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:ملخص

،أ�حاول من خالل هذه ادلراسة �إلقاء الضوء عىل �إسرتاتيجية الثورة اجلزائرية يف ميدان ا إل�ستعالم وا إل�ستخبارات
، يف مواهجة الهيئات ا ألمنية والعسكرية الفرن�سية،وعىل دور وزارة التسليح والإتصاالت العامة وغريها من هيالك الثورة
 من خالل،واب ألخص املصاحل اخلاصة الفرن�سية اليت حشدت لك �إماكنياهتا البرشية واملادية والتقنية للقضاء عىل الثورة
. وماكحفة اجلوسسة، ومعليات التجسس، والرصاع من أ�جل احلصول عىل املعلومات،الرتكزي عىل معركة التسليح
. اجلواسيس، املعلومات، التسليح، ا إل�ستعالم، ثورة التحرير:الكلمات المفتاحية
Abstract:

I will try through this study to hightlight on the strategy of the Algerian revolution
in the field of intelligence, and on the role of the Ministry of Armament and General
Communication in addition to the different structures of the revolution in facing the
security and military French services, mainly the French Special Services that mobilized all
means (personnel and technical equipment) in order to get rid of the revolution. Focusing
on armament and fighting for the collection of information, operations of espionage and
counterespionage.
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إستراتيجية الثورة الجزائرية في صراعها ضد المصالح الخاصة الفرنسية في ميدان اإلستعالمات)1962- 1954(.

قال هللا تعاىل :اَ{ي َأ�يهُّ َا ذَّ ِال َين � آ َمنُوا خ ُُذوا ِح ْذ َرمُك فَانْ ِف ُروا ثُ َب ٍ
ات َأ� ِو انْ ِف ُروا مَ ِجي ًعا} ( الآية  71من سورة النساء )

يف هذه الآية الكرمية ،تنبيه �إىل ا ألخذ بواجب احلذر من العدو ،والاحتياط منه والتحضري ملواهجته ،ومن ابب احليطة
واحلذر ،جيب مجع ما أ�مكن من املعلومات عنه ،وهذه املهمة تولك �إىل هيئات ومؤسسات خمتصة يف هذا امليدان ،يه
مصاحل ا إل�ستعالم أ�و اخملابرات.
مفهوم ا إل�ستعالم :قبل احلديث عن �إسرتاتيجية ا إل�ستعالم يف الثورة ،حيسن بنا التعريف مبصطلح ا إل�ستعالم ،وما
املقصود منه ،وحتديد مضمونه ،وعالقته مبصطلح (الا�ستخبار) و(اخملابرات).
ا إل�ستعالم لغواي مصدر عىل وزن (ا� ْس ِت ْف َع ْال) ،م�شتق من الفعل (ا� ْس َت ْع مَلَ) ،ويقصد هبا ال� ْس ِت ْق َصا ُء ،والا� ْس ِت ْخ َب ُار،
َوطلَ ُب امل ْعلُو َم ِ
اخلرب ف�أ ْعلَ ْم ُته � اَّي ُه.1
ات ،ويقال :ا� ْس َت ْع مِ ْل ِليخَبرَ فُلاَ ٍن و َأ� ْع ِل ْم ِنيه َح ىَّت َأ� ْعلَ َمه ،و ا�ستعلمين َ
ِإ
من الناحية الأاكدميية ،ف�إن املدرسة الفرن�سية اليت ت�ستعمل لفظة ( ،)Renseignementتعرف ا إل�ستعالم ب�أنه«:مجموعة
ا ألنشطة الهادفة �إىل احلصول عىل املعلومات وإ��ستغاللها ملصلحة دوةل ما ،أ�و قواهتا املسلحة وهو ميارس عىل امل�ستوايت
الإسرتاتيجية و العملياتية والتكتيكية».2
أ�ما املدرسة ا ألمريكية اليت ت�ستعمل لفظة ( ،)Intelligenceفقد عرف قاموس وزارة ادلفاع ا ألمريكية ،ا إل�ستعالم
ب�أنه « :املنتوج املتحصل عليه من مجع ،ومعاجلة ،ودمج ،وتقيمي ،وحتليل ،املعلومات املتعلقة ابدلول ا ألجنبية أ�و القوى أ�و
3
العنارص املعادية ،أ�و اليت حيمتل أ�ن تكون معادية ،أ�و عن مناطق العمليات الفعلية أ�و احملمتةل»
أ�ما املدرسة الرو�سية فه�ي تعرف ا إل�ستعالم ب�أنه « :معل ذهين تنفيذي يمت يف �إطار �سياسةو ختطيط واحد ،ويف
تن�سيق وتوافق اكملني لإنتاج املعلومات ،بعد تفحصها وتقيميها وتسجيلها وحتديد درجة الوثوق هبا والاعامتد علهيا ،حسب
4
الشلك املطلوب ويف الإطار احملدد لها دون ا�ستزناف جمهودات مجع املعلومات يف اجتاهات غريمرغوبة».
املالحظ عىل هذه التعاريف أ�هنا �إقترصت فقط عىل جانب البحث عن املعلومات وإ��ستغاللها ،بيامن جتاهلت النشاطات
ا ألخرى اليت ميارسها «هجاز ا إل�ستعالم» مثل اجلوسسة ،واجلوسسة املضادة ،والعمليات الرسية ،واحلقيقة أ�ن مفهوم
ا إل�ستعالمات يتعلق بعامل متشعب ،ومتعدد اجلوانب والإجتاهات ،فهو ميس امليادين احليوية املتعلقة مبصري ادلول والشعوب
ال�سيا�سية ،والعسكرية ،والإقتصادية ،والإجامتعية ،والعلمية ،والتقنية ،من خالل وظيفهتا ا ألسا�سية املمتثةل يف حامية ا ألمن
الوطين ،واملصاحل احليوية ل ألمة.
يف هذا البحث فضلت إ��ستعامل مصطلح «ا إل�ستعالمات» بدال من « اخملابرات» أ�و « ا إل�ستخبارات» اليت تؤدي
نفس املعىن ،وهو اختيار خشيص دون اعتبارات أ�خرى.
 -1األجهزة األمنية والمصالح الخاصة الفرنسية:

ارت�أيت قبل اخلوض يف اترخي الرصاع بني املصاحل اخلاصة الفرن�سية و الثورة التحريرية يف ميدان ا إل�ستعالم ،تقدمي نبذة
خمترصة عن الهيئات ا ألمنية العسكرية واملدنية ،واملصاحل اخلاصة الفرن�سية اليت اكنت تنشط يف مواهجة الثورة التحريرية،
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وذكل حىت تكون دلى القارئ الكرمي صورة ولو موجزة عهنا ،وبدون �إطاةل ،ميكن تصنيفها �إىل ثالثة أ�قسام يه:
أوال :المصالح األمنية العسكرية Services de sécurité militaire
أ-مصلحة أمن الدفاع الوطني والقوات المسلحة.
)Service de sécurité de la défense nationale et des forces armées ( SSDNFA

مت �إنشاء مصلحة أ�من القوات املسلحة ( )SSFAمبرسوم مؤرخ يف  31جانفي  ،1948ويف  14ديسمرب 1953
يتغري امسها �إىل مصلحة أ�من ادلفاع الوطين والقوات املسلحة (  ) SSDNFAو يه التسمية اليت اكنت تطلق عىل
مديرية ا ألمن العسكري ،و اكنت همام وصالحيات ا ألمن العسكري تمتثل يف« :تقوم مصاحل ا ألمن العسكري يف جماالت
اختصاصها حبامية و ضامن أ�من ا ألفراد العسكريني ،واملعلومات العسكرية ،وحامية العتاد والنقاط احلساسة العسكرية ،و
الوقاية من معليات التخريب اليت ميكن أ�ن تقع داخل صفوف الوحدات العسكرية ،واملساس اب ألرسار العسكرية ،وهتريب
ا ألسلحة» ،5ويه ختضع لسلطة قائد الناحية العسكرية العارشة ( القائد ا ألعىل للجيش يف اجلزائر) .اكن يقود مصلحة ا ألمن
العسكري يف اجلزائر العميد شارل فوفرييه )Général Charles Feuvrier(6
ب-المكتب الثاني le 2e bureau

أ�صدر اجلرنال ديغول يوم  02أ�وت  ،1940مرسوما بتضمن �إنشاء املكتب الثاين بصفة رمسية ،يكون ملحقا ابلقوات
الربية الفرن�سية احلرة ،7وهممة املكتب الثاين يه البحث عن املعلومات العسكرية وا�ستغاللها ،لتخطيط و حتضري العمليات
العسكرية والنف�سية من طرف سلسةل القيادة العسكرية .واكنت تتواجد مصاحل املكتب الثاين عىل م�ستوى لك الهيالك
التنظميية ،والوحدات العسكرية عىل اكمل الرتاب اجلزائري ،ويه تتلقى ا ألوامر والتعلاميت من املكتب الثاين لقيادة ا ألراكن
ابلناحية العسكرية العاةرشة( 8القيادة العليا للجيوش الفرن�سية يف اجلزائر) ،اكن يقوده العقيد ماري مونيار دو شاكن (�Colo
 ،)nel Marie-Meunière de Schackenاذلي اكن الساكن يلقبونه (العقيد بوزجاجة) ألنه اكن حيمل عينا من
زجاج ،وقد قتل هذا العقيد رش قتةل يف مكني نصبه هل فريق من الفدائيني يوم  14نومفرب  1958قريبا من مدينة ثنية احلد.9
ج-مصلحة اإلستعالم العملياتي
)Service de renseignement opérationnel (SRO

يه هيئة ملكفة جبمع املعلومات عىل امل�ستوى العمليايت ،وا إلرشاف عىل تنفيذ بعض العمليات اخلاصة تطبيقا لتعلاميت
القائد ا ألعىل للقوات املسلحة يف اجلزائر ،أ�نشئت مبوجب مذكرة صادرة بتارخي  22مارس  ،1956وقد أ�طلق علهيا امس
«مصلحة التوثيق للناحية العسكرية العارشة» وذكل للتغطية والمتويه ،واكنت تعمل ابلتن�سيق مع املكتب الثاين ،وقادة
القطاعات العملياتية فامي خيص املعلومات العسكرية و العملياتية ،ومع مندوبية مصلحة التوثيق اخلاريج وماكحفة اجلوسسة
يف اجلزائر ( ) La Délégation du SDECEاليت تقدم لها ادلمع التقين واخملتص. 10
تتوفر هذه املصلحة عىل ثالثة  03مديرايت فرعية هجوية ،واحدة يف اجلزائر ،الثانية يف وهران ،الثالثة يف ق�سنطينة،
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بلغ عدد أ�فرادها  42ضابطا ،و 131صف ضابط ،و 103صف اجلند ،أ�نش�أت املصلحة ملحقتني لها يف تزيي وزو بتارخي
 15أ�فريل  1956للتكفل مبا يسمهيا الفرن�سيون « العملية اك» ويه ما تعرف يف أ�دبيات الثورة مبؤامرة « العصفور ا ألزرق»
اليت اكنت نتيجهتا فشال ذريعا لفرنسا وخمابراهتا ،وملحقة يف اجللفة بتارخي  13ماي 1957م للتكفل ومتابعة ما مسي « معلية
الزيتون» 11ويه العملية اليت أ�رشفت علهيا اخملابرات الفرن�سية لإقناع بلونيس و أ�عوانه للعمل مع اجليش الفرنيس.
مت مض هذه املصلحة �إىل مركز التن�سيق خملتلف اجليوش ()C.I.Gبتارخي  31جويلية  ،121957رئيس هذه املصلحة
هو العقيد سريج هرني ابريزو ) Colonel Serge-Henri Parisot ( ،13اذلي �سيصبح فامي بعد أ�حد قادة منظمة
اجليش الرسي الإرهابية.
د -مكتب الدراسات واإلتصال )Bureau des études et des liaisons(BEL

قام الفريق أ�ول موريس شال ) Général d’armée Maurice Challe ( 14بعد تعيينه قائدا عاما للقوات الفرن�سية
يف اجلزائر ،بت�أسيس هذا املكتب يف شهر فيفري �سنة 1959م ،وهو يضم مجموعة من الضباط عىل ر أ�سهم العقيد هرني
جااكن ( ،)Colonel Henri Jacquinهممته القيام بتخطيط وتنفيذ معليات التضليل واخلداع ضد جهبة وجيش التحرير
الوطين ،واملسامهة يف احلرب النف�سية اليت يقودها املكتب اخلامس ،15من بني ا ألعامل التضليلية اليت قام هبا هذا املكتب،
معلية الزتوير املعروفة ألعداد من جريدة اجملاهد ،واملشاركة يف حماوةل جلر قادة الوالية الرابعة �إىل التفاوض حول « سمل
الشجعان» املزعوم.16
المكتب الخامس le 5e bureau

ت�أسس هذا املكتب يف  5مارس  ،1955مبهمة ا إلرشاف عىل تنفيذ نشاطات احلرب النف�سية يف اجلزائر ،حتت امس
«مكتب النشاط الب�سيكولويج» ،وقد وضع حتت ترصفه ،فصيةل مصلحة السيامن للجيوش ،وفصيةل الراديو اليت اكنت
ترشف عىل بث حصتني دعائيتني يوميا يف راديو اجلزائر ،وثالثة رسااي جمهزة مبكربات الصوت لدلعاية ،و مطبعة لطبع
املناشري و البياانت 17و اكن يصدر جريدة البالد  le Bledاملموةل ماليا من طرف احلامك العام يف اجلزائر ،وتطبع ثالمثائة أ�لف
(  )300000نسخة ،مهنا أ�عداد ابللغة العربية ،وتوزع جماان عىل العساكر يف اجلزائر ،وتونس و املغرب ،وفرنسا ويف أ�ملانيا.18
أ�طلق عليه امس «املكتب اخلامس» يف  11جانفي  .1957وبغرض تعممي احلرب النف�سية ،أ�نش�أ هذا املكتب « مركز
التدريب والهتدئة واملضاد حلرب العصاابت» مبدينة أ�رزيو ،حيث اكن يتلقى الضباط املوهجني للعمل يف الوحدات ،ابلتداول
تربصات حول العمليات النف�سية والإعالمية و أ�ساليب القمع والتعذيب خلنق الثورة ،واحليلوةل دون وصول أ�فاكرها �إىل
الشعب ،19وقد تر أ�سه العقيد جون غارد ،) Colonel Jean Gardes ( 20اذلي شارك يف انقالب اجلرنالات ،وانضم
يف ما بعد �إىل منظمة اجليش الرسي( )OASالإرهابية.
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هـ-مركز اإلستعالمات والعمليات للحكومةالعامة
)Centre de renseignements et d’opérations du gouvernement général (CRO/GG

صدر قرار احلامك العام جاك سوستيل بإنشاء هذا املركز يوم  19فيفري 1955م ،هممته مجع وا�ستغالل املعلومات
العسكرية واملدنية اليت تتحصل علهيا خمتلف ا ألهجزة ا ألمنية العسكرية واملدنية ،و تبليغها و درا�سهتا عىل م�ستوى ديوان
احلامك العام ،ابلإضافة �إىل متابعة وتسجيل نتاجئ العمليات املنفذة ضد جهبة وجيش التحرير الوطين ،وهذا بغرض التن�سيق
22
والتعاون بني خمتلف الهيئات ا ألمنية ،ورسعة ا�ستغالل ونرش املعلومات 21تر أ�س هذا املركز العقيد أ�ندري ثوزي
()Colonel André Thozet
و-مصلحة اإلتصاالت الشمال إفريقية
)le Service des Liaisons nord-africaines (SLNA

ت�أسست هذه املصلحة �سنة  ،1947واكنت هممهتا يه مجع املعلومات عن أ�وضاع وحاةل املسلمني واحملافظة عىل
الإتصاالت معهم ،واكنت تصدر نرشة شهرية عن احلاةل ال�سيا�سية والعسكرية والاقتصادية وادلينية والاجامتعية عن
املواطنني املسلمني اجلزائريني ،وتعد تقريرا �سنواي تقدمه �إىل رئيس ادليوان املدين للحامك العام يف اجلزائر ،وقد وضعت منذ
نش�أهتا حتت رئاسة العقيد بول شون ) Colonel Paul Schoen ( 23وهو ضابط خمتص يف الشؤون ا ألهلية ،يتلكم
العربية وا ألمازيغية ،ويعد من أ�خطر الضباط يف ميدان ا إل�ستعالمات واحلرب النف�سية ،اكن ن�شيطا جدا يف التجسس
عىل احلراكت الوطنية وامجلعيات ،والاحتادات املهنية واملنظامت الشعبية والنقاابت اليت �أس�سهتا جهبة التحرير الوطين ،و
حماوالت اخرتاق صفوفها ابلتعاون مع مصاحل ا ألمن العسكري.24
عني ابنه املالزم ا ألول �إيف شون ( )Lieutenant Yves Schoenعىل ر أ�س الفصيةل الإدارية املتخصصة ()SAS
يف مدينة بودواو ،وقد قتهل اجملاهدون يف مكني بتارخي  18فيفري .251959
ثانيا:مصالح األمن العمومي Services d’ordre public

ا ألهجزة ا ألمنية العمومية يف اجلزائر ،اكنت تشمل:
أ� -ادلرك :يقوم ابلإضافة �إىل همام احملافظة عىل ا ألمن العمويم ،و الرشطة العسكرية ،مبهام ا إل�ستعالم يف ميادين ا ألمن
العسكري ،و ا ألمن الاقتصادي ،وا ألحوال ال�سيا�سية والاجامتعية ،ويتكون من ادلرك ا إلقلميي ،و ادلرك املتنقل ،ويعترب
« ا إل�ستعالم من املهام ا ألسا�سية لسالح ادلر»ك« ،26اكن عىل ر أ�س قيادة ادلرك يف اجلزائر اللواء اكميل مورانGéne�( 27
.)ral de Division Camille Morin
ب-ا ألمن الوط:ين :اكنت مديرية ا ألمن الوطين يف اجلزائر ،حسب ما ذكره مديرها العام جون فوجورJean Vau�(28
 )jourخالل الثورة التحريرية ،تعترب جزءا من ا ألمن الوطين يف فرنسا ،وتضم يف صفوفها الرشطة العمومية ،الرشطة
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الإدارية ،الرشطة القضائية ،رشطة احلدود ،ولكها تسامه يف مجع املعلومات حسب �إماكنياهتا وصالحياهتا ،أ�ما رشطة
ا إل�ستعالمات العامة ،ف�إن هممهتا الرئي�سية كام يدل علهيا امسها يه البحث ومجع املعلومات يف جماالت اهامتماهتا ،وخاصة
املعلومات املتعلقة ابلثورة ،و الثوار اب�ستعامل لك الوسائل.29
ثالثا  :المصالح الخاصة Services spéciaux
أ -مصلحة التوثيق الخارجي و مكافحة الجوسسة
)Service de Documentation Extérieure et de Contre Espionnage(SDECE

حددت التعلمية الوزارية رمق  525املؤرخة يف  7ماي  1946همام وصالحيات مصلحة التوثيق اخلاريج وماكحفة
اجلوسسة كام ييل « :ترشف مصلحة التوثيق اخلاريج وماكحفة اجلوسسة عىل البحث ،وا�ستغالل مجيع املعلومات املتعلقة
ابجلوسسة ،كام متارس اجلوسسة املضادة يف اخلارج ،وتضمن الإتصاالت مع املصاحل ا ألجنبية الرسية امللكفة ابجلوسسة،
وترشف عىل العمالء املزدوجني ،و �إدارة ا ألعامل التضليلية ،كام تقوم بإعالم رئيس احلكومة ،و قيادة ا ألراكن العامة لدلفاع
الوطين ،والوزارات املعنية بلك تدخالت و نشاطات اجلوسسة ا ألجنبية» 30واكنت هميلكة عىل الشلك التايل:
 املدير العام ،ويتبعه مبارشة مدير ادليوان ،ومكتب العالقات اخلارجية ،ومصلحة ا ألمن ادلاخيل امللكفة حبراسةوحامية املديرية العامة.
 مديرية الإدارة :ترشف عىل مصلحة ت�سيري ا ألفراد ،واملصلحة املالية. مديرية البحث :من أ�مه املصاحل التابعة لها مصلحة البحث رمقها الرمزي ( ،)22وهذه ا ألرقام الرمزية تغريت يفمجيع املصاحل بعد �سنة  ،1958ف�أصبحت تسمى (املصلحة  ،)3هممهتا مجع املعلومات يف امليدان ال�سيايس والعسكري
والاقتصادي والاجامتعي.31
 مصلحة ادلراسات ونرش املعلومات ،رمقها الرمزي ( ،)12مث أ�صبحت (املصلحة  )5هممهتا �إعداد التحاليل والتالخيصوتقدميها ألعضاء احلكومة والوزارات املعنية.32
 مصلحة ا إل�ستعالم رمقها الرمزي ( )25مث أ�صبحت (املصلحة  )7ملكفة اب إل�ستعالم عن السفارات والبعثاتادلبلوما�سية واملنظامت ادلولية وا إلقلميية ،ودلهيا مصلحة خاصة رمقها الرمزي ( )25/2تقوم بتنفيذ املهام يف فرنسا ،ويف
اخلارج مثل رسقة احلقائب ادلبلوما�سية ،وفتحها والتجسس عىل حمتوايهتا ،ابلتعاون مع مصلحة العمل.33
 مصلحة ماكحفة اجلوسسة رمقها الرمزي ( )23مث أ�صبحت(املصلحة  ،)4ويه اليت تسري املاكتب اخلارجية ،املوجودةعىل م�ستوى السفارات والقنصليات الفرن�سية حتت غطاء دبلومايس أ�و ثقايف أ�و جتاري ،بعد اندالع الثورة التحريرية
أ�نش�أت (الفصيةل  )Eملكفة مبتابعة وماكحفة معليات هتريب ا ألسلحة لصاحل جيش التحرير الوطين.34
 مديرية املصاحل التقنية :من أ�مه املصاحل التابعة لها ،مصلحة التنصت وفك الشفرة رمقها الرمزي ( )28مث أ�صبحت(املصلحةمجلة الدراسات التاريخية العسكرية -المجلد الثالث  -العدد األول  -جانفي 211 2021
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 ،)9تقوم ابلتنصت عىل املاكملات الهاتفية ،و أ�هجزة الإرسال والا�ستقبال ،وتركيب امليكروفوانت يف املاكتب واملنازل،
والفنادق وغريها.35
املصلحة التقنية رمقها الرمزي ( )26مث أ�صبحت (املصلحة  )15ملكفة بتوفري الوسائل والعتاد اخلاص ،والتجهزياتالتقنية اليت حتتاهجا خمتلف املصاحل.36
 مصلحة العمل رمقها الرمزي ( )29مث أ�صبحت(املصلحة  ،)8تتبع مبارشة املدير العام ،وتعد من أ�خطر املصاحل،فه�ي ملكفة بتنفيذ لك املهام القذرة من معليات القتل ،وتدبري احلوادث اجلسدية ،والتفجريات ،والتفخيخات ،واملؤامرات،
وغريها.37
بلغ تعداد مصلحة التوثيق اخلاريج وماكحفة اجلوسسة يف بداية �سنة  1960م ،أ�لفني و�سامتئة واثنان ومخسون عنرصا
( )1652من عسكريني ومدنيني ومتعاقدين ،دون احتساب نصف اللواء  11مضيل للصدمة اذلي يبلغ عدد أ�فراده حوايل
أ�لفني عنرصا (.38 )2000
ب  -مندوبية مصلحة التوثيق الخارجي ومكافحة الجوسسة في الجزائر
Délégation du Service de Documentation Extérieure et de Contre Espionnage (SDECE) en
Algerie

مع بداية اندالع الثورة التحريرية ،استنفرت املصاحل اخلاصة الفرن�سية أ�هجزهتا ،وقامت مصلحة التوثيق اخلاريج
وماكحفة اجلوسسة بتدعمي مندوبيهتا (ملحقهتا) يف اجلزائر ،مع منحها « اكمل الصالحيات للترصف وا�ستعامل لك الوسائل
البرشية واملادية املوجودة يف ماكتب و ممثليات مصلحة التوثيق وماكحفة اجلوسسة يف شامل �إفريقيا» ،39واكن عىل ر أ�س
هذه املندوبية املقدم جون ابتيست أ�ملون املدعو جريمانLt – Colonel Jean-Baptiste Allemand alias( 40
 )Germainاذلي يعرف اجلزائر العامصة معرفة جيدة ،حبمك أ�نه اكن انئب قائد مصلحة ماكحفة اجلوسسة يف اجلزائر خالل
�سنوات الاحتالل ا ألملاين لفرنسا  ،1941-1944واكنت تربطه عالقة صداقة جباك شوفالييه (رئيس بدلية اجلزائر ،واكتب
ادلوةل للحرب خالل الثورة) ،اذلي اكن أ�حد عنارص ا ألمن العسكري الفرنيس حينذاك ،وقد وظف املقدم جريمان أ�حد
أ�بناء جاك شوفالييه يف �سنة  ،1955سكرتريا يف مكتبه.41
بد أ� املقدم جريمان يف تشكيل �شباكته ،وجتنيد معالئه ،واكن من بني اجملندين :طلبة و أ�ساتذة جامعيني قدمهتم هل أ�خته
اليت ت�شتغل مديرة اثنوية البنات يف وهران ،واكن من بني أ�عضاء فصيةل العمل (  )Section Actionامللكفة بتنفيذ
معليات الاغتياالت والتفجريات ،اذلين تطوعوا لتقدمي خدماهتم للمصلحة « ،أ�ندري أ��شياري» رئيس دائرة قاملة السابق،42
وهو اذلي قام بتسلح ميلي�شيات الكولون اذلين نفذوا حتت إ�رشافه جرامئ  8ماي  1945يف منطقة قاملة وضواحهيا.43
اكنت مندوبية مصلحة التوثيق تتوفر عىل وسائل تقنية للتصنت و التجسس ،مهنا جتهزيات حتديد الاجتاهات حملطات
الإرسال و الا�ستقبال ،هبدف معرفة أ�ماكن أ�هجزة الراديو يف مراكز قيادات الوالايت ادلاخلية ،كام اكنت تتوفر عىل
كتيبة م�ستقةل للبحث العمليايت يقودها املقدم ترياك ( )Lt.Colonel Turcatهممهتا البحث عن املعلومات خارج الرتاب
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اجلزائري ،حبيث مسح لها ابدلخول حىت  100لكم يف احلدود التون�سية واملغربية ،بغرض تنفيذ معليات ضد القواعد اخللفية
جليش التحرير الوطين ،واكنت دلى هذه الكتيبة امل�ستقةل مفارز متقدمة يف احلدود الرشقية والغربية ،و قد جندوا معهم
مجموعة من احلرىك والقومية اذلين يعرفون تكل املناطق احلدودية معرفة جيدة.44
أ�ما مصلحة العمل فقد وضع حتت ترصفها فروع نصف اللواء  11مضيل للصدمة ،لت�ستخدهمم يف تنفيذ معلياهتا اخلاصة
اليت سنتعرض لها فامي ي�أيت ،اكنت املندوبية تعمل ابلتن�سيق مع الهيئات ا ألمنية العسكرية و املدنية ،واكنت قد أ�حلقت
الفصيةل أ� ( )La Section Aمن مصلحة العمل ،لتنشط حتت سلطة مركز التن�سيق خملتلف اجليوش.45
ج  -مديرية مراقبة اإلقليم
)La Direction de la Surveillance du Territoire (DST

تعترب مديرية مراقبة الإقلمي من أ�هجزة املصاحل اخلاصة الفرن�سية ،حدد املرسوم الرئايس الصادر يف  11أ�وت 1945
صالحيات هذه املديرية يف ثالثة همام رئي�سية يه :حماربة اجلوسسة داخل الرتاب الفرنيس ،وحماربة الإرهاب ،وحامية
املمتلاكت والنقاط احلساسة .تنظمي وهيلكة وت�سيري املديرية غري معروف وممنوع نرشه ،ألنه يدخل مضن أ�رسار ادلوةل
« رسي دفاع» ،غري أ�ن هناك معلومات ترسبت عن تنظميها وتشكيلها ،46وقد خصصت مديرية مراقبة الإقلمي يف فرنسا
معظم تعدادها ملواهجة قادة ومناضيل جهبة التحرير الوطين ،وفدرالية اجلهبة يف فرنسا ،ابلإضافة �إىل املتعاطفني معهم من
محةل احلقائب وغريمه.47
د-مديرية مراقبة االقليم في الجزائر
La Direction de la Surveillance du Territoire (DST) en Algerie

تضمن نفس املرسوم الرئايس الصادر يف  11أ�وت 1945مادة تنص عىل أ�ن مراقبة الرتاب اجلزائري يه جزء من
صالحيات مديرية مراقبة الإقلمي يف ابريس ،اليت تنفذها بواسطة مديرية مراقبة الإقلمي يف اجلزائر املوضوعة حتت السلطة
الإدارية فقط للحامك العام يف اجلزائر ،حيث يطلعه بصفة مبارشة عن ا ألوضاع ا ألمنية اليت ختص اجلزائر ،أ�ما ابلن�سبة لقضااي
حماربة اجلوسسة فه�ي من اختصاص املديرية يف ابريس ،وال حيق للحامك العام يف اجلزائر التدخل فهيا .48واكنت مديرية مراقبة
الإقلمي يف اجلزائر هميلكة من :املدير ،ا ألمانة ،املصاحل الإدارية والتقنية ،املصلحة املركزية لال�ستغالل والتوثيق ،املصلحة
املركزية لرشطة الإتصاالت الراديو كهرابئية .وتتوفر عىل أ�ربعة قطاعات ملاكحفة اجلوسسة (اجلزائر ،وهران ،ق�سنطينة،
ا ألغواط) ،حبيث يتوفر قطاع اجلزائر عىل مركز التصنت ،وملحقات غونيو ( )Gonioيف الرويبة ،وتزيي وزو ،والشلف
واجللفة ،كام يتوفر قطاع وهران عىل مركز التصنت يف الكرمة ،وعىل فرقة مراقبة الإقلمي ،وملحقات يف البيض وعني
الصفراء وتلمسان .أ�ما قطاع ق�سنطينة فيتوفر عىل فرقة مراقبة الإقلمي يف ق�سنطينة ،و أ�خرى يف عنابة ،وملحقات يف جباية
وابتنة وتبسة ،أ�ما قطاع الصحراء فيتوفر عىل فرق مراقبة الإقلمي يف الاغواط وورقةل وغرداية ،وملحقات يف توقرت،
الاغواط ،و أ�درار.49
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بعد تطور نشاط الثورة اجلزائرية ،وازدايد وترية العمليات العسكرية ،قامت املديرية بتجهزي لك العامالت (الوالايت)
مبراكز التنصت الثابتة ،واملتنقةل ،كام صدرت لها ا ألوامر ابلتن�سيق مع مجموعة املراقبة الراديو كهرابئية يف بن عكنون التابعة
ملصلحة التوثيق وماكحفة اجلوسسة ،حىت ت�ستفيد من مساعداهتا وخربهتا ودمعها التقين ،50و تدمعت بعنارص جديدة من
مضهنم مفتشني وحمققني ،اختريوا من مديرية مراقبة الإقلمي بباريس.51
اكن مديرها خالل اندالع الثورة التحريرية غا�ستون بونتال) Gaston Pontal ( 52
هـ -مركز التنسيق لمختلف األسلحة Centre de Coordination Interarmées

مت �إنشاء مركز التن�سيق خملتلف ا ألسلحة مبوجب مذكرة صادرة بتارخي  25أ�وت  1956عن رئيس أ�راكن اجليوش
الفرن�سية ،وقد اعمتد يف تنظميه وهيلكته عىل المنوذج الفرنيس اذلي مت جتربته يف حرب الهند الصينية ،واكنت هممة هذا
املركز ا ألسا�سية يه حماربة املنش�آت القاعدية ال�سيا�سية والإدارية للثورة ،ابللجوء �إىل اجلوسسة املضادة العملياتية ،ولضامن
فعالية هذا املركز ،مت وضعه حتت السلطة املبارشة للقائد ا ألعىل للقوات املسلحة الفرن�سية يف اجلزائر.53
اكن املركز هميالك عىل الشلك التايل:
 مدير املركز ،و أ�ربعة مصاحل يه :مصلحة ا إل�ستعالمات (الفصيةل  )Rهممهتا البحث عن املعلومات ،بواسطة عنارصاملصلحة ومعالهئا املنترشين يف معق الرتاب الوطين.54
و مصلحة امحلاية (الفصيةل  )Pامللكفة ابجلوسسة املضادة ،اليت تعمتد عىل ا ألساليب الهجومية والقمعية ،وهذه الفصيةل
يه اليت اكنت ترشف عىل املفارز العملياتية للحامية ( ).D.O.Pويه مفارز مشلكة من ضباط وعنارص اتبعني خملتلف
املصاحل ا ألمنية مهنم مصلحة التوثيق اخلاريج وماكحفة اجلوسسة ،وا ألمن العسكري وادلرك ،والرشطة.55
ومصلحة العمل (الفصيةل  ) Aاليت تتشلك من ضباط مصلحة التوثيق اخلاريج وماكحفة اجلوسسة ،وقد وضع حتت
ترصفها عنارص من نصف اللواء  11مضليني للصدمة ،واكنت هممهتا القيام ابلعمليات الرسية ،و اكن املركز يتلقى ادلمع
التقين من مصلحة التوثيق اخلاريج و ماكحفة اجلوسسة.56
ويف �سنة  ،1958قامت القيادة العليا العسكرية بإعادة هيلكة املركز ،حيث مت �إنشاء رسية م�ستقةل للبحث العمليايت
( )Compagnie autonome de recherche opérationnelleهممهتا البحث عن املعلومات ،وتنفيذ معليات رسية
يف احلدود الرشقية والغربية ،و قد أ�عطيت لها صالحية النشاط والعمل داخل ا ألرايض التون�سية واملغربية حىت  100لكم،
ومت تدعميها بعنارص من احلرىك اذلين مت جتنيدمه من ساكن املناطق احلدودية.57
اكن يرت أ�س هذا املركز العقيد ليون �سميونو ،)colonel Léon Simoneau( 58وقد مت حل املركز بعد ثبوت تعاون
59
الكثري من �إطاراته مع منظمة اجليش الرسي ،OASبتارخي  31أ�وت 1961
عمليات المصالح الخاصة ضد الثورة

خططت املصاحل اخلاصة الفرن�سية لتنفيذ معليات رسية ،مهنا ما هو موجه ضد ا ألشخاص (قادة الثورة و املسؤولني،
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وجتار ا ألسلحة واملتعاملني معها ،واملتعاطفني معها) ،ومهنا ما هو موجه العرتاض وختريب بواخر وزوارق نقل ا ألسلحة
للثورة ،وقبل أ�ن نتطرق �إىل هذه العمليات بيشء من التفصيل ،مع ذكر مناذج مهنا ،جيدر بنا أ�ن نتعرف عىل الوحدة
العسكرية اليت يلكف عنارصها بتنفيذ هذه العمليات الرسية ،و املمتثةل يف نصف اللواء  11مضيل للصدمة.
ما هو نصف اللواء  11مضيل للصدمة 11eme demi-brigade parachutiste de choc
اكن يرشف عىل ختطيط ومراقبة تنفيذ العمليات الرسية واخلاصة ضباط مصلحة العمل التابعة ملديرية التوثيق اخلاريج
و ماكحفة اجلوسسة ( ،)service Action du SDECEأ�ما املنفذون الفعليون فهم عنارص قوات النخبة من املظليني
التابعني لنصف اللواء  11مضيل للصدمة ،وهذه الوحدة يه اذلراع العسكرية الضاربة ملصلحة التوثيق اخلاريج وماكحفة
اجلوسسة ،ويه وحدة أ�نشئت أ�وال عىل شلك كتيبة  11مضيل للصدمة ،شارك يف �إنشاهئا بول أ�وساريسPaul( 60
 )Aussaressesقاتل حكمي الثورة البطل العريب بن هميدي ،وغريه من صناديد ثورتنا رمحهم هللا.
بد أ�ت أ�وىل طالئع هذه الوحدة العسكرية العمل يف اجلزائر ،يوم  4نومفرب  1955حني وصل  40عنرصا من بيهنم
العديد من ضباط الصف اخملتصني يف أ�عامل التخريب ،والتفجري ،والتصنت ،و أ�عوان الإتصاالت السلكية الالسلكية ،حتت
قيادة النقيب روبري كروطوف( ،)Robert Krotoffوانئبه النقيب ليونس �إروار ( ،) Léonce Erouartو مسيت هذه
61
املفرزة « اجملموعة اخلفيفة للتدخل (»)G..L.I
ا�ستقرت اجملموعة يف القاعدة العسكرية يف رغاية رشق اجلزائر ،انطلقت نشاطات مجموعة املسري اخلفيفة يف منطقة
القبائل (ذراع املزيان تزيي غنيف ،) ،بعد أ�ن التحقت هبا عنارص أ�خرى ،حتت تسمية « مجموعة املسري رمق 11
( 62»)11G.Mأ�نتقلت للعمل يف منطقة ا ألوراس ،حيث نفذت معلية �إغتيال القائد الكبري مصطفى بن بولعيد ،بواسطة
تفخيخ هجاز �إرسال وإ��ستقبال ،63أ�طلقت علهيا املصاحل اخلاصة معلية « اكنتات» Cantate64
ازداد عدد أ�فراد هذه الوحدة ،اليت أ�صبحت يف شهر جوان 1955م ،تضم يف صفوفها ما يقارب أ�لفني ( )2000فردا،
بعد انضامم الكتيبة  12مضليني الصاعقة لها ،ليشالكن سواي وحدة جديدة يه نصف اللواء  11مضيل للصدمة بقيادة املقدم
فرانسوا ديكورس(  ) Francois Decorseوقد انتقل لك عنارص نصف اللواء يف شهر أ�فريل � 1956إىل اجلزائر للمتركز
65
يف القاعدة اخللفية يف نوايح جبل �شنوة بتيبازة ،ويمت نرش مفارز وفروع هل يف الكثري من مناطق الوطن
ومن بني العمليات اخلاصة لهذه الوحدة ،تنفيذها لعملية �إقتحام مركز قيادة العقيد يس محمد بونعامة اجلياليل قائد
الوالية الرابعة يوم  08أ�وت  ،1961بعد كشف وحتديد ماكن تواجده عن طريق أ�هجزة التنصت الفرن�سية ،عىل ترددات
موجات هجاز الإشارة اذلي اكن ي�ستعمهل.66
 -النوع األول من العمليات الخاصة:

تمتثل يف معليات الاغتياالت ،اليت أ�طلق علهيا الامس الرمزي (هومو =  HOMOوهو خمترص من اللكمة الفرن�سية
 Homicideاليت تعين :القتل) ،ويه معليات هتدف �إىل التصفية اجلسدية ل ألشخاص ،أ�و حتييدمه ليصبحوا غري قادرين
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عىل أ�ي نشاط أ�و حركة بإرسال طرود مفخخة هلم ،أ�و افتعال حوادث �سيارات ،أ�و وضع قنابل موقوتة مرتبطة مبفتاح
تشغيل ال�سيارة ،أ�و عن طريق تسمميهم ،أ�و رمهيم ابلرصاص ،67وغريها من الوسائل اليت تؤدي �إىل موهتم أ�و �إصابهتم بعاهة،
أ�و �إعاقة جتربمه عىل اعزتال أ�ي نشاط.
هذه العمليات اكنت تنفذ ب�أمر من أ�عىل السلطات ال�سيا�سية الفرن�سية ،مهنم رئيس امجلهورية خشصيا ،فقد ذكر
قسطنطني ملنيك ( )Constantin Melnikمستشار الوزير ا ألول و منسق الشؤون ا ألمنية ،أ�ن اجلرنال ديغول وافق
عىل تنفيذ معليات الاغتيال ،غري أ�نه حدد خطوط محراء ملصلحة التوثيق اخلاريج وماكحفة اجلوسسة ،طالبا الالزتام بثالثة
رشوط أ�ثناء تنفيذ هذا النوع من العمليات ويه:
 ال يسمح بتنفيذ معليات الاغتيال �إال يف وقت احلرب؛ ال يسمح بتنفيذ معليات الاغتيال عىل الرتاب الفرنيس؛ ال يسمح ابغتيال املواطنني الفرن�سيني ،بل ا ألشخاص ا ألجانب فقط 68؛كام أ�ن ديغول مل يرتك ح�سهبم ،املبادرة يف ختطيط وتنفيذ معليات الاغتياالت بيد املصاحل اخلاصة ،بل أ�نه عني ثالثة
مسؤولني ،يشلكون اللجنة اليت لها صالحية �إصدار ا ألوامر إبغتيال ا ألشخاص اذلين ختتارمه املصاحل اخلاصة ،وهذه
اللجنة تتشلك من :الوزير ا ألول ميشال دوبري ( )Michel Debréجاك فواكر (  ) Jacques Foccartاملستشار
الشخيص لرئيس امجلهورية ،قسطنطني ملنيك ( )Constantin Melnikمستشار الوزير ا ألول يف الشؤون ا ألمنية،
ورمغ أ�ن هذه اللجنة يه السلطة الوحيدة اخملوةل لإعطاء الضوء ا ألخرض ،لتنفيذ معليات الاغتياالت� ،إال أ�ن ا ألحداث و
احلقائق امليدانية أ�ثبتت فامي بعد أ�ن هذه الرشوط مل حترتم ،ومل تلزتم هبا املصاحل اخلاصة ،فقد جرت معليات قتل وتصفيات
فوق الرتاب الفرنيس ،كام تعرض مواطنون فرن�سيون لعمليات ا إلغتيال ،ابلإضافة �إىل هذا ،فقد اكن القادة العسكريني،
وقادة املصلحة اخلاصة يقررون تنفيذ معليات التصفية اجلسدية دون الرجوع تلقائيا �إىل اللجنة الثالثية .69فقد ذكر الرائد
السابق يف املصاحل اخلاصة رميون موايل ( ) Raymond Muelleيف شهادة هل ،أ�ن اجلرنال شال القائد ا ألعىل للقوات
املسلحة الفرن�سية يف اجلزائرية ،قام بإعداد قوامئ ب�أسامء أ�شخاص جيب التخلص مهنا ،ويه تقدر حبوايل ثالثني اسام ،تشمل
جتار أ�سلحة أ�ملان وسويرسيني ،وبعض الشخصيات ا ألجنبية املؤيدة جلهبة التحرير الوطين ،وكذا قادة الثورة اجلزائرية
املقميني يف املغرب وتونس ويف أ�ملانيا .كام اعرتف هذا الرائد أ�نه أ�خرب اجلرنال شال ب�أن هناك سيناتورا جزائراي مسلام ،يوجد
امسه مضن قامئة ا ألشخاص اخلطريين ،لكنه يمتتع حبامية جاك سوستيل ،مفا اكن من اجلرنال شال �إال أ�ن أ�جابه « :ح�سنا
أ�قتلوا السيناتور» [ مل أ�هتدي �إىل معرفة �إمس هذا السيناتور ،ومل أ�عرث عليه يف املصادر واملراجع اليت بني يدي] وهو ما
قامت بتنفيذه مصلحة العمل 70وهذا ا ألمر ليس مب�ستغرب من اجلرنال شال و أ�مثاهل من القادة العسكريني اذلين أ�طلق
رؤساء احلكومات املتعاقبة ،ومهنم اجلرنال ديغول أ�يضا ،أ�يدهيم يف اجلزائر يعيثون فهيا فسادا ،ويرتكبون أ�بشع اجلرامئ ضد
الشعب ا ألعزل.
وقد أ�ختارت املصاحل الرسية الفرن�سية ثالثة أ�صناف من ا ألشخاص جيب تصفيهتم ألمن يشلكون خطرا عىل فرنسا يف
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رصاعها مع الثورة اجلزائرية ،و هؤالء ا ألشخاص ميثلون ما يطلق عليه خرباء املصاحل الرسية « ا ألهداف ذات القمية العالية
«  )high-value target( 71ومه :
 الصنف ا ألول :القادة واملسؤولني يف جهبة وجيش التحرير الوطين؛الصنف الثاين :التجار واملمونني جليش التحرير الوطين ابلسالح واذلخرية من خمتلف دول العامل ( أ�ملانيا ،بلجياك،سويرسا ،ايطاليا ،يوغوسالفيا)...؛
الصنف الثالث :املتعاونون واملتعاطفني مع جهبة التحرير الوطين من حمامني ،ورجال الثقافة والفكر ،و أ�فراد �شبكةمحةل احلقائب؛
يذكر قسطنطني منليك أ�نه «خالل �سنة  1960وحدها مت اغتيال مائة ومخسة وثالثني ( )135خشصا خالل معليات
« هومو»  ...لكها من تنفيذ مصلحة العمل ،التابعة ملصلحة التوثيق اخلاريج وماكحفة اجلوسسة».72
ويف شهادة ألحد أ�عضاء مصلحة العمل السابقني ،يذكر فهيا أ�ن مجموع معليات الاغتيال تعدت مائتني ()200معلية.73
 -1أمثلة من اغتياالت الصنف األول :قادة الثورة

يف حماوةل للت�أثري عىل مسار الثورة ،وإ�فشالها ،شنت املصاحل اخلاصة الفرن�سية محةل رشسة ،ا�ستعملت فهيا لك الوسائل
للقضاء عىل قادة الثورة يف ادلاخل واخلارج.
 يف داخل الوطن سقط يف ميدان الرشف قادة كبار من طراز العريب بن هميدي ،و مصطفى بن بولعيد ،والعقيد يسمحمد بونعامة ،والعقيد لطفي ،وغريمه من الشهداء ا ألبرار ،حضااي هذه العمليات كام هو معروف ،كام سقط العرشات من
ا ألبطال يف ميدان الرشف خالل معركة اجلزائر ،عىل أ�يدي جمريم « املكتب اخلاص» ( )Bureau spécialحتت قيادة
الرائد بول أ�وساريس( ،)Paul Aussaressesواملالزم ا ألول غاريس ( )Lieutenant Garcetو» مجموعة ا إل�ستعالم
والا�ستغالل» ( )GREاليت اكن يرشف علهيا العقيد �إيف غودار ( )colonel Yves Godardويساعده النقيب بول
�آالن ليجي ( ) Paul-Alain Légerاملعروف بتنفيذه ملؤامرة البلويت  ،la Bleuitteوالعقيد رويج ترانكيي (Roger
 ) Trinquierقائد املفارز العملياتية للحامية ،74DOP .ويف اكمل القطر اجلزائري اكنت املصاحل اخلاصة قد فتحت
العرشات من املراكز الرسية لتعذيب وإ�غتيال اجلزائريني.
 يف اخلارج ،تعرض أ�محد بن بةل� ،إىل حماوةل اغتيال يف منتصف ديسمرب  ،1955عندما أ�قدم أ�حدالقتةل عىل اقتحامغرفته يف فندق املهاري بطرابلس يف ليبيا ،غري أ�ن بن بةل أ��ستطاع أ�ن يتغلب عىل القاتل ،ويسلمه �إىل رجال ا ألمن
الليبيني ،وتبني أ�ن أ�ندري أ��شياري هو اخملطط لهذه احملاوةل الفاشةل ،ويف بداية �سنة  1956م ،قامت مصلحة العمل بإرسال
طرد مفخخ �إىل بن بةل يف فندق مسرياميس ابلقاهرة ،غري أ�ن الطرد مل ينفجر ألنه مل يكن جمهز بإتقان ،وملا فشلت هااتن
العمليتان ،خططت مصلحة العمل الغتيال بن بةل يف جزيرة بريوين بيوغوسالفيا ،حيث اكن من املقرر أ�ن يشارك يف لقاء
جيمع بني زعامء حركة عدم الاحنياز ،تيتو ،وهنرو ،وجامل عبد النارص يف جويلية .751956
مجلة الدراسات التاريخية العسكرية -المجلد الثالث  -العدد األول  -جانفي 217 2021

العقيد المتقاعد أحمــد بوذراع

مل تتوقف هذه احملاوالت �إال بعد �إلقاء القبض عىل الزعامء ا ألربعة يف حادثة قرصنة الطائرة املعروفة يف  22أ�كتوبر
1956م ،وقد « ت�أكد مبا ال يدع جماال للشك ،ب�أن العقيد جريمان (  )Colonel Germainقائد مندوبية مصلحة التوثيق
وماكحفة اجلوسسة ابجلزائر ،هو مصدر املعلومة اليت تؤكد وجود قادة المترد [اجملاهدين] عىل منت الطائرة املغربية».76
وقد تعرض احملايم مزاين �آيت حسن ،رئيس مكتب جهبة التحرير الوطين يف بون عامصة أ�ملانيا الفيدرالية يوم 5
نومفرب � ،1958إىل طلقات رصاص قرب السفارة التون�سية ،وقد أ�صيب �إصاابت خطرية ،وبعد تلقيه العالج يف املستشفى
وحتسن حالته الصحية ،أ�عيد �إىل تونس ليواصل العمل يف وزارة القوات املسلحة ،حىت وفاته. 77
وتعرض ايييس عبد القادر املدعو يس نوارصي مسؤول البعثة يف أ�ورواب يوم  01جانفي � ،1960إىل حماوةل اغتيال
بواسطة طرد مفخخ أ�رسلته املصاحل اخلاصة �إىل غرفته يف فندق مبدينة فرانكفورت ،وقد تسبب الانفجار يف قطع يديه
االثنتني ،وإ�صاابت يف الوجه ،وقد نقل �إىل مستشفى املدينة لتلقي العالج ،78وقد شافاه هللا ،وواصل نضاهل حىت تويف
يوم الثالاثء  22أ�وت  2012يف سطيف.
كام جرى تفخيخ �سيارة ال�سيدالطيب بوحلروف ممثل جهبة التحرير الوطين يف روما بإيطاليا يوم 05جويلية 1959م،
غري أ�ن الطيب بوحلروف ت�أخر يف صبيحة ذكل اليوم عن اذلهاب �إىل مكتبه ،79واكن هناك مجموعة من ا ألطفال يلعبون
كرة القدم قريبا من ال�سيارة ،فلام ملس أ�حدمه ال�سيارة ،انفجرت القنبةل وت�سببت يف مقتل الطفل الإيطايل رواندلو روفياي،
وإ�صابة طفل �آخر جبروح.80
 -2أمثلة من اغتياالت الصنف الثاني :تجار األسلحة:

بد أ�ت معليات الاغتياالت ضد جتار ا ألسلحة و املتعاملني مع جهبة التحرير الوطين ،حسب املصادر املتوفرة يوم 28
سبمترب  ،1956حيث قامت مصلحة العمل بزرع قنبةل داخل مكتب ابئع ا ألسلحة ا ألملاين أ�وتو شلوتر ()Otto Schluter
يف مدينة هامبورغ ،وقد انفجرت وت�سببت يف مقتل رشيكه ولهمل لورونزن ( ،) Wilhelm Lorenzenو قد اعادت
املصاحل اخلاصة الكرة ضد أ�وتو شلوتر يوم  12جوان  ،1957عندما تقوم بتفخيخ �سيارته ،اليت انفجرت يف صبيحة ذكل
اليوم متسببة يف مقتل وادلته يف احلني ،بيامن أ�صيب هو جبراح متفاوتة اخلطورة .81و انفجرت يوم  16جوان �سنة 1957
�سيارة اتجر ا ألسلحة بيسرن ويلهمل( )Wilhelm Beissnerعندما أ�راد تشغيل حمركها يف م�ستودع مزنهل مبدينة ميونيخ،
وقد نقل �إىل املستشفى يف حاةل خطرية ،وتسبب الانفجار يف برت رجليه الإثنتني بعد معلية جراحية معقدة.82
و اغتيل يوم  9سبمترب  ،1957جورج غيترس ( )Georges Geitserالتاجر ا ألملاين اخملتص يف بيع املتفجرات،
بطعنات خنجر يف مدينة جنيف بسويرسا.83
و قام أ�حد قتةل مصلحة التوثيق اخلاريج وماكحفة اجلوسسة ،املدعو « غيوم  ،« Guillaumeيوم  19سبمترب 1958
بقتل اتجر ا ألسلحة السويرسي مار�سيل ليوبول ( )Marcel Leopoldبواسطة سهم مسموم يف فندق مبدينة جنيف.84
و تعرض يوم  03مارس  ،1959اتجر ا ألسلحة ا ألملاين غريج بيخارت (� )Georg Puchertإىل الاغتيال عن طريق
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تفجري �سيارته يف مدينة فرانكفورت .85وقد أ�عترب اجملاهد ودل قابلية مقتهل« :خسارة كبرية للجزائر ،ابعتباره اكن رشياك وفيا
ملصاحل إ��ستعالمات الثورة».86
 -3أمثلة من اغتياالت الصنف الثالث :المتعاطفين مع الثورة

مل تكتف املصاحل اخلاصة الفرن�سية ابملضايقات والهتديدات اليت اكنت تقوم هبا ضد الإعالميني واملثقفني واحلقوقيني
املتعاطفني مع الثورة اجلزائرية ،بل أ�هنا نفذت معليات اغتيال للعديد مهنم يف ادلول ا ألوروبية ويف فرنسا ذاهتا ،وكذا ألفراد
من اجلالية اجلزائرية املؤيدين جلهبة التحرير الوطين ،نذكر مهنا عىل سبيل املثال:
 اغتيال البلجييك جورج لوبراش ( ،)Georges Lapercheأ��ستاذ التارخي ،يوم  25مارس 1960م ،عن طريقطرد ملغم ،وضع يف صندوق بريده مبزنهل يف العامصة بروكسل ،ويف نفس اليوم يتلقى أ��ستاذ الفلسفة يف املدرسة امللكية
بربوكسل بيار لوغراف ( )Pierre Le Greveطرد فيه كتاب مفخخ ،لكنه اكن حذرا ،فقام اب�ستدعاء الرشطة اليت
كشفت عن وجود متفجرات شديدة املفعول ،موضوعة بعناية بني دفيت الكتاب.87
 ويف بلجياك أ�يضا اغتالت املصاحل اخلاصة يوم  9مارس  ،1960أ�لكي عي�سيو ،اكن يدرس الطب يف اجلامعة احلرةبربوكسل ،واكن مسؤول الاحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني يف بلجياك ،كام اكن عضوا يف فدرالية جهبة التحرير
الوطين بفرنسا ،وقد اغتيل رميا ابلرصاص من طرف قتةل مصلحة العمل.88
 يف فرنسا قامت املصاحل اخلاصة بتوجيه رسائل هتديد ابلقتل �إىل مجموعة حمايم جهبة التحرير الوطين يف فرنسا ممضاةابمس منظمة « اليدامحلراء»(***) ،وملا مل جتدي هذه الرسائل نفعا ،بد أ�ت مصلحة العمل يف تنفيذ هتديداهتا ،حيث اغتالت
احملايم أ�مقران ودل عودية يوم  23ماي  ،1959كام تعرض احملايم الفرنيس جاك فرجيس ( )Jacques Vergesحملاوةل
اغتيال ،غري أ�نه جَن َا مهنا.89
 أ�ما ابلن�سبة لإطارات فيدرالية جهبة التحرير الوطين يف فرنسا ،فقد رحج املؤرخان جمي هاوس ،ونيل مامكسرت ،يفكتاهبام الرائع عن �إرهاب ادلوةل الفرن�سية خالل مظاهرات أ�كتوبر  ،1961ب�أن املصاحل اخلاصة الفرن�سية تكون قد شاركت
بني شهري سبمترب و أ�كتوبر من �سنة  1961فقط ،يف اغتيال أ�كرث من مائة وعرشين (� )120إطارا جزائراي يف منطقة
ابريس وحدها.90
-النوع الثاني من العمليات الخاصة

يه معليات التخريب املادي والتفجريات ،اليت أ�طلق علهيا الامس الرمزي ( أ�رما =  ARMAخمترصة من اللكمة
الفرن�سية  Armateurاليت تعين ماكل سفن النقل البحري) ،ويه عبارة عن معليات تبد أ� ابلبحث عن السفن و
البواخر  -ويف بعض احلاالت اخلاصة الطائرات -اليت تنقل ا ألسلحة واذلخرية اليت تشرتهيا جهبة التحرير الوطين ،لتقوم
بتفجريها أ�و ختريهبا ،عىل العكس من معليات التصفيات اجلسدية ( هومو ) Homoاليت اكن ينفذها عنارص مصلحة
العمل ميفردمه ،ف�إن معليات التفجري ( أ�رما) اكنت تشرتك فهيا عنارص مصلحة البحث العمليايت ،ومصلحة العمل ،ومصلحة
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ماكحفة اجلوسسة ،ابلإضافة �إىل البحرية احلربية الفرن�سية ،ومن أ�كرث الطرق اليت اكنت تلج�أ �إلهيا املصاحل اخلاصة يه وضع
املتفجرات والقنابل املوقوتة من طرف الغطاسني التابعة ملصلحة العمل. )plongeurs du Service Action( 91
واكنت املصاحل اخلاصة الفرن�سية ت�ستفيد من املعلومات اليت تتحصل علهيا من املصاحل الرسية ا ألجنبية وابدلرجة ا ألوىل
من ا إل�ستعالمات ا إلرسائيلية املوساد ،92وا إل�ستعالمات الإيطالية �سيفار  93Sifarحول عالقات قادة الثورةاجلزائرية
ورجال إ��ستعالماهتا بتجار ا ألسلحة ،وحركة تنقل السفن والبواخر.
جل�أت املصاحل اخلاصة أ�يضا� ،إىل طرق اخلداع واملكر ،حيث أ�نش�أت يف مدريد رشكة حقيقية لبيع ا ألسلحة ،ابمس أ�حد
معالهئا للتغطية والتضليل ،و مل تعقد معها جهبة التحرير الوطين �إال صفقة واحدة فقط،
جدول السفن والزوارق اليت جفرهتا املصاحل اخلاصة الفرن�سية:95
التاريخ
 18جويلية 1957
 21جويلية 1957
 21جويلية 1957
 01مارس 1958
 28سبتمرب 1958
ميناء هامبورغ بأملانيا

إسم السفينة
Bruja roja
Typhon
Emma
Kahira
Athos
Bosnia

مكان التفجري
ميناء طنجة باملغرب
ميناء طنجة باملغرب
مضيق جبل طارق.
ميناء  Ostendeبلجيكا
ميناء هامبورغ بأملانيا
ميناء هامبورغ بأملانيا

ليس دلي �إحصائيات دقيقة لهذه العمليات ،غري أ�نه حسب ادعاءات العقيد ريين شارل اترو (René - charles
 )Taroاذلي اكن عضوا يف فرقة الغطس التابعة للمصاحل اخلاصة الفرن�سية ،فقد رصح قبل وفاته �سنة 1969م ،ب�أنه شارك
يف تفجري وإ�غراق  14سفينة وزورق ،اكنت حتمل عىل متهنا ما يساوي أ�لفني  2000طن من ا ألسلحة واذلخرية ،املوهجة
�إىل جيش التحرير الوطين.96
أ�ما قسطنطني ملنيك ،فقد ذكر يف حوار أ�جرته معه حصيفة ليكسربس ( )L’Expressالفرن�سية ،أ�نه حسب تقديرات
اجلرنال غروسان [ اللواء بول غروسان  Géneral major Paul Grossinمدير مصلحة التوثيق اخلاريج وماكحفة
اجلوسسة بني �سنوات  ،]-1961 1958ف�إنه اكن يمت يف املتوسط ،تفجري �سبعة  07سفن انقةل ل ألسلحة لك �سنة،97
وهو رمق مبالغ فيه ال حماةل.
اعتراض السفن وحجزها:

املراقبة الصارمة للمياه ا إلقلميية اليت فرضهتا البحرية الفرن�سية ابرشاف املصاحل اخلاصة ،جعلهتا حتتجز عدة سفن اكنت
حتمل الاسلحة والعتاد لصاحل جيش التحرير الوطين ،مع العمل أ�نه ما عدا سفينيت أ�طوس ،وغرانيتا اللتان دفعت الثورة
أ�موالا مقابل ا ألسلحة اليت اكنت عىل متهنام وا�ستولت علهيا فرنسا ،ف�إن لك السفن ا ألخرى مل تدفع الثورة وال دينارا،
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ومل خترس أ�ي مبلغ مايل نتيجة حلجزها ،.حبيث أ�ن بعثات الثورة امللكفة بصفقات ا ألسلحة ،اكنوا يشرتطون خالل عقدمه
صفقات الرشاء ،ب�أهنم ال يدفعون ا ألموال �إال بعد وصول الشحنة ،وتسلمها من قبل رجال الثورة والتحقق من حصة
وصالحية ا ألسلحة والتجهزيات.98
99
جدول السفن والزوارق احملجوزة
ماكن احلجز
�إمس السفينة (البدل)
التارخي
قرب ميناء الغزوات
أ�طوس (مرص)
 16أ�كتوبر 1956
قرب الساحل املغريب
سلوفينيا (يوغسالفيا)
 18جانفي 1958
غرانيتا (ادلمنارك)
 02ديسمرب 1958
قرب مرف�أ مرىس بن هميدي
قرب مرف�أ كبدانة ابملغرب
ليدس(ت�شيكوسلوفاكيا)
 07أ�فريل 1959
قل
يف املياه ا إل ميية املغربية
مونيت اك�سيو (بولندا)
 28جانفي 1959
قرب الساحل املغريب
بيلياق ( أ�ملانيا)
 05نومفرب 1959
نوايح الناظور ابملغرب
جبيش بوش(هولندا)
 12ديسمرب 1959
قرب مرف�أ كبدانة ابملغرب
وجيا (يوغوسالفيا)
 13أ�فريل 1960
قرب ميناء بروكسل ببلجياك
الس ابملاس ( أ�ملانيا)
 09جوان 1960
قرب ساحل مليلية
ابخرة �إيطالية
 29ديسمرب 1960
وزارة التسليح واإلتصاالت العامة

بعد ت�أسيس احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية ،أ�علن عن �إنشاء وزارتني ،احداهام تتكفل اب إل�ستعالم والإتصاالت
يه وزارة الإتصاالت العامة واملواصالت برئاسة عبد احلفيظ بوصوف ،والثانية تتكفل ابلتسليح والإمداد يه وزارة
التسليح والمتوين العام برئاسة محمود رشيف.
يف شهر جانفي  ،1960يمت دمج الوزارتني يف وزارة واحدة ،حتت امس وزارة التسليح والإتصاالت العامة بقيادة عبد
احلفيظ بوصوف.
اكنت وزارة التسليح والإتصاالت العامة هميلكة عىل شلك مديرايت ومصاحل مركزية ،ابلإضافة اىل ديوان الوزير،
و أ�مانة اللجنة الوزارية للحرب.
 مديرية اليقظة وا إل�ستعالمات املضادة :تمتثل هممة املديرية يف ضامن ا ألمن ادلاخيل واخلاريج للثورة ،وذكل بتوفريامحلاية للمسريين والإطارات ،و أ�فراد جيش التحرير الوطين ،وكذا العتاد والتجهزيات ،وحماربة اجلوسسة املعادية وترصد
وكشف اخلونة والعمالء ،وا إلرشاف عىل �شباكت هتريب أ�فراد اللفيف ا ألجنيب من اجليش الفرنيس ،واملسامهة الفعاةل يف
احلرب النف�سية ،واليت يقودها عبد الرمحن بروان املدعو صفر ،يساعده عبد العزيز معاوي املدعو يس الصادق ،وتضم
املديرية مصلحة التنصت وال�شيفرة ،والبطاقية املركزية ،كام اكنت تتوفر عىل هيالك ابملناطق احلدودية الرشقية والغربية،
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ودلهيا �شباكت و أ�عوان وممثلني ومراسلني مقميني ومتجولني يف املغرب ،وتونس ،ويف أ�ورواب والرشق ا ألوسط.100
مديرية التوثيق والبحث :اكنت هممهتا مجع املعلومات عن العدو يف امليادين ال�سيا�سية وادليبلوما�سية والعسكرية ،وعن
احلركة الوطنية ملصايل احلاج ،اكن يقودها خالدي محمد املدعو يس الطاهر ،ويساعده بوعالم بساحي املدعو يس ملني ،ويه
تتكون من ثالثة مصاحل يه:املصلحة العملياتية ،ومصلحة البحث اخلاريج ،ومصلحة البحث الوطين ،وقد اكنت أ�ولوية
هذه املديرية يه احلصول عىل املعلومات ال�سيا�سية والعسكرية عن العدو ،من خالل املصلحة العملياتية اليت اكن يقودها
قاصدي مرابح من مقر قيادته يف غاردمياو ،وتتوفر هذه املصلحة عىل فروع لها ابحلدود الرشقية حتت قيادة عيل محالت،
ويف احلدود الغربية حتت قيادة نور ادلين زرهوين ،و اكنت املديرية تتوفر عىل �شباكت و أ�عوان ومعالءيف اخلارج ،يعملون
ابلتن�سيق مع عنارص مديريةاليقظة وا إل�ستعالمات املضادة.101
مديرية الإتصاالت العامة :اكنت هممهتا ضامن نقل الربيد ادليبلومايس للحكومة املؤقتة وملمثلياهتا يف اخلارج ،وكذكل
الربيد املوجه من وإ�ىل ا ألعوان الرسيني املقميني يف أ�ورواب والرشق الاوسط ،وهذا الربيد يكون عادة مشفرا .كام يقومون
بنقل الربيد العسكري ،ومراسالت قيادة ا ألراكن العامة �إىل قادة جيش التحرير الوطين يف املغرب ،واكن امللكفون هبذه
املهام خيتارون من بني الإطارات اذلين جييدون التحدث عىل ا ألقل بلغتني ،ويمتزيون ابلنشاط واحليوية ،واكنوا يسافرون
جبوازات سفر حقيقية ،تسمل هلم من طرف ادلول الشقيقة والصديقة ،ويمت تغيريمه بصفة دورية حىت ال تكشفهم املصاحل
اخلاصة الفرن�سية.102
اكنت هذه املديرية حتت قيادة محمد رويعي املدعواحلاج ابريقو ،واملدعو أ�يضا توفيق ،مبساعدة لك من ملياين منور
املدعو جامل (اذلي أ�صبح قائدها �سنة  1961بعد تعيني احلاج بريقو عىل ر أ�س املصلحة  )S4ولعرج محمداملدعو جنار.103
مديرية الاشارة الوطنية :اكنت هممهتا ضامن الإتصاالت السلكية والالسلكية وحاميهتا من الاخرتاق ،بني الوحدات
القتالية والقيادات يف الوالايت ادلاخلية ،وبني قيادة ا ألراكن العامة والتشكيالت العسكرية ،وهيالك ا إل�سناد والمتوين يف
القواعد اخللفية ابحلدود الرشقية والغربية ،وكذا الإتصاالت السلكية والالسلكية بني قادة الثورة واحلكومة املؤقتة وممثلياهتا
يف اخلارج ،مع التكفل بصيانهتا وتصليحها.104
كام اكنت ترشف عىل الت�سيري التقين لإذاعة صوت اجلزائر احلرة املاكحفة ،ابلإضافة �إىل ضامن التكوين والتدريب يف
خمتلف التخصصات لعنارص سالح الإشارة (مشغل راديو ،مشفر ،تقين يف الصيانة والتصليح ،)...اكن يقودها الرائد
ثليجي عىل املدعو يس عامر.105
مديرية الإمداد للرشق :اكنت ملكفة ابلإمداد والمتوين اب ألسلحة واذلخرية والعتاد العسكري ،واملواد الغذائية وا أللبسة
وغريها يف تونس والرشق الاوسط ،برئاسة العقيد عامر بن عودة وانئبه سعيد ابيو ،ويه مقسمة اىل مصلحة العتاد
وا ألسلحة حتت ارشاف مصطفى شلويف ،مصلحة المتوين العام حتت ارشاف عبد اجمليد بوزبيد.106
مديرية الإمداد للغرب :اكنت ملكفة بنفس همام الامداد والمتوين كام يف احلدود الرشقية ،غري أ�نه يف القواعد اخللفية
 222مجلة الدراسات التاريخية العسكرية -المجلد الثالث  -العدد األول  -جانفي 2021

إستراتيجية الثورة الجزائرية في صراعها ضد المصالح الخاصة الفرنسية في ميدان اإلستعالمات)1962- 1954(.

ابملغرب ،زابدة عىل ذكل فقد اكنت ترشف عىل مصانع وورشات التسليح ،برئاسة محمدبوداود املدعو يس منصور ،وانئبه
عزوز الابيس املدعو �سيعزوز ،و اكن �شنقرحية عبد القادر املدعو تشانق املقمي يف تطوان مسؤول املصلحة املالية،107
واكنت تتعاون يف جمال صناعة ا ألسلحة مع املصلحة اخلاصة لال�ستكشاف اليت ير أ�سها مسعود زقار املدعو ر�شيد اكزا. 108
املصلحة اخلاصة  :S 4نظرا للصعوابت اليت واهجت قيادات الإمداد يف توصيل ا ألسلحة واذلخرية �إىل الوالايت
ادلاخلية ،بسبب الاجراءات الفرن�سية املشددة عىل احلدود الغربية ،والرشقية ،وعىل السواحل ،قررت قيادة وزارة
التسليح� ،إنشاء مصلحة خاصة ،يف رسية اتمة ،هممهتا �إدخال أ�كرب عدد ممكن من ا ألسلحة �إىل الوالايت ادلاخلية ،يف
حتدي كبري السرتاتيجية العدو اذلي أ�قام �شبكة ا ألسالك الشائكة املكهربة ،ووفر لها امحلاية واملراقبة ابلوسائل العسكرية
البرشية ،والتقنية احلديثة.109
عني عىل ر أ�س هذه املصلحة الرائد محمد رويعي املدعو احلاج ابريقو يف بداية �سنة 1961م ،يساعده ابحلدود الرشقية
محمد مرسيل املدعو عبد العزيز ،وابحلدود الغربية محمد ملقايم املدعو عباس .أ�عطيت ا ألوامر مجليع مديرايت ومصاحل
ا إل�ستعالم ،لتقدمي لك املساعدات والتسهيالت لهذه املصلحة.
نفذت هذه املصلحة عدة معليات نوعية انحجة ،ابلتن�سيق مع أ�عضاء املهمة يف أ�ورواب ،اكنت نتيجهتا �إدخال مكيات
معتربة من ا ألسلحة املتنوعة �إىل داخل الرتاب الوطين ،وخاصة �إىل الوالية الرابعة اليت ا�ستعملهتا يف حماربة منظمة اجليش
الرسي الإرهابية.110
قاعدة ديدوش مراد :أ�قميت هذه القاعدة يف ليبيا ،بعد أ�ن وضع املكل ادريس ال�سنويس حتت ترصف الثورة ثكنة
اجنلزيية قدمية تبعد حوايل  17لكم عن العامصة طرابلس ،وهذا املوقع جعلها بعيدة عن تطفل ا ألعني واجلواسيس ،ويوفر
�إماكنيات احلراسة واملراقبة وامحلاية من أ�ي خطر حممتل ،واكنت قيادة الثورة قد أ�علمت السلطات الليبية أ�هنا ست�ستعمل
هذه الثكنة مركز راحة ،ونقاهة للمصابني واملعاقني من جيش التحرير الوطين ،وهذا للتغطية عىل النشاطات احلقيقية
داخلها ،وقد أ�طلق عىل هذه القاعدة «املركز الوطين لال�ستغالل» ،وتعترب يه القلب النابض ،والعقل املفكر ملصاحل
إ��ستعالمات الثورة ،حيث اكنت عبارة عن غرفة معليات متاكمةل ،ي�شتغل فهيا حوايل � 200إطار ،يعملون ليال وهنارا،
دون لكل أ�و ملل ،ويف رسية اتمة ،مجلع املعلومات وحتليلها وتلخيصها ،بعد التن�سيق بني املديرايت املعنية يف اجامتعات
111
ولقاءات دورية ،يمت �إرسالها �إىل الوزارة الوصية ،وخمتلف القيادات الثورية ال�ستغاللها والا�ستفادة مهنا
اكنت القاعدة تضم مديرية التوثيق والبحث ،ومديرية اليقظة وحماربة التجسس ،ومديرية الإتصاالت الوطنية ،وملحقات
مديرية الإتصاالت العامة ،ابلإضافة �إىل ا ألر�شيف ،واكنت تصلها لك التقارير الواردة من املناطق ادلاخلية حول العمليات
العسكرية املنفذة ،الإحصائيات عن املعارك والاشتبااكت ،املعلومات اليت يتحصلون عهنا من اخلونة ،واملتعاونني مع
السلطات الفرن�سية ،واملعلومات اليت ينزتعوهنا من الارسى واملعتقلني ،ولك املعلومات املتحصل علهيا حول العالقات
ال�سيا�سية وادليبلوما�سية الفرن�سية ،وا ألوضاع ادلاخلية يف فرنسا ،ابلإضافة �إىل حصيةل التنصت عن العدو ،وحىت املصاحل
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اخلاصة دلول ا�سبانيا وايطاليا واملانيا».112
معركة التسليح والتسلح

من املعروف يف الفن العسكري أ�ن القدرات العملياتية والقتالية للقوات املسلحة تتوقف عىل عنرصين أ�سا�سيني هام
السالح والتدريب ،وذلكل فقد اكن جيش التحرير الوطين هيمت كثريا ابحلصول عىل ا ألسلحة والمترن عىل التحمك فهيا،
ابلإضافة �إىل التدريب العسكري.
اكنت قيادة جيش التحرير الوطين يف ال�سنوات ا ألوىل للثورة يف ميدان التسليح ،تعمتد يف متوين الثورة اب ألسلحة
واذلخرية عىل أ�ربعة مصادر أ�سا�سية يه:
 – 1ا ألسلحة اليت يمت مجعها من املواطنني.
 – 2ا ألسلحة اليت يمت افتاككها من العدو أ�ثناء خوض الاعامل القتالية (املعارك ،الكامئن ،الإغارة .)...
 – 3ا ألسلحة اليت جيلهبا معهم الفارون من ثكنات اجليش الفرنيس.
 – 4ا ألسلحة اليت تشرتهيا بعثات الثورة يف اخلارج.113
و نظرا لتطور العمل الثوري ،وارتفاع وترية النشاطات القتالية ،وزايدة التحاق املواطنني بصفوف الثورة ،فقد ظهرت
احلاجة أ�كرب �إىل الاسلحة ،فاكن لزاما عىل القيادة الثورية أ�ن تتكيف مع هذه املعطيات اجلديدة ،فر أ�ت رضورة تدعمي هذا
اجلانب احليوي وا ألسايس ،فكثفت من بعثاهتا اخلارجية ولكفهتا ابلبحث والتحري عن ا ألسواق املضمونة لرشاء ا ألسلحة،
واختيار جتار الاسلحة ا ألجانب ،والوسطاء أ�حصاب اخلربة والتجربة ،امل�ستعدين للتعامل مع الثورة برشوطها ،وقد جنحت
هذه الاسرتاتيجية يف بناء �شبكة للمتوين اب ألسلحة واذلخرية والعتاد العسكري يف اخلارج ،ويف القواعد اخللفية حسب
السلسةل التالية  :البحث – الرشاء – النقل – التخزين – التوزيع.114
اكنت صفقات ا ألسلحة اليت تعقد مع جتار ا ألسلحة يف ادلول ا ألوروبية مثل أ�ملانيا و سويرسا وايطاليا وبلجياك وغريها،
أ�و الشحنات اليت ت�ستفيد مهنا الثورة يف �إطار دمع اجملهود احلريب من ادلول الشقيقة والصديقة ،يمت نقل أ�غلهبا بواسطة
البواخر والسفن ،والقليل مهنا عن طريق اجلو كام وقع لتاجر ا ألسلحة ا ألملاين هانس بوملان ،اذلي مت �إلقاء القبض عليه،
بعد التوقف الاضطراري لطائرته يف مطار وهران ،واكنت عىل متهنا حشنة من ا ألسلحة قادمة من ايطاليا ،115لتصل �إىل
القواعد اخللفية يف اجلهتني الرشقية والغربية ،حيث يمت حساهبا وجردها ،مث بعد مراقبة صالحيهتا يمت حتويلها مبارشة �إىل
اجملاهدين يف الوالايت ادلاخلية ،أ�و �إىل الوحدات املنترشة عىل احلدود ،أ�وختزن يف م�ستودعات و خمازن هميئة ذلكل.
«  ...وقد ت�أمل القادة العسكريون الفرن�سيون من هذا الوضع املتطور للثورة عىل احلدود وخاصة عبور السالح واذلخرية
�إىل اجلزائر ،وت�أسيس مراكز التدريب والراحة عىل احلدود ،وذلكل فكر هؤالء يف وضع حواجز أ�مام اجملاهدين وبناء السد
الشائك املكهرب امللغم عىل طول احلدود ،مع قناعهتم ب�أن اجملاهدين سيمتكنون من جتاوزه ،وذلكل دمعوا هذا السد بقوات
برية وجوية خضمة تعمل عىل منع اجملاهدين من الاقرتاب من السد واجتيازه».116
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إستراتيجية الثورة الجزائرية في صراعها ضد المصالح الخاصة الفرنسية في ميدان اإلستعالمات)1962- 1954(.

وعىل الرمغ مما سببه هذا السد املكهرب من مصاعب للثوار اجلزائريني العابرين للحدود� ،إال أ�ن حماوالهتم مل تتوقف يوما
عن �إخرتاقه وإ�جتيازه ،حىت الإعالن عن وقف �إطالق النار.
مع العمل أ�نه مع بداية اندالع الثورة التحريرية ،مت �إنشاء فصيةل عىل م�ستوى مصلحة التوثيق اخلاريج وماكحفة اجلوسسة
مسيت « فصيةل متابعة هتريب ا ألسلحة»(  )Suivi des trafics d’armesهممهتا مجع لك املعلومات املتعلقة مبصادر و
طرق ووسائل المتوين اب ألسلحة لصاحل الثورة 117كام قامت أ�يضا مصلحة التوثيق اخلاريج وماكحفة اجلوسسة ابلتن�سيق مع
املكتب الثاين للبحرية الفرن�سية ،بإعداد قوامئ ب�أسامء البواخر والسفن املشكوك فهيا ،واليت من احملمتل أ�ن تسامه يف هتريب
ا ألسلحة �إىل جيش التحريرالوطين ،وسلمهتا �إىل قادة البوارج والسفن احلربية ،و أ�طقم الطائرات العسكرية التابعني للبحرية
الوطنية الفرن�سية امللكفني مبهمة املراقبة البحرية ،118كام ابدرت كذكل املصاحل اخلاصة ابلتعاون مع جواسيسها ومعالهئا
يف اخلارج ،وابلتن�سيق مع املصاحل الرسية ا ألجنبية يف البحث والتقيص عن جتارا ألسلحة والوسطاء واملهربني الناشطني
يف السوق السوداء ،اذلين شكت يف تعاملهم مع ممثيل الثورة للمتوين اب ألسلحة واذلخرية ،وحاولت التعرف عىل رشاكهتم
ومؤسساهتم ،ووسائل النقل البحرية اليت ميتلكوهنا أ�و اليت ي�ست�أجروهنا .وقد ا�ستعملت املصاحل الفرن�سية وسائل الرتغيب
والرتهيب مع جتار ا ألسلحة والوسطاء ،وقد قبل بعضهم التعاون معها ،و تزويدها مبا حتتاجه من معلومات ،مما تسبب يف
الكشف عن بعض الصفقات اليت عقدهتا الثورة ،وسهل من هممة املصاحل اخلاصة الفرن�سية يف الاستيالء عىل السفن و
البواخر اليت نقلت فهيا ا ألسلحة واذلخرية ،119لكن إ��ستعالمات الثورة رسعان ما متكنت من كشف لعبهتم املزدوجة هذه،
وصدرت ا ألوامر الصارمة �إىل مجيع ممثيل الثورة يف أ�ورواب ابلتوقف فورا عن التعامل معهم ،وغريت من اسرتاتيجية المتوين
ابلسالح ،فمل يعد يمت التفاوض وعقد الصفقات �إال مع احلكومات الرمسية لدلول الشقيقة والصديقة ،وهذا الإجراء الهدف
منه هو قطع دابر مصادر املعلومات عن املصاحل اخلاصة الفرن�سية ،وبعد فرتة أ�عادت إ��ستعالمات الثورة ربط الإتصاالت
هبؤالء التجار واملهربني يف �إطار «معلية المتويه» ،ويه اسرتاتيجية برهنت عىل فعاليهتا و جناهحا ،حيث اكن من مثارها
تضليل و تغليط املصاحل اخلاصة الفرن�سية ،اليت شتت هجودها واماكنياهتا يف تتبع ومراقبة هذه ال�شباكت اليت جددت
إ��ستعالمات الثورة الإتصال به.120
�إن الادعاءات والأاكذيب اليت روجت لها املصاحل اخلاصة الفرن�سية ،و أ�بواقها و أ�ذانهبا ،وتناقلهتا وسائل �إعالهمم ،وجسلهتا
كتاابت الفرن�سيني من ضباط ومؤرخني وابحثني ،وحىت بعض بين جدلتنا – هدامه هللا – من أ�ن معركة التسليح ،وغريها
من املعارك و املواهجات ،قد حسم أ�مرها لصاحل فرنسا يف مجيع امليادين �سنة  ،1959و أ�ن املصاحل اخلاصة الفرن�سية قد
جنحت يف قطع رشاين الإمداد اب ألسلحة هنائيا عن جيش التحرير الوطين ،يه حمض افرتاء ،و أ�وهام ،تنسفها احلقائق
التارخيية ،والواثئق املنشورة ،و الشهادات احلية للمجاهدين ،وحىت شهادات بعض الفرن�سيني اذلين اعرتفوا ابحلقائق رغام
عهنم ،واحلق ما شهدت به ا ألعداء.
هللا عَليََّ  ،يف كتايب «التارخي العسكري للثورة التحريرية» يرس
وقد وفقين هللا ،فرددت عىل هذه الأاكذيب ،مبا فَتَ َح ُ
هللا طباعته ،ومن مادته أ��ستعرض مع القراء الأاكرم حقائق اترخيية تثبت وتؤكد مبا ال جدال فيه ،أ�ن قادة الثورة ،ورجال
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إ��ستعالماهتا ،جنحوا يف معركة التسليح والتسلح ،واجلوسسة املضادة ،ووقفوا ابملرصاد يف وجه الرتسانة ا ألمنية والعسكرية
الا�ستدمارية.
أ�وال :حققت مصاحل التسليح إبرشاف من إ��ستعالمات الثورة� ،إجنازا خارقا ،ومعال �إبداعيا ،يعرب عن عبقرية اجلزائري
ا ألصيل ،حيث جنحت يف �إنشاء معامل و ورشات لتصنيع ا ألسلحة يف العديد من مناطق قواعدها اخللفية يف املغرب،
ب�أيدي جزائرية من اجملاهدين و أ�بناء اجلالية ،والا�ستفادة من اخلربات ا ألجنبية لبعضاملهندسني واحلرفيني ،وبقيت هذه
املصانع والورشات تعمل يف رسية اتمة حىت الا�ستقالل ،وهو ما يعد انتصارا السرتاتيجية ا إل�ستعالم اجلزائري بلك
املقاييس ،واكنت هذه املصانع تنشط حتت غطاء ومتويه صناعات أ�خرى ،مثل �إنتاج املالعق وشواكت الألك ،و مل يمت
الكشف عهنا بسبب النظام الصارم اذلي طبق عىل العاملني فهيا من اجلزائريني وا ألجانب ،واكن رجال إ��ستعالمات الثورة
حريصني جدا يف معلية اختيار العنارص العامةل فهيا ،حبيث اكن يمت التحقق من هوايهتم ،وجترى علهيم أ�حباث دقيقة و رصد
م�سمتر لتحراكهتم ،وهذه الاحتياطات ا ألمنية و الإجراءات التضليلية خملادعة جواسيس العدو ومعالئه ،تعتربا حتداي كبريا
رفعهتالثورة وجنحت فيه ،وهو ي�ستحق أ�ن يدون يف جسالت التارخي العسكري للثورة ب�أحرف من نور.
�إن �إنشاء هذه املصانع ،والورشات اليت اكنت تنتج املسدسات ،والبنادق ،والرشاشات ،والهاوانت ،والقواذف
الصاروخية عدمية الارتداد ،والقنابل...اخل 121تبني جبالء أ�ن قادة الثورة اكنوا يمتتعون بنظرة اسرتاتيجية استرشافية ،هدفها
حتقيق الا�ستقاللية اذلاتية يف المتوين اب ألسلحة واذلخرية ،حىت ال يرتبط مصري الثورة مبصادر المتوين اخلارجية ،وال تقع
حتت ت�أثري تدخالت ادلول ا ألجنبية حىت ولو اكنت شقيقة وصديقة ،فا�ستقاللية القرار ال�سيايس والعسكري أ�مر حيوي ال
ميكن التنازل عنه والتفريط فيه ،ولهذا اكن قادة الثورة يعتربون ورشات ومصانع السالح يه نواة قاعدة صناعية م�ستقبلية
للجزائر امل�ستقةل.
اثنيا  :هناك العديد من الواثئق ،والعرشات من الشهادات احلية يف جمال التسليح ،مهنا عىل سبيل املثال وثيقة اترخيية،
أ�وردها اجملاهد محمد يوسفي يف كتابه « رهائن احلرية» ابلفرن�سية يف الصفحة  ،199تثبت �إرسال أ�سلحة و عتاد �إىل معق
الرتاب اجلزائري ،ا�ستلمها اجملاهدونفي الوالية التارخيية الثانية يف الشامل الق�سنطيين بتارخي  13مارس �سنة  ،1962ويه
لعمري دليل يثلج الصدور ،وخيرس ا أللسن املعادية ،ويفند الكتاابت املزيفة ،ويرفع رؤوس الوطنيني خفرا بإجنازات أ�بطالنا
جزامه هللا عنا لك خري ،كام أ�ورد يف نفس الكتاب ،شهادة عن �إجناز كبري يف ميدان التسليح حققته «البعثة» يف أ�ورواب،
ويه الهيئة امللكفة ابلبحث عن ا ألسلحة ورشاؤها ونقلها ،وهذاالاجناز تؤكده أ�يضا شهادة اجملاهد محمد ملقايم رئيس املصلحة
 S4امللكفة مبرور السالح �إىل الوالايت ادلاخلية يف كتابه « رجال اخلفاء» ،و تؤكده أ�يضا شهادة راحب زراري املدعو الرائد
عز ادلين ،عضو هيئة ا ألراكن العامة جليش التحرير الوطين ،يف وثيقة مكتوبة .هذه الشهادات تتاكمل وتتطابق بشلك
قاطع ،حول جناح �شبكة الإمداد اب ألسلحة واذلخرية من أ�ورواب ،وا�سمترار متوين الوالايت ادلاخلية دون انقطاع حىت
الا�ستقالل ،حيث رسد محمد يوسفي تفاصيل جناح «البعثة» يف أ�ورواب حني اكن عىل ر أ�سها ،يف �إجياد غطاء رسي لها،
يمتثل يف العمل والتعاون مع رشكة أ�ملانية خمتصة يف التصدير والا�سترياد امسها جريمافريك (  ) GERM-AFRICمقرها
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يقع يف بون عامصة أ�ملانيا الفيديرالية ،مسريها هو ال�سيد هايسامن ( ،)Haismanوهو ينمتي �إىل الطبقة الربجوازية ،يمتزي
ب�أنه رجل أ�عامل كتوم ومتحفظ .واكن أ�فراد �إدارة الرشكة لكهم أ�ملان ،وقد خضعوا �إىل حتقيق رسي من طرف إ��ستعالمات
الثورة.122
اكن من بني نشاطات الرشكة بيع ورشاء ال�سيارات امل�ستعمةل ،وقد ا�ستغلت الثورة الغطاء اذلي منحته لها هذه
الرشكة ،للقيام بهتيئة ومتويه �سيارات من خمتلف ا ألنواع ،يف ورشات رسية ،لإخفاء أ�سلحة خفيفة ،وذخرية ،وبعض
التجهزيات العسكرية الصغرية احلجم ،مث توجه هذه ال�سيارات �إىل اجلزائر عن طريق ميناء مر�سيليا ،وقد وصلت حشنات
مهنا �إىل اجلزائر العامصة وإ�ىل الوالايت الثالثة والرابعة ،بعد أ�ن مت ا�ستخراهجا من ال�سيارات يف فيال بن ونيش يف القبة ،أ�ما
ابلن�سبة لفرنسا فقد نقلت الرشاشات واملسدسات واذلخائر بمكيات معتربة ،بواسطة عنارص أ�وروبية (غالبا ما يكون رجل
ومعه امر أ�ة ،أ�و امر أ�ة لوحدها حىت ال يثريوا الشكوك) ومعظمهم ينمتون �إىل �شبكة محةل احلقائب ،واكنت هذه ا ألسلحة
موهجة �إىل افواج « املنظمة اخلاصة بفرنسا» ( )La Spécialeمن الفدائيني اذلين ينشطون داخل الرتاب الفرنيس،123
وينفذون معليات ضد اخلونة و البوليس الرسي ،وختريب املراكز الاقتصادية والتجارية احليوية للعدو الفرنيس مثل املصانع،
و م�ستودعات الوقود ،واحملطات ،وطرق املواصالت.
124
وقد بقي هذا التحالف وهذه الرشاكة ،وبقيت ال�شبكة تنشط يف أ�ملانيا وترسل ا ألسلحة حىت انلت اجلزائر ا�ستقاللها
دون أ�ن تتفطن لها املصاحل اخلاصة الفرن�سية ،اليت اكن لها فريق كبري من اجلواسيس والعمالءيف أ�ملانيا ،يقودمه ضابط كبري
صاحب جتربة وخربة ،هو العميد أ�ميدي جاز ( ،)géneral Amédée Gèzeممثل املصاحل اخلاصة اذلي اكن يعمل يف
سفارة فرنسا ب�أملانيا حتت غطاء منصب امللحق العسكري ،125لكن خربة وجتربة هذا اجلرنال ذهبت أ�دراج الرايح ،و مل
تنفعه ال هو ،وال جواسيسه و معالءه يف الوصول �إىل نسور إ��ستعالمات الثورة ،اذلين اكنوا ينشطون عىل بعد أ�ميال قليةل
من مقرات جوس�سهتم ،ويف نفس املدينة.
اثلثا :يعرتف النقيب هريو  Heyraudرئيس مفرزة الإتصال ملصلحة التوثيق اخلاريج يف اجلزائر ،يف وثيقة رمسية
عبارة عن برقية محموةل  ،Message portéحتمل دمغة « رسي جدا» ابللون ا ألمحر ،مؤرخة يف  30أ�كتوبر  ( 1960أ�نظر
امللحق رمق  ،)08مفادها أ�ن جيش التحرير الوطين حتصل من دوةل بلغاراي عىل حواجز هند�سية م/د ،يه عبارة عن
خوازيق مصنوعة من ا ألانبيب ،وا ألنبوب املركزي مملوء مبادة ت .ن .ت املتفجرة ،ويطلب أ�ن يمت ربط هذه املعلومات ،مبا
أ�رسهل قبلها من معلومات يف برقيته رمق  834املؤرخة يف  03سبمترب .1960126
رابعا :يف وثيقة صادرة عن أ�حد جواسيس املصاحل اخلاصة واذلي حيمل الامس الرمزي الرسي «  « Delta 50ويه
عبارة عن برقية رمسية حتمل دمغة « رسي « و « م�ستعجل» ابللون ا ألمحر ،مؤرخة يف  28أ�وت  ( 1961أ�نظر امللحق
رمق ،)09مفادها أ�ن هناك ابخرة رو�سية ،أ�فرغت ليةل � 20إىل  21أ�وت قريبا من السواحل التون�سية ،حشنة من ا ألسلحة
متكونةمن مدافع جمرورة ،قصرية املاسورة ،وقواذق صاروخية مضادة لدلابابت ،وقذائف مضادة للتدريع.127
خامسا :كشف إ��ستعالمات الثورة معظم �شباكت التجسس ،ولك مؤامرات ،وحماوالت املصاحل اخلاصة الفرن�سية
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الخرتاق الثورة سواء داخل الوطن أ�و خارجه ،وهذه مناذج من اجنازات إ��ستعالمات الثورة عىل سبيل املثال ،ال احلرص:
• خ ََط َف اجملاهدون ضابط فرنيس كبري هو العقيدمازيري ،قائدالفوج الثامن للمشاة احملموةل ،يف وحض الهنار مبدينة
وجدة يف املغرب ،ومت تبادهل ابجملاهد محمد فرطاس اذلي أ�لقت عليه املصاحل ا ألمنية الفرن�سية القبض ،وهو حيمل حشنة من
السالح يف �سيارة128؛
• َك ْش ُف �شبكة من اجلواسيس الفرن�سيني يعملون يف مطارات ادلار البيضاء ،الرابط ،طنجة ،متنكرين يف وظيفة
مضيفات ومضيفني يف رشكة اخلطوط اجلوية الفرن�سية (اير فرانس) ،وواكالهتا يف املغرب ،واكن عىل ر أ�س هذه ال�شبكة
املدعو لوبزي ( )Lopezرئيس حمطة اخلطوط اجلوية الفرن�سية ،وهو ممثل مصلحة التوثيق اخلاريج وماكحفة اجلوسسة يف
طنجة ،وقد اكن وراء العديد من املؤامرات وادلسائس ضد الثورة129؛
• كشف مكتب حماماة يف املغرب ،ي�ستعمل كغطاء لنشاطات مصلحة التوثيق اخلاريج وماكحفة اجلوسسة ،بعد أ�ن
تنبه ذلكل أ�حد اجلزائريني اذلي تعامل مع ذكل املكتب130؛
• كشف �شبكة معالء املصاحل اخلاصة يقودمه املدعو �سميون صاحب فندق يف وجدة ،واكن ينتحل صفة حمافظ رشطة
مغريب ،وي�ستظهر بطاقة همنية مزيفة ،وقد أ�لقى عليه القبض رفقة  13عنرصا ،وانلوا جزاءمه131؛
• كشف جواسيس من املصاحل اخلاصة اندسوا مضن مجموعة من أ�فراد اللفيف ا ألجنيب ،اذلين فروا من صفوف اجليش
الفرنيس ،والتحقوا ب�شباكت جهبة التحرير الوطين اليت اكنت تقوم بهتريهبم وترحيلهم �إىل بدلاهنم ا ألصلية132؛
• كشف �شبكة جواسيس متنكرين يف زي جحاج مزيفني ،من بيهنم قومية مغاربة قاصدين زايرة بيت هللا احلرام ،مضن
قافةل جحاج انطلقت من مدينة وجدة ،وقد لكفوا مبهمة ا�ستطالع ومعرفة الطرق واملعابر اليت يسلكها جنود جيش التحرير
الوطين لدلخول �إىل املغرب ،واخلروج منه ابجتاه القطر اجلزائري133؛
• كشف �شبكتني للتجسس عىل مراكز جيش التحرير يف احلدود التون�سية ،ا ألوىل يقودها ضابط فرنيس من املصاحل
اخلاصة امسه بريفيتيين (  ،)Perfettiniاذلي جند مجموعة من القومية التون�سيني اذلين رسحوا من اجليش الفرنيس بعد
ا�ستقالل تونس ،مقابل مبالغ مالية زايدة عىل معاشات تقاعدمه ،وقد أ�لقي القبض علهيم ،وطرد هذا الضابط من تونس
بعد أ�ن مت اعالم السلطات التون�سية ،أ�ما الثانية فه�ي متكونة من مجموعة معالء وجواسيس اختذوا من فيال موجودة يف
سهل غاردمياو حيث توجد مراكز عبور جيش التحرير الوطين التابعة للوالايت ادلاخلية ،مركزا لنشاطاهتم التجس�سية،
وقد قام كومندوس اتبع جليش التحرير الوطين ابلهجوم عىل هذه الفيال ،والقضاء عىل لك اجلواسيس اذلين اكنوا داخلها بعد
أ�ن قبض علهيم متلبسني ابجلرم املشهود.134
• كشف جاسوس مركز الإتصاالت يف تونس ،وهو أ�حد الفنيني اجلزائريني يف سالح الإشارة ،جندته املصاحل
اخلاصة الفرن�سية ،وبعد ترصد حتراكته ،تبني أ�نه يسافر لك أ��سبوع �إىل مدينة الاكف قاصدا مقربةم�سيحية ،حيث يسمل
تقارير مكتوبة لشخص يرتدي لباس الكهنة ،ومل يمت القبض عليه يف حيهنا ،حيث مت ا�ستغالهل دون أ�ن يدري من طرف
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إ��ستعالمات الثورة ،فقد دست هل مراسالت حقيقة حتتوي عىل معلومات خاطئة ،ومزيفة ،اكن يوصلها �إىل الفرن�سيني
لتضليلهم وخداعهم.135
• كشف جتنيد املصاحل الفرن�سية جلاسوس خطري ،املدعو مربوك كوارة ،أ�حد املساعدين الرئي�سيني حملمود الرشيف
وزير التسليح والمتوين يف احلكومة املؤقتة ،عندما أ�حس هذا اجلاسوس ب�أنه أ�صبح حتت رقابة إ��ستعالمات الثورة ،فر
هاراب �إىل القاعدة البحرية الفرن�سية يف مدينة بزنرت التون�سية ،ومهنا مت نقهل �إىل اجلزائر ،حيث ا�ستغلته السلطات
الفرن�سية يف همامجة احلكومة املؤقتة وادلعاية ل�سياسة ديغول الاستسالمية ،136لكن حبل اخليانة هش وقصري ،فقد متكن
رجال الفداء يف اجلزائر من القضاء عليه رمغ احلراسة املشددة عليه ،وقد ذكر اجملاهد ابسطة أ�رزيق أ�نه مت كشف جاسوس
أ�خر رفقته ،امسه عبد امحليد خمناش يف نفس الفرتة.137
وهذاالاخرتاق ،قد يظنه البعض جناحا للمصاحل اخلاصة الفرن�سية ،وحنن جنيبه ب�أنه فشل ذريع لها ،وذكل أ�نه يف عامل
ا إل�ستعالمات اليوجد هجاز والمصلحة خاصة غري قابةل لالخرتاق ،وهو أ�مر يقع بصفة طبيعية وعادية يف أ�ي دوةل� ،إمنا
ا ألمر غري العادي واخلطري ،هو أ�ال يُكتشف هذا الاخرتاق بعد حدوثه مبارشة ،و أ�ن يفلت هذ االاخرتاق من املراقبة ،و أ�ن
يتجاوز احلدودامحلراء للحامية ،و أ�ن يصل �إىل امل�ستوايت العليا .ويف قضية اخلائن مربوك كوارة ،فهو مل ينجح يف احلصول
�إال عىل الزنر اليسري من املعلومات الت ي َبلَّغَها �إىل أ��سياده يف املصاحل اخلاصة الفرن�سية ،مما مسح هلم ابعرتاض ابخرة
صغرية امسها « البلطيق» فقط ،138ومل تكن حتتوي الا عىل صندوق من املتفجرات ،واكنت خيانته ا ألوىل وا ألخرية ،فمل
يتجاوز لغريها .ويف هذه القضية تلقت املصاحل اخلاصة الفرن�سية صفعتني ،بل رضبتني موجعتني ،أ�والهام كشف خمربها
الرسي مبارشة بعد خطوته ا ألوىل ،فمل ت�ستفد منه شيئا ،واثنيهتام عدم قدرهتا عىل حاميته من الثورة ،حيث قتل رش قتةل
أ�مام أ�عيهنم ،وهذااجناز يسجل لصاحل إ��ستعالمات الثورة ،ويعترب خزي ،وعار ونكسة للمصاحل اخلاصة ،لن تنساها أ�بدا.
{وَاليُنَ ِبّئُ َك ِمثْ ُل َخ ِب ٍري}.
• كشف حماوةل اغتيال فرحات عباس يف مدينة جنيف السويرسية ،حيث خططت لها املصاحل اخلاصة الفرن�سية
بعد حصولها عىل معلومات ،حول لقاء مرتقب بني فرحات عباس رئيس احلكومة املؤقتة وصديق الثورة اجلزائرية ،ال�سيد
انريكو ماتيي ( )Enrico Matteiمسؤول الرشكة البرتولية الايطالية «�إيين»  ENIيوم  17أ�وت 1960م ،وقد أ�طلقت
عىل هذه املؤامرة الرسية امس « معلية طائر الباشق» ( ،)Opération Epervierوقد عطل فرحات عباس زايرته �إىل
جنيف ،و أ�دعت املصاحل اخلاصة أ�هنا أ�لغت العملية خوفا من رد فعل السلطات السويرسية139؛
• كشف �شبكة جواسيس املصاحل اخلاصة ،اكنوا ينشطون حتت غطاء البعثة الثقافية الفرن�سية يف مرص ،وبعد �إطالع
مصاحل إ��ستعالمات الثورة السلطات املرصية عىل حقيقة هؤالء اجلواسيس ،أ�لقت علهيم اخملابرات املرصية القبض ،وطلبت
احلكومة املرصية مساعدة إ��ستعالمات الثورة يف معلية استنطاق هؤالء اجلواسيس ،وفعال فقد شارك ضابطان جزائراين
ابلزي العسكري املرصي ،يف جلسات الا�ستجواب والاستنطاق ،وقدحاول هؤالء اجلواسيس افتعال أ�زمة ديبلوما�سية،
حيث تقدموا بشكوى حفواها أ�ن من قام ابستنطاقهم جزائراين ،بعد أ�ن الحظوا متكهنام اجليد من اللغةالفرن�سية140؛
مجلة الدراسات التاريخية العسكرية -المجلد الثالث  -العدد األول  -جانفي 229 2021

العقيد المتقاعد أحمــد بوذراع

• َكشَ َف اجملاهد محمد بوداود املدعو يس منصور ،مسؤول الإمداد يف املغرب حقيقة جاسوسني فرن�سيني ،أ�حدهام
قدمه دبلومايس مرصي ابملغرب لل�شيخ خري ادلين ممثل جهبة التحريرالوطين يف املغرب ،بدعوى أ�نه اتجر أ�سلحة يريد أ�ن
يعقد صفقات مع جيش التحرير الوطين ،غري أ�ن مصاحل إ��ستعالمات الثورة راقبته يف رسية اتمة بطلب من يس منصور،
واكتشفت �إتصاالته وزايرته رسا للسفارة الفرن�سية يف املغرب .أ�ما الثاين فقد قدمه هل الوزير املغريب ،اجلزائري ا ألصل،
ادلكتور عبدالكرمي اخلطيب القائد السابق جليش التحرير املغريب ،عىل أ�ساس أ�نه مبعوث من طرف مجموعة من الفرن�سيني
ا ألحرار اذلين يريدون مساعدة الثورة اجلزائرية اب ألسلحة واذلخرية ،لكن عند لقائه ابجملاهد بوداود ،كشف عن خشصيته
احلقيقية من خالل كرثة أ��سئلته ،وا�ستفساراته عن طرق و أ�ساليب الثوار يف احلصول عن ا ألسلحة ،وعن أ�سامء املتعاملني
معهم ،وعن املصادر املالية للمتوين141...؛
• كشف ممثل مصلحة التوثيق اخلاريج وماكحفة التجسس بسفارة فرنسا يف سويرسا ،العقيد مار�سيل مرسييه(Marcel
 ) Mercierاذلي اكن ينشط حتت غطاء امللحق التجاري يف السفارة ،واكن النائب العام لفيدرالية سويرسا ريين ديبواه
(  )René Duboisيسلمه نسخا من حمارض التنصت عىل السفارة املرصية ،اليت حتتوي معلومات عن الثورة التحريرية،
وقدانتحر النائب العام بعد افتضاح أ�مره يوم  24مارس  ،1957وقامت �إثرها السلطات السويرسية بطرد العقيد اجلاسوس،
و بعد ثالث �سنوات يمت الكشف أ�يضا عن ضابطني من مصلحة التوثيق اخلاريج وماكحفة اجلوسسة هام روبري اكردي
( ،)Robert Cardiو أ�وجان جينو )Eugène Genot ( ،ومعهام سكرترية جاسوسة يعملون لكهم ابلسفارة الفرن�سية يف
سويرسا حتت غطاء ملحقني جتاريني142؛
• كشف أ�عوان من واكةل الا�ستخبارات املركزية الامريكية( ،)CIAيتعاونون مع املصاحل اخلاصة الفرن�سية ،وقد
جنحوا يف جتنيد أ�حد قادة الرشطة الليبية ،واكنوا يتجسسون عىل قادة الثورة أ�ثناء �إقامهتم يف فندق املهاري بطرابلس،
خالل حضورمه دورات اجمللس الوطين للثورة اليت اكنت تعقد يف ليبيا ،وقد أ�خربت مصاحل إ��ستعالمات الثورة احلكومة
الليبية بنشاطاهتم ،فقامت مبعاقبة قائد الرشطة ،وطردت العمالء ا ألمريكيني من ليبيا فورا143؛
• كشف �شبكة جتسس فرن�سية خطرية ،بقيادة ممثل مصلحة التوثيق اخلاريج وماكحفة اجلوسسة الرائد بول كونيت يف
تونس ،اذلي جند مجموعة من الفرن�سيني خمتصني يف الإتصاالت السلكية والالسلكية ،وعىل ر أ�سهم املدعو بيار غودولو
اذلي اكن يشغل وظيفة رئيس مصلحة يف احملطة الهاتفية بتونس العامصة ،بصفته متعاوان تقنيا يف �إطار مشاريع التعاون
واملساعدة الفرن�سية لدلوةل التون�سية امل�ستقةل حديثا ،وقد أ�طلقت املصاحل اخلاصة الفرن�سية عىل هذه ال�شبكة الامس
الرمزي « ماجينطا» ،Magentaواكنت تتخذ من الطابق الثالث يف السفارة الفرن�سية بتونس مقرا لنشاطاهتا ،حيث قام
عنارصها بربط التحويةل الهاتفية اليت تنطلق مهنا ا ألسالك املوهجة �إىل رئاسة امجلهورية التون�سية ،وتسللوا تقنيا عرب هذه
التحويةل للتنصت عىل لك املاكملات الهاتفية الصادرة من رئاسة امجلهورية التون�سية أ�و القادمة �إلهيا ،واكن الرتكزي خاصة عىل
الإتصاالت اليت اكنت بني الرئاسة واحلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية .وقد بلغت مصاحل إ��ستعالمات الثورة السلطات
ا ألمنية التون�سية حبقيقة هؤالء اجلواسيس ،ف�ألقت القبض عىل لك عنارص �شبكة التجسس ،ما عدا الرائد بول كونيت
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( )Paul Contyاذلي اكن قد سافر �إىل فرنسا قبلها بيومني144؛
• اخرتاق مصلحة التالعبات  Manipulationsملديرية مراقبة الإقلمي يف اجلزائر ،من طرف أ�حد قادة املنطقة
امل�ستقةل يف اجلزائر العامصة ،حيث جنح يف جتنيد احملافظ املركزي انئب رئيس املصلحة خشصيا ،اذلي اكن ميده بلك
املعلومات اليت تتحصل علهيا مصلحته املتعلقة بعنارص جهبة وجيش التحرير الوطين ،واليت ا�ستفادت مهنا الثورة كثريا145؛
• اخرتاق املعهد الوطين للخرائط ،التابع لوزارة ادلفاع الفرن�سية يف ابريس ،وهو مؤسسة عسكرية حساسة جدا،
ويمتتع بنظام حامية وحراسة مشددة ،ورمغ هذا فقد حتصلت إ��ستعالمات الثورة عىل مجموعة من خرائط القيادة وا ألراكن،
مقياس  1عىل  ،50.000ويه خرائط عسكرية ممنوعة من التداول ،وال يسمح اب�ستعاملها �إال ألشخاص مؤهلني من ماكتب
العمليات لقيادات ا ألراكن ،وقادة التشكيالت والوحدات الكربى فقط146؛
المعلومات قطب رحى اإلستعالمات:

تقاس قوة أ�ي هجاز ا إل�ستعالمات مبدى قدرته عىل مجع املعلومات ،خاصة احلساسة والرسية مهنا ،ألن مجع املعلومات
عن اخلصم وحلفائه تعد الركزية ا ألسا�سية لتحقيق السالمة وا ألمن ،واحلصول عىل املعلومات حيمل يف طياته حتقيق مبادئ
فن احلرب من مفاج�أة العدو ،ورضبه يف نقاط ضعفه ،وزعزعة مراكز القيادة وال�سيطرة دليه ،وختطيط ورمس الاسرتاتيجية
السلمية لصاحل القوات الصديقة ،ومحلاية ا ألمن الوطين واملصاحل العليا ل ألمة.
مصادر معلومات إستعالمات الثورة:

أ� -املصادر البرشية :رجال إ��ستعالمات الثورة يف ادلاخل واخلارج ،ومن اخملربين وا ألعوان واملواطنني؛
ب -املصادر التقنية :التصنت الالسليك والهاتفي ،مراقبة الربيد ،الوسائل البرصية ،وسائل الرصد واملراقبة؛
ج -املصادر املفتوحة :الصحف ،اجملالت ،القنوات الإذاعية ،النرشايت ،والبياانت؛
د -املصادر احملفوظة :الواثئق الرسية واحلساسة اليت يمت احلصول علهيا من طرف أ�شخاص يمتتعون ب�أهلية الاطالع
علهيا؛
اكن دلى إ��ستعالمات الثورة يف املركز الوطين لال�ستغالل خالاي ملكفة جبمع املعلومات ،ودرا�سهتا وحتليلها ،مث
�إعداد ملخصات حول الوضع ابجلزائر وفرنسا من مجيع الزوااي ال�سيا�سية ،والاقتصادية ،والعسكرية ،والاجامتعية ،واكن
عىل لك مديرية من مديرايت وزارة التسليح ،أ�ن تعد النرشة اليومية ل ألخبار ،ويف هناية الا�سبوع تقومكذكل بتحرير
النرشةا أل�سبوعية ل ألخبار ،ويف هناية الشهر اكن ي�ستخرج من هذا النشاط ملخص تركييب شهري يسمى النرشة الشهرية
ل ألخبار ،147ترسل لكها �إىل ديوان وزارة التسليح عن طريق قنوات الإتصال اخملصصة ذلكل.
اكن احلصول عىل املعلومات ال�سيا�سية من أ�ولوايت اسرتاتيجية إ��ستعالم الثورة ،نظرا ألهنا تتعلق ابلتوجه ال�سيايس
وادليبلومايس للحكومة الفرن�سية ،وعالقاهتا ومواقفها اجتاه القضية اجلزائرية يف ا ألمم املتحدة واملنظامت ادلولية ،وازدادت
امهية املعلومات ال�سيا�سية بعد وصول اجلرنال ديغول اىل رئاسة امجلهورية الفرن�سية ،نظرا ألنه أ�كرث وضاعف من املناورات
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ال�سيا�سية ،وطرح املبادراتوالاقرتاحات املتتالية ،اليت اكن هيدف من وراهئا �إىل �إضعاف مواقف احلكومة املؤقتة ،والت�أثري
عىل ادلمع ادلويل لها.
أ�ما املعلومات العسكرية ،فقد اكنت حتتل املرتبة ا ألوىل يف سمل الرتتيب ،وقد توصلت خالاي التصنت و أ�عوان
ا إل�ستعالم امللكفني هبذه املهمة �إىل مجع معلومات وافية ودقيقة عن العدو الفرنيس وقواته املسلحة ،فاكنت دلهيم اطالع عىل
اسرتاتيجية اجليش الفرنيس وخمططاته ( الهتدئة ،الرتبيع ،العمليات الكربى ،خمططات التدريب والتحضري القتايل...اخل)،
ومعرفةبتنظمي وهيلكة القوات املسلحة الفرن�سية يف اجلزائر ،وتوزيعها عىل لك الرتاب اجلزائري ،ومعرفة تعدادها التقرييب،
وتشكيالهتا حسب الفرق ،والافواج ،والكتائب ،و أ�ماكن متوقع منش�آهتا ،وجتهزياهتا ،كام مجعت معلومات كثرية عن السد
املكهرب وامللغم يف احلدود الرشقية والغربية ،وعن هجاز املراقبة البحرية ،من جانب أ�خر « حتصلت مديرية التوثيق
والبحث من مصادر موثوق هبا عىل مجموعة من الواثئق املصنفة «رسي» تتضمن تفاصيل عن قاعدة املرىس الكبري.148
الدعم المعلوماتي في المفاوضات

ال تقل معركة املفاوضات املصريية اليت خاضهتا قيادة الثورة صعوبة و أ�مهية عن املعارك املسلحة ،ومل يكن يغيب عن
ابل مصلحة إ��ستعالمات الثورة ،ادلور اخلفي اذلي تؤديه املصاحل اخلاصة الفرن�سية خالل جوالت املفاوضات هذه،
ذلكل قررت وزارة التسليح والإتصاالت العامة تكوين جلنة من �إطارات قاعدة ديدوش مراد ،هممهتا القيام بإعداد التقارير
وادلراسات يف امليادين ال�سيا�سية ،وادلبلوما�سية والاقتصادية واملالية وا ألمنية والعسكرية والثقافية ،ومتابعة مجيع أ�طوار
املفاوضات ،وتزويد الوفد املفاوض بلك املعلومات والبياانت واملعطيات و الواثئق اليت حيتاهجا.وقد برزت أ�مهية املعلومات
اليت حتصلت علهيا إ��ستعالمات الثورة خالل هذه املفاوضات ،وهميعلومات تعترب يف مقة املصداقية والثقة ،نظرا ألمهية
وماكنة الشخصيات اليت سلمهتا ،ومه:
• ال�سيد انريكو ماتيي الرئيس املدير العام لرشكة البرتول الايطالية �إيين ،اذلي اكنت دلى رشكته ملفات هامة،
حتتوي علىلك التفاصيل املتعلقة ابلرثوات البرتولية يف اجلزائر املنجزة من طرف الفرن�سيني ،وا ألمريكيني ،واكن ال�سيد
انريكو ماتيي قد ربط عالقات صداقة مع قادة الثورة ،بعد أ�ن ساعدوه يف احلصول عىل امتيازات التنقيب عن البرتول يف
ليبيا� ،إثر تدخلهم لصاحله دلى املكل ادريس ال�سنويس ،كام اكن ال�سيد انريكو ماتيي ي�أمل يف احلصول عىل عقود لرشكته
يف اجلزائر بعد ا�ستقاللها.149
• ال�سيد صاحل بوعكوير انئب ا ألمني العام يف احلكومة العامة للجزائر ،امللكف ابلشؤون الاقتصادية ،اذلي قدم
ملصاحل ا إل�ستعالمات معلومات مثينة متعلقة ابلنشاطات املنفذة يف الصحراء ،مرفوقة بتفاصيل دقيقة عن مناطق الامتيازات
والتنقيب ،وقرارات التنازل ،ووضعية الرشاكت ،وتوزيع ر أ�ساملها مع ذكر حصة ادلوةل الفرن�سية يف لك رشكة ،و أ�هدافها،
ونشاطاهتا الواردة يف ترصحي الا�ستغالل ،والنظام الرضييب ،والتسعرية امجلركية.150
• حصفي و رئيس حترير جريدة ابري�سية كبرية ،اكن مناضال خملصا يف سبيل القضية اجلزائرية ،وقد زود الثورة مبلف
حيتوي عىل املرشوع الفرنيس املعد خصيصا للمفاوضات مع احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية ،و هذا امللف يتكومنن
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مخسة أ�جزاء ،ميثل لك واحد مهنا مرحةل تتعلق ابسرتاتيجية املفاوضات ،ابلإضافة �إىل نسخ من امللخص اذلي اكنت تعده
جلنة ادلراسات و التقيمي عىل م�ستوى ديوان رئيس امجلهورية الفرن�سية ،حول القضية اجلزائرية وتطور جوالت املفاوضات،
وهذه امللفات ساعدت كثريا وفد الثورة يف مفاوضاهتا مع ممثيل احلكومة الفرن�سية.151
• موظف سام يف وزارة الشؤون اخلارجية ،اكن يسمل بصفة دورية نسخا من التقارير والواثئق املتعلقة ب�سياسة فرنسا
جتاه القضية اجلزائرية ،ونشاطاهتا ادليبلوما�سية ،وعالقاهتا مع السفارات املعمتدة يف فرنسا ،ومواقفها من املنظامت الاقلميية
وادلولية.152
الخالصة:

يف خالصة هذا البحث ميكننا القول أ�نه حيامن اكن اجملاهدون يف اجلبال ،والغاابت ،والوهاد ،والقرى ،واملدن يقاتلون
ابلسالح والعزمية اجليوش الا�ستدمارية اجلرارة ،يدمعهم يف ذكل الشعب اجلزائري جبميع فئاته يف لك أ�رجاء القطر
اجلزائري .اكنت هناك حراب خفية ال تسمع فهيا أ�زيز الرصاص ،وال انفجار القنابل ،وال زجمرة ادلابابت ،وال هدير الطائرات،
حرب صامتة خافتة ،قوهتا يف هدوهئا وسكينهتا .أ�ساسها البحث عن املعلومة والسعي للحصول علهيا بلك الطرق والوسائل،
اجملاهدون يف هذه احلرب اخلفية ،مه رجال الظل واخلفاء ،جنود مصاحل ا إل�ستعالم ،اذلين اجهتدوا وما قرصوا يف أ�داء
واجهبم جتاه وطهنم وشعهبم.
هذا هجد املقل وضعته بني أ�يديمك ،ممتنيا أ�ن يكون قد كشف بعض معامل اسرتاتيجية ثورة التحرير املباركة يف ميدان
ا إل�ستعالم ،اسرتاتيجية م�سمتدة من التجارب اذلاتية اجلزائرية ا ألصيةل ،ومن اخلربات املكت�سبة من النظام الرسي للمنظمة
اخلاصة ،وكذا من املقاومات واحلراكت التحررية الوطنية عرب اترخي اجلزائر ،مع الا�ستفادة من نتاجئ احلروب الثورية اليت
�سبقهتا ،ويه اسرتاتيجية ثبتت جناعهتا و فعاليهتا يف مواهجة املصاحل اخلاصة الفرن�سية يف جماالت التسليح ،واملعلومات،
واجلوسسة ،وقد بقيت لنا جماالت أ�خرى ،مثل رصاع ا ألمواج والإتصاالت الالسلكية ،والتنصت ،والتشفري ،وفك
ال�شيفرة ،واملؤامرات و ادلسائس اخملابراتية ،مل نتطرق �إلهيا  -الزتاما برشوط مدير النرش -ويه اليت �ستكون موضوع
مشاركتنا القادمة بإذن هللا تعاىل.
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المالحق:

امللحق  :01تنظمي مصلحة التوثيق اخلاريج وماكحفة اجلوسسة.

امللحق  : 02تنظمي مندوبية مصلحة التوثيق اخلاريج و ماكحفة اجلوسسة يف اجلزائر.
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امللحق  :03تنظمي مديرية مراقبة الاقلمي

امللحق  :04تنظمي مديرية مراقبة الاقلمي يف اجلزائر.
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امللحق  : 05تنظمي مركز التن�سيق خملتلف اجليوش

امللحق : 06تنظمي وزارة التسليح والإتصاالت العامة
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امللحق  07ا�ستالم جماهدي الوالية الثانية ل ألسلحة  13مارس .1962

M’hamed Yousfi, Les Otages de la Liberté, Editions Mimouni ,
Boumerdes, 1 ere edition 1990, p 199
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امللحق  :08ا�ستالم جيش التحرير خلوازيق م/د حمشوة ابملتفجرات من بلغاراي.

SHAT, 1 H 1539 D1, Trafic d’armes 1955-1960.

امللحق : 09ا�ستالم جيش التحرير ملدافع وقواذف صاروخية عن طريق ابخرة رو�سية.

SHAT, 1 H 1539 D1, Trafic d’armes, Année 1961
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امللحق : 10الصفحة  02من جريدة  Unitaالإيطالية ،حول حماوةل اغتيال بوحلروف.

امللحق :11الصفحة  12من جريدة  Neuchâtelالسويرسية ،حول انتحار النائب العام.
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امللحق رمق  :12وحدات نصف اللواء اليت اكنت تتواجد يف اجلزائر خالل الثورة التحريرية
 نصف اللواء للرماة البحريني = Demi Brigade de Fusiliers-Marinsاكن مقر قيادته يف الغزوات ،وينترش عىل احلدود الغربية ( تلمسان ،ندرومة ،مغنية.) ...
 نصف اللواء  13للفيف ا ألجنيب = 13ème Demi Brigade de la Légion Etrangèreاكن مقر قيادته يف تربدقة (خنشةل) ،هل كتائب منرشة يف شاشار ،وبوحاممة ،ورسااي يف طامزة ،وابابر ،وهل رستني عاملتني
عىل السد املكهرب يف احلدود الرشقية.
 نصف اللواء  41مضيل = 14 ème Demi Brigade de Parachutistesمقر قيادته يف سكيكدة قبل اندالع الثورة ،تدخلت منه كتيبتني يوم  15أ�كتوبر  1954يف منطقة سوق أ�هراس ال�ستعادة
ا ألمن ،وكتيبة يوم  2نومفرب  1954يف ا ألوراس.
 نصف اللواء  543للرماة املطريني = 543ème demi-brigade Fusiliers de l’Airمقر قيادته يف بوفاريك ،وهل كتائب منترشة يف الثنية ،والرشيعة ،و يتبعه الكومندوس ا ألسود.
 نصف اللواء  5للقناصة ا أللب = 5ème Alpins Demi-brigade de Chasseursمقر قيادته يف عني امحلام ،وهل كتائب يف البويرة ،و بشلول ،وكتيبة حلراسة السد يف القاةل.
 نصف اللواء  7للقناصة ا أللب = 7ème Alpins Demi-brigade de Chasseursمقر قيادته يف ذراع املزيان ،وهل كتائب يف تيقزرت ،و أ�زفون ،و عزازقة.
 نصف اللواء للبحث = Demi – brigade de Rechercheمقر قيادته يف مركز التن�سيق خملتلف اجليوش ابلعامصة ،هل الكتيبة  58مشاة يف اجلزائر ،والكتيبة  157يف ق�سنطينة ،و
الكتيبة  61يف وهران ،و كتيبة احتياط.
مالحظة :مجعها الباحث من عدة مصادر ومراجع
الهوامــش :

 -1ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر  -بريوت ،ط .الثالثة  1414هـ ،اجملدل  12ص .418
2- Jacques BAUD, Encyclopédie du renseignement et des services secrets, Lavauzelle, Paris, 1997,
p.464.
3- DOD Dictionary of Military and Associated Terms, June 2020, p 107
 -4دروس الا�ستطالع ،كتاب درايس مرجعي ،الأاكدميية العسكرية لهيئة ا ألراكن العامة للقوات املسلحة لرو�سيا الاحتادية ،طبعة �سنة
 ،1995ج  ،1ص 7
(Constantin Parvulesco, Secret Defense, Editions ETAI, février 2007, p 139 -)5
 -6العميد شارل فوفرييه ( )général Charles Feuvrierودل يوم  29جانفي  ،1915أ�لتحق ابلقوات احلرة الفرن�سية يف لندن �سنة
 ،1940بعد هناية احلرب العاملية الثانية عني يف عدة مناصب قيادية ،مهنا قائد القاعدة اجلوية يف مراكش برتبة عقيد ،وبعد ترقيته �إىل رتبة
 240مجلة الدراسات التاريخية العسكرية -المجلد الثالث  -العدد األول  -جانفي 2021

)1962- 1954(.إستراتيجية الثورة الجزائرية في صراعها ضد المصالح الخاصة الفرنسية في ميدان اإلستعالمات

.1997  أ�كتوبر24  تويف يوم. عني عىل ر أ�س ا ألمن العسكري يف اجلزائر،معيد
-Sébastien Laurent, Politiques de l’ombre. État, renseignement et surveillance en France, Fayard,
2009, P113, Revue de la France libre , Fondation de la France libre 1994, Volume 6, P 2801
7- Claude Faure, Aux Services de la République, du BCRA à la DGSE, Fayard 2004, p 38
8- Raphaëlle Branche, La Lutte Contre Le Terrorisme Urbain , in Militaires et guerilla, Éditions
Complexe 2001, p 482.
9- Mohamed Teguia, L’ Algerie en Guerre, Office des publications universitaires 2007, p 335.
10- Maurice Faivre, Le renseignement dans la guerre d’Algérie, Edition Lavauzelle, 2006 , P 169
11- Ibid , p 170
12- Ibid, p 24
 خترج من مدرسة الضباط بسان سري، بباريس1906  ودل �سنة،Colonel Serge-Henri Parisot  العقيد سريج هرني ابريزو-13
 عني ملحقا، بعد انهتاء احلرب العاملية وحترير فرنسا، أ�نضم �إىل املصاحل الرسية للمقاومة الفرنسة. م1927  برتبة مالزم �سنةSaint-Cyr
 وقد أ�كتشفت املصاحل الرسية،SDECE  ومراسال رساي ملصلحة التوثيق اخلاريج وماكحفة اجلوسسة،)عسكراي يف بوخارست (رومانيا
 اكن من. ) يف اجلزائرSRO(  عىل ر أ�س مصلحة البحث العمليايت1956  عني �سنة. وطردته من رومانيا،الرومانية نشاطاته التجس�سية
.2010  فيفري15  تويف يف.OAS املؤيدين ملنظمة اجليش الرسي الفرنيس
- Hervé Lemoine, Stéphane Simonnet , Histoire orale : inventaire analytique des sous-séries 3 K et 4
K, Volume 1, Service historique de l’armée de Terre, 1997, p 119
 خترج من مدرسة سان سري برتبة مالزم،1905 ) ودل عامMaurice Challe Général d’armée(  الفريق أ�ول موريس شال-14
 �إىل1946  مث انئب رئس قائد ا ألراكن اجلوية من �سنة، عني رئيس مصلحة ا إل�ستعالمات اجلوية يف قوات فرنسا احلرة،1925 أ�ول �سنة
 قاد حماوةل انقالب اجلرنالات.  قائدا أ�عىل للقوات املسلحة الفرن�سية يف اجلزائر1958  نومفرب12  عينه اجلرنال ديغول يوم،1949 �سنة
.1979  فيفري18  تويف يوم.1968  ليطلق رساحه �سنة، �سنة20  وبعد فشلها أ�لقي عليه القبض و حمك عليه ابلسجن،1961 يف افريل
-Benjamin Stora, Les mots de la guerre d’Algérie, Presses Universitaires du Mirail 2005, p 34 ,
Regards sur l’aviation militaire française en Algérie, 1954-1962 : recueil d’articles et état des sources,
Service historique de l’Armée de l’air, 2002 – p 122
15- Henri Jacquin, La Guerre Secrete en Algerie, Olivier Orban 1977, P 206
16- M’hamed Yousfi, Les Otages de la Liberté, Editions Mimouni , Boumerdes, 1 ere edition 1990, p
46
17- Sylvie Thénault, Histoire de la Guerre d’independance Algerienne, Editions El Maarifa (Editons
Flammarion : Origine) , Algerie 2010, p 173
18- Henry Descombin, Guerre d’Algérie 1959-60: Le Cinquième bureau, ou, «Le théorème du pois�
son», Editions L’Harmattan 1994 , p31,104
19- Fréderic Guelton, « The French Army “Centre for Training and Preparation in Counter Guerilla
Warfare” (CIPCG) at Arzew », in Martin Alexander et John Keiger (dir.), France and Algeria War,
1954-1962 : Strategy, Operations and Diplomacy, Londres, Frank Cass, 2002, P 37
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 -20العقيد جون غارد  ،Colonel Jean Gardesودل يوم  4أ�كتوبر  1914يف ابريس ،شارك يف احلرب العاملية الثانية ،ووقع يف ا ألرس،
شارك يف حرب الفيتنام ،يف بداية �سنة  1954عني رئيس املكتب الثاين للقوات الفرن�سية يف املغرب ،حول بعدها �إىل اجلزائر ليرت أ�س
املكتب اخلامس ،و يرشف يف نفس الوقت عىل النشاطات الب�سيكولوجية للجيش الفرنيس ،التحق مبنظمة اجليش الرسي الإرهابية ،تويف
يوم  18جويلية �سنة  2000يف ابريس.
 محمد تقية ،حرب التحرير يف الوالية الرابعة ،ترمجة بشري بولفراق ،دار القصبة للنرش ،اجلزائر  ،2012ص .217-Jacques Isnard, « Le colonel Jean Gardes, un soldat perdu de la guerre d’Algérie », Le Monde du 21
juillet 2000
21- Maurice Faivre, Le renseignement, op.cit , P 94
 -22العقيد أ�ندري ثوزي  Colonel André Thozetودل يوم  4أ�فريل �سنة  1915يف مدينة ليون ،جتند �سنة  ،1935وشارك يف
احلرب العاملية الثانية ،بعد مشاركته يف حرب فيتنام ،عني عىل ر أ�س وحدة عسكرية يف تونس ،حول بعدها �إىل اجلزائر وهو برتبة عقيد
ليرت أ�س مركز ا إل�ستعالمات والعمليات للحكومة العامة ( .)CRO/GGترىق �سنة � 1970إىل رتبة معيد ،وعني يف منصب قائد مديرية
ا ألمن العسكري حىت تقاعده �سنة  ،1975تويف يوم  29جانفي 2000م.
�-Revue historique des armées, Numéro 246 , 2007, p 76 , Jacques Isnard « Le général André Tho
zet» Le Monde du 02 mars 2000
 -23العقيد بول شون ( ،)Colonel Paul Schoenودل يف شهر افريل  ،1900جتند يف اجليش الفرنيس �سنة  ،1920شارك يف
حرب الريف ابملغرب �سنة  ،1925ليعني بعدها للعمل يف مكتب شؤون ا ألهايل يف املغرب .حول �سنة  1938للعمل يف مكتب شؤون
ا ألهايل يف اجلزائر ،ليقوم بعدها بإنشاء مصلحة ( )SLNAاذلي بقي عىل ر أ�سها حىت �سنة  ،1960حيث أ�حيل عىل التقاعد .تويف يف
شهر مارس .1984
Jean-Charles Jauffret (dir.) La Guerre d’Algérie par les documents, T. 2, Les Portes de la guerre
1946-1954, Service Historique de l’Armée de Terre, Vincennes, 1990, p 974
24- Maurice Faivre, Conflits d’Autorités durant la Guerre d’Algérie, l’Harmattan 2004, p 201.
25- Jacques Frémeaux, Les SAS (sections administratives spécialisées), in Guerres mondiales et
conflits contemporains, n° 208, Janvier 2003, Presses Universitaires de France 2003, p 66
26- Emmanuel Jaulin, La gendarmerie dans la guerre d’Algérie. Dépendance et autonomie au sein
des forces armées, Lavauzelle 2009, p58
 -27اللواء اكميل موران ( ،)Géneral De Division Camille Morinودل يف مدينة عني النوييص ( م�ستغامن) ابجلزائر يوم 26
فيفري �سنة  ،1900جتند ىف مدرسة املدفعية يف مارس �سنة  ،1920وخترج مهنا ضابط احتياطي ،شارك يف حرب الريف ابملغرب ،ليمت
توجهيه �سنة � 1927إىل سالح ادلرك ،حيث اتبع تربصا يف املدرسة التطبيقية لدلرك بفرساي ،بعد خترجه ،وجه للعمل يف اجلزائر ،حيث
قاد فصيةل ادلرك يف جباية ،ويف معسكر .ترىق يف الرتب حىت حتصل عىل رتبة معيد �سنة  ،1951ليعني �إثرها قائدا لدلرك يف اجلزائر حىت
�سنة  ،1961واكن قد ترىق �إىل رتبة لواء �سنة  .1957تويف يوم  23سبمترب 1991
-Jean-François Allès, Commandos de chasse Gendarmerie : Algérie, 1959-1962, récit et témoignages,
Atlante, 2000, p 19
توجد أ�يضا ترمجة هل موسعة ،كتهبا �إبنه ،يف ال�شبكة العنكبوتية ( أ�طلعت علهيا ليةل  22نومفرب  )2020عىل هذا الرابط:
http://www.noisy-les-bains.net/articles.php ?lng=fr&pg=273&mnuid=1000
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 عني يف شهر، بعد أ�ن شغل منصب حمافظ رشطة رئييس يف ابريس،1914  أ�كتوبر27  ) ودل يفJean Vaujour(  جون فوجور-28
 حيث عينه وزير ادلاخلية موريس بورجيس مونوري،1955  مديرا ل ألمن العام يف اجلزائر حىت شهر جويلية �سنة1953 جوان �سنة
. ليشغل منصب مدير ادليوان املدين والعسكري للمندوب العام للحكومة يف اجلزائر1960  عاد �إىل اجلزائر �سنة،ملكفا مبهمة دلى ادليوان
.2010  مارس28 تويف يوم
-Jean-Louis Gérard, Dictionnaire Historique et Biographique de La Guerre D’Algérie, Éditions Jean
Curutchet, 2000, P 196
29- Jean Vaujour, De la Revolte a La revolution, Aux premiers jours de la guerre d’Algerie , Albin
Michel 1985, P 58-59
30- Claude Faure, op.cit, p 211
31- Ibid, p 310
32- Ibidem
33- Ibidem
34- Ibidem
35- Ibid, p 265
36- Roger Faligot, Pascal Krop, La piscine: les services secrets français, 1944 - 1984, Editions du
Seuil, 1985, p 72
37- Claude Faure, op.cit, p 211
38- Roger Faligot, La piscine, op .cit, P 388
39- Ibid, p 139
 ) ودل يف مر�سيلياLt – Colonel Jean-Baptiste Allemand alias Germain(  املقدم جون ابتيست أ�ملون املدعو جريمان-40
 حيث مت تعيينه للعمل يف منصب انئب رئيس،1940  التحق ابملقاومة الفرن�سية �سنة، حاصل عىل شهادة جامعية يف التارخي،1906 �سنة
، رئيس مركز مصلحة التوثيق اخلاريج و ماكحفة التجسس يف تونس1951  عني يف �سنة،مصلحة اجلوسسة وماكحفة التجسس يف اجلزائر
 يف اجلزائر مع �إعطائه لك الصالحيات لت�سيري لكSDECE  يعني قائد مندوبية التوثيق اخلاريج و ماكحفة التجسس1954 ويف �سنة
، اليت وضع لك قادهتا حتت سلطته،مراكز وماكتب مصلحة ماكحفة اجلوسسة يف شامل �إفريقية
- Roger Faligot , Jean Guisnel, Histoire politique des services secrets français de la Seconde Guerre
mondiale à nos jours, La Découverte 2012, p 174
41- Roger Faligot, La piscine, op.cit, p 138,139
42- Ibidem
43- Jean-Charles Jauffret (dir), La Guerre d’Algérie par les documents: L’avertissement, 1943-1946,
Service historique de l’Armée de terre, 1990, p 250
44- Maurice Faivre, Le Renseignement, op.cit, p 173,176
45- Roger Faligot, La piscine, op.cit, p 158
46- Roger Faligot et Pascal Krop, DST, police secrète, Paris, Flammarion, 1999, p 171-173, M.Faivre,
Le Renseignement, op.cit, p 164
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47- Roger Faligot, La piscine, op.cit, p 153
48- M. Faivre, Le Renseignement, op.cit, p 164, Roger Faligot, DST, op.cit, p 174,175
49- M. Faivre, Le Renseignement, op.cit, p 164 -165
50- Ibid , p 164
51- Claude Faure, , op . cit , p 264 , M.Faivre, Le Renseignement, op.cit, p 165
 -52غا�ستون بونتال  ،Gaston Pontalودل �سنة  ،1913التحق بصفوف املقاومة لفرنسا احلرة يف لندن ،وا�شتغل يف ا إل�ستعالمات.
بعد حترير فرنسا ،التحق مبديرية ا ألمن الوطين يف ابريس ،وترىق حىت وصل �إىل رتبة حمافظ رشطة رئييس ،انئب مدير ا إل�ستعالمات
العامة .عني �سنة  1953مدير مراقبة الاقلمي  DSTيف اجلزائر .تويف يوم  07أ�كتوبر  2001يف ابريس.
- Jean Vaujour , op.cit , p 138
�53- Michel Delenclos , Algérie la guerre des sigles, Esprit livres, 2003, p 49 , M. Faivre, Le Rensei
gnement, op.cit, p 22, M’hamed Yousfi, op.cit, p 12,
54- M. Faivre, Le Renseignement, op.cit, p 162
55- Roger Faligot, Histoire politique, op.cit, p 181
56- M. Faivre, Le Renseignement, op.cit, p 172
57- Ibid, p 173
 -58العقيد ليون �سميونو ( ،)colonel Léon Simoneauودل يوم  9ديسمرب  ،1905أ�لتحق ابملقاومة الفرن�سية ضد النازية �سنة
 ،1940ومعل يف صفوف املصاحل الرسية ،شارك يف حرب الهند الصينية .عني �سنة  1956عىل ر أ�س مركز الن�سيق خملتلف اجليوش يف
اجلزائر ،وقد تردد امسه كثريا يف الصحف ،والكتاابت ،والاعرتافات اليت حتدثت عن أ�ساليب القمع والتعذيب اليت اكن ميارسها عنارص
مركز التن�سيق اذلي يرشف عليه� ،إال أ�ن وزير ادلفاع �آنذاك بيار ميسامر  Pierre Messmerدافع عنه ،ووقف يف صفه .تويف يوم 7
أ�فريل .1993
-Rémi Kauffer, OAS : histoire de la guerre franco-française, Seuil, 2002, p55, Roger Faligot, Histoire
politique, op.cit, p 182
59- M. Faivre, Le Renseignement, op.cit, p 181
(*) «نصف اللواء»  Demi Brigadeهو وحدة عسكرية ،مضن ترتيب اجليش الفرنيس ،وهو أ�كرب من «الفوج»  ،Regimentو أ�قل
من «اللواء»  ،Brigadeليس هل تشكيل اثبت ،فهو يضم من ثالثة �إىل �سبعة كتائب  ،Bataillonsحسب فكرة القيادة ،ونوعية املهمة،
وطبيعة املنطقة .ملعرفة وحدات نصف اللواء اليت اكنت يف اجلزائر خالل الثورة ،أ�نظر امللحق رمق 12
60- Paul Aussaress, Services spéciaux Algérie 1955-1957:Mon témoignage sur la torture, Perrin 2001,
p 308
61-Henri Le Mire, Les Paras Français : la Guerre d’Algérie, Editions Princesse, 1977, P 20
62- Eric Denécé , Histoire secrète des forces spéciales De 1939 à nos jours ,Nouveau Monde Edition
2007, p 105.
63- 1H 1472/4*, cité par M. Faivre, Le Renseignement, op.cit, p 21, Claude Faure, op.cit, p 267,
 -64معلية « اكنتات»  Cantateاليت أ�دت �إىل �إغتيال البطل مصطفى بن بولعيد ،واليت أ�مجعت كتاابت املؤرخني واملؤلفني الفرن�سيني،
وشهادات ضباط املصاحل الرسية الفرن�سية عىل حادثة تفخيخ هجاز الإشارة ،وإ�لقائه بواسطة املظةل ،و رمغ شهادات بعض اجملاهدين ،ومهنم
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