفاتح من تشرین 

تسلیحا  ضّم ثمانیة عشر مجاھدا مسلحا. ، في منطقة تبسة1954الثاني ـ نوفمبر 

كما كلف باإلشراف على جبال . عصریا، وكّلف بنفس المھام المسندة لبقیة األفواج

وجابر، جبل الونزة، وجبل سیدي أحمد، باإلضافة إلى القرقارة، بوربیعة، ب
   )2(.الفالتةدوار منعرجات 

  

  :محمود قنزدور ـ 

 اضطلع محمود قنز، بفضل إخالصھ الثوري، وقیادتھ المحّنكة، وسمعتھ

الطیبّة، في قیادة الثورة في المنطقة فضاء بحثنا، بالعدید من المسؤولیات من قبل 

إطار توسیع نطاق الثورة، وتخفیف ففي . محلیة أو الوطنیةقیادة الثورة سواء منھا ال
                                                

  .يوسف بلغيث، المصدر السابق )1(
 1374 / م 1954مميزات الثورة الجزائرية بعامة وفي األوراس بخاصة والتي اندلعت في "، )يوسف( مناصرية )2(

، إنتاج جمعية أول تشرين الثاني ـ نوفمبر " م1954/  هـ1374مصطفى بن بولعيد والثورة الجزائرية "، في "هـ
 . 71. ، ص. م1999/ هـ1420ثر الثورة في األوراس، مطبعة دار الهدى، عين مليلة، الجزائر لتخليد وحماية مآ
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بمعیة  ھ القائد بشیر شیحاني، حّول،األوراسمنطقة على الضغط العسكري الفرنسي 
   )1(.، قرب سوق أھراسالوردي قتال إلى نواحي أوالد بشیح

ذكر بخصوص ھذه المسألة، أن قیادة األوراس أرسلت مجاھدین إلى سوق و

جبل الالھجمات على العدو بقصد تخفیف الضغط على األوراس وأھراس، لتكثیف 

  .األبیض

قصد .... وبالفعل سافرت جماعة من بینھم سي األزھاري وأنا« : وأضاف

ونحن من ناحیتنا صدرت إلینا تعلیمات ] 1955[ أوت 20المشاركة في ھجومات 

حیة حلوفة، بالقیام بھجمات، وأعمال تخریب على مواقع العدو ومؤسساتھ، وكنا بنا

والسطیح، وكان معنا الصادق رزایقیة، والحاج علي شریط، ومجموعة من 

  »)2(.المجاھدین

جنوب على منطقة مرسط، التي كانت تضم  مسؤوال ، عین1956وخالل سنة 

     )3(.مسكیانة

ونظرا لمكانتھ القیادیة في الثورة، شارك قبل إنشاء القاعدة الشرقیة، في كل 

رت في منطقة سوق أھراس، وأسفرت في نھایة المطاف عن فك االجتماعات التي دا

  .ارتباط تلك المنطقة سواء بالوالیة األولى أو الثانیة

، سافر إلى تونس للقاء الزعیم أحمد بن 1956في شھر تشرین األول ـ أكتوبر 

غیر . بلة، وتوفیر السالح، بمعیة عمار راجعي، صالح السوفي، وعبد اهللا بلھوشات

ا على جناح السرعة إلى معاقلھم وذلك إثر وقوع حادثة اختطاف طائرة أنھم عادو
   )4(.1956 من تشرین األول ـ أكتوبر 22الزعماء الخمس، في 

                                                
 .45. ، صالسابقر صدجرمان، الم )1(
 .32-31. ، صابقسالمرجع ، الثر الثورةآجمعية الجبل األبيض لتخليد وحماية م )2(
 .156 .، ص السابقرصد، المزبيري )3(
 .3-2. ص. حد المقربين والمساعدين للشهيد راجعي عمار، مطبوعة مرقونةشهادة المجاهد طلبة معيوف، أ )4(
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وعندما تخلى الوردي قتال عن قیادة سوق أھراس، وعاد إلى منطقة النمامشا، 

زعامة إثر تمرد الناحیة السادسة بقیادة لزھر شریط، على قیادة المنطقة األولى ب

، اصطحب معھ محمود قنز كأسیر، ثم أطلق سراحھ، 1956عجول عجول سنة 

وكّلفھ بالعودة إلى معقلھ في شمال تبسة، واإلطاحة بالقائد السبتي بومعراف في 
  )1(.لكنھ لم یفعل. ناحیة بوخضرة، وتولي قیادة الناحیة مكانھ

 مع أعضاء ، شارك أوالئك القادة بھّمة في المباحثات1957وفي مطلع عام 

األوراس ـ : لجنة التنسیق والتنفیذ، وتم اإلعالن رسمیا عن تشكیل الوالیة األولى

  .ودمج المناطق المذكورة آنفا. النمامشة

 عمار راجعي مھام التنظیم، أسندت إلى«  :، و العامةركاناألثم تأسیس قیادة 

 بلھوشات، محمود قنز، عبد اهللا: والتوجیھ واالنضباط العسكري رفقة المجاھدین
  ».)2(حاج علي حمديوصالح السوفي، 

، 1956دیسمبر كانون األول ـ شھر بینما ذكر ھو في شھادتھ، أّنھ تولى في 
       )3(.المسؤولیة السیاسیة في مجلس الوالیة األولى، بقیادة محمود الشریف

حیث أشرف . ، تولى قیادة المنطقة الخامسة من الوالیة األولى1957وفي سنة 

ھ على الحملة الدعائیة التي شنتھا جبھة التحریر الوطني، وساعد المصّور بنفس

: رض للحرب الفرنسیة على الجزائر، والمتعاطف مع القضیة الوطنیةالفرنسي المعا

، على تصویر فلمھ الوثائقي الخاص بالعملیات الجھادیة ضد "روني فوتیي"

   )4(.الكویفالمصالح االقتصادیة لالستعمار الفرنسي، في بوخضرة و

                                                
 .156. السابق، صصدر ، المزبيري )1(
 .18. ، ص2006 فيفري 22،  الفجر، جريدة"مآثر الشهيد عمار راجعي): " النوي(أمقران  )2(
 .33. ، ص، المرجع السابقثر الثورةآجمعية الجبل األبيض لتخليد وحماية م )3(

(4) ALLEG, t.2, op-cit., p 572. 



 .                                     دورھم في قیادة الثورة: 3 ـ                   المبحث بعارالفصل ال
 

 355

، 1958 خریفالجزائریة في للجمھوریة وعندما تأسست الحكومة المؤقتة 

أسندت لھ مھمة بوزارة التسلیح والتموین، حیث كان مكلفا بالتموین بالسالح من 

ثم استدعي من قبل قیادة األركان العامة، . الدول العربیة ودول المعسكر االشتراكي

برتبة عقید، وظل في ھذا المنصب إلى غایة  منطقة أقصى الجنوب وكّلف بقیادة

  .االستقالل

،  فضاء بحثنافي المنطقةأثناء جھاده من ضمن أعمالھ البطولیة التي قام بھا و

 من ثكنة فرنسیة ،وتحویل أسلحة وعتاد حربيجنود جزائریین، تھریب تنظیم عملیة 

ائد الزین عباد، بمعیة الق، 1956مارس من آذار ـ  5 في ،بالمنطقة المسماة البطیحة

 كان من ضمنھم عبد الرحمان بن .بداخلھاجزائریین الجنود وتواطؤ من بعض ال
  )1(.سالم، ومحمد عواشریة

 نیابة ومن المھام التي توالھا، في فترة إشراف األوراس على منطقة المناجم،

 اتصاالت مع الجنود الجزائریین في األخیروقد أجرى مع . دریدي األزھاريالقائد 

  )2(. وضمان نقلھم إلى معاقل الثورة،نة البطیحة الفرنسیة لتھریب السالحثك

بخصوص مشاركتھ في بعض المعارك واالشتباكات ضد قوات جیش و

 االحتالل بالمنطقة، ذكر أنھ شارك، أثناء تنقلھ من ناحیة سوق أھراس إلى األوراس

 16في  زھر شریطالمھمة، في المعركة التي دارت بقیادة األ أحد اللقاءاتلحضور 

الحنرال  وأصیب فیھا ،جبل أرقو قرب وادي ھالل، ب1956 جوانمن حزیران ـ 

  . بلیغة  بجروح"بیجار"الفرنسي 

  

                                                
 .ملحق متحف المجاهد، المرجع السابق مطوية )1(
 .48. ، صابقس الرصدجرمان، الم )2(
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وقاد معركة  كما شارك في معركة تامفوست، بقیادة القائد عباس لغرور،

كما شارك في معركة جبل مزوزیة، . 1957سطحة الدیر، والحوض الكبیر في سنة 

في مطلع سنة " عین عناق"، ومعركة 1958 شباط ـ فیفري 26في التي دارت 

1959.)1(  

قرارات مھمة تخص المطالبة بضرورة تأجیل عقد مؤتمر  ف أناضأو

 كل من قیادة الوالیة  الحاضرون حیث راسل.اللقاءالصومام، اتخذت في ذلك 

  .أن، في ذلك الش، والوفد الخارجي بقیادة بن بلةالثالثة، والوالیة الثانیة

 التي طرأت في ،وأعاد السبب في طلب التأجیل إلى الوضعیة الخاصة

األوراس، وللفراغ الذي تركھ الرعیل األول من مفجري الثورة بعد استشھاد 

  .البعض، وسجن البعض اآلخر، ومغادرة آخرین أرض الوطن

 ...الثورة ] قیادات [ وألنھ كان ھناك فراغ كبیر في ... « : فقد جاء على لسانھ

ونحن كنا صغارا لیست لدینا قیادة، كنا نفكر لنجد رجاال نساندھم لیقوموا بتسییر 

من غیر ] 1956[ أوت 20الثورة یعني أن الثورة عاشت من أول نوفمبر إلى 

  »)2(.قیادة

قفصة منطقة ف في مھمة بّلُك )3(،1959وأثناء تواجده في تونس خالل سنة 

ومحمد جغابة، الستقبال الشباب القادم  ، وأحمد عمري، مع عمار جرمان،جنوببال

 جیش التحریر الوطنيللتجنید في صفوف یة ورببعض المناطق في القارة األمن 

إذاعة صوت : "الخطب الحماسیة للمذیع عیسى مسعودي بـب واأثرت والذین ،بتونس

  )4(".الجزائر
                                                

 .13. ، ص2000، فيفري 439، عدد الجيش، مجلة "استشهاد الرائد راجعي عمار الفرتوحي): "عبد المالك. (م) 1(
 .30. ، صابقسالمرجع لا، ثر الثورةآجمعية الجبل األبيض لتخليد وحماية م )2(

(3) HARBI (Mohammed) & MEYNIER (Gilbert): " le F. L. N. Documents et Histoire: 1954-
1962." Casbah éditions, Alger 2004, p. 519. 

 .142. ر السابق، صصدجرمان، الم )4(
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في جانمن كانون الثاني ـ  18وبعد انتھاء أشغال المجلس الوطني للثورة، في 

واثنین فت قیادة أركان القوات المسلحة، النقیب محمود قنز، كّل  بطرابلس،1960

   )1(.لیبیابین الجزائر و، باإلشراف على المنطقة الحدودیة آخرین

إیصال بعض األسلحة والتموین إلى اإلخوة في األوراس، وقمنا « : ن منوتمّك

مر بین جماعة المالي باالتصال مع اإلخوة في المنطقة السادسة واالتصال مست

  »)2(.ولیبیا

  العامةقیادة األركانأن  ،قنزبخصوص محمود حربي ذكر المؤرخ محمد و

 بینالرابطة  یةالحدودالمنطقة  في ،المتواجدة في الجنوب نتھ على رأس القواتعّی

  )3(.لیبیا، والجزائر، تونسكل من 

مصطفى ة ، شارك ضمن وفد الحكومة المؤقتة برئاس1961وفي أواخر سنة 

       )4(.الثورة الكوبیةالذي انتقل إلى كوبا، لحضور احتفاالت ذكرى  ،مراردة

جانفي شھر كانون الثاني ـ توقف الوفد خالل تھ إلى تونس، وفي طریق عود

في براغ عاصمة تشیكوسلوفاكیا، وكانت لھ وقفة مع الطلبة الجزائریین ، 1962

  .الذین یدرسون ھناك

دور جیش التحریر الوطني في «  :ة تطرق فیھا إلىحیث ألقى علیھم محاضر

 وكذا الدور الذي ،الحاضر والمستقبل، والتطور الحاصل في القضیة الجزائریة

یجب أن یلعبھ الطالب الجزائري لتمثیل الثورة الجزائریة والشعب الجزائري حق 

  ...التمثیل في الخارج 

                                                
 .215. ، صصدر السابقزبيري، الم )1(
 .29.  ص المرجع السابق،،ثر الثورةآجمعية الجبل األبيض لتخليد وحماية م )2(

(3) HARBI, "Le F. L. N,..", op-cit., p. 257. 
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، بمبادئ طنيوریر الحتال التي تفقد بھا مرضى جیش ،ر في یوغسالفیاوذّك

ور الذي ینبغي أن  كما ركز على الد.ضرورة المحافظة علیھاب و،الثورة الجزائریة

  »)1(.، لكي یعطي صورة كاشفة لطھارة المكافح الجزائريیلعبھ كل جندیا

  

  :زبیريـ دور الطاھر 

لقد تعرضنا في المبحث السابق، لألدوار التي اضطلع بھا الطاھر زبیري، 

وھو ما أھلھ لتقلد مسؤولیات . تحاقھ بصفوف الثورة التحریریة، أو بعدھاسواء قبل ال

  . كبیرة فیما بعد

فقد ساھم في األیام األولى الندالع الثورة، في جمع االشتراكات من العمال 

الجزائریین في ورشة المیكانیك، التي كان یعمل بھا، وكذا التبرعات من بعض 

وظفھا في شراء بعض قطع األسلحة والذخیرة، مواطني المدینة الذین یثق فیھم، و

  .والمالبس واألدویة للمجاھدین

وعندما التحق بفوج عمر جّبار، تولى مسؤولیة السكرتاریة، وساھم في نشر 

كما ساھم في منع حصول تجاوزات في حق المواطنین . الوعي الثوري بالمنطقة

  .البسطاء

ما أنھوا اشتباكا مسلحا في فقد ذكر أن في إحدى المرات، قصد مع فوجھ، بعد

حدود الساعة الواحدة لیال، كوخا في طریقھم، لطلب الزاد من سكانھ، وبعد أن 

عرفوا بأنفسھم لصاحبتھ العجوز، رفضت استقبالھم، وطلبت منھم أن یغربوا عنھا، 

فاغتاظ منھا جّبار، وھم برمي البارود على النار التي كانت تتدفأ علیھا مع شابا 

« :  منعھ، وأقسم علیھ أال یفعل، وقال لھھاة صغیرة، لتحرقھم جمیعا، ولكنیافعا، وفت

                                                
 .197. ، صنفسه المصدر )1(
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فھؤالء لم تبلغھم بعد رسالة أول نوفمبر، فلنتركھم . واهللا لن أدعك تفعل ذلك
  »  )1(.ونرحل

 األوراس، حبالشارك زبیري في العدید من المعارك في منطقة المناجم، و

. ، بكل شجاعة، وحنكة الفرنسيالحتاللوقاد أفواج المغاویر لقتال وحدات جیش ا

لجنة التنسیق من ، شن بناء على أمر 1957 تشرین األول ـ أكتوبر 20یوم ففي 

 بمنطقة المشري الواقعة بمحاذاة ،والتنفیذ، ھجوما على مركز عسكري فرنسي

 آخرون من 25 عسكریا فرنسیا، وفر 12القضاء على نحو « : الحدود، ونجح في

  ... الداخلي المركز بلباسھم 

 بندقیة حربیة رشاشة من نوع 12وانسحبنا من المركز بعد أن غنمنا 

، وجھازي السلكي، في حین "45مورتي " من نوع "ھاون"، ومدفع "24/29"
  »)2(. آخرین14استشھد في ھذه المعركة ستة مجاھدین، وجرح 

وشجعھ نجاح الھجوم على مركز المشري، على تنفیذ ھجوم آخر، على مركز 

الذي یبعد واحد كم على الحدود التونسیة، ولم یسبق أن تعرض من قبل " القوارد"

  .ألي ھجوم

القضاء «: وقد كلل ھو أیضا بالنجاح لفضل حسن اإلعداد والتدبیر، حیث تم

على العدید من العساكر الفرنسیین، وأردیناھم بین قتیل وجریح، وغنمنا مدفع 

وسقط ... حربیتین، وكمیة من الذخیرة ، وبندقیتین "45مورتي " من نوع "ھاون"
  » )3(. جریحا16في ھذه المعركة أربعة شھداء و

                                                
  . 69. ، صسابقالر صدمال ،زبيري )1(
 .186-185. ، صهسنفر صدالم )2(
 .187. ، صنفسهر صدالم )3(
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، قاد ھجوما مباغتا على 1958 من شھر كانون الثاني ـ جانفي 11وفي 

 كم من الحدود الجزائریة التونسیة، 20المحّصن، والكائن على بعد " 28المركز "

 من التصرفات المشینة والمستفزة على إثر تزاید شكاوى سكان الحدود الجزائریین،

ھم، واعتدائھم المستمر علیھم، إلجبارھم على ھجر في حّق الفرنسیین عساكرلل

  .دواویرھم، وااللتحاق بالمحتشدات

فدّبر كمینا في جبل واسطة، إلحدى الكتائب الفرنسیة التي كانت تتردد على 

األرواح والعتاد، ولوال تجمع الالجئین في الحدود، وألحق بجنودھا خسائر فادحة في 

إذ . تدخل الطیران، ووصول التعزیزات الفرنسیة من المراكز القریبة، ألبیدت كلیا

، بینما خمسة آخرین، وأسر عشرة جندیا فرنسیا، وأصیب أحد عشرقتل في المعركة 
            )1(.وده مجاھدین اثنینناستشھد في صفوف ج

ر شباط ـ فیفري من نفس السنة، وفي معركة الكاف لعكس، التي وقعت في شھ

تبنى القائد زبیري، إستراتیجیة حربیة تقوم على حرب الكر والفر، والتحرك السریع 

  .بواسطة أفواج صغیرة، والتحّصن باألماكن ذات التضاریس الوعرة

استمر زبیري في مواجھة عدوه بكل عزم، وواصل قیادة الجنود في مقارعتھ 

، انتقل إلى تونس للعالج، ومكث 1958ي نھایة عام فف. حتى في الحاالت العصیبة

  .في مراكز جیش الحدود

فت لجنة التنسیق والتنفیذ، القادة المیدانیین بشن عملیات عسكریة وعندما كّل

 جندي من 116في المنطقة الحدودیة، قاد كتیبة من الفرنسي ضد جیش االحتالل 

جیش البك مع جنود جیش الحدود، وعبر بھا الخط الحدودي المكھرب، واشت

 الرابضین على طول الخط، وألحق بھم خسائر معتبرة، حیث دمرت الفرنسي

                                                
 .190-189. ر نفسه، صصد الم)1(
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كتیبتھ، كتیبة فرنسیة مدرعة، ومكنت فصیلة من المجاھدین من دخول أرض 
      )1(.الوطن، ونقل األسلحة إلى الثوار، ثم عاد إلى قواعده سالما

ائد وقدرتھ العسكریة، على القھذا فكل ھذه المعارك واالشتباكات، تؤكد خبرة 

 المتحصنین في مراكزھم المنتشرة عبر طول حتاللمواجھة عساكر جیش اال

  .الحدود، والخروج من المواجھات بأقل األضرار الممكنة

وقد زاد ھذا النجاح في مكانتھ لدى القیادة العلیا للثورة، وأھلھ بحق لقیادة 

  .  الوالیة األولى فیما بعد

 قیادة الثورة، على الجانب التنظیمي العسكري، واإلداري  فيهلم یقتصر دور

فقط، بل برز أیضا في الجانب اإلنساني، حیث تولى الدفاع عن العقید محمد 

اإلعدام، وسعى حكم لعموري، أمام المحكمة العسكریة في تونس، وحاول إنقاذه من 

 إلى أن إلقناع ھیئة المحكمة لتخفیف األحكام ضد موكلي، وأشرت« كما یقول، 

الكثیر من األخطاء والتجاوزات، وقعت في العدید من مراكز المسؤولیة في قیادة 
  »)2(.الثورة

ولما تولى قیادة الوالیة األولى، أصدر أوامر صارمة بتحدید التعذیب إلى أدنى 

كان االنشغال اإلنساني « فقد . حد في مرحلة أولى، ثم منعھ نھائیا في مرحلة أخیرة

ي في فرض رقابة صارمة على تنفیذ أحكام العدالة الصادرة عن للطاھر الزبیر
  »)3(.جبھة التحریر الوطني

، ترأس العقید زبیري مجلس الوالیة 1961 من أیلول ـ سبتمبر 12وفي یوم 

الموافقة على مبدأ « : ر المجلسوبعد مناقشات قّر. األولى لدراسة مسألة التعذیب

وعلى الذین یكلفون بممارسة التعذیب في ھذه . منع التعذیب، إال إذا دعت الضرورة
                                                

 .209. ر نفسه، صصدالم )1(
 .204. ، صهسنف صدرالم )2(

(3) MENYIER, op-cit., p. 494.  
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سیتلقون توجیھات وسیراقبون من . الحال أال یتجاوزا الحدود المسموح بھا إنسانیا

وعلى قاضي التحقیق استعمال جمیع الوسائل المطابقة لتوجیھ ... طرف المسؤولین 
  »)1(.تحریاتھ من دون اللجوء إلى التعذیب

 الوالیة الثانیة، والضباط الموالین للقائد وعندما شبت الخالفات بین ضباط

كریم بلقاسم، إثر نفي الحكومة المؤقتة قائد القاعدة الشرقیة، عمارة بوقالز إلى 

العراق، وسجن نائبیھ الرائد محمد عواشریة، والرائد شویشي العیساني، ثم إلحاق 

استنجد بھ المجلس في تونس، العامة األركان قیادة قیادة الفیالق الثالثة فیھا، بھیئة 

بالمنطقة الوطني ، لفرض النظام في مراكز جیش التحریر  الجزائریةالوطني للثورة

  .الحدودیة الشرقیة

فقد طلب منھ االتصال بالقادة الساخطین، وشرح أسباب ما حدث، ومعالجة 

السید وقد تمكن . المشكلة بأسرع ما یمكن حتى ال ینفرط عقد الثورة في تلك المنطقة

، بفضل السمعة التي كان یحضا بھا في القاعدة الشرقیة، من إقناع المتمردین زبیري

على ضرورة لقاء قائد القوات المسلحة، واالستماع إلى شروحاتھ حول ما اصطلح 
   )2(.وبذلك وضع حدا للتمرد السیاسي الذي دام شھرین". مؤامرة العقداء"علیھ باسم 

لقاسم، بضبط األمن عند الشریط كما كّلفھ وزیر القوات المسلحة، كریم ب

الحدودي بین الجزائر وتونس، بدال من العقید السعید محمدي، والرائد إدیر، وضبط 

، والمواطنین  الوطنياألمور فیھ، ومنع أي احتكاك بین أفراد جیش التحریر

الثورة في طرابلس في كانون للوطني مجلس الالتونسیین إلى غایة انتھاء اجتماع 

  .1959مبر األول ـ دیس

                                                
(1) Décision du conseil de la Wilaya 1 sur la torture, cité par HARBI, op-cit., p. 632. 

 .208. ، صابقس الرصدزبيري، الم )2(
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فتوجھ صوب الحدود، وعقد اجتماعا لقادة الكتائب، واستمع إلى انشغاالتھم، 

وأسباب تذمرھم، كما اتصل بالمسؤولین التونسیین المكلفین بالحدود، وأخبرھم 
   )1(.بتولیھ ضبط األمور فیھا، وطمأنھم بسھره على منع حدوث أي تجاوزات

انبي بالقصرین، والذي كان كما زار مركز جیش التحریر الوطني بجبل شع

أوالد سیدي عبید، ومن الحراكتا، وطلب من اإلطارات قبیلة  من ایضم جنود

والجنود المتواجدین بھ، في خطاب ألقاه على مسامعھم، بضرورة رفع مستوى 
     )2(.جھوزیتھم القتالیة، كي یستطیعوا مواجھة القوات الفرنسیة، بعزم وثبات

 في ظروف أمنیة جیدة، ولم یسجل أي حادث من وبالفعل عقد مؤتمر طرابلس

إن دل ھذا على شيء فإنما یدل على ثقة القیادة . شأنھ تعكیر األجواء على المؤتمرین

  .العلیا للثورة في قدراتھ، ووطنیتھ، وإخالصھ للنظام الثوري

زبیري بانضباطھ، وحبھ للنظام، وانصیاعھ لألوامر القائد الطاھر لقد امتاز 

 القیادة الشرعیة، وكرھھ للفوضى، وقانون الغاب؛ وذلك بفضل طول الصادرة عن

؛ األمر  الحریات الدیمقراطیةمشواره النضالي في صفوف حزب حركة انتصار

الذي أھلھ لتسلق السلم العسكري بسرعة، وتولي مناصب قیادیة خالل الثورة، وبعد 

  .االستقالل

، والسعید حجار، بمناضلي فعلى سبیل المثال عندما اتصل الحاج علي النایلي

الحزب في الونزة، وقّدما نفسیھما كمبعوثین من الثوار التونسیین إلى الجزائر 

زبیري، أنھ یفضل أن السید لتفجیر الثورة فیھا حاال ومن دون أي تنظیم، ذكر لھما 

القائد تسیر األمور بشكل نظامي، وأن علیھ االتصال بالقیادة المباشرة، ممثلة في 

  .اجي، وھو ما حدث بالفعلمختار ب

                                                
 .214-212 . نفسه، صصدرالم )1(

(2) ZERGUINI, op-cit., p. 108.  
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أحضرناه إلى ناحیتنا، وطلبنا منھ أن یلتقي بھؤالء « : قال في ھذا الصددحیث 

اإلخوان، ویتحدث إلیھم، ألن حالتھم كانت تبعث على القلق، وكانوا یریدون أن 

یبدؤوا في العمل الثوري دون انتظار، ویقولون ما دام التونسیون قد بدؤوا فعلینا 
  »)1(.نبدأنحن أیضا أن 

كان أول قائد، یطبق قرارات مؤتمر الصومام في المنطقة فضاء یحثنا، كما 

إذ یذكر أحد ضباط جیش التحریر في . رغم رفض قیاداتھا للمؤتمر من أساسھ

منطقة الونزة، أن القائد الطاھر الزبیري، كان أول ضابط عسكري یلتزم بتطبیق 

  .القرارات الخاصة بتنظیم الجیش في منطقتھ

 من كانون األول ـ دیسمبر 12حیث عقد اجتماعا لألفواج التابعة لھ، في الیوم 

، بغرض تنظیم الفرق، والفصائل، والمجموعات، والكتائب، وفقا لما أمر بھ 1956
   )2(.مؤتمر الصومام

، المتخذ في مؤتمر طرابلس  الجزائریةالمجلس الوطني للثورةكما التزم بقرار 

، والقاضي بعودة الضباط الجزائریین 1959 دیسمبر  من كانون األول ـ18في 

وااللتحاق بمعاقلھم لتأطیر المجاھدین، في تونس إلى الجزائر، المتواجدین السامین 

،  "حاجز الموت"فقد تمكن من اجتاز . وقیادة العملیات الثوریة ضد المحتل الفرنسي
   )3(. مجاھدا17بمعیة 

وراس، برتبة صاغ أول، وتولى فیھا التحق بمركز قیادة الثورة في األأیضا 

كان ماكثا  الذي  عبیدي،المسؤولیة العسكریة بالنیابة لقائد الوالیة الحاج لخضر

، وحدوث بعض لى مقر قیادتھ في الوالیة األولى إریخرت عودة األولّما تعّذ. بتونس

                                                
 .322. ص مجلة الجيش، المرجع السابق، )1(
 .12.  صالسابق،المرجع ، قسمة المجاهدين بالونزة )2(

(3) HARBI, op-cit., pp. 236 et 251.  
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طنیة، المشاكل في التسییر في عھد نائبھ الرائد علي سواعي، عیّنتھ قیادة الثورة الو
      )1(.، قائدا للوالیة األولى1960في مطلع تشرین األول ـ أكتوبر 

، النمامشا-األوراسوبعد الخسائر الكبیرة في األرواح التي لحقت بوالیة 

وتدمیر مركز قیادتھا بجبل كیمل، واستشھاد قائدھا والعدید من مساعدیھ، إثر عملیة 

زبیري القائد معقلھم، دعا ، ونجاتھ من الحصار المحكم الذي ضرب "أریاج"

، درس فیھ نتائج 1961 شباط ـ فبرایر 15 إلى اجتماع في ،مسؤولي المنطقة الثانیة

الجنرال  اتالمعارك التي حصلت، وناقش فیھ مسألة إعادة الھیكلة، وبحث مخطط

 إلى القضاء على الثورة، بتكریر العملیات العسكریة على ة الرامی"دیغولشارل "

   .مركز القیادة

وبعد المداوالت تقّرر، إعادة ھیكلة الوحدات من األقسام إلى المناطق، مع 
   )2(.ضبط الصالحیات وتحدید المسؤولیات، والتركیز على الجانب العسكري

  باإلضافة إلى وضع خطة عمل أسبوعیة للنشاط العسكري، تقضي بتنفیذ 

لمتمركزة بإقلیم عملیات تخریبیة، ونصب كمائن، وتنفیذ ھجمات ضد قوات العدو ا

الوالیة، إلى جانب تنفیذ عملیات فدائیة ضد مصالح اإلدارة االستعماریة، 

  .والمستوطنین المتحالفین معھا في المدن

فشرع أوال في تعویض الخسائر في الرجال، وفتح أبواب التجنید أمام الشباب، 

یة المجاھدین، ثم اھتم بترق. القادرین على حمل السالح، والراغبین في مقارعة العدو

وتعیین إطارات جدد في مجلس الوالیة، حرصا منھ على عدم ترك فراغ على 
  )3(.مستوى القیادة، في حال استشھاده

                                                
 .247. ، صالسابقر صدالمزبيري،  )1(
 .257. ، صهسنفر صدالم )2(
 .264. ، صنفسهالمصدر  )3(
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لوالیة األولى، السید منصور لوفي مجال التنظیم واإلدارة، ذكر الكاتب العام 

 قیادة ال، أن األخیرة، لم تكن تتوفر، قبل تعیین الطاھر زبیري على رأسھا، علىرّح

  . للحربأركان تشرف على المیدان العملیاتي

ولكن بعد تولیھ قیادتھا، وصلت الوالیة األولى إلى مستوى تأطیر فرید من 
  )1(.نوعھ ممثلة في ثالث رواد

 واستحدث في مطلع )2(كما اھتم بتسویة مشكل الحدود مع الوالیات المجاورة،

لثورة، ھي الشؤون االجتماعیة، ، مصلحة جدیدة غیر معھودة في تنظیم ا1962سنة 
  )3(.وعّین على رأسھا طبیب الوالیة، إسماعیل محفوظ برتبة رائد

، ساعد 1962 من شباط ـ مارس 19  یوموعندما أعلن عن وقف القتال في

على المستوى المحلي، بناء على " )*(لجنة توقیف القتال"القائد زبیري في تكوین 

ور الدین خالدي، حیث عّین ثالثة ضباط من ، نلجنة وقف إطالق النارطلب ممثل 
     )4(.قیادة الوالیة األولى، كممثلین في اللجنة المشتركة المحلیة لتوقیف القتال

أیضا أبدى القائد زبیري، قدرة فائقة على تدبیر األمور، وتخطي الصعاب، 

 حركیا مسلحا 500حین واجھ بعید اإلعالن عن وقف إطالق النار، مسألة التحاق 

منظمة الجیش "أحدث األسلحة، بجبال األوراس، لمواجھة الثوار، بإیعاز من ب

 الفرنسیة في باتنة، وإعالنھم بدال من ذلك، الرغبة في االلتحاق بصوف "السري

  .الثورة، والتكفیر عما اقترفوه من أخطاء في حق وطنھم

                                                
 .244. ، صنفسهر صدالم )1(
 .257.  ، صهسنفر صدالم )2(
 .264. ، صنفسه صدر الم)3(
 بمنع حصول االصطدام بين الجيشين المتحاربين، ومنع جنود جيش التحرير من دخول ،كلفت لجان وقف القتال )*(

 .ل من ولوج الغابات والجبالالالمدن، وجنود جيش االحت
 .272.  السابق، صصدر، المزبيري )4(
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ھ في فاستقبلھم بحذر، وتظاھر لھم بأنھ قبل رغبتھم، كي یتفادى شرھم، ولكّن

  .ذات الوقت سعى إلى تجریدھم من أسلحتھم، وإعادتھم إلى أھلھم بشكل تدریجي

حیث قام أوال بتوزیعھم على بعض المراكز العسكریة القریبة من مركز 

القیادة، وضاعف عدد الحراس خمس مرات، ولما رغب البعض منھم في زیارة 

أي حركي بترك سالحھ بإلزام « أھالیھم، أعطى تعلیمات سریة إلى قادة الوحدات 

 ھكالحْرعناصر ولباسھ العسكري قبل مغادرة مراكز جیش التحریر ومن ثم تجرید 

أسلحتھم الجزائریین المجندین في صفوف جیش الفرنسي ضد یني جلدتھم، من 
  » )1(.دماء] إراقة[وألبستھم العسكریة تدریجیا، فردا فردا، وفي ھدوء وبال عنف وال 

. ، أعید تنظیم سلك العدالة الشعبیة بالوالیةوعلى الصعید االجتماعي

« :       وبخصوص عالقة سكان الجبال بالثورة، حیث قال عنھم السید زبیري أن

المواطنین الذین كانوا یعتصمون بالجبال، أفادوا المجاھدین كثیرا السیما في میداني 
  »)2(.التموین والحراسة

یة على مصالح العدو الفرنسي،  وقد أثر ھذا التنظیم الذي وضعھ مجلس الوال

وأفشل حربھا النفسیة في المنطقة، حیث قررت قیادتھا تنفیذ عملیات تمشیط واسعة 

 "، وعملیة "اللكمة"عملیة : في الوالیة، بقصد تصفیة إطاراتھا القیادیة، نذكر منھا
    )3(."راج

 كما تمكن بفضل خبرتھ النضالیة الطویلة، سواء في میدان السیاسة أو في

وفي ھذا الصدد یقول المؤرخ . مجال النقابة، من تنمیة الحس الوطني بوالیتھ

. وبما أنھ عمل لمّدة طویلة بمناجم الونزة، كان یعد من أبناء المنطقة« ": مینیي"

                                                
 .270. ، صنفسه صدر الم)1(
 .284. ، صابقسالمرجع  ال،عباس) 2(
 .285. ، صهسنفمرجع  ال)3(
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فذھنیة عدم الخضوع ألي سلطة مركزیة، التي یتمیز بھا سكان المنطقة، صارت 

، التي كانت قیادة عنیفة وماكرة في ملّطفة ومخّففة في ظل قیادة الطاھر زبیري

فقد كان قادرا على مصالحة ذھنیة المقاومة مع مقتضیات الكفاح . الوقت ذاتھ
  »)1(.الوطني المترابط

 في تفوقھا النسبي عن بقیة ،لوالیة األولىبا ازدادت ھذه الخاصیة ،وبذلك

  .ھا الوطني الحقیقيالوالیات، وفي توافقھا الظاھر عن حّس

ك، مشاركتھ في عدة اجتماعات دارت خالل الفترة بین توقیف زد إلى ذل

القتال، وإجراء االستفتاء على االستقالل، بین قادة الداخل في مناطق مختلفة من 

  .الوطن

، في أشغال الدورة األخیرة للمجلس 1962فقد شارك في شھر أیار ـ ماي 

 تناولت بالدراسة الوطني للثورة الجزائریة في العاصمة اللیبیة طرابلس، والتي

مشروع برنامج طرابلس والمصادقة علیھ، ومسألة تعیین قیادة جدیدة لتتسلم مقالید 

  .، التي نصت على تشكیلھا اتفاقیات ایفیانالھیئة التنفیذیة المؤقتةاألمور من 

  الیوم بالشلف، في الثوریةكما شارك في عقد اجتماع سري لمجلس الوالیات

، بقصد حل الخالف الذي نشب بین الحكومة المؤقتة 1962 من تموز ـ جویلیة 15

قیادة  و،وحلفائھا من الوالیة الثانیة، والثالثة، والرابعةللجمھوریة الجزائریة، 

  .وحلفائھا من الوالیة األولى، والخامسة، والسادسةالعامة األركان 

 من نفس الشھر، 21ثم حضر اجتماع مجلس الوالیات بتلمسان في الیوم 
    )2(. لجبھة التحریر الوطنيعلن فیھ عن تأسیس المكتب السیاسيوالذي أ

                                                
(1) MENYIER, op-cit., p. 396. 
(2) TEGUIA, op-cit., pp. 416-417. 
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، حضر بصفتھ قائدا للوالیة األولى 1962 من آب ـ أوت 27وفي الیوم 

االجتماع الذي دعا إلیھ المكتب السیاسي في بوسعادة، والذي درست فیھ قضایا 

ء االنتخابات  سیطرة قوات الوالیة الرابعة على العاصمة، وتأجیل إجراسألةمبتتعلق 

  .العاصمةالجزائر ، ووضع خطة للزحف على 1962 أیلول ـ سبتمبر 20إلى غایة 

ویذكر العقید محمد زرقیني، أن القائد زبیري قد ساھم مع العقیدین عباس، 

بن شریف، في وضع المخطط العملي للزحف على أحمد ، والرائد شعبانيمحمد و
   )1(.العاصمة

ف علیھا، وأسندت لھ مھمة الزحف من المحور وقد وضعوا ثالثة محاور للزح

الثالث، جنوب ـ شمال، الذي یربط قریة سیدي عیسى بالعاصمة، مرورا بصور 
   )2(.بالتطالغزالن، و

وبعد أن عاد الھدوء إلى المناطق التي اشتبك فیھا اإلخوة األعداء، وتوقف 

الخطیب أحمد  والعقید القتال بینھم، ساھم العقید زبیري إلى جانب الزعیم أحمد بنبلة،

من الوالیة الرابعة، والعقید شعباني من الوالیة السادسة، في وضع حد لكل 
  )3(.المواجھات

وإثر اإلعالن عن االستقالل، ودخول جیش الحدود إلى األراضي الجزائریة 

بومدین في مقر قیادتھ ھواري قادما من غار الدماء في تونس، استقبل زبیري العقید 

مة، وحضر إلى جانبھ في المھرجان الخطابي الذي جرى في باتنة، ثم بجبل بوحما
      )4(.سطیف

                                                
(1) ZERGUINI, op-cit, p. 204. 
(2) Ibid, pp. 194-195. 
(3) Ibid, p. 203. 

 .101-100. ، ص، المرجع السابقالواعي) 4(
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 للقائد ا كاتبعّینوبالنسبة للمناصب التي توالھا طیلة مشواره الجھادي، فقد 

وعندما كافح إلى جانب القائد عجول رقي  فراره من سجن قسنطینة، بعد ارعمر جّب
  )1(.إلى قائد فوج، ثم قائد كتیبة مغاویر

، تولى قیادة 1956وبعدما عاد من األوراس إلى منطقة سوق أھراس في سنة 

  . الفیلق الثالث برتبة نقیب

وبعد االتفاق على إنشاء القاعدة الشرقیة، وتعیین عمارة بوقالز قائدا لھا، تولى 

وكانت تضم األقالیم الواقعة . ة سنةزبیري مسؤولیة المنطقة الثالثة لمّدالطاھر  فیھا

 500ویوجد بھا حوالي . سوق أھراس، وھي عینھا المنطقة فضاء بحثناجنوب 

جندي، وتضطلع إلى جانب العملیات العسكریة ضد العدو، بمھمة تموین الوالیات 

 ُرقّي إلى رتبة رائد، وعّین 1957في أواخر سنة . الثانیة، الثالثة، والرابعة باألسلحة

حواسنیة في قیادة لف الرائد موسى عضوا في مجلس قیادة القاعدة الشرقیة؛ واستخل
  )2(.الفیلق الثالث

 إلى العراق نتیجة هد القاعدة الشرقیة، إثر إبعادئوعندما شغر منصب قا

والحكومة المؤقتة، اقترح عضو العامة، الخالفات التي حدثت بین قیادة األركان 

فرفض،  تھاالطاھر زبیري قیادالقائد لجنة التنسیق والتنفیذ، كریم بلقاسم على 

  .وطالب بدال من ذلك تعیینھ في والیة أخرى

، نائبا عسكریا للقائد الحاج 1959فكان لھ ما طالب، حیث عّین في خریف 

وبھذه الصفة عین عضوا في المجلس . في مجلس الوالیة األولىعبیدي لخضر 
  )3(.الوطني للثورة الجزائریة

                                                
 .149. ، صزبيري، المصدر السابق ) 1(
 .188. ، ص نفسهالمصدر )2(
 .282. ، صالسابقعباس، المرجع ) 3(
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ي في المنطقة التي وبذلك صار مكّلفا بشن الھجمات على قوات العدو الفرنس

ینشط فیھا، وضمان اإلمداد بالسالح من تونس، وحمایة قوافل السالح العابرة لخط 
   )1(.موریس إلى داخل الوطن

 القاعدة ضمن حدود التي دارت ،كما شارك بفیلقھ في العدید من المعارك

الشرقیة، وحّقق نجاحات مبھرة، مثل النجاح الذي حّققھ في معركة الكاف لعكس، 

  .، واستمرت طیلة أسبوع كامل1958 من شباط ـ فبرایر 9لتي دارت في الیوم ا

، مثل العقید  الوطنيحیث استشھد فیھا بعض قادة فصائل جیش التحریر

الشریف مالح، وسقط عدد كبیر من الجرحى، وتكّبدت فیھا القوات الفرنسیة، 
  )2(".روكول"خسائر ال یستھان بھا، وقتل فیھا العقید 

العقداء "، استدعي أثناء تواجده في تونس لحضور اجتماعات 1959 عاموفي 

األركان العامة الشرقیة، قیادة ، وعّین من طرف المجتمعین مسؤوال على )*("العشر

 عند تعیینھ ،م العقید ھواري بومدینوكان ھو من سّل. نیابة عن العقید السعید محمدي

األمور في مركز جیش التحریر األركان العامة الموحدة، مقالید قیادة على رأس 
  )3(.بغار الدماءالوطني 

وبعد االستقالل، أسندت لھ قیادة أركان الجیش الوطني الشعبي خالل سنوات 
واليوم . ، انضم إلى عضویة مجلس الثورة1967-1965؛ وبین سنوات 1967- 1963

  .هو متقاعد، وعضو مجلس األمة

                                                
 .195. ، صالسابقر صدزبيري، الم )1(
 .154-153. ، صابقسالر صدعوادي، الم )2(
، ولم يحضر فيه 1960 إلى كانون الثاني ـ جانفي 1959هذا االجتماع من شهر كانون األول ـ ديسمبر قد  ع)*(

 . قليلةازبيري إال أيام
 .281. عباس، المرجع السابق، ص )3(
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وري، حیث رفض المشاركة في زبیري ملتزما بالنظام الثالقائد الطاھر كان 

الدسائس والمؤامرات التي حیكت في بعض مناطق الثورة، العتقاده أن ذلك سیدمر 

  .الثورة، وینخر جسمھا من الداخل

فقد رفض عندما جاھد في المنطقة األولى، تصرفات قائده عجول المتغطرسة، 
  )1(.فتركھ وعاد إلى منطقة الونزة

هللا بلھوشات، عندما طلب بحكم كونھ من أبناء كما رد ساخرا على القائد عبد ا

منطقتھ، االنضمام إلى قیادتھ الجدیدة، التي أنشأھا بمعزل عن قیادة الثورة الوطنیة، 

  :وأقامھا على أساس عرقي وجھوي، بسؤال تھكمي، قائال لھ

أنا ال أعترف إال بالتقسیم األول ... ھل تریدون تشكیل الوالیات المتحدة « 
  » )2(.القیادة التاریخیة للثورةالذي وضعتھ 

وعندما شارك في مؤتمر طرابلس، اصطدم بجو الخالفات التي الحظھا بین 

وسعى إلى اتخاذ موقف وسط بخصوص مسألة الخالف الخاصة بتعیین . قادة الثورة

قیادات جدیدة، فاقترح على المجتمعین تشكیل قیادة جدیدة تضم السجناء الخمسة، 

عبد ، و بلقاسمطوبال، كریم  بنلخضر: جنة التنسیق والتنفیذیضاف إلیھم ثالثي ل
   )3(. األركان العامةقیادةغیر أن اقتراحھ لم یلق قبوال، أمام اقتراح .  بوصوفالحفیظ

وعندما أرادت قیادة الوالیة الثانیة، التنسیق مع قیادة الوالیتین األولى والثالثة، 

، شارك 1962 في سنة  العامة األركانقیادةالتخاذ موقف موحد لقادة الداخل یدین 

، بالقرب من 1962 الذي عقد في شھر حزیران ـ جوان ،زبیري في االجتماعالسید 

مدینة سطیف، ولكنھ رفض الدخول في مؤامرات من شأنھا تقسیم الصفوف بین 

                                                
 .153- 152. ، صالسابقزبيري، المصدر  )1(
 .177. ، صنفسه صدر الم)2(
 .286. ، صابقسالمرجع ، العباس )3(
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القیادة العسكریة في الداخل، والقیادة في الخارج، خاصة وأن البلد على أبواب 
   )1(.األركان العامةقیادة ستقاللھ، وكشف لھم عن ثقتھ التامة في الحصول على ا

وبعد حصول االنقسام بین الحكومة المؤقتة برئاسة بن یوسف بنخدة، وقیادة 

بقیادة العقید ھواري بومدین، وسعي كل طرف إلى االستیالء على العامة األركان 

،  الوطنيلجبھة التحریر، والمكتب السیاسي األخیرةالسلطة، اتخذ موقفا إلى جانب 

ضرورة المحافظة ... «  :وذلك بدعوى كما یقول. وحلفائھا في الداخلولى ضد األ

وتفادیا للحرب األھلیة، وإنقاذا للثورة في نھایة  ، الوطنيعلى وحدة جیش التحریر
  »)2(.المطاف

، أعلن فیھا معارضتھ 1962 تموز ـ جویلیة 4 حیث عقد ندوة صحفیة في یوم 

من طرف الحكومة المؤقتة، ألن ذلك تعدي على العامة یادة األركان إقالة ق

، وطالب قیادة الوالیة الثانیة بزعامة  الجزائریةصالحیات المجلس الوطني للثورة

العامة األركان قیادة صالح بوبنیدر، إطالق سراح ضباط الوالیة الثانیة الموالین ل

  .المقالة

... ین، والماھرین في إدارة المناورات بالثورة المضادة، والمتآمر« : ونّدد

بنشاطاتھم التعسفیة، وغیر القانونیة المتعلقة بإقالة ھیئة األركان والمتعلقة أیضا 
  »    )3(...باالتفاقیات المبرمة مع منظمة الجیش السري 

  

  

                                                
 .288-287. كافي، المصدر السابق، ص )1(
 .284. ، صابقسالمرجع ، العباس) 2(
 .281. زبيري، المصدر السابق، ص )3(
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 یمكننا القول أننا ال نسعى من خالل التعریف ببعض قادة الثورة من ،وبالتالي

 ممن سمحت لھ مؤھالتھ الخاصة، والظروف العامة بتقلد مسؤولیات عمال المناجم،

فیھا، إلى التركیز على بطوالتھم، وتقدیم كفاحھم وكأنھ خیار عارض، ولیس 

  .ضرورة حتمیة

بل نرید إبراز الدور الذي لعبوه في قیادة الثورة في منطقة المناجم، من خالل 

رة، وتمتین قاعدتھا بتجنید الثوار، توفیر كل الشروط الضروریة لنجاح انطالقة الثو

وتوفیر السالح، وقیادة العملیات الفدائیة، ونصب الكمائن، وخوض االشتباكات، 

وتنظیم الصفوف، والحفاظ على تماسكھا، وااللتزام بقرارات القیادة العلیا، والتصدي 

للنزعة االنفصالیة الضیقة، أو الروح االنھزامیة بشحذ الھمم، ونشر الوعي 

یاسي، وتمتین الروابط بین القاعدة والقمة، والتحلي بصفات الشجاعة، والشھامة، الس

  .والنزاھة، والعدل

وتلك الصفات ھي التي أھلتھم إلى قیادة الرجال، وتقلد مناصب قیادة في 

الھیئات العلیا للثورة، واألھم من كل ذلك ربح معركة التحریر، وتحقیق النصر 

  .اریة في التاریخ الحدیث قّوة استعماالمؤزر على أعت
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قبیل قیام الثورة التحریریة بشھر، اتخذت السلطات العسكریة الفرنسیة في 

الجزائر، إجراءات احترازیة لمنع تسلل الثوار التونسیین إلى المنطقة الحدودیة 

 بقسنطینة، جمع بین 1954 تشرین األول ـ أكتوبر 15عقد مؤتمر في حیث . الشرقیة

قائد الناحیة العسكریة " شیرییر"، والجنرال "روجي لیونار"ام كل من الحاكم الع

المقیم العام بتونس، ُسِمح فیھ " بوایي دوالتور"العاشرة بالجزائر، والجنرال 

 باستعادة قسم من وحدات الناحیة العسكریة العاشرة المنتدبة في المذكور،للجنرال 

 مدرعات إلى 14الفرقة  من تشرین األول ـ أكتوبر، أرسل 27تونس؛ وفي الیوم 

  )1(.شرق البالد

وعندما اندلعت الثورة، رفضت السلطات الفرنسیة المدنیة منھا والعسكریة، 

المتداول بین الساسة الحدیث  في الجزائر، وكان استقاللاالعتراف بوجود حرب 

 إال بعد  الشأن،ذلكالخوض في ولم یسمح ب. عن مستقبل الجزائر الفرنسیةیدور فقط 

 بأن األمر كان ،حیث اعترفت السلطات الفرنسیة. 1999 أكتوبر 18انون صدور ق

عملیات حفظ "أو " أحداث: "مجرددأبت على نعتھا بأنھا  ولیس كما ،یتعلق بحرب

  ".ألمنل

 المدافع عن الجزائر الفرنسیة، المتبني عقیدة ،الفرنسياالحتالل وبدا جیش 

 فقط على األمن، وحمایة مصالح الحرب المضادة للتدمیر، مكّلفا رسمیا بالحفاظ

       غیر أن اإلجراءات القمعیة المتخذة، واإلمكانیات الضخمة المسخرة،. المستوطنین

والتعزیزات األمنیة المعتمدة، للرد على أحداث لیلة الفاتح من تشرین الثاني ـ 

  .نوفمبر، كانت كلھا توحي بوجود حرب فعلیة في الجزائر

ى الباحثات الفرنسیات، وجود وثائق عسكریة،  إحدوفي سیاق متصل، أكدت

، تؤكد 1955 آب ـ أوت 20تعود إلى فترة ما قبل ھجمات الشمال القسنطیني، في 
                                                

(1) JAUFFRET, op-cit., t. 2, p. 547. 
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اتفاقیات جینیف , وجود حرب في الجزائر، وعدم احترام سلطات االحتالل الفرنسیة

  .الخاصة بالحروب

ریخیة للجیش المصلحة التا "تعلیمة توجد في , وذكرت من بین تلك الوثائق

والسلطات السیاسیة الفرنسیة في االنخراط , ة القیادة العلیا، الفرنسي تؤكد نّی"البري

فالحرب الشاملة التي برمجوا لھا لم تنشغل بحمایة « . في المقاومة ضد الوطنیین

، كان "شیرییر"ھ الجنرال فقانون العقوبة الجماعیة الذي سّن... المدنیین البریئین 

  »)1(.اس لتشابك العنف في بدایات الحربالمصدر األس

كل جھدھا في المرحلة األولى، على الفرنسي، االحتالل قیادة جیش رّكزت فقد 

تبنت عّدة إجراءات ، و في مھدھا باألوراس، والمنطقة الحدودیة الشرقیةالثورةخنق 

 افھا أھدعسكریة، لمنع انتشار لھیبھا إلى كافة أرجاء البالد، والحیلولة دون تحقیق

  . المنشودة

الذي كان یمثل قلبھا النابض، من خالل كما سعت إلى عزلھا عن الشعب، 

، والحواجز المكھربة على طول الحدود الشرقیة )*(إقامة المناطق المحّرمة

 والغربیة، وتھجیر نحو ملیوني جزائري من سكان األریاف إلى المحتشدات

ثنیھم عن دعم الثورة والمعتقالت، وإخضاعھم لحرب نفسیة منظمة، قصد 

  )2(.لجوع، والمرض، والموتالتحریریة، وتعریضھم ل

                                                
(1) MAUSS-Copeaux (Claire), "Images et mémoires d'appelés de la guerre d'Algérie, 1955-
1994", thèse de doctorat, histoire, sous la direction de Annie REY-GOLDZEIGER, 
université de Reims, 1995, p. 171. 

اإلخالء القسري وزير الحربية، من بناء على اقتراح و، 1958جانفي  -كانون الثانيقررت الحكومة الفرنسية، في ) *(
  :أنظر. التونسية -الجزائرية المكهرب، والحدود " موريس"لكامل المنطقة الممتدة بين خط 

El Moudjahid, n° 19, du 28 février 1958, imprimé en Yougoslavie, juin 1962, p, 352. 
  .181. طالس، المرجع السابق، ص) 2(
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سیاسة بسیكولوجیة طویلة المدى، لصقل ذھنیات جدیدة في المجتمع واتبعت 

  »)1(.، وفرنسیة في الوقت ذاتھھزومةجزائر مذھنیات « الجزائري، تتصف بكونھا 

الذي وقع فیھ الفشل جاوز ت، حاولت "دیغولشارل "وفي عھد حكم الجنرال 

فتكاك نصر في ال ،االنخراط في أسوء الحلولبن، ون السابقون الفرنسیوالسیاسی

 االحتالل الثقة لجیش، وإعادة  مھما بلغت كلفتھ البشریة والمادیة،المیدان العسكري

مقاومین التصمیم  أمام ،1954نوفمبر   ـتشرین الثاني منذ ،عاجزال الفرنسي

  .الجزائریینوطنیین ال

، على التفاوض وھي صاغرةسوف تجبر   الوطني،جبھة التحریرقدوا أن واعت

 من  كما حدث في الفیتنام، كانوا سیقبلون،المسؤولین في الحكومة المؤقتةوضنوا أن 

  . لتسویة قضیتھم بمخطط تقسیم،قبل

الجھنمي، الذي شكل خطورة حقیقیة على استمرار " شال "خططفطبقوا م 

أدى ، مما  ودّعموا الحاجز الحدودي المكھرب بحاجز ثاٍنالكفاح المسلح في الداخل،

في الداخل من الجزائریین ف منابع السالح الوافد من الخارج، وحرم الثوار یجفإلى ت

 الحدودمنطقة في الوطني، المنتشرة االستفادة من خبرات إطارات جیش التحریر 

  .التونسیة

ھا مئات اآلالف من  فیواشركأكما شّنوا عملیات تمشیط وتربیع واسعة، 

أثر بشكل األمر الذي مختلف األسلحة البرّیة والجوّیة، استخدموا فیھا الجنود، و

مباشر على تحركات وحدات جیش التحریر، ومنعھا من الدخول في مواجھات 

  .مباشرة، وحولھا إلى زمر صغیرة، تخوض حرب عصابات

، آثار ة الجزائریة، المتعاطفین مع الثورالفرنسیینسیاسیین وقد لخص أحد ال

لقد غّیرت الحرب في المنظر « : الحرب االستعماریة على الجزائر، بالقول
                                                

(1) ALLEG, op-cit., p. 439. 
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فصار ھناك وجودا عسكریا مكثفا، وعملیات تربیع، وحواجز، ومراقبة، . الجزائري

وكان أیضا عملیات التمشیط، والقنبلة، والنابالم، والخوف، واالعتداءات، 

  »)1(.لتصفیات الجماعیةواالختطاف، والموت، والتعذیب، وا

 إلصالحات اقتصادیةفي الجانب االجتماعي واالقتصادي، تم الترویج و

، عن إقامة صناعة 1956كالحدیث في سنة ومشاریع صناعیة وھمیة، واجتماعیة، 

، والحدیث في تشرین األول تعدینیة في منطقة تبسة، باالعتماد على ثرواتھا المعدنیة

الذي بّشر بالمساواة االجتماعیة، " قسنطینةمشروع "، عن 1958ـ أكتوبر 

والمسكن، والوظیفة، والتعلیم، والصحة، والعیش الرغید للجزائریین، غیر أنھ ظل 

  .حبرا على ورق

رت بشكل كبیر على نشاط الثورة لوالیة األولى، تبنوا سیاسات أّثوبالنسبة ل

 ھا عن قواعدھاعزل و، الجماھیريخاصة فیما یتعلق بإفراغھا من محتواھافیھا، 

 بشكل نسبي، في الحد من قدرتھا العسكریة، وكبح عملیة تكوین وا ونجح؛الشعبیة

  )2(. الوطنيوحدات كبرى من قبل جیش التحریر

السنوات األولى من قیام خالل كثر الحدیث في دوائر السلطة االستعماریة، فقد 

 ،جزائر الالثورة التحریریة الكبرى، عن ضرورة النھوض بقطاع الصناعة في

وبالتالي وضع حد . لتوفیر مناصب شغل لألھالي، وتحسین وضعھم االقتصادي

  . ثورتھماللتفافھم حول

 لفكرة تنمیة ةروجن، المنیتابعة للمستوطدت مقاالت الصحف التعّدكما 

 من خالل استغالل ثرواتھا المعدنیة، وعلى رأسھا ،الجزائرمستعمرة الصناعة في 

  .ة وبوخضرةالونزمناجم معدن حدید 

                                                
(1) Ibid, t. 3, p. 208.   

  . 174. حربي، المرجع السابق، ص )2(
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الصناعة في العالم ... « :  فإن،صحافیین المستوطنینأحد البحسب ما ذكره ف

 یعاني من ،غیر أن النشاط االقتصادي في الجزائر... ولدت من استغالل المناجم 

وبوسع الثروة المعدنیة بالداخل المساھمة ...  على الشریط الساحلي ،اقتصاره فقط

  »)1(.ھا مراكز صناعیة إذا أنشأت ب،في تطویر البالد

عن ، كثیرا ما شغل بعض العقول سؤاال... « : خر إلى القولآ صحافيوذھب 

 في شكلھ الخام ؟ ،سبب تصدیر الحدید المستخرج سنویا من مناجم شرق الجزائر

   كما كان یقال لنا دوما ؟ ،ھل مرد ذلك نقص الفحم الحجريف

 بعد اكتشاف حقل ،لیا خاصة یمكننا تصنیعھ مح،فالیوم مع تقدم التكنولوجیا

    ...) كم جنوب تبسة60(غاز مھم في الجھة بالقرب من جبل فّوة 

 ،"سوستیلجاك "فھذا اإلنجاز من شأنھ أن یتماشى مع رغبات الحاكم العام 

  . عن عزمھ إقامة صناعة جزائریة،الذي عبر في تصریحھ األخیر

اج الزراعي بسبب شح فالنمو الدیمغرافي من جھة، والعجز المستمر في اإلنت

 والجنوب الشرقي القسنطیني، ،األمطار من جھة أخرى، یفرضان البحث في الشرق

 الذي من شأنھ وحده رفع المستوى المعیشي المنحط ،عن ھذا النشاط الصناعي

  »)2(.للسكان

في مما كان یخطط لھ لكن بالرغم من ھذا الترویج اإلعالمي، لم ینجز شيء و

الثروات في سیاسة نھب ات التعدین الفرنسیة واستمرت شرك  فضاء بحثنا،المنطقة

  .خام، نحو مصانع التعدین األوربیةفي شكلھا ال ا وتصدیرھ، الجزائریةالمعدنیة

                                                
(1) De BEAUREGARD, "La recherche minière, ses aspects et son rôle dans le 
développement industriel de l’Algérie", in ALGÉRIE INDUSTIELLE & COMMERCIALE, 
Alger, n° 13, janvier 1955, p. 17. 

(2) GAIROARD (Henri), "La Zone industrielle d’Algérie n° 2", in ALGÉRIE 
INDUSTIELLE & COMMERCIALE, Alger, n° 24, janvier 1956 (Henri), p. 8. 
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 معدل استھالك ، ظل1962 تموز ـ جویلیة 5إلى غایة استقالل الجزائر في ف

   )1(.من قیمة إنتاج المعادن%  2نسبة ال یتعدى  بالدالمعادن في ال

الونزة مناجم بینما ظلت السلطات االستعماریة، تبشر بقرب بدء تصنیع حدید 

في عنابة، إلى أن داھمھا قطار االستقالل، ورحلت عن البالد إلى حیث وبوخضرة 

  .ال رجعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
(1) ANANE (H.), "Présentation du secteur minier Algérien", in E. N. FERPHOS, Journées 
techniques sur l'Industrie minière Algérienne, Tébessa du 19 au 21 janvier 1988, p. 8. 
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  .رد الفعل العسكري: المبحث األول

  

لوطني، لقد كان رد فعل السلطات الفرنسیة، على اندالع ثورة التحریر ا

فلقد . سریع، وقوّي في الجانب العسكري؛ وذلك بقصد احتوائھا، وخنقھا في مھدھا

استخدمت، في مواجھة الثوار الجزائریین، مختلف الوسائل العسكریة، سواء كانت 

  .منھا المشروعة أو غیر المشروعة

حاولت في بدایة األمر، الظھور أمام الرأي العام الفرنسي، والدولي، بمظھر 

، عبارات الطمأنة، ھاتحكم في األوضاع، حیث غلبت على تصریحات مسؤولیالم

أعماال "، واعتباره 1954 لیلة غرة تشرین الثاني ـ نوفمبر والتقلیل من شأن ما حدث

عن  خارجین؛ مجرمین" : نعتتھم بنعوت غیر الئقة مثل، نفذھا من "تخریبیة

  ".محسوبین على الخارج ؛القانون

، صدرت األوامر بمضاعفة عدد القوات المتواجدة في ولكن في الوقت عینھ

الجزائر، لمواجھة األحداث المستجدة، ووظفت كل الطاقات العسكریة والمدنیة، 

  .شملت مختلف األجھزة القمعیة األمنیة والعسكریةوالتي 

 قیادات: فبحسب أحد الباحثین الفرنسیین، أجبرت طبیعة الثورة التحریریة

إذ . ي على إعادة النظر في كل الھیكلة العسكریة في الجزائرالفرنساالحتالل جیش 

انتشرت الوحدات من الغرب  ... 10ة العسكریة احی، وأنشأت الن19 ُحل الفیلق  ...«

مت المنطقة بدورھا إلى مقاطعات إلى الشرق، كل وحدة كانت تغطي منطقة، وقّس

  »)1(.وأقسام فرعیة

                                                
(1) MONTAGNON, op-cit., p. 174.  
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ة جدیدة، وإنشاء ما اصطلح علیھ وفي خطوة أولیة، تم إحداث ھیكلة عسكری

الفرقة الثانیة مشاة "، أسندت قیادتھا إلى )*("المنطقة الشرقیة القسنطینیة : "باسم

  .، التي اتخذت من قالمة ثم عنابة مركزا لھا"آلیة

قسم شمالي وقسم جنوبي؛ ودخلت :  إلى قسمین، في فترات متقطعة،ثم قسمت

شھدت أكبر «  األخیر، خاصة بعدما، المنطقة مجال بحثنا، تحت إشراف القسم

  »)1(.المعارك نظرا لقربھا من الحدود التونسیة

التقاریر العسكریة وإذا ما استعنا بوثائق األرشیف العسكري الفرنسي، نجد أن 

 لمحاولة توفیر ،1955منذ منتصف عام حول ما كان یجري من أحداث، قد تعّددت 

التي منھا الجزائریة المسلحة، سواء  ما یمكن من معلومات عن المجموعات أقصى

 بالرغم من أن .كانت موجودة على مقربة من الحدود التونسیة، أو التي اجتازتھا

العدید من المعلومات الواردة بھذه التقاریر، بقیت أحیانا غیر واضحة أو 

  )2(.منقوصة

 إلى وجود مجموعات مسلحة، في المنطقة فضاء ،التقاریرتلك حیث أشار أحد 

نا، بقیادة عمارة العسكري المدعو بوقالز، ومجموعة صغیرة بقیادة محمد بحث

    )3(. ـ غار الدماء، كانت تجمع األموال من السكانھ، تنشط بجھة وشتاتمیداقین

                                                
 فرق مدفعية وفرقتي رادار، تسع ؛ كتائبثمانية ؛ كتائب مشاةعشر، تتألف من "المنطقة الشرقية القسنطينية"كانت  )*(

بلغ عدد أفرادها في حيث .  القطار، والعتاد، واالتصال، الدرك المتنقل فيالق هندسة، إضافة إلى وحداتثمانية
  : أنظر. ألف رجل50 إلى 40 بين ،المجموع

MULTRIER, "Le barrage en zone est-constantinois", in Revue Internationale d'Histoire 
Militaire, op-cit. 
(1) MONTAGNON, op-cit., p. 175. 
(2) S. H. A. T., bobine S 503: rapport du 8 février 1956, f 207. 
(3) S. H. A. T., bobine S 503: rapport du 20 mai 1956, f 259. 
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الحقائق، ر شتى وسائل الدعایة واإلعالم، لتزییف یسخوفي جانب الدعایة، تم ت

 بتحریر البالد، وعتق العباد  المتعلق الوطنيوالتضلیل على مطلب جبھة التحریر

  .من أغالل االستعمار الفرنسي البغیض، وإعادة بعث الدولة الجزائریة

عتمدت موارد مالیة كبیرة، لدعم المجھود الحربي، وتجنیب الجیش كما ُا

أمام الثوار  التي مني بھا ،الفرنسي ھزیمة في الجزائر، قد تكون مشابھة للھزیمة

  . 1954 أیار ـ ماي 7، یوم ان بیان فودیمعركة في الفیتنامیین، 

واعتقدت سلطات االحتالل، أنھ باإلمكان، من خالل الحشود العسكریة 

الكبیرة، واإلجراءات األمنیة المتشددة، إعادة السیطرة على الوضع األمني المتدھور 

  .في الجزائر، وحسم أمر الثورة في ظرف أقل من سنة

حفي، أن الخطة العسكریة لسلطات فقد ذكر أحد قادة الثورة في لقاء ص

 ألفا 60 ألف شرطیا، و175 ألف جندیا، و600« : تقوم على حشداالحتالل، كانت  

من المعمرین الذین جّندتھم فرنسا، أي حشدت حوالي ملیون جندیا لیضغطوا على 

، حتى یخرج الشعب على  الوطنيالشعب الجزائري لوقف أعمال جیش التحریر

  »)1(...الجیش 

من المستوطنین، ومن بعض الجزائریین الذین  میلیشیات مسّلحةكلت ُشكما 

 االستعماریة، االقتصادیةحراسة المنشآت ل. اختاروا التخندق معھا ضد بني جلدتھم

م اھم بمھتكلیف ومشاركتھم في الحمالت العسكریة إضافة إلى ،والجسور والطرقات

  .نمجاھدیالتحركات ن، والمدنیی نمناضلینشاط ال وجمع األخبار عن ،الجوسسة

 على تحركات عناصر جیش التحریر الوطني، باالعتماد على فرقوضّیق 

الدرك المتحركة، والمزّودة بقوائم دافعي الضرائب الجزائریین، والتي ُعلَِّم فیھا على 

أسماء المتمردین المطلوبین، ومراقبة السكان بطلب أسماء، وألقاب ساكنة المحتشد 
                                                

   . 215. ، صالمرجع السابق ،أورده الخطيب) 1(
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دید شجرة عائالتھم بعد ذلك، وبالتالي یتم كشف المتمردین إذا ما ، ثم تحھأو المشت

 مع یھانطاقة لیال، ثم مراقبة تجمعات السكانیالتلك كانوا مختبئین بینھم؛ ومحاصرة 

قد اضطروا أمام مثل ھذه و.  القبض على الثوار إن وجدوا،فیتم بذلك. بزوغ الفجر

  )1(. إلى الكھوفاءجتلاإلجراءات إلى اال

في استعمال أسالیب التعذیب التي ال مصالح األمن اإلضافة، إلى تفنن ھذا ب

رة، من أجل افتكاك المعلومات، سواء من الثوار تحضمبلدان التلیق بسمعة جیوش ال

  .أو من أفراد الشعب األعزل

مبدأ المسؤولیة الجماعیة، وسیاسة األرض المحروقة، لالنتقام بأعید العمل كما 

  طقةـاھدي المنـمقاربة الشھادات الحیة، لبعض مجفب. من السكان العزل

 ، كانوا إذا ما قادوا ھجوما ضدالثوار الجزائریینالحدودیة الشرقیة، یتضح لنا أن 

  بالجبال المجاورة أو إلى الحدود)*(المراكز المنجمیة، ینسحبون إما إلى قواعدھم

  .التونسیة

كان العزل القاطنین بالقرب ، وتتولى االنتقام من السالفرنسیةقوات الفتالحقھم 

  .من مواقع العملیات، بإعدام البعض، واعتقال وسجن البعض اآلخر

، في شھادتھ فضاء بحثنامنطقة الفقد ذكر أحد الجنود الفرنسیین، حارب في 

على التعذیب، واالنتقام من السكان العزل، أن في إحدى المرات، قامت وحدتھ 

ان الجزائریین في القرى القریبة، إثر تعرضھا باالنتقام طیلة أسبوع كامل من السك

  .نيوطجیش التحریر الأفراد لھجوم من 

حرق عدید األكواخ، واعتقال عشرات المشتبھ فیھم، « :  كما قالحیث تم

كما نكل ببعض النسوة، واغتصبت أخریات من قبل . وتعریضھم للضرب المبرح
                                                

(1) FARALE, op-cit., p. 128.  
بلكفيف، جبل بوربعية، جبل  نذكر من ضمن تلك القواعد، مركز الحوض، جبل سيدي أحمد، سطحة الدير، جبل )*(

  . الخ...الذروة، منطقة فريطيسة المحاذية للحدود التونسية 
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وجھ حق في المخیم إلى وتعرض القرویین المعتقلین بغیر . مجموعة من الجنود

  »)1(.سوء المعاملة، ولم تجاز أي من ھذه االبتزازات

 مارس تقریر صادر عن قیادة الثورة بمنطقة الونزة، في شھر آذار ـكما أشار 

... «  :الونزة بالقولمركز على سكان الفرنسي ، إلى تسلط سلطات االحتالل 1958

وبعض األھالي التابعین ] كذا [أن أحیطكم علما عن حالة العمال بمنجم الوانزة

من طرف االستعمار فمنھم ] كذا[للقسمة الرابعة أنھم ال یزالون یقاسون عذاب كبیر 

  »)2(.]كذا [ ومنھم من أوقف ھذا من ناحیة االستعمار، ومنھم من شرد،من قتل

كما أكد تقریر شھر نیسان ـ أبریل، إلى استمرار ضغط االستعمار على سكان 

لدرجة أن عدد المناضلین المدنیین في صفوف الثورة أخذ في منطقة الونزة 

  .التناقص

ضغطا وعدوانا من ] كذا[إن حالة األھالي بالجزائر مزدادة « : حیث ذكر

ناحیة العدو الفرنسي الذي شرد وقتل وسجن وعذب حتى أخذت النفوس اإلنسانیة 

التقریر ذات وبّین ، »سائرا مع الثورة ] كذا[في النقص من جھة النشاط الذي قبال 

فسلك سلوكا ... « : ، بالقولالوسائل التي اتبعتھا سلطات االحتالل في قمع المواطنین

األفراد منھم عن التجول ] كذا[زائدا مع المواطنین األبریاء وغیرھم وذلك تعطیل 

سیطرتھ ... بعض مآربھم ] كذا[بعیدا عن مساكنھم أو الذھاب إلى األسواق لألداء 

  »)3(.دیارھم منھارة تحكي عدوانھ وخیبتھالتي جعلت 

في رسالة بعث بھا في الفاتح من حزیران ـ جوان ووصف القائد زبیري، 

جیش االحتالل عناصر شنھا ت ت، إلى قیادة الوالیة الرابعة، األعمال التي كان1961

                                                
(1) DECERIER (André), "La mémoire saute une génération", autoédition, Lyon  2003, p. 30. 

  .التقرير في مالحق البحثهذا أنظر نص ) 2(
  .التقرير في مالحق البحثهذا أنظر نص ) 3(
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  الوطني،جیش التحریريأفراد ضد السكان العزل، انتقاما لقتاله في المعارك مع 

  .یةبالوحش

، من مشاھدة "أتیال دوكورنو"فبعد أن سئمت حشود « : حیث كتب یقول

المقاومة الباسلة واللدودة لجیش التحریر الوطني، وجھت حقدھا إلى السكان، وشرع 

إعدام المدنیین بكل بساطة، أو رمیھم : القمع الوحشي، الدموي في عملھ التدمیري

ذیب الجماعي، تعریة النساء ثم من على المروحیات أو من أعالي األودیة، التع

تمزیقھن إربا بواسطة كالب مھیجة من قبل رجال سادیین من المظلیین، یستحقون 

  »)1(...الطرد من صفوف اإلنسانیة 

الفرنسیین غیر أن كل تلك اإلجراءات المتخذة، لم تحول دون فشل المسؤولین 

وة منھا، وبخاصة ما  األھداف المرجواقحّقی إدارة األزمة الجزائریة، حیث لم في

بل " ؛التھدئة في الجزائر: "اصطلح علیھ في قاموس السیاسیین الفرنسیین باسم

زادت من جھة، في تعقید األوضاع، وتصلب موقف الوطنیین الجزائریین، ومن 

  )2(.جھة ثانیة، في تطرف األقدام السوداء

قادتھ في ، على نفس األسلوب، الذي اتبعھ  الفرنسيكما اعتمد جیش االحتالل

حیث كان یستعین بمختلف .  م19مواجھة المقاومات الشعبیة الجزائریة في القرن 

الفرق المنتشرة حول مكان المعركة أو المنطقة المراد تمشیطھا، ویستخدم جمیع 

  .أنواع األسلحة الثقیلة المتاحة لدیھ

  

  

                                                
(1) Cité par HARBI, op-cit., p. 81. 
(2) HORNE, (Alistaire), "Histoire de la guerre d'Algérie", traduit par DU GUERNY (Yves), 
4eme édition, Editions Dahlab, Alger 2007, p. 120. 
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 جبل حملة تفتیش واسعة داخل ھفعلى سبیل المثال، عندما قادت بعض وحدات

، حربي بالطیران ال،روایة شھود عیانل ، استعانت رفقا1956 في سنة بوربیعة

الكویف، المریج، سوق في كل من الكائنة  العسكریة مراكزالقوات نجدة قدمت من و

  )1(.الجمعة، تبسة

 جانب ، إلىھاذات الذي وقع في السنة ،الشھیراشتباك سطحة الدیر وأقحم في 

 ثمانيطائرة مقنبلة، وحوالي اثنتي عشرة المصفحة،  والعربات ،المدفعیة الثقیلة

  )2(.طائرات مروحیة

 للقضاء على عناصر جیش ،ولم یتوان في استخدام أسلحة محّرمة دولیا

 أنھ شاھد في ،"زرادفو بیتشار "المراسل الیوغسالفيفقد ذكر . التحریر الوطني

رى بینھ وبین  جاشتباكغازات خانقة في وھو یستعمل ، جیش االحتالل 1957أوت 

  )3(. بالقرب من مناجم الونزة،وحدة من جیش التحریر الوطني

اإلجراءات العسكریة الفرنسیة، المتخذة ضد في ھذا المبحث، وسأحصر 

الثورة الجزائریة بالمنطقة فضاء بحثنا، في ثالث نقاط، أخالھا كافیة لتوضیح 

 فردوس ھاریریة، وفقدانالخوف، الذي انتاب السلطات الفرنسیة من قیام الثورة التح

 حاجز حدودي بناء ثانیا، . الرفع في عدد القوات المسلحة أوال،:وھي. الجزائر

  . شن عملیات عسكریة واسعةثالثا،. مكھرب

  

  

  

  
                                                

 .27. ص ، المرجع السابق،دائرة الكويفل  الوطنية ألبناء الشهداء التنسيقية)1(

  .31-30. ص فسه، المرجع ن)2(
(3) ZDRAVKO, op-cit., pp. 308-309. 
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  : في الجزائرسلحة  ـ الرفع في عدد القوات المأوال

بعد بضع سنین من اندالع الثورة، أقحمت فرنسا في حربھا على الجزائریین، 

الصینیة، وتحّملت نفقات باھظة في الرجال، -ب أكثر مما أرسلت إلى الھندكتائ

  )1(.والمال، واالستقرار السیاسي

 ضّد فدائیةعملیات التضاعف عدد ال و الكفاح المسلح،توسع نطاقوبعد أن 

كل طاقاتھا فت اإلدارة االستعماریة وّظ والمصالح االستعماریة، ،قوات االحتالل

  .، للوقوف في وجھھا المتواجدة على التراب الجزائري والمدنیة،العسكریة

، في خطابھ أمام الجمعیة الوطنیة "فرنسوا میتران ":وزیر الداخلیةفقد أشار 

، إلى الوسائل التي اتخذتھا حكومتھ 1954 تشرین الثاني ـ نوفمبر 12الفرنسیة یوم 

خذناھا كانت اإلجراءات التي ات« : في حینھا لتطویق الثورة الجزائریة، قائال

 كتیبة جمھوریة لألمن، 16ففي غضون ثالثة أیام، أرسلنا إلى الجزائر ... فوریة 

  »)2(.في اإلقلیم الجزائري كتیبة 20مما رفع إجمالي عدد الكتائب إلى 

 ألف جندي في 54، من الجزائروبذلك، قفز عدد القوات الفرنسیة العاملة في 

في تشرین الثاني ـ نوفمبر، من نفس  ألف جندي 62، إلى 1954حزیران ـ جوان 

 نحو ملیون 1960السنة؛ وظل یتزاید سنة بعد أخرى، إلى أن بلغ في نھایة سنة 

  )3(.جندي

                                                
   . 114. ، صمرجع السابقال ، كواندت)1(
، وارد في شبكة االنترنت، 1954 نوفمبر 12أنظر خطاب وزير الخارجية الفرنسي أمام البرلمان الفرنسي في بوم ) 2(

  :ضمن موقع
http://www. ac-rennes. Fr / pédagogie / hist_géo / ReaPeda / questions chaudes / documents / 
mitterand.htm 

- 1830تاريخ الجزائر "، 1954 وثورة أول نوفمبر ،والبحث في الحركة الوطنية الوطني للدراسات المركز )3(
  .2002، قرص مضغوط، الجزائر 1962
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 ألف 60وبحسب األرقام المقّدمة من قبل الرسمیین الفرنسیین، كان ھناك 

  )1(. مجاھد جزائري1000جندي فرنسي في مقابل 

« :   ثاني ـ نوفمبر، حلت بمیناء عنابةوابتداء من الیوم الثالث من تشرین ال

  .ثالث كتائب مظلیة قادمة من فرنسا بأمر من رئاسة الوزارة، كأول نجدة عسكریة

ومن المعلوم أن القوات الفرنسیة الضاربة في الجزائر، كانت تبلغ قبیل انفجار 

 تشرین الثاني ـ نوفمبر إلى 5انطلق فیلقان منھا في ...  رجل 49.700الثورة 

وراس، بحجة القیام بعملیات تطھیر، ولم تكن ھذه العملیات في الواقع سوى األ

  »  )2(.استعراض لعضالت االستعمار الفرنسي ومناورات قمع واضطھاد

عة على موّزتي كانت  لواء تابع للفرق ال249أضیفت تلك القوات، إلى نحو 

الشرطة "، وشبكة "الفرقة العاشرة للحرس الجمھوري" العماالت الثالث، و

، التي "مصلحة االستعالمات العامة الفرنسیة"، و"الشرطة اإلداریة "، و"القضائیة

  )3(.كانت تستفید منھا حكومة الجزائر العامة

ونزوال عند طلب رؤساء بلدیات الجزائر، القاضي باإلسراع في القضاء على 

لى منطقة ، قوات كبیرة إ"شیرییر"الثورة، وّجھ قائد القوات الفرنسیة، الجنرال 

باإلشراف على ھذه " سبیلمان"األوراس، وكّلف قائد ناحیة قسنطینة، الجنرال 

  .العملیة

                                                
(1) TEGUIA, op-cit., p. 99. 

  .172-171. ، ص.ت. دار العلم للماليين بيروت، د ،"دراسة وتاريخ. ثورة الجزائريةال" ،)أحمد (الخطيب) 2(
(3) JAUFFRET (Jean-Charles), «  Le nationalisme algérien vu par les services de 
renseignement français : l'œil du cyclone (1946-1954)  », colloque Pour une histoire critique 
et citoyenne. Le cas de l'histoire franco-algérienne, 20-22 juin 2006, Lyon, ENS LSH, 2007,  
Disponible sur < http://ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie / communication 
.php3?id_article=246> (Page consultée le 19 déc. 2005). 
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وقد أعطى ھذا الجنرال تعلیمات لجنوده، بعدم اعتقال أي متمرد یقع في « 

   »)1(.أیدیھم، بل ینبغي قتلھ ألن الجیش ال یرید فتح سجون لھم

ة بأسھم، األمر الذي أدى إلى غیر أنھ فشل في مھمتھ أمام صمود الثوار، وقّو

  ".أالر"، بالجنرال 1955تعویضھ، في شھر آذار ـ مارس 

ى ة في وقف زحف الثورة ولم تستطع خنقھا، مما أّد فشلت ھذه القّو...« كما 

زت  الذي تعّز،"جاك سوستال":ـ واستبدالھ ب،"روجیھ لیونار"إلى عزل الحاكم العام 

  »)2(.ن البوارج الحربیةفي عھده القوات الفرنسیة بوحدة م

 100 ألف إلى 74رفع حاكم الجزائر الجدید، في عدد القوات الفرنسیة، من 

مجھزین من أجل الحرب في الذین كانوا من جنود الخدمة الوطنیة، ألف عسكري 

  )3(.أوربا، ورّكز تواجدھم في الشرق الجزائري

ة الفرنسیة الوحیدة، المستعمر « :وكانت الجزائر، كما یقول أحد الكتاب األلمان

  »  )4(.التي أرسل إلیھا شباب الخدمة العسكریة لمحاربة الحركة الوطنیة

 في منطقة األوراس، )*(، حالة الطوارئ1955وأعلن في نیسان ـ أبریل 

   )5(.باإلشراف علیھا عسكریا" برالنج"وكّلف الجنرال 

                                                
، "1954ردود فعل السلطات الفرنسية في عهد الجمهورية الرابعة على قيام ثورة أول نـوفمبر  "،  )بوحوش(عمار   )1(

  . 7. ص، 1994، جامعة الجزائر، العدد األول، مجلة العلوم السياسية والعالقات الدولية
  .ابق، المرجع السوزارة المجاهدين )2(

(3) FOUQUET-LAPAR, op-cit. 
(4) ELSENHANS, op-cit., p. 292. 

، على قانون حالة الطوارئ، وحدد مدة تطبيقه بستة 1955صادق البرلمان الفرنسي في الثالث من نيسان ـ أبريل  )*(
ثيثا، مثل األوراس، في المناطق التي كانت تشهد نشاطا ثوريا حوقد شرع في تطبيق هذا القانون . أشهر قابلة للتجديد

 تحديد اإلقامة -: وقد اضمن اإلجراءات التالية. بالد القبائل، منطقة تبسة؛ ثم عمم بعد ستة أشهر على كامل البالد
تعرض األفراد المشبوهين إلى  -  مراقبة المحالت واألماكن العمومية- لألفراد مع فرض الرقابة الشديدة على تنقالتهم

إنشاء المحاكم االستثنائية لتحل محل المحاكم العسكرية حيث تكون  - النفي دون محاكمةاالعتقال أو السجن أو 
  :أنظر.  إنشاء مناطق محرمة– أحكامها نافذة وغير قابلة للطعن

MONTAGNON, op-cit., p. 146.   
(5) HORNE, op-cit., pp. 117-118. 
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لثالثة، التي فقدت كما أرسل إلى المنطقة الحدودیة الشرقیة، الفرقة األجنبیة ا

  )1(.الشھیرة" دیان بیان فو"أحد فیالقھا الثالثة في معركة 

 المسؤولیةمبدأ  ، شرع في تطبیق1955 أیار ـ ماي 14 یوم وابتداء من

أعطى للثورة ورقة "، مما الجماعیة لمعاقبة كل من یتعاطف مع الثورة الجزائریة

تحرري، كل من كان مترددا أو  حیث انظم إلى مشروعھا ال)2(."بسیكولوجیة أساسیة

  .متشككا

بتمشیط المنطقة الحدودیة وإجالء وفي ذات الوقت، قامت القوات الفرنسیة، 

  )3(.سكانھا، ثم تصنیفھا كمنطقة عسكریة محّرمة

ببعض الجزائریین لى ذلك، االستعانة قبل إقامة الحاجز المكھرب، إ أضف

بعد  غیر أنھ.  المتنقلین بین الحدودالمجاھدینالمختصین في تقفي اآلثار، لتتبع أثر 

مثل ھؤالء مّدة، تبّین لھا أن النتائج المتحصل علیھا كانت ضعیفة، وتجنید 

  )4(.المختصین صار أمرا مستحیال

 دیسمبر، اسُتبدلت فرقة األجانب الصحراویة - من كانون األول 12  الیوموفي

نب، مصحوبة بآلیات مدّرعة  من فرقة األجا21في زریبة الوادي، بالكتیبة المحمولة 

، وعربات نقل خفیفة، وُدفع بھا إلى غایة قریة بئر العاتر، في "الھلفتراك"من نوع 

  .جنوب تبسة

المنطقة بمھمة مراقبة كما كّلف مركز قیادة فرقة الرادار، الكائن بذات القریة، 

الخامسة وكانت البطاریة . ، من القالة شماال إلى غایة الشطوط الصحراویةالحدودیة

 كم حول 220 جندي موزعین على 370أھم قوة ضاربة فیھ، حیث كانت تضم 

                                                
(1) FARALE, op-cit., p. 61.  
(2) Directive du général Cherrière du 14 mai 1955, cité par Courrière (Yves), "La guerre 
d'Algérie", t. 2, Fayard, Paris 1968, p. 32. 
(3) FOUQUET-LAPAR, op-cit.  
(4) Ibid.  
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 قطاعات، منھا قطاع الونزة في الشمال، والذي كان یضم ثالثةداخل تنشط تبسة، و

  )1(. بالمریج11مركز المراقبة رقم 

الفیلق األجنبي األول مظلیین، الذي كان أرسل ، 1955 جوان ـحزیران وفي 

بھ من جنود ألمان، وبعض قدماء الجیش النازي، لمراقبة المدینة، یتألف في أغل

   )2(.والسیطرة على جنوبھا

 للفرقة األجنبیة 13، أرسل نصف اللواء 1955سبتمبر أیلول ـ وفي شھر 

  )3(. الصینیة إلى جبال النمامشا، حیث مكث بھا مّدة سنتین-العائد من الھند

 قاعدة برّیة وجوّیة، ھي األكبر من كما أنشأت قیادة الجیش الفرنسي بتبسة،

نوعھا في الجزائر، كان یشرف علیھا ثالثة جنراالت بصورة دائمة، وكانت بھا 

 أسراب للطائرات الخفیفة، والثقیلة تابعة لألسطول الجوي الفرنسي المتمركز في

الجزائر؛ وكانت تتدخل أثناء االشتباكات في جمیع الظروف، وتقوم بمھمة اإلنارة 

  )4(.یةاللیل

 المراقبة ، تم نشر مجموعتین لمراكز"غي مولي ":وفي عھد الحاكم العام

مجموعة أولى تمتد من الحاجز األمامي ألم الطبول، عند . بموازاة الحدود الشرقیة

 مركز، تحت إشراف سالح 24ساحل المتوسط، إلى غایة نقرین، وتتألف من 

وعة األولى على امتداد خط سكة المدفعیة؛ ومجموعة ثانیة، تتولى اإلحاطة بالمجم

   )5(.األسلحة مركز لمختلف 17عنابة، وكانت تتألف من  وتبسةالرابط بین حدید 

 في ناحیة مركز عسكري 52وقد أحصى أحد الباحثین الجزائریین، انتشار 

 برج لمراقبة تحركات 21تبسة، كان یشرف على عملیات الدفاع والھجوم، وحوالي 
                                                

(1) LESAGE, op-cit. 
(2) ALLEG, op-cit., p. 340. 
(3) FARALE, op-cit., p. 68. 
(4) SILVESTRE de SACY (Hugues), "Les barrages en Algérie", Une vision aérienne du 
bouclage des frontières, in Revue Internationale d'Histoire Militaire Général, op-cit.  
(5) Ibid. 
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 محتشد كانت تقیم فیھ األسر الجزائریة المھّجرة من 16والمجاھدین باستمرار، 

        )1(.لتعذیبلمركز  16أراضیھا المتاخمة للحدود؛ باإلضافة إلى 

مراقبة تحركات ى لیشرف عبمدینة الونزة،  وكان یوجد مركز عسكري كبیر

   )2(.بین الجزائر وتونسالوطني أفراد جیش التحریر 

عساكر الفرنسیین المنتشرین في الوالیة األولى وذكر القائد زبیري، أن عدد ال

 خمسة آالف  ألف جندي، في مقابل أكثر من30، أكثر من 1961بلغ خالل سنة 

  )3(.مجاھد

 لمنع تدفق األسلحة على الثوار عبر ، القّوةتلكبعبارة أخرى، تم تسخیر كل 

 النقص الحدود من الخارج، ودعم القوات البریة، وفرض المراقبة الجویة لتفادي

  )4(.التقني لشبكة الرادار، واعتبرت كل ھذه اإلجراءات عناصر أساسیة للنجاح

التزود بالوسائل القمعیة، إلنھاء فقد كانت السلطات الفرنسیة، تسعى من وراء 

تعویض ما كانت تخسره على  الصراع عسكریا بینھا وبین الثورة الجزائریة، إلى

إلى التعجیل بسقوط الجمھوریة  أفضى اع تجدر الصر لكن.صعید السیاسة الدولیة

  .الرابعةالفرنسیة 

سان  صار الجیش الفرنسي یتحدث على ل)*(في عھد الجمھوریة الخامسة،و

 وتبنى مخططھ للوضع في الجزائر؛" التھدئة الكاملة  ":ما أسماه، ع"شال"الجنرال 

   تفكیك كتائب جیش التحریر الوطني، فيالذي سمي باسمھ، وكان یستھدف 

                                                
  .99. زروال، المرجع السابق، ص) 1(
  .63. بودوح، المصدر الساق، ص) 2(
  .260. زبيري، المصدر السابق، ص )3(

(4) SILVESTRE de SACY, op-cit. 
، إثر تمرد جنراالت الجيش 1958 تشرين األول ـ أكتوبر 4هو نظام سياسي قام في فرنسا ابتداء من يوم  )*(

 أيار ـ ماي، ومعارضتهم لسياسته الليبرالية في مواجهة 13يوم " بيير بفيملين"الفرنسي في الجزائر، على حكومة 
     .حاكما لفرنسا" ديغول"ل الثورة الجزائرية، ومطالبتهم الجنرا
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المناطق المطوقة، التي أوجدتھا ظروف إمساكیة الحاجز المكھرب الذي تمت 

مضاعفتھ في شمال الحدود الشرقیة، وإنشاء وحدات المغاویر لمالحقة الثوار، 

اإلداریة لجبھة  والمنظمة السیاسیة: ما أسماهوتنسیق االستعالمات للقضاء على 

  )1(.التحریر الوطني

خطط في الوالیة األولى، خالل شھر تشرین وكان الھدف من تطبیق ذلك الم

المتحصنین ثوار ال، محاصرة منطقة تبسة بشكل نسبي، ومنع 1960األول ـ أكتوبر 

  )2(.األوراس من التراجع وااللتجاء إلیھافي جبال 

نیسان ـ  في ،جنراالت الجزائرتمرد فبعد . تھب الریاح بما ال تشتھ السفنولكن 

 شھري أیار ـ ھدنة من طرف واحد، خالل الفرنسیة،أعلنت الحكومة  ،1961أبریل 

، واضطرت إلى سحب وحدتین كبیرتین للدبابات، 1961حزیران، ماي ـ جوان 

  .، لحمایة العاصمة باریس من تھدیداتھمةرمستعموالمشاة من ال

 منصب في أوساط 7000 عسكري إلى ألمانیا، وألغت 3000كما حولت 

، واضطرت إلى حل بعض  حاربوا في صفھاالجزائریین الذین" الحركھ"عناصر 

الوحدات العسكریة، التي ساھمت في االنقالب، وأطلقت سراح العدید من المعتقلین 

  )3(.الجزائریین

وقد كان لالنقالب، انعكاسات ایجابیة على التواجد العسكري الفرنسي في 

ئر، قلت إلى كل من الجزاحبت منھا بعض الوحدات، وُنالوالیة األولى، حیث ُس

  )4(.ووھران

                                                
(1) FAIVRE, op-cit., pp. 162-163. 
(2) FARALE, op-cit. p. 166. 
(3) TEGUIA, op-cit., pp. 318-319. 
(4) FARALE, op-cit., p. 170. 
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، أدمجت المنطقتین العسكریتین 1961وفي الفاتح من أیلول ـ سبتمبر 

الشمالیة، والجنوبیة للشمال القسنطیني، وعوضتا بقطاعین عسكریین، واحدا في 

 وھو ما یؤكد لنا استمرار العملیات )1(.مدینة تبسة، واآلخر في قریة العوینات

  . الحصار الخانق الذي ضرب علیھا، رغمالمنطقة فضاء بحثناالعسكریة في 

وخالل المرحلة االنتقالیة، انحصر الوجود العسكري الفرنسي، في شرق 

وجنوب الوالیة األولى، وتم إخالء المنطقة الوسطى لتبسة، وانتزاع سالح فرق 

  )2(."الحركھ"

القطاع ومن اإلجراءات العسكریة التي اتخذت بعد وقف إطالق النار، إخالء 

، والمراكز المتقدمة في عین زانة 1962 ماي 8وق أھراس في یوم العسكري بس

 وا حلنجیش التحریر الوطني، الذیعناصر ستفید منھا یومغاو، وتفجیرھما، كي ال 

  )3(.الفرنسياالحتالل جیش وحدات محل 

فلم تخف الشعب الجزائري القوات الجرارة، . وھكذا انتصر الدم على السیف

تطورة التي استخدمھا جنراالت جیش االحتالل في حربھم وال األسلحة الفتاكة الم

  .ولم تفد فرنسا سیاسة المراوغة والھروب إلى األمام، وال التھدید والوعید. علیھ

فقد اضطر ساستھا في آخر األمر، أمام تضحیات الشعب الجزائري الجسام، 

م، وصمود ثواره البواسل، والضغوطات الداخلیة والخارجیة التي مورست علیھ

نتیجة طول أمد الحرب، وتفاقم تكالیفھا، إلى الخضوع لألمر الواقع، والجلوس إلى 

طاولة المفاوضات مع أعدائھم، والقبول بشروطھم، التي وضعوھا منذ انطالقة 

  .        الشرارة األولى للثورة

  

                                                
(1) FAIVRE, op-cit., p. 169. 
(2) FARALE, op-cit., p. 179. 
(3) DELARBRE, op-cit. 
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  :  ـ بناء حاجز حدودي مكھربثانیا

ھا أمام القائد األعلى  في مداخلة ألقاذكر أحد جنراالت الجیش الفرنسي،

المھمة المستعجلة لقواتنا ھي نضب منبع « : لمختلف األسلحة في الجزائر، أن

ماذا عسى المتمردین فعلھ بال أسلحة وال ذخیرة وال متفجرات ؟ بناء علیھ . األسلحة

  .یتوجب على القیادة، بذل مجھود لحراسة الحدود البریة والجویة والبحریة

ود البریة بفضل جھاز یجمع بین شبكة من األسالك لقد أحكم إغالق الحد

الشائكة، وأنظمة رادارـ مدفعیة ومناطق محرمة یضطلع فیھا الطیران بدور متفوق 

في البحر مراقب في العرض، وقرب السواحل بشكل یسمح بإیقاف أي سفینة 

أخیرا أخضع المجال الجوي للبحث اآللي لمحطات . مشبوھة ومنع أیة محاولة إنزال

  »)1(.لرادارا

 تسلل تعود فكرة إنجاز حاجز مكھرب على الحدود بین الجزائر وتونس، لوقف

 ةالرابطو ، للمعادنة سكة الحدید الناقلوطخطشبكة المجاھدین إلى الجزائر، وحمایة 

بین مناجم الكویف، الونزة، بوخضرة، ومیناء عنابة، من العملیات الفدائیة، إلى 

  . الصینیة-الھندمنطقة ، الذي جسدھا في "نیيدي تاسیدوالتیر "الماریشال 

إلى في الدعوة ، "فنوكسیم"، فیعود الفضل إلى الجنرال في الجزائرأما 

، العتراض طریق تھریب استخدام األسالك الشائكة بدال من اإلسمنت المسلح

من  و،"صالنراوول "وقد لقي دعما من الجنرال . األسلحة من تونس إلى الجزائر

  )2(.ضباط آخرین

، 1958 إلى 1956وبالفعل شرع جیش االحتالل الفرنسي، خالل الفترة من 

 في إقامة مجموعة دفاعیة متناسقة على الحدود الشرقیة، والغربیة الجزائریة، في

                                                
(1) SILVESTRE de SACY, op-cit.  
(2) FARALE, op-cit., pp. 124-125. 
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شكل حاجز من األسالك الشائكة المكھربة، بھدف حراسة الحدود، ومنع تدفق قوافل 

افة إلى حمایة بعض محاور الطرقات، األسلحة إلى معاقل الثوار في الداخل، باإلض

وسكك الحدید، والمراكز المنجمیة، ومختلف النقاط اإلستراتیجیة القریبة من الحدود 

قطاعات جیش التحریر الوطني، والسماح لبعض فدائیي الجزائریة من ضربات 

  )1(.االقتصاد االستعماري بالبقاء

، في بناء حاجز 1957فعلى سبیل المثال، ُشرع منذ شھر حزیران ـ جوان 

 الساحل إلى نقرین عند تخوم فيمتد من القالة ی، "خط موریس"خلفي مكھرب، ھو 

  . كم350الصحراء، على امتداد 

كھربائي وكان یتألف من ثمانیة خطوط من األسالك الشائكة، یمر بھا تیار 

  )2(. فولط5000إلى  فولط، وفي اللیل 2500 إلى في النھار یصل عالي التوتر

ثان ملغم لإلنذار المبكر، لمنع تسلل المجاھدین وقوافل  بموازاتھ خط وُمّد

السالح من تونس، وضمان استمرار النشاط في خط سكة الحدید الرابط بین عنابة 

 وبالتالي ضمان )3(وتبسة، والحفاظ على استغالل مناجم المنطقة الحدودیة الشرقیة،

    )*(.استمرار حركة الصادرات بنشاط

 فصیلة 11و كوكبة مدرعات، 16 كتیبة مشاة، و20حوالي ولھ وقد نشرت ح

 -  لالكترو وحدات للھندسة العسكریة ووحدتین7مدفعیة، وفصیلتین لالتصاالت، و

                                                
(1) ARNAUD-AMELLER, (Paule), BOURGERIE (Raymond), "Le cout des barrages 
terrestres en Algérie", in Revue Internationale d'Histoire Militaire, op-cit. 
(2) DELARBRE, op-cit. 
(3) Centre d'expérimentation des barrages, Bulletin technique des barrages, numéro de mars 
1960, cité par ARNAUD-AMELLER, op-cit.  

 .أنظر جداول تطور إنتاج الحديد، وتصديره خالل فترة الثورة الجزائرية في مالحق البحث )*(
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، ھذا من دون أن نضع في الحسبان، القوات التي كان من الممكن امیكانیك

   )1(.استدعاؤھا عند حدوث اختراق للحاجز

الحاجز المكھرب كان في « : فإننسي، ط الجیش الفرباضأحد وصف حسب و

البدایة عبارة عن شبكة بسیطة مكھربة، محروسة لیال نھارا، وموجھة لمنع فرق 

جبھة التحریر الوطني، من الدخول إلى الجزائر لدعم الفالقة الذین یقاومون في 

  .الداخل بالرجال والسالح

 بسوق أھراس رامرو من القالة شماال إلى نقرین جنوبا، ،الحاجزذلك ویمتد 

...  من الحدود الجزائریة الشرقیة تراتمولیوقد أنشأ على بعد بعض الك. وتبسة

الحاجز كان مدعما بساتر ترابي یتم تمشیطھ في كل یوم، وبممرات للدوریات تسمح 

  »)2(.بتنقل العربات فیھ

" موریس"خط ... « ، أن مجال بحثنابینما ذكر ضابط آخر، حارب في منطقة 

جیش عناصر  ألنھ ترك مجاال حیویا لتنتقل ،النتائج المرجوة من إنشائھلم یحقق 

 بكامل حریة عبر غابات كثیفة وجبال وعرة اتحركھو، الشرقیةالتحریر بالقاعدة 

  »)3(.المسالك

دیسمبر كانون األول ـ  في نھایة «: نوذكر أحد الجنراالت الفرنسیین، أ

 طني،وحریر الت الدو كنجاح لجبھة كانت حصیلة محاولة العبور حسب ما یب،1957

ى ھذه النتیجة لعء نابو...  محاولة 66 ق نجح منھاا محاولة اختر99 ما بین أناثبت 

 .ھذه التسربات وغلق الحدود  تعمل بسرعة لتوقفأنوجب على القیادة الفرنسیة 

                                                
(1) Du JEU (Bruno), "Témoignage d’un capitaine commandant un escadron 
d’automitrailleuse chargé de la surveillance d’une portion du barrage électrifié à la frontière 
Algéro-Tunisienne en 1959-1961", in Revue Internationale d'Histoire Militaire, op-cit. 
(2) Ibid.  

  .95. صالمصدر السابق، عوادي، ) 3(
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 ـ جوانحزیران ـ تشرین األول، قیم ما بین أن السد المكھرب الذي أت أحیث ارت

  »)1(. بات مشكوكا في فعالیتھ،1957 رأكتوب

والحاجة إلى ونتیجة النتشار حزام من الجبال على طول الحدود الشرقیة، 

، من حمایة خطوط سكة الحدید، والمراكز المنجمیةتدعیم الحاجز المكھرب األول، و

ضربات الثوار الجزائریین، شرعت الھندسة العسكریة التابعة للجیش الفرنسي، 

، بناء على "شال"، في إقامة حاجز مكھرب ثان أمامي، ھو خط 1958خالل عام 

 في الفاتح من طلب من شركات التعدین في المنطقة فضاء بحثنا، وانتھت من إنجازه

  .1959كانون الثاني ـ جانفي 

الونزة قد عرض، في مؤتمر جمعھ في عنابة حدید ممثل شركة وكان 

 ذلك، مشروع إنشاء 1958ـ جویلیة  تموز 26، یوم  الفرنسیةالسلطات العسكریةب

 همّدوالخط لحامیة المنشآت المنجمیة ومصالح المعمرین، من ھجمات ثوار المنطقة، 

  )2(.من مرسط إلى سوق أھراس

لم یعد « ، "موریس"، واعتبر أن خط "بوصاري"وقد أید ھذا االقتراح العقید  

  »)3(.یمنع كل ھجمات عصابات الفالقة

ع، قام ضباط من الھندسة العسكریة، بزیارة مركز وعلى إثر ذلك االجتما

، قائد قطاع مرسط، بغرض بحث مشروع إقامة "بالنشار"الونزة بقیادة العقید 

  )4(.حاجز شائك، حول مناجم المنطقة، والمراكز االستیطانیة التابعة لھا

 ،"شال"، شرع في إقامة الحاجز الثاني المكھرب 1959وابتداء من سنة 

   )1(. األمامیة التي ھي عبارة عن أبراج للمراقبةونشر المراكز
                                                

  .162-161 .ص المصدر نفسه، )1(
(2) Société de l'Ouenza, division de Bou-khadra, AS/LB, n° 1, Compte rendu de la 
Conférence, Ouenza le 28 juillet 1958, p. 8. 
(3) Ibid, p. 6. 

  .  أنظر نص تقرير الزيارة الذي حرره األمين العام في مالحق البحث )4(
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ویتبین من تقاریر بعض مسؤولي الفرق اإلداریة المتخصصة، في المنطقة 

الحدودیة الشرقیة، أن ابتداء من إقامة الخط العرضي المكھرب الثاني، تقلص 

ت أولئك النشاط الثوري ضد العدو في المنطقة بشكل كبیر، وبات في استطاع

 إلى خفر أو ةحاجكونوا في  من دون أن ی،، االنتقال إلى الونزة أو الكویفنیمسؤولال

  )2(.حرس

 كم من الحواجز، وبذلك تمت عملیة 4700، تم إنجاز 1961وفي نھایة سنة 

وقد بلغت القیمة اإلجمالیة للحواجز . بأكملھاالجزائریة الشرقیة تغطیة الحدود 

  )3(. ملیون فرنك جدید250 حوالي ،1962-1956بین سنوات الحدودیة التي شیدت 

الوطني جیش التحریر عناصر ولدعم الحاجز الجدید، وحمایتھ من ضربات 

، 1959في شھر آب ـ أوت رسلت ، ُأیة الشرقیةالحدودالمنطقة  المنتشرة على طول

تھ ضمن  مشاة بحریة، والمنتمیة للفرقة السریعة السابعة میكانیك، لحراس21الكتیبة 

  )4(.الممتدة من الونزة شماال إلى نقرین جنوبا، عند تخوم الصحراءالمنطقة محیط 

أقام لنفس الغرض في مرسط، في أواخر شھر تشرین الثاني ـ نوفمبر كما 

 كتائب قتال، بما في ذلك 8شكل من  لفرقة األجانب، والم13، نصف اللواء 1960

 57منھم  عسكري، 1778 وكان یضم في المجموع .كتیبة محمولة وكتیبة إسناد

   )5(. جندي1472 ضابط صف، و249ضابطا، و

                                                                                                                                     
  .108. براهمي، المرجع السابق، ص) 1(

(2) BENFERHAT, op-cit., p. 148. 
(3) Gouvernement général de l'Algérie, État-major mixte, note n' 1805 du 24 août 1957, cité 
par ARNAUD-AMELLER, op-cit. 

، عن هذه الفرقة، التي عمل ضمن صفوفها في منطقة الماء األبيض بين سنوات "جاك فرني"يقول المالزم األول ) 4(
فرقة التجريبية خصيصا للعمل في المسرح األوربي، وأرسلت إلى الجزائر للقيام أنشأت هذه ال« : 1959-1961

  :أنظر» .بعمليات حفظ األمن، التي ال تتواءم مع المهام التي أنشأت من أجلها
VERNET (Jacques), "Cavalier sur le barrage est région d’'EL MA EL ABIOD: (1959-
1961)", in Revue Internationale d'Histoire Militaire, op-cit. 
(5) DELARBRE, op-cit. 
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، نقلت قوات من نقرین في جنوب تبسة، 1961 ـ أبریل  من نیسان11وفي 

غیالن وعین منطقة الحاجز بالقرب من إلى مركز الكویف المنجمي، لتدعیم مراقبة 

یتعرض ... «        :بعدما بات كم، 40الزرقاء، والدفاع عنھ على مسافة حوالي 

ستمرار لھجمات لیلیة من فدائیین ثوار شرسین؛ بھدف تحطیم الحاجز المكھرب، با

  »)1(".البازوكا"، وتدمیر عربات المراقبة بقذائف "البنقلور"باستعمال قذائف 

وقد وصف أحد ضباط جیش التحریر الوطني، الحاجز المكھرب بعدما اجتازه 

 شبكات األسالك الشائكة بطول من سلسلة من... « : باتجاه الجزائر، بأنھ كان مكونا

 الشبكات المتداخلة تم توصیل. لكنھ یتباین من مكان إلى آخر. عشرات األمتار

 ببعضھا البعض، بسلسلة من األوتاد الحدیدیة ،والمتماشیة مع طبیعة األرض

 كم في جانبي الشبكة 320المختلفة العلو، والتي تشكل حاجزا یمتد على مسافة 

  »)2(.إلى غایة الماء األبیضالحدیدیة من عنابة 

مشكلة المشاكل، المعوقة « : في مصر یعتبرونھالمتواجدون وكان قادة الثورة 

  »)3(.لنجاح الكفاح الجزائري في استمرار نضالھ، وتحقیق أھدافھ

ولكن رغم حصانة الحاجز الحدودي المكھرب، وقّوة تسلیحھ، واألموال 

 تضحیات عبرجیش التحریر الوطني تمّكنت الطائلة التي أنفقت علیھ، إال أن وحدات 

  .جسام، من اختراق دفاعاتھ، وتمریر األسلحة من تونس إلى الداخل

 سنة جیش الحدود، أضرارا كبیرة خاصة في الفترة منفرق  بھ تكما ألحق

 القیادة العسكریة الفرنسیة في الجزائر على إعادة ت، وأجبر1960 إلى 1959

                                                
(1) Extraits de l'historique, op-cit. 

  .  284. بوحارة، المصدر السابق، ص) 2(
  .397. ، ص1990، دار المستقبل العربي، القاهرة 2. ، ط"عبد الناصر وثورة الجزائر"، )فتحي(الديب  )3(
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لحدود، وتعویض مراكز الحراسة بخنادق مبنیة النظر في كامل جھاز حمایة ا

  )1(.باإلسمنت المسلح

، أن الوضع في "ريإیو"، الجنرال "ناحیة الشرق القسنطیني"فقد الحظ قائد 

، قد اختلف عما كان علیھ سابقا؛ فالكثیر من مراكز القیادة 1960حزیران ـ جوان 

 تقع على بعد أقل من الھامة، ومنصات المدفعیة، ووحدات الجیش، والمخازن، كانت

واحد كلم من الحاجز الحدودي المكھرب؛ وبالتالي كان في استطاعة الثوار شلھا في 

  .الوقت الحاسم، من خالل عملیات المضایقة

ألجل ذلك، أمر بتراجعھا إلى الخلف بضعة كیلومترات، في اتجاه الغرب 

  )2(.بأسرع ما یمكن، مما أثار تساؤالت كبیرة في أوساطھا

 1956  سنوات زرع جیش االحتالل الفرنسي، خالل الفترة بین،لى جانبھذا إ

، حوالي ثالثة ملیون لغما مضادا لألفراد، على طول الحدود الجزائریة، 1959و

  )*(.ھافی من التنقل الثوار الجزائریینلمنع 

  

  : عملیات عسكریة واسعةتجرید ـ ثالثا

ى للثورة، في تجرید  شرع الجیش الفرنسي، منذ انطالقة الشرارة األول

 بلغ عددھا طیلة جیش التحریر الوطني،عملیات عسكریة واسعة النطاق، ضد معاقل 

 عملیة 16 ، حوالي1960 إلى نھایة سنة 1954الفترة، من كانون األول ـ دیسمبر 

 عملیة نفذت في مناطق 11عسكریة، شملت مختلف مناطق الوطن، كانت منھا 

  . مختلفة من الوالیة األولى

                                                
(1) MULTRIER, op-cit.  
(2) Silvestre de SACY, op-cit. 

خريطة األلغام المضادة ،  للحكومة الجزائرية سلمت فرنسا رسميا2007 تشرين األول ـ أكتوبر 20في يوم  )*(
 .لألشخاص، التي زرعها جيش االحتالل خالل فترة الثورة التحريرية
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بحثنا،  في المنطقة فضاءجیش االحتالل، وكانت أول عملیة عسكریة یجّردھا 

وكانت  ،1954 كانون األول ـ دیسمبر 20في ذھا في منطقة الونزة، تلك التي نّف

 المنشآت ، بغرض حمایة)1( ألف عسكري12عملیة واسعة النطاق، جّند لھا زھاء 

ل للمقاومین التونسیین إلى االقتصادیة االستعماریة في المنطقة، ومنع أي تسّل

  )2(.الجزائر، والتعاون مع الثوار الجزائریین

  سوق  كل منضدشّنت  في نھایة الشھر، ،)*("إكمول" ثم أتبعت بعملیة 

 جندي 500، وشارك فیھا نحو أیام، دامت عّدة األوراسمنطقة  وجنوب ،أھراس

  .مدعمین بالطیران

ي غطت منطقة الحدود الجزائریة الت" تمقاد "، نفذت عملیة 1955وفي سنة 

 بالطیران، ودارت ین ألف جندي فرنسي مدعوم40التونسیة، وشارك فیھا نحو 

  . الشھیرة معركة الجرففي جنوب تبسة ،سبتمبرخالل شھر 

 حملة عسكریة في منطقة ،"دوالك"، قاد الجنرال 1956وفي شھر أكتوبر 

 مم، وأسراب طائرات 75و 105 جندي، ومدافع عیار 7000قوامھا « : النمامشا

  »)3(."فالقة"مقاتلة، كانت نتیجتھا قتل ثالثة 

، طبقت قیادة جیش االحتالل مخطط "دیغولشارل "الجنرال حكم وفي عھد 

، الھادف إلى القضاء على الثورة، من خالل شن عملیات عسكریة كمثل اآللة "شال"

                                                
  :وارد في شبكة االنترنت بموقع) 1(

http://algérian.history.info/dec54.htm  
(2) TEGUIA, op-cit., p 102.  

، بين الجيش الفرنسي 1809 أبريل 22بالنمسا في " إكمول"سميت كذلك نسبة للمعركة التي دارت في منطقة  )*(
  .والجيش النمساوي، وانتصر فيها األول بقيادة نابليون بونابرت

(3) ALLEG, op-cit., pp. 340–341. 
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  عناصرالحقة وم،تعتمد على البحث عن المعلوماتالضاغطة، وبصورة تمشیطیة، 

  . الجزائریینومراقبة السكان،  أینما ثقفواجیش التحریر الوطني

أدرك خالل كان قد  "جاك سوستیل"وذلك رغم أن الحاكم العام السابق، 

ات الجنرال قو، تفاھة التمشیط الضخم الذي نفذتھ 1955 في عام ألوراسازیارتھ 

  )1(".فیولیتا "و " فیرونیك ": الحملتین العسكریتینتم بواسطة  ، والذي"شیرییر"

، التي وقعت خالل شھري أیار ـ  العسكریة"جدیدة "حملةكما اعتبرت 

  »)2(.عملیة تنظیف ضعیفة الفعالیة« : ، بمثابة1956حزیران، ماي ـ جوان 

كل من  ضد" األحجار الكریمة"ملة ح، نفذت 1959سبتمبر شھر أیلول ـ في و

  )3(. وقسم من الوالیة األولىالوالیة الثانیة، والقاعدة الشرقیة،

الفرنسي االحتالل ، وضع قادة جیش 1960 من تموز ـ جویلیة 24 الیوم وفي

، "أریاج"ة باسم عملیة واسعملة عسكریة حط مخّط" نیكریب"الجنرال  في عھد

، ھ القتالع الثورة منمكثفاألوراس، بشكل منطقة  التدخل عسكریا في تھدف إلى

 أشھر لمنع المجاھدین من ثالثة، واإلقامة فیھا مدة الھارجاحتالل وحداتھ معاقل و

"  :اسم عملیة باصطلح علیھ  وإعادة تنظیم قواتھم، وتحقیق ما ،تجمیع صفوفھم

   )4(".توطید السالم

  طائرة حربیة30شنت العملیة على نطاق واسع، واسُتخدم فیھا أزید من 

بغیة أسر أو قتل قادة الوالیة ... « جنود المظلیین، لنقل مقاتلة، وطائرات مروحیة 

  »)5(.، والقضاء على أي محاولة لتنظیم المقاومة فیھا]األولى[
                                                

(1) HORNE, op-cit., p. 111. 
(2) ALLEG, op-cit., p. 130. 
(3) Les grandes opérations militaires françaises [en ligne]. Disponible sur  < http : // www. 
1novembre54.com/Dossiers -les % 20grandes % 20 opérations % 20militaires % 20 
françaises.html> (Page consultée le 21 mars 2006).  

  .249-248. زبيري، المصدر السابق، ص )4(
  .245.  المصدر نفسه، ص)5(
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قد عان الثوار كثیرا جراء ھذه العملیة حیث فرض علیھم حصار مطبق، و

ومنع عنھم التموین، حیث اضطروا إلى أكل القمح المسلوق، كما یذكر القائد 

  )1(.زبیري، كي ال یموتون من الجوع

 شھر ت آخر عملیة عسكریة تشن ضد الوالیة األولى، تلك التي وقعت فيوكان

 ت، والتي وقعت خاللھا بعض المناوشات بین الطرفین، وتمكن1961 ـ سبتمبر أیلول

عناصر المتبقیة، وتفادي الدخول ال جیش التحریر الوطني من الحفاظ على  قیادةفیھ

    )2(.في اشتباكات واسعة

قمعیة، التي اتخذتھا السلطات الفرنسیة ضد الثورة لم تتوقف اإلجراءات ال

. التحریریة، على  مراحلھا األولى، بل استمرت ألكثر من سبع سنوات ونصف

 الجنرالالخامسة، التي وضع رئیسھا الفرنسیة وكانت أكثر شّدة في عھد الجمھوریة 

وإلحاق ،  استعمال كل اإلمكانیات المتاحةتقوم علىعسكریة ، إستراتیجیة "دیغول"

من أضرار بھا؛ ثم التفاوض معھا من مركز قّوة لتحقیق مكاسب أقصى ما یمكن 

  .سیاسیة، واقتصادیة، وثقافیة دائمة لصالح فرنسا، في حال حصول االستقالل

 عملیة ت، وتكثفواسعة، واجھ الثوار الجزائریون عملیات تمشیط هففي عھد

یز خط موریس المكھرب، بناء المحتشدات، وتحدید المناطق المحّرمة، وتعز

 ألف عشرینن أكثر م بروسوالمجّھز بالرادارات، والمنّبھات الكھربائیة، والمح

  )3(.ي فرنسيجند

                                                
  .260.  المصدر نفسه، ص)1(
  .262.  المصدر نفسه، ص)2(
  .137. افي، المصدر السابق، صك )3(
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حمل ، مخططا عسكریا "شال" الجنرال ،كما وضع قائد القوات الفرنسیة

   )*(.1959 الداخل؛ وشرع في تنفیذه ابتداء من سنة من على الثورة للقضاءاسمھ، 

حصاءات العسكریة الفرنسیة، فإن الخسائر التي ألحقت وبحسب بعض اإل

  ألف26... « : رت بحواليّد، ُقجھنمي المخطط الذلكبالثورة الجزائریة، جراء 

 قطعة ھاون 2200 ألف قطعة سالح منھا 21 ألف سجین؛ وفقدان حوالي 11قتیل، 

  »)1(. وبندقیة رشاشة،رشاش

 بأنھ لم ،كافي السابق، السید علي قائد الوالیة الثانیة ،ویذكر في ھذا الصدد

كان ... « ، حیث "دیغول"یشھد مرحلة أخطر على الثورة من مرحلة الجنرال 

 ثالثة أشھر أحیانا، على بعض المناطق التي كان جیش التحریر ،الحصار یتواصل

  »)2(.الوطني، یشرف على تموینھا

لى اإلمكانیات  إلى ضرورة االعتماد ع،وھو ما حدا بقادة الثورة في الداخل

بأن یتحاشوا االشتباك مع العدو « : الذاتیة المحدودة، وإعطاء التعلیمات إلى الجنود

قدر اإلمكان، بغیة المحافظة على أكبر عدد ممكن، لقناعتھم بأن الثورة ما زالت 

  »)3(.متواصلة

 كانت أصعب وأشد «: 1959، فإن سنة "أحد المؤرخین الفرنسیینوبرأي 

ھذا .  واختناق الثوار نتیجة عزلھمھم،جزائریین، وذلك بفعل حشدالسنوات على ال

  »)4(."لاش"باإلضافة إلى تنفیذ مخطط 

                                                
على شن عمليات عسكرية واسعة ضد معاقل الثوار الجزائريين، بواسطة عمليات التربيع كما " شال"اعتمد مخطط  )*(

استند إلى جمع المعلومات، ومطاردة عناصر جيش التحرير الوطني، ومراقبة السكان، ووضع برنامجا مكثّفا، أسند 
 .ألف عسكري، إضافة إلى تدعيم التجهيز بواسطة طائرات، ومدرعات، وعربات مصفحة 600مهمة تنفيذه ألكثر من 

(1) FARALE, op-cit., p. 159.  
  .184. كافي، المصدر السابق، ص) 2(
  .248.  المصدر نفسه، ص)3(

(4) MEYNIER, op-cit., p. 17. 
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وحدات النخبة في جیش و ،فرق االحتیاطي العامعلى  ذلك اعتمد فيقد و

مخطط، ذبك غیر أن . تنفیذ العدید من عملیات التمشیط والتربیعل ،الفرنسياالحتالل 

لم ینجح إال جزئیا، وأدى فشلھ النصفي، إلى « ، الفرنسیینجنراالت ال أحد قالكما 

مع [دعم رغبة الجنرال دیغول، في وضع حد من دون تأخر عن طریق التفاوض 

  »)1(].جبھة التحریر الوطني

المناھضین ه أحد الكتاب الفرنسیین، ذكر ال یسعني إال أن أؤكد ما ،وفي األخیر

قیادة األركان الفرنسیة بمنطقة ...  « :اللالستعمار الفرنسي في الجزائر، عندما ق

العملیات في الجنوب القسنطیني، لم تتمكن رغم عناصر المظلیین والفیالق وكتائب 

  المدفعیة، والفرق المدرعة، وسالح المدفعیة، 

وسرایا الحرس المتنقل، والطائرات، من القضاء على المحاربین الشاویة بمنطقة 

  »)2(.األوراس ـ النمامشا

نفسھ، من قّوة، وتصمیم وحدات " شال"ضافة إلى ما اعترف بھ الجنرال باإل

جیش التحریر الوطني في حرب الكر والفر، وإعالن تفاجئھ بسرعة تحركاتھا التي 

االحتالل خبرھا في ساحات الوغاء، وضراوتھا في القتال أمام مغاویر جیش 

 وكذا اإلستراتیجیة المتبعة وبدا معجبا أمام وحدة التنظیم العسكري للثورة،. الفرنسي

   )3(. الوطنيوالدالة على تماسك صفوف جیش التحریر

   

  

                                                
(1) Cité par TEGUIA, op-cit., p. 308.  
(2) ALLEG, t. 2, op-cit., p. 399. 
(3) XXX, "L'armée française et la stratégie du FLN en 1960", cité par  ALLEG, t. 3, op-cit., 
p. 245. 
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، إذا كانت قد ألحقت ضربات موجعة "شال " مخططویمكن القول أن عملیات

  .م، فإنھا لم تحقق على أیة حال، أھدافھا الرامیة إلى القضاء علیھالثوار الجزائریینب

ورة، وتنفیذ العملیات الفدائیة، وتأطیر فقد استمرت وحداتھ الصغیرة في المنا

السكان، ولم تستسلم، بل دفع صمودھا الشجاع، عدوھا المتعنت إلى القبول بقیادتھا 

السیاسیة كممثل وحید للتفاوض معھ، حول إنھاء حال الحرب، وتحقیق االستقالل 

  .الوطني للشعب العربي الجزائري
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  .ماعيرد الفعل االقتصادي واالجت: نيالمبحث الثا

  

  :رد الفعل االقتصاديأوال، 

 تعّمدت السلطات االستعماریة الفرنسیة، غض الطرف عن الحلول السیاسیة

ما  الجزائریة، وسعت إلى تغلیط الرأي العام الدولي والفرنسي، وإیھامھ بأن قضیةلل

حدث من اضطراب في الوضع األمني، لیلة الفاتح من تشرین الثاني ـ نوفمبر، إنما 

 المزري، الذي كان یعیشھ الشعب جتماعياالقتصادي وافع الوضع االكان بدو

  .معالجتھتصحیح األمر وھا عازمة على الجزائري، وأن

 وعزل ، تكتیكا استھدفت بھ تقسیم حركة التحریر الوطني،وتبّنت في سبیل ذلك

جبھة وجیش التحریر الوطنیین، من خالل تلبیة دنیا لمطالب الطبقات والفئات 

 للمطامح االستجابة الجزئیة على األقل، « ،ثم.  من المجتمع الجزائريالمختلفة

 مشروعسیاسة االعتماد الزراعي، سیاسة التشجیع في إطار : البرجوازیة الصغیرة

قسنطینة، لوقف التقائھا بجبھة التحریر، وأیضا االستجابة الجزئیة لحاجات الجماھیر 

  »)1(.لیس لطموحاتھمالشغیلة إلى العمل، والسكن ووسائل الصحة، و

 في حیث كلفت. كما لوحت بإصالحات اقتصادیة، كمطیة لوضع حد للثورة

 على رأس فرقة دراسات، بإجراء "روالن ماسبتیول" ا یدعى، مستشار1954 عام

ا مفصال م تقریرفقّد. ر اقتصاد حدیث بالجزائریتحقیق حول الشروط الالزمة لتطو

  . 1955 جوانشھر حزیران ـ في في دلك الشأن، 

  

                                                
  .489-488 .، المرجع السابق، صبن اشنهو) 1(
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السلطة وقد أشار الخبیر االقتصادي الجزائري بن أشنھو، إلى حدوث تغیر في 

أھمیتھ من خالل بنیة تمویل االستثمارات، االقتصادیة الحقیقیة بفرنسا، وقّدر 

  .لألموال ذات المصدر الحكومي القادمة من فرنساوحدوث تزاید سریع 

 12 االستثماري اإلجمالي، من ارتفع نصیبھا في التمویل... «  :قالحیث، كما 

، وھي 1961في سنة  % 31، ثم 1957في سنة  % 37، إلى 1950في سنة % 

  »)1(.السنة األخیرة العادیة التي شھدت نمو االستثمار النفطي الخاص

یستند إلى ، نظام تمویل للبناء سخي« كما وضعت اإلدارة االستعماریة، 

دف إلى كسب جناح من البرجوازیة  ویھ،توسیع قاعدة التحول إلى مالك صغار

   »)2(. وعزل جبھة التحریر الوطني،الصغیرة في المدن سیاسیا

، سعى قادة جیش االحتالل الفرنسي إلى 1958-1957وفي الفترة بین سنتي 

خوض حرب ضد قیادة الثورة التحریریة، تكون أكثر نجاعة، ووحشیة من الحرب 

  .التي قادوھا من قبل

تسھیل عملیة استیطان الجنود ب ،"الكوستروبیر "ام ھّم الحاكم الع إذ

وتبنى  لدعم ثقل السكان الفرنسیین في الجزائر،  العسكریة،المسرحین من الخدمة

" سیاسة وطنیة للبترول"، الذي أوصى في إطار " بونوملكامی "مشروع المھندس

 شخص بأسرھم، ألجل إطالق عملیة يملیونأو  ألف عامل من فرنسا 500بھجرة 

     )3(.تصنیع الجزائر

اآلفاق العشریة  ": الموسوم "تقریر شوصاد" وتمدیدا لھذه األعمال توقع 

، توسع 1958مارس شھر آذار ـ الصادر في و ،"للتطور االقتصادي للجزائر

مرتبط كان  ولكنھ  للبالد،صناعي غیر مسبوق، قائم على الثروة البترولیة والغازیة
                                                

  .436 .، ص المرجع نفسه)1(
  .404 .المرجع نفسه، ص) 2(

(3) ALLEG, op-cit., t. 2, p. 247. 
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  .بفرنسابشكل ضیق 

 إلى اقتصاد ،االنتقال من اقتصاد استعماري من النوع القدیم« ى، بعبارة أخر

ر وقد عّب... استعماري جدید معد كذلك، ولكن في الواقع تم تناسي صوت المعارك 

البناء في : " عن ھذه السیاسة االقتصادیة بالقول"الكوست"الحاكم العام 

    »)1(".العاصفة

 من الضروري اللجوء إلى العمل أنالفرنسي، یرون االحتالل وكان قادة جیش 

 وأن النصر لن یتحقق الجزائریین في األریاف،السكان ، مع االقتصادي واالجتماعي

 بواسطة منظماتھ الشعبیة، وبالتالي من ھم الذي كان یھیكل، الخصمھم عنإال بعزل

  )2(.الضروري تأطیر السكان بشكل مكثف

 رى، أن فرنسا مادمتی" أندري بوفر"فعلى سبیل المثال، كان الجنرال 

« : تخوض حربا ثوریة، فإن جیشھا ال یستطیع فعل كل شيء، وبالتالي حسب قولھ

صار لزاما علینا معالجة األمراض المزمنة المنتشرة في الجزائر كالبطالة، ومشكل 

األجور، والتسلط اإلداري، وعلى العدالة أن تلعب دورھا الناجح في الضغط، من 

  »)3(.ةأجل تطبیق ھذه السیاس

جاك "، من "مندیس فرانسبییر  "،كما طلب رئیس المجلس الفرنسي

 وفقا لبرنامجھ اإلصالحي الذي ،، معالجة مسألة البطالة في الجزائر"سوستیل

    )4(.1947استنسخھ من قانون أو دستور 

ولمواجھة األعمال الفدائیة ضد المصالح االقتصادیة لإلدارة االستعماریة، 

                                                
(1) Ibid, p. 50. 
(2) ELSENHANS, op-cit., p. 304. 
(3) Revue Guerre d'Algérie n° 1, janvier – février 2002, p. 19, cité par: 

، أعمال الملتقى الوطني حول إستراتيجية الثورة "التنظيمات التي أنشأتها فرنسا لمحاربة الثورة " ، )يوسف(مناصرية 
  .22. ، ص2007، منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر 2005 أفريل 25-24في مواجهة الحركات المناوئة، يومي 

(4) HORNE, op-cit., p. 110. 
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الدفاع مبدأ مشروعا، یقوم على ... « ، "دوبوش"سنطینة، السید طرح عامل عمالة ق

عن النقاط الحساسة كاألشغال العمومیة الكبرى، سكك الحدید، المناجم وغیرھا، 

كما طالب من ". السكان األوفیاء : "وكذا الدفاع عن المستوطنین، ومن أسماھم بـ

 الحدید، ط سكةقیادة الجیش الفرنسي، ضرورة مراقبة األشغال الكبرى، وخ

 السدود، والمناجم، والمصانع، وكل محطات الكھرباء، والمحوالت الھامة، وحراسة

  »)1(.والمزارع، ومخازن الوقود، ومصانع الغاز

اعتبر المشروع غیر قابل للتنفیذ، وأن لھ " سبیلمان"غیر أن الجنرال 

ان، مضاعفات سلبیة على الجیش، إذ سیؤدي إلى تفتیتھ، وإضعافھ في كل مك

 لتمویل قوات الحراسة، مما سیضاعف ،حركة تنقل كبرىباإلضافة إلى أنھ یستدعي 

       )2(.من خطورة الكمائن، ویسبب الذعر للجنود

الخامسة، شرع في إطار اإلصالح البلدي الفرنسیة وفي عھد الجمھوریة 

شأ واإلداري والفالحي، في تجمیع السكان الجزائریین في مراكز اقتصادیة، حیث أن

  )3(. ألف جزائري900 مركز اقتصادي، حشد فیھ نحو 800

في تدخلھ أمام اجتماع فقد ذكر قائد الوالیة األولى، الرائد عبیدي حاج لخضر، 

، )1959دیسمبر كانون األول ـ  16 إلى أوتآب ـ  11من ( ،العشر بتونسالعقداء 

ھ  وأّنز متعّددة،بمراك  تقریبا كل سكان الوالیةتجمع قد یةاالستعمارالسلطات أن 

 الذین التحقوا بالجیش ، عددا كبیرا من الجزائریین،اسھاوجد في صفوف حّر

وكان الھدف  )4(.أحیطت بسیاج من األسالك الشائكةوقد المداشر وجد كما . الفرنسي

من ھذه السیاسة، عزل السكان عن الثورة، ومنع وصول الدعم والتموین، والتمویل 
                                                

(1) COURRIERE (Yves), "La Guerre d'Algérie. Les fils de la Toussaint", t. 1,"S. G. E. D, 
Paris, 1968, p. 353. 
(2) Ibid, p. 356. 

  .24. ص ،السابقمناصرية، المرجع  )3(
  .299. المرجع السابق، ص ،حباسيذكره ) 4(



                                                               . واالجتماعيرد الفعل االقتصادي: 2             المبحث.سماخالفصل ال
 

 413

  .من الشعب إلى الثوار
، أعلن الجنرال 1958ي اليوم الثالث من تشرين األول ـ أكتوبر وف

، من مدينة قسنطينة عن مشروع إصالحات اقتصادية واجتماعية، عرف "ديغول"
  .، وكان أداة لسياسته االقتصادية الجديدة في الجزائربمشروع قسنطينة

مشروع يسعى إلى تحقيق بعض المشاريع االقتصادية واالجتماعية الوكان 
  .حسين أوضاع الشعب الجزائري، وبالتالي إبعاده عن احتضان الثورةلت

 ألف وحدة سكنية إليواء 200بناء :  التنمويةونذكر من بين تلك المشاريع
 ألف هكتار من األراضي على الفالحين الجزائريين 250مليون شخص ـ توزيع 

 اإلدارة في % 10ـ توظيف الجزائريين في المصالح اإلدارية الفرنسية بنسبة 
 والجيش والتعليم ـ إلحاق مليون ونصف طفل جزائري من الذين بلغوا سن
التعليم بالمدارس الفرنسية ـ المساواة بين الجزائريين والمستوطنين في األجور 

  )1(. ألف منصب عمل جديد بواسطة إيجاد معامل عديدة400ـ خلق 
 بعض إقامة: مشروعه على أساس فكرة" ديغول"الجنرال وقد أقام 

 والتي كانت متأخرة في هذا الجانب، عن ،الصناعات بالجهة الشرقية للجزائر
  .الجهة الوسطى والغربية

فقد .  غناء منطقة تبسة والونزة، بالثروات المعدنية،وضع في الحسبانكما 
في هذه « :  بخصوص ذلك المشروع،"الجزائر الصناعية والتجارية" مجلةذكرت 

وفي التجديد،ساسي في تصنيع الشرق الجزائرية، يعتمد العنصر األالمر  
االقتصادي الحقيقي الذي أرادته فرنسا، ووضعه مشروع قسنطينة، على مناجم 

 120:  المعلومة بااحتياطياتهرت مجموع  التي قد،حديد الونزة وبوخضرة
 طن، ويمكنه أن يكون أكثر حسب يويقارب إنتاجها اليوم مليون. مليون طن

                                                
  .، المرجع السابققرص مضغوط، والبحث في الحركة الوطنية للدراساتالمركز الوطني  )1(
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  »)1(.الطلب الخارجي
في عملية  يعتقد جازما في أهمية قطاع المناجم، والمحروقات ،"ديغول"وكان 

  )2(.تثمين موارد الجزائر، بهدف تحسين ظروف معيشة الجماهير الجزائرية

بواسطة  ،لبدایة تصنیع الحدید بعنابة، شرع في الترویج 1960ففي أواخر عام 

غاز احتیاطي ال عالیة، باالعتماد على المعالجة الكھربائیة لخام حدید الونزة في أفران

  )3(.حاسي الرملالطبیعي الكائن في 
 "الونزةشركة حديد " ، صادق مجلس إدارة 1960ماي من أيار ـ  3وفي 

 المزمع إنشاؤها، "الشركة العنابية للتعدين "على مبدأ الشراكة بين شركة الونزة، و
 بنهاية سنة ،وقع لها أن تشرعالتي كان يتوفي مشروع الصناعة التعدينية بعنابة، 

  )4(.حديد المصهورفي إنتاج ال، 1962

غیر أن ھذا المشروع، أسال الكثیر من الحبر ولم یر النور، إال في عھد 

سیاسة توسع ... « فمشروع قسنطینة كان في األساس، یقوم على . الجزائر المستقلة

لكن لیس أبدا . داماقتصادي قصیر األجل، القصد منھا تأمین الزیادة في االستخ

  »  )5(.سیاسة تحویل وتعدیل أسس التراكم الرأسمالي في الصناعة

، في زیادة 1954لقد نجحت السیاسة االقتصادیة في الجزائر، لفترة ما بعد 

وتثبیت االستخدام شیئا ما، وبشكل أساسي عن طریق زیادة االستخدام في اإلدارة 

ا من قبل مشروع قسنطینة، إال أنھا لم تأت أما الصناعة، فبالرغم من تشجیعھ. العامة

  . إال في المؤخرة مع قطاع البناء

                                                
(1) GAIROARD, op-cit., p. 29. 

(2) DJEBARI, vol. 2, op-cit. p. 495. 

(3) GAIROARD, op-cit., p. 31.      

(4) DELOUVRIER (Paul), " Création de la société Bônoise de sidérurgie", in ALGÉRIE 
INDUSTIELLE & COMMERCIALE, Alger, n° 73, juin 1960, p. 27. 

  .390 .، صالسابق، المرجع بن اشنهو) 5(
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السیاسة االقتصادیة لم تكن، ولم ترغب أن « فقد أظھرت اإلحصائیات، أن 

سیاسة اقتصادیة لتنظیم  ، سیاسة تنشیط تراكم رأس المال، لكن فقط1954تكون منذ 

سة البحث عن استقرار اجتماعي عن لكن األمر یتعلق أوال وأخیرا بسیا... السیاسة 

  .طریق خلق استخدام إضافي

ومع ذلك فإن من الصعب على ھذا االستخدام من امتصاص البطالة نظرا 

  »)1(.الستمرار الھجرة الریفیة وارتفاع عدد سكان الحضر أنفسھم

زیادة مستوى االستخدام في المدن كما أن مشروع قسنطینة، الذي استھدف 

قسما ضئیال من االعتمادات للصناعة ، لم یرصد إال ر االجتماعيلتحقیق االستقرا

  )2(.بالمعنى الحرفي

، اعتبرتھ مشروعا استعماریا جدیداھذا وقد نّددت بھ قیادة الثورة الجزائریة، و

 وإبعاد كبار مالكي یة، االستعمارقبل اإلدارةمعالجة آثار نزع الملكیة من ھدفھ 

  )3(.األرض

فقد كان . م، لإلنفاق على الحرب الفرنسیة على الجزائریینكما ُسّخر المال العا

ینفق یومیا، نحو ملیارین من الفرنكات، وھو ما یعادل قیمة كتلة أجور سنویة لملیون 

  )4(.عامل مختص

، بلغ عجز المیزانیة بسبب نفقات الحرب في الجزائر، أكثر 1957وفي عام 

 ملیار فرنك، لتغطیة 485ص  ملیار فرنك؛ وفي عام الموالي، تم تخصی1500من 

  .نفقات الحرب

  

                                                
 .469-468 . ص المرجع نفسه،)1(

  .392 .، ص المرجع نفسه)2(
(3) MEYNIER, op-cit., p. 509. 
(4) FAVROD, op-cit, p. 185. 
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وبحسب تقدیرات الحزب الشیوعي الفرنسي، فإن تكالیف شھر واحد على 

 ملیار فرنك، كان یعادل اإلنفاق 40الحرب الفرنسیة في الجزائر، والذي قدر بنحو 

 قاعة 480 ألف وحدة سكنیة، من أربع غرف، وإمكانیة تشیید 16على یناء 

     )1(.دراسیة

علن ألول مرة عن اإلمكانیات المالیة والبشریة التي ، ُأ1958ي عام وف

سخرتھا فرنسا للقضاء على الثورة الجزائریة، من قبل أحد النواب الفرنسیین، حیث 

   )2(.حّددھا بنحو ملیارین من الفرنكات

بینما، حّدد أحد الكتاب الفرنسیین، تكالیف العملیات العسكریة التي شنت ضد 

   )3(. ملیار فرنك700، بحوالي 1960زائریة، خالل عام الثورة الج

جاك " التي كان یقودھا الجنرال ،، قّدرت الھیئة العسكریة1959وفي سنة 

 400 كلفة القضاء على جندي من جیش التحریر الوطني، بنحو ملیونین و،"ماصو

  )4(.ألف فرنك في المتوسط

  )5(.1961-1956: ي الجزائرتطور النفقات الفرنسیة على الحرب ف: 1ـ جدول رقم 

  61  60  59  58  57  1956  السنة

  9.5  10  9.5  8+   7.5  5+   ملیار فرنك جدید/ القیمة

  

                                                
(1) ALLEG, op-cit., p. 533. 
(2) FAVROD, op-cit., p. 130. 
(3) MOCH (Jules), "Paix en Algérie", cité par FAVROD, ibid., p. 185. 
(4) ALLEG, t. 3, op-cit., p. 246. 
(5) FAVROD, op-cit, p. 186. 
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االنفاق العسكري  
الفرنسي على الحرب في 

الجزائر

  
أي أن اإلنفاق العسكري الفرنسي لمواجھة الثورة، وحمایة المصالح 

 من  %18 ملیار، أو ما وافق 50االستعماریة في الجزائر، بلغت في المجموع 

   )1(.1961الناتج المحلي الفرنسي لسنة 

  
  :االجتماعيثانيا، رد الفعل 

، في تقریره المؤرخ في الفاتح من "سوستیل"وفي الجانب االجتماعي، أعاد 

     السكانیة، ، أسباب قیام الثورة الجزائریة، إلى الزیادة1955حزیران ـ جوان 

دائمة، فیھ مناخھ صعب، البطالة  زراعي في األساس، أراضیھ فقیرة، وفي بلد... « 

 البیوت القصدیریة، بؤس ویأس جمع غفیر من الناس إلىالبوادي من ھجرة وال

 وھي ساخطة باستمرار، ،وفي حین كانت ھذه البرولیتاریة الدنیا تنمو .والعائالت

فإن األقلیة البورجوازیة المسلمة، التي تعلمت باالحتكاك بنا، كانت تبحث عبثا عن 

: من ھنا كان یوجد سخط مزدوج... س فقط اقتصادي بل إداري وسیاسي مخرج لی

السببین عند ل ھذین وبذلك شّك. التململ االجتماعي للعامة، والقلق السیاسي للنخبة

                                                
(1) Idem. 
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  »)1(.ھما، قّوة انفجار عظمىیتالق
كما لجأ إلى تقفي آثار اللجان الشعبية، التابعة لجبهة التحرير الوطني، 

، وانتزاعها من وسط الجماهير الشعبية في األرياف، والعمل على تفكيكها
: ، بهيآت مدنية عرفت باسم1955 أيلول ـ سبتمبر 28واستبدالها ابتداء من 

، ووضعها تحت إشراف ضباط مختصون في الشؤون "األقسام اإلدارية المختص"
  .األهلية، وحماية الجيش الفرنسي

تجنيد المتطوعين من ، واألقسام األمنيةويعود الفضل في إنشاء تلك 
، "برالنج"الجزائريين الراغبين في محاربة جبهة التحرير الوطني، إلى الجنرال 

بالمغرب األقصى، إثر تكليفه بالقيادة المدنية الخبير السابق في الشؤون األهلية 
   )2(.االنمامش ـ والعسكرية لمنطقة األوراس

لتآزر الحاصل بین فبعدما أدرك المحتل خطر التفاف الشعب بالثورة، وا

فیھا  حشدلی" مناطق عزلة"أنشأ المواطنین الجزائریین والمجاھدین على وجوده، 

 برخصة ، ویمنع عنھم التنقل إال یجري في الخارجان كما عھمعزلی وسكان البادیة،

   .من السلطات العسكریة

، القیام بدور اجتماعي ـ دعائي في ء المحتشداتوكان الھدف المعلن من إنشا

  .وف التجمعات السكانیة األھلیة، والتظاھر بحل مشاكلھمصف

ھدف الخفي، فكان الحضور الدائم في أوساط السكان لمراقبتھم، الأما 

واستمالتھم لصالح االستعمار، باقتحام ذھنیاتھم، والتجسس علیھم، وربط شبكات 

استخبارات لرصد تحركات المجاھدین، والمناضلین، داخل التجمعات السكانیة، 

                                                
  :ورد في) 1(

FAVROD,  op-cit., p. 112. 
(2) MONTAGNON, op-cit., p. 145.  
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، الذین كانوا یتلقون أجورا "أصحاب البطاقات البیضاء"وتكوین شبكة سریة من 

  .مقابل اإلدالء بمعلومات عن نشاط األولین

وحدة قتالیة بنفس درجة « :  اإلداریة بمثابةسامقاألتلك ففي حقیقة األمر، كانت 

لسیاسي، تستخدم النشاط ا] كانت[ الوحدات القتالیة األخرى كاللفیف األجنبي، ألنھا 

والعسكري في آن واحد، مما جعل منھا وحدة مكملة للوحدات القتالیة األقرب في 

  »)1(.المحليالقطاع، وخاصة المصدر الرئیسي للمعلومات على المستوى 

وقد استمرت تلك الفرق في أداء مھامھا األمنیة، إلى غایة شھر شباط ـ فیفري 

   )2(.، حیث حّلت، واستبدلت بمراكز إداریة1962
في الظاهر، ، وتقديم تهاكما أنشأت شبكة من المراكز االجتماعية، لمساند

نية الجزائرية األكثر تخلفا، في شكل وقاية، وتعليم امساعدة للتجمعات السك
    )3(.ابتدائي، ومساعدة اقتصادية، وفقا لحاجيات محددة

فعلى . ولكن في الباطن، أقدمت على ارتكاب مجازر في حق السكان العزل
بالونزة، مجزرتين مرعبتين في " الفرقة اإلدارية المختص "سبيل المثال، ارتكبت 

واحدة اقترفتها في أواخر سنة . حق السكان المدنيين، بتهمة مساعدة الثورة
      )4(.1957، واألخرى في خريف عام 1956

، فرضت الحكومة الفرنسیة، 1958جانفي كانون الثاني ـ ابتداء من شھر و

، على الجزائریین "شبان دلماصجاك " من رئیس الجمعیة الوطنیةاقتراح بناء على 

، ھجرة منازلھم المناطق المحصورة بین خط موریس والحدود التونسیةالقاطنین في 

  )5(. الوطنيبھدف قطع الدعم عن جیش التحریر تلك الجھة، وإخالء
                                                

  .115.  ص،2007، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، "الحقيقة"، )عمار(جرمان  )1(
(2) FARALE, op-cit., p. 174. 
(3) HORNE, op-cit., p. 114. 

  .12. ، المصدر السابق، صقسمة المجاهدين بالونزة) 4(
  .95 .ر السابق، صصدالمعوادي، ) 5(
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 اقتلعت وفي المنطقة فضاء بحثنا، استحدثت مناطق محّرمة على طول الحدود،

األقسام "منھا أصحابھا، ونقلتھم إلى محتشدات مراقبة بشكل جّید، من طرف ضباط 

، بھدف منع تسلل عناصر جیش التحریر الوطني، باتجاه القالة، "اإلداریة المختص

   )1(.والونزة، والكویف

حقیقة االلتحام  السلطات العسكریة الفرنسیة، ثورة، أدركتمنذ بدایة الف

 محتشدات تولذلك أنشأ.  الجزائري والشعب،المجاھدین حصل بین الذيتكامل وال

 وأجبرت فیھا السكان الجزائریین في األریاف على اإلقامة فیھا، ،"مناطق عزلة "أو

  .یجري في الخارجما كان ع معزولة أبقتھاو

 ملیون جزائري، وسجن عشرات اآلالف في مراكز 2,4فقد تم حشد نحو 

% 40نسا؛ وإذا ما أجرینا عملیة حسابیة بسیطة، سنجد أن اعتقال، منھا أربعة في فر

  )2(.من السكان الجزائریین تم ترحیلھم وسجنھم

السلطة  منحھا ت، ال یتنقلون إال برخصة مؤقتةكان نزالء تلك المحتشدات،و

 بانخفاض كما تعرضوا إلى وضع من التخلف الحدیث، الذي یتمیز. العسكریة

  )3(.، وضعف إنتاجیة األرضةمساواة االجتماعیالمستوى المعیشي، وتنامي الال

في المریج، بأن عملیة حشد " القسم اإلداري المختص "أقر أحد ضباط إذ 

رة، أسفرت عن حدوث تحوالت اجتماعیة یصعب اوجمالیة ریفالمناطق السكان 

   )4(.تقدیر مداھا

 حشد السكان، قد تسببت إلى جانب الحاجز المكھرب، وأضاف أن عملیة

إبعاد الفالحین عن أراضیھم، وجعل من المستحیل العسكریة، في  "شال"یات وعمل

                                                
(1) HARBI, Une vie debout, op-cit., p. 275. 
(2) CORNATON (Michel), "Les camps de regroupement de la guerre d'Algérie", Harmattan, 
Paris, 1998, p. 201. 
(3) GUICHARD, op-cit., p. 2.  
(4) Ibid, p. 4.  
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، وأدت إلى محّرمةال ةمنطقالاستغالل األراضي الصالحة للزراعة، المتواجدة في 

 نحو مناطق ،مكثف لسكان الریفتدمیر القرى، وإخالء مناطق، وحدوث نزوح 

   )1(.الستقبالھمأة ، ولكنھا غیر مھی قوى األمن االستعماريقبلمراقبة من 

 إلى قسمین  الفرنسي، التي أقامھا جیش االحتالل،یمكن تقسیم المحتشداتو

قسم قلیل العدد شیده بالقرب من الطرقات العامة واألراضي المنبسطة، : رئیسیین

واعتنى بھ وأقام فیھ المساكن، وكان یعرضھ أمام الصحافیین واألجانب، وقسم أقامھ 

 الشقاء والبؤس، حیث كانت السلطات عرف فیھ أصحابھئیة، بعیدا في المناطق النا

، داخل تحشد في المركز خمس عشرة أو ستة عشر عائلة كبیرة « ،االستعماریة

  »)2(.عبارة عن كوخ، غرفة واحدة

وكان النوع الثاني، ھو الذي ظھر في المنطقة الحدودیة الشرقیة، وذلك ابتداء 

،  تبسة، الونزة،مرسطتشر في كل من  وقد ان)3(.1957 شھر آذار ـ مارس من

  .العوینات والكویف

وكان محتشد المریج المتواضع، قد ُأنشأ ألسباب سیاسیة، بغرض السیطرة 

في مرحلة ثانیة كانت المھمة « : على سكان المناطق الحدودیة الجزائریة القریبة، و

  »)4(...تتجلى في نقل السكان المسلمین بالمقاطعة إلى الدیمقراطیة 

وقد عّوض سكانھ عن نقص محصولھم الزراعي، ومواشیھم، بمصادر دخل 

، أو داخل "القسم اإلداري المختص "جدیدة، من خالل تشغیلھم سواء في مركز 

  )5(.في الحاجز المكھربالفرنسي الجیش فرق البلدیة، أو كعمال باألجر الیومي لدى 

                                                
(1) Ibid, pp. 34 & 55. 

  .131. مرجع السابق، صالطالس، ) 2(
(3) BENFERHAT, op-cit., p. 145. 
(4) BOGROS,  op-cit., p. 6. 
(5) GUICHARD, op-cit., p. 35. 
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 على "ة التھدئةسیاس" ، إلى تطبیقت تلك المصلحة، سع1959ففي مطلع عام 

  )1(.2 كم750 نسمة، كانت تعیش متناثرة فوق إقلیم تقدر مساحتھ بنحو 6000حوالي 
تهم السكان المدنيين سواء في مدينة الونزة أو في ت، المصالح األمنية توكان

 بمساعدة الثورة، وتسهيل عمليات تسلل المجاهدين إلى ،البوادي القريبة منها
، وتزويدهم اتيهم عبر المشتتنقالتسهيل ه، والمدينة، لتنفيذ عمليات ضد

بالمعلومات الضرورية عن تمركز قوات العدو أو تنقالتها، ناهيك عن الدعم 
 ،ألجل ذلك أنشأت قيادته محتشدا داخل مدينة الونزة لسكان بادية الماجن. المالي

   )2(.الواقعة في غربها

ون حالة الطوارئ، نح القضاء العسكري، بموجب قانوفي الجانب القضائي، ُم

صالحیات القضاء المدني، وأعطي للجیش حق االعتقال متى شاء، وفتح مراكز 

مما أدى إلى حدوث تجاوزات عدیدة، . المحتشدات للساكنة الجزائریة في األریاف

  )3(.والقیام بقمع نظامي

كما استخدمت الحرب النفسیة، في التأثیر سواء على معنویات الشعب 

فعلى سبیل المثال، ألقت طائرات سالح الجو، في مساء یوم . وارالجزائري، أو الث

مناطق  ألف منشور على 50، حوالي 1954 تشرین الثاني ـ نوفمبر 20السبت 

  :، تضمنت النص التالي المختلفةاألوراس

إن بعض المقلقین المدفوعین من جھة أجنبیة، . نداء إلى السكان المسلمین« 

نا، وھم یتمركزون بصفة خاصة في منطقتكم، أثاروا حوادث دامیة في بالد

 21إنكم لن تتبعوھم، وستتجمعون عاجال قبل األحد  ...ویعیشون على خیراتكم 

تشرین الثاني ـ نوفمبر، عند الساعة السادسة مساء، في مناطق األمان، التي 
                                                

(1) BENFERHAT, op-cit., p. 140. 
  .13.  السابق، صرجع، المقسمة المجاهدين بالونزة) 2(

(3) KADDACHE, op-cit., p. 31.  
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سترشدكم إلیھا القوات الفرنسیة الضاربة في منطقتكم، باالشتراك مع موظفي 

وستنزل المصیبة الھائلة على رؤوس العصاة، ویسود السالم ...  والدواوین اإلدارة،

   »)1(.الفرنسي من جدید

 . من نفس الشھر26ب أحد للنداء، مّددت أجل اإلنذار إلى الیوم یولما لم یستج

 أمام عزیمة الثوار، اإلجراءات بدت غیر كافیة، وغیر مجدیةكل تلك غیر أن 

  .، واالستمرار في كفاحھ إلى غایة نیل مرادھموتصمیمھم على مقارعة عدوھم

یفرون من مراقبة الجیش بسبب صعوبة األرض، كانوا الثوار، الذین قد كان ف

  )2(.حّرمة المنطویة في حدود المناطق الميیجدون التموین بسھولة في المشات

                                                
   . 184. ، صابقسالمرجع ال ،الخطيب )1(

(2) GUICHARD, op-cit., p. 54. 



                         .                                                  رد الفعل السیاسي:  الثالثالمبحث:                 سخامالفصل ال
 

 424

  .رد الفعل السیاسي: الثالثالمبحث 

  

بدلیل . سواء في فرنسا أو في الجزائرلقد فاجأ قیام الثورة، السلطات الفرنسیة، 

ن، ین، والمركزییالمصالی: لت جناحي حزب حركة االنتصار األمنیة، حّمھاأن سلطات

اني ـ          شرین الث ھر ت ن ش بوع األول م ذ األس رعت من ورة، وش ر الث سؤولیة تفجی م

  .نوفمبر، باعتقال زعمائھما

ة  ة المركزی ضو اللجن ر ع د ذك زبفق ّدة، أن  للح ن خ ف ب ع ، بنیوس ل م ھ اعتق

ار   1954رفقائھ في بدایة تشرین الثاني ـ نوفمبر   ، ولم یطلق سراحھم إال في شھر أی

ا           « : ، بعدما 1955ـ ماي    م یكن لھ ة ل ة المركزی ضلع  أي الحظت المحكمة أن اللجن

  »)1(.في إعالن الكفاح المسلح

ر في حقیقة األمالموقف السیاسي الفرنسي من اندالع الثورة التحریریة، قام ف

القمع ألن ال أحد كان یفكر في . القمع واإلصالحات: ركیزتین أساسیتین، ھماعلى 

نظام ولكنھا تخضع لالتخلي عن الجزائر، التي كانت مندمجة إداریا في فرنسا، 

  .قضائي مختلف

لساستھم وا ینظرون صارالفرنسي، االحتالل باإلضافة إلى أن قادة جیش 

، شھیرةان فو الیان بیدتھم في معركة ھزیمب ، ویحملونھم أسبانظرة سیئة للغایة

نتیجة خیانة رئیس الحكومة الفرنسیة كانت أنھا ب ،ون في بعض األوساطددریكانوا و

  ".مندیس فرانسبییر "

  

  

                                                
(1) BENKHEDDA, op-cit., p. 132. 
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ع  ،العنف المضاداستخدام  ب ھذا األخیر،تمیزت سیاسة حكومة  ومن ثمة،     والقم

م أن جبھة التحریر الوطني  رغ في مواجھة الثورة التحریریة،    ،البولیسي والعسكري 

ال،   كانت قد أعلنت، منذ انطالق الشرارة األولى للثورة، عن استعدادھا     ف القت لتوقی

  )1(.والدخول في مفاوضات مع الحكومة الفرنسیة حول تقریر المصیر في الجزائر

ا  میة،   كم صریحات الرس ت الت يتعاقب میة  ف ات رس كل بیان صریحات ، ش  وت

  .زراء ومسؤولین فرنسیین و واألجنبیة من طرف،لوسائل اإلعالم الفرنسیة

  من أسمتھمإلى اتھام وعلى الصعید الدبلوماسي، سارعت الحكومة الفرنسیة

 في إشارة ،الجزائرالتي شھدتھا  بالوقوف وراء األعمال المسلحة ،" أجنبیةاأطراف"

دول المعسكر االشتراكي، كما سعت إلى جلب دعم ومآزرة  وبعض ،مصرإلى 

  .ر الغربي في المحافل الدولیةالمعسك

وفمبر           اني ـ  ن شرین الث اني من ت وم الث ي الی ري بورجو  "، دعا  1954فف " ھن

ھ بضرورة        رد أین  « : عضو مجلس الشیوخ الفرنسي، في تصریح ل ن التم ا دف د،  م  ول

اء     ؤالء الزعم م، وأن ھ ة بھ اق الھزیم صابات وإلح اء الع ن زعم ث ع ي البح وینبغ

  »)2(.الخریطةعلى ن تمحى من معروفون ومنظمتھم ینبغ أ

ة    ر الداخلی ر وزی امس، عّب وم الخ ي الی سیةوف ران  " الفرن سوا میتی ي " فران ف

خطابھ أمام لجنة الشؤون الداخلیة بالبرلمان الفرنسي، عن الموقف الرسمي للحكومة 

أن الجزائر ھي فرنسا، وأن األخیرة « : الفرنسیة من اندالع الثورة التحریریة بالقول

  »)3(.ف بأیة سلطة غیر سلطتھااعتراال ھاال یمكن

                                                
 .36. ، ص، المرجع السابقوزارة اإلعالم والثقافة) 1(

 .5.  ص، المرجع السابق، بوحوشورد في، 1954 نوفمبر 2 ، عدد"الديبيش كوتديان"جريدة ) 2(
(3) DOZ (Bernard) & LEVER (Evelyne), "Histoire de la guerre d'Algérie: 1954-1962", Paris, 
Seuil, 1982, p. 62. 
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تداول المسؤولون الفرنسیون على  ، من قیام الثورةیوم الثاني عشروفي ال

منصة البرلمان الفرنسي، لشرح ما جرى من أحداث في الجزائر، وقد تعمدوا التقلیل 

  ".الجزائر فرنسیة"من شأن الثورة التحریریة، والتأكید على شعار 

سلوب التھدید والوعید، ووصف المجاھدین الجزائریین بأقبح كما لجئوا إلى أ

  .أقصى العقوباتاألوصاف، وتوعدوھم ب

أثناء تدخلھ أمام الجمعیة  ،"مندیس فرانس"رئیس الحكومة الفرنسیة  رّدفقد 

تشرین من بیان الفاتح الثورة الجزائریة في ھا تالوطنیة، على األھداف التي حّدد

خطاب غلبت علیھ لغة التھدید والوعید، وحمل األفكار ، ب1954الثاني ـ نوفمبر 

  .التقلیدیة االستعماریة، المنادیة باالندماج بین فرنسا والجزائر

ال یمكن التساھل إذا ما تعلق األمر بالدفاع عن السلم الداخلي « : ومّما قالھ

ال یمكن تصور حدوث أي انفصال ... لألمة، الوحدة، سالمة الجمھوریة الفرنسیة 

ال فرنسا، وال أي حكومة، وال أي برلمان فرنسي، مھما ... بین الجزائر، وفرنسا 

 وبذلك ضمن »)1(.كانت اتجاھاتھ الخاصة، سیتنازل عن ھذا الموضوع األساس

  .لحكومتھ ثقة النواب

، ما جرى من أحداث لیلة "روجي لیونار"وفي الجزائر، اعتبر الحاكم العام 

  ، واتھم الثوار باالنتماء "تمرد بعض األعراش"فمبر، الفاتح من تشرین الثاني ـ نو

  .ئتمار بأوامر القاھرةالإلى الشیوعیة العالمیة، وبا

تشرین الثاني مؤتمر الصحفي، الذي عقده في الیوم الثاني من ال في ھقالمما و

حدث أثناء اللیل بمناطق مختلفة من التراب الجزائري وعلى « : ،1954نوفمبر 

ینة ومنھا منطقة األوراس، عّدة عملیات مسلحة مختلفة، بلغ األخص شرق قسنط

إن السكان الذین ... اإلرھابیین  عددھا الثالثین عملیة، قامت بھا فرق صغیرة من
                                                

(1) MONTAGNON, op-cit., p. 128.  
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وضعوا ثقتھم فیما یتخذه الحاكم العام من إجراءات، لتھدئة الوضع، وضمان األمن، 

  »)1(.ضبط األعصابوالقضاء على األقلیة المجرمة، قد استتب بھم الھدوء، و

ث   كال، بح ن األش كل م أي ش ون ب وا یقبل م یكون سیون، ل ساسة الفرن ك أن ال ذل

مسألة الوجود الفرنسي في مستعمرة الجزائر، كما جرى مع محمیة تونس والمغرب      

  .األقصى

وأما اإلصالحات، فألن الحكومة الفرنسیة كانت واعیة بأن اإلبقاء على 

یمر عبر تحوالت عمیقة، تمكن عددا أكبر من الجزائر تابعة لفرنسا، یجب أن 

   )2(.المسلمین من الرقي، والبحث عن عدالة اجتماعیة أكبر

 طیلة السنوات الثالث ، لم یكونوا في الواقع یملكون،غیر أن الساسة الفرنسیون

فلم تكن لدیھم أكثریة في البرلمان، . األولى من عمر الثورة، سیاسة تخص الجزائر

التیار رة المفاوضات مع جبھة التحریر، كما طالب بذلك قسم من تسمح لھم بمباش

ة، والدولیة المترتبة عن وجود حرب حقیقیة، كما  أو القبول بالنتائج المحلّیي؛الیسار

، وال حتى المصادقة على إصالحات ھیكلیة، مھما يالیمینالتیار كان یتمنى قسم من 

  )3(.كانت متناسبة مع النتائج اآلنیة

رة الوضع، الذي فرضتھ الثورة التحریریة، على الوجود الفرنسي ورغم خطو

، صمت آذانھا عن مطالب جبھة "مندیس فرانس"في الجزائر، إال أن حكومة 

  .1954نوفمبر -الفاتح من تشرین الثانيالتحریر الوطني، التي ضمنتھا بیان 

                                                
، الملتقى الوطني األول حول اإلعالم "اندالع ثورة أول نوفمبر من خالل الصحافة الفرنسية"، )الغالي(غربي  )1(

  .222. واإلعالم المضاد، المرجع السابق، ص
(2) MOURGUE (Alain), "La Guerre d’Algérie 1954-1962"[en ligne]. Disponible sur  < http : 
//www.quellehistoire.com/docu/algérie.pdf> (Page consultée le 2 juin 2006).  
(3) HERREMAN Philippe, "Trois ans de guerre en Algérie", LE MONDE, [en ligne]. Le 30 
octobre 2007, Disponible sur < http://www.lemonde.fr/cgi-bin / ACHATS / acheter . cgi ? 
offre =ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1010717 > (Page consultée le 
1 novembre 2007).   
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 فبدال من قبول التفاوض حول مبدأ تقریر المصیر، والحفاظ على مصالحھا

، ھّددت باستخدام القّوة العسكریة في مالحقة من مستقلةاالقتصادیة في جزائر 

، ورفضت أي تفاوض معھم رغم نصیحة بعض "الخارجین عن القانون"أسمتھم 

  .مستشاریھا

صالح     سم الموقف ل سي  وأدى فشل القّوة العسكریة في ح ، خالل   الطرف الفرن

ى   ا ادع ام كم ضعة أی تالل الفب یش االح راالت ج سيجن ى رن ي  ، إل ذعر ف شار ال انت

  .، التي طالبتھا بفعل أي شيء إلنقاذ الوضعاألوساط السیاسیة الفرنسیة

ة  و ر الداخلی ّدم وزی ھ، ق اء علی شروع بن ة ، م یة وإداری الحات سیاس ى ،إص  إل

اني یوم ال في   ،مجلس الوزراء الفرنسي   ب  1955جانفي  -الخامس من كانون الث ، طال

إلد  ة ل ة وطنی شاء مدرس ھ بإن رفی ي الجزائ سؤولین  ،ارة ف ن الم ة م وین فئ صد تك  بق

  .یف العموميظ وتعیینھم في مناصب علیا في جھاز الو،الجزائریین

دف      ،واقترح في إطار إحیاء سیاسة االندماج  دیات المختلطة بھ اء نظام البل  إلغ

   )1(. وتطبیق قانون واحد على الجمیع، مثلما ھو الحال في فرنسا،توحید النظام

مارس  -آذار 7 أمریة شروعھ، على األسس التي وردت من قبل، فيفقد بنا م

 تغییر «   :  التي كانت موجھة لـ، ووضع على عجل بعض اإلصالحات،1944

ة االستعماریة ومستعمراتھا في إطار استمراریة السیادة الفرنسیة العالقات بین القّو

  والسیاسة،الدفاعبھا ـ أو على األقل السیادة الخارجیة بمعنى المسؤولیة عن 

 والمستعمرات بشكل یجعل الشعوب المحتلة تقبل الھیمنة ،الخارجیة داخل المحمیات

  »)2(.الفرنسیة

                                                
(1) DOZ, op-cit., p. 64. 
(2) ELSENHANS (Hartmut), " La guerre d’Algérie 1954-1962 ", Publisud, Paris 1999, p. 
597. 
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ذلك  یة    وب ات سیاس رح ترتیب ى ط د عل اء   ،اعتم ى إعط سعى إل سكان  ت ال

، وتحسین أوضاع الفئات الجزائریة المقھورة،   ة في التمثیل المحلي    حصّ الجزائریین

  .      عن جبھة التحریر الوطنيكي یتسنى لھ عزلھا 

، حیث أعلن 1955، الذي اقترحھ سنة "سوستیل"ثم تاله مشروع الحاكم العام     

أن     ر، ب ي الجزائ ساعدة    «  :في أول لقاء لھ بصحافة المستوطنین ف اء، الم یم، البن التعل

ة   ذه المقاطع ي ھ سا ف ھ فرن ذي حققت ور، ال سق التط سریع ن د، وت یش الرغی ى الع عل

  »  )1(. ھي األھداف األولیة لفرنسا،]الجزائر[

ى     ، عن نیتھ  كما كشف  وم عل ة تق ین الطرفین      تطبیق سیاسة اندماجی ساواة ب الم

شي             ستوى المعی ة؛ تطویر الم في الحقوق والواجبات؛ احترام الخصوصیة الجزائری

  )2(.للجزائریین

سالم    "واستعمل مصطلح     د ال سي،        "توطی ام الفرن رأي الع أن ال غطي  یو، لیطم

" األقسام اإلداریة المختصة" ، واعتمد على "إعادة االحتالل"أو " حرب"لفظة على 

  .كعناصر مفصلیة لتحقیق سیاستھ

ك    ن وراء ذل دف م ان یھ ة،     .... « وك شروط األمنی ع ال ادة وض ة إع ن جھ م

ة إلجراء        ام الكافی ّرة  "وشروط النظام الع ات الح ا الموعود " االنتخاب ة    بھ ، ومن جھ

  »)3(.ات، بھدف تحسین الوضع المادي للسكانأخرى انطالق اإلصالح

ورة خالل سنة          ، 1956غیر أن ھذه السیاسة، آلت إلى الفشل، حیث شملت الث

ت    ي كان اطق الت ر المن ر آخ ة" تعتب یش      "ھادئ نجح الج م ی تالل، ول ر االح ي نظ  ف

        .الفرنسي في تحطیم الثورة أو تقلیص انتشارھا

                                                
(1) HORNE, op-cit., p. 111. 
(2) MONTAGNON, op-cit., p. 143.  
(3) ALLEG, op-cit., p. 223. 
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 زائریة في الجانب السیاسي، فيأسباب الثورة الج" سوستیل"فقد حصر 

أّسس ؛ و التي كان یمارسھا المستوطنون مع الجزائریین، والتفرقة العنصریة،التمییز

إنشاء محافظات جدیدة ـ تنصیب :  مبدأ المركزیة اإلدارة، من خاللبرنامجھ على

عدد ھام من المسلمین في مناصب تحتوي على مسؤولیات ـ تعدیل قانون االنتخابات 

ساواة للسكان المسلمین في المدن في التمثیل النیابي ـ إلغاء البلدیات المختلطة ـ الم

ـ اعتبار " األقسام اإلداریة المختصة" وتقسیمھا إلى بلدیات ریفیة منتخبة ـ إنشاء 

اللغة العربیة لغة رسمیة إجباریة في المدارس اإلسالمیة ـ مضاعفة عدد المدارس ـ 

    )1(.ك لقطاع األشغال العمومیة لمحاربة البؤساعتماد قرض بخمسة ملیار فرن

نسخة من مخطط میتران مع ... « فمشروعھ في الواقع، كان عبارة عن 

لم  و. والسفسفات على صعید الزراعة المعاشیة التقلیدیة،ھاتتجمیلھ ببعض التّر

یتوقع المخطط في میدان التطور الصناعي سوى تخفیض سعر الطاقة في 

  »)2(.الجزائر

، الفرنسیینم أن ذلك البرنامج، كان یخدم مصالح لوبي المستوطنین ورغ

 تھ أسقطوا حكومھم، إال أن"الجزائر فرنسیة "ھم البارز ویحافظ على شعار

، ألنھم كانوا یعتبرونھا 1955 شباط ـ فیفري 6 برنامجھا، في یوم ضدصویت بالت

  )3(.حكومة ضعیفة في مواجھة الثورة الجزائریة

رال     كما اعتبر الن   ر، الجن ة الجزائ اإلعالن عن    « :أن" انغ أوم"ائب عن مدین

  »)4(.مثل ھذه اإلصالحات، یمنح المشاغبین آماال واسعة

                                                
(1) HORNE, op-cit., pp. 112-113. 
(2) ELSENHANS, op-cit., p. 598.  
(3) HORNE, op-cit., p. 110. 
(4) MONTAGNON, op-cit., p. 144.  
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، سیاسة التھدید )1957-1956" (غي مولي"واستمرت في عھد حكومة 

إن  «  ، 1956 حزیران ـ جوان 17 حیث قال في .والوعید، ورفع الشعارات البّراقة

 وشجاعة جنودنا، ، واجتماعي،ا على تطبیق إصالح سیاسيتصمیم فرنسا وعزمھ

   »)1(.ننا من تحسین الوضعیة بالجزائر تحسینا كامالإن كل ذلك قد مّك

ورغم تفاھة برنامجھ، وتناقضھ مع مطالب الثورة الجزائریة، إال أنھ قوبل 

، ]الجزائري[ر المجلس قّر« : بالرفض من طرف المستوطنین في الجزائر، حیث

 وقبول اإلدماج ، مھما كان الشكل الذي یتخذه،لنظام الفیدرالي للجزائررفض ا

  . واالقتصادي، والمالي،االجتماعي

 ورفض ،إذ أنھ ینص على استقدام رؤوس األموال الفرنسیة إلى الجزائر

 والمساواة في كل الحقوق ، الذي یستلزم القسم االنتخابي الواحد،اإلدماج السیاسي

  »   )2(.السیاسیة

" توطید السالم "، صیاغة سیاسة "صالن"عاد الحاكم العام، الجنرال وأ

أھداف تلك  حّددوقد . التدمیر، والتشیید: مبدئيواستبدلھا بمشروع عمل یرتكز إلى 

ھي عملیة مخّصصة لمراقبة السكان كلیا، ومحاولة دفعھم إلى « : بالقولالسیاسة 

  »)3(. الوطنياالنقالب على جبھة التحریر

ھدف األول لعملیة التدمیر، القضاء على اللجان الشعبیة لجبھة التحریر وكان ال

الوطني في األریاف، والتي كانت في نظر جیش االحتالل، العقل المفكر، والجھاز 

  .العصبي للثورة

  

                                                
 .المرجع السابق ،..حركة الوطنيةوالبحث في ال للدراساتالمركز الوطني ) 1(

 .المرجع نفسه) 2(
(3) ALLEG, op-cit., p. 246. 
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المؤرخ في فقد ذكر قائد القوات الفرنسیة، في الشرق الجزائري، في تقریر 

الحرب التي تشنھا قواتھ ضد المنظمة ، أن 1959دیسمبر كانون األول ـ  10

السیاسیة واإلداریة لجبھة التحریر المنتشرة في أوساط الشعب، صارت أكثر فأكثر 

؛ وأنھم إذا لم یحاربونھا، سیكونون في وضع خطیر للغایة أثناء إجراء صعبة

   )1(.االستفتاء حول تقریر المصیر

وازداد خطورة، ولكن وبذلك تصاعد نسق الحرب الفرنسیة على الجزائریین، 

، في برنامجھ "غي مولي"السالم لم یتحقق، كما وعد رئیس الحكومة الفرنسیة 

        )2(.االنتخابي

الرابعة، نفس المشاریع الفرنسیة ت مختلف حكومات الجمھوریة لقد تبّن

تطلعات الشعب تجاھلت اإلصالحیة واالندماجیة، لمواجھة الثورة التحریریة، و

لحریة واالستقالل، وعملت جاھدة على خدمة مصالح األقلیة الجزائري نحو ا

، وإنھاء حال الحرب في الجزائر، "توطید السلم"األوربیة، ومع ذلك فشلت في 

الفرنسي في الجزائر االحتالل األمر الذي دفع بغالة المستوطنین، وجنراالت جیش 

 من تشرین 4 في ، ثم اإلطاحة بھا1958 من أیار ـ ماي 13إلى االنقالب علیھا في 

  . األول ـ أكتوبر

الوطنیة  من الجمعیة "دیغول"طالب الجنرال وفي عھد الجمھوریة الخامسة، 

 بھدف إنقاذ فرنسا من األزمة الناتجة عن ،الفرنسیة صالحیات استثنائیة واسعة

  .الضربات الموجعة للثورة التحریریة

  

                                                
(1) Rapport du général commandant le corps d'Armée de Constantine, SHAT 1H1235-3, cité 
par HARBI, op-cit., pp. 175-176. 
(2) ESTIER (Claude), "J'accompagne l'Algérie depuis plus de 50 ans", EL-WATAN, numéro 
spécial, dimanche 31 octobre 2004, p. 32. 
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ز اھتمام د رك ھوق ي الجزا،ات ة ف تھ المطبق الل سیاس ن خ ر م رة ،ئ ى فك ا  عل م

ماه  وة" أس ستوطنیناألخ ریین والم ین الجزائ ار  و ،" ب ي اإلط دورھا ف دخل ب ي ت الت

  .العام لسیاستھ القائمة على فكرة الجزائر الفرنسیة

وان          ران ـ ج ن حزی ع م وم الراب ي ی اه ف ذي ألق شھیر، ال ھ ال ي خطاب  1958فف

ال  ر، ق ة الجزائ سا ُأر وقِ ُأ« : بمدین م فرن ن باس ھ ابتعل وم،   أن ن الی رنداء م ھ ال عتب  أن

د سوى فرنسیون بنفس جال یو:  سوى فئة واحدة من السكان   ،یوجد في كامل الجزائر   

  .الحقوق والواجبات

اق     و رین     ،ھذا یعني ضرورة فتح آف ام الكثی ة أم د اآلن مغلق ت لح  ضرورة  ؛ ظل

. .. ضرورة االعتراف بكرامة الذین طعنوا فیھا ؛منح وسائل العیش للمحرومین منھا

ر     [ علیھم   رّ    ] جمیع سكان الجزائ ین، وانتخاب، وأك ي  تعی ة  ر ف ة انتخابی د ھیئ ، ة واح

سیین      ة الفرن ا سیفعل بقی ا    ی...  ممثلیھم في السلطات العمومیة، كم شاركة فیھ مكن الم

ذه األرض              وق ھ ة ف یھم خوض معرك دوا أن عل  .حتى أولئك الذین بفعل الیأس، اعتق

واب     !یة وأخویة  ولكنھا قاس ... أعترف بأنھا شجاعة     تح لھؤالء  أب  نعم أنا دیغول، أف

 » )1(.المصالحة

د ا  د  وق ضا عتم ب أی شروعھ الرھی ى م م عل روف باس شروع  : " المع م

شھد   ، والذي سبق الحدیث عنھ في شقھ االقتصادي، غیر أنھ كما رأینا     "قسنطینة م ی ل

  . منھةق النتائج السیاسیة المرجو وبالتالي لم یحّق،نجاحات كبرى في تنفیذه

سماة   الحیة الم تھ اإلص شلت سیاس ا ف ة "كم ة التھدئ ي "سیاس ا ف ي أعلنھ ، والت

ى أساس   1959شھر آب ـ أوت      ا عل كان  ، وبناھ اف،  جمع س شدات األری ي محت  ،ف

                                                
(1) Discours et messages, t. III, Avec le renouveau, mai 1958-juillet 1962, pp. 15-17, in Les 
collections de L'Histoire no 1, 1998, Hors série, no 1 de L'Histoire, p.36. 
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وار    ،وقرى تشبھ السجون الجماعیة    ھ باألسالیب   ، بھدف عزل الشعب عن الث  وإغرائ

  .حال دون حدوث التفرقةو تھ،ثورمبادئ سكا با الشعب متمحیث ظل. الملتویة

، ذكرت النشریة اإلخباریة لجبھة التحریر الوطني، بأن شعار 1960وفي سنة 

خلفت ... « : ھو مجرد عبارة" دیغول"الجنرال الذي رفعھ " الجزائر جزائریة "

سوابقھا من العبارات المستعملة لتھدئة الرأي العام الساخط على حرب فرنسا 

  »)1(.بالجزائر

القمعي، وسیاسة التھدئة " شال "خططسلوب القّوة، ممثال في موبعد فشل أ

 لألمر الواقع، الرئیس الفرنسياإلصالحي، خضع " مشروع قسنطینة "ممثلة في 

وقبل بالتفاوض مع ممثلي الشعب الجزائري الفعلیین، واالتفاق معھم على توقیف 

  .1962 آذار ـ مارس 19القتال، ابتداء من 

 20 یوم ث بھا إلى المؤسسة التشریعیة الفرنسیة، فيفقد أشار في رسالة بع

منذ ] الفرنسیة[السیاسة المتبعة من قبل الجمھوریة « : ، إلى أن1962مارس  ـ آذار

حوالي أربع سنوات فیما یخص الجزائر، كانت على قدر تطورھا، تلقى موافقة من 

لى اقتراح  من الدستور، وبناء ع11ألجل ذلك قررت وفقا للمادة  ...البرلمان 

  من19الحكومة، إخضاع لالستفتاء مشروع قانون یتضمن الموافقة على قرارات 

 الحكومیة؛ والتي تسمح لرئیس الجمھوریة بإبرام األحكام التي 1962مارس آذار ـ 

إقامة دولة ستطبق فیما یخص تعاون فرنسا والجزائر إذا ما أدى تقریر المصیر إلى 

  »)2(.جزائریة مستقلة

                                                
  .3-1. ص، 1960آذار ـ مارس ، 43، عدد "النشرية اإلخبارية"لوطني، جبهة التحرير ا) 1(

(2) MOPIN (Michel), "Les grands débats parlementaires de 1875 à nos jours", rassemblés et 
commentés par - Notes et études documentaires, La Documentation française, Paris, 1988, p. 
154.  
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ل ثقة شعبھ، الذي سئم من األوضاع المترتبة على استمرار الحرب وبذلك نا

، بنعم على 1962حیث صوت الفرنسیون في الثامن من نیسان ـ أبریل في الجزائر، 

  . ر عنھامن األصوات المعّب % 90,7 بنسبة ،اتفاقیات ایفیان

ة       وھكذا فإن فشل محاوالت اإلصالح السیاسي، أدت إلى حدوث القطیعة العنیف

  .ین فرنسا والجزائریینب

ونذكر من اإلجراءات السیاسیة األخرى، التي اتخذتھا الحكومات الفرنسیة 

ن، وتبني سیاسات یالمتعاقبة، لمواجھة الثورة الجزائریة، تغییر حكام الجزائر العام

  .أكثر تطرفا

 الذي اندلعت ،"ارنلیو" الحاكم العام ،"مندیس فرانس"رئیس المجلس قد خلع لف

كحاكم أكثر جرأة للخروج من المأزق " سوستیل"ه الثورة، واعتمد على في عھد

  .الجزائري

 وباستطاعتھ كان یرید شخصا لدیھ خبرة في العمل السري والمقاومة،« : فـ

المساعدة على وضع إستراتیجیة مناھضة لإلرھاب في الجزائر، والمساھمة حین 

  »)1(.اوضاتوقت مناسبا في االتصاالت السریة، قبل المفالیكون 

اني    شرین الث ن ت امس م ي الخ وفمبر   وف ل  1954ـ ن ّرر ح زب ، تق ة ح حرك

 ؛ واعتقالالجزائر وفرنسافي وإغالق مكاتبھ ونوادیھ ، انتصار الحریات الدیمقراطیة

ف        . ھعدد كبیر من مناضلی      ة التوقی حیة حمل د راح ض ك  وق ض أعضاء  تل ة  بع  اللجن

  .الثوریة للوحدة والعمل

  

                                                
(1) HORNE, op-cit., p. 109. 
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د  ك اإلج  وق ت تل ل ا  دل ى جھ ة عل وع  راءات القمعی سیة موض ة الفرن  لحكوم

 اعتقال كل من إلىمعلومات عن مفجریھا، ولذا عمدت افتقارھا للو، التحضیر للثورة 

  )1(.االستقاللي التیارعناصر  وخاصة ،لھ عالقة بالحركة الوطنیة كان

وتوالى تغییر رؤساء الحكومات، والحكام العامون إلى أن دخلت الجمھوریة 

عة في أزمة سیاسیة حاّدة، عجلت بسقوطھا، وفتحت الباب أمام كبار قادة الراب

حاكما " دیغول"الجیش الفرنسي للتدخل في الشؤون السیاسیة، والمطالبة بالجنرال 

لفرنسا، فاستجاب لھم السیاسیون تحت طائل التھدید، وتم تعدیل دستور البالد، وقیام 

     .   الجمھوریة الفرنسیة الخامسة

نسبة للمنطقة فضاء بحثنا، ُفرضت حال الطوارئ ابتداء من شھر نیسان ـ وبال

 ، أشھرستة ، على منطقة األوراس، وقطاع تبسة، أوال ثم عّممت بعد1955أبریل 

  )2(.يالجزائرالتراب  كامل على

، العمل النقابي الوطني من أي 1956 تموز ـ جویلیة 5كما ُمنع بعد إضراب 

الحركة النقابیة الجزائریة، أمام القمع االستعماري  مما اضطر *)(وجود شرعي،

    )3(.الذي تعرضت لھ، إلى العمل السري التام

 ولم یتوقف األمر عند ھذا الحد، بل لجأ خبراء الجیش الفرنسي، إلى العزف

 ،فیما مضىموجودة رات القبلیة، وإحیاء فكرة الحساسیات التي كانت على أوتار النْع

  .بین عروش المنطقة

أواخر سنة  التي دارت في ،معركة الحوض الصغیرفي الیوم الثاني من ف

، والجیش الفرنسي، حریر الوطنيتال، بین وحدات من جیش بوخضرةبجبل  1955
                                                

  .المرجع السابق،  ..للدراسات المركز الوطني )1(
(2) MONTAGNON, op-cit., p. 146.  

، من "االتحاد العام للنقابات الجزائرية"بي نقابة خرم منت، مرسوم يح1956 تشرين الثاني ـ نوفمبر 27صدر في  )*(
  .اصب ممثلي الموظفين اإلدارية، ولجان المؤسسات، ومننيابتهم في المجالس

(3) ALLEG, op-cit., p. 202. 
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 مناشیر تحریضیة على التجمعات السكنیة في ،ألقى الطیران الحربي الفرنسي

لتحریر أریاف وجبال المنطقة، تضمنت تحریض السكان على التمرد ضد جیش ا

  )1(.الوطني المنتشر بالجھة

خلیل كل من  ،معارفیة السبتي ةوللتصدي لمثل ھذا التحریض، أمر قائد القسم

  )2(. بتشكیل فصیلین من أبناء المنطقة للقضاء على التفرقة،عمارة عكریشوعشي، 

نة  ي س دیا1957وف الحا بل اجم إص ة المن ھدت منطق شد. ، ش م أوال، ح ث ت  حی

باب سیاس اس ألس سلطات المالن ل ال ن قب ا ةحلییة، م ة، حّولھ سكرات مراقب ي مع ، ف

رات      " األقسام اإلداریة المختصة  " ضباط   ا مق اموا فیھ دیات، وأق اة لبل إلى مراكز حی

  .للحالة المدنیة، والبرید، وأنشئوا فیھا المخازن

ي  دیات المختلطة  ،1958 عام  وف تبدلت البل صالحیات،  ، اس ة ال دیات كامل  بالبل

  )3(.لى حدود الدواویر كأساسباالعتماد ع

ا، وعجز اإلدارة االستعماریة عن            ة فضاء بحثن ي المنطق وأمام انعدام األمن ف

ریج               ة الم ي بلدی دث ف ا ح شكیل مفوضیات خاصة، كم م ت . إجراء انتخابات محلیة، ت

ك  تعائلة، ثم توسع حیث شكلت من تجمع سكاني من خمسین      د ذل ضم ت  وصار  ، بع

 محور جلب للسكان المتناثرین عبر العدید من ا یجعلھ  على نحو  ت وشكل نسمة، 500

  )4(. كم10 وعرض ، كم40 الممتدة بطول ،مشتات البلدیة

                                                
بأن أوالد خيار، وأوالد نايل جاءوا ينهبون أرزاقكم،        ] هكذا[اسمعوا يا أوالد يحي، فيقوا      « : ورد في هذا المنشور   ) 1(

  .المرجع السابق، ، أورده براكتية»...ناءكم ويذبحون أب
  .  المرجع نفسه)2(

(3) GUICHARD, op-cit., p. 49. 
(4) Ibid, p. 53. 
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ود ضباط            " كما أنشئت في نفس الفترة، بلدیة عین الزرقاء األمنیة، بفضل جھ

سم اإلداري المختص   وفمبر           " الق اني ـ ن شرین الث ة شھر ت ى غای ت إل المریج، وظل ب

   )1(.مراقبة السلطات العسكریة، غیر خاضعة ل1957

 الفرنسیة لم یتم ضمانھا في اإلدارة« : اإلداري، أنذلك القسم وأكد أحد ضباط   

شكل طبیعي   ة ب ذه المنطق ام ،ھ ة ع ذ نھای رب   1958 إال من اجز المكھ ة الح د إقام بع

ي     زین ف على الحدود الجزائریة ـ التونسیة، وحمایة المنطقة من تسلل الثوار المتمرك

  .تونس

سكریة         ي   . وقبل ذلك كان مركز المریج خاضعا لقیادة وحدة ع ع ف و یق ب  وھ  قل

  »)2(.منطقة غیر آمنة

كما استعملت حكومة باریس في بدایة األمر، ورقة المفاوضات بصورة غیر 

وكانت ترید التفاوض من . مباشرة وسریة، لجس نبض قیادة الثورة، والتأثیر علیھا

  )3(.إال بمشاركة محدودةالوطني حریر مركز قّوة، وال تعترف لجبھة الت

ي   1955في سنة اتصال بین الخصمین    وجرت أول محاولة     ، ثم تلتھا أخرى ف

 االشتراكي حزبالن ع، وممثلین جبھة التحریر الوطنين عممثلین  ، بین1956عام 

  .الفرنسي

ھ    ري بمطالب رف الجزائ ك الط سي، وتماس رف الفرن ة الط دم جدی ن ع ولك

ة            االستقاللیة، وضغط  ى أخطر عملی سي عل دام الجیش الفرن ستوطنین، وإق  لوبي الم

شرین األول ـ          ي ت ة ف ورة الجزائری اء الث قرصنة في تاریخھ، باختطاف طائرة زعم

                                                
(1) BENFERHAT, op-cit., p. 144. 
(2) GUICHARD, op-cit., p. 21. 
(3) ELSENHANS, "Echec d’une stratégie néocoloniale", op-cit., p. 298. 
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دأ          1956أكتوبر   اریس عن مب ، كل ذلك أدى إلى وقف االتصاالت، وتخلي حكومة ب

   )1(.اجھةوبذلك تطور منطق الحرب والمو. اإلصالح في إستراتیجیتھا الجزائریة

الده من     "دیغول"غیر أن الجنرال   ام ب د أم ، أدرك بعد فترة، أن المخرج الوحی

ر           ة التحری ي جبھ ع ممثل ة المفاوضات م ى طاول وس إل و الجل ري، ھ أزق الجزائ الم

وفمبر،        اني ـ ن شرین الث اتح من ت الوطني، والتفاوض معھم، كما دعا من قبل بیان الف

  .حول تقریر المصیر

السلطات االستعماریة ورقة االنتخابات، وتجدید المجالس أیضا استخدمت 

المنتخبة في الجزائر، كرد فعل على مطلب الثورة الخاص باالستقالل، وإثبات 

ولكن قیادة الثورة تصدت لھا، ودعت الشعب إلى المقاطعة، . سیطرتھا على البالد

 كانون الثاني ـ الفاتح من قبل ،من وظائفھموالمنتخبین الجزائریین إلى االستقالة 

         )2(.1956جانفي 

ي     صرت ف سیین انح سؤولین الفرن ل الم ول أن ردود فع ا الق الي یمكنن وبالت

ّزل،     استعمال من جھة أسلوب التھدید والقّوة في مواجھة الثوار، وإرھاب السكان الع

ین            نھم وب صال بی ع أي ات یھم، ومن ة عل شدات، وفرض الرقاب ومحاصرتھم في المحت

شاریع             المجاھدی ب، من خالل إعالن م ن، ومن جھة أخرى استعمال أسلوب الترغی

اع،     صاد، واالجتم االت االقت ي مج تعماري، ف ابع اس ة ذات ط الحیة اندماجی إص

  .والسیاسة، في وقت لم تعد فیھ مجدیة

 برفض كل ما اعلى الدوام متسمالذي كان  موقف المستوطنین، أضف إلى ذلك

في مائیة،  ومشاریع قد تفید في نمو الجزائریین، وتضعھ حكومة باریس من برامج إن

  .رقیھم االقتصادي، واالجتماعي والثقافي

                                                
(1) Ibid, p. 299. 
(2) FERAOUN (Mouloud), "Journal 1955-1962", Paris, Seuil, 1962, pp. 50-51. 
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وكانت السلطات الفرنسیة، تراھن على الصعوبات الجمة الناجمة عن اثنین 

وتسعین شھرا من حرب اإلبادة، التي خاضتھا جیوشھا المختلفة، والتي تركت إرثا 

، واألیتام، والمعطوبین، والمصابین باألمراض ثقیال یتمثل في مئات آالف األرامل

  .العقلیة والنفسیة

 المشاكل االقتصادیة، واالجتماعیة التي تسبب فیھا خاصة، یدعدناھیك عن 

تسریح أكثر من ملیونین من أبناء الجزائر، الذین كانوا یقبعون في السجون، وفي 

احدة، أنواعا من المعتقالت والمحتشدات، والذین أحدث إطالق سراحھم، دفعة و

، لزعزعة االستقرار في الجمھوریة الجزائریة الفتیة، ودخول الفوضى واالضطراب

أبنائھا في صراعات داخلیة مع حكومتھم الجدیدة، مما قد یؤخر نموھا وازدھارھا، 

ویبقیھا تابعة للھیمنة االقتصادیة والثقافیة الفرنسیة، ضمن إطار ما أصبح یعرف 

  .باالستعمار الجدید

قواعد االستعمار الجدید، ووضعت ، إلحكام یفیانا اتفاقیات كما راھنت على 

 إلى إبقاء ،الرامي" دیغول" لتحقیق مخطط الجنرال ،الضروریة التوجھات الفكریة

  . حتى ولو تخلصت من االحتالل المباشر،جوانبھا الجزائر فرنسیة في كثیر من

غة في التعلیم، واإلدارة، الل  ازدواجیة،من جملة التوجھات المذكورةنجد و

 عن عروبتھ، وترسیخ جذوره في دائرة يالجزائرالشعب  قصد فصل ،والقضاء

   )1(.نكفونیةاالفر

                                                
مذهب سياسي يرمي إلى نشر الفكر االستعماري في « ، بأنها ةالفرانكفونيستاذ زبيري محمد العربي،  األيعرف )1(

البلدان، التي لها استعداد لقبول التبعية بجميع أنواعها، وإلى تعميم أنماط الحياة المؤدية إلى سلخ المجتمع عن أصالته، 
الزعيم الكبير : "أنظر، مقاله بعنوان» . الشعبية الواسعةوربطه بظروف الحياة التي ال عالقة لها بواقع الجماهير

  :، موقع انترنت2007 جوان 6، الشروق اليوميفي " وصغار الزعماء
<http://www.ech-chorouk.com/modules.php?name=News&file=article&sid=8646> (Page 
consultée le 10 juin 2007) 
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غیر أن أصالة الثورة الجزائریة، وحنكة رجالھا وقادتھا، حالت دون تحقیق 

تلك األطماع الفرنسیة الجدیدة، حیث عكس برنامج طرابلس، رؤیة قومیة، 

لشعب، وترفعھ إلى مقام المثل األعلى، وتعید النظر في علمنیة وشعبویة، تقدس ا

الدولة، وتشّدد على مقومات الشخصیة الوطنیة خاصة منھا مقومي العروبة 

  )1(.واإلسالم

                                                
  .273 .، ص السابقصدرالم،  حربي)1(
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  :الخاتمة
  

 الثورة تاريخ من جزء كتابة في ومساهمتنا األطروحة، هذه انجازنا عند
 سردا تقديم وال وشخوصه، الماضي أحداث تسجيل هدفنا يكن لم التحريرية،

 والموضوعية؛ الذاتية، واألوضاع الظروف، مختلف عن معزوال لألحداث مجردا
 حكم ظل في الجزائريين، المسلمين المناجم عمال معاناة كشف هدفنا كان وإنما

 الجزائري، اإلنسان ذات فيه تقهر ومتخلف، تابع، مستعمر، ومجتمع استعماري،
 الرأسمالي االستغالل ضد الكفاح في النضالي رهمدو وإبراز إرادته؛ وتطحن

 المفدى، الوطن تحرير أجل من الوطني، الكفاح في الفعالة ومساهمتهم الفرنسي،
  . المسلوبة الوطنية السيادة واسترجاع

ألجل ذلك، حّددنا مجموعة من النتائج المستخلصة من نص الرسالة 

  : التدقیق في جزئیاتھاوتحلیالتھا، نقر بصعوبة التعرض إلیھا كاملة و

یباشر ھذا البحث التاریخي سلسلة من المونوغرافیا، التي تروي وتفسر   - 1

تسلسل وقائع الثورة، في بعض المدن الجزائریة؛ وكشف النقاب عن إستراتیجیھا في 

ضرب االستعمار في مقتل، وإضعافھ اقتصادیا، من خالل ضرب مصالحھ 

  .االقتصادیة

 المسلح في الجزائر، حلقة في صیرورة تكّون وتطور كانت مرحلة الكفاح - 2

التجربة التاریخیة الجزائریة، یجب أال ننظر إلیھا بانفصام، وانفصال، عما سبقھا 

  .دون نقدھا" األنا"ولحقھا، ونقف عند حدود الدفاع عن 
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أي  ولوج نمط اإلنتاج الرأسمالي، في المناطق النائیة من الجزائر، لم یلعب - 3

 في المنطقة فضاء بحثنا؛ ولم یشكل لتحول البنیوي للمجتمعات القبلیةفي ادور 

  .محركا للدینامیكیة االجتماعیةعنصرا 

فاالحتكاك الذي حصل، بین نمط إنتاج متطور تقنیا، ومحیط اجتماعي 

واقتصادي منغلق على نفسھ، لم یحدث إحساسا بالتغییر، ولم ینتج عالقات إنتاج 

  .جدیدة

ن، رغم الظروف الصعبة التي أجبروا و المناجم الجزائریلقد شّكل عمال - 4

على العمل فیھا، خالل العھد االستعماري، قّوة اجتماعیة لعبت دورا دینامیكیا إبان 

فقد كانوا مستعدین ألي نضال وطني، من شأنھ تخلیص البالد من . الثورة التحریریة

 المسلح بالرجال، والمال، الستعمار الفرنسي؛ وقد تجلى ذلك، في دعم الكفاحابراثن 

  .واالضطالع بمھام النضال المدني والعسكري

سمح النضال النقابي للعمال الجزائریین، المنحدرین من مناطق مختلفة من  - 5

البالد، بتكوین عالقات تعارف متینة، أفادتھم في تكوین الخالیا الثوریة األولى، وفي 

رابات التي شنوھا للمطالبة بحقوقھم، كما أن اإلض. جمع المال والمساعدات العینیة

واالضطھاد الذي تعرضوا لھ في سبیل ذلك، كّون لدیھم مقتا وكراھیة لالستغالل 

الرأسمالي، واالستعمار االمبریالي، ولما اندلع الكفاح المسلح، لم یفوتوا الفرصة 

  .للثورة علیھما

الكادحة فشل سیاسة النقابات الفرنسیة، في إدماج واحتواء، الطبقة  - 6

الجزائریة في المناجم، رغم تظاھرھا بالدفاع عن حقوقھم، بسبب توجھھا 

اإلصالحي، وتواطئھا مع اإلدارة االستعماریة في الجزائر، ونتیجة لوجود حركة 

، واالنتقال من مجرد عنصر ھامشي غیر فاعل، عمالیة جزائریة في طور التحول

  .إلى مكون أساسي ووازن بمسیرة النضال الوطني
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ساعد الدور الذي لعبھ التیار االستقاللي، بعد الحرب العالمیة الثانیة، في  - 7

ھیكلة عمال المراكز المنجمیة، ونشر الوعي الوطني في صفوفھم، وحمایتھم من 

التبعیة للنقابات اإلصالحیة الفرنسیة، والذوبان في إیدیولوجیتھا الشیوعیة، وبالتالي 

 قامت الثورة التحریریة، وانخرطوا في صفوفھا، بقاء حسھم الوطني متیقظا إلى أن

  .وقادوا مسیرتھا إلى أن تحقق ھدفھا المنشود

كانت إیدیولوجیة التیار االستقاللي، والنزعة الثوریة، والتكوین الفكري  - 8

للمنظمة الخاصة، والثقافة العربیة اإلسالمیة للحركة اإلصالحیة، والنضال النقابي 

 المؤثرات السیاسیة التي ساھمت في تكوین الشخصیة في الحركة العمالیة، ھي

  .الوطنیة للعمال الثوار

األقدمیة النسبیة للعمل في المناجم، بالمنطقة فضاء بحثنا، من غم  على الر- 9

حیث لم یكن للنشاط المنجمي دور . ثانویاإال أن تأثیرھا على المحیط الحضري ظل 

فكل منجم أدى إلى . ، كما في أوربا مثالیذكر في إنشاء مدن، بالمعنى الكامل الكلمة

فالمراكز المنجمیة . إنشاء محیط حضري محلي، ذو طابع منجمي في األساس

. أنشأت ألجل استغالل المعادن، ووفقا لإلثنیات والتصنیف أو التسلسل المھني

فاألحیاء القصدیریة كانت تمتد بشكل فوضوي، والمصالح اإلداریة محدودة، 

  . محصورة في نشاط البقالةوالتجارة أولیة 

ذلك، إلى أن االستعمار كان مھتما فقط باالستغالل المربح، وتصدیر نرد و

لذا ظل استغالل وتسویق معادن الحدید والفوسفات ھو النشاط المحلي . المواد األولیة

  .ولم ینشأ أي مصنع تحویلي مھما كان صغیرا. الوحید
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زائریین، كانوا یعملون بالقرب من على الرغم من أن عمال المناجم الج -10

مراكز استیطانیة حدیثة، إال أن مظاھر الحضارة الحدیثة لم تعرف طریقھا إلیھم، 

ن، دخلت إلى وولم یستفیدوا من مظاھر التمدن التي كان یعیش فیھا نظرائھم األوربی

  .تلك المنطقة النائیة

وضاع العمال فبوسعنا القول، انطالقا من النتائج المتوصل إلیھا، أن أ

الجزائریین، االقتصادیة منھا واالجتماعیة، كانت إبان العھد االستعماري الفرنسي، 

متشابھة بشكل مطابق مع األوضاع المزریة، لعمال المناجم في أوربا، خالل القرن 

  . م، ولم تختلف عنھا كثیرا19

ف كان العمل الثوري في األریاف، في بدایة اندالع الثورة، مسألة شر -11

أي یمكن القول أنھ اتخذ مظھر العصبیة . قبیلة، وتالحم جھود أبناء العائلة الواحدة

أما في المدن، وفي مواقع العمل مثل المناجم، فقد اتخذ طابع النضال . القبلیة

  .الوطني

أن واقع الثورة في منطقة المناجم، ال یتطابق مع إدعاءات االقتصادي  -12

، والتي ذكر "القومیة العربیة وصراع الطبقات: "كتابھالعربي الكبیر سمیر أمین في 

فیھا أن األسس االقتصادیة تفسر التطور التاریخي للمجتمع العربي اإلسالمي، وأن 

البورجوازیة الصغیرة ھي التي لعبت دورا في قیادة الكفاح التحریري ضد النظام 

مال المناجم الذین فع.  وعي الفالحینقّلةاالستعماري، نتیجة ضعف البرولیتاریا، و

قادوا ثورة التحریر، لم یكونوا یمثلون البورجوازیة الصغیرة، وال البرولیتاریة 

  .بل كانوا ببساطة وطنیین ثوریین. الضعیفة، وال حتى الفالحین غیر الواعین

السیطرة االستعماریة، من رغم على الكان سكان المنطقة الحدودیة،  -13

ي التأثر بكل ما كان یدور من أحداث في البالد والغزو الثقافي الفرنسي، شدید

فقد أثرت فیھم نكبة فلسطین، والمقاومة في تونس والمغرب األقصى، . العربیة
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ولما . وشارك بعضھم إلى جانب إخوانھم المقاومین في الدفاع عن حیاض أمتھم

  .انفجرت الثورة الجزائریة كانوا ھم قادتھا، وجنودھا في الصفوف األمامیة

مثلت تونس خالل فترة الثورة، عمقا استراتیجیا للثوار الجزائریین في  -14

بین  روابط التاریخیة، والبشریة، واالقتصادیةالالمنطقة الحدودیة، حیث استفادوا من 

سكان الحدود في البلدین، ومن التواجد الجزائري السابق في بعض المناطق 

  .بال خمیر، الكاف، وغار الدماءالحدودیة التونسیة، مثل منطقة مجردة العلیا، وج

بدور ریادي في قیادة بخالف الفالحین الفقراء، اضطلع عمال المناجم،  -15

ن، تركوا بصماتھم في والثورة، في المنطقة فضاء بحثنا، وبرز منھم قادة محنك

التاریخ الجھادي للشعب الجزائري، من أمثال، جبار عمر، الطاھر زبیري، إبراھیم 

 منسل، المكي جدبات، محمود قنز، السبتي بومعرافي، كما برھنوا ھوام، إبراھیم

على قدرتھم في حمایة الثورة من المخاطر التي كانت تحدق بھا، واالنتقال بھا من 

مرحلة الضعف إلى مرحلة القّوة، مثلما فعل القائد الطاھر زبیري، أثناء قیادتھ 

  .للوالیة األولى

جم الذین التحقوا بالثورة كانوا من بالرغم من أن معظم عمال المنا -16

األمیین، إال أن العناصر الوطنیة القلیلة في أوساطھم، نجحت في صھر وتكوین 

  أفكارھم، ونظریاتھم بمفاھیم اجتماعیة مألت علیھم ما كانوا یعانونھ من قصور

في المعرفة، واستجابت لتطلعاتھم نحو الحریة، وصاروا بفضل حب الوطن یعملون 

وما ھي إال فترة قصیرة، حتى اكتسبوا . تزمون بقواعد االنضباط الصارمبصمت ویل

روحا معنویة عالیة، ومعرفة سیاسیة جّیدة بفضل التنظیم العسكري القائم على 

  .التدریب المستمر والمحكم، وإظھار روح األخوة، واالستعداد للتضحیة
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 خلق روابط، تمكن رواد الثورة، وقادتھا في المنطقة مجال بحثنا، من -17

وقیم مع العمال الثوار البسطاء، وتفعیلھا على مستوى المجتمع، وساھموا في نشر 

الثقافة السیاسیة، والوعي السیاسي بینھم، وربط وعیھم بالمواطنة، وااللتزام بالدفاع 

عن الوطن، كما تمكنوا من دفعھم إلى تجاوز واقعھم الراھن المفروض إلى واقع 

  . أفضل

حرب العصابات تقوم، في عالمنا المعاصر، الذي تحتل فیھ فإستراتیجیة 

التكنولوجیا مكانة الریادة، على اإلنسان؛ ونجاحھا مرھون بنوعیة الثوار وخاصة 

   .قادتھم

دل الحس الوطني العالي للقیادة المحلیة للثورة في منطقة المناجم،  -18

حفاظ على وحدة صفوف وانضباطھا المثالي في التزام أوامر القیادة الوطنیة، وال

، سواء خالل األزمة التي ھزت الوالیة األولى، إثر استشھاد  الوطنيجیش التحریر

القائد الرمز مصطفى بنبولعید، والقائد المحلي مختار باجي، أو أثناء انعقاد مؤتمر 

طرابلس وما نجم عنھ من خالفات، على خبرتھا النضالیة في الحركة الوطنیة، 

  .والحركة العمالیة

أدى تالحم فئة العمال في المنطقة الحدودیة الشرقیة، مع القیادة العسكریة  -19

المنبثقة منھا، والتفافھا حول القیادة السیاسیة لجبھة التحریر، إلى إفشال المخططات 

العسكریة لجنراالت الجیش الفرنسي، والمشاریع اإلصالحیة للحكومات الفرنسیة 

 على الثورة، وعزل الشعب عنھا، وإرغامھا في نھایة المتعاقبة، الرامیة إلى القضاء

كممثلین " الخارجین عن القانون"المطاف، إلى االعتراف بمن كانت تسمیھم 

  .شرعیین للشعب الجزائري
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فقد تحدى ثوار . ففعال، إرادة الشعوب ھي من إرادة اهللا، وإرادة اهللا ال تقھر

ة في العالم، وأجبروه بمقاومتھم جیش التحریر بإمكاناتھم البسیطة، جیش رابع قّو

الباسلة، وضرباتھم الموجعة إلى التحصن بالحاجز الحدودي المكھرب، واالستعانة 

بأسلحة حلف الشمال األطلسي، ودفعوا بھ إلى حافة االنھیار حیث انقلب جنراالتھ 

  .على حكومتھم، وكادوا أن یتسببوا في حرب أھلیة

عترضت سبیل رواد الثورة، طیلة كان توفیر السالح، أھم صعوبة ا -20

مرحلة الكفاح المسلح، وازدادت حّدة بعد إنشاء الحاجز الحدودي المكھرب، ویمكن 

القول أنھ لو توفر منھ بالقدر الكافي لمواجھة جیش االحتالل، لحسم أمر الوجود 

  .الفرنسي خالل زمن قصیر، ولما طال عمر الثورة كل تلك الفترة التي استغرقتھا

ل الحاجز الحدودي المكھرب بال شك، نجاحا تكتیكیا للقیادة العسكریة شّك -21

خاصة وأن العدو الخارجي، الذي أقیم ضده، . الفرنسیة، ولكّنھ كان إخفاقا استراتیجیا

فقد ساھم الحاجز . اختیر كمتفاوض من قبل الحكومة الفرنسیة، وسّلمت إلیھ السلطة

في الداخل، وإعطاء نوع من طني الوبھذا الخیار، في إضعاف جیش التحریر 

ھة التحریر في الخارج، بدعم موقفھا الرادیكالي باألھمیة أو حتى الشرعیة لج

  .المناھض لالحتالل الفرنسي

سیاسة االستعماریة في مواجھة الثورة، على الصعیدین االجتماعي أدت ال -22

یث أجبر الناس زیادة تفكك البنى التقلیدیة للمجتمع الجزائري، ح إلى واالقتصادي

على مغادرة مساكنھم وأراضیھم، وفرض االستقرار على من یعیش حیاة االنتجاع، 

مما أدى إلى تحطم أطر الحیاة . وأنشأت مراكز بلدیة في أماكن كانت مقفرة من قبل

  .التقلیدیة
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كانت شركات االمتیاز الفرنسیة، متواطئة مع اإلدارة االستعماریة،  -23

 في مواجھة الثورة التحریریة، وذلك بتمویل بعض المشاریع والسلطات العسكریة

العسكریة، وتزویدھا بالعتاد والید العاملة، مثل تمویل الحاجز الحدودي المكھرب، 

في مقابل تمركز قوات العدو في المراكز المنجمیة، وتوزعھا على مختلف المرافق 

قل نكذا مواكبة الضروریة بھا، لحراستھا من ضربات جیش التحریر الوطني، و

  .المعادن عبر سكك الحدید إلى میناء عنابة لتصدیرھا

تكّشف لنا، أثناء البحث في أغوار ھذا الموضوع الدراسي، وجود جوانب  -24

مضیئة في كفاح سكان المنطقة الحدودیة الشرقیة، لم تطلھا الدراسة التاریخیة بعد، 

خص منھا بالذكر، ما اصطلح وتحتاج إلى من ینقب عنھا، ویبرزھا إلى العیان، ون

  ".معارك سكك الحدید "، و "حرب الحدود : "علیھ باسم

كان االستقالل في نظر فئة العمال المجاھدین، یعني العودة إلى التاریخ  -25

 فالكثیر منھم، عاد بعد .خارج الوصایة األجنبیة، وأن تكون السیاسة للسیاسیین

مما یجعلنا ال نشك في أن . لو لفترة قصیرةمجدد في المناجم، واالستقالل إلى العمل 

لذا  .الدور العسكري، الذي قام بھ ھؤالء الثوار، لم تكن لھ أبعاد سیاسیة حاسمة

فغاب المجاھدون عن جوالت . طغت المعركة الدبلوماسیة على المعركة العسكریة

  . قاللالتفاوض مع الدولة الفرنسیة، كما تغیبوا عن المساھمة في تشكیل حكومة االست

في األخیر، ال یسعنا إال التأكید على أن بحثنا ھذا، ما ھو إال مقاربة للحقیقة، 

ولیس الحقیقة بعینھا، ونتائجھ مؤقتة، قابلة ألن یعاد فیھا النظر، إذا ما استدعت ذلك 

  .الوثائق، والحجج الجدیدة

 التي نعتبره لبنة إضافیة إلى حركة التألیف والنشر، حول تاریخ الثورة،لكننا 

على ، والمتأتیة من فاعلین، وشھود من كل المستویات، 1962لم تنقطع منذ سنة 

  .ما یعتریھا من نواقصمغم الر
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  ) طن1000: الوحدة. (تطور إنتاج الحديد في الجزائر : 1ـ جدول رقم 
 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 السنوات 

 3438 1927 2335 2790 2628 3598 2927 3388 3092 2823 اإلنتاج
  ) .Annuaire Statistique de l'Algérie, Alger 1960, p. 112 (: المصدر

  

  

  ) طن1000: الوحدة. (تطور إنتاج الحديد، وتصديره في الونزة : 2ـ جدول رقم 
 1962 1961 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1951 1950 السنوات

 1.505 2.133 1.361 1.443 1.443 1.038 1.838 1.491 2.469 2.143 1.858 اإلنتاج

 ـ ـ ـ ـ ـ 991 1.796 1.481 2.412 2.056 1.923 التصدير
  ) Mouvement des Minerais – O.Z + B.K: 1950-1962  (:المصدر

  

  

  .طور عدد المشتغلين الجزائريين في قطاع المناجمت : 3ـ جدول رقم 
 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 السنوات

 4.790 4.689 5.312 5.527 5.936 6.241 6.174 6.874 6.430 عدد العمال
  ).KADDACHE : "L'Algérie.." op-cit., p. 189  (:المصدر
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  .1962 فيفري – 54ديسمبر :  دارت في منطقة الونزةأهم المعارك التي: 4ـ جدول رقم 
اسم 

 المعركة
 طبيعتها قائدها مكانها تاريخها

طبيعة أسلحة 
 المجاهدين

 نتائجها

 جبار عمر حي البياضة 02/12/54 البياضة
هجوم خاطف دام 

 . د30

بندقيات ستاتي؛ 
 مسدسات

 قتل خائنين

 جبار عمر مدينة الونزة 55فيفري  مدينة الونزة
جوم خاطف دام ه

 . د10
 جرح خائن مسدسات

جبل 
 بوعمود

مضان ر 27
55 

جبل 
 بوعمود

 بواسطية الطيب
 16اشتباك دام 

  .عةسا

بنادق صيد، رشاش 
آلي، بنادق نصف 

 آلية

 20 شهيد، 100
 4جريح، أسر 

االنتقام . مجاهدين
من سكان الونزة 

  العزل
  

الكدية 
 الماضية

 .د 20 دام كمين بلقاسم زبيري الونزة 1/11/56
عشاري، رشاشات، 

 أسلحة إيطالية  
 

عين سيدي 
 صالح

11/12/56 

عين سيدي 
صالح 
 بالونزة

السبتي 
 بومعراف

اشتباك دام يوما 
 .كامال

سالح آلي، ونصف 
 49 و36آلي، مات 

أسر جندي 
 فرنسي

جبل 
 بوعمود

12/12/56 
جبل 

 بوعمود

السبتي 
 بومعراف

 12اشتباك دام 
 .عةسا

 
إصابات في 

 لعدوصفوف ا

خنقة 
 لمزابي

24/12/56 
جنوب بلدية 

 الونزة
  .كمين دام ساعة عمر بومعراف

إصابات في 
 صفوف العدو

  . د30اشتباك دام  عماري طراد مدينة ونزة 57جانفي  ونزة
إصابات في 
 صفوف العدو

  . د30اشتباك دام  عماري طراد ظهر ونزة 1/2/57 ونزة
إصابة طائرة 

 للعدو

جبل سيدي 
 أحمد

مارس  8-9
57 

جبل سيدي 
 أحمد

مشري حبروش 
بوقروز  -

  محمد 
عبد الوهاب -

  –صوالحية 
محمد بن عاللة 

 شهيدين  
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علي بن -
إبراهيم 

 عاشوري

 58خريف  الونزة

مركز 
تعذيب حي 

 - الشموع
حي 

 السوكولون 

حبروش 
  بودالي- موسى

 . د30هجوم دام 

اقتناء : الهدف
 ضرب العدو - أسلحة
 داخل 

 

 57مارس  الونزة

ثكنة 
 "صاص"

البياضة 
الجديدة 
 الونزة

 علي حليمي 
هجوم على الثكنة 

 . د30دام 

إلحاق خسائر مادية 
 بقوات العدو وبالثكنة

 إصابة الثكنة 

 57شتاء  الونزة

مقر ثكنة 
 "صاص"

 -الونزة 
برج 

 المراقبة

السبتي 
 بومعراف

 .هجوم خاطف
إلحاق خسائر مادية 
 بقوات العدو وبالثكنة

 

 1957 الونزة

محطة 
البنزين 
التابعة 
 للمنجم

 علي حمبلي
هجوم خاطف دام 

 . د30

لتحطيمها وشل حركة 
عتاد المنجم والعتاد 

 العسكري

 

عين سيدي 
 صالح

1957 
عين سيدي 

 صالح

 - علي حليمي
 اهللا يدع

 بلهوشات

اشتباك دام ليلة 
كاملة بسبب كمين 

 .نصبه  العدو
  

 58مطلع  الونزة

مدرج 
الطائرات 

 بالمنجم

لوصيف 
 -منصور 

محمد الطاهر 
 طرطار

 عةاشتباك  دام سا
بسبب كمين نصبه 

 .العدو

أسر المسؤول 
 سهيل الطيب: المدني

 

جبل سيدي 
 أحمد

 58أكتوبر 
ثكنة جبل 

  سيدي أحمد
 -بوقرين عمار 
 .منسل عبد اهللا

 . د30اشتباك  دام 
هجوم على الثكنة 

 بغرض احتاللها
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 قرب الونزة

 58خريف  واد مالق

سر واد ج
مالق شرق 

 الونزة

لوصيف 
 منصور

 .عةاشتباك دام سا
 2تدمير الجسر شهيد 

 جرحى
 

 1958 الونزة
قاعة سينما 

 الونزة
 محمد غالبي

عملية فدائية بقنبلة 
  د10يدوية  دامت 

بهدف قتل أكبر عدد 
ممكن من المعمرين 

 سقوط جرحى من -
المعمرين، وخسائر 

  شهيد-  مادية بالقاعة

 

منطقة 
لتة الفا

 الحدودية

9/4/59 

برج 
. المراقبة م

 الفالتة

 .عتينهجوم دام سا عماري طراد

تحطيم برج المراقبة 
المكلف بحراسة الخط 

 المكهرب بها

 

جبل سيدي 
 أحمد

 59أوائل 

ثكنة جبل 
  سيدي أحمد
 قرب الونزة

لوصيف 
 منصور

 . د30هجوم دام 

التحاق حركة 
بالمجاهدين ـ سقوط 

طائرة في أرض 
 تونس

 

ين سيدي ع
 صالح

 60سبتمبر 
عين سيدي 

 صالح

لوصيف 
 منصور

 .عةهجوم دام سا

تحطيم أعمدة كبيرة 
من األسالك الشائكة 

وأعمدة مكهربة 
 لمسافة كبيرة

 

وادي 
 القصب

 61أفريل 

وادي 
القصب 

 قرب الونزة

لوصيف 
 -منصور 

 محفوظي عمر

 عة ساهجوم دام
 . د30و

تحطيم مركز ثابت 
 ومخابئ للعدو 

 

دي عين سي
 صالح

 61جوان 

عين سيدي 
صالح ـ 

مركز خنقة 
 الكريطة

  .عتينهجوم دام سا بوقرين عمار

 دبابات وقتل 4تدمير 
 تحطيم -طواقمها 
 كلم من 5أكثر من 

األسالك المكهربة 
كانت تربط بين 

منطقة عين سيدي 
 صالح والكريطة   

 

  -إصابة مركز العدو . د30هجوم دام  بوقرين عمارعين سيدي  61نوفمبر عين سيدي 
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- صالح 
خنقة 

 الكريطة

 - صالح 
 خنقة مركز

 الكريطة

وتحطيم األسالك 
 4 شهيد و- الشائكة 
 جرحى

الماجن 
 ونزة

 61ديسمبر 
الماجن 

 ونزة
 الشايب عرفة

كمين نصبه العدو 
 .عةلدورية دام سا

 شهداء؛ جريح؛ 9
 أسير

 

عين سيدي 
 - صالح 
خنقة 

 الكريطة

 جانفي 24
62 

عين سيدي 
 - صالح 
خنقة 

 الكريطة

لوصيف 
 منصور

 .عتينهجوم دام سا

 دبابات 3تحطيم 
 قطع -وقتل طواقمها 

 عمود كهربائي 120
 متر 1000ونسف 

 من األسالك الشائكة

 

عين سيدي 
 صالح

 62فيفري 
عين سيدي 

 صالح

لوصيف 
 منصور

 عةهجوم دام سا
 . د40و

 م من 1500تدمير 
األسالك الشائكة، 

 عمود 100وقطع 
 60 وحامال لها،

عمود لألسالك 
 4 تهديم -الهاتفية 

مساكن بمركز سيدي 
 شهيدين و - صالح 

  جرحى3

 

  .)6.  قسمة المجاهدين بالونزة، مطبوعة مرقونة، المصدر السابق، ص (:المصدر
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 إلى ديسمبر 1956 من الوالية األولى من أوت 5المعارك التي دارت في المنطقة  : 5ـ جدول رقم 
1958.  
 السبب .عدد المجاهدين قائدها تاريخها سم المعركةا

 1956أوت  سطحة الدير األولى
عشي خليل + غنيات رابح 

 ونائبه عكريش عمار
 كتيبة + 120

 

  150 عيسى بوخرص 1956نوفمبر  المسلولة

  حيدرة بالحدود
 في شرق الكويف

 فصيلة محمود قنز 56- 14-12
 

  70  56أواخر  سطحة الدير

    56ديسمبر  كبيرالحوض ال

 فيفري 3-2 جبل ظهر ونزة
57 

 160 بوراس مسعود
كشف العدو تواجد المجاهدين 

 في الجبل

   أفواج3  57- 2-10  1جبل بن كفيف 

بن عرفة محمد قائد الناحية  57- 23-2 2= = = 
5 

50 
 

  100 بوراس مسعود 57- 3-21 جبل مسلولة

 35  57مارس  ظهر جبل الونزة
بواسطة عملية تطويق 
 .الطائرات

  80 عيسى بوحفص 57- 6-7 المسلولة

  1الكتيبة  سعد قسطل 57- 8-27  الحوض

  120  57ديسمبر   ببوخضرة1الذروة 

 33 سالطنية محمود  57ديسمبر  ظهر جبل الونزة

  ضرب مراكز العدو في 
الداموس، الكباريت، 

مداوروش ولجوئهم إلى 
 الجبل 

  45 لودقابلة مي 57رمضان  المسلولة

 58مارس  ظهر جبل الونزة
عاشوري علي بن إبراهيم 

 علي حمبلي+ 
 .) م115(كتيبة 

تطويق الجهة من طرف 
 العدو 

  .)المنظمة الوطنية للمجاهدين، الملتقى الوطني الثالث لتسجيل أحداث الثورة التحريرية، المرجع السابق(: المصدر
  
  
  



  .مالحـق البحـث
 
 

 484

  .1958 إلى ديسمبر 1956 من الوالية األولى من أوت 5قة الهجمات التي شنت في المنط : 6ـ جدول رقم 
 الهدف القائد مكان الهجوم التاريخ

 56 مارس 29
منجم الفوسفات 

 بمزيطة
 فأحرقه. الجناح الناقل للفوسفات بوضياف أحمد لخضر

 قرية مرسط 56أكتوبر 
باسط + سمايطية حماني 
 محمد

 م من خط سكة الحديد 200نسف حوالي 
 ود فرنسيين جن10وقتل 

 58مارس 
بقرية وادي 

 الكباريت

علي + جريدي بلقاسم 
 مراد لخضر+ عيادي 

 ثكنة للجيش الفرنسي

 مركز الكويف 58 جوان 13
طالبي عبد + عبيد صالح 

 الواحد
 مرآب منجم الكويف

 قرية الكويف 58 جوان 14

 بقيادة السعيد جابر 1الكتيبة 
 بقيادة عبد الواحد 2و الكتيبة 

 طالبي

 نجم الكويفم

 مركز العدو برأس العيون سعد قسطل روس لعيون 58 جوان 27

 قرية الكويف 58 أوت20

+ سعد قسطل + محمود قنز 
+ عبيد صالح عبد الواحد 

 يحي سوايدية
 قرية الكويف

 )النددوشين(عبيد صالح  روس لعيون 58سبتمبر 
مركز العدو بروس لعيون قرب منجم 

 الكويف
  .)الوطنية للمجاهدين، المرجع نفسهالمنظمة (: المصدر

  
  :1962 إلى 1954ية الثورية األولى من قادة الوال: 7ـ جدول رقم 

الفترة 
 الزمنية

1954-
1955 

1955- 
مارس 
1956 

أوت 
1956 

نهاية 
1957 

1956-
1959 

1959-
1960 

1960 1961-
1962 

 القائد
مصطفى 
 بنبولعيد

شبحاني 
بشير  

قائد (
 )بالنيابة

محمود 
 الشريف

حمد م
  لعموري

قائد (
 ) بالنابة

عبيدي 
حاج 
 لخضر

مصطفى 
بن نوي 

قائد (
 )بالنيابة

علي 
 سواعي

الطاهر 
 زبيري
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المناطق المحرمة، المحتشدات، مراكز التعذيب واالستنطاق فـي منطقـة           : 8ـ جدول رقم    
  .الونزة

  

 مراكز التعذيب المحتشدات المناطق المحرمة

  رية الشريط الحدودي الممتد من ق-
عين سيدي صالح إلى حنقـة الـدف        

  .شرق الونزة
 أحواز جسر وادي مـالق، سـفح        -

  جبل الونزة شماال
  . منطقة الماجن شرق الونزة-
  . منطقة وادي القصب شرق الونزة-
 منطقة النواصرية جنـوب غـرب     -

 .  الونزة

 محتشد البياضة القديمـة     -
  .عزل بداخله سكان الماجن

 محتشد منطقـة الطباقـة      -
 . ل شرق الونزةشما

   الثكنة العسكرية بالشنقورة-
  . في سفح جبل الونزة

  . ثكنة الكمبوجي-
 ثكنة البياضة التابعة للقـسم      -

 . اإلداري المختص

  .)7. قسمة المجاهدين بالونزة، مطبوعة مرقونة، المصدر السابق، ص(: المصدر
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  . من الوالية األولىلخامسةخريطة تمثل حدود المنطقة الثورية ا: 1ـ خريطة رقم 

 

  
  .)، المرجع السابق..جمعية أول نوفمير لتخليد وحماسة مآثر الثورة (: المصدر
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  . حدود الوالية األولى كما وضعها مؤتمر الصومام : 2ـ خريطة رقم 

   

  

  .إنجاز صاحب البحثـ من 
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المنطقة فضاء جزائرية بالمراكز قيادة الثورة ل ،خريطة عسكرية فرنسية : 3ـ خريطة رقم 

  . ركامعخالل إحدى ال ي المنطقةمجاهدأحد بحثنا، غنمها 

   

  
  .)سعدي، المصدر السابق: ( المصدر
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البعض من جنوده في معاقل  يتوسط ،طةالقائد الطاهر زبيري بجالبة مخطّ: 1ـ صورة رقم 

   .الثورة بالمنطقة الحدودية الشرقية
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  . تخصصها للعمال الجزائريينالونزةذج لمساكن جماعية كانت شركة نمو : 2ـ صورة رقم 

  

  
  . تخصصها للعمال األوربيينالونزةنموذج لمساكن عصرية كانت شركة  : 3ـ صورة رقم 
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، إبان العهد الكويفالفوسفات بجم اصورة لعمال جزائريين داخل أنفاق من : 3ـ صورة رقم 

  . االستعماري
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، والصورة الثانية ما بقي من ورش منجم المسلولةتمثل الصورة األولى : 4 ـ صورة رقم

  .الغربلة
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عن التنافس بين األوراس والقاعدة الشرقية من قيادة الثورة تقرير  : 1ـ الوثيقة رقم 

  .حول السيطرة على منطقة المناجم
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طات االستعمارية عن التصرفات القمعية للسلمن قيادة الثورة تقرير  : 2ـ الوثيقة رقم 

  .ضد السكان العزل في منطقة المناجم
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نص تقرير زيارة ضباط من الهندسة العسكرية لمركز الونزة بقيادة  : 3ـ الوثيقة رقم 

  . 28/7/1958 في "بالنشار"العقيد 

  .الصفحة األولى
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  .األخيرة الصفحة ـ
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يها مختلف العمليات علدون  يكان عماري طراد، مجاهدللقصاصة ورق  : 4ـ الوثيقة رقم 

   .1959-1956العسكرية التي شارك فيها بالمنطقة، خالل سنوات 
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عن اشتراكات وتبرعات عمال لقيادة الثورة تقارير مالية من نماذج  : 5ـ الوثيقة رقم 
  .في المنطقة فضاء بحثناالتحريرية للثورة الجزائريين المناجم 
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   . 1958 فيفري –مالي صادر في شهر شباط  نموذج من تقرير ـ
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  .1958 أبريل – نموذج من تقرير مالي صادر في شهر نيسان ـ
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نماذج من تقارير عن اشتراكات وتبرعات عمال المناجم بالونزة في عام  : 6الوثيقة رقم 
1958.  
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 .بالونزةالجزائريين تقرير عن اشتراكات وتبرعات عمال المناجم من ن ثاذج ونمـ   

  
  
  



  .مالحـق البحـث
 
 

 503

لها للمتبرعين قيادة الثورة  هامقدالتي كانت توصالت الن منماذج  : 7ـ الوثيقة رقم 

  .بالمال
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  :فهرس األعالم. أوال
  

  ـ أ ـ
  .76: أجيرون

  .321: األصنامي محمد

  .280: أعبيدي بوعزة بن عمر

  .386): جنرال(أالر 

  .361: أم الطبول

  .264، 260، 189: األوراسي أحمد

  .209، 192: أوعمران

  .430): جنرال(أومران 

  ـ ا ـ
  .379: ابن أشنهو عبد اللطيف

  .169: ابن التوهامي

  ـ إ ـ
  .68: إلسنهانس

  .72: إنجلز فريدريك

  .358): الرائد(إيدير 

  .398): جنرال (إيوري

  

   



 .فھارس األطروحة
 
 

 505

  ـ ب ـ
  . 149: بابو سالم

، 261، 260 ،194، 188، 187، 186، 178، 168، 167، 166، 161: باجي مختار

300 ،302 ،303 ،307 ،308 ،310 ،311 ،312 ،313 ،318 ،319 ،322 ،323 ،

324 ،325 ،326 ،328 ،331 ،337 ،340 ،346 ،359            .  

  .317: براكتية الشريف

  .312: برباري مسعود

  .29، 28: ِبرتنيا

  .417، 387: )الجنرال(برالنج 

  .265: ة عالوةيبشاير

  .215: بقة عبد اهللا

  .397، 263): جنرال (بالنشار

  .195: بلعشاري سليمان

  . 242: بلغيث الحاج الصيفي

  .346: بلغيث يوسف

  . 368، 366، 358، 355، 207: بلقاسم كريم

  .368، 348، 340، 333، 196، 190: بلهوشات عبد اهللا

  .154: بلونيس

  .170: بن أحمد علي

  .408، 271، 64: بن أشنهو عبد اللطيف

  . 365، 348، 164: بنبله أحمد
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  .   344، 343، 337، 332، 331، 322، 316، 315، 184، 164: بنبولعيد مصطفى

423، 238، 162: ة بنيوسفبن خد.  

  .170: بن زروال حمة

  . 318: بن زعير عبد اهللا

  .  327، 326، 323، 312، 307، 302، 187، 158: بن زيني بوبكر

  .350، 195: بن سالم عبد الرحمان

  .   318، 167، 158: ة محمدبن سود

  .365: بن شريف أحمد

  .368: بن طوبال لخضر

  .170: بن ضحوة الجاللي

  . 195: بن ضحوة محمد

  .261، 187: عباس غزالي بن

  . 160: بن عبيد صالح

  .234، 192، 170: بن عثمان الطاهر

  .169: ردو قبن عزة

  .170: بن عاللة محمد

  . 196، 192: بن علي صالح

  .307: بن علي علي

  .187: بن عودة عمار

  .334: بن نبي مالك

  .369: بوبنيدر صالح
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  .321: بوترعة الطاهر

  .169: وحوش الطيبب

  .192: بوخشم محمد

  .314: بوديسة الصافي

  .260: بوذراع صالح

  .196: بوراوي عبد الرحمان

  .246: بورديو

  .424: بورجو هنري

  . 397، 140): العقيد(بوصاري 

  . 368: بوصوف عبد الحفيظ

  .230: بوصيدة عثمان

  .154): باشاغا (بوعالم

  . 409، 262): جنرال( أندري بوفر

  .188: ي عمرصالبوق

  .348، 342، 196، 190، 188: بومعراف السبتي

  .408: بونوم كاميل

  .43: بيرو

  .315: البيضاوي بلقاسم

  ـ ت ـ
  .43: تدرو

  . 170: التليلي الطيب
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  .26: توماس فيليب

  ـ ج ـ
  .29: جاكبسون

  .342: جبار الطيب

، 299، 298، 287، 286، 261، 260، 189، 188، 186، 168، 166، 158: جبار عمر

302 ،304 ،309 ،312 ،313 ،314 ،316 ،317 ،318 ،319 ،322 ،325 ،327 ،

328 ،329 ،330 ،332 ،337 ،340 ،342 ،343 ،344 ،345 ،353 ،365     .  

  . 168، 158: جديات مسعود

346، 337، 322، 321، 320، 319، 300، 287، 286، 256، 169: المكيات جدي .  

  .351، 32: جرمان عمار

  .351: جغابة محمد

  .  312، 169، 168: جغبلو بشير

  .342، 188: جاليلية الحاج لخضر

  .24: جونار

  ـ ح ـ
  .349: حاج علي حمدي

  .359: حجار السعيد

  .352، 271، 250، 154: حربي محمد

  .196: يالحركاتي عل

  . 169: حركاتي محمد

  .169: ريرش قدورح
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  .159: حشاني إبراهيم

  .169: صالححمد الحمادة م

  .169: حمايدية حسن

  .312: حوري بشير

  ـ خ ـ
  .323: الخطابي عبد الكريم

  .365 : الخطيب أحمد

  .361: خالدي نور الدين

  ـ د ـ
  .   316، 312، 169، 168، 167، 161، 160: داده الطيب

  .303: لقاسمداعي ب

  . 169: دربال زايدي

  .410: دوبوش

  .382: دوكورنو أتيال

  .371: )جنرال(دوالتور بوايي 

  .401، 230): جنرال(دوالك 

  . 337، 322، 313، 168، 167، 163، 161: ديدوش مراد

  .393): ماريشال(دي تاسينيي دوالتير

، 404، 403، 402، 373، 360، 260، 215، 209، 207، 176): جنرال(ديغول شارل 

405 ،411 ،412 ،433 ،434 ،436 ،439 ،441.  
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  ـ ذ ـ
  .342:  ذياب الحاج عبد اهللا

  ـ ر ـ
  .348، 196: راجعي عمار

  .248: راشدي أحمد

  .161: رافة عبد الحميد

  .323، 322، 317، 169: رباح نوار

  .361: رحال منصور

  .347: رزايقية الصادق

  .318: ركّاب الحفصي

  .281: رواينية عبيد

  .367): عقيد(روكول 

  .42: ريقوتيي

  ـ ز ـ
  .306، 288، 287، 235، 116: زبيري بلقاسم

، 198، 196، 195، 190، 188، 173، 169، 168، 166، 120، 118: زبيري الطاهر

201 ،219 ،257 ،260 ،286 ،287 ،288 ،293 ،302 ،303 ،305 ،306 ،308 ،

310 ،311 ،312 313 ،314 ،315 ،316 ،317، 319 ،322 ،324 ،325 ،326 ،327 ،

328 ،329 ،330 ،331 ،332 ،333 ،334 ،335 ،337 ،338 ،339 ،340 ،341 .

344 ،353 ،355 ،356 ،357 ،358 ،359 ،360 ،361 ،362 ،363 ،364 ،365 ،

366 ،367 ،368 ،369 ،382 ،390 ،402  .  
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  .303: زبيري الطيب

  .383، 263، 253، 235: زدرافكو بيتشار

  .365: ني محمدزرقي

  .  187: زنطار سليمان

  .72: زوال إيميل

  .337، 331، 265: زيغوت يوسف

  ـ س ـ 
  .164: ساكر كامل

  .410: )جنرال(سبيلمان 

  .360، 215: سواعي علي

  .435، 429، 428، 416، 410، 402، 386، 375: سوستيل جاك

  .349، 348، 219، 215: السوفي صالح

  .191: سيدي حني

  .317: ي الخميسسيرين

  .317، 196، 188: سيرين محمد لخضر

  .186: سي لزهاري

  ـ ش ـ
  .404، 390، 213، 212): جنرال(شال 

  .267: شارني عبد اهللا

  .418: شبان دلماص جاك

  .107: شَراك رابح
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  .348، 333، 191 :شريط األزهر

  .347: شريط الحاج علي

  .317: شرايطي األزهر

  .315: الشرقي إبراهيم

  .349، 196: الشريف محمود

  .365: شعباني محمد

  .248: شندرلي جمال الدين

  .   347، 343، 342، 337، 322، 247، 237، 191، 188، 187، 186: شيحاني بشير

  .402، 385، 372، 371، 165): جنرال (شيريير

  ـ ص ـ
  . 251: صاري جياللي

  .431، 394): جنرال(صالن راوول 

  .159: صميدة الحاج بن عمر

  ـ ط ـ
  .331: ي إبراهيمطايب

  .159: طرابلسي قدور

  .256، 167، 158: طرابلسي محمد

  .166: طرابلسي مسعود

  .287، 279، 266: طراد عماري

  ـ ع ـ
  . 169: عاشوري حسناوي
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  .350: عباد الزين

  .337): عقيد(عباس 

  .305، 245: عباس فرحات

  .411، 366، 360، 238، 193: عبيدي حاج لخضر

  . 368، 365، 348، 340، 337، 333 ،332، 191: عجول عجول

  .291: العربي التبسي

  .436: عشي خليل

  .436: عكريش عمارة

  .249: عمار العسكري

  .351: عمري أحمد

  .  378، 366، 357، 265، 208، 195، 189، 188، 172): بوقالز(العسكري عمارة 

  .215: عطايلية محمد

  .188: عفيف علي

  .408: عكريش عمارة

  .262: عالق هنري

  . 261: عولمي أحمد

  . 261: عولمي الجموعي

  .281: العمري إبراهيم

  .307: العمري حمى

  .208: العموري محمد

  . 357، 350، 195: عواشرية محمد
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  .322: عيسى عبد الوهاب

  . 112: عيسات إيدير

  .357، 195: العيساني شويشي

  ـ غ ـ 
  .67: غاليسو روني

  .195: غروطة الطاهر

  .247: غزال علي

  . 314، 160، 159: غزالي عمرال

  . 169: غزيل مسعود

  .195: غليس حمة

  .109: غنيات محمد

  . 131: غيشار

  . 431، 430، 389: غي مولي

  ـ ف ـ
  .243: فارس الحبيب

  .108): جنرال(فاالن 

  .297، 291، 147: فانون فرانتس

  .170: فرحي ساعي

  .23: فرونال

  .394، 206): جنرال (ميكسوفن

  .349: فوتيي روني
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   .57: فيري جول

  ـ ق ـ
  . 169: قاسم العربي

  .274، 119، 113، 103: قايدي لخضر

   .348، 347، 346، 342، 322، 194، 188: ال الورديقتّ

  .108: قسوم دحمان

  .302: قنز عمار

، 337، 322، 302، 301، 293، 287، 286، 248، 196، 192، 190: قنز محمود

347 ،348 ،349 ،351 ،352    .  

  .260: نز يحيق

  .  315: قيراس عبد الرحمان

  ـ ك ـ
  . 404، 275، 209، 182: كافي علي

  .  68: كامو ألبير

  .32: كروكستون

  .402، 213): جنرال(كريبين 

  .248: كليمونت بيير

  .306: كنوش الطيب

  .154: كوبيس

  .31): عقيد(كور 

  . 159): جنرال(كينتز 
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  ـ ل ـ
  .32: البورت

  .409، 408: الكوست روبير

  .366، 343، 338، 317، 315، 196، 190: لحواسنية موسى

  .197: لخضر عبد المجيد

  .318، 317، 313: لسود الساسي

  .330، 317: لسود الطاهر

  . 262: لطرش محمد بن أحمد

  .356، 196: لعموري محمد

  .332، 191: لغرور عباس

  .120: لوبي

  .197: لولو حمة

  .435، 425، 386، 371، 165: ليونار روجي

  ـ م ـ
  .407: ماسبتيول روالن

  .415، 386، 272): جنرال(ماصو جاك 

  .361: محفوظ إسماعيل

  .367، 358، 208، 197: محمدي السعيد

  .307: مدور عبد الحق

  .352، 198: مراردة مصطفى

  .195: مراهني الحاج لخضر
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  .342: مزرود أحمد

  .194: مزهودي إبراهيم

  .351: مسعودي عيسى

  .163 :مسلم الطيب

  .236: مشروم عمر

  . 331، 328، 313: مشري لخضر

  .169: مشنتل حمة

  .243: مطروح العيد

  . 306، 163: مصالي الحاج

  . 437: معارفية السبتي

  .234: مكاحلية بوعافية بن أحمد

  .234: مكاحلية رمضان بن محمد

  .261: مكاحلية عباس بن صالح

  .107: مكناسي عبد القادر

  .367: مالح الشريف

  .307: مالح علي

  .435، 427، 425، 423، 410: منديس فرانس بيير

  . 337، 286، 257: منسل إبراهيم

  .222:  تسي تونغوم

  . 424، 384: ميتران فرانسوا

  .378، 342): لصناب(ميداقين محمد 
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  .405، 362، 340، 284، 237، 233، 215، 188، 116: مينيي جلبير

  ـ ن ـ
  .359، 324، 308، 168، 167: النايلي الحاج علي

  .234: نحال إبراهيم

  .234: نحال عبد اهللا

  .317: نصايبية السبتي

  .317: نصايبية عثمان،

  .320: نصايبية مبروك

  .196: نواورة أحمد

  .189، 187: نواورية عبد اهللا

  .342، 188: نوبلي الزين

  .169: منوري عبد الكري

  ـ هـ ـ
  .369، 367، 365، 219، 198: هواري بومدين

  .226: هودكين توماس

  .168، 161: هوام إبراهيم بن المبارك

  .263: هوام محمد الطاهر بن الحفصي

  ـ و ـ
  .318: ولد التهامي حمة
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  :فهرس األماكن والبلدان. ثانيا
  

  ـ أ ـ
  .347، 346، 316، 191): جبل(األبيض 

  .185: أريس

  .43، 22: األلزاس واللوين

  .363، 55، 48، 35، 34، 23: ألمانيا

  .389، 217: أم الطبول

  .302): دوار(أم العظايم 

  .151: األندلس

، 193، 191، 190، 189، 186، 185، 184، 170، 165، 163، 152): جبال(األوراس 

197 ،216 ،224 ،261 ،279 ،316 ،318 ،319 ،326 ،331 ،332 ،334 ،338 ،

342 ،343 ،344 ،347 ،351 ،354 ،360 ،361 ،366 ،372 ،385 ،386 ،391 ،

401 ،402 ،421.  

  .417، 405، 360، 229، 213): إقليم(األوراس ـ النمامشا 

  .359، 68، 57، 56، 44، 38، 30: أوربا

  .347، 331، 298): مشتة(أوالد بشيح 

  .236): مشتة(أوالد خضرة 

  . 236): دوار(أوالد زايد 

  .342): دوار(أوالد عبيد 

  .     267): مشتة(أوالد نصر 
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  ـ إ ـ
  . 36، 34: انيإسبا

  . 55، 48، 35، 34، 23: إنجلترا

  .48، 35: إيطاليا

  ـ ا ـ
  . 215: ايفيان

  ـ ب ـ
  .190: بئر ذهب

  .388، 211، 166، 38، 5: بئر العاتر

  . 213: بئر وسره

  . 365، 362، 334، 185: باتنة

  .438، 410، 363: باريس

  .48: البرازيل

  .352: براغ

  .194، 185: البرج

  .34: برج غدير

  .141: بريطانيا

  .185: بريكة

  .12): واد(بسباس 

  .349: البطيحة

  . 213، 190، 166، 137، 17: بكارية
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  . 161، 55، 48، 23: بلجيكا

  .185): جبل(بلزمة 

  .12: بني بربر

  .41، 40): منجم(بني صاف 

  .346، 186: بني صالح

  .347، 169): جبل (بوجابر

  .365): جبل(بوحمامة 

، 48، 46، 45، 44، 43، 39، 25، 17، 16، 15، 14، 11، 10، 8، 3، 1: بوخضرة

55 ،62 ،105 ،106 ،111 ،125 ،138 ،143 ،145 ،166 ،177 ،179 ،180 ،182 ،

189 ،190 ،207 ،234 ،253 ،267 ،301 ،322 ،341 ،343 ،348 ،375 ،376 ،

393 ،412 ،436         .  

  .  383، 347، 322، 261، 215، 191، 169): جبل (بوربيعة

  .364: بوسعادة

  .187، 167: بوشقوف

  . 26: بوغار

  .207، 32: بولحاف

  .190: بولحاف الدير

  .312، 229): حي(البياضة 

  ـ ت ـ
  .28، 27): منجم(تارجه 

  .189: تازربونت
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  .321: تالة

، 35، 32، 31، 30، 29، 28، 27، 25، 17، 15، 12، 11، 9، 8، 6، 5، 2، 1: تبسة

36 ،38 ،39 ،44 ،49 ،54 ،108 ،109 ،137 ،140 ،145 ،152 ،157 ،159 ،163 ،

164 ،165 ،169 ،170 ،178 ،185 ،186 ،187 ،190 ،191 ،192 ،202 ،203 ،

211 ،219 ،234 ،237 ،243 ،247 ،286 ،289 ،300 ،301 ،304 ،306 ،307 ،

310 ،314 ،343 ،345 ،346 ،348 ،374 ،375 ،383 ،388 ،389 ،391 ،392 ،

395 ،398 ،401، 412 ،420 ،436        .  

  .352: تشيكوسلوفاكيا

  .         364: تلمسان

، 191، 190، 184، 172، 164، 163، 153، 152، 117، 52، 31، 26، 1: تونس

192 ،194 ،196 ،197 ،200 ،204 ،205 ،207 ،212 ،224 ،231 ،238 ،258 ،

263 ،282 ،304 ،314 ،320 ،321 ،330 ،334 ،341 ،348 ،351 ،352، 355 ،

356 ،357 ،359 ،360 ،365 ،366 ،367 ،371 ،390 ،393 ،394 ،395 ،399 ،

411 ،426 ،437           .  

  ـ ج ـ
  .343: الجديدة

، 33، 31، 30، 29، 28، 26، 25، 24، 23، 22، 21، 20، 17، 11، 3، 2، 1: الجزائر

34 ،35 ،36 ،38 ،39 ،40 ،42 ،43 ،44 ،45 ،48 ،50 ،51 ،52 ،53 ،54 ،55 ،57 ،

58 ،59 ،60 ،61 ،63 ،64 ،66 ،67 ،68 ،69 ،70 ،71 ،73 ،74 ،75 ،76 ،82 ،85 ،

88 ،90 ،91 ،92 ،97 ،99 ،100 ،101 ،104 ،105 ،107 ،111 ،112 ،116 ،117 ،

122 ،124 ،129 ،130 ،131 ،138 ،140 ،141 ،147 ،153 ،156 ،159 ،160 ،
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161 ،164 ،171 ،175 ،176 ،177 ،183 ،192 ،208 ،212 ،217 ،218 ،220 ،

226 ،236 ،238 ،247 ،252 ،262 ،263 ،266 ،267 ،269 ،272 ،283 ،289 ،

290 ،291 ،294 ،295 ،296 ،299 ،323 ،326 ،336 ،341 ،345 ،349 ،351 ،

352 ،357 ،359 ،364 ،371 ،372 ،374 ،375 ،376 ،377 ،407 ،408 ،409 ،

410 ،411 ،416 ،423 ،424 ،425 ،426 ،427، 428 ،429 ،430 ،432 ،433 ،

434 ،435 ،439 ،440                  .  

  .332: الجبل األبيض

  .375: جبل فوة

  .                           210: جيجل

  ـ ح ـ
  .412: حاسي الرمل

  .230: الحشانة حي

  .187، 185: الحضنة

  .347: حلوفة

  .190، 61: الحمامات

  .322، 190: الحوض

  .182: الحوض الصغير

  .182: الحوض الكبير

  . 213: الحويجبات

  .321، 231: حيدرة
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  ـ خ ـ
  . 186، 185: الخروب

  .343، 185: خنشلة

  .315: خنقة معيزة

  . 137، 62، 47، 45، 18، 17، 3): منجم(خنقة الموحاد 

  . 343، 185: خنقة سيدي ناجي

  ـ د ـ
  .27: الدار البيضاء

  .317: دريعة

  .28، 27): منجم(الدكمة 

  .301: وار القنانزةد

  .180: الدواميس

  .322، 229، 182، 53، 33، 32، 31، 30، 28، 10): جبل ومنجم(الدير 

  ـ ذ ـ
  .321): جبل(ذراع البطوم 

  .264، 190): جبل(الذروة 

  .31، 10): منجم(ذيبة 

  ـ ر ـ
  .157، 109: رأس العيون

  .164: رديف

  .339): عقيد(روكول 
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  ـ ز ـ
  .188: الزاوية

  .388: لواديزريبة ا

  .41): منجم(زكار 

  ـ س ـ 
  .343، 302، 195، 194، 190، 189، 188، 185، 60: سدراته

  .383، 244، 190: سطحة الدير

  .347: السطيح

  . 368، 365، 194، 186، 27: سطيف

  .383: سوق الجمعة

، 164، 161، 157، 152، 145، 49، 44، 35، 32، 28، 27، 18، 5، 1: سوق أهراس

165 ،167 ،168 ،169 ،170 ،175 ،178 ،179 ،185 ،186 ،187 ،188 ،189 ،

190 ،191 ،194 ،195 ،196 ،218 ،256 ،257 ،261 ،290 ،298 ،300 ،302 ،

303 ،307 ،310 ،312 ،313 ،318 ،319 ،322 ،323 ،324 ،328 ،330 ،331 ،

333 ،338 ،342 ،343 ،345 ،346 ،347 ،348 ،392 ،395 ،397 ،401            .     

  . 43: السويد

  . 347، 341، 329، 319، 314، 190، 169، 166، 164): جبل(سيدي أحمد 

  .365): قرية(سيدي عيسى 

  .190): جبل(سيف 

  ـ ش ـ 
  .247: ششار
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  . 358): جبل(الشعانبي 

  .364: الشلف

  .364، 344، 318: الشمال القسنطيني

  ـ ص ـ
  .36: الصحراء الغربية

  .54: صفاقس

  .365: صور الغزالن

  ـ ط ـ
  .210: الطاهير

  .321: طاورة

  . 365: طبالت

  .364، 358، 351: طرابلس

  .68، 52: الطوغو

  ـ ظ ـ
  .244: ظهر ونزة

  ـ ع ـ
  .366، 357، 329: العراق

، 167، 159، 61، 60، 54، 53، 49، 38، 36، 35، 33، 32، 30، 29، 27، 12: عنابة

180 ،181 ،262 ،263 ،264 ،265 ،326 ،343 ،344، 376 ،378 ،389 ،393 ،

395 ،396 ،398 ،412 ،413    .  

  .   116، 39، 36، 35، 30، 25، 3): جبل ومنجم(العنق 
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، 343، 322، 301، 229، 190، 189، 104، 60، 49، 48، 18، 15، 12: العوينات

344 ،392 ،420  .  

  .185: عين البيضاء

  .179: عين تحمميم

  .392، 321: عين زانة

  .438، 398، 258، 229، 216، 215، 214، 190: عين الزرقاء

  .179: عين سنيور

  .329، 304، 179: نيةاعين الش

  .341): دشرة(عين صالح 

  .186: عين عبيد

  . 194: عين فكرون

  .247: عين القلعة

  .31، 28، 10): منجم(عين كيسة 

40: رهقْعين م.  

  .185: عين مليلة

  ـ غ ـ 
  .378، 367، 365: غار الدماء

  .166): بالج(غيفوف 

  .398: غيالن

  ـ ف ـ
  .347، 281): دوار(الفالته 
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، 101، 99، 97، 85، 61، 59، 58، 55، 51، 50، 49، 44، 35، 23، 22، 21: فرنسا

102 ،103 ،112 ،236 ،238 ،284 ،287 ،290 ،295 ،323 ،343 ،344 ،379 ،

384 ،385 ،392 ،403 ،408 ،409 ،412 ،415 ،420 ،423        .  

  .185: فريانة

  .190: فريطيسة

  .373: فيتنام

  ـ ق ـ
  .  1: قارة حمدان

  .1: قارة السوداء

، 268، 226، 208، 206، 197، 195، 194، 193، 188، 176، 172: القاعدة الشرقية

279 ،348 ،366 ،367 ،402  .  

  . 419، 395، 394، 388، 329، 328، 312، 195، 189، 187: القالة

  . 378، 349، 330، 307، 186، 160، 159: قالمة

  .425: القاهرة

  .74): منطقة(القبائل 

  .347، 169): جبل(القرقارة 

  . 188: القرين

  .282، 280: القسمة الثانية

  .280: القسمة الثالثة

  .282، 281: القسمة الرابعة
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، 337، 330، 262، 230، 205، 165، 159، 108، 87، 54، 24، 17، 9، 3: قسنطينة

343 ،365 ،371 ،410 ،411   .  

  .12، 11): واد(القصب 

  .26: قصر البخاري

  .358، 185: القصرين

  .189: القطاع األول

  .189: القطاع الثاني

  .189: القطاع الثالث

  .189: القطاع الرابع

  .351، 54، 26): منجم(قفصة 

  .187): جبل(القلعة 

  . 120، 109): منجم(القنادسة 

  .236): مشتة(القناينية 

  .185: قنتيس

  .  62، 48، 18، 8، 3): منجم(قنطيط ال

  .345): مركز(القوارد 

  . 32: قوراي

  ـ ك ـ
  .185: الكاف

  .367، 355، 327، 244، 195: الكاف لعكس

  . 188): سجن(الكدية 
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، 38، 37، 36، 34، 31، 30، 29، 28، 27، 25، 17، 10، 9، 8، 6، 5، 3، 1: الكويف

53 ،54 ،62 ،68 ،72 ،73 ،75 ،79 ،101 ،104 ،106 ،107 ،109 ،110 ،111 ،

116 ،131 ،132 ،133 ،136 ،137 ،138 ،145 ،157 ،159 ،169 ،170 ،171 ،

177 ،187 ،189 ،190 ،191 ،207 ،213 ،216 ،217 ،226 ،229 ،231 ،235 ،

242 ،256 ،258 ،260 ،276 ،277 ،278 ،290 ،292 ،301 ،319 ،321 ،322 ،

343 ،383 ،393 ،397 ،398 ،419 ،420.   

  .53): منجم(كيسة 

  . 360): جبل(كيمل 

  ـ ل ـ
  .22: لندن

  .341، 184: لوقرين

  .352، 351، 342، 164، 163: ليبيا

  ـ م ـ
  .398، 217، 216، 213: الماء األبيض

  .422): بادية(الماجن 

  .351: مالي

  .282): منجم(متلوي 

  .2: مجردة

  .317، 194، 190، 167: مداوروش

  .26: المدية
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، 268، 229، 212، 207، 190، 189، 132، 84، 76، 60، 32، 31، 29، 14: مرسط

291 ،296 ،322 ،340 ،343 ،348 ،397 ،398 ،420      .  

، 227، 217، 210، 207، 190، 177، 157، 140، 131، 78، 77، 61، 5، 1: المريج

228 ،234 ،383 ،388 ،419 ،420 ،437 ،438          .  

  .53 ،37، 34، 27): منجم(مزايته 

  .340): جبل(مزوزية 

  .316: مشتى حمايدية

  . 354): مركز(المشري 

  .191: مسحالة

  .348، 333: مسكيانة

  . 261، 190، 62، 49، 48، 18، 8، 3): منجم(المسلولة 

  .194، 185: المسيلة

  .307، 157: المشرق العربي

  .268، 212، 186: المشروحة

  .424، 398، 342، 262: مصر

  .392: مغاو

  .426، 417، 388، 314، 52، 26: ب األقصىالمغر

  .  151: المغرب العربي

  .321، 13، 11): واد(مالق 

، 235، 195، 194، 193، 190، 189، 188، 185، 184، 182، 177: المنطقة األولى

237 ،261 ،265 ،343 ،348    .  
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  .  365، 281، 280، 279، 195: المنطقة الثالثة

  . 332، 265، 264، 261، 195، 194، 193، 190، 187، 186، 177: المنطقة الثانية

، 235، 214، 207، 206، 198، 197، 196، 193، 192، 191، 190: المنطقة الخامسة

239 ،243 ،248 ،258 ،346 ،349    .  

  .243، 196، 193: المنطقة الرابعة

  . 351، 346، 258، 206، 196، 193: المنطقة السادسة

  .132: الميلية

  ـ ن ـ
  .190، 178: حية الخامسةالنا

  .184: الناحية الثالثة

  .190: الناحية الرابعة

  .348، 178: الناحية السادسة

  .187، 178، 167: الناظور

  . 398، 395، 394، 389، 268، 213، 212، 187، 185: نقرين

  .  389، 317، 202، 186، 185، 64): جبال/ سهل(النمامشا 

  .34: المجر-النمسا

  .22: نيويورك

   هـ ــ
  .161: هورنو

  .34: هولندا

  .393، 389، 384:  الصينية-الهند
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  ـ و ـ
  .316: وادي سيد علي

  . 85، 74: وادي سوف

  .1: وادي شبرو

  .313، 167: وادي الشوك

  .317:وادي العرب

، 317، 307، 306، 305، 304، 303، 180، 179، 169، 157، 61: وادي الكبريت

322  .  

  .159: وادي المرة

  .5، 1: سكيانةوادي م

  .267: وادي مالق

  .378: وشتاتة

  . 35: الواليات المتحدة األمريكية

، 214، 208، 207، 206، 205، 198، 197، 196، 194، 178، 172: الوالية األولى

215 ،216 ،218 ،219 ،224 ،231 ،237 ،238 ،239 ،242 ،243 ،247 ،248 ،

259 ،298 ،320 ،322 ،324 ،328 ،329 ،332 ،333، 334 ،335 ،336 ،337 ،

339 ،348 ،374 ،391 ،400 ،402 ،403 ،411  .  

، 348، 341، 340، 338، 336، 329، 268، 209، 194، 184، 182: الوالية الثانية

402 ،404  .  

  .340، 338، 336: الوالية الثالثة

  . 336، 211، 210: الوالية الخامسة
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  . 354، 338، 337، 336، 206: الوالية الرابعة

  .337، 336، 194: لوالية السادسةا

، 46، 45، 44، 43، 42، 41، 40، 39، 25، 15، 13، 12، 11، 8، 6، 5، 3، 1: الونزة

47 ،48 ،55 ،56 ،62 ،75 ،85 ،101 ،104 ،105 ،106 ،107 ،109 ،110 ،111 ،

116 ،118 ،120 ،125 ،131 ،132 ،133 ،137 ،138 ،140 ،143 ،144 ،145 ،

146 ،157 ،159 ،160 ،161 ،166 ،167 ،168 ،169 ،177 ،178 ،179 ،180 ،

185 ،186 ،187 ،188 ،189 ،190 ،191 ،194 ،196 ،206 ،210 ،216 ،217 ،

229 ،230 ،239 ،248 ،256 ،257 ،258 ،260 ،261 ،262 ،265 ،266 ،269 ،

273 ،278 ،279 ،281 ،290 ،292 ،296 ،298 ،300 ،301 ،303 ،304 ،305 ،

308 ،309 ،311 ،312 ،313 ،317 ،322 ،324 ،325 ،326 ،328 ،329 ،340 ،

341 ،343 ،344 ،375 ،376 ،381 ،384 ،388 ،390 ،393  ،398 ،400 ،412 ،

418 ،419 ،420 ،421                                                .  

  .    391، 111، 27: وهران

  . 236): مشتة(الويتين 
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األحزاب ـ النقابات ـ الشركات ـ القبائل ـ (ظيمات فهرس التن. ثالثا
  )القوانين

  

  ـ ا ـ 
  .247، 242): معهد(ابن باديس 

، 122، 121، 119، 117، 116، 115، 100، 98): نقابة(االتحاد العام للعمال الجزائريين 

305 .  

  . 120، 103: اإلتحاد العام للنقابات الجزائرية

  .102 :اتحاد العمالة للنقابات المتحدة

  .107): نقابة (اتحاد عمال المناجم

  . 102: االتحاد الفرنسي للصناعة المنجمية

  . 115: االتحاد النقابي للعمال الجزائريين

  .435، 364): اتفاقية(ايفيان 

   ـ أ ـ
  .305): ائتالف(أحباب البيان والحرية 

  .402): حملة عسكرية(األحجار الكريمة 

  .402، 332، 216): حملة عسكرية(أرياج 

  .355: األقدام السوداء

  . 248، 163، 22: األلمان

  .97): قانون(األهالي 

  .358، 188): قبيلة(أوالد سيدي عبيد 
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  . 14، 12، 11، 1): قبيلة(أوالد سيدي يحي بن طالب 

  ـ إ ـ
  .204): برنامج(إدير 

  .400): حملة عسكرية(إكمول 

  ـ ب ـ
  .213): مخطط(بومدين 

  .399، 397: بيان الفاتح نوفمبر

  ـ ت ـ
  .292): زاوية(التيجانية 

  .401): حملة عسكرية(تمقاد 

  .113: التنظيم النقابي الجزائري

  ـ ج ـ
، 212، 204، 193، 179، 177، 152، 117، 115، 113، 109: جبهة التحرير الوطني

218 ،229 ،231 ،236 ،247 ،249 ،255 ،256 ،259 ،272 ،275 ،278 ،279 ،

286 ،321 ،328 ،336 ،339 ،345 ،349 ،364 ،369 ،373 ،391 ،396 ،407 ،

408 ،416 ،417 ،424 ،426 ،427 ،428 ،431 ،433 ،438              .  

  .97): حكومة(الجبهة الشعبية 

  .402): حملة عسكرية(جديدة 

  .401): معركة(الجرف 

  . 292، 244، 108: جمعية العلماء المسلمين الجزائريين

  .432، 384: نسيةالجمعية الوطنية الفر
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  .431، 410، 403، 390، 209: الجمهورية الفرنسية الخامسة

  .435، 432، 390: الجمهورية الفرنسية الرابعة

، 170، 169، 166، 165، 155، 152،  48، 26، 62، 17، 5: جيش االحتالل الفرنسي

174 ،175 ،176 ،178 ،179 ،180 ،184 ،191 ،192 ،193 ،197 ،199 ،200 ،

201 ،202 ،203 ،204 ،205 ،206 ،207 ،208 ،209 ،210 ،213 ،215 ،216 ،

217 ،218 ،219 ،220 ،225 ،227 ،229 ،230 ،239 ،241  ،247 ،259 ،260 ،

268 ،269 ،278 ،306 ،310 ،311 ،317 ،321 ،322 ،327 ،328 ،334 ،336 ،

337 ،340 ،341 ،345 ،354 ،371 ،372 ،373 ،377 ،379 ،392 ،400 ،402 ،

405 ،406 ،408 ،409 ،416 ،420 ،423 ،427 ،431 ،432                  .  

، 200، 196، 182، 181، 177، 176، 175، 174، 152، 121: جيش التحرير الوطني

206 ،208 ،211 ،212 ،213 ،214 ،215 ،217 ،218 ،219 ،220 ،223 ،226 ،

235 ،236 ،240 ،242 ،245 ،247 ،252 ،253 ،254 ،255 ،259 ،260 ،262 ،

264 ،265 ،266 ،267 ،268 ،269 ،273 ،275 ،278 ،279 ،286 ،320 ،321 ،

324 ،329 ،330 ،334 ،339 ،346 ،351 ،352 ،357 ،358 ،359 ،367 ،373 ،

374 ،379 ،380 ،381 ،383 ،384 ،390 ،392 ،394 ،398 ،400 ،404 ،406 ،

407 ،415 ،418 ،419 ،421 ،436                   .  

  .  371، 337، 327، 218، 217، 214، 210، 176: ش الحدودجي

  . 367: الجيش الوطني الشعبي

  .372): اتفاقيات(جينيف 
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  ـ ح ـ
  . 358): قبيلة(الحراكتا 

، 120، 119، 118، 114، 112، 111، 110): حزب(  الحريات الديمقراطيةحركة انتصار

157 ،158 ،159 ،160 ،166 ،288 ،300 ،301 ،305 ،306 ،307 ،310 ،314 ،

315 ،358 ،423 ،435  .  

  . 115): حزب(الحركة الوطنية الجزائرية 

  .392، 391، 362: الحركه

  .410: الحزب االشتراكي الفرنسي

  . 159، 158: الحزب الدستوري

، 303، 296، 162، 160، 159، 152، 120، 110، 109، 108: حزب الشعب الجزائري

304     .  

  . 112، 110: ائريالحزب الشيوعي الجز

  . 119، 102، 101: الحزب الشيوعي الفرنسي

  .358: حكومة الجزائر العامة

، 364، 352، 349، 243، 216، 197، 162: الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية

366،369 ،373  .  

  .220: الحلف األطلسي

  . 408): معركة(الحوض الصغير 

  ـ د ـ
  .387، 379: )معركة(ديان بيان فو 

  .212): حملة عسكرية(ديدوش 
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  ـ ر ـ
  .362): عملية عسكرية. (راج

  .292): زاوية(الرحمانية 

  ـ س ـ 
  .85، 61): مؤسسة(سكك حديد الجزائر 

  .  164، 106: السوافة

  ـ ش ـ
  .106:  الشاوية

  . 433، 406، 405، 402، 373، 238، 237، 211، 207، 176): مخطط(شال 

، 91، 90، 89، 85، 84، 82، 80، 61، 60، 57، 55، 53، 45، 44: الونزة حديد شركة

133 ،135 ،139 ،146 ،179 ،249 ،295 ،304 ،396 ،397 ،412.  

  .412: الشركة العنابية للتعدين

  .  409): تقرير(شوصاد 

  ـ ص ـ
، 229، 227، 206، 198، 196، 194، 192، 191، 190، 116): مؤتمر(الصومام 

241 ،242 ،252 ،268 ،334 ،359.  

  ـ ط ـ
  .440، 368، 360، 358، 251، 219، 121): مؤتمر/ برنامج(طرابلس 

  ـ ف ـ
  .102): حكومة(فرنسا الحرة 

  .108): حزب (فيدرالية النخبة
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  .108: الفيدرالية النقابية العالمية

  .402): حملة عسكرية(فيرونيك 

  .402): حملة عسكرية(فيوليتا 

  ـ ق ـ
  . 106: القبائل

، 419، 418، 416، 240، 231، 230، 229، 219، 208، 178: تصالقسم اإلداري المخ

420 ،421    .  

  .   433، 429، 414، 413، 412، 411، 407، 374، 92، 78): مشروع(قسنطينة 

  .107): نقابة (قوة عاملة

  .339: قيادة أركان الجيش الشعبي الوطني

، 349، 348، 329، 219، 218، 215، 212، 207، 198، 197: قيادة األركان العامة

364 ،366 ،368 ،369 .  

  ـ ك ـ
  . 300، 109: الكشافة اإلسالمية

  .115:  الدولية للنقابات الحرةةالكنفيدرالي

، 120، 119، 114، 107، 106، 105، 102، 101، 97): نقابة(الكنفيدرالية العامة للشغل 

289 ،304 ،308    .  

  ـ ل ـ
  .403، 227: اللجان الشعبية

  .435، 162: رية للوحدة والعملاللجنة الثو

  .   368، 366، 354، 348، 327، 326، 209، 205، 196، 195: لجنة التنسيق والتنفيذ



 .فھارس األطروحة
 
 

 541

  .149: اللجنة التنسيقية للنقابات الجزائرية

  .334: لجنة توقيف القتال

  .278:  الوطنياللجنة السياسية لجبهة التحرير

  . 210، 208: لجنة العمليات العسكرية

  .334: المشتركة المحلية لتوقيف القتالاللجنة 

  .112: اللجنة النقابية

  .362): حملة عسكرية(اللكمة 

  ـ م ـ
  . 44): مشروع(مارشال 

  .428): مخطط(متران 

  .422): حركة(المركزيون 

  .249، 135، 68، 53، 52،  38، 29، 27، 23، 9: مؤسسة فوسفات قسنطينة

  .49: مؤسسة مناجم وسطه ومسلولة

  .229، 227:  الشعبية المنتخبةالمجالس
  .339: مجلس األمة

  .381: المجلس الفرنسي

، 341، 338، 336، 332، 330، 329، 243، 205: المجلس الوطني للثورة الجزائرية

351 ،357 ،358 ،360 ،364 ،366 ،369   .  

  .423): حركة(المصاليون 

  . 262، 203، 200، 159: مصلحة اتصاالت الشمال اإلفريقي

  .322: ة التوثيق الخارجي والتجسس المضاد بالجزائرمصلح
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  .385، 170، 159: مصلحة االستعالمات العامة الفرنسية

  .184: مصلحة استعالمات الجيش الفرنسي

  .344، 272: المصلحة التاريخية للجيش البري

  .  272، 231، 212، 206، 205، 184: المكتب الثاني

  . 369، 364: المكتب السياسي

  .   57، 53، 47، 44، 43): شركة (حديدته الكم

  .377: المنطقة الشرقية القسنطينية

  .369، 362: منظمة الجيش السري

  . 346، 310، 300، 299، 286، 163: المنظمة الخاصة

  . 363، 226: المنظمة السياسية واإلدارية

  .266): تقرير (ميري

  ـ ن ـ
  .377، 371، 263: الناحية العسكرية العاشرة

  .102: العمال، والعمال المنجميين والموظفين بالكويفنقابة 

  .101: النقابة المتحدة لعمال مناجم الونزة

  .194، 191، 189): قبيلة(النمامشا 

  ـ هـ ـ
  .164): قبيلة(الهمامة 

  .203: هيئة األمم المتحدة

  ـ ي ـ
  .237: يهود
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  .موضوعاتفهرس ال
  

  الصفحة  الموضوعات     
    اإلهداء

    شكر وتقدير
  أ  مقدمة األطروحة

المناجم الجزائرية وأهميتها االقتصادية في العهد االستعماري : الفصل األول
  . الفرنسي

1  

  5  .الموقع الجغرافي والبنية الجيولوجية للمناجم: المبحث األول
  21  .التنقيب عن المناجم واستغاللها في المنطقة الحدودية الشرقية: المبحث الثاني
  50  .أهمية المناجم في اقتصاد الجزائر المحتلة: المبحث الثالث

أوضاع عمال المناجم الجزائريين في المنطقة الحدودية : الفصل الثاني
  .الشرقية في ظل االستعمار الفرنسي

64  

  71  .ظروف العمل االقتصادية: المبحث األول
  97  .ظروف العمل السياسية: المبحث الثاني
  124  .الجتماعية والثقافيةظروف العمل ا: المبحث الثالث

الثورة التحريرية وعمال المناجم في المنطقة الحدودية : الفصل الثالث
  .الشرقية

152  

  157  . ظروف اندالع الثورة في المنطقة الحدودية الشرقية: المبحث األول
  184  .تنظيم الثورة: المبحث الثاني
  251  . موقف عمال المناجم من الثورة: المبحث الثالث
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  285  .تراجم لبعض قادة الثورة من عمال المناجم: الفصل الرابع
  290  .المولد والنشأة: المبحث األول
  310  .ظروف التحاقهم بالثورة: المبحث الثاني
  334  .دورهم في قيادة الثورة: المبحث الثالث

ردود أفعال السلطات الفرنسية إزاء الثورة التحريرية في : الفصل الخامس
  .الحدودية الشرقيةالمنطقة 

371  

  377  .رد الفعل العسكري: المبحث األول
  407  .رد الفعل االقتصادي واالجتماعي: المبحث الثاني
  423  .رد الفعل السياسي: المبحث الثالث

  441  .الخاتمة
  450  .المالحق

  450  .الجداولملحق . أوال
  458  .الخرائطملحق . ثانيا
  461  .الصورملحق . ثالثا
  465  .الوثائقملحق . ارابع

  476  .بيبليوغرافية البحث
  505  .فهارس األطروحة

  505  .األعالمفهرس . أوال
  520  .فهرس األماكن والبلدان. ثانيا
  536  .فهرس التنظيمات. ثالثا

  544  .موضوعاتفهرس ال
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