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اللجنة الثورية للوحدة والعمل ودورها يف األزمة احلزبية حلركة االنتصار للحرايت الدميقراطية
( 23مارس  01 - 1954نوفمرب )1954

الدكتور عبد املالك بوعريوة ،قسم العلوم اإلنسانية ،جامعة أدرار
اتريخ االستالم2020/12/14:

اتريخ القبول2020/12/22.

اتريخ النشر2020/01/30 :

امللخص:
يتناول هذا املقال ابلدراسة والبحث الدور الذي أدته "اللجنة الثورية للوحدة والعمل" ( )C.R.U.Aاليت ظهرت يف  23مارس
 ، 1954يف األزمة الداخلية لـ"حركة االنتصار للحرايت الدميقراطية" بني املصاليني واملركزيني ،وما عرفته من تطورات يف مواقفها من الطرفني،
كما يسلط الضوء على تلك اخلطوات اجلريئة اليت قام هبا أعضاء هذه اللجنة لتجسيد البعد الثوري ،بعيدا عن الطرفني املتنازعني ،من خالل
اجتماع االثنني والعشرين هناية جوان  ، 1954الذي انبثقت عنه جمموعة الستة اليت فجرت الثورة التحريرية املباركة ،وأعلنت عن أتسيس
جبهة التحرير الوطن يف األول من نوفمرب .1954
Résumé:
Le présent article aborde, par l'étude et l'analyse, le rôle qu'a joué le C.R.U.A,
Comite Révolutionnaire pour l'unité et l'action, crée le 23 mars 1954, dans la crise
interne éclatée au sein du M.T.L.D, Mouvement pour le Triomphe des Liberté
Démocratiques fin 1953. Aussi, il retrace l'évolution de ses positions a l'égard des
deux belligérants," Messalistes" et " centralistes", ainsi que le processus qui a abouti
au déclenchement de l'action armée, à savoir: la réunion du " comité des 22 ", puis
l'élection du " Groupe des six ", et enfin la création du front de Libération National qui
a déclenché la Révolution du 1er novembre 1954.

مقدمة:
اجتهت معظم الكتاابت التارخيية اليت تناولت أزمة حركة االنتصار للحرايت الدميقراطية هناية عام  1953ومطلع  1954إىل تكريس
فكرة مفادها أن "اللجنة الثورية للوحدة والعمل"( ،)C.R.U.Aاليت ظهرت يف 23مارس  ،1954أبن هذه اللجنة حاولت أن تقرب
وجهات النظر بني املركزيني واملصاليني ،ملتزمة احلياد بني الطرفني ،حفاظا على وحدة احلزب ومساره الثوري ،الذي بلغ مرحلة النضج يف هذه
املرحلة من النضال.
والواقع أن هذه الكتاابت ال خترج -يف نظران -عن سياق متجيد اجملموعة املؤسسة جلبهة التحرير الوطين ،اليت فجرت الثورة التحريرية
املباركة يف األول من نوفمرب  ، 1954ومن مت متجيد هذه األخرية يف نظر هؤالء ،على الرغم من أن املوضوعني خمتلفني ،وال يصح اخللط بني
ما قامت به اللجنة املذكورة قبل إعالهنا الكفاح املسلح وما قامت به بعد ذلك.
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ان طالقا مما سبق ،سأحاول يف هذا املقال رصد ومتابعة خمتلف التحركات اليت قام هبا أعضاء "اللجنة الثورية للوحدة والعمل" قبيل وبعد
أتسيس هذه اللجنة ،حماوال الوقوف على مظاهر االحنياز واحلياد فيما قامت به من دور بني املركزيني واملصاليني ،بكل املوضوعية اليت يتطلبها
البحث العلمي األكادميي ،وذلك من خالل العناصر اآلتية:
 مقدمة 1ظهور اللجنة الثورية والعمل يف 23مارس  1954وأهدافها املعلنة.
 2االحنياز لصف املركزيني على حساب املصاليني و أثره.
 3السعي لتربير االحنياز وتصحيح املسار.
 4اجتماع االثنني والعشرين أواخر جوان .1954
 5مصري اللجنة الثورية للوحدة والعمل.
 اخلامتة -1ظهور اللجنة الثورية للوحدة والعمل يف 23مارس  1954وأهدافها املعلنة:
أدى طرح مصايل احلاج ملشكلة اخلالف القائم بينه بني غالبية أعضاء اللجنة املركزية على القاعدة النضالية يف ديسمرب  ،1953إىل
انتشار خرب هذا اخلالف على أوسع نطاق يف غضون الفصل األول من عام  ،1954واىل احنياز األغلبية الساحقة إىل صفه يف اجلزائر
وفرنسا مبن فيهم عناصر املنظمة اخلاصة.1
إال أن ما ينبغي تسجيله ،أن عناصر هذه األخرية ال يقدمون نفس التحليل لالزمة احلزبية اليت كانت قائمة؛ فهم جيمعون على ضرورة
تكوين أداة عسكرية ،والدخول دون مماطلة يف الكفاح املسلح ،لكن آراءهم ختتلف عندما يتعلق األمر حبصر املسؤوليات حول االنقسامات
2
والتناحر الذي كان احلزب يعيشه.
ففي الوقت الذي جند فيه ثوار منطقة القبائل حيملون املسؤولية الكاملة إىل اللجنة املركزية ،جند العناصر املختفية يف فرنسا ،وعلى رأسها
حممد بوضياف مسؤول التنظيم يف احتادية احلزب هناك ،ومساعده مراد ديدوش ،يتهمون مصايل صراحة ،بينما جند فريقا اثلثا ،يتوزع بني
مجاعة القاهرة والعناصر اهلاربة ،يدعوا إىل احلياد املطلق بني اجملموعتني املتصارعتني ،وهذا االنقسام مل مينع بوضياف وجمموعته من مل شتات
العناصر املتشددة املعادية لرئيس احلزب ،حتت غطاء إصالح ذات البني ورأب الصدع بني الطرفني املتنازعني،3
كان خروج األزمة احلزبية من القيادة إىل القاعدة النضالية نقطة حتول هامة يف مسار ح.ش.ج  -ح.ا.ح.د ،ألن ذلك سرع

األحداث ،ورسم الطريق مليالد حركة جديدة مجعت التيار الراديكايل مرة أخرى؛ حيث كتب حممد بوضياف 4يف هذا الشأن ما يلي)...(" :
11

حممد حريب :اجلزائر  1962-1954جبهة التحرير الوطين األسطورة والواقع ،تر ،كميل قيصر داغر ،ط ،1مؤسسة األحباث العربية ،بريوت ،لبنان  ،1983ص .89

 2حممد حريب :الثورة اجلزائرية سنوات املخاض ،موفم للنشر والتوزيع ،اجلزائر  ،2006ص .62
 3املصدر نفسه :ص .62

 4حممد بوضياف :التحضري ألول نوفمرب  ،1954تر ،العريب كبوية ،دار اخلليل القامسي ،اجلزائر  ،2010ص
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وكمسئولني عن املنظمة (اخلاصة) أعلمناه بواسطة فياليل أبننا كمناضلي القاعدة (خالفاً ألعضاء هيئات القيادة) سنبقي يف مناصبنا

دون أن ننحاز ألحد ،إذا التزم مصايل من جهته حبسم النزاع يف األوساط القيادية ،"...لكن مصايل مل يلتزم مبا طلب منه ،مما جعل
األزمة خترج عن اإلطار التنظيمي ،لتنتقل إىل قارعة الطريق -كما عرب عن ذلك املناضل عيسى كشيدة ،-وتضرب وحدة احلزب ،فكان
لذلك انعكاسات خطرية على سرية املناضلني ذاهتا؛ حيث وجد مناضلون عانوا احملن والصعاب أنفسهم متخندقني يف معسكرين متعارضني،
ويتصرفون تصرفات تسيء إىل مسعة احلزب وماضيه النضايل املشرف ،1وهذا ما هيأ الظروف لتحرك عدد من أعضاء املنظمة اخلاصة يف
احتادية احلزب بفرنسا ،فاجتهوا إىل تنظيم أنفسهم لتجاوز الوضع الذي أصبح يهدد قرابة الثالثني سنة من النضال والتفاين من أجل التوعية
الوطنية وتنظيم الشعب.2
يف هذا اإلطار يواصل نفس املصدر قائال )...(" :3كنت وقتها ابحتادية احلزب بفرنسا مكلفاً ابلتنظيم ،ومع ذلك بقيت على

اتصال دائم بعناصر املنظمة اخلاصة سابقاً والذين بقوا داخل البالد ،وقد بلغنا أن البعض منهم أتثروا ابلدعاية املصالية ،حىت أهنم

أصبحوا يفكرون يف االحنياز إىل رئيس احلزب ،وبناءاً على ذلك أعربت عن رغبيت يف الدخول إىل اجلزائر ،حتت غطاء رد هذه
«العناصر الضالة» إىل الطريق الصواب ،وصادف ذلك رغبة قيادة اللجنة املركزية يف استدعائي إىل اجلزائر للحيلولة دون احنياز
العناصر الباقية من املنظمة اخلاصة إىل صف املصاليني ...فدخلت البالد يف بداية مارس ."...1954

فشهادة حممد بوضياف تشري صراحة أبن عودته إىل أرض الوطن ارتبطت برغبته يف الوقوف يف وجه الدعاية املصالية ،ورد العناصر اليت
تريد االحنياز إىل صف مصايل ،ومن مت فإن موقفه يبدو يف نظران ،ومنذ الوهلة األوىل ،منحازاً لصف اللجنة املركزية ،هذه األخرية اليت كانت
تريده يف اجلزائر للقيام ابلعرض املذكور.
وال شك أن اختيارها له مل يكن مبحض الصدفة ،وإمنا يرجح أن يكون أمراً مدروساً ،ألن التحركات واجملهودات اليت بذهلا أفضت إىل
خلط األوراق املصالية من جديد ،بعد أن عجزت هذه اللجنة عن مواجهة الضغط املصايل.
وحسب عيسى كشيدة ،فإن بوضياف عاد من فرنسا يوم  11مارس  ،1954حامالً لرسالة بعنوان "نداء احلكمة" وهي وثيقة أعدهتا
جمموعة من مسؤويل حركة االنتصار ،ومنهم راجف بلقاسم ،وبن حبيلس عبد املالك وأمحد مهساس ،وتدعو هذه الوثيقة إىل تبين احلياد
اإلجيايب ،إال أن ما يسجل أن بوضياف كان منذ البداية خيتلف يف تصوره عن جوهر هذا النداء ،4ويف هذا اإلطار أكد لنا أمحد مهساس أن
هذا األخري مل حيرتم ما مت االتفاق عليه بفرنسا ،حينما دخل أرض الوطن ،مما أدى إىل تكريس الشقاق من جديد.5
وقد أكد حممد حريب الذي كان يعيش أجواء االنقسام بفرنسا ،أن أمحد مهساس وبعد أن الحظ هذا االحنراف حذر من ذلك ،وسعى
رفقة بلقاسم راجف وصايف بوديسة إىل تكوين تيار حمايد حقاً ،لكن جهود هؤالء بقيت دون جدوى.6
ابشر بوضياف حتركاته يف كل االجتاهات مبجرد دخوله إىل اجلزائر ،فاتصل ابلعديد من إطارات احلزب املمثلني يف مسؤويل الوالايت
والدوائر ،حماوالً إقناعهم مبشروعية مسعاه ،حااثً إايهم على االنضمام إىل جمموعة الثوريني ،فتوصل بدعم من مصطفى بن بولعيد ،وأتييد من
 1عيس كشيدة :مهندسو الثورة ،شهادة ،تر ،موسى أشرشور ،تقدمي عبد احلميد مهري ،منشورات الشهاب ،اجلزائر  ،2003ص ص .61 ،60
 2بن يوسف بن خدة :شهادات ومواقف ،ط  ،1دار النعمان ،اجلزائر  ،2004ص .159
 3شهادة حممد بوضياف ،نقالً عن حممد عباس :ثوار....عظماء ،شهادات  17شخصية وطنية ،دار هومة ،اجلزائر  ،2003ص.18

 4عيس كشيدة :املصدر السابق ،ص .62
 5شهادة أمحد مهساس للباحث ،مسجلة ابلصوت والصورة ،مبنزله الكائن يف  56شارع ديدوش مراد ،اجلزائر العاصمة  ،2010 -10 -07على الساعة  13و  15د.
6
حتد وصمود ،مذكرات سياسية  ،1962-1945تر ،عبد العزيز بوابكري ،على قسايسية ،دار القصبة ،اجلزائر  ،2004ص.128
حممد حريب :حياة ً
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ديدوش مراد والعريب بن مهيدي ورابح بيطاط ،إىل االتفاق مع اثنني من املسؤولني الرئيسيني للجنة املركزية للحزب ومها :بشري دخلي مسؤول
التنظيم ،ورمضان بوشبوبة املراقب العام للحزب ،على أتسيس"اللجنة الثورية للوحدة والعمل"( ،)C.R.U.Aاليت ظهرت يف  23مارس

 ،1954ويرمي هذا التنظيم املشكل من بوضياف وابن بوالعيد ودخلي وبوشبوبة* إىل إعالن حركة رأي كفيلة حتافظ على وحدة القاعدة
النضالية ومتنعها من االنسياق وراء أي من الطرفني ابلشكل الذي يزيد الضغط ،لفرض مؤمتر وحدوي ينقذ احلزب من االنقسام ،1لقد أعلن
هذا التنظيم منذ البداية ،أبن اهلدف الرمسي والعلين من أتسيسه ،هو رأب الصدع بني الطرفيني املتنازعني ،وعدم ترك املناضلني ينجرون وراء
اخلالفات اليت طفت على السطح ،لضمان التماسك الداخلي ،وتزويد احلزب بقيادة ثورية ،للقضاء على االستعمار الفرنسي ،وهذا حسب
ما ورد يف خمتلف املصادر؛ 2حيث نقرأ يف وثيقة إعالن أتسيسها 3ما يلي )...(" :اجتمع لفيف من املسؤولني النزهاء الذين مل يضطلعوا

أبية مسؤولية يف النزاع القائم يف الوقت احلاضر ،لدراسة هذا املوقف من أجل إجياد حل دائم له ومالئم لكافة.....فقد قرروا العمل

على إنقاذ تنظيم احلزب من الدمار...من أجل:
محاية وحدة احلزب.

الدعوة إىل عقد مؤمتر ميثل احلزب كله متثيالً حقيقياً.
الضرورة القصوى جتعل حزبنا أداة ثورية فعالة ،يتحتم علينا إىل جانب أحزاب األخوية يف املغرب وتونس أن نعجل ابلقضاء على

االستعمار الفرنسي."...

فالوثيقة تنفي عن أصحاهبا أية مسؤولية فيما يعيشه احلزب من انقسام وتناحر ،وتعلن صراحة عن أهدافها النبيلة ،املتمثلة يف إصالح
ذات البني بني خمتلف االجتاهات ،والدفع ابحلزب إىل اهلدف األمسى ،الذي أسس من أجله وهو الثورة على االستعمار النتزاع احلرية
واالستقالل ،فهل مت االلتزام هبذه األهداف األساسية كما أعلن عنها دون احنياز لطرف على حساب اآلخر؟ وما أثر مواقف هذه اللجنة
على املستقبل القريب للحزب؟.
 -2االحنياز لصف املركزيني على حساب املصاليني وأثره:
للوقوف على هذه الوضعية ،واإلجابة على السؤال املطروح ،ينبغي علينا تتبع جممل األعمال واألنشطة واملساعي اليت بذهلا أعضاء هذه
اللجنة ،ومواقفهم من طريف النزاع ،انطالقاً من اإلعالن الرمسي عن ميالدها يوم  23مارس  ،1954إىل غاية هناية مسريهتا اليت اختلف حول
اترخيها* ،وذلك لنتمكن من رسم صورة واضحة املعامل عنها ،ومن مت احلكم عليها ابملوضوعية اليت يتطلبها البحث العلمي األكادميي.

* رغم اتفاق جل املصادر واملراجع على عضوية هؤالء يف اللجنة الثورية للوحدة والعمل ،فإن بن يوسف بن خدة يذكر أن أعضاء اللجنة املركزية الذين كانوا أعضاء فيها يف البداية هم :حلول حسني،
سي دي علي عبد احلميد ،وحممد دخلي ،ليتم االتصال بعدها مبصطفى بن بوالعيد (أنظر بن يوسف بن خدة :شهادات...وموافق ،املصدر السابق ،ص.)184

 1عيسى كشيد :املصدر السابق ،ص.63

 2شهادة حممد بوضياف ،نقالً عن حممد عباس :ثوار...عظماء ،املرجع السابق ،ص ص .20 ،19
عيسى كشيدة :املصدر السابق ،ص.64
شهادة أمحد مهساس للباحث ،املصدر السابق.
 3ينظر نص الوثيقة كامال يف :رابح بلعيد« :اتريخ اجلزائر احلديث اللجنة الثورية للوحدة والعمل ( )C.R.U.Aكتاب رسالة األطلس املسلسل ،احللقة  ،54أسبوعية رسالة األطلس ،العدد ،147
ابتنة ،اجلزائر من  21إىل  27جويلية  ،1997ص.»11
* يرى حممد حريب أن اللجنة الثورية مل يعد هلا وجود رمسي بعد  20جوان  ، 1954أي ابنعقاد اجتماع جمموعة االثنني والعشرين ( ينظر :حممد حريب :جبهة التحرير الوطين األسطورة والواقع ،املصدر
السابق ،ص ،)109بينما يرى عيسى كشيدة أن حلها مل يتقرر إال يوم  23أكتوبر  ،1954حينما سلم املشعل جلبهة التحرير الوطين ( ينظر عيسى كشيدة ،املصدر السابق ،ص.)54
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تتفق جل املصادر1على أن التاريخ الذي ظهرت فيه اللجنة الثورية للوحدة والعمل كان حساساً جداً ،ومل يكن يف صاحل الطرف املصايل
على اإلطالق؛ إذ كان ذلك قبيل تسليم اللجنة املركزية أمام ضغط القاعدة ،وتنازهلا عن صالحياهتا لرئيس احلزب ،وإعطائه قسماً من املالية
لتحضري املؤمتر يف أجل أقصاه ثالثة أشهر ،وهذا أمام تعاظم موجة املؤيدين له ،واعرتافها بفشلها على املستوى القاعدي ،مما اضطرها إىل
التنازل ملصايل عن صالحياهتا خبصوص حتضري املؤمتر ليتوىل أنصاره إعداده كما يشاء ،2وقد اعترب بلعيد عبد السالم 3هذا املوقف مبثابة
استقالة مجاعية ضمنية ،ومن مت فقد عاد إىل سطيف ليخرب مناضليها يف مجعية عامة ،أبن اللجنة املركزية فضلت التضحية بنفسها ،بدل
التضحية ابحلزب ،وحتمل اهلزمية حىت ال تكون سبباً يف تصدع وحدة احلزب ،إال أن واقع األمر مل يكن كما ذكره بلعيد عبد السالم ،وإمنا
كانت اللجنة املركزية على علم بتحركات بوضياف ومجاعته ،السيما املناضلني حلول حسني ،وسيدعلي عبد احلميد ،الذين كاان على اطالع
بتأسيس اللجنة الثورية.4
بل ان حممد حريب يذكر ،أبنه وقبيل اإلعالن عن أتسيسها ،ازدادت شكوكه حول اختيارات اللجنة املركزية ،اليت كانت تدعو اإلطارات
إىل ترك مناصبهم ،جبعل الديناميكية الشعبية يف خطر فنقل انشغاله إىل أحد أعضائها ،وهو حممد يزيد ،الذي كان يثق فيه كثرياً ،فطمأنه هذا

األخري حسب ما أورد بقوله " :سنقوم إبرسال لغم يف اجتاه مصايل (يف إشارة إىل إنشاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل) ،مضيفاً «قريباً
5
ستدخل األوزان الثقيلة اللعبة (يقصد "ابألوزان الثقيلة" قدماء املنظمة اخلاصة)".
كما ذكر بلعيد عبد السالم ،6أنه حينما عاد إىل اجلزائر العاصمة ،بعد حضوره اجلمعية العامة بسطيف ،التقى اببن يوسف بن خدة،
فسأله عن حقيقة األمر ،فأعرتف له ببساطة أبن اللجنة املركزية كانت على علم مبا حيدث ولكنها فضلت التكتم على املسألة.
وما ميكن استنتاجه من خالل الشهادات اليت عرضناها ،أن ميالد اللجنة الثورية للوحدة والعمل مل يكن عمالً غريباً عن اللجنة املركزية،
وإمنا كان بعلمها ،وقد أكد عبد احلميد مهري أن ميالدها كان مبساعدهتا ومباركتها ،7مما يعزز الطرح الذي كنا قد أشران إليه ،واملتعلق بقضية
اختيارها حملمد بوضياف للوقوف يف وجه الدعاية املصالية.
إن ميالد اللجنة الثورية للوحدة والعمل ،فاجأ مصايل احلاج وأتباعه ،وأخلط أوراقهم ،ألن ذلك جعلهم حيسون أبن هذه املبادرة من

احملتمل أن تعيد النظر يف االنتصارات اليت حققوها على اللجنة املركزية ،وهذا ما يفسر حسب بوضياف" 8سخط وضغينة املصاليني

عليهم"  ،واجتاههم إىل تسليط العقوبة عليه ،وعلى زميله رابح بيطاط ،بعد أسابيع قليلة من التاريخ املذكور؛ حيث تعرضا لالعتداء مبحاذاة
جامع كتشاوة ابلقصبة ،من قبل املصاليني ،الذين كانوا يراقبون حتركاهتما واتصاالهتما مع املركزيني ،لتأكيد العالقة القائمة معهم.9

 1شهادة حممد بوضياف ،نقالً عن حممد عباس :ثوار...عظماء ،املرجع السابق ،ص.19

ابن العقون عبد الرمحان بن ابراهيم :الكفاح القومي والسياسي من خالل مذكرات معاصر ،الفرتة  ،1954 – 1947املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر  ،1986ص.455
شهادة بلعيد عبد السالم ،نقالً عن حممد عباس :نداء...احلق ،شهادات اترخيية ،دار هومة ،اجلزائر  ،2003ص.86

 2حممد بوضياف :التحضري األول نوفمرب ،1954املصدر السابق ،ص.39

 3شهادة بلعيد عبد السالم ،نقالً عن :حممد عباس :نداء....احلق ،املرجع السابق ،ص.86
 4شهادة حممد بوضياف ،نقالً عن حممد عباس :ثوار...عظماء ،املرجع السابق.
 5حممد حريب :حياة حتد وصمود ،املصدر السابق ،ص .127
 6شهادة بلعيد عبد السالم ،نقالً عن حممد عباس :نداء...احلق ،املرجع السابق ،ص.86

 7شهاد بلعيد عبد عبد احلميد مهري :يومية الشعب عدد  8392اجلزائر .1990/11/01
 8حممد بوضياف :التحضري األول نوفمرب ،1954املصدر السابق ،ص.39

 9ابسطه أرزقي :مواقف وشهادات عن الثورة اجلزائرية ،إمياانً ابهلل واإلسالم ،دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع ،اجلزائر  ،2009ص.136
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لقد نظر مصايل احلاج إىل اللجنة الثورية للوحدة والعمل ،اليت برزت يف هذا الظرف احلساس ،أبهنا مناورة من اللجنة املركزية ،الستعادة
القاعدة النضالية ،اليت احنازت إليه ،وكسب أغلبيتها ،وقد أسس ذلك لعدائه حملمد بوضياف ومجاعته ،الذين فجروا الثورة يف الفاتح من
نوفمرب  ،11954لذلك فإننا جند املؤرخ اجلزائري حممد حريب ،2يذكر أبن الدور الذي لعبته اللجنة الثورية ،يبدو غامضاً عند التدقيق
والتمحيص فيه ،رغم ما جرت العادة عليه يف اإلشادة واملبالغة عند ذكر دورها السياسي والتارخيي ،ومن انحية أخرى ،كانت على عالقة مع
املركزيني ،مما أسهم يف تضليل املصاليني يف حكمهم عليها ،األمر الذي ترتبت عنه انعكاسات سلبية على توحيد القوى الثورية" ،ولذلك فإنه

يستحيل اليوم على املرء دراسة الصراعات اليت دارت بني جبهة التحرير واملصالني دون الرجوع إىل اخلالفات اليت نشأت عن ظهور

اللجنة الثورية للوحدة والعمل" ،وقد اعترب هذه األخرية حتالفاً بني املركزيني الذين يريدون احتواء التيار املصايل ،حتت غطاء مؤمتر مينحهم

كل الضماانت ،وثوريي املنظمة اخلاصة ،الذين كانوا يدعون إلعادة إرساء وحدة احلزب لشن الكفاح املسلح ،3وهو ما ذهب اليه أمحد
مهساس ،4الذي ذكر أن املركزيني كانوا يسعون يف الواقع إىل اسرتداد التيار اجلديد (يعين الثوريني) واستخدامه ضد مصايل ،وهبذا ميكن القول
أن كل طرف كان يريد استعمال اآلخر يف مواجهة خصمه
وقد أعرتف بوضياف 5نفسه ،أن العالقة اليت كانت تربطهم ابملركزيني يف إطار اللجنة املذكورة ،جعلت املصاليني يتهمونه ومجاعته أبهنم
جمرد لعبة يف يد اللجنة املركزية ،اليت كانت بدورها تشيع ذلك فعالً مما سبب إحراجا للمجموعة أمام احملايدين.
كما أكدت العديد من املصادر،6أبن صحيفة الوطين ،اليت صدر منها ستة أعداد ،كانت انطقة ابسم اللجنة الثورية للوحدة والعمل
ووسيلة تبليغها ،كانت متوهنا اللجنة املركزية ،ابإلضافة إىل كوهنا كانت تسلط انتقاداهتا الالذعة بشكل خاص على مصايل احلاج وأتباعه،
وافتتاحيتها كانت تكتب بقلم حسن حلول العدو اللدود ملصايل ،على الرغم من أهنا كان من املفروض أن تكون صحيفة إعالمية سياسية،
تدافع وتتبىن املواقف احليادية ،وتقوم بتوعية املناضلني ،من خالل شرح خطورة املوقف الذي يعيشه احلزب.7
انطالقاً من هذه املعطيات ،رأى البعض أن هذه اللجنة كرست االنقسام داخل احلزب ،وعمقته بشكل أكرب ،8وأن ذلك يفند فكرة
عدم احنيازها ،ويشكك يف األهداف احلقيقة اليت أنشئت من أجلها ،9ومن مت فإن التخوفات اليت أبداها املصاليون عند ظهورها كانت يف
حملها إىل ٍ
حد ما.

 1شهادة بلعيد عبد السالم ،نقالً عن حممد عباس :نداء...احلق ،املرجع السابق ،ص.87
 2حممد حريب :الثورة اجلزائرية سنوات املخاض ،املصدر السابق ،ص.63
 3حممد حريب :جبهة التحرير الوطين األسطورة والواقع ،املصدر السابق ،ص.90

 4أمحد مهساس« :التحول النوعي للحركة الراديكالية الناجعة ،اللجنة الثورية للوحدة والعمل ( )CRUAجملة الثقافة ،العدد ،86وزارة الثقافة والسياحة اجلزائر مارس أفريل  ،1985ص.20
 5شهادة حممد بوضياف ،نقالً عن حممد عباس :ثوار...عظماء ،املرجع السابق ص .20

 6أمحد مهساس« :التحول النوعي للحركة الراديكالية الناجعة اللجنة الثورية للوحدة والعمل ( ،)CRUAاملصدر السابق ،ص ص  .21 -20حممد حريب :الثورة اجلزائرية سنوات املخاض ،املصدر
السابق ،ص.62
عبد الرمحن بن إبراهيم بن العقون ،املصدر السابق ،ص.403

 7عبد الرمحن بن ابراهيم بن العقون :املصدر السابق ،ص.454
 8إبراهيم لونيسي :مصايل احلاج يف مواجهة جبهة التحرير الوطين خالل الثورة التحريرية ،دار هومة ،اجلزائر  ،2007ص.35
 9حممد حريب :الثورة اجلزائرية سنوات املخاض ،املصدر السابق ،ص .62
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 -3السعي لتربير االحنياز وتصحيح املسار:
والواقع أن تكتل األعضاء الباقني من املنظمة اخلاصة ،ومناصرهتم للجنة الثورية ،ال يعين ابلضرورة تنازل مجيع األطراف عن قناعاهتم،
والتحرك بشكل مجاعي لتطويق اخلالف فقط ،وإمنا ميكن القول أن مواقفهم اختلفت ابختالف وضعية ووجهة نظر كل واحد منهم ،رغم
اتفاقهم على اجلوهر ،وهو ضرورة التكتل املستقل كما أكد لنا ذلك أمحد مهساس 1أحد هؤالء.
من جانب آخر ،حاول أ عضاء هذه اللجنة الدفاع عن أنفسهم بتربير العالقة املريبة اليت ربطتهم ابملركزيني ،حبكم إدراكهم لألثر الذي

تركته؛ فكتب حممد بوضياف 2يف هذا الشأن يقول "( )...ليس أقل فائدة يف هذه النقطة من التطور شرح األسباب اليت دفعتنا إىل
االشرتاك مع املركزيني...األمر الذي ال بد من معرفته هو أنه كان من املستحيل يف مارس  1954ورغم الفوضى اليت كانت تسود

املنظمة اختاذ اتصاالت يف هذه األخرية دون املرور ابإلطارات الدائمني ،الذين كان "دخلي" ابلضبط هو الذي يراقبهم...تتمثل

املشكلة – مادام املصاليون قد انؤوان العداء – يف ربح الوقت مع التمتع ابلوسائل املالية وعتاد الطبع واجملالت اليت كانت حبوزة
اللجنة املركزية ،األمر الذي كان أكثر أمهية هو التوصل إىل استئناف االتصال مبناضلي القاعدة ومن بينهم بعض إطارات املنظمة

اخلاصة...وبفضل ذلك متكنت شخصياً من االتصال بزيغود وبن طوابل وبن عودة."...

وذكر رابح بيطاط 3أن "( )...االتصال ابللجنة املركزية هبدف استعمال الوسائل املادية والبشرية اليت حبوزهتا....وكانت خلفية

اللجنة املركزية يف قبول االتصال ابلعناصر الثورية تتمثل يف حماولة احتوائهم ،فقد اقرتحت عليهم تعيينهم أعضاء فيها ،حىت يتمكنوا

من العمل – من الداخل -إلقناع بقية األعضاء بضرورة الكفاح املسلح ،فإذا قررت أغلبية اللجنة ذلك سار اجلميع اليد يف اليد حنو
الثورة...أننا رفضنا هذا االقرتاح أبدب انطالقاً من قناعتنا أبن اللجنة املركزية غري جاهزة للثورة وأهنا مبا تريد فقط متييع صوتنا داخلها

ابعتباران أقلية."..

وصرح العريب بن مهيدي قائال )...(" :4هذا املكسب احملقق ال يعطي مثاره خارج هياكل احلزب ،هلذا السبب علينا أن نتغلغل

داخل اهلياكل لشرح وحتليل موقفنا كحياديني ،فنحن نفتقد لوسائل املادية واملالية وال نتوفر على جتهيزات وال على مقرات."...

واملالحظ أن هذه الشهادات اهل امة ،قد امجعت على أن عالقة اللجنة الثورية للوحدة والعمل ابملركزيني مل تكن سوى عالقة ظرفية
تكتيكية؛ اهلدف األساسي منها هو استعمال اإلمكانيات املادية والبشرية اليت حتوزها اللجنة املركزية ،ابعتبارها متثل قيادة احلزب ،يف ظل
الفوضى والتشتت واختالف الوالء وضعف اإلمكانيات اليت كان يعاين منها أعضاء املنظمة اخلاصة الذين كانوا يتوزعون يف خمتلف املناطق.
ابإلضافة إىل ذلك ،فقد ذكرت شهادة بوضياف نقطة هامة ،تتمثل يف استئناف التواصل وتسهيله بني خمتلف أعضاء املنظمة ،السيما
يف املناطق الشرقية (قسنطينة واألوراس على وجه اخلصوص).
رغم التربيرات اليت قدمتها هذه الشهادات ،واليت تبدوا منطقية وواقعية ،وحىت لو نظران إىل ذلك من الزاوية التكتيكية ،فقد أعطى ذلك
املصاليني حينها حجة استنكار أعمال بوضياف وجمموعته ،والتنديد بذلك ،ولو بصفة دمياغوجية ،أمام املناضلني املتحمسني ،الذين أقنعوهم
أ ن اللجنة اليت أسسها هؤالء اتبعة للمركزيني ،األمر الذي كان يفقدها ما تتسم به من طابع اجلد ومن حياد اجيايب بني طريف النزاع يف احلزب،
 1شهادة أمحد مهساس للباحث مبنزله ،املصدر السابق

 2حممد بوضياف :التحضري ألول نوفمرب  ،1954املصدر السابق ،ص ص .41 ،40
 3شهادة رابح بيطاط نقالً عن حممد عباس :ثوار...عظماء ،املرجع السابق ،ص..98
 4شهادة العريب بن مهيدي ،نقالً عن عيسى كشيدة :املصدر السابق ،ص .65
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ويسلبها مصداقيتها وعلة وجودها ،ومن مت كان من الضروري معاجلة هذه القضية واالبتعاد عن النزعتني ،ورسم طريق جديد ،كان العديد من
إطارات احلزب ومناضليه ينتظرونه بفارغ الصرب.1
وإذا كان البعض ،يرى أن دخلي وبوشبوبة مها من قرر االنسحاب من اللجنة الثورية للوحدة والعمل إبيعاز من اللجنة املركزية ،2وأن

انسحاهبما جاء بعد ما صرف حممد بوضياف وأعضاء املنظمة اخلاصة -الذين كاان على اتصال هبم -نظرهم عن فكرة عقد "مؤمتر وحدة

احلزب" ،واالنتقال إىل العمل املسلح دفعة واحدة ،وهو األمر الذي كان يرفضه أعضاء اللجنة املركزية ،3لعدم توفر الظروف املناسبة لذلك؛
فإن البعض اآلخر ،يرى أن حممد بوضياف ومصطفى بن بوالعيد مها من ابدرا ابلتفكري يف ضرورة تصحيح املسار ،وأن أحسن وسيلة لتحقيق
ذلك ،هي إبعاد دخلي وبوشبوبة عن اللجنة الثورية ،وهذا بعد تفطنهما خلطورة الوجهة اليت كاان يتوجهان إليها ،وهي تكريس حالة االنشقاق
داخل احلزب وتشتت القاعدة ودون شك فإن لقرارمها عدة أسباب لعل أبرزها ما يلي:
 اإلحراج الذي وقعا فيه بفعل تعاملهما مع املركزيني ووجود عضوين يف اللجنة املركزية يف اللجنة الثورية اليت كان بوضياف ميثلعمودها الفقري رغم اإلعالن عن الصفة احليادية هلا.
 الضغط الكبري الذي سببه أنصارمها من أعضاء املنظمة اخلاصة وعلى رأسهم عبد هللا بن طوابل ،ديدوش مراد ،زيغود يوسف ،أمحدمهساس وآخرين.4
 خطورة سياستهما املنتهجة على وحدة احلزب وتكريسها حلالة االنقسام اقتناع الطرفني بعدم امكانية احتواء أحدمها لآلخر.ومهما كانت األسباب واحليثيات اليت أحاطت ابنفصال الثوريني عن املركزيني ،فإن ذلك يعد نقطة حتول هامة ومنعرجاً حامساً يف اتريخ
االجتاه الثوري ،حيث نتج عن هذا االنفصال انتقال اجملموعة إىل مرحلة متقدمة يف التحضري للعمل املسلح ،من خالل الدعوة الجتماع
االثنني والعشرين التارخيي ،5وبذلك رمسوا طرقهم لتأسيس جبهة التحرير الوطين ،وهو ما أشار إليه أمحد مهساس6؛ الذي أكد أنه وبعد
معاجلة اللجنة الثورية خلطئها املتمثل يف عالقتها املريبة ابملركزيني ،عادت إىل موقفها البعيد عن النزعتني ،فساهم عملها يف توضيح الوضع،
وتعزز موقفها السياسي واملعنوي هبذا املسلك الذي سلكته ،وهبذا قفزوا ابلتيار الثوري قفزة نوعية ،وتنتقلوا به إىل املستوى الذي يتطلبه الوضع
الداخلي واخلارجي.

 1أمحد مهساس" :التحول النوعي للحركة الراديكالية الناجعة ،اللجنة الثورية للوحدة والعمل"..املصدرالسابق ،ص ص.21-20
 2عيسى كشيدة :املصدر السابق ،ص.63

 3بن يوسف بن خدة :شهادات ومواقف ،املصدر السابق ،ص.182
 4حممد حريب :الثورة اجلزائرية سنوات املخاض ،املصدر السابق ،ص.63
شهادة أمحد مهساس للباحث ،املصدر السابق.
 5حممد بوضياف :التحضري ألول نوفمرب  ،1954املصدر السابق ،ص.42
حممد حريب :الثورة اجلزائرية سنوات املخاض ،املصدر السابق ،ص.63
بن يوسف بن خدة :شهادات ومواقف ،املصدر السابق ،ص.182

 6أمحد مهساس« :التحول النوعي للحركة الراديكالية الناجعة »...املصدر السابق ،ص.21
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 -4اجتماع االثنني والعشرين (أواخر جوان .)1954
بعد املساعي واألعمال اليت قامت هبا اللجنة الثورية للوحدة والعمل على مدار ثالثة أشهر ،اتضح لعناصرها أن النزاع بني "املصاليني" و
"املركزيني" يتفاقم يوما بعد يوم ،وأنه البد من تغيري اإلسرتاتيجية ،1للوصول إىل اهلدف املنشود ،املتمثل يف إعالن الكفاح املسلح ،فكانت
الدعوة الجتماع االثنني والعشرين.
دعا اىل االجتماع ونظمه كل من :بوضياف بن بوالعيد ،ديدوش مراد ،بن مهيدي وبيطاط ،أما بقية املشاركني اآلخرين فكانوا كلهم
من قدماء املنظمة اخلاصة رغم أهنم كانوا مطاردين من قبل الشرطة الفرنسية 2وهؤالء حسب حممد بوضياف 3هم:
املنظمون الذين سبق ذكرهم.
 من اجلزائر العاصمة :عثمان بلوزداد ،حممد مرزوقي ،زبري بوعجاج ،إلياس دريش (صاحب البيت الذي انعقد فيه االجتماع). من البليدة :سويداين بومجعة ،بلحاج بوشعيب (املدعو سي أمحد). من وهران :يوصوف عبد احلفيظ ،بن عبد املالك رمضان. من قسنطينة :حممد مشاطي ،عبد السالم حباشي ،رشيد مالح ،السعيد بوعلي (املدعو الموطا). من الشمال القسنطيين :يوسف زيغود ،عبد هللا بن طوابل ،مصطفى بن عودة. من اجلنوب القسنطيين :عبد القادر العمودي. عن منطقة سوق أهراس :خمتار ابجي.ووجهت الدعوة ألشخاص آخرين حلضور االجتماع ومنهم حممد معيزة مسؤول سطيف ،وعبد احلميد مهري ،لكنهما اعتذرا عن
احلضور.
انعقد االجتماع مبنزل إلياس دريش حبي كلوصالبيي(املدنية) ابجلزائر العاصمة ،4وقد اختلفت املصادر ،يف حتديد اتريخ انعقاده؛ حيث
ذكر حممد بوضياف ،5أنه انعقد يف النصف الثاين من شهر جوان  ،1954دون أن حيدد التاريخ ابلضبط ،إال أنه ويف سياق رده على ايف
كوراير الذي ذكر أبن االجتماع التأم يف  25جويلية ،أورد اتريخ  25جوان مؤكداً أبن التاريخ الذي ذكره كوراير ال يطابق األحداث
األخرى.

Mabrouk Belhocine: Le courrier Alger-Le cair 1954-1956, et le congrès de la Soummam dans la Révolution, casbah
éditions, Alger, 2000, p 34.

 2حممد بوضياف :التحضري ألول نوفمرب  ،1954املصدر السابق ،ص .43
 3شهادة حممد بوضياف نقالً عن حممد عباس :ثوار...عظماء ،املرجع السابق ،ص.35
حممد بوضياف :التحضري ألول نوفمرب  ،1954املصدر السابق ،ص ،ص .44 ،43
 4عيسى كشيدة ،املصدر السابق ،ص.72

 5حممد بوضياف :التحضري ألول نوفمرب  ،1954املصدر السابق ،ص ،ص .43 ،42
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وذكر عيسى كشيدة ،1أن اتريخ انعقاد االجتماع كان يوم  26جوان 1954؛ حيث كتب ما يلي " :ويف يوم اإلثنني  28جوان

 ،1954يومان بعد هذا االجتماع التارخيي دعا بوضياف وبن بوالعيد مساعديهما الجتماع....لتقييم الوضع ودراسة التوصيات
املنبثقة عن مجعية االثنني والعشرين ،"...بينما أشار إلياس دريش ،2صاحب البيت الذي انعقد فيه االجتماع ،أبن ذلك كان يوم أحد،

ويكون ذلك إذن إما يوم األحد  20جوان أو األحد  27جوان .1954
وابلنظر إىل جممل التواريخ املذكورة ،فإننا نرجح أن يكون يوم األحد  27جوان  1954هو اتريخ انعقاد اجتماع االثنني والعشرين،
حب كم أن هذا التاريخ يعد األقرب إىل التواريخ األخرى من جهة ،ومن جهة أخرى يبدو أنه من املستبعد أن ينسى إلياس دريش يوم
االجتماع ،وهو صاحب البيت الذي التأم فيه.
إعترب اجملتمعون احلدث مبثابة بعث جديد للمنظمة اخلاصة ،وكثأر هلم من كل العناصر القيادية يف احلزب ،اليت أسهمت يف القضاء
عليها بطريقة أو أبخرى ،حبكم أهنم كانوا يرون أبهنم ميثلون أجدر وطنية يف كامل الشمال اإلفريقي ،لذلك فإهنم كانوا يتحملون بصعوبة رؤية
تطور النضال يف اجلارتني تونس واملغرب ،يف الوقت الذي كانت األمور تبدو خالف ذلك يف اجلزائر ،3وقد ترأس اجللسة مصطفى بن
بوالعيد ،وقد خصصت لعرض التقرير الذي أعد أثناء االجتماعات التحضريية وذلك من قبل حممد بوضياف ،مبساعدة وتدخل بن مهيدي
وديدوش بني الفينة واألخرى ،وقد تطرق هذا التقرير إىل مجلة من مسائل هي:
 اتريخ املنظمة اخلاصة منذ أتسيسها إىل حلها. حصيلة االضطهاد والتنديد ابملوقف االستسالمي لقيادة احلزب. العمل املنجز من قبل قدماء املنظمة اخلاصة بني  1950و.1954 األزمة احلزبية وأسباهبا العميقة ،اليت أدت إىل انشقاق احلزب. شرح موقف أعضاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل ابلنسبة لألزمة وللمركزيني. -تطور الوضعية يف كل من تونس واملغرب ،لوجود حرب حترير فيهما مع بقاء الوضع يف اجلزائر يف حالة أزمة ،وكان ختام هذا التقرير

بعبارة تقول" :جيب علينا حنن قدماء املنظمة اخلاصة أن نتشاور ونقرر مصري مستقبلنا".

ولذلك فإن اجللسة املسائية خصصت للمناقشة يف جو صريح فربز موقفان :أحدمها يدعو إىل االنتقال الفوري للعمل املسلح كوسيلة
وحيدة لتجاوز الوضعية اخلطرية اليت يعيشها احلزب واحلركة الثورية إمجاال ،واآلخر يرى ضرورة الرتيث ألن وقت الشروع يف العمل املسلح مل
حين بعد ،لكنه مل يطعن يف ضرورة االجتاه إىل ذلك ،4وقد دار النقاش يف جو طغى عليه احلماس من انحية ،واحلقد على كل زعماء ح.ش.ج
–ح.ا.ح.د من جهة أخرى ،وكان اخلوف من تضييع فرصة اخلروج من املأزق يسيطر بكل ثقله على املناقشات ،حىت أن النقاش نفسه كان
يبدو للمتحمسني أكثر من غريهم طويالً ،وكأنه خيفي يف طياته الرتدد واحلساابت املسبقة ،اليت قد تتسبب يف عرقلة االجتاه إىل إعالن الثورة،
 1عيسى كشيدة :املصدر السابق ،ص.73

 2إلياس دريش ،نقالً عن حممد عباس :ثوار...عظماء ،املرجع السابق ،ص.35

 3حممد حريب :الثورة اجلزائرية سنوات املخاض ،املصدر السابق ،ص.64 -63
 4حممد بوضياف :التحضري ألول نوفمرب  ،1954املصدر السابق ،ص ص.45-46 ،
Mabrouk Belhocine: op. cit , p 34.
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وهذا ما الحظه بومجعة سويداين الذي ضاق ذرعاً مبا اعتربه ضرابً من املماطلة ،فقام بطرح سؤال يف شكل إنذار 1موجه ابلدرجة األوىل إىل
ٍ
حينئذ للقيام هبذه الثورة إذا كنا خملصني مع أنفسنا " ،وكان هذا التدخل
املرتددين مفاده " :نعم أو ال ،هل حنن ثوريون؟ ماذا ننتظر
املؤثر ،الذي ألقاه سويداين والدموع يف عينيه الفضل يف حسم النقاش؛ حيث مت اختاذ القرار لصاحل االجتاه األول ،الذي يدعو إىل االنتقال
الفوري إلعالن الثورة املسلحة ،لتجاوز الصراعات الداخلية وحترير اجلزائر ،ومن مت صودق على الالئحة اخلتامية اليت أدانت بصراحة إنشقاق

احلزب واملتسببني فيه واليت انتهت ابجلملة اآلتية "يكلف االثنان والعشرون املسؤول الوطين الذي يعينه التصويت بتنظيم قيادة تقوم مبهمة

تطبيق قرارات هذه الالئحة".2

رغم اتفاق العديد من الشهادات،3على أن عملية انتخاب املنسق الوطين متت يف شفافية ،وعن طريق االقرتاع السري ،فإن حممد حريب،
ذكر أن تعيني القيادة مت ابالعتماد على مبدأ االنتقاء والتزكية الذي كان معمول به يف ح.ش.ج -.ح.ا.ح.د ،مع أتكيده أبن اآلراء قد
اختلفت حول كيفية وقوع االنتقاء ،ابالعتماد على شهادة حممد مشاطي عضو جمموعة االثنني والعشرين ،4الذي ذكر يف مذكراته أبن طريفة
االنتخاب كانت مفتعلة ألن االختيار كان حمدودا؛حيث اقتصر على شخصني اثنني فقط من الذين متت دعوهتم لالجتماع ومها مصطفى بن
بوالعيد وحممد بوضياف ،وأن هذا األخري كان سيد هذه اللعبة ،ونفس الشيء يقال على اختيار أعضاء املكتب(حمموعة اخلمسة)5؛حيث
يواصل شهادته يف موضع آخر قائال" :إن الطريقة اليت متت بواسطتها عملية إفراز القيادة اخلماسية مل تكن توحي ابلثقة املطلوبة والسيما يف
6
مثل تلك الظروف الصعبة اليت تقتضي كامل الثقة واالقتناع"...
لكننا جند نفس الشخص يذكر يف شهادة أخرى أنه صوت لصاحل مصطفى بن بوالعيد وبن عبد املالك رمضان الشيء الذي جيعله
متناقضاً مع نفسه ،وجيعلنا نتحفظ يف األخذ بشهادته.
وقد نظر البعض إىل كالم مشاطي الغامض واملتناقض أبنه حماولة منه لتقدمي تربيرات واهية لعملية انسحاب جمموعة قسنطينة من عملية
التحضري للثورة التحريرية بعد انتهاء االجتماع مباشرة.
أما حممد بوضياف ،7فإنه أورد أن االتفاق كان منذ البداية "...على انتخاب املسؤول الوطين فقط أبغلبية الثلثني ،مث خنتار هذا

األخري أعضاء اللجنة اآلخرين ،الذين ال يعرفهم إال هو فقط"...حفاظاً على سرية األعضاء الذين يشكلوهنا ،وهو ما أشارت إليه اجلملة

اليت انتهت هبا الالئحة اخلتامية لالجتماع كما ذكران سابقاً ،وذهب إليه عيسى كشيدة أيضاً والذي يبدو أنه بدوره أعتمد على شهادة
صديقه بوضياف.

جرت عملية التصويت ،بعد أن أعرب احلضور عن ثقتهم يف مصطفى بن بوالعيد ليقوم بفرز األصوات وابالغ من سيقع عليه
االختيار ،لكن الدور األول مل يعد أغلبية الثلثني كما هو مطلوب ،مما استدعى إجراء الدور الثاين ،وبعده مباشرة قام بن بوالعيد بفرز
 1حممد حريب :الثورة اجلزائرية سنوات املخاض ،املصدر السابق ،ص .64

 2حممد بوضياف :التحضري ألول نوفمرب  ،1954املصدر السابق ،ص.46
 3املصدر نفسه ،ص.47
شهادة أمحد مهساس للباحث املصدر السابق.

عيسى كشيدة ،املصدر السابق ،ص.72
 4حممد حريب :الثورة اجلزائرية سنوات املخاض ،املصدر السابق ،ص.64

 5حممد مشاطي :مسار مناضل ،تر ،زينب قيب ،منشورات الشهاب ،اجلزائر  ،2010ص.122
 6حممد مشاطي نقالً عن حممد عباس :فرسان احلرية ،...دار هومة ،اجلزائر  ،2003ص.39
 7حممد بوضياف :التحضري ألول نوفمرب  ،1954املصدر السابق ،ص .47
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اصات ،ليصرح بعدها حبصول نتيجة دون أن يقدم أي توضيح آخر ،ويف هذا الصدد كتب حممد بوضياف 1ما يلي )...(« :عند ذلك
ص َ
ال ُق َ
انتهى االجتماع بعد تبادل املواعيد ووجهات النظر بني املشاركني الذين سيعملون معاً ،أطلعين بن بوالعيد يف نفس اليوم ويف حديث

على انفراد على جناحي يف االنتخاب ،وسلم يل أوراق التصويت اليت أحتفظ هبا بعناية كبرية ،منذ الغد طلبت من بوالعيد وديدوش
وبيطاط وبن مهيدي...أن يشكلوا جلنة مكلفة بتطبيق قرار االثنني والعشرين (جلنة اخلمسة).»....

وهكذا ،فإن شهاديت عيسى كشيدة وحممد بوضياف تؤكدان أن انتخاب هذا األخري ُمنسقاً وطنياً ،وبعدها تويل بنفسه اختيار األعضاء
األربعة اآلخرين ،الذين سامهوا يف التحضري لالجتماع ،فتكونت بذلك جمموعة اخلمسة ،مما جعل حممد حريب ،2يصف ما جرى أبنه جمرد
طبخة مت إعدادها مسبقاً من قبل اجملموعة اليت ستعلن عن أتسيس جبهة التحرير الوطين الحقاً ،وبذلك فإن ما جرى يف نظره مت يف ظروف
ال دميقراطية ،وترتبت عنه خالفات مل يعلن عنها ،وظلت طي الكتمان ملدة طويلة من الزمن ،حىت أن العقيد الطاهر الزبريي –حسبه -ذكر
أبن الفرز مت بطريقة مشبوهة ،وأن أصوات احلاضرين كانت يف غالبيتها لصاحل بن بوالعيد ،الذي حتصل على سبعة عشر صواتً ،مقابل أربعة
أصوات لبوضياف ،وقد استدل هبذه املعطيات على انفصال "جمموعة قسنطينة" ابلقول" :ومن هنا نفهم ملاذا انفصل ممثلو مدينة قسنطينة

عن اجملموعة انعتني تعيني "اخلمسة" ابلـ "مهزلة" ،"...وهي القضية اليت أكدها مشاطي وذكر أبن انسحاب هذه اجملموعة ،جعل مفجري
الثورة ،يعاقبوهنا بعدم إعالمها بتاريخ انطالق الكفاح املسلح ،وأن القائد ديدوش مراد مل حياول مناقشة األمور معهم حسب ذات املصدر ،بل
أملى القرارات وأهنى حديثه مع اجملموعة بقوله" :اللي مشى مشى واللي ممشاش يروح للحبس"

3

وإذا كنا نقف إىل جانب حريب ،فيما خيص القيادة اليت مت إعدادها مسبقاً من قبل اجملموعة اليت حضرت اجتماع االثنني والعشرين،
فإننا نرى أبن احلديث عن الظروف الدميقراطية يف هذا املقام يبدو يف غري حمله ،ألن عمق األزمة كان كبرياً ،وأن اجملموعة املذكورة كانت
بصدد رسم مسار جديد للخروج منها ،من خالل التوجه املباشر للعمل املسلح ،ومن مت فإن اختيار بوضياف هلؤالء كان بغرض محاية هذا
املسار واستكماله والسري به إىل اهلدف احملدد ،كما أن فتح النقاش بطريقة دميقراطية قد يعيد األمور إىل نقطة الصفر.
أما طريقة الفرز اليت ذكر الزبريي أبهنا متت بطريقة مشبوهة ،وأهنا أفضت إىل حصول بن بوالعيد على سبعة عشر صواتً مقابل أربعة
أصوات لبوضياف ،فإننا ال نرجحها لثالثة اعتبارات هي:
 اتفاق جل املصادر واملراجع على أن عملية فرز األصوات متت من قبل مصطفى بن بوالعيد نفسه ،وذلك لثقة اجلميع فيه ،ومن متفإننا ال نعلم مصدر الشبهة يف العملية.
 كون إبن بوالعيد ،مل يصدر منه أي تصرف أو تعليق على ما جرى ،وهو املعين األول ابلقضية ،مما يعين أنه كان موافقاً على ذلك. أن الطاهر الزبريي ،كان يف هذه الفرتة بعيداً عن األحداث ،ومل حيضر االجتماع ،ومن مت ال ميكن أن أنخذ برأيه يف وجود شهاداتمن كانوا يف قلب احلدث وعلى رأسهم حممد بوضياف ،الذي كان على ما يبدو على اتفاق اتم مع بن بوالعيد.
مصري اللجنة الثورية للوحدة والعمل:

 1املصدر نفسه :صفحة .43
 2حممد حريب :الثورة اجلزائرية سنوات املخاض ،املصدر السابق ،ص ص.65 ،64
 3حممد مشاطي :املصدر السابق ،ص ص .123-122
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بعد النشاط املكثف الذي قامت به اللجنة الثورية للوحدة والعمل يف عمرها القصري ،فان التساؤل يبقى مطروحا –يف نظران -حول
مصريها بعد اجتماع االثنني والعشرين التارخيي ،السيما بعد الطالق الذي حدث بينها وبني املركزيني من جهة ،ومن جهة اثنية معرفة خمتلف
التطورات واألعمال اليت قامت هبا القيادة املنبثقة عن هذا االجتماع ،واليت أدت يف األخري إىل اإلعالن الرمسي عن ميالد جبهة التحرير
الوطين يف األول من نوفمرب .1954
لقد اختلفت املصادر واملراجع حول مصري اللجنة الثورية للوحدة والعمل بعد جوان  ،1954حيث نظر البعض 1إىل اجتماع االثنني
والعشرين أبنه ال يشكل امتداداً أو حتوالً هلذه اللجنة ألنه مل ينعقد يف إطارها بل بعيداً عنها ،ودون مشاركة املركزيني فيه ،ومن مت فهو ميثل
النشأة الفعلية جلبهة التحرير الوطين ونواهتا األوىل السيما إذا نظران إىل النتائج اليت متخضت عنه ،وعلى رأسها انتخاب املسؤول الوطين
وتعيني جلنة اخلمسة اليت اعتربت من قبل بعض 2املراجع جملساً حقيقياً للثورة واليت توسعت فيما بعد ،وشرعت يف اإلعداد العملي إلعالهنا
واليت سيكون معها امليالد الرمسي للجبهة.
ورأى البعض اآلخر ،3أن اللجنة الثورية عاشت رمسياً إىل غاية انعقاد مؤمتر املصاليني هبورنو (بلجيكا) يف منتصف جويلية ،1954
حيث ُعد ذلك عنواانً صرحياً لفشلها يف إعادة وحدة احلزب ،ومن مت كان عليها أن تعرتف هبذا الفشل وتنحل ،وأن حتدد لنفسها أهدافاً
جديدة تستجيب للتطورات احلاصلة ،مع العلم أن بوضياف 4يُقر أبهنا واصلت عملها بعد اجتماع االثنني والعشرين كما كانت عليه من
لل ذلك بن يوسف بن خدة ابلقول )...(" 5أبنه
قبل ،دون أن يعلم املركزيون حبقيقة ما حدث ،ولكن حينما علموا بذلك حتفظوا عليه وقد َع َ

من الواجب محاية الكفاح املسلح من خماطر التسرع ،وحتقيق وحدة املنظمة املفككة قبل الشروع يف العمل ،"...وهبذا عاد

املركزاين"دخلي"و "بوشبوبة" إىل حضن اللجنة املركزية يف حوايل  20جويلية  ،61954وهو التاريخ الذي أعتمده حممد حريب يف حتديد عمر
اللجنة الثورية ،حيث ذكر أبهنا مل يعد هلا وجود رمسي بعده ،بفعل إعادة تنشيط ما بقى من املنظمة اخلاصة ،خارج األطر التنظيمية للحزب يف
هذا التاريخ.
من جهة أخرى فقد اعترب سليمان الشيخ 7اجتماع االثنني والعشرين «مؤمتراً سياسياً للثورة اجلزائرية» ،لكن عند حديثه عن تفكك
اللجنة الثورية ربط ذلك ابنعقاد املؤمتر االستثنائي للجنة املركزية منتصف شهر أوت ،الذي جاء رداً على املؤمتر املصايل شكالً ومضموانً ،ومن
مت انتهى األمر إىل الطالق النهائي.
والواقع أن ما نستخلصه مما قيل حول تفكك اللجنة الثورية للوحدة والعمل وهنايتها أن املصادر واملراجع أمجعت على أن فشلها يف
رأب الصدع بني الطرفني املتنازعني ،واجتاه األعضاء السابقني للمنظمة اخلاصة للتكتل من جديد ،والعمل بصفة مستقلة بعيدا عن اللجنة
املركزية يعد هناية عملية هلا رغم عدم اإلعالن عن ذلك.
 1األمني شريط :التعددية احلزبية يف اجلزائر يف جتربة احلركة الوطنية ( ) 1962 – 1919األفكار األساسية والتطورات الدستورية ،التنظيم املؤسسايت للثورة ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،،1998
ص ص.84 ،83
Gilbert Meynier: Histoire intérieure du F L N 1954-1962, Casbah éditions, Alger 2003, p124. 2
 3حممد بوضياف :التحضري ألول نوفمرب  ،1954املصدر السابق ،ص .51
 عيسى كشيدة :املصدر السابق ،ص .64Gilbert Meynier: op.cit, p123. -

 4حممد بوضياف :التحضري ألول نوفمرب  ،1954املصدر السابق ،ص .51
 5بن يوسف بن خدة :شهادات ومواقف ،املصدر السابق ،ص.276

 6حممد بوضياف :التحضري ألول نوفمرب  ،1954املصدر السابق ،ص .51
 7سليمان الشيخ :اجلزائر ترفع السالح ،أو زمن اليقني ،دراسة حتليلية يف اتريخ احلركة الوطنية والثورة التحريرية ،تر ،حممد حافظ اجلمايل ،دار القصبة ،اجلزائر  ،2003ص ص .33-32
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أما إذا نظران إىل واقع احلياة النضالية ،فإننا جند السواد األعظم من مناضلي القاعدة الذين مل ينجروا وراء طريف النزاع ظلوا ينشطون حتت
رايتها؛ حيث كانت ابلنسبة هلم مبثابة القوة الثالثة اليت وضعت اآلليات العملية للكفاح املسلح ،ومل يتم حلها إال يوم  23أكتوبر ،1954
اتريخ االجتماع األخري جملموعة الستة ،حيث ُسلم املشعل بعدها إىل جبهة التحرير الوطين.1
إال أن ما يسجل يف هذا اجملال أن اسم هذه اللجنة بقي مستعمالً يف الكثري من األوساط إىل غاية مطلع عام  21955مبا يف ذلك
الواثئق األرشيفية الفرنسية3وواثئق احلركة الوطنية اجلزائرية ،4مما جعل حممد حريب 5يتساءل عن األسباب اليت تقف وراء هذا االستعمال والسر
الذي جعل كل االجتاهات اليت جتاهبت داخل حركة انتصار احلرايت الدميقراطية تقبل أبن أبوة الثورة للجنة الثورة رغم أن ذلك يعد رواية
مغلوطة للوقائع.
وحسب نفس املصدر ،فإن املركزيني كانت تناسبهم هذه الرواية ،ألهنا تسمح هلم ابلتذكري أبهنم ارتبطوا ابلثوريني على األقل من مارس
إىل جويلية  ، 1954مما جيعل سياستهم اليت مل تكن تتمتع بربيق الراديكالية قابلة للمناقشة ،يف حني كان القادة املصاليون جيعلون من ذلك
عنواانً للتواطؤ واملكيدة اليت دبرها املركزيون ضدهم من خالل اللجنة الثورية للوحدة والعمل اليت مل تكن يف احلقيقة يف نظرهم سوى وسيلة من
وسائلهم.
بينما تبقى األسباب اليت جعلت مؤسسو جبهة التحرير الوطين يرتكون هذه الدعاية تنمو وتتطور مرتبطة ابلدرجة األوىل مبحاولة حشد
مناضلي حركة االنتصار حول القيادة اجلديدة حبثاً عن الفعالية ،6وهلذا فإن بقاء اسم اللجنة الثورية متداوالً يبدوا أنه كان هلدف التكتيكي أو
نتيجة اجلهل حبقيقتها.7
أما ما يتعلق ابلتطورات اليت حصلت بعد ظهور القيادة اجلديدة املمثلة يف جمموعة اخلمسة فقد ذكر حممد بوضياف 8أن هذه األخرية
عقدت اجتماعها األول ب ُدكان عيسى كشيدة بشارع ابابعروج ابجلزائر العاصمة للنظر يف كيفية تطبيق قرارات اجتماع االثنني والعشرين ،وقد
مت وضع النظام الداخلي للهيئة اجلديدة أثناء هذا االجتماع ،واالتفاق على القرارات اآلتية:
 إعادة جتميع قدماء املنظمة اخلاصة وتنظيمهم يف إطار اهليكلة اجلديدة ،مع العلم أنه مت االتصال هبم من قبل يف إطار اللجنة الثوريةللوحدة والعمل.
 استئناف التدريب العسكري ،انطالقاً من كتاب املنظمة اخلاصة القدمي ،الذي مت استخراج العديد من النسخ منه. القيام برتبصات حول كيفية إعداد املتفجرات والقنابل الضرورية النطالق العمليات األوىل للثورة. 1عيسى كشيدة :املصدر السابق ،ص ص .98-64

 2األمني شريط :املرجع السابق ،ص .84
S.H.D, T, 1H 1718/1: Note d'infirmation sur les partis nationalistes Algériens en Métropole (FLN -MNA), juqu'au mois de 3
décembre 1956, p 01.

 4انظر على سبيل املثال الرسالة اليت وجهتها قيادة احلركة الوطنية اجلزائرية إىل رئيس اجمللس السوري بتاريخ  10مارس  1957يف:
Mohammed Herbi: les Archives de la révolution Algérienne , postface de charl-Robert Agron, le édition jeune Afrique, pris
198, p134.
 5حممد حريب :جبهة التحرير الوطين األسطورة والواقع ،ص ص .107 ،106
 6حممد حريب :جبهة التحرير الوطين األسطورة والواقع ،ص ص .107 ،106
 7األمني شريط :املرجع السابق ،ص .84

 8حممد بوضياف :التحضري ألول نوفمرب  ،1954املصدر السابق ،ص .49 ،48
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 االتفاق على ضرورة تكثيف االتصال مبسؤويل بالد القبائل لضمهم إىل اجملموعة.مع العلم أن جل املصادر 1واملراجع 2تؤكد أبن هؤالء كانوا ما يزالون حتت نفوذ احلركة املصالية يف هذا الوقت ،وأن كرمي بلقاسم وعمر
أوعمران كاان ما يزاالن على صلة مبصايل احلاج وأتباعه ،خصوصا ابجلزائر العاصمة ،وهذا حسب ما يذكره أرزقي ابسطه 3أحد القادة
املصاليني يف هذه املدينة هذه الفرتة.
كان الرهان احلقيقي ابلنسبة للجنة اخلماسية هو الوصول إىل ضم مسؤويل القبائل إىل صفوفها والقضاء على شكوكهم وترددهم ،لذلك
قامت بوضع استبيان يف ثالث نقاط لعرضه على املركزيني واملصاليني على ٍ
حد سواء.
وبغرض وضع كل من كرمي بلقاسم وعمر أوعمران أمام األمر الواقع وتوضيح الصورة أمامهما ،كلفتهما اللجنة بعرض ذلك على الطرفني
املذكورين وكان االستبيان يف شكل أسئلة هي:
 هل انتم مع العمل الثوري؟ وإال فلماذا؟. إذا كان اجلواب بنعم ،ما هي املساعدة اليت ميكنكم تقدميها؟. -يف حالة اندالع عمل مسلح دونكم ،ما هو املوقف الذي تتخذونه؟

4

وحسب حممد بوضياف ،5فإن اإلجابة على االستبيان جاءت كما كان متوقعاً؛ حيث رفض املصاليون املبادرة ،ووصفوا أصحاهبا
ابالنفصالية والدمياغوجية ،كما طالب موالي مرابح من كرمي أبن يقطع صلته مبجموعة اخلمسة ،بينما أعلن املركزيون أبن الوقت مل حين بعد
إلعالن الكفاح املسلح حبكم االنقسام والتشتت احلاصل يف صفوف احلزب سنوات.
كان هذا االستبيان مبثابة الشعلة اليت أانرت طريق كرمي وأوعمران ،حيث أدركا أن الوقت قد حان لاللتحاق ابجملموعة ،السيما وأن
االتصاالت كانت قد بدأت معهما منذ شهر ماي  1954عن طريق املناضل هامشي محود ،لتثمر يف األخري بقبوهلما لقاء مع بوضياف
وجمموعته يف أواخر شهر أوت ابجلزائر العاصمة.
وحول هذا اللقاء كتب عيسى كشيدة ما يلي" :6ويف اخلتام قال بوضياف« :ال منلك ثروة قارون ،ليس عندان إال إمياننا،

فاملناضلون معنا مستعدون للكفاح ،البعض ابع عرابته ،وابع آخرون كل ما ميلكون من متاع وأدوات ،قلنا لكم كل شيء حبوزتنا يف

زمن املنظمة اخلاصة ،وهبذا الالشيء حمتوم علينا أن نعلن الثورة" ،وكان رد كرمي حسب نفس املصدر مباشراً وصرحياً حيث قال " :هذا

هو الكالم الذي كنت دائماً أحب أن امسع ،أعتقد أن رفاقي احلاضرين هنا مقتنعون ،إذا مل تبق هلم أية أسئلة يطرحوهنا ،كنتم صرحاء
وموضوعيني ،وما نريده هو الوفاء واإلخالص واخلطاب الواضح...حنن معكم".

 1حممد حريب :الثورة اجلزائرية سنوات املخاض ،املصدر السابق ،ص .69
 حممد بوضياف :التحضري ألول نوفمرب  ،1954املصدر السابق ،ص .53 ،52 -عيسى كشيدة :املصدر السابق ،ص .72

 2بنيامني سطوراً :مصايل احلاج  ،1973 – 1898رائد احلركة الوطنية ،تر ،صادق عماري ،مصطفى ماضي ،دار القصبة ،اجلزائر  ،1999ص.217
 3أرزقي ابسطة :مواقف وشهادات عن الثورة اجلزائرية ،املصدر السابق ،ص.152
 4حممد بوضياف :التحضري ألول نوفمرب  ،1954املصدر السابق ،ص .54
 5املصدر نفسه :ص ص .55 ،54
 6عيسى كشيدة :املصدرالسابق ،ص .82
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بعد هذا االتفاق توسعت جلنة اخلمسة يف أوائل سبتمرب  1954بدخول كرمي ،وبذلك أصبحت هيئة أركان االنتفاضة تتكون من ستة
أعضاء (جمموعة الستة) ،وقد كان لذلك الدور احلاسم يف انتصار دعاة العمل املسلح على املصالية ،واألحداث اليت تلت أول نوفمرب تؤكد ما
كان النضمام كرمي وأوعمران من وزن يف انتصار جبهة التحرير الوطين على بقية االجتاهات داخل حركة االنتصار ،السيما وأن "جلنة
اخلمسة" كانت تسعى منذ البداية لضمان مشاركة منطقة القبائل يف الثورة ،1على الرغم من أن كرمي مل يقطع صلته مع مصايل بعد هذا
االتفاق؛حيث شارك يوم  23أكتوبر يف اجتماع عقده أنصار هذا األخري 2وظل يف نظر احلركة املصالية قائداً لوالية القبائل إىل ما بعد غرة
نوفمرب*  ،وابستثناء قادة األقاليم الذين كانوا حتت قيادته ،فقد كانت لدى أغلبية املناضلني ابملنطقة القناعة أبهنم منخرطون حتت راية مصايل،
ولن يزول هذا االلتباس هنائياً إال يف عام  ،1956وهو ما سنوضحه الحقاً.3
مع العلم أنه أضيف إىل جلنة الستة أعضاء الوفد اخلارجي يف مصر واملكون من :أمحد بن بلة ،حسني آيت أمحد وحممد خيضر ليوزع
بعدها األعضاء التسعة املهام فيما بينهم يف إطار حتضرياهتم السرية اليت كانت جتري إلعالن الثورة التحريرية.4
اخلامتة:
من خالل هذه الدراسة توصلنا إىل مجلة من النتائج هي:
ميثل ميالد اللجنة الثورية للوحدة والعمل يف 23مارس 1954حداث ابرزا يف اتريخ االجتاه الثوري يف حركة االنتصار للحرايت
الدميقراطية ،اليت كانت تعيش أزمة داخلية خانقة بني املركزيني واملصاليني ،إال أن ظهور هذه اللجنة جاء يف ظرف حساس ،خصوصا ابلنسبة
ملصايل احلاج ،الذي كانت األغلب ية من مناضلي احلزب قد مالت اجتاهه ،مما يعين أن اللجنة املركزية كانت قد استسلمت لألمر الواقع يف هذا
التاريخ ،أمام السمعة والثقل الذي كان ميثله زعيم احلزب.
كان حترك حممد بوضياف ومجاعته من الثوريني ،الذين أعلنوا عن أتسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل ابلتنسيق مع اللجنة املركزية ،وقد
وقف بوضياف مند البداية ضد مصايل احلاج ومل خيف ذلك يف شهاداته أو تصرحياته.
رغم إعالن اللجنة الثورية عن حيادها بني املصاليني واملركزيني ،إال أهنا كانت منحازة يف إىل صف اللجنة املركزية وتتحرك ابلتنسيق
معها ،بدليل وجود عضوين ابرزين من أعضائها هبذه اللجنة ،كما كانت صحيفة "الوطين"( )Le patrioteتسلط انتقاداهتا على مصايل
احلاج وأتباعه وهتامجهم دون حتفظ ،دون املركزيني ،وكل ذلك زاد من حقد رئيس احلزب عليها ،وجعله ينظر إليها أبهنا مناورة جديدة من
املركزيني ،وبذلك ميكن القول أن ظهورها يعرب ظهورا جلبهة التحرير الوطين دون اإلعالن عن ذلك ،بدليل أن العديد من املصادر ظلت
تستعمل امسها إىل ما بعد اندالع الثورة التحريرية.
لقد أسهم احنياز اللجنة الثورية للوحدة والعمل لصف املركزيني يف بداية حتركاهتا يف تدعيم شكوك املصاليني ،ويف تغليط املناضلني
املتحفظني حوهلا ،مما زاد من تعميق اهلوة بني الطرفني بدل توحيد الصف بينهما ،واحلفاظ على وحدة احلزب.
 1حممد حريب :الثورة اجلزائرية سنوات املخاض ،املصدر السابق ،ص .69

Gilbert Meynier:op.cit, p123. 2
* ظل كرمي بلقاسم حمافظاً على موقفه الغامض بني املصاليني والثوريني ألنه كان يدرك أن القاعدة النضالية مبنطقته كانت مصالية ،كما كان يرغب يف االستفادة من الدعم الذي ميكن أن يوفره له مصايل
احلاج.
 3حممد حريب :جبهة التحرير الوطين األسطورة والواقع ،املصدر السابق ،ص ص .95 ،94
 4األمني شريط :املرجع السابق ،ص .84
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مع ازدايد الدعاية املصالية حول العالقة املشبوهة بني املركزيني اللجنة الثورية ،حاول أعضاء هذه األخرية تربير هذه العالقة ،وتصحيح
مسارهم ابالنفصال عن دخلي وبوشبوبة ،وبذلك رمسوا طريقا جديدا ودخلوا –يف نظران -يف مرحلة جديدة من عمر جلنتهم ،فكان ذلك
منعرجا حامسا يف اتريخ االجتاه الثوري ،ابنتقاهلم إىل احلياد الفعلي بني املركزيني واملصاليني من جهة ،وابلدعوة إىل اجتماع االثنني والعشرين،
الذي يعد طفرة نوعية يف طريق االجتاه الثوري ،حبكم القرارات اليت توصل إليها وعلى رأسها انبثاق جلنة اخلمسة ،اليت متكنت من إقناع
مسؤويل منطقة القبائل ابالنضمام إليها لتصبح بذلك "جلنة الستة" بداية من سبيمرب  ،1954وأعضاء هذه اللجنة هم مؤسسو "جبهة
التحرير الوطين" اليت أعلنت الثورة التحريرية املباركة.
املصادر واملراجع املعتمدة:
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