مؤتمر الصومام 20اوت 1956من خالل التقارير الفرنسية
1

الدكتور  /بوبكر حفظ اهلل
مقدمة:

يعد مؤدتر الصومام 20أوت 1956نقطة حتول يف تاريخ الثورة اجلزائرية وبالرغم من عدم حضور
ادلنطقة االوىل ووفد اخلارج أشغال ادلؤدتر اال أن قادة الثورة حاولوا من خالل ىذا االج دتاع التارخيي وضع
قواعد واسس تنظيمية يف اجلانب السياسي والعسكري سامهت اىل حد كبري يف زيادة العمل الثوري الذي
افشل االسًتاتيجية الفرنسية الرامية للقضاء على الثورة والسؤال الذي يطرح ماىي ادلسا ئل اجلوىرية الىت مت
عرضها اثناء انعقاد مؤدتر الصومام والتطورات اليت طرأت بعد ذلك فيما يتعلق دبؤسسات الثورة اعتمادا على
الوثائق الىت دتكنت السلطات الفرنسية احلصول عليها يوم 1956/11/21م يف بين وقاق والىت كانت
()2
حبوزة مرية عبد الرمحان قائد ادلنطقة الثالثة من الوالية الثالثة صلد ان تقرير الصومام تضمن مايلي:
1
2
3
4

 عدد اجملندين واالسلحة بادلنطقة الثالثة والرابعة والسادسة بتاريخ  20أوت 1956م. عدد ادلناضلني يف جبهة التحرير. األموال اليت مت مجعها يف ىذه الواليات. -تشكيل اجمللس الوطين للثورة وجلنة التنسيق والتنفيذ.

.1عدد المجندين وتسليح جيش التحرير:
القوات الفرنسية فإ ّن زلضر الصومام خلص إىل
حسب الوثيقة اليت دتت مصادرهتا من طر ف ّ
التقرير اآليت (.)3
 1أستاذ زلاضر "أ"قسم التاريخ جامعة تبسة،اجلزائر

*المنطقة الثانية :ق ّدم تقرير ادلنطقة إىل ادلؤدترين زيغود يوسف مكتوبًا ،والذي أشار إىل نقص ادلناضلني يف
جبهة التحرير الوطين ،وق ّدم إحصاء حول التسليح والتموين.

*المنطقة الثالثة :ق ّدم تقرير ادلنطقة كرمي بلقاسم الذي أشار إىل كيفية تقسيم ادلنطقة ،واليت تضم القبائل

مقسمة إىل
مقسمة إىل عشر مناطق ،وىذه األخرية بدورىا ّ
السفلى والعليا والصغرى ،وىذه النواحي الثالث ّ
ثالثني قطاع ،وكان عدد اجملندين يف ّأول نوفمرب 1954م حوايل  450رلاىدا ويف اخلزينة  100ألف
فرنك فرنسي قدمي ،ويف  20أوت 1956م بلغ العدد اإلمجايل للمجندين بادلنطقة  3100رلاىد،
و 7470مسبّل ،و 87044مناضل يف جبهة التحرير الوطين (.)4
وحدات جيش التحرير :الفوج حتت قيادة عريف ،ويتكون من  10إىل  20رلاىد.
 -ثالثة أفواج يشكلون فصيلة حيكمها مساعد

بسام ،باليسًتو
 حدود المنطقة الثالثة :جيجل ،سطيف ،برج بوعريريج ،مسيلة ،أومال ،عني ّ(األخضرية) ،البحر األبيض ادلتوسط ،مينارفيل.

 التسليح :دتتلك ادلنطقة الثالثة  404بندقية حربية 105 ،مدفع رشاش 06 ،بنادق رشاشة ،و 04بنادق

 FMو 29بندقية  ،PMو 4425بندقية صيد.

علما أ ّن خزينة ادلنطقة يف ّأول نوفمرب كانت حتتوي
 األموال:يوجد يف خزينة ادلنطقة  445فرنك قدمي ًعلى  100ألف فرنك فرنسي قدمي ،وكان معدل الدخل الشهري للخزينة سنة 1956م  110مليون
فرنك فرنسي ومع ّدل ادلصاريف الشهرية  55مليون فرنك فرنسي قدمي واالحتياطي  55مليون فرنك فرنسي
قدمي.
 الحالة النفسية للمجاهدين وللشعب  :كانت احلالة النفسية للمجاىدين جيدة ،وكان نقص السالحىو العائق بالنسبة ذلمّ ،أما بالنسبة للشعب فهو متضامن ومدعم للثورة ومستعد للتضحية.

* المنطقة الرابعة  :ق ّدم تقرير ادلنطقة عمر أو عمران ،واكد ان عدد اجملاىدين يف ّأول نو فمرب 1954م
يق ّدر بـ  50رلاىد ،ويف سنة  1956أصبح تعداد اجملاىدين  1000رلاىد ،و 40ألف مناضل يف جبهة
التحرير الوطين ،و 2000مسبّل (.)5

وكانت معظم العناصر ادلشكلة جليش التحرير هبذه ادلنطقة من ادلدية ،الربواقية ،ثنية احلد ،مليانة،
تنس.

 التسليح :كانت ادلنطقة مت تلك  5بنادق  FMو 200بندقية حربية و  80بندقية رشاشة و 500مسدس و 1500بندقية صيد.

 -األموال :يف سنة 1956م كان خبزينة ادلنطقة  200مليون فرنك فرنسي قدمي.

* المنطقة الخامسة :قدم تقرير ادلنطقة العريب بن مهيدي الذي غادر ادلنطقة يوم  01ماي 1956م.

 -حدود المنطقة  :وه ران و حتتوي على ست نواحي ىي مغنية منور ،وىران ،مستغاًل ،معسكر حىت

بشار(.)6
اجلنوب ،كلومب ّ
كان عدد جنود جيش التحرير ىف ّأول نوفمرب 1954م  60رلاىدا ويف أكتوبر 1955م،
أصبح عدد جنود جيش التحرير بادلنطقة  500رلاىد و 500مسبل ،ويف  01ماي 1956م ارتفع عدد
جنود جيش التحرير إىل  1500رلاىد ،و 1000مسبل.
 السالح :يف ّأول ماي 1956م كانت ادلنطقة دتتلك  50بندقية رشاشة و  165رشاش و 1400بندقية حربية و 100مسدس و 100بندقية صيد.

 األموال :يف ّأول نوفمرب 1954م كان خبزينة ادلنطقة  80ألف فرنك فرنسي قدمي و يف ّأول ماي1956م كان بخزينة ادلنطقة  33مليون فرنك فرنسي قدمي ،منها  25مليون فرنك فرنسي قدمي خارج
ادلنطقة دبنطقة الريف ادلغريب.

 الحالة النفسية للمجاهدين والشعب :بالنسبة للمجاىدين كانت حالتهم جيدة ،والعالقات بني جيشالتحرير وجبهة التحرير والشعب كانت جيدة.

* المنطقة السادسة  :ق ّدم تقرير شفوي من طرف عمر أو عمران نيابةً عن سي الشريف ،و استحدثت

ىذه ادلنطقة سنة  1956م وتضم أومال ،سيدي عيسى ،عني بوسيف ،شاللة واجللفة ،األغواط ،ادلزاب،
وأقصى جنوب منطقة اجلزائر.
كان عدد جنود جيش التحرير بادلنطقة سنة 1956م  200رلاىد و  100مسبل و 5000
مناضل يف جبهة التحرير.

 التسليح :دتتلك ادلنطقة السادسة  100بندقية حربية وبندقية  FMو 10بنادق رشاشة و 50مسدسو 100بندقية صيد.

ضمها خلزينة ادلنطقة الرابعة(.)7
 -األموال :كان خبزينة ادلنطقة  10مليون فرنك فرنسي قدمي مت ّ

.2هياكل التسيير:

ا -المجلس الوطني للثورة الجزائرية :يتكون ىذا اجمللس من  34عضو  17دائم و 17مؤقت ويتم عقد
اجتماع رللس الثورة بطلب من جلنة التنسيق والتنفيذ أو بطلب من نصف أعضائو ،ومداوالت اجمللس ال
كل سنة(.)8
تصبح سارية ادلفعول إالّ بعد توقيع إثنا عشر عضو دائم أو مؤقت ويعقد اجتماع اجمللس ّ
مرًة ّ

االعضاء الدائمون  :مصطفى بن بولعيد/زيروت يوسف /كرمي بلقاسم /عمر اوعمران /زلمد العريب بنمهيدي/رابح بيطاط /عبان رمضان /بن يوسف بن خدة /عيسات ايدير /بوضياف زلمد /حسني آيت
امحد/زلمد خيذر/امحد بن بلة/دلني زلمد/عباس فرحات/توفيق ادلدين/زلمد يزيد
-االعضاء المؤقتون:

النائب السابق دلصط فى بن بولعيد /خلضر بن طوبال /زلمدي السعيد /دىيلس سليمان /بوصوف عبد
احلفيظ/مالح غلي /بن حيي /زلمد جباوي /مالك/دحلس سعد /االحتاد العام للعمال اجلزاثريني /احتاد الطلبة
اجلزائريني/الوانشي صاٌف/الطيب الثعاليب/عبد احلميد مهري/امحد فرنسيس/سي ابراىيم
 لجنة التنسيق و التنفيذ :تتكون من يوسف بن خدة وعبّان رمضان و زلمد العريب بن مهيدي وكرميبلقاسم وسعد دحلب ،وإذا كان ىذا األخري مازال يف السجن يعوض دبالك.

 -3تحليل تعداد جيش التحرير وتسليحه:
حسب التقارير الفرنسية كانت امكانات جيش التحرير بتاريخ  15أوت 1956م كاآليت:
حسب قترير مؤدتر الصومام فإ ّن تعداد جيش التحريريف ثالث واليات كان  4300جنديّ ،أما
التقرير الفرنسي فيشري إىل ان العدد يًتاوح ما بني  3200و 4000جندي.
 المسبّلون :يشريتقرير الثورة يف مؤدتر الصومام إىل ان عدد ادلسبلني ىو  9570مسبّل ،بينما التقاريرالفرنسية تشري إىل  6000آالف مسبّل(.)9

 -السالح :التقارير الفرنسية تشري إىل أ ّن األسلحة ادلتطورة جليش التحرير كانت  25بندقية FMو500

بندقية  PMو 1300بندقية حربية و  6000بندقية صيدّ ،أما تقرير مؤدتر الصومام يشري إىل أ ّن سالح
جيش التحرير يتمثل يف  14بندقية  FMو 196بندقية  PMو 704بندقية حربية و  6025بندقية
صيد.
من خالل ىذه ادلعطيات نالحظ اختالفات واضحة بني تقارير الثورة وتقرير السلطات الفرنسية
فيما يتعلق بعدد اجملندين يف جيش التحرير ويف عدد ادلسبلن وادلناضلني ،وتفسر ادلصادر الفرنسية ان
االختالف يعود اىل ان ادلعلومات اليت أستندت عليها السلطات الفرنسية يف كتابة التقرير كانت ما بني
 15جوان و 15جويلية 1956م أي قبل شهر من انعقاد مؤدتر الصومام.
وديكن أن نقارن ىنا بني تقارير الثورة والتقارير الفرنسية حول عدد اجملندين والسالح.
 -الوالية الثالثة :بالنسبة للوالية الثالثة تشريالتقارير الفرنسية إىل أ ّن عدد جنود جيش التحرير يًتاوح ما

بني  3000و 3500جندي وادلسبلني  3500مسبّل ديتلكون  10بنادق  FMو 400بندقية PM
و 1000بندقية حربية و 4000بندقية صي ( )10د.
ويف ادلقابل يشري تقرير الثورة يف مؤدتر الصومام إىل أ ّن عدد جنود جيش التحرير كان 3100
رلاىد وادلسبلني  7470مسبل ديتلكون  08بنادق  FMو 106بندقية  ،PMو  404بندقية حربية
و 4425بندقية صيد.
 -الوالية الرابعة  :حسب التقارير الفرنسية كان عدد جنود جيش التحرير ما بني

 1400و1500

جندي وعدد ادلسبلني  2000مسبل ديتلكون  09بنادق  FMو 200بندقية  PMو 400بندقية
حربية و 1000بندقية صيد.
ّأما تقارير الثورة تشري إىل أ ّن عدد جنود جيش التحرير يقدر بـ  1000رلاىد وادلسبلني  1500مسبل
ديتلكون  05بنادق  FMو 80بندقية  PMو 200بندقية حربية و 1500بندقية صيد(.)11

 -الوالية السادسة :تشري التقارير الفرنسية إىل أ ّن عدد جنود جيش التحر ير كان ما بني  200و500

جندي وادلسبلني  1000مسبل ديتلكون بندقية  FMو 30بندقية  PMو 60بندقية حربية و 1000
بندقية صيد(.)12
رلاىدا وادلسبلني  100مسبل
وتشري تقارير الثورة إىل أ ّن عدد جنود جيش التحرير كان ً 200
ديتلكون بندقية  FMو 10بنادق  PMو 100بندقية حربية و 100بندقية صيد.
ومن خالل ادلقارنة تبدو أ ّن ادلعطيات متقاربة من حيث تعداد جيش التحرير والتسليح اذ كان
التعداد اإلمجايل جلنود جيش التحرير يف ثالث واليات 13870رلاىد ديتلكون  6939قطعة سالح
دبع ّدل قطعة سالح لكل جنديني خاصةً الوالية الثالثة والرابعة.
بالنسبة للوالية اخلامسة حسب التقارير الفرنسية يف تاريخ  17ماي 1956م كان عدد جنود
جيدا
جيش التحرير  2500جندي ديتلكون  2700قطعة سالح وىذا ما يؤكد أ ّن تسليح الوالية كان ً
حبكم ع ّدة معطيات السيما منها اجلغرافية الىت ساعدت على هتريب السالح.
حسب التقارير الفرنسية فإنّو ال توجد فوارق كبرية من حيث عدد اجملندين والسالح فيما يتعلق
بالوالية األوىل والثانية وكان تسليح ىاتني الواليتني جيدا حبكم الدور الذي لعبتو احلدود الشرقية يف رلال
هتريب السالح خاصة عرب الوالية االوىل بينما كانت كل من الوالية الثالثة والرابعة والسادسة تعاين م ن
نقص التموين بالسالح حسب التقارير الفرنسية وكانت الوالية االوىل واخلامسة األوفر حظًا من حيث
التسليح.

 .4مناضلو جبهة التحرير:
حسب الوثائق الفرنسية فإ ّن عدد مناضلي جبهة التحرير قبل انعقاد مؤدتر الصومام كان كاآليت:
 الوالية الثالثة كان عدد ادلناضلني بالوالية  87044مناضل. الوالية الرابعة كان عدد ادلناضلني بالوالية  40000مناضل. الوالية السادسة كان عدد ادلناضلني بالوالية  5000مناضل.ك انالعدد اإلمجايل تقريبًا  132000مناضل ويف أوت 1956م فإ ّن عدد مناضلي الوالية الرابعة
والسادسة تضاعف بسبب توسع الوالية الثالثة إ ىل الغرب ليصل العدد اإلمجايل إىل  200000مناضل
وىؤالء ادلناضلني مل يكونوا مسلحني وكان عدد األشخاص القادرين على محل السالح يف الوالية الرابعة
والذين تًتاوح أعمارىم ما بني  15و 50سنة يصل إىل  670000شخص (.)13
ويف ناحية بوجي كان عدد القادرين على محل السالح  160000شخص وكان العدد اإلمجايل ما بني
الوالية الثالثة والرابعة والسادسة يصل إىل  850000رجل بني  15و 50سنة ،وكان عدد مناضلي جبهة
التحرير يشكلون نسبة  % 25من العدد اإلمجايل لألشخاص القادرين على محل السالح  .ويف نظر
التقارير الفرنسية فإ ّن تقرير مؤدتر الصومام حول تعداد جيش التحرير وتسليحو كان مبالغ فيو وكان دلناضلي
جيش التحرير الدور البارز واألساسي يف الثورة (.)14
.الجانب المالي:

كانت األموال ادلوجودة خبزينة الثورة معتربة السيما ادلوجودة بالوالية الثالثة وكانت العائدات ادلالية
تقدرب 110مليون فرنك فرنسي قدمي شهريًا وكانت عائدات الوالية اخلامسة قريبة من ىذا ادلع ّدل ،وكان
متكتما على ميزانية الوالية.
العريب بن مهيدي حسب التقارير الفرنسية
ً

 .5قراءة في المجلس الوطني للثورة ولجنة التنسيق والتنفيذ:

حسب التقارير الفرنسية وتقارير الثورة صلد اختالفًا طفيفا يف امساء اعضاء رللس الثورة

 االعضاء الدائمون  :بالنسبة للعضو رقم  09يشريالتقرير الفرنسي اىل عيسات إيدير واإلسكندروالتقرير اجلزائري يشير إىل عيسات إيدير فقط ويضيف التقرير الفرنسي اسم اإلسكندر.

 -االعضاء المؤقتون :بالنسبة للعضو رقم  08يشري تقرير الصومام إىل جباوي زلمدّ ،أما التقرير الفرنسي

يقول مراد وجباوي زلمد وسي الشريف  .ويذكرالتقرير اجلزائري بالنسبة للعضو رقم  09اسم مالك
التقريرالفرنسي يذكر اسم ميشال ومالك والعضو رقم  10يذكر التقرير اجلزائري اسم دحلس سعد ويذكر
التقريرالفرنس اسم السعيد ودحلس سعد،وبانسبة للعضو رقم  11يشري التقرير اجلزائري إىل االحتاد العام
12
للعمال اجلزائريني  U.G.T.Aوالتقرير الفرنسي يذكر زلساس وشلثل عن االحتاد ،والعضورقم
يشريالتقرير اجلزائري االحتاد العام للعمال اجلزائريني  U.G.T.Aوالتقرير الفرنسي يذكر  JESUSوشلثل
عن االحتاد  U.G.T.Aو بالنسبة للعضورقم  13يذكر التقرير اجلزائري اسم الوانشي صاٌف وا لتقرير
الفرنسي يشري إىل جون  JEANوالوانشي صاٌف.

 -لجنة التنسيق والتنفيذ :ديكن أن يكون اسم السعيد دحلس الوارد يف التقارير الفرنسية ىو نفسو دحلب

حسب الطرح الفرنسي.

وضعية األعضاء الحاليين في المجلس ولجنة التنسيق:

أ /االعضاء الدائمون :

 -1مصطفى بن بولعيد :استشهد قبل انعقاد مؤدتر الصومام ،والسؤال ادلطروح دلاذا ورد امسو؟.
 -2زيغود يوسف :استشهد بعد انعقاد مؤدتر الصومام.

المعتقلون :رابح بيطاط ،زلمد بوضياف ،آيت أمحد حسني ،خيضر زلمد ،امحد بن بلة.

في الداخل:

 -3كرمي بلقاسم الوالية الرابعة.
 -4عمر أوعمران الوالية الرابعة.
 -5زلمد العريب بن مهيدي (يف ادلغرب).
 -7عبان رمضان منطقة اجلزائر.
 -8بن يوسف بن خدة منطقة اجلزائر.
 -14دلني زلمد يف القاىرة.
 -16توفيق ادلدين
 -17يزيد زلمد بدالً عن آيت أمحد يف مهمة بأمريكا اجلنوبية ومن احملتمل تنقلو إىل نيويورك حلضور دورة
األمم ادلتحدة.

 -15عباس فرحات.
وضعية غير معروفة

 -9عيسات إيدير.

ب /االعضاء المؤقتون:

 -1نائب بن بولعيد.
 -2بن طوبال خلضر (الوالية الثانية).
 -3زلمدي السعيد (الوالية الثالثة).
 -4دىيلس سليمان (الوالية الرابعة).
 -5علي مالح (الوالية السادسة) (.)15
 مهمة يف أمريكا اجلنوبية واألمم ادلتحدة رقم  16فرنسيس أمحد. مكتب جبهة التحرير يف دمشق عبد اٌفميد مهري رقم .15 مكتب جبهة التحرير بتونس أمحد زلساس رقم .11 شلثل جبهة التحرير يف ادلغرب الثعاليب الطيب رقم .14وضعيات غير معروفة:

 -5بوالصوف عبد احلفيظ.
 -7بن حيي.
 -8جباوي زلمد ردبا يكون سي الشريف حسب وجهةالنظر الفرنسية الوالية السادسة.
مراد ديكن أن يكون بن عودة عمار ادلدعو (سي عمار) وادلدعو الرائد مراد الوالية الثانية.
 -9مالك (أو ماليك) ميشال.
 -10دحلس سعد او دحلب السعيد.
 -13الوانشي صاٌف جون  JEANىو شلثل جبهة التحرير يف باريس .
 -17سي إبراىيم.

التعديالت التي طرأت على مؤسسات الثورة بعد مؤتمر الصومام

.مؤتمر القاهرة  20إلى  28أوت 1957م

إعادة هيكلة المجلس الوطني للثورة ولجنة التنسيق والتنفيذ مؤتمر القاهرة

1957م
أمسائىم:

 20إلى  28أوت

اجتمع اجمللس الوطين للثورة يف القاىرة ما بني  20و 28أوت 1957م حبضور األعضاء اآلتية

نفيذ.
 عبّان رمضان :عضو جلنة التنسيق والت

 كريم بلقاسم :عضو جلنة التنسيق والتنفيذ.

 بن خدة بن يوسف :عضو جلنة التنسيق والتنفيذ.
 سعد دحلب :عضو جلنة التنسيق والتنفيذ.
 لمين دباغين :رئيس مندوبية اخلارج.

 عمر أوعمران :مندوب عسكري يف اخلارج.
 الشريف محمود :قائد الوالية األوىل.

 بن طوبال لخضر :قائد الوالية الثانية.
 دهيلس سليمان :قائد الوالية الرابعة.

 بوالصوف عبد الحفيظ :قائد الوالية اخلامسة.
عمار :قائد والية سوڤ أىراس.
 العسكري ّ
 لعموري :الوالية األوىل.

 بومدين :الوالية اخلامسة.

 عمار بن عودة :تنظيم جبهة التحرير يف تونس.

 مزهودي إبراهيم :تنظيم جبهة التحرير يف تونس.
 فرحات عباس :مندوب سياسي باخلارج.

 فرنسيس أحمد :مندوب سياسي باخلارج.
 ثعالبي الطيب :مندوب سياسي باخلارج.
 توفيق المدني :مندوب سياسي باخلارج.

 يزيد محمد :مندوب سياسي باخلارج.

()16

 مهري عبد الحميد :مندوب سياسي باخلارج.
اعتمادا على أمساء احلاضرين ومقارنة بت شكيلة اجمللس الوطين للثورة اليت انبثقت عن مؤدتر
و ً
الصومام  20أوت 1956م فإ ّن ىناك العديد من األمساء كانت غائبة يف مؤدتر القاىرة ،ومن ىؤالء
الغائبني:
بيطاط رابح ،عيسات إيدير ،زلمد بوضياف ،آيت أمحد حسني ،زلمد خيضر ،أمحد بن بلة
وىؤالء ينتمون إىل األعضاء الرمسيين.
زلمد جباوي ،دوم أمحد ،صاٌف الونشي (ادلؤقتون)
مالح على ادلدعو سي الشريف (عضو مؤقت) قائد الوالية السادسة استشهد.
 زلمدي السعيد ادلدعو ناصر ،وزلساس وڤايد مولود ادلدعو رشيد عبد العزيز مل تكن ذلم تعيينات ومليلتقي األعضاء اجملتمعني يف مؤدتر القاىرة هبؤالء األشخاص.
ومن جهة أخرى فإ ّن األعضاء اجلدد يف اجلهاز دتوقعوا بسهولة ونذكر زلمود الشريف (العضو
دائم) ولعموري (العضو ادلؤقت ) عن الوالية األوىل ،وبومدين (العضو ادلؤقت ) الوالية اخلامسة وبوالصوف
عبد احلفيظ (العضو الدائم) الوالية اخلامسة ،وعمار العسكري والية سوڤ أه راس .ومل يكن عمريوش من
األعضاء احلاضرين ،ومل يذكر يف قيادة الوالية الثالثة ،وكذلك االحتاد العام للعمال اجلزائريني الذي مل يكن
من احلاضرين.
نتائج مؤتمر القاهرة:

كانت نتائج ادلؤدتر منصبة على ادلسائل األساسية للثورة وتنظيم الداخل ،وقد خرج ادلؤدتر بقرارات
ىامة منها:
سياسية وعسكرية ّ

 -1بالنسبة للمجلس الوطني للثورة ولجنة التنسيق والتنفيذ:

 توسيع تشكيلة اجمللس الوطين للثورة؛ حيث أصبح عدد األعضاء  54عضو دائم منذ انعقاد مؤدترعضوا جديد يف اجمللس الوطين للثورة.
القاىرة ،وكان من ادلقرر أن تعني جلنة التنسيق والتنفيذ ً 20
 -يكونوا معروفني بانتمائهم ادلسبق اجمللس الوطين للثورة ،أي  22الذين حضروا مؤدتر القاىرة.

أيضا التسعة أعضاء القدامى للمجلس الوطين للثورة ادلسجونني وىم  :بيطاط رابح -عيسات
 تضم ًإيدير -بوضياف زلمد -آيت أمحد حسني -زلمد خيضر -أمحد بن بلى -زلمد لبجاوي -دوم أمحد-
الوانشي صاٌف.
أيضا الثالث أعضاء الغائبني عن مؤدتر القاىرة زلمدي السعيد ،ومحساس أمحد ،وڤايد مولود،
 كما تضم ًعضوا.
أي دبجموع أربعة وثالثني ً
عضوا سيتم تعيينهم من ضمن ىؤالء ،ومن احملتمل أن يك ونوا عمريوش وبعض
يبقى إ ًذا ً 20
القادة العسكريني للجان الوال يات أو قادة ادلناطق والقادة قاسي وإيدير مولود وواحد أو اثنان من شلثلي
فيدرالية جبهة التحرير يف فرنسا مثل عباس تركي واالحتاد العام ( )U.G.C.Aوشلثل إضايف عن االحتاد
العام للعمال اجلزائريني (.)17
أصبحت جلنة التنسيق والتنفيذ مشكلة من تسعة أعضاء دائمني وىم:
عبان رمضان عضو سابق يف اللجنة وكرمي بلقاسم عضو سابق ،ودلني دباغني رئيس مندوبية اخلارج وعضو
سابق عمر أو عمران مندوب عسكري باخلارج عضو سابق ،خلضر بن طوبال القائد السابق للوالية الثانية،
وبوالصوف عبد احلفيظ القائد السابق للوالية اخلامسة.
باإلضافة إىل األعضاء الس ابقني ادلعروفني كالشريف زلمود القائد السابق للوالية األوىل الذي
تربطو عالقة جيدة بعباس فرحات ومع أعضاء مجعية العلماء وفرحات عباس ،وكذلك عبد احلميد مهري
مندوب جبهة التحرير الوطين بسوريا.
ومن أجل التذكير :أمحد بن بلة ،خيذر زلمد ،آيت أمحد حسني ،رابح بيطاط أعضاء شريفين.

 -2إعالن التضامن مع األعضاء الغائبني القدامى ادلسجونني وادلوجودين ضمن القائمة الشرفية للجنة
التنسيق والتنفيذ وكذلك اجمللس الوطين للثورة.

 -3البحث عن ادلصاحلة من أجل وضع هناية للصراع بني قدماء قادة الثورة حىت 1956م (وكان الصراع
أساسا ىو القائم بني عبان رمضان وأمحد بن بلة).
ادلعين ً

 -4يف إطار سلطط ادلنافسة الشخصية ،فإنّو ال توجد أولوية للسياسي علي العسكري وللداخل على اخلارج
(.)18

 -5ويف إطار سلطط النظام ادلستقبلي للجزائر فإ ّن اذلدف ىو إقامة مجهورية جزائرية دديقراطية شعبية دون
األساسي للدين اإلسالمي.
ة
أن ننسى ادلبادئ

مطروحا.
 -6بالنسبة للمبدأ الذي من خاللو دتوقعت جلنة التنسيق والتنفيذ يف الداخل مل يعد
ً

 -7مت إبعاد كل من بن خدة بن يوسف ،وسعد دحلب من جلنة التنسيق والتنفيذ ألسباب رلهولة.

 -8إ ّن التوافق بني السياسي والعسكري والداخل واخلارجي من شأنو خدمة ا لنشاط الثوري يف الداخل،
مهمة جلنة التنسيق والتنفيذ.
والذي يساىم يف صلاح ّ
وىذا االتفاق من شأنو دحض األفكار السابقة القائلة بأ ّن الثورة ال ديكن أن تسري إالّ بقاعدة
أولوية الداخل على اخلارج .

 -9كما فقد تكتل القبائل يف جلنة التنسيق والتنفيذ سيطرتو على اللجنة بعد ىيكلتها ،وىذا ال ينفي أ ّن
خصوصا حبكم أ ّن اجمللس الوطين للثورة قد
بعض العناصر مازالت ذلا كلمتها يف اللجنة مثل عبّان رمضان
ً
اجتمع يف القاىرة وليس يف تونس أو يف ادلغرب األقصى فإ ّن ذلك يعين أ ّن الثورة الزالت ختضع للمؤدترات
ادلصرية حسب وجهة النظر الفرنسية ،كما أ ّن تعيني السيد عبد احلميد مهري ادلمثل السابق جلبهة التحرير
الوطين يف دمشق يف جلنة التنسيق والتنفيذ يدعم املوقف السوري كحليف للثورة اجلزائرية.
كما أ ّن التعديل يف قيادة جبهة التحرير ال يعين التغري يف التوجو ولكن ىو دليل إسرار على
ادلواصلة ،والشكل اًف ديد الذي ظهر بو اجمللس الوطين للثورة وجلنة التنسيق والتنفيذ يبني من جهة عودة
التوازن بني األطراف اليت كانت دلدة طويلة متصارعة ومن جهة أخرى جيسد الدعم ادلصري والسوري للثورة
اجلزائرية باإلصافة إىل الدعم ادلغاريب للقضية اجلزائرية.
خاتمة
استطاع مؤدتر الصومام ىيكلة الثورة اجلزائرية حيث وضع اسس جديدة للقيادة السياسية والعسكرية ذلك
من خالل ادلؤسسات اجلديدة اليت ظهرت كاجمللس الوطين للثورة وجلنة التنسيق والتنفيذ وكذلك التقسيمات

العسكرية اجلديدة وتنظيم جيش التحرير واستطاعت الثورة معاجلة بعض اخلالفات الىت طرأت يف م ؤدتر
الصومام من خالل مؤدتر القاىرة الذي حاول تقريب وجهات النظر واعادة ىيكلة الثورة اجلزائرية
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