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  - مصلحة التظاهرات العلمية  -

 



 

 مـــولـــــده ونـــــشأته: 

بمدينة قاملة، نشأ في  1922 من مواليد اليوم العاشر من شهر جانفي

أسرة فقيرة متواضعة، فقد والده وهو في الرابعة من عمره فكفلته أمه، زاول 

)إكمالية محمد   الفرنسية LAMBERT  دراسته االبتدائية  بمدرسة المبير 

عبده حاليا(، تمّيز بالتواضع واألخالق الرفيعة والذكاء مما سمح له باالنتقال 

والحصول على القسم األول من شهادة البكالوريا، إال أنه   إلى  الطور الثانوي 

تخلى عن دراسته بسبب الظروف الصعبة والتمييز العنصري، فاضطر للعمل 

في مطبعة أحد املعمرين، فاستغلها في خدمة القضية الوطنية.  وانضم إلى 

صفوف الكشافة االسالمية الجزائرية ضمن فوج "النجوم" بقاملة ، وإلى فريق 

ياض ي "جمعية الترجي القالمي" وأشرف على تأطيره وتغيير اسمه  ليصبح " ر 

الترجي الرياض ي االسالمي القالمي" ، وحّقق له عدة انتصارات أمام عدة فرق 

 رياضية فرنسية.  

 نضاله الوطـــني: 

،  1942انضم سويداني  بوجمعة إلى حزب الشعب الجزائري عام 

املبكر  ضمن صفوف هذا الحزب   وتظافرت عدة عوامل على االنضمام

زميالن له في العمل من مناضلي الحزب وهما: ابراهيم محمد الطاهر املدعو 

)صالح(  والعيدي عمر،  وإلى رئيسه في العمل املناضل أحمد جلول أول 

مسؤول لفصيلة نجم شمال افريقيا بقاملة.  واستغل عمله في املطبعة بتوفير 

 L’actionعة لطبع نشرية الحركة الجزائرية القطع والعتاد الالزم للطبا

Algérienne     واألمة الجزائريةLa Nation Algérienne   . 

قاد مظاهرة عارمة في شوارع مدينة قاملة تنديدا بالقرار  1943في نوفمبر  

السينما يومي  قاعاتالعنصري  القاض ي  بمنع األهالي الجزائريين من ارتياد 

 م عليه ـــــــــــحك، و رة ـــــــتقاله ألول مــــــــــــــتائجها اعــــــتي كان من  نــــد، الـــــبت واألحــــــــــالس



 

فرنك فرنس ي  600بالسجن مدة ثالثة أشهر نافذة ودفع غرامة مالية قدرها 

 قديم.

استدعي إلى الخدمة العسكرية االجبارية فأرسل إلى ثكنـة  1944 عام  في

نـــة ســـطي ،  ثـــم حـــّول إلـــى  مدينـــة قاملـــة، فاســـتغل فتـــرة عـــين أرنـــات قـــرب مدي

م كيفيـــــة اســـــتخدام الســـــالي ومختلـــــ  التـــــدريبات العســـــكرية،  
ّ
التجنيـــــد  لـــــتعل

 1945ورغـــم وضـــعيته كمجنـــد شـــارت أبنـــاء منطقتـــه فـــي مظـــاهرات فـــاتح  مـــاي 

بمناسبة اليوم العالمي للشغل، مخالفـا  بـذلك القـانون العسـكري الـذي يمنـع 

نـــع مــــن الخــــروج مـــن الثكنــــة ولــــم املشـــاركة فــــي م ثــــل هـــذه التجمعــــات ، ولهــــذا من

 .1945ماي  8يستطيع املشاركة في مظاهرات 

أثارها البالغ في نفسـيته، ولهـذا بـدأت تتكـون  الثامن ماي  مجازر   تركت 

لديــــه فكــــرة الكفــــاي املســــ ح كوســــيلة وحيــــدة  الســــترجاع مــــا اغتصــــب بــــالقوة،  

ت الحـرب العامليـة الثانيـة ، كمـا اســتفاد بـال جوء إلـى جمـع األسـ حة مـن مخلفـا

مــــن  مســــاعدة أحــــد الجنــــود الجزائــــريين لألسريــــب عــــدد معتبــــر مــــن األســــ حة مــــن 

الثكنـــة علـــى دفعتـــين، واملحاولـــة الثالثـــة انكشـــ  املخطـــ ، فـــتم القـــب  علـــى 

، وقـــدم إلــى محكمــة الجنايــات بقاملــة يـــوم 1946ســويداني بوجمعــة فــي جويليــة 

نافـذا بسـجن قاملـة، ثـم  شـهرا جـجنا 18ت عليه بـ التي حكم 1946سبتمبر  19

قـــل إلـــى  جـــجن المبيـــز )بباتنـــة(، و عـــدها تـــم تحويلـــه للعمـــل فـــي مـــزارع الكولـــون 
ن
ن

 بنواحي عزابة. 

اختــاره حــزب حركــة االنتصــار ل حريــات الديمقراطيــة، ليكــون عضــوا فــي   

، فقــام بمهمــة  1948املنظمــة الخاصــة بعــد خروجــه مــن الســجن مباشــرة عــام 

دريب املناضـــــلين، وجمـــــع  وحسريـــــب األســـــ حة  والـــــذخيرة مـــــن قاملـــــة إلـــــى نـــــواحي تـــــ

 سكيكدة، و عد انكشاف أمره اضطر إلى مغادرة قاملة، فانتقل إلى باتنة ، ثم 

 



 

 قــــّرر الحــــزب تحويلــــه إلــــى مدينــــة وهــــران  وهنــــات شــــارت فــــي ال جــــوم علــــى بريــــد

وعلـى إثـر هـذه العمليـة أصـدرت محكمـة وهـران فـي  1949 أفريل 4وهران  ليلة 

حقـــه حكمـــا غيابيـــا باضعـــدام، فاضـــطر لالنتقـــال  إلـــى متيجـــة  ملواصـــلة نشـــاطه 

 النضالي. 

  :  واستشهاده دوره في التحضير للثورة

بعــــــد وقــــــوع أزمــــــة حركــــــة انتصــــــار الحريــــــات الديمقراطيــــــة  والتــــــي فتحــــــت 

الطريـــــــق أمـــــــام مجموعـــــــة مـــــــن قـــــــدماء مناضـــــــلي املنظمـــــــة الســـــــرية للشـــــــروع فـــــــي 

التحضــيرات األوليــة للثــورة املســ حة، شــرع  ســويداني بوجمعــة رفقــة مناضــلين 

بمنطقـــة  وحسي ـــة املخـــا ي الســـرية آخـــرين فـــي هيكلـــة األفـــواج، وتعب ـــة الشبابــــ 

فذت تحت قيادته  ليلة مت
ن
يجة، مع التخطي  لعمليات ليلة أول نوفمبر التي ن

علـــى الســـاعة الرابعـــة والنصـــ  مســـاء،  كمـــا خطـــ  للعديـــد  1954أكتـــو ر  31

مـــن العمليــــات الفدائيــــة شـــارت فــــي الكثيــــر ملســــا، واســـتمر فــــي نشــــاطه العســــكري 

حادثـــــة  بعـــــد  1956أفريـــــل  16والسياســـــ ي إلـــــى غايـــــة  اسنشـــــهاده  يـــــوم االثنـــــين 

مزفــــران، وفــــي محاولــــة  ور جســــر واديــــــــــــــــالل عبــــــــــوقوعــــه مــــن دراجتــــه الناريــــة خ

تغييــــر االتجــــاه علــــى مقر ــــة مــــن الحــــاجز األمنــــي، أطلقــــت دوريــــة الشــــرطة  النــــار 

 
ن
قـــــــل علـــــــى إثرهـــــــا علـــــــى جنـــــــاي الســـــــرعة إلـــــــى عليـــــــه،  فأصـــــــيب بجـــــــروي  بليغـــــــة ن

دني بالعاصـمة و عـد  هـر  يـوم  مسنشفى القليعة ومنـه حـّول إلـى املسنشـفى املـ

 .إلى بارئهلفظ أنفاسه   أفريل 16

 رحم هللا الشهيد وأسكنه فسيح جناته
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