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متهيد
يبدو أن حزب الشعب

-حركة

اإلنتصار للحريات

الدميقراطية  -قد استفاد كثريا من جتربة جلنة العمل الثوري
لشمال إفريقيا ،وكذا من األحداث الدامية اليت عرفتها اجلزائر
خالل شهر ماي

1945

(*) لذا جند اللجنة املركزية للحزب حتدد

يف تقريرها املرفوع للمؤمتر الثاني للحزب يف أفريل  ،1953املراحل
الواجب اتباعها إلجناح أي مشروع ثوري وهي:
 /1مرحلةةة التح ةةري النفسةةي واملعنةةوي للشةةعب ليتقبةةل ف ةةرة الثةةورة
وه ةةمها بشة ل جيةةد ،ويزلةةل اهةةزب علة هةةذ املرحلةةة مصةةزلح
مرحلة (التهييج) وتعترب اللجنة املركزية يف التقرير نفسة أن اهةزب
قةةةد

زةة هةةةذ املرحلةةةة بنجةةةاح "ألن الشةةةعب يف ةةةر ا ن تف ةةةريا

قوميا".
 /2مرحلة التنظيم املادي ،وتةر اللجنةة املركزيةة أن هةذ املرحلةة
تهةةةم اهةةةةزب لوحةةةد فقةةةةل ،بةةةةل تهةةةةم جلمةةةةوع الشةةةةعب اجلزائةةةةري
ب املة  ،وبالتةةالي نةةب أن ي ةةون تف ةةري اهةةزب تف ةةريا وطنيةةا
شامال ،ألن اهزب عنةدما كةان يف مرحلةة التح ةري املعنةوي كةان
يف ذلك يتحمل مسؤولية أدبية مسؤولية مادية ،إ أن بعد الةدخول
يف مرحلة التح ري املادي بدأت نتائج عمل متتد إىل جلمةوع الشةعب
وكافة أرجاء البالد" :إننا حنبذ و شك  -أن ت ون مجية القةو
العاملةة يف سةةبيل اإلسةةتقالل بصةةفة أو بة خر
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اهةةةزب ،ول ةةةن إذا ذ ي ةةةن ذلةةةك فةةةين علة ة اهةةةزب أن يةةةذيب
مصةةاه يف مصةةاز اجلزائةةر العامةةة ،ألن هةةذ املصةةاز متفقةةة يف
جوهرها كل اإلتفةا ،،بةل أن املصةاز الثانيةة هةي الةيت تةتح م يف
املصاز األوىل" (.)1
ومما شك في أن اهةزب قةد خزةا خزةوات هامةة يف إطةار
تنفيذ للمرحلة الثانية هذ  ،ونستنتج ذلةك مةن اخلزةاب الةذي افتةتح
ب ة أ ةةد مزأنةةة أشةةغال املةةؤمتر الةةوطز الثةةاني للحةةزب أيةةا  4و

6

أفريةةل " : 1953وعنةةد انتقةةال حزبنةةا مةةن مرحلةةة التهيةةيج إىل مرحلةةةة
التنظةةيم واليبيةةة أقهةةر قوتة أي ةةا بصةةمود أمةةا مجية أنةةواع القمة
الةةةذي ذ يةةةزل يصةةةيب املنابةةةل والشةةةعب … كةةةل ذلةةةك ذ يةةةزد
املنابةةل والشةةةعب إ مرانةةةا وجتربةةةة ،وأن تعليمةةةات ال فةةةاح الةةةيت
أصدرها حزبنا سواء املتعلقة منها باإلنتخابةات أو ب عمةال اجلمةاهري
قد أصبحا موب ثقة الشعب اجلزائري وت ييد " (.)2
وقبةةةل شةةةةروعنا يف اهةةةةديا عةةةن التزةةةةورات املختلفةةةةة الةةةةيت
عرفتها املنظمة اخلاصةة ،نةود اإلشةارة إىل أن اهةزب كةان قةد قةرر
اإلعتمةةةاد علةة نفسةة يف عمليةةةة التح ةةةري للثةةةورة واسةةةتبعد يف ذلةةةك
اإلعتمةةاد علةة أي طةةرم أجةةةن مهمةةا كانةةةا طبيعتةة  ،إذ جةةةاء يف
تقريةةر اللجنةةةة املركزيةةةة  -السةةابل ذكةةةر  " -إن حزبةةةا سياسةةةيا
حيةةةةي نفسةةة حقةةةةا يعةةةةول إ علةةة نفسةة ة وعلةةة روح الت ةةةةحية
والتصميم عل اإلنتصةار علة املسةتغل عمية الوسةائل فيجةب علينةا
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حنةةن الةةذين بعثنةةا األمةةل يف قلةةوب اجلزائةةري أن نةةر اهالةةة العامليةةة
عل ة مةةا هةةي علي ة لةةأال نتعلةةل ب وهةةا خزةةرية ،و يوجةةد يف التةةاريخ
ذكةةةر لشةةةعب حةةةرر شةةةعبا مخةةةر بةةةداف

مةةةن اإلنسةةةانية" ( )3واللجنةةةة

املركزيةةة يف هةةذ الفقةةرة توج ة انتقةةادا ذعةةا لتجربةةة "جلنةةة العمةةل
الثوري لشمال إفريقيا" وحتةذر منابةلي اهةزب يف الوقةا نفسة مةن
أن يت ثروا مبا كان نري يف العاذ من أحةداث واملتمثلةة يف اهةرب
الباردة اليت كانا مشتعلة ب املعس رين الغربي بزعامةة الو يةات
املتحدة األمري يةة واملعسة ر الشةرقي بزعامةة اإلحتةاد السةوفياتي
املنهار حاليا .- - 1قهور املنظمة اخلاصة وأهدافها:
بعةةد أن عةةاد حةةزب الشةةعب إىل املعةةيب السياسةةي بتسةةمية جديةةدة
إنتهج سياسة ذ ترض بعض منابلي  ،ولقد تعرض هةذا اهةزب إىل
أزمة داخلية طفا علة السةزح يف املةؤمتر األول الةذي عقةد اهةزب
يةةومي  15و 16فيفةةري  ،)4( 1947حيةةا قهةةرت يف هةةذا املةةؤمتر ثالثةةة
تيارات داخل اهزب:
األول :ميثلة ة تيةةةار الشةةةرعية ويةةةر بةةةرورة إشةةةياب اهةةةزب يف
اإلنتخابات ليعلن عن مبادئ يف اجملالس الرمسية.
الثةةةاني :تيةةةار حةةةزب الشةةةعب ويةةةر أنصةةةار بةةةرورة اإلبقةةةاء علةة
النشاط السري للحزب وهذا بهدم احملافظة عل شعبيت .
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الثالا :يتمثل يف أنصار العمل الثوري املسلح ويةر بةرورة البةدء
يف العمل الثوري بت ةوين منظمةة عسة رية سةرية لتقةو بالتح ةري
ليو امليعاد ولقد تزعم هذا التيةار ببةة مةن الشةباب املةتحمس للعمةل
العس ري ،ولقد علل مصةالي اهةاع علة هةذا بقولة  " :أنةي أوافةل
علة ة إنشةةةاء جنةةةاح عسة ة ري يتةةةوىل تةةةدريب املنابةةةل عسة ة ريا
وت ةةةوينهم سياسةةةيا وبةةةذلك ن ةةةون قةةةد هي نةةةا واسةةةتعجلنا مجية ة
الوسائل من أجل حترير البالد".
وبةةةةذلك قهةةةةرت إىل الوجةةةةود أول منظمةةةةة سةةةةرية عسةةة رية
(املنظمةةة اخلاصةةة) تابعةةة هةةزب وطةةز جزائةةري ولقةةد سةةلما مهمةةة
تنظيمهةةا وتسةةيري شةةؤونها للمنابةةل دمةةد بلةةوزداد ،وبةةدون شةةك أن
السةةةبب الةةةذي جعةةةل إدارة اهةةةزب تسةةةلم مهةةةا هةةةذ املنظمةةةة حملمةةةد
بلوزداد كون يتمت بتجربة خاصة يف هذا امليةدان ،إذ أنة كةان هةو
املسةؤول علة جلنةة األمةن الةيت كةان اهةزب قةد أنشة ها سةةنة

1944

ومت تنصيب حس هةول واسةزة بة قيةادة املنظمةة اخلاصةة وقيةادة
اهزب.
إن أول عمةةل قةةا بة دمةةد بلةةوزداد هةةو ت ةةوين النةةواة األوىل
هلذ املنظمة ،وذلك انزالقا من القائمة اليت سلمها لة حسة هةول
ليختةةةار منهةةةا األشةةةخات الةةةذين تتةةةوفر فةةةيهم شةةةروط الع ةةةوية يف
املنظمةةة ،وقةةد مت حتديةةد هةةذ الشةةروط يف املةةادة الثانيةةة مةةن القةةانون
األساسي الذي وب هلذ املنظمة والذي سي تي اهةديا عنة
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وتتمثل هذ الشروط يف األمانة والشجاعة والنشاط والثبةات والقةدرة
الذاتية ،كما أن فية التجنيد أةري دةدودة .وقةد مت اختيةارهم وفةل
شرط أساسي :
1

 -اختيةةةار العناصةةةر الشةةةجاعة املخلصةةةة القةةةادرة علة ة التجنةةةد

واإلنقزةةاع عةةن اهيةةاة اهزبيةةة السياسةةية وعةةن اهيةةاة العامةةة للتفةةر
ال امل للنشاط الثوري.
2

 -إختيار العناصر أري املعروفة عل الصةعيد السياسةي ،والةيت

ذ تصةزد مةةن قبةل مة اإلدارة ا سةةتعمارية سياسةيا وكانةةا تتةةاب
النشاطات املختلفة اليت كان يقو بها اهزب.
وبناء عل كل هذا قا دمد بلوزداد باختيار ثالمثأةة ()300
منابل كنواة أوىل هلذ املنظمة اليت ش لا أساسةا لتحقيةل مجلةة
من األهدام أبرزها إعةداد طليعةة مسةلحة لتة طري الشةعب اجلزائةري
يف ثورت التحريرية هلةذا جنةد قيةادة املنظمةة ت ة نصةب أعينهةا منةذ
أيامها األوىل ق ية اهصول عل األسلحة والتدريب عليها.
وقد مت نا املنظمة بف ل جلهوداتهةا ونشةاطاتها مةن مجة
ال ثري من األسلحة وأن حت ر العديةد مةن املواقة املالئمةة لتخزينة
وإخفائةة عةةةن األنظةةةار بةةةل واألكثةةةر مةةةن ذلةةةك قامةةةا بينشةةةاء بعةةةض
الورشات لصن الذخرية اهربية واملنفجرات.
وقةةةد كةةةان الت ةةةوين شةةةب العسةة ري يشةةةمل علة ة درو
قتاليةةةة يف اجلبةةةال مةةة التةةةدريب امليةةةداني علةةة اسةةةتعمال البوصةةةلة
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واخلريزةةةة .كمةةةا كةةةان املنابةةةل املنخةةةرط يف هةةةذ املنظمةةةة يتلقةة
دروسةةةا خاصةةةة يف كيفيةةةة مواجهةةةة اإلسةةةتنزا ،البوليسةةةي يف حالةةةة
القةةةبض عليةة  ،وهةةةذا اإلسةةةتنزا ،يبةةةدأ بةةةالعن املتبةةةوع بةةةالل  ،ثةةةم
الشةةروع يف عمليةةة ابتةةزاز وداولةةة اسةةتخدا املنابةةل بةةد التنظةةيم
الذي ينتمي إلي  ،وكانا كل هذ التدريبات تتم يف مناطل منعزلةة
وأري معروفة لد اإلدارة ا ستعمارية.
وإىل جانب الت ةوين العسة ري كةان املنابةل املنخةرط يف
املنظمة يتلق ت وينا سياسةيا وعقائةديا ييكةز أساسةا علة الةدين
اإلسةةةالمي .إذ كانةةةا املنظمةةةة متةةةار

نشةةةاطاتها املختلفةةةة يف إطةةةار

املبةةةادإل اإلسةةةالمية ،كمةةةا كانةةةةا تركةةةز علةةة تةةةدريس وتلقةةة
اخلزوط العامةة للتةاريخ اجلزائةري ملنابةليها وخاصةة تةاريخ املقاومةة
الشةةةعبية بةةةد اإلسةةةتعمار الفرنسةةةي مثةةةل ثةةةورة األمةةةري عبةةةد القةةةادر،
ومقاومةةةةةةةة بوبغلةةةةةةةة ،وأو د سةةةةةةةيدي الشةةةةةةةيخ ،ومقاومةةةةةةةة الشةةةةةةةيخ
بوعمامة…وأريها.
ونظةةةرا خلزةةةةورة أهةةةةدام املنظمةةةةة اخلاصةةةةة كةةةةان اهةةةةزب
(الواجهة الشرعية) جد متخوم وأنها فربا عل اهزب فربا مةن
طةةةرم الشةةةباب املةةةتحمس للعمةةةل املسةةةلح ،وبةةةدون شةةةك أن هةةةذا هةةةو
السةةبب الرئيسةةي الةةذي جعةةل املنظمةةة تعمةةل بةةدورها يف حةةذر شةةديد،
ألنها كانا تواج معاربةة شةديدة مةن طةرم دعةاة الشةرعية داخةل
اهةةزب هلةةذا قةةرر دمةةد بلةةوزداد أن يفصةةل بة املنظمةةة والتنظيمةةات
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األخةةر التابعةةة للحةةزب ،كمةةا أن إدارة اهةةزب مارسةةا نوعةةا مةةن
سياسةةة العةةزل هلةةذ املنظمةةة خوفةةا مةةن أن يةةؤدي اكتشةةافها إىل حةةل
اهةزب ومنعة مةةن ممارسةةة أي نشةةاط ،ورمبةا هةةذا مةةا يفسةةر لنةةا مةةا
يذكر السيد أ

د بن بلة من أن دمةد بلةوزداد عنةدما كةان علة

فةةراا املةةوت سةةنة  1949كةةان يتش ة ك كةةثريا يف احتمةةال متابعةةة
إدارة اهةةزب جلهةةد اإلعةةداد لل ف ةاح املسةةلح إىل نهايت ة الزبيعيةةة،
وكان ر ة ا

يوصةي زمةالء بةالتيقض ومبتابعةة هةذا املسةع إىل

أايت مهما كان الثمن (.)5
وحتة يتسةةن للمنظمةةة القيةةا ب عماهلةةا كمةةا نةةب مت وبة
قانون داخلي هلا ( )6أهم ما ينص علي هذا القانون هو بةرورة إقهةار
الزاعة ال املة من الع و املنخرط فيها لقيادت  ،والتنفيةذ اهةريف
لألوامةةر ،واملسةةؤولية تق ة عل ة القائةةد ولةةيس عل ة املنفةةذ والشةةخص
الراأةةب يف اإلبةةراط نةةب أن تتةةوفر فية الشةةروط التاليةةة( :اإلميةةان
واألمانةةة والشةةةجاعة ،والنشةةةاط والثبةةات والقةةةدرة الذاتيةةةة) وحتةة
حتدث الفوب داخةل املنظمةة والةيت مةن املم ةن أن تعرقةل أعماهلةا
ونشةةاطاتها يةةنص القةةانون علة أن كةةل شةةخص يريةةد مغةةادرة وحدتة
نةةب أن يزلةةب مةةن رئيسة إذنةةا بالةةذهاب يف التةةاريخ واملةةدة وامل ةةان
الذي يرأب يف الذهاب إلية و يغةادر وحدتة إ بعةد اهصةول علة
اإلذن ،كمةةةا أن التحيةةةة العسة ة رية لل ةةةباط إلزاميةةةة قبةةةل وبعةةةد
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اإلجتماعةةةات ول نهةةةا ممنوعةةةة يف اخلةةةارع ،وح ةةةور اإلجتماعةةةات
إلزامي ل ل العناصر ونب افتتاحها واختتامها بتحية وطنية.
كمةةةا أن هةةةذا القةةةانون حةةةدد درجةةةات األخزةةةاء الةةةيت يعاقةةةب
عليها وهي ثالثة:
1

 -بسيزة مثل التخلة عةن اإلجتمةاع أو ال سةل أو التهةاون يف

اخلدمة أو القيا بسلوب سيئ.
2

 -خمالفات كرب مثل عد الزاعة ،أو القيا بعمل يدل علة

ال ةةع النفسةةي أو تقةةديم تقةةارير كاذبةةة ،وكةةل خمالفةةة بسةةيزة
ت ررت  3مرات تصبح كرب .
3

 -املخالفةةات اخلزةةرية وعل ة رأسةةها اخليانةةة واهلةةروب وإفشةةاء

السر للعدو أو لألقارب ،ول ل شةخص أجةن عةن الوحةدة األصةلية
اليت ينتمي إليها ،وكل خمالفةة كةبرية ت ةررت  3مةرات أصةبحا
خزرية
أمةةا العقوبةةات فهةةي تةةياوح مةةا بة التةةوبيخ واإلعةةدا  ،وهةةذ األخةةرية
تسلل عل من يرت بون املخالفات اخلزرية.
ولقةةةد عرفةةةا هةةةذ املنظمةةةة خةةةالل عمرهةةةا القصةةةري الةةةذي
يتجاوز األرب سنوات تزورات هامة سواء من حيةا القيةادة والتنظةيم
فهذ املنظمة عرفا ثالث قيادات وهي:
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القيادة األوىل:
كانا بقيادة دمد بلوزداد الذي كون قيةادة أركةان عامةة
من أ

د بن بلة ودمد بوبيام وعبد القةادر بلحةاع ،وهةذا األخةري

ع ة بةةابزا للمنظمةةة بصةةفة مةةدرب عةةا وطةةز جلنةةود املنظمةةة

()7

باعتبار كةان بةابزا احتياطيةا يف اجلةيف الفرنسةي برتبةة مةالز ،
وقةةةد

ةةةرع مةةةن املدرسةةةة العسة ة رية بشرشةةةال وجتنةةةد للن ةةةال يف

صةةفوم اهةةزب منةةذ  ،1945ولقةةد قةةل دمةةد بلةةوزداد قائةةدا عامةةا
للمنظمةةة منةةذ تش ة يلها إىل أايةةة نةةوفمرب  ،1947وهةةذا يةةدفعنا إىل
القول أن الف ل األول يف إرساء قواعد هذ املنظمة يعود إلي  ،ولقةد
ل عن قيادتها بسةبب ا نهةاب واإلرهةا ،الةذي أصةيب بهمةا نتيجةة
للجهةةود ال ةةبرية الةةيت بةةذهلا يف خدمةةة املنظمةةة ،خاصةةة وأن ة كةةان
مصابا مبرض السل منذ .1945
وقد عوض دمةد بلةوزداد باملنابةل حسة ميةا أ ةد الةذي
ش ل:
القيادة الثانية كانا عل الش ل التالي:
 -حس ميا أ

د القائد العا

 عبد القادر بلحاع املدرب العا دمد بوبيام املسؤول عل ناحية قسنزينة جياللةةي رجيمةةي املسةةؤول عل ة قزةةاع اجلزائةةر -رقةةم واحةةد -ويت ون من
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اجلزائر العاصمة ،والقبائل.
 -دمةةد مةةاروب املسةةؤول عل ة قزةةاع اجلزائةةر  -رقةةم اثةةن

-

ويت ون من
التيزري ومتيجة والشل (.)8
أمةةا املرحلةةة األخةةرية ف انةةا القيةةادة العامةةة يف يةةد أ ةةد بةةن
بلة ،إذ أن يف سنة  1949مت عزل حس ميا أ

د من القيادة بسةبب

الشةةةةبهات الةةةةيت أحاطةةةةا بةةة بعةةةةد (األزمةةةةة الرببريةةةةة) ( ،)9وكانةةةةا
تش يلة القيادة الثالثة كما يلي (:)10
-أ

د بن بلة قائدا عاما

 عبد القادر بلحاع املدرب العس ري ،واملفتف العا دمد بوسيز م لة باملصةاز العامةة واإلشةياب واإلتصةالوالتعاون م
التدريب العس ري
 دمةةةد بوبةةةيام مسةةةؤو علة ة مقاطعةةةة قسةةةنزينة مبسةةةاعدةدمد العربي بن
مهيدي
 جياللي رجيمي مسؤو عل مقاطعة اجلزائر رقم - 1--أ

د دسا

مسؤو عل مقاطعة اجلزائر رقم - 2-

 عبةةةد الر ةةةان بةةةن سةةةعيد مسةةةؤو علة ة مقاطعةةةة وهةةةرانمبساعدة

و بوتليليس
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ودائمةةا يف إطةةار اجلانةةب التنظيمةةي قةةا مسةةؤولو املنظمةةة بتش ة يل
جلموعة من األقسا املتخصصة وهي:
1

 -قسةةم خمةةتص يف إنةةاد خمةةابئ للمنابةةل الةةذين تبحةةا عةةنهم

السلزات اإلستعمارية ،وإعداد خمابئ لألسلحة والذخرية.
 - 2شةب ة اإلتصةةا ت ومهمتهةةا شةراء أجهةةزة اإلتصةةا ت والتةةدرب
عل استعماهلا والتعرم واإلطالع عل تنظيمات وحتركات األجهةزة
العس رية واإلدارية والبوليسية ومتابعةة اخلونةة الةذين تعتمةد علةيهم
أجهةةزة املخةةابرات اإلسةةتعمارية يف خمتل ة الظةةروم مةةن أجةةل معرفةةة
كةةةل األف ةةةار والتحركةةةات املشةةةبوهة يف األوسةةةاط الوطنيةةةة حتةة
يتسن ل الق اء عليها يف البداية.
 - 3قسم املتفجرات تتمثل مهمت يف صن القنابةل املتفجةرة احملرقةة
واهلجومية وكذلك دراسة تقنيات

ريب اجلسور (.)11

كمةةا أن هةةذ املنظمةةة عرفةةا تزةةورات هامةةة مةةن حيةةا عةةدد
أع ةةائها إذ ارتف ة إىل حةةوالي أل ة ع ةةو ،وهةةذا حسةةب مةةا ذكةةر
حس هول وذلك يف بداية  1950وهم موزعون كما يلةي 500 :مةنهم
يف اجلزائةةةةةةر و  300يف قسةةةةةةنزينة و 200يف وهةةةةةةران ،إ أن دمةةةةةةد
بوبةةيام يقةةدر العةةدد

ةةوالي  1000و 1500ع ةةو ،أمةةا أ ةةد بةةودة

فيياوح عند فيما ب  1500و 1750أما الرقم الةذي أعزةا أ ةد بةن
بلة للشرطة يةو أن ألقةيع علية القةبض فهةو  600ع ةو ،ويةذكر ابةن
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خدة أن من املم ن أن ي ون السبب الذي دفعة إىل تقلةيص العةدد
هو رأبت يف التقليل من أهمية املنظمة (.)12
ولقةةد قامةةا املنظمةةة بتسةةخري مجيةة الظةةروم الةةيت كانةةا
حتيل بها خلدمة أهدافها ومصاهها ،فمةثال قامةا بتسةخري دمةد
خي ر الذي كان نائبا يف الربملان يف نقةل العناصةر املزلةوب القةبض
عليهةةةا ،وكةةةذلك وثةةةائل املنظمةةةة واألسةةةلحة ،وهةةةذا بسةةةبب متتعة ة
باهصانة النيابية.
ول ةةن إىل جانةةب كةةل هةةذا فةةين املنظمةةة كانةةا تعةةاني مةةن
بعض املشاكل ابرزها

وم الواجهة الشةرعية -حركةة ا نتصةار

للحريات الدميقراطية  -من املنظمة كما أشرنا إىل ذلك مةن قبةل،
وهناب مش لة أخر

تقل خزورة عةن هةذ وهةي املشة لة املاليةة

إذ أن اهزب كان يعاني من بائقة مالية حةادة ( )13وهةذا يف الوقةا
الةةذي كانةةا مزالةةب املنظمةةة املاليةةة بةةخمة ففةةي شةةهر أفريةةل

1948

مثال ذ ي ةن بةداخل صةندو ،اهةزب سةو  16000فرنةك ،يف حة
أن مرتبةةات املةةوقف كانةةا تتعةةد هةةذا املبلةةع ب بةةعام م ةةاعفة،
حت أن املسؤول عل الشؤون املالية ابةزر إىل أن يسةت ذن مةن إدارة
اهةةزب أن يزلةةب قربةةا ماليةةا مقةةدار  183500فرنةةك ،ويشةةري ابةةن
العقةةةون إىل أن أ ةةةد بةةةن بلةةةة وحسة ة ميةةةا أ ةةةد اللةةةذان كانةةةا
مزاردين من طرم الشرطة اقيحةا علة إدارة اهةزب القيةا بعمليةة
هجومية عل بريد وهران (.)15
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إ أن هةةةةذ املشةةةةاكل ذ تقةةة عائقةةةةا يف وجةةة حتركةةةةات
املنظمةةة ،إذ أنهةةا قامةةا بعةةدة نشةةاطات وبش ة ل منةةتظم .كمةةا أنهةةا
نفذت مجلة من العمليات ف ي مت كل ذلك؟
 - 2بعض نشاطات املنظمة:
لقةةةد شةةةرعا املنظمةةةة منةةةذ قهورهةةةا علةة املسةةةرح السياسةةةي
اجلزائري يف القيا مبجموعة من النشاطات ،وذلةك بعةد اسةت مال
اإلجةةةراءات املختلفةةةة مةةةن تشة ة يل القيةةةادة العامةةةة ووبة ة القةةةانون
الداخلي ،ولقد ارتبل تاريخ هذ املنظمة بثالثة أنشزة خزةرية إ أن
درجةة اخلزةورة متفاوتةةة ،ول ةن قبةل أن نتعةةرم علة هةذ األنشةةزة
حناول أن نلقي نظرة فاحصة عل ما دار يف اجتماع اللجنة املركزيةة
للحزب يف ديسمرب  1948وذلك خيص نشاطات هذ املنظمة.
فحسةةب شةةهادة حسة هةةول ( )16فةةين منابةةلي هةةذ املنظمةةة
طلبوا من قيادة اهزب أمرين :األول هو الرف من قيمة الدعم املةادي
املسةةخر هلةةا ،والثةةاني هةةو أن ت ة ذن هلةةم قيةةادة اهةةزب بالقيةةا بةةبعض
التجةةارب ويقةةول حسة هةةول إن اللجنةةة املركزيةةة وافقةةا علة جةةل
مزالبهم تقريبا  -ول ن ذ يذكر لنةا سةو هةذين املزلةب فقةل
فمةةا هةةي املزالةةب األخةةر وخاصةةة الةةيت رف ةةا؟ فهةةل طةةةالبا هةةذ
املنظمةةة ب ةةرورة اإلسةةراع يف العمةةل الثةةوري إ أن اللجنةةة املركزيةةة
رف ا هذا الزلب؟ م العلم أن حس هول استبعد أن ي ون مثةل
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هةةةذا الزلةةةب قةةةد مت طرحةة يف اإلجتمةةةاع ولقةةةد بةةةرر ذلةةةك باألسةةةباب
التالية:
1

 -املنابلون والشعب مةازالوا حتةا صةدمة أحةداث  8مةاي

1945

الرهيبة ،ول ةن يف رأينةا علة األقةل  -هةذ التربيةر أةري مقنة ألنة
مةةن املفةةروض أن مةةا حةةدث يةةو  8مةةاي نةةب أن ي ةةون دفةةزا عل ة
القيا بالثورة أكثر من أن ي ون مثبزا.
2

 -األقلية اليت كانا متحمسةة للثةورة ذ ت ةن يف رأينةا قةادرة

عل جر بقية املنابل والشعب وراءها.
3

 املنظمة اخلاصة ذ توب بعد عل دك التجربةويذكر أحد الباحث أن مسةؤول املنظمةة قةد قةد يف أواخةر

سنة  1948تقريرا مفصال للجنة املركزية للحزب وأبرز في اجلوانةب
األساسية وال رورية سةت مال التح ةريات للثةورة ،كمةا يؤكةد
فيةةة أن الثةةةةورة بةةةةرورية وأساسةةةةية ألن عهةةةةود اإلنةةةةدماع واإلصةةةةالح
والشةةرعية واإلنتخابةةات قةةد ولةةا نهائيةةا… ثةةم يتسةةاءل التقريةةر عةةن
إم انيةةةةات الشةةةةعب اجلزائةةةةري الةةةةيت سةةةةوم يوقفهةةةةا يف معركةةةةة
التحريةةر؟ ونيةةب واب ة التقريةةر عل ة السةةؤال بقول ة  ":إن قوتنةةا قةةوة
معنوية تتمثل يف روح املقاومة ،ويف اإلميان بةالوطن… ومة ذلةك فةين
اهةةرب التحريريةةةة هةةي الشةة ل الوحيةةد لل فةةةاح املالئةةم وبةةةاع
بلةةدنا" كمةةا أشةةار صةةاحب التقريةةر إىل أن اجملنةةدين يف املنظمةةة قةةد
استوعبوا مناهج التدريبات املقررة ،وأنهم يف انتظار األوامةر للشةروع
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يف تفجري الثورة ،مؤكةدا بة ن ا نتظةار الزويةل يسةبب هلةم اإلحبةاط
الشديد والي

القاتل ولقد استشهد صاحب التقرير بةبعض األقةوال

الةةيت كةةان يرددهةةا اجملنةةدون " تسةةند عونةةا لصةةناديل اإلنتخابةةات"،
"اعزونا سالحا" و"نريد أن منوت مرة واحدة" (.)17
ويذكر أي ا ابن يوسة بةن خةدة يف هةذا اإلطةار أنة عنةدما
اجتمعةةةا اللجنةةة املركزيةةةة يف زديةةةن بعةة الدفلةةةة كانةةةا مةةةن بةة
األسةألة اخلزةةرية الةةيت طرحةةا عليهةةا :هةةل مي ةةن الشةةروع يف العمةةل
الثةةوري؟ ويقةةول ابةةن خةةدة إن قيةةادة املنظمةةة اخلاصةةة كانةةا يومأةةذ
تعتقةةد أنهةةا جةةائزة لةةذلك إ أن أألبيةةة أع ةةاء اللجنةةة املركزيةةة ردوا
عل ذلك أن ساعة العمل ذ حتن بعد واألف ل أن يتواصل التح ةري
وت وين املزيد من الرجال املةؤهل همةل السةالح ،وبنةاء علة ذلةك
تقرر إعزاء األولوية للمنظمة اخلاصةة ،بوبة خةرية املنابةل حتةا
تصرفها ،وكذا اإلم انيات املالية واملادية الالزمة (.)18
ويسةةتدرب ابةةن خةةدة ذلةةك موبةةحا كي ة أن العمةةل املسةةلح يف تلةةك
املرحلة كان أري مم ن ويذكر يف ذلك بع ا من األسباب وهي:
1

 -املنظمةةة ذ ت ةةن قةةد مترسةةا بالقةةدر ال ةةايف علةة العنةة

الثةةوري ،والةةذي يثبةةا ذلةةك فشةةلها يف عملةةييت كاشةةريو وتبسةةة ولةةو
أنها جنحا إىل حد ما يف عملية بريد وهران.
2

 -خةةروع حةةزب الشةةعب ب ة زمت خةةانقت األوىل األزمةةة الرببريةةة

والثانية تلك اليت تسبب فيها الدكتور دمد األم دباأ .
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إذن فا جتمةةةاع الةةةذي عقدتة ة اللجنةةةة املركزيةةةة للحةةةزب يف
مزرعة زدين كان حامسا بالنسبة للمنظمةة اخلاصةة الةيت أعزة هلةا
ال ةةوء األخ ةةر للقيةةا عملةةة مةةن العمليةةات العسة رية ،تقةةو هةةي
بتحديةةدها ،ولقةةد قامةةا يف هةةذا اإلطةةار بعةةدة عمليةةات إ أن أبرزهةةا
وأخزرهةةا ثةةالث عمليةةات ،وسةةنتحدث عنهةةا بنةةوع مةةن التفصةةيل يف
الصفحات املوالية.
أ -عمليةةةة كاشةةةريو :تعةةةود أسةةةباب هةةةذ العمليةةةة إىل قيةةةا اإلدارة
اإلسةةتعمارية يف اجلزائةةر بتشةةييد متثةةال لألمةةري عبةةد القةةادر يف قريةةة
كاشريو بنةواحي معسة ر والةذي مت تدشةين يف  15أكتةوبر
بتنظةةيم حفةةل بةةخم جةةدا ح ةةر الةةوالي العةةا نةةيجالن

1949

Naegelen

()19

ويبدو أن نيجالن أراد بهذا العمل أن يغزي عل سياست القمعيةة وأن
يظهر نفس كرسول لألخةوة الفرنسةية اإلسةالمية بيحيائة لةذكر
األمري.
ولقد كانا ف رة تدمري التمثةال مةن اقةياح دمةد بلةوزداد
ألن اعترب هذا التمثال إهانة بالغة اخلزورة لألمةري عبةد القةادر الةذي
كان يعد رمزا للوطنية اجلزائرية ،وليس هذا فقةل بةل يعةد التمثةال
أي ا إهانة كةبرية ل ةل املشةاعر الوطنيةة للشةعب اجلزائةري .إ أن
عمليةةةة التةةةدمري فشةةةلا ،ولقةةةد بةةةرر األشةةةخات امل لفةةةون بهةةةا هةةةذا
الفشل بقوهلم أن فتيل اللغم املسةتعمل للةتفجري كةان مةبلال وكةذلك
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بسةةبب نبةةاح ال ةةالب يف الليةةل الةةذي أزعةةج منفةةذي العمليةةة ،وهةةم
دمد يوسفي وماروب ودمد أوعراب.
ب -عملية بريد وهران :لقد مت تنفيذ هذ العمليةة يف األشةهر األوىل
من سنة  ،1949وف ةرة هةذ العمليةة كانةا مةن اقةياح حسة ميةا
أ ةد وأ

ةد بةةن بلةة والسةةبب الةذي دفة بهمةةا إىل الةتف ري يف هةةذ

العملية هي األزمة املالية اهادة اليت كان يعاني منها اهزب ،الةذي
أوش ة ا خزينت ة عل ة اإلفةةال  ،ويقةةول ميةةا أ ةةد واصةةفا حالةةة
اهةةزب يف بدايةةة سةةنة " 1949كانةةا مس ة لة الوسةةائل دائمةةا مةةا تةةزال
مزروحةةة ول ةةن خزينةةة اهةةزب كانةةا فارأةةة… وبالتةةالي توجةةد
هنةةاب أمةةوال توب ة حتةةا تصةةرم املنظمةةة اخلاصةةة" وي ةةي "أن يف
إحةةد جلسةةات املناقشةةة والتشةةاور للقيةةادة العامةةة للمنظمةةة اخلاصةةة
قررنةةا القيةةا بعمليةةة بريةةد وهةةران" ( )20وبعةةد اإلتصةةال

سة هةةول

اقيح هةذا األخةري الف ةرة علة إدارة اهةزب الةيت أعزةا موافقتهةا
عل تنفيذ العملية (.)21
وبةةةذكر ميةةةا أ ةةةد أنةةة كانةةةا لةةةديهم طريقتةةةان للقيةةةا
بالعمليةةة ،وهمةةا مةةن وب ة و زةةيل جلةةول منةةيف ( )22والةةذي كةةان
موقفا يف مركز بريد وهران وتتخلص الزريقتان فيما يلي:
األوىل :اهلجةةو علة قةةاطرة الربيةةد ا تيةةة مةةن كولومةةب بشةةار يفنهاية كل شهر
وهي دملة مبأات املالي .
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 الثانيةةة :اهلجةةو عل ة الربيةةد املركةةزي بةةوهران مباشةةرة ،الةةذييقو عم أموال
كثرية يف اإلثن األول من كل شهر.
ولقةةد مت اإلتفةةا ،ب ة أفةةراد القيةةادة العامةةة عل ة تنفيةةذ العمليةةة وفةةل
اخلزة الثانية.
ويتفل جل الذين حتدثوا عةن هةذ العمليةة أنة مت تنفيةذها يف
داولت األوىل فشةلا وكانةا بتةاريخ  2مةار

 1949وهةو يصةادم

أول اثةةن مةةن هةةذا الشةةهر واحملاولةةة الثانيةةة نفةةذت بنجةةاح يف ا ثةةن
األول من شهر أفريل .1949
ويذكر أحةد املشةارك يف العمليةة األوىل أنة تقةرر اهلجةو
عل الربيد عل الساعة السادسة وعشرون دقيقةة وهةي اللحظةة الةيت
يشرع فيها قةابض الربيةد يف عةد النقةود بعةد اخراجهةا مةن اخلةزائن،
وقبل إرساهلا إىل البنك .وكان املبلع املتوق أخذ يقدر بةة  150مليةون
فرنةةةك ،إ أن احملاولةةةة فشةةةلا بسةةةبب تبةةةاطؤ األشةةةخات امل لفةة
بتنفيذ العملية،

يا ذ يتقنوا أدوارهم بش ل جيد ،بة إىل أن

السةةيارة املسةةتعملة كانةةا قدميةةة جةةدا ممةةا جعلةةها مهةةددة باإلصةةابة
خبلل يف أي هظة مم نةة ،وهنةا قةرر دمةد علةي خي ةر املسةؤول
عل العملية إيقام مواصلة تنفيذ العملية (.)23
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ويةةذكر دمةةد علةةي خي ةةر أنةة توجةة يف اليةةو نفسةة إىل
العاصةةمة إلخبةةار القيةةادة بالنتةةائج وهةةي الفشةةل وقةةرار ت جيةةل تنفيةةذ
العملية وطرح عليها ثالث نقاط قبل الشروع يف احملاولة الثانية وهي:
1

 -حةةل مشة لة السةةيارة ألن اإلختيةةار عةةن طريةةل الصةةدفة كةةان

أري مفيد يف احملاولة األوىل.
2

 -استبدال العناصر امل لفة بالتنفيذ بعناصر أخر من املدينة

3

 -الةةةتف ري يف وسةةةيلة إلبعةةةاد العامةةةل علةة الةةةرب ،الةةةذي يراقةةةب

املدخل الذي سيتسلل من املهامجون (.)24
وعل ة بةةوء احملاولةةة األوىل مت التخزةةيل بيح ةةا للمحاولةةة
الثانية مت تنفيذها ب ل جناح وقةدر املبلةع املةالي الةذي مت ا سةتيالء
علي

والي  3.771.000فرنك (.)25
ونشري هنا إىل أن هناب العديد من الروايةات والشةهادات الةيت

تتحةةةدث عةةةن هةةةذ العمليةةةة ،وبة ة كةةةل روايةةةة وأخةةةر اختالفةةةات
كثرية ،وبع ها يعترب جذري ،هلةذا فةين هةذ العمليةة يف حاجةة إىل
دراسةةةة مسةةةتقلة حتةة يةةةتم ن الةةةدار

مةةةن تغزيةةةة كةةةل جوانبهةةةا

واإلطةةالع عل ة كةةل الشةةهادات الةةيت قيلةةا عنهةةا ،وعقةةد مقارنةةات
بينها.
إن اهديا عن عملية بريد وهران نرنا إىل طرح سؤال هةا
جةةةدا وهةةةو ملةةةاذا اهلجةةةو علةة بريةةةد وهةةةران بالةةةذات دون سةةةوا مةةةن
املراكز الربيدية األخةر ؟ أ أن بريةد وهةران ذ ي ةن سةو بدايةة
71

املصادر رقم6

لعمليات أخر تهدم املنظمة من ورائها إىل اسيجاع أمةوال الشةعب
اجلزائةةةري الةةةيت نهبتهةةةا السةةةلزات اإلسةةةتعمارية وأن السةةةبب الةةةذي
جعلهم يبةدأون بربيةد وهةران هةو وجةود خبةيت منةيف كموقة فية
وهذا سيسهل هلم تنفيذ العمليةة؟ رمبةا هةذا هةو الةداف  ،خاصةة وأن
املنابةةل دمةةد علةةي خي ةةر يؤكةةد ذلةةك يف شةةهادت  ،إذ يقةةول أن
السةبب الةذي ذكةر املسةةؤولون احملليةون يف وهةران والةذين أشةةرفوا
عل تنفيذ العملية والتح ةري هلةا هةو" :أن فرنسةا تقةو بنهةب شةعبنا
نهبا منظما وحنن مبا سةنقد علية إمنةا نسةيج جةزءا ممةا تسةرق
فرنسةةةا ،وبهةةةذا اجلةةةزء نشةةةيي األسةةةلحة الالزمةةةة لتسةةةليح املنظمةةةة
اخلاصة وداربة اإلستعمار الفرنسي" فهةل مي ةن لنةا أن نفهةم مةن
خةةالل هةةذا ال ةةال أن قيةةادة األركةةان العامةةة للمنظمةةة اخلاصةةة
ت ةةون قةةد خززةةا للقيةةا بعمليةةات أخةةر متةةس مراكةةز بريديةةة
أخر وهذا يف إطار اسةيجاع أمةوال الشةعب؟ إ أن اكتشةام أمةر
املنظمة والتزورات اليت حدثا بعد ذلةك أنهة كةل شةيء؟ أ ألنهةم
كانوا يعرفون جيةدا مةداخل وخمةارع بريةد وهةران باعتبةار أن احةد
مسةةؤولي املنظمةةة ذل ةك أنه ة كةةل شةةيء؟ أ ألنهةةم كةةانوا يعرفةةون
جيدا مداخل وخمارع بريد وهران باعتبار أن أحةد مسةؤولي املنظمةة
وهو خبيت منيف يشتغل يف هذا املركةز ،خاصةة وأن أ ةد بةن بلةة
وميا أ ةد وبةعا خزةة اهلجةو انزالقةا مةن ذلةك الوصة الةدقيل
الذي قدم هلم خبيت منةيف ،ويةذكر املنابةل دمةد علةي خي ةر
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يف شةةةهادت أن العمليةةةة درسةةةا علةة بةةةوء تصةةةميم للربيةةةد يت ةةةمن
املداخل وبيةا املةةال وأريهةا… وتقةرر تسةلل الفةوع املهةاجم إىل بيةا
املةةال مةةن مةةدخل املةةوقف وهةةو مةةدخل ميةةر مب تةةب العامةةل عل ة
ارسال الربقيات املستعجلة؟
ع  -عمليةةة تبسةةة :وتتمثةةل يف القيةةا بت ديةةب بعةةض أع ةةاء املنظمةةة
الةةذين قةةاموا بتصةةرفات منافيةةة ملبةةادإل اهركةةة ،ولقةةد ا ةةذ قةةرار
الت ديةةةب مةةةن طةةةرم قيةةةادة قسةةةنزينة املتمثلةةةة يف الثالثةةةي دمةةةد
بوبيام والعربي بن مهيدي وديدوا مراد ،ولقةد مت تنفيةذ العمليةة
حتا إشرام ديدوا مراد.
ويقةةةةول مصةةةةزف بةةةةن عةةةةودة" :إن عمليةةةةة الت ديةةةةب بةةةةدأت يف
قسنزينة حيةا مسةا بعةض املنابةل ثةم توجهنةا إىل تبسةة لت ديةب
منابل وهما عبد القادر رحيم وأ

د لةور " وي ةي ابةن عةودة"

إن بعد القيا بالعملية رجعا اجلماعة امل لفة بةذلك إىل قسةنزينة
وأثناء الليل توقفا بوادي الزناتي

ثا عن البنةزين ،وكان ديةدوا

مراد يعرم بعةض املنابةل هنةاب فقصةدهم رفقةة ابةن عةودة وعبةد
البةةاقي خبةةو

بينمةةا بقةةي حسةة بةةن زعةةيم وابةةراهيم عجةةةامي يف

السةةيارة وعنةةدما عةةاد ديةةدوا ومةةن مع ة ذ نةةدوا أي أثةةر للسةةيارة
ومةةةن فيهةةةا ،وبعةةةد أن عرفةةةوا أن الشةةةرطة قةةةد ألقةةةا القةةةبض علة ة
زمالئهم قرر ديدوا الرجوع إىل قسنزينة وابن عودة وعبةد البةاقي
()26

إىل عنابة .
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والسؤال الذي يزرح نفس بيهاح هنا هو :كي علةم رجةال
الدرب بهؤ ء األشخات ،وبتحركةاتهم ،يقةول ابةن عةودة إن رجةال
السةةلزة اإلسةةتعمارية كةةانوا علة علةةم بتحركةةات عناصةةر املنظمةةة
اخلاصة من خالل عمليات سابقة ،منها عمليةة مجة املتفجةرات مةن
منجم الةونزة ومةن خمةزن املفرقعةات بةاملنجم ال ةائن بفيليبفيةل -
سة ي دة حاليةةا  -الةةيت كةةان يشةةرم عليهةةا سةةويداني بومجعةةة
وعملية بريد وهران.
ول ةةةن كية ة عةةةرم رجةةةال الةةةدرب حتركةةةات اجملموعةةةة
امل لفة بعملية الت ديب؟ إحةد الروايةات تقةول إن املنظمةة اخلاصةة
قةةررت إعةةدا أحةةد منابةةليها الةةذي أراد اخلةةروع منهةةا وهةةذا يعةةد
ممنوعةةا يف قانونهةةا الةةداخلي ،ألن املنابةةل ي ةةون قةةد تعةةرم عل ة
كل أسرار املنظمة وبالتةالي تقةرر إعدامة  ،بعةد تنفيةذ القةرار تةب
أن الرجةةةةل ذ ميةةةةا واتصةةةةل بالشةةةةرطة الفرنسةةةةية وأخربهةةةةا عةةةةن
التنةةةظيم.

()27

إذن فعملية تبسة الفاشلة هذ تعترب بداية نهايةة اجلنةاح الشةب
العس ري هةزب الشةعب اجلزائةري قاهريةا علة األقةل ،ف ية
كةةةان مصةةةري هةةةذ املنظمةةةة وأع ةةةانها ،وكية ة كانةةةا نظةةةرة
الواجهة الشرعية هلذ العملية.؟
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- 3اكتشام املنظمة:
عنةةد اهةةديا عةةن اكتشةةام املنظمةةة اخلاصةةة وكي ة مت
ذلك أسألة كةثرية تتبةادر إىل األذهةان ،وتزةرح نفسةها بيهةاح علة
الةةةةدار  ،كيةةة اسةةةةتزاعا اإلدارة الفرنسةةةةية اكتشةةةةافها رأةةةةم
السرية اليت كانا ت تنفها حت أن اهةزب أعزة هلةا اسةتقاللية
شةةب تامةةة يف شةةؤون املاليةةة واإلداريةةة ،وأريهةةا وهةةذا حفاقةةا عل ة
السري الزبيعي للنشاطات الرمسية للحزب اليت كانا متابعةة بدقةة
مةةن طةةرم اإلدارة اإلسةةتعمارية؟ فهةةل للواجهةةة الشةةرعية للتنظةةيم دور
يف ذلك؟ هل كانا

وفةات دمةد بلةوزداد الةيت سةبل ذكرهةا يف

دلها؟ إ أن أبةرز األسةألة املزروحةة يف نظرنةا علة األقةل هةو :هةل
للسيد عبد القادر بلحاع دور يف اكتشام هذ املنظمة؟ خاصةة وأن
عمةةر بةةوداود يتهم ة ب ن ة كةةان عل ة اتصةةال دائةةم بةةاألمن الفرنسةةي
وهةةةةةذا منةةةةةذ سةةةةةنة  ،)28( 1948إذ يقةةةةةول عنةةةة "… لقةةةةةد سةةةةةاورتز
الشةة وب يف هةةةذا املسةةةؤول ال ةةةبري أثنةةةاء اجتمةةةاع سةةةري عقةةةدنا
بالشةةةةراقة .وكانةةةةا التعليمةةةةات األوليةةةةة الةةةةيت تلقيتهةةةةا يف مدرسةةةةة
الن ةةال ،أن املنابةةل حيةةاول مةةا أم ةةن أن يتهةةرب مةةن الشةةرطة يف
حالةةةة البحةةةا عنة ة ل ةةةن تعليمةةةات بلحةةةاع يف اإلجتمةةةاع املةةةذكور
كانةةا خمالفةةة متامةةا ،حيةةا قةةال إذا فتشةةا مصةةاز األمةةن عةةن
منابةةةةل مةةةةا فةةةةال داعةةةةي للتهةةةةرب ،واملهةةةةم أن يصةةةةمد فقةةةةل عنةةةةد
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اإلستنزا ."،وهناب دليالن مخران مي ةن لنةا ابةافتهما إىل الةدليل
السابل
األول :أثناء اجتمةاع اللجنةة املركزيةة للحةزب يف ديسةمرب  1948يف
ع دفلةة مبنزقةة (زديةن) والةذي مت يف مزرعةة تابعةة هلةذا الشةخص
أي عبةةد القةةادر بلحةةاع اجلياللةةي  -حظةةا فةةر ،األمةةن التابعةةةللحزب امل لفة باهراسة أشخاصا مشة وب فةيهم حيومةون حةول
م ةةان اإلجتمةةاع ممةةا ابةةزر أع ةةاء اللجنةةة املركزيةةة إىل مغةةادرة
امل ةةان علة وجة السةةرعة ( )29ومي ةةن لنةةا هنةةا اتهةةا عبةةد القةةادر
بلحاع ب ن هو الذي بلع الشرطة بذلك اإلجتماع ،خاصة وأن التاريخ
الذي حدد لإلجتماع يصادم األسبوع األخري من شهر ديسمرب حيا
السنة.

ت ون الشرطة منشعلة ب عياد رأ

الثةةاني :الوج ة اخليةةاني الةةذي قهةةر ب ة هةةذا الشةةخص بعةةد اطةةال،
سةةراح مباشةةرة سةةنة  ،1951والةةذي أصةةبح هةةذا الوج ة بشةةعا أثنةةاء
الثورة التحريرية حيا لقب نفس باسم (كوبيس) وقا بالعديد من
اجلرائم يف حل الثورة اجلزائرية (.)30
مةةن خةةالل كةةل هةةذا مي ةةن القةةول إن اإلسةةتعمار الفرنسةةي
كان يعرم ال ثري عةن هةذ املنظمةة عةن طريةل هةذا الرجةل الةذي
كةان يشةتغل يف منصةب حسةا

جةدا داخةل املنظمةة ،وعنةةدما رأت

اإلدارة ا ستعمارية أن هذ املنظمة أصةبحا تشة ل خزةرا كةبريا
علة مسةةتقبلها يف اجلزائةةر قامةةا بتمزيقهةةا والتن يةةل ب ع ةةائها،
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ولقةةةةد سةةةةاعدتها يف ذلةةةةك الواجهةةةةة الشةةةةرعية للحةةةةزب بعةةةةد أن مت
اكتشةةام املنظمةةة ا ةةذت مواق ة اتسةةما بةةالتخلي والتن ةةر هلةةا
وألع ةةائها ،وان إدارة اهةةزب سةةعا إىل الةةتخلص منهةةا وان ةةرت
وجودها وذلك بقوهلا أن ما حدث ما هو إ مؤامرة دبرتهةا األوسةاط
اإلستعمارية .وأن هذا معنا أن اهزب قد

ل عن ف ةرة اإلعةداد

لل فاح املسلح من جهةة ،ومةن جهةة بة مةد إصةرار إدارة اهةزب
عل ة التمسةةك بالشةةرعية اإلسةةتعمارية والعمةةل حتةةةةةا لوائهةةةةةةا ب ة ي
ثةةةمن (.)31
ول ةن حسةةب اعتقادنةةا فةةين هةةذا املوق ة كةةان إنابيةةا مةةن
سلزة اهزب ألن لو ذ تفعل ذلك وأعلنةا عةن وجةود التنظةيم فعةال
لتسبب ذلةك يف خةراب اهةزب وأعزةا لةإلدارة اإلسةتعمارية اهجةة
يف أن ت زهد كل أع ائ بدون استثناء ومةن املم ةن أن يتسةبب
ذلك يف ت خري قيا الثورة التحريرية لسنوات طويلة.
ويذكر الدكتور مجال قنان أن إدارة اهةزب أجةربت عشةرات
املنابل عل تسليم أنفسهم للشةرطة الفرنسةية طواعيةة والةذين ذ
خي ةةةةةعوا للقةةةةةرار تعربةةةةةوا للتشةةةةةريد وذ تتحمةةةةةل إدارة اهةةةةةزب
مسؤولياتها حنوهم إ عن كر فقاما بيبعاد بع هم إىل اخلةارع،
والبعض ا خر عاا متخفيا يف األورا

وجرجرة (.)32

وجنةةةةةد بعةةةةةض املةةةةةؤرخ والدارسةةة ة حيملةةةةةون مسةةةةةؤولية
اكتشةةةام أمةةةر املنظمةةةة إىل اهةةةزب وعلة ة رأ
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العربةةي الةةزبريي الةةذي ذهةةب مةةذهبا خزةةريا جةةدا يف كتاب ة الثةةورة
اجلزائرية يف عامها األول ( )33يف القارإل هلا بيمعان يفهةم مةن ورائهةا
أن املسؤولية يتحملها اهزب -الواجهة الشرعية -

إذ يقةول إنة

ذ ير ،لقيادة اهةزب أن حتقةل املنظمةة اخلاصةة كةل هةذ النتةائج
اإلنابيةةةةة واملتمثلةةةةة يف إعةةةةداد جةةةةيف كامةةةةل عميةةةة الشةةةةروط
ال رورية للدخول يف املعركةة ،وأن قيةادة اهةزب ذ ت ةن ترأةب
يف قز مجي العالقات م اإلدارة اإلسةتعمارية ألجةل ذلةك فينهةا ذ
تعةةل اإلشةةارة اخل ةةراء خلةةوض املعركةةة اهامسةةة وقلةةا تسةةو،
إطارات املنظمة إىل أن علما سةلزات اإلحةتالل

قيقةة األمةر سةنة

 1950فاستعملا القمة واملزةاردة إلتةالم تنظةيم تزلةب إقامتة وقتةا
طويال وت حيات جسا .
ويقةول الباحةا نفسة إنة مةةن املم ةن جةدا أن ت ةون لقيةةادة
اهةةزب يةةد يف اكتشةةام هياكةةل املنظمةةة اخلاصةةة ألنهةةا أصةةبحا
تشة ل خزةةرا علة إدارة اهةةزب الةةيت مةةن املم ةةن أن تتسةةبب هلةةا
املنظمة يف انفجار ،ومبا أن إدارة اهزب ذ ت ن قةادرة علة حلةها
بةةدون سةةبب وابةةح عل ة إعزائهةةا اإلشةةارة اخل ةةراء للةةدخول يف
املرحلة الثانية من خمززها "فيننةا نسةتبعد أن ت ةون قةد اخةربت
عليها لي تش أمرها فتةتخلص منهةا" والةدليل الةذي اعتمةد علية
الةةدكتور الةةزبريي للت كيةةد عل ة مةةا ذهةةب إلي ة هةةو رفةةض قيةةادة
اهةةةزب إعةةةادة هي لةةةة املنظمةةةة وتةةةدعيم صةةةفوفها ،وهةةةذا عنةةةدما
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طالبةةا جلموعةةة مةةن أع ةةائها ذلةةك مةةن قيةةادة اهةةزب بةةل كةةان رد
هذ األخرية يتمثل يف حل املنظمة نهائيا.
وحنةةن بةةدورنا نةةرجح الةةرأي الةةذي ذهةةب إلية الةةدكتور العربةةي
الزبريي بل وندعمة بةبعض الشةهادات الةيت صةرح بهةا بعةض أع ةاء
املنظمةةة  -فمةةثال يقةةول ا ةةد بوشةةعيب ( )34إنة يف  22أو  23مةةار
 1950قد العربي ابةن مهيةدي إىل عنابةة وطلةب مةز ا ستسةال إىل
السلزات الفرنسية وكان ابن مهيةدي أةري مقتنة بةذلك ألنة كةان
يةةةدرب أن اإلستسةةةال ذ ي ةةةن باملسةةةلك الصةةةحيح ولقةةةد قةةةال ابةةةن
مهيدي لبوشةعيب "إنهةم قةاموا خبيانتنةا" وهلةذ اجلملةة أبعةاد خزةرية
جدا وخاصة وأنها صدرت من منابةل لة م انتة البةارزة يف تةاريخ
اهركة الوطنية اجلزائرية بعد اهرب العاملية الثانية.
وي ةةي أ ةةد بوشةةعيب موبةةحا موقة الشةةهيد العربةةي بةةن
مهيدي قةائال…" :إذن فةين ابةن مهيةدي امتثةل لألوامةر أي أنة طلةب
منةةةةا اإلستسةةةةال ألن اهةةةةزب منةةةةذاب… ذ يعةةةةد يةةةةؤمن بال فةةةةاح
املسلح".
كما مي ن لنا أن ن ي إىل كل هةذا ذلةك اإلصةرار الةذي
أقهر بعض أع اء املنظمة اخلاصة يف إعادة بعثها مةن جديةد وعلة
رأ

هةةؤ ء الشةةهيد مصةةزف بةةن بولعيةةد والةةذي مي ةةن القةةول أن ة

مترد عل الواجهةة الشةرعية للحةزب ،فلقةد جنةح هةذا املنابةل رفقةة
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منابةةل اخةةرين يف إعةةادة بعةةا اهيةةاة يف املنظمةةة يف بعةةض منةةاطل
الوطن.
ول ةةةن إىل جانةةةب هةةةذ املواقة ة امل ةةةادة للحةةةزب وواجهتة ة
الشةةةرعية جنةةةد بعةةةض املواقة ة والشةةةهادات املؤيةةةدة ملوقة ة اإلدارة،
وتقةةول إنهةةا وقفةةا موقفةةا ح يمةةا يف املصةةيبة الةةيت حلةةا بةةاهزب
فمثال جند ابن خدة يقول ب ن عندما أعلن اإلسةتعمار عةن اكتشةاف
املنظمةةة حةةدث ارتبةةاب كةةبري يف صةةفوم قيةةادة اهةةزب الةةيت قامةةا
مبشةةاورات عديةةدة وشةةاقة انتهةةا إىل شةةن هجةةو م ةةاد حتةةا عنةةوان
"املةةةةؤامرة ا سةةةةتعمارية" أي أن اإلدارة الفرنسةةةةية اختلقةةةةا موبةةةةوع
املنظمة اخلاصة ل رب اهركة ،اتبعا هةذا اهلجةو امل ةاد

ملةة

دعائيةةة واسةةعة النزةةا ،دشةةنتها صةةحيفة (اجلزائةةر اهةةرة) يف عةةددها
الصةةادر يف  1أفريةةل  1951بعنةةوان مةةثري "هةةل حنةةن علة أبةةواب  8مةةاي
جديةةد" ويقةةول ابةةن خةةدة إن هةةذا الت تيةةك كةةان مفيةةدا جةةدا ،إذ
ابةةزر العةةدو إىل وق ة

لت ة وبةةذلك مت انقةةاذ التنظةةيم السياسةةي

للحركةةةةة ،وبقايةةةةا عناصةةةةر املنظمةةةةة اخلاصةةةةة مةةةةن ويةةةةالت القمةة ة
واإلرهاب.
ويةةذكر أي ةةا أن ة بعةةد مةةرور حةةوالي سةةنة عل ة هةةذ العمليةةة
صدر عن اللجنة املركزية للحزب يف فرباير  1951القرار التالي:
1

 -التمسك مببدأ ال فاح املسلح واملنظمة اخلاصة
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2

 -وقةةةة نشةةةةةاط املنظمةةةةةة وإهةةةةا ،عناصةةةةةرها باملنظمةةةةةة

السياسية يف انتظار إعادة ت وينها عل أسس جديدة.
ويشري حس هول يف هذا اإلطةار أي ةا أنة أمةا اكتشةام
املنظمةةةةة ابةةةةزرت قيةةةةادة اهةةةةزب إىل إعةةةةالن قةةةةرار حةةةةل األجةةةةزاء
املف

ةةةة مةة اهفةةةاق علةة اخلاليةةةا الةةةيت ذ ت تشةة  ،وكةةةان

أهمها يف منزقة األورا

( ،)36أما عيس كشيدة فيؤكةد إن إدارة

اهزب أولا اهتماما بالغا ألع اء املنظمة وذ تهملهم (.)37
وهناب شةهادات أخةر كةثرية تةدخل يف هةذا اإلطةار ول ةن
مهما ي ن مةن أمةر كةل فةين أهةم مةا مي ةن قولة أمةا كةل هةذ
التناق ةةات ال ةةثرية املوجةةودة يف هةةذ الشةةهادات ويف هةةذ املواق ة
واألح ا الصادرة من طرم بعض ،الدارس  ،هو أن هذ املنظمةة
بةةالرأم مةةن كةةل مةةا حةةدث هلةةا سةةنة  1950فةةين أع ةةائها ومنابةةليها
شةة لوا فيمةةةا بعةةةد النةةةواة األوىل للقيةةةادة الثوريةةةة الةةةيت فجةةةرت ثةةةورة
الفةةاتح مةةن نةةوفمرب  1954أي مبعن ة أد ،فةةين هةةذ املنظمةةة تعةةد
"املخ املدبر واملفجر للثورة التحريرية ال رب ".
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