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 1954 نوفمرب 01

 التحريرية الثورة اندالع

 
للحريات الديمقراطية االنتصار  بلغت أزمة حركةبعدما 

املساعي  توفشل بين املصاليين واملركزيين، 1953أوّجها سنة 
ُلتقريب وُ 

 
وإنهاء الخالف  تنازعينجهات النظر بين الطرفين امل

لخيار الكفاح  ينبينهما، بادرت مجموعة من املناضلين املتحّمس

ح
ّ
 "اللجنة الثورية للوحدة والعملبتأسيس" الحتواء األزمة   ،املسل

واإلسراع لتعبئة املناضلين، والعمل على  1954مارس  23في 

ح تحضير ال
ّ
ُالسترجاع السيادة الوطنية.كخيار أمثل  كفاح املسل

 :  22اجتماع مجموعة الـ 

في اإلعداد  "اللجنة الثورية للوحدة والعمل"شرع أعضاء 

ودعوا إلى عقد اجتماع لدراسة ، للثورة والتخطيط لها

املستجدات واتخاذ موقف موّحد إلنقاذ املشروع الثوري، واتفق 

الحقين من  ،عضاء املنظمة السريةباقي أ الجميع على دعوة 
 
امل

ُ. طرف اإلدارة الفرنسية عبر أنحاء الوطن
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بمنزل ُ ،1954جوان   24 بتاريخ انعقد هذا االجتماع التاريخي      

 سابقا (  CLOS SALEMBIERحاليا ) "املدنية"بحي  "إلياس دريش"املناضل

  :وحضره كل من

ن ــالعربي بمد ــمح –محمد بوضياف   – مصطفى بن بولعيد

محمد  –مان بلوزداد ـــعث – رابح بيطاط –مراد ديدوش  –مهيدي 

د ــأحم –داني ــــويــــة ســـوجمعـــب –اج ـــزبير بوعجــــال –ُمرزوقي

 –رمضان بن عبد املالك  –بوصوف  عبد الحفيظ  –بوشعيب 

عيد ــــس –ُرشيد مالح –اش ي ـــسالم حبـــبد الـــع –شاطي ــمحمد م

  –ُعمار بن عودة –لخضر بن طوبال  –يوسف زيغود  –لي ـــوعــــب

ُ.عبد القادر العمودي –مختار باجي 

س 
ّ
محمد "االجتماع، بينما تولى  "مصطفى بن بولعيد"ترأ

رضه على الحاضرين، وضّمنه إعداد التقرير العام وعُ  "بوضياف

  : مايلي

اشرتها من ملحة تاريخية عن املنظمة الخاصة واملهام التي ب  –

 .1954إلى غاية سنة  1950سنة 

بل من قُ  ،حصيلة القمع واالضطهاد الذي تعّرض له املناضلوُن  –

 .اإلدارة االستعمارية

حركة  تحديد أسباب األزمة التي أّدت إلى االنقسام في صفوف  –

بين املصاليين واملركزيين وموقف  ،لحريات الديمقراطيةلنتصار ااُل

 .منه "حدة والعملللُو اللجنة الثورية "
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–  ُ
 
طالبة باتخاذ قرارات تتالءم مع الوضع السياس ي في الجزائر، امل

 .في البلدان املجاورة العامة واألوضاع

وبعد قراءة التقرير، شرع الحاضرون في مناقشة القضايا 

ُ:املطروحة، وتبلور النقاش في موقفين

ح دون تأخير   – 
ّ
ُ.موقف يدعو إلى مباشرة العمل املسل

ث إلى أن يحين موقف يتبنى مبدأ الكفاح الثوري مع التريُّ  – 

 .الوقت املناسب لذلك

 :باتخاذ القرارات التالية 22تم اجتماع الـ واختُ     

 صاليين واملركزيين.الحياد تجاه الصراع القائم بين املُ  –

 .العمل على توحيد الصفوف بلّم شمل املناضلين املتنازعين –

في أهدافها  "ة الثورية للوحدة والعملاللجن"تدعيم موقف  –

ُ  الثالثة: 

 .العمل –الوحدة  –الثورة     

رة لتحرير الجزائُر تفجير الثورة  –
ّ
حّدده لجنة مصغ

 
 .في تاريخ ت

رةاملجنة للاانتخاب مسؤول يتولى تكوين   –
ّ
ُ.صغ

 تأسيس لجنة الستة القيادية:

ُ مد مح"، تّم انتخاب 22الـ  مجموعة قراراتل اوتجسيد 

 ،تشكيل أمانة تنفيذية بمهمة وال وطنيا وتكليفهُؤمس "بوضياف

ُيالحركة الثورية وتطبتتولى قيادة 
 
ُتخذة في اللقاء. ق القرارات امل
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لت    ،وفي اليوم التالي لالجتماع
ّ
 "لجنة الخمسة "تشك

من "مصطفى بن بولعيد"، "مراد ديدوش"، "محمد املتكّونة 

التي ُو "، "رابح بيطاط"،العربي بن مهيدي"، "محمد بوضياف

عيس ى "عقدت أول اجتماع لها في مدينة الجزائر بمنزل املناضل 

بالقصبة. ومن القرارات الحاسمة التي توّصل إليها  "كشيدة

 :أعضاء اللجنة مايلي

مواصلة ضّم األعضاء السابقين في املنظمة الخاصة لهيكلتهم   –

 .في التنظيم الثوري الجديد

ُ استئناف التكوين – 
 
ا على ك تيبات املنظمة العسكري اعتماد 

عيد طبعها
 
 .الخاصة التي أ

تفجراتتنظيم تربصات تكوينية لصناعة القنابل ُو  –
 
 ،امل

ا لتفجير الثورة  .استعداد 

تجّنبا ملخاطر النزعة اإلجماع على مبدأ القيادة الجماعية   –

ُالفردية.

انضمت   ،قام بها "ديدوش مراد" وبعد عدة اتصاالت

ُم ُقة القبائل منط
ّ
إلى اللجنة  ،"كريم بلقاسم"لة في شخص مث

ُ
 
. "لجنة الستة"، فأصبحت تسمى 22نبثقة عن اجتماع الـامل

لحريات الديمقراطية بالقاهرة لوبانضمام مناضلي حركة االنتصار 

التي  يت أحمد" و "أحمد بن بلة"آضر"، "حسين يوهم: "محمد خ

وتموينها بالسالح  خارجأسندت إليهم مهمة الدعاية للثورة في ال
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( 9اللجنة تسمى مجموعة التسعة الـ )والذخيرة، أصبحت 

ُ.التاريخية

أكتوبر  23بتاريخ خر اجتماع لهم في آ  "الستة لجنة"قّرر قادة 

سابقا(  POINTE PESCADE"الرايس حميدو" )بوانت بيسكاد  بـ 1954

ُبالعاصمة، تجسيد الخطوات العملية لتفجير الثورة، أهمها:

بّين أهدافها ووسائلها.   – علن الثورة وي  ُإعداد منشور ي 

منتصف ها )وإبقاء توقيت التحريرية الثورة اندالع تحديد تاريخ    –

ُ  .سرا (1954الفاتح من نوفمبر ليلة األحد إلى االثنين 

خالد" "  :بـ 1954تحديد كلمة السر لليلة أول نوفمبر   –

ُ و"عقبة".

جبهة " اسم ل ُم ُح ُ ،لثوري الجديدإعطاء تسمية للتنظيم ا –

جيش ( وتسمية جناحها العسكري بـ "F.L.N) "الوطني التحرير

ُ.(A.L.N" )الوطني التحرير

– ُ
 
ُاالتصال بمناضلي امل

ّ
مة الخاصة السابقين وإشعارهم نظ

 .)توقيت تفجير الثورة( باالستعداد لساعة الصفر

ُ ،وصيانة األسلحة القديمةإحصاء  –
 
مة خّزنة في مخاامل

ّ
بئ املنظ

 .1950الخاصة التي لم تكتشفها الشرطة الفرنسية عام 

رفقة بقائمة توضيحية عن أماكن  – وضع خريطة عسكرية م 

ُ .تواجد املاء واملخابئ وقمم الجبال واألودية
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ُ واقعاملتحديد  –
 
مراكز  :أهمها ،خالل الهجومات ستهدفةامل

حين، وأماكن تواجد الشرطة والدرك وح ُ
ّ
راس الغابات املسل

 .االستعماريةمالء واملتعاونين مع اإلدارة العُ 

منح كل باعتماد مبدأ الالمركزية في تسيير شؤون الثورة،  –

ا لصعوبة التنسيق نظرُ  شؤونها،املناطق حرية التصرف في إدارة 

 واتساع رقعة النشاط الثوري.

باعتبار أن القرارات الهامة إعطاء األولوية للداخل عن الخارج،  –

ُل
 
ح وتطوُّلكفاح امل

ّ
ُسل

 
 .قاتلين بالداخل لوحدهمره تخص امل

النحو ىعل ونوابهم تقسيم الجزائر إلى ستة مناطق وتعيين قادتها  –

ُ:اآلتي

 "دـــمصطفى بن بولعي"قيادة  تحت  األوراس :األولى  املنطقة

 ه:  " بشير شيحاني " ـــنائب

 "ديدوش "مراد قيادة تحت مال القسنطيني الش :املنطقة الثانية

ُنائبه:  "يوسف زيغود" 

نائبه:   "اسمـــريم بلقــــك" ُيادةــــقتحت   القبائل :املنطقة الثالثة

 "أعمر أوعمران"    

ه: ـــنائب "اطــــرابح بيط"ادة ــــقيتحت   الوسط: املنطقة الرابعة

ُ"بوجمعة سويداني"

 محمد" ادةــــقيت ـــتح رانيـــوهــــرب الـــالغ :ةســـامـــطقة الخـــنــامل

 مهيدي"  نائبه: "عبد الحفيظ بوصوف" العربي بن 
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 .الحق ُرجاءها إلى وقتإُ تقّرر ف  الصحراء  منطقة أما      

نّسق بين املناطق، وبين الداخل – ف  تعيين م 
ّ
ل
 
والخارج، وقد ك

 الوفد الخارجي بهذه املهمة "محمد بوضياف" الذي التحق بأعضاء

تخذة وأطلعهم على القرارات والتدابير بمصُر
 
من طرف لجنة  امل

ُالسّتة.    

  :1954اندالع ثورة أول نوفمبر  

بعد  ، 1954اندلعت  الثورة التحريرية ليلة أول نوفمبر 

ُ
 
جبهة "بقيادة   ،ينحكمالتحضير السري والتخطيط العسكري امل

، "يش التحرير الوطنيج"وجناحها العسكري  "التحرير الوطني

ّفذت
 
، شارك  بمختلف مناطق الوطن فدائية  عدة عمليات حيث ن

جاهد 1200فيها حوالي  قطعة سالح وبضعة  400بحوزتهم  ،م 

ُأسلحة بيضاء وقنابل تقليدية الصنع، 
 
مراكز الدرك  بهاهدفت ستُ أ

.  والثكنات العسكرية ومخازن األسلحة ومنشآت اقتصادية..

التقليل من قيمة  ،الت السلطات االستعماريةوبالرغم من محاُو

في  ،ثوارعدد هجومات الهذا الحدث الثوري، حيث حصرت 

حة  مجموع ، إال أنفقط عبر الوطن ،الثين عمليةث
ّ
العمليات املسل

حسب بحث  بلغت أزيد من ثمانين عملية ،ضد املصالح الفرنسية

ق أعّده املجاهد "سالم بوبكر" أحد قادة هجومات ام ُ
ّ
لفاتح من دق

فت  ،في خنشلة 1954نوفمبر
ّ
 العشرات من القتلى والجرحى منخل
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عتبرة، العمالءوروبيين ُواأُل ُ ،وخسائر مادية م 
 
ّدرت باملئات من ق

ُ. املاليين من الفرنكات الفرنسية

ُ:وأهداف الثورة الجزائرية 1954بيان أول نوفمبر 

عتبر بيان أول نوفمبر  مة وّجهته الكتابة العاالذي  1954ي 

وسيلة إعالمية  لجبهة التحرير الوطني إلى الشعب الجزائري، أوُل

ورسمت  ،حّددت فيه قيادة الثورة الجزائرية مبادئها ووسائلها

ُ
 
ُأهدافها امل

ّ
السيادة الوطنية الحقيقية  لة في االستقالل التام،تمث

ُ ووحدة التراب الوطني. 

 حلـــبم ،التاريخيتحرير بيان أول نوفمبر  بدايةكانت 

لك للمناضل ــياطــالخ ة بـ "سيدي رمضان" في أعالي القصبة، وهو م 

عقد لقاءات ملختلف قيادات الحركة 
 
"عيس ى كشيدة"، وبه كانت ت

الوطنية الجزائرية، ومنهم  املناضل "محمد بوضياف" )س ي 

الطيب(  الذي تولى رسم  الخطوط العريضة للبيان  بمساعدة 

املناضل  اوانضم إليهم ،تة""ديدوش مراد" باسم  "مجموعة الس

 :الصحفي "محمد العيشاوي"  الذي ساعدهم في صياغة وثيقتين

و"بيان  "النداء إلى الشعب الجزائري" باسم جيش التحرير الوطني

ستوحيا " باسم جبهة التحرير الوطني، م 1954ُأول نوفمبر 

ُ.   نتصار للحريات الديمقراطيةااُلأفكارهما من وثائق حركة 

كتابتهما، انعقد اجتماع  "مجموعة   تهاء مناالن وبعد

ملراجعة نداء وبيان أول  ،الستة"  ببيت  املناضل "مراد بوقشورة"
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فحواهما1954نوفمبر  ستفيضة ل  وافقة   ،، وبعد دراسة م 
 
تمت امل

عليهما خالل جلستين متتاليتين، وأخذ كل واحد منهم نسختين 

ُ.منطقتهقصد سحبهما كل في  

لنداء والبيان إلى كافة الشعب الجزائري ا فحوُىولتبليغ 

أوال، ثم الرأي العام الفرنس ي والدولي ثانيا، جّهزت قيادة الثورة 

العملية في سرية تامة، تلف وسائل الرقن والطباعة لتيسير مخ

واختير مرة أخرى املناضل الصحفي "محمد العيشاوي" للقيام 

 بمنطقة  إيموال"بهذه املهمة املحفوفة باملخاطر في قرية "إيغيل 

ُببيت املناضل "علي زعموم". القبائل

آالف ، كانت 1954أكتوبر  30وفي صبيحة يوم السبت 

 حرير الوطني"  و"بيان أول نوفمبر""نداء جيش الت من النسخ

وجهة إلى الشعب الجزائري والشخصيات الجزائرية واألوروبية 
 
امل

 وكسبلتحسيس املواطنين على أوسع نطاق جاهزة للتوزيع، 

ذيع بيان أول  كما ، لقضية الوطنيةتأييدهم ودعمهم ل
 
نوفمبر أ

"صوت العرب" من القاهرة على لسان عبر أثير  إذاعة  ،التاريخي

ُالصحفي املصري "أحمد سعيد". 

ا  ا واضطراب  في  كبيرينأثار اندالع الثورة التحريرية فزع 

وسائل مثلما أفادت به  الفرنسية، األوساط السياسية والعسكرية

التي أجمعت على ما وقع  ليلة االثنين بالزلزال.   ،اإلعالم املكتوبة

أما الحكومة الفرنسية فحاولت طمأنة املستوطنين والتقليل من 
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أهمية األحداث واعتبرتها مؤامرة خارجية، بهدف تجريد الثورة 

ل 
ّ
عدها الوطني التحرري، وزعمت أنها ال تشك الجزائرية من ب 

ذكر عتهديد ُ لى أمن الدولة الفرنسية واستقرارها الداخلي، بينما ا ي 

أجمعت ردود الفعل بإيعاز من املعمرين على ضرورة التصدي 

ُبحزم  للثوار والقضاء عليهم.  

ُ
 
صيبت  بصدمة وإذا كانت السلطات االستعمارية  قد أ

جائية اندالع الثورة التحريرية، فإن قادتها 
 
عنيفة من  ف

طيها قد حرصوا من 
ّ
إحداث قطيعة  ،خالل قرارهم الشجاعومخط

باعتماد الكفاح  ،مع األساليب السابقة في النضال مع املستعمر

ح
ّ
والذي  ،باعتباره وسيلة أنجع السترجاع الحقوق املسلوبة ،املسل

وهذ تّم بتجنيد الشعب الجزائري وتعبئته في معركة التحرير 

ا جاء في بيان أول نوفمبر في الفقرة األخ ا مل 
ُ:يرة منهتجسيد 

باِرَك هذه الوثيقة.  
ُ
" أيها الجزائري إننا ندعوك لت

َضّم إليها إلنقاذ بالدنا والعمل على أن نسترجع له 
ْ
وواجبك أن تن

حريته، إن جبهة التحرير الوطني هي جبهتك، وانتصارها هو 

 انتصارك. 

أما نحن، العازمون على مواصلة الكفاح الواثقون من 

ناهضة لالمبر 
ُ
ْس مشاعرك امل

َ
ف

ْ
ن
َ
قّدم  للوطن أ

ُ
ياليين، فإننا ن

 .مانْملُك"


