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  .1960ديسمبر  11انتفاضة  و "»سلم الشجعان«"الوالية الرابعة بين 
La Wilaya IV entre « la paix des braves » et les manifestations du 11

décembre 1960.

ظلت مسألة االعرتاف جببهة التحرير الوطين كممثل شرعي ووحيد للشعب اجلزائري مسألة  :الملخص

بدأ ذلك . غري قابلة للمساومة، على الرغم من احملاوالت املستميتة  إلدارة االحتالل من أجل إحداث التفرقة

مشاريع . 1960يسمرب مشروع اجلزائر جزائرية الذي جاء به ديغول يف د إىلروبار الكوست بقانون اإلطار مع 

اليت  "»سلم الشجعان«"ومبادرات كان يكتنفها اللبس كانت توجه إىل الواليات بالداخل ،وكان من بينها مبادرة 

،ضمن قضية ما عرف بصلح االليزيه، 1960جرى إليها جملس الوالية الرابعة برمته حنو هذا الشراك يف جوان 

والذي كاد أن يعصف بالوالية الرابعة وبالثورة كلها بسبب حالة اخليبة السائدة  إىل غاية اهلبة اليت عصفت باركان 

عجلت بالتدويل  ، اليت 1960ديسمرب11الع مظاهرات نداالستعمار الفرنسي  يف قلب الوالية الرابعة اثر ا

.1960ديسمرب20الفعلي للقضية اجلزائرية يف 

، 1960ديسمرب  11انتفاضة ،  »سلم الشجعان»الوالية الرابعة،،الثورة اجلزائرية: الكلمات المفتاحية

 .للجمهورية اجلزائرية احلكومة املؤقتة

Le résumé : La question de la reconnaissance du Front de Libération Nationale en tant

qu’unique représentant légitime du peuple algérien est restée une question non négociable,

malgré les tentatives désespérées de l’administration coloniale pour semer la division dans les

rangs de la Révolution en diversifiant ses interlocuteurs. Le processus est amorcé avec la loi

cadre de Robert Lacoste jusqu’au projet de "l’Algérie algérienne" de de Gaulle en décembre

1960. Des initiatives douteuses à l’image de "Paix des braves" qui a nettement déstabilisé

l’ensemble du conseil de la Wilaya 4 en l’amenant vers le piège dans le cadre de ce qui est

appelé "l’Affaire de l’Elysée". Les manifestations du 11 décembre 1960 vont permettre à la

Wilaya IV de s’y remettre et aussi accélérer le processus d’internationalisation de la question

algérienne.

Mots clefs : La révolution algérienne, La Wilaya 4, la paix des braves, manifestations

du 11 décembre 1960, le Gouvernement Provisoire de la République Algérienne.
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  :قدمـةالم

�ƢŠ�Ƣē®Ƣǫ�Ǧ ǴƬű�ƪ ǫ°¢�̈Śǘƻ�©ƢƳǂǠǼǷ�ƨȇǂȇǂƸƬǳ¦�̈°Ȃưǳ¦�©¦ŗǧ�Ƥ Ǵǣ¢�Ŀ�ƨȈź°ƢƬǳ¦�ƨǠƥ¦ǂǳ¦�ƨȇȏȂǳ¦�©ƾȀǋ

ƢǷȂǐǳ¦�ǂŤƚǷ�ƾǠƥ�©ƾȀǋ�ƢĔȋÂ��̈ǂǸǠƬǈǸǴǳ�ƨȀƳ¦Ȃǯ¿�أن هذه األخرية ركز عليها االستعمار كثريا بسبب أمهيتها  

ونشاطها وجعلها تستدرك التأخر الذي سجلته يف  اوثبة يف ميدان الكفاح املسلح والذي أعطى للوالية حيويته

�Ń�ƨȇǂǰǈǟ�©¦ƾƷȂǳ�ƢȀƟƢǌǻƜƥ�©ƢȇȏȂǳ¦�ƨȈǬƥ�ƢēƾǬƬǧ¦�ƨȈǳƢƬǫ�©ƢǸȈǜǼƫÂ�Ƥ ȈǳƢǇ¢�ƢȀƯ¦ƾƸƬǇƢƥ�ƶǴǈŭ¦�¬ƢǨǰǳ¦�¾Ƣů

وهذه الدراسة عبارة . تسجل يف مقررات الصومام كوحدة الكومندو اليت كانت ختتلف نوعا وتعدادا عن الكتيبة

أّرقت قادة الثورة اجلزائرية طيلة عمر الثورة، وهي االعرتاف جببهة التحرير  اعادة قراءة مسألة طاملعن حماولة إل

مت االعتماد يف هاته الدراسة على التحليل التارخيي لتفسري بعض . الوطين كممثل شرعي ووحيد للشعب اجلزائري

هذا وقد . 1960ديسمرب 11إىل غاية انتفاضة احملطات اليت لعبت دورا مفصليا يف تاريخ الثورة يف ذات الوالية 

تناولت الكثري من الدارسات  الفرنسية واجلزائرية هذه القضية  فضال عن  الكم اهلائل من الشهادات حول ذات 

املسألة  اليت رصدت إىل يومنا هذا ،فإن قراءة احلدث  بعيد عن مدرسة احلوليات واعتماد منهج  األمد الطويل،  

�ǾƫƢŮ�ƢĔƢǔƬƷƢƥ�ƨǠƥ¦ǂǳ¦�ƨȇȏȂǳ¦�À¢�Ǯقد مييط اللثا ǳ¦̄�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�̈°Ȃưǳ¦��ƨǸƸǴǷ�ƪ ǴƴǇ�Ŗǳ¦�ƨƦŮ¦�ǽǀǿ�ƨǠȈƦǗ�ȄǴǟ�¿

�ƨǯǂǠǷ�ƨȇƢĔ�ǀǼǷ�ƢȀƬǋƢǟ�Ŗǳ¦�ƨǻƢǰƬǇȏ¦�ƨǯǂƷ�ǺǷ�ƪ ǴǬƬǻ¦Â�ƨǫȂƦǈǷ�Śǣ�ƨǫƢǨƬǇ¦�ƨǯǂƷ�ƪ ǴƴǇ��ƢĔƜǧ�ƨǓƢǨƬǻȏ¦

فما هي السياقات . 1960يف جوان  »سلم الشجعان«اجلزائر بعد أن انساق جل جملسها الوالئي ضمن شراك 

وتسجل  »سلم الشجعان«الكربى  اليت جعلت من الوالية الرابعة تقلب املوازين يف ظرف جد قصري بعد نكسة 

مدى ميكننا حتميل مسؤولية الفردية  الجنرار قادة  أيأراضيها انتفاضة يصل دويها إىل أدراج األمم املتحدة؟ وإىل 

  ؟ وأين مسؤولية قادة اخلارج و أين كانت سلطة احلكومة املؤقتة من االنتفاضة؟هتقاهلم لالليزيالوالية الرابعة خالل ان

وقد مت االعتماد يف هاته الدراسة بغرض اإلجابة عن التساؤالت املطروحة على شهادات شخصيات 

�ǆفاعلة يف الثورة وكذلك على أرشيف الواليات وحماضر اجتماعات احلكومة املؤقتة للجمهوري ǴĐ¦Â�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨ

  . الوطين للثورة اجلزائرية

:قبل االنتفاضةالوالية الرابعة  أوضاع.1

ƨǼǇ�ǞǴǘǷ�ǞǷ�ÄǂǰǈǠǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�̈°ȂưǴǳ�ȆǴƻ¦ƾǳ¦�ǞǓȂǳ¦�ÀƢǯ1959  ينذر بشلل شبه كلي جلاهزية جيش

التحرير الوطين يف الصمود ملواجهة الضربات املوجعة اليت كان يتلقاها على اثر تطبيق برنامج شال اجلهنمي،برنامج 
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,CHALLE تطورت فيه سياسة القمع االستعماري بتوسيع دائرة املناطق احملرمة خصوصا يف املناطق )(1968:115

واالستمرار يف إنشاء احملتشدات بشكل  املتامخة للحدود ملضاعفة سياسة عزل وحدات جيش التحرير،

řǗȂǳ¦�§ ¦ŗǳ¦�Ƣđ�¼ȂǗ�©ƢȇȏȂǳ¦�ǶǜǠǷ�ƪ ǳƢǗ�ÃŐǯ�ƨȇǂǰǈǟ�ƨȈǴǸǟ�̈ǂǌǟ�ª ȐƯ�ǶȈǜǼƫ�ȄǴǟ�̈ÂȐǟ�Ƥ Ȉǿ°.

فيفري 06قد شرع اجلنرال شال يف تطبيق برناجمه العسكري الواسع النطاق بأراضي الوالية اخلامسة بداية منل

وقد  (La Couronne)، يف إطار عملية خاطفة ومفاجئة عرفت باسم  عملية التاج 1959أفريل06إىل

املنطقة  ب الونشريس أي،حيث المست حدود الوالية الرابعة غر 1959غاية شهر مارس  إىل التاجملية امتدت ع

 من  (La courroie)الرابعة من الوالية الرابعة لتنطلق عملية جديدة عرفت باسم عملية احلزام 

عسكري من خمتلف  40000 اجلنرال شال قوات قوامها جند هلا أيضا1959 جوان19إىل  1959أفريل18

,HORNE) الوحدات 1987 : واستعان بفرق اهلندسة العسكرية  سو،واأللوية، كاللواء العاشر بقيادة ما، (37

الشيء  ،ةشق الطرق لتمكني خمتلف الوحدات من الوصول إىل األهداف احملدد لتهيئة الدروب واملمرات عن طريق

  .)13 :ت . د املنظمة الوطنية للمجاهدين،(الظهرة، املدية واألطلس البليديالذي حدث جببال الونشريس،

إىل جانب الطائرات  كلم من الطرق بالوالية الرابعة،200وشق ما يعادل وبغية حتقيق ذلك مت بناء   

،كما مت  استحداث مركزا للفصائل اإلدارية املتخصصةتبالطوافااملطاردة واملقنبلة واالستكشافية املدعمة 

S.A.S بǶđ�řǗȂǳ¦�ǂȇǂƸƬǳ¦�Ǌ ȈƳ�©¦ƾƷÂ� ƢǸƬƷ¦�ÀÂ®�ƨǳȂǴȈū¦Â�ÀƢǰǈǳ¦�ƨƦǫ¦ǂǷ�ǄȇǄǠƫ�ƨȈǤCHALLE, 1968 :

هذا األخري مل يكن على علم مبا كان حيضر له اجلنرال شال وال جبحيم العمليات اليت طالت الوالية ، )(108

،حينما 06/04/1959-06/02/1959إىل عهد قريب، فعملية كورون اليت انطلقت  قبل ذلك يف  اخلامسة

ة للمنطقة السابعة من الوالية اخلامسة املنطقة الرابعة املتامخ -27/03/1959المست ختوم الوالية الرابعة يف

�Ŀ�ǾƳ¦Ȃƫ�ƢĔ¢�ǲȀš - جببال سعدية حيث سلسلة الونشريس �ȆǿÂ�ƨǠƥ¦ǂǳ¦�ƨȇȏȂǴǳ�ƨǠƥ¦ǂǳ¦�ƨǬǘǼŭ¦�ǺǷ�ƨƦȈƬǯ�ƢŮ�©ƾǐƫ

�Ŀ�Ǫǌƫ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦�ƨȇǂǰǈǠǳ¦�ƨǇƾǼŮ¦�¼ǂǧ�ƨȀƳ¦ȂǷ�®ƾǐƥ�ƢĔ¢�ƢȀǼȈƷ�©°ƾǫ�ǲƥ�©ƢȇȏȂǳ¦�ǪȇȂǘƫ�¿ǄƬǟ¦�°¦ǂƳ�Ǌ ȈƳ

 .املمرات

اضطرت قيادة الوالية الرابعة للتكيف مع الوضع ومواجهة خمطط شال،وذلك بإعادة تنظيم كتائب جيش  وعليه

التحرير الوطين ،سواء تلك اليت كانت تواجه فرق اهلندسة العسكرية جببال الونشريس باملنطقة الرابعة،أو تلك اليت 
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، واجتمعت بذلك للعقيد بوقرة سبعة كتائب وبعض اجتهت من املنطقة السابعة للوالية اخلامسة حنو الوالية الرابعة

1:الفصائل على أطراف الواليتني ، كما قام ب

إعادة تقسيم وحدات جيش التحرير الوطين إىل أفواج صغرية وهذه األخرية إىل جمموعات أقل عددا تفاديا -

  .للضربات املكلفة يف األرواح

يش االستعماري يف مركز جتمعه باملدن إلرباك قواته مضاعفة القيام بالعمليات اخلاطفة و املركزة ضد اجل-

  .ودفعها إلعادة االنتشار

خوض حرب املدن بنقل املعركة من الريف إىل املدينة لتخفيف الضغط وتسهيل عملية التموين اليت كان -

  .يعاين منها جيش التحرير الوطين

معرفة عناصر جيش التحرير مليدان انتهاج أسلوب املفاجأة واالستنزاف اليومي لطاقات العدو باستغالل -

).1990:26،27بورقعة، ( املعركة

واجهت إذا كتائب العقيد بوقرة و كتائب الوالية اخلامسة اليت تراجعت إىل ختوم املنطقة الرابعة من الوالية       

وأربعني يوما، مواجهة  ةخالل أربع"كوروا "الرابعة جيوش شال اجلرارة الزاحفة حنو الوالية الرابعة يف إطار عملية 

ابالط تمستميتة و صمودا اضطرها يف األخري بالنظر إىل التفاوت العددي والنوعي إىل الرتاجع حنو جبال 

).1990:24بورقعة،(

يف وجه خمطط  ،1959من ماي 5مل تستمر استماتة وصمود الوالية الرابعة بعد استشهاد العقيد بوقرة يف      

ت املوجعة من طرف وحدات جيش االحتالل، اليت كان يوّجهها اللواء العاشر بقيادة شال بل ظلت تتكبد الضربا

�ƢĔ¢�řǠȇ�ȏ�Ǯ.ماسو وبقية الوحدات ǳ̄�À¢�Śǣ��ȆǇƢȈǈǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�ǲǫȋ¦�ȄǴǟ�̈ŚƫȂǳ¦Â�ǪǈǼǳ¦�ǆ Ǩǻ�ȄǴǟ�ǂǸƬǈƫ�Ń

Ǯ ǳ̄�ǺǷ�ǆ ǰǠǳƢƥ�ǲƥ��ƢȈǻ¦ƾȈǷ�ÄǂǰǈǠǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�ƨǸǰƸƬǷ�ƪ ǴǛ  صفوف وحدات فاخلسائر اليت سجلت يف

% 40و %30جيش التحرير بالوالية جراء هذه العملية كانت كبرية، حيث تراوحت وفق التقديرات الفرنسية بني

،كما أن الوحدات الكربى 1959جوان19من القدرات القتالية والعددية للوالية الرابعة من السادس فيفري اىل

ƾǣÂ�̈ŚǤǏ�«¦Ȃǧ¢�ń¤�©ǂǘǌǻ¦Â�©°ƢĔ¦�ƢȀǰǴƬŤ�ƪ ǻƢǯ�Ŗǳ¦كما. أفراد 10إىل  06 ت هذه األخرية تتشكل من 

1.¦�ƨȇȏȂǳ¦�ƢȀƬǓƢƻ�Ŗǳ¦�½°ƢǠŭ¦� ƢǼƯ¢�Ŀ�ƾǿƢĐ¦�̈ ƾȇǂƳ�©°Ƣǋ¢  أن العقيد بوقرة استطاع جتميع تسعة كتائب أي  إىللرابعة ضد عملية احلزام

ئد سي جندي ميثلون مخس كتائب من الوالية الرابعة وأربعة كتائب من الوالية اخلامسة،منها كتيبة الزبريية، احلسنية،الكرميية، وكموندوس الرا1200

  .14: ت. د للمجاهدين،املنظمة الوطنية وÄǂǨȈǧ�ƾǿƢĐ¦�ǂǜǻ¢1960.مجال
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فقدت هي أيضا فانشطرت الكتائب اليت سجلت مالحم الوالية من قبل إىل تسعة أفواج،أما فرق الكومندو 

لينشطر أيضا على إثر تتايل املعارك واحلصار   جنديانيهالتها وأصبح كومندو الزبريية مثال ال يتجاوز عدده الثمان

,MEYNIER) .ة تعمل يف نطاق حمددإىل فصيلة عادي 2003: 301).

وعلى الرغم من الضربات املؤملة واملتعاقبة اليت تلقتها وحدات جيش التحرير الوطين بالوالية الرابعة يف إطار 

�©°®Ƣƥ�ƨȇȏȂǳ¦�̈®ƢȈǫ�À¢�Ǯ ǳ̄�ƨǈǷƢŬ¦�ƨȇȏȂǳ¦�ƢȀƬǴƴǇ�Ŗǳ¦�ǂƟƢǈŬ¦�ǆ Ǩǻ�ǲƴǈƫ�Ń�ƢĔƜǧ�ÄǂǰǈǠǳ¦�¾Ƣǋ�ǖǘű

��Âقبيل عملية  Ǆ̈ǫ±Ȃƥ�¾ƢƦƳ�ń¤�ǞƳ¦ŗǳ¦�ȂŴ�Ƣē¦ƾƷÂ� Ȃ̈ǟ®�ń¤�ƢȀȈǓ¦°¢�ƪ ǳƢǗ�Ŗǳ¦�¬ƢȈƬƳȏ¦ابالطت

�ǂǷȋ¦�©ƢƥƢǐǠǳ¦�§ǂƷ�ń¤�̈®ȂǠǳ¦�Â�ƨȀƳ¦Ȃŭ¦�Ƥ،)1990بورقعة،( ǼšÂ�ÃŐǰǳ¦�Ƣē¦ƾƷÂ�Ǯ ȈǰǨƫ�¿Ƣǜǻ�̈ƾǸƬǠǷ

 ة أمله يف عمليةهذا األخري الذي اعرتف خبيب .الذي حال دون حتقيق األهداف املسطرة من قبل اجلنرال شال

¤�ƢĔȂǧǂǠƫ�ƲƟƢƬǼǳ¦�À« : معلال ذلك بقوله 1959، أثناء تقدميه حصيلة العمليات اليت خاضها إىل أكتوبر احلزام

 ةمجيعا،لقد كانت أقل مستوى من مثيلتها بالقطاع الوهراين،والسبب الرئيسي يعود بشكل ال غبار عليه إىل قل

 » .األلوية اليت جندت يف ميدان كان صعبا جدا

بإقامة  ،1957إن سياسة تعزيز التطويق احلدودي اليت انتهجتها السلطات االستعمارية بداية من جوان 

�ƨȇƢĔ�Ŀ�¾Ƣǋ�ǖş�ǽǄȇǄǠƫÂ�ǆ ȇ°ȂǷ�ǖƻ1958 وما تبع  ذلك من عمليات عسكرية كربى قادها اجلنرال شال،

له شال يف إطار ، عمليات انطلقت ضمن برنامج عام خطط 1960 إىل أفريل 1959بدءا من فيفري

ǂ̈ǰǧ�ǪȈǬŢ�ń¤�» ƾē�ƪ ǻƢǯ�ƨǴǷƢǋ�ƨȈƴȈƫ¦ŗǇ¤ "»سلم الشجعان« " (LENTIN, 1963: عن طريق جر (228

2.ج.ج.م.ح الواليات الواحدة تلوى األخرى لوقف إطالق النار بصفة انفرادية وعزل
(CHIKH, 1988 : 133).

باستغالل كل  »سلم الشجعان«والظاهر أن شال عمل على مضاعفة جهوده يف هذا امليدان إلجناح فكرة 

,HORNE) ريالوسائل اليت ضمنها برناجمه الشه 1987 :  ايف هذا املنحى كانت الوالية الرابعة األوفر حظو (346

  .لتحقيق هذا اهلدف إليهبالنسبة 

.احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية: ج.ج.م.ح.  2
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  :عشية لقاء االليزيهالواقع الميداني للوالية الرابعة .2

سلبيا يف القدرات القتالية جليش  اسامهت عمليات التطويق احلدودي يف خنق الواليات بشكل عام وأثرت تأثري     

�ƾƳ�Ś̈ƫȂƥ�©°ƢǇ�ƢĔ¢�Śǣ�ƨǸƟƢǫ�ƪ ǴǛ�©ƢȇȏȂǳ¦�®¦ƾǷ¤�©ȏÂƢŰ�À¢�ǺǷ�ǶǣǂǳƢƥÂ�ǲƻ¦ƾǳƢƥ�řǗȂǳ¦�ǂȇǂƸƬǳ¦

ت تعيشها وحدات جيش التحرير الوطين بالواليات بطيئة،وضاعفت بذلك من حدة العزلة اليت كان

ن عمليات اإلمداد بالسالح للمناطق الداخلية عرب الوالية األوىل واخلامسة شهدت أالداخلية،يضاف إىل ذلك 

،عقبات تسبب  فيها مسئويل قادة املناطق 1957قبل بناء السدين املكهربني بداية من صيف عقبات كربى،

1956ر،يف إطار حرب املواقع اليت ميزت أوضاع الوالية األوىل على اخلصوص من سنةبالواليات السابقة الذك

)1959 إىل MEYNIER,2003 : مسة انطالقا ،وسياسة احلذر والتذمر اليت كان يكنها قادة الوالية اخلا(395

ƾƳȂƥ�Ƕē®ƢȈǫ�ǂǬǷ�ǺǷةجدقادة الوالية اخلامسة بو ،حذرا وتذمرا أنبىن يف تقدير 3جتاه املسئولني يف الوالية الرابعة ة 

الرابعة والسابعة من الوالية اخلامسة وقائد الوالية الرابعة العقيد  تنياليت كانت بني مسئويل املنطق من العالقة

،عالقة 1959 الرابعة واخلامسة بني فيفري وجوليه تنيبوقره،خصوصا خالل عمليات شال اليت طالت الوالي

وهو األمر الذي ظل )2000:343،صايكي(يف شؤون واليتهم  ن فيها تدخالجعلت قادة الوالية اخلامسة يرو 

ميتعض منه الحقا العقيد بومدين من قادة الوالية الرابعة،يضاف إىل ذلك سياسة التخلي االضطراري اليت انتهجتها 

سياسة انتهت يف ،19594ربيع  بداية من ااحلكومة املؤقتة جتاه الداخل وإن كانت هذه األخرية يف حال يرثى هل

األخري  بإقدام سي صاحل على اختاذ مبادرة بعد استشهاد بوقرة وذلك الستكمال أعضاء جملس الوالية يف 

ل املنطقة األوىل وخلضر بومشعة مسئول املنطقة و مسؤ  -محادي بن حيي -،فقام برتقية النقيبني حليم1960جانفي

 .الرابعة إىل رتبة رائد

TEGUIA,1988)يف جملس الوالية الرابعة : سلم «ترقية سامهت يف جر الوالية الرابعة حنو شراك ،(380

ختلي قيادة الداخل عن معاجلة أوضاع  ةحديثا حتت وطأ ترقيتهما تن متان اللذا،بعد أن وقع الرائد»الشجعان

أو حتويل  - القرصنة -حيملون قيادة العمليات العسكرية باجلبهة الغربية املسؤولية حول عمليات -حبسب ميين -لقد كان بعض مسئويل الوالية الرابعة. 1

قطعة سالح،استفادت منها الوالية اخلامسة 17000:ب ƨǼǇ�ƨȇƢĔ�ǞǷ�Ä¢�½¦̄¤1959 شحنات من األسلحة كانت خمصصة للوالية الرابعة قدرت

.G:أنظر.عوض الرابعة MEYNIER, 2003 :426

2.řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦�̧ƢǸƬƳƢƥ�ƪ ǸƬƬƻ¦Â� ¦ƾǬǠǳ¦�̧ƢǸƬƳƢƥ�ƪ ƳȂƫ�Ŗǳ¦Â�̈ÂȐǟ�̈ŚǸǠǳ�ƨƦȇǂǤǳ¦�̈ƢǧȂǳ¦�ƪ ƦǬǟ¢�Ŗǳ¦�ƨƬǫƚŭ¦�ƨǷȂǰū¦�ƨǷ±¢�ń¤�̈°Ƣǋ¤ اجلزائرية  للثورة

الدين  ، والذي يف أثنائه مت تعيني العقيد صادق دهليس لقيادة الوالية الرابعة رفقة الرائدين أمحد بن شريف و عز1960جانفي/1959يف ديسمرب

 زعوال الرائد  التحق مبركز واليته لكن ال العقيد صادق دهليس - سي حممد-باإلضافة إىل الرائدين املتواجدين بالداخل سي صاحل وجياليل بونعامة

ŐǸƬƦǇ�ƨȇƢĔ�Ŀ�ȏ¤�ǪƸƬǴȇ�Ń�ǾǻƜǧ�Ǧا ȇǂǋ�Ǻƥ�ƢǷ¢�Ǻȇƾǳ1960.
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ت الفرنسية وعقدا اتصاالت مع السلطا »سلم الشجعان«الستسالم لفكرة على االثورة بالداخل،وقعا يف النهاية 

حتت  -عرب وسطاء جزائريني انتهت بعرضها على سي صاحل زعموم الذي قبل الفكرة  وجر معه نائبه بونعامة

TRICOT,1972) 1960 جوان 10إىل لقاء ديغول يف  - التهديد :166).

،بني شال 1960مارس  18و 17االتصاالت بعد سلسلة من اللقاءات السرية يف  بدأت عملية

من جهة ،والرائد سي صاحل زعموم ونوابه سي  "مكتب الدراسات واالتصاالت"واجلنرال جاكني مسئول دولوفريي 

سي خلضر بومشعة من جملس الوالية الرابعة حول االتفاق على وقف إطالق النار بناء على عرض  عبد اللطيف و

 .ضمهم إىل املدارس العسكريةالقاضي بالعفو عن واضعي السالح من جنود الوالية الرابعة مث  »سلم الشجعان«

شال ،واحلاكم العام  اجلنرالاتصاالت انتهت الحقا إىل أعلى مستويات السلطة باحلكومة الفرنسية،حيث مشلت 

لديغول برنار تريكو وانتهت بلقاء اجلنرال  السياسي ورئيس احلكومة ميشال دوبري، واملستشاردولوفريي،

،واليت 1960سي صاحل يف مارس  الربقيات املتبادلة بني احلكومة املؤقتة وديغول،ودون اخلوض يف حقيقة مسألة 

واليت يكون  - مكتب الدراسات واالتصاالت –املخابرات الفرنسية   ¢5ǞǼǏ�ǺǷ�ƢĔتؤكد بعض املصادر الفرنسية

ته إىل حتقيق تنمل مل تتطور و  ،فإن االتصاالت»سلم الشجعان«أوهم فيها قائد الوالية الرابعة بضرورة قبول عرض 

اهلدف األمسى الذي كان يبتغيه ديغول وهو جر الواليات حنو توقيع وقف إلطالق النار الواحدة تلو األخرى،ذلك 

بدعوة ديغول إىل  إليهاخلروج من املأزق الذي انتهى  ن سي صاحل، ويف أثناء اللقاء حاول تدارك الوضع وأل

,CHIKH(التفاوض مع املساجني اخلمس 2005 : وهي الفكرة اليت رفضها ديغول بل دعا سي صاحل إىل ،)134

  .اإلبقاء على االتصاالت

هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن فكرة جر الواليات انفراديا حنو توقيع وقف إلطالق النار سرعان ما 

أجهضت يف مهد نفس املنطقة اليت انطلقت منها ،حيث استغل سي حممد نائب سي صاحل انتقال هذا األخري 

وعلى رأسهم النقباء  - ىل مقر الوالية الثالثة للتشاور حول الفكرة مع العقيد حمند أوحلاج،وقام بتصفية كل العناصرإ

عرب اتصاهلم  »سلم الشجعان«اليت اضطلعت بتنفيذ مؤامرة  -حليم وخلضر بومشعة مث عبد اللطيف طولبة

 ت اخلطرية اليت آلت إليها أوضاع الوالية الرابعةالتطوراب بسلطات االحتالل،وأبرق إىل احلكومة املؤقتة ليخربها

الدور الرئيسي الذي كان يقوم به املكتب اخلامس، وأن الثورة كانت خمرتقة،وبني رأي ميين الذي أورد  أبرزمصادر متناقضة بني فيليب ترييب الذي . 5

رسالة ردا على طلبه لإلمداد بالسالح أكدت على ضرورة مواصلة الكفاح بالسالح األبيض   احتمال أن تكون احلكومة املؤقتة قد أبرقت لسي صاحل

.G) ا بدأ زمن االنطالقة األوىلكم MEYNIER, 2003 : 426, F. ABBAS, 1980 : 283 et P.TRIPIER, 1972 : 439)
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،ويف ذات ما ألقى القبض على سي صاحل وأوفده إىل تونس للمثول أمام احلكومة املؤقتة،ك)1990:50بورقعة،(

جويليه من نفس السنة حبل جملس الوالية وأنشأ جلنة مؤقتة لتنسيق العمل العسكري داخل 14األثناء قام يف 

اليت طالت جبال الضهرة ويف سبتمرب (Cigale)الصرصورواج جيش التحرير الوطين ملواجهة عملية الوالية ودعا أف

ديد بعد التحاق الرائد بن شريف مبعوث احلكومة املؤقتة للتحقيق يف قضية اجلأعلن عن تشكل جملس الوالية 

ضم باإلضافة إىل هذا األخري يوسف اخلطيب،يوسف بلخروف وعلى الرغم من ذلك فإن وضع  والذي االليزيه

فال الرائد أمحد بن شريف متكن من تثبيت نفسه  الوالية الرابعة ظل يعيش يف حالة من التوتر مع القيادة باخلارج،

ƢȈǼǳƢƥ�ƢĔÂƚǋ�ǂȇƾȇ�ǲǛ�Äǀǳ¦�ƨǷƢǠǻȂƥ�ƪللوالية،وال اقائد ƬƦƯ�ƨƬǫƚŭ¦�ƨǷȂǰū¦1961 أوت 09 يف بة إىل استشهاده

(TEGUIA,1988 :392).

  :موقف الحكومة المؤقتة من قضية سي صالح .3

،مت التعرض لقضية سي 1961أوت 27و 09بني  خالل الدورة الرابعة للمجلس الوطين للثورة بطرابلس

حول الوضع الداخلي  صاحل واتصاله بديغول يف اإلطار العام للجلسات اليت خصصت ملساءلة احلكومة املؤقتة

يف مداخلته خالل هذا األخري اعترب . ذلك العقيد خلضر بن طوبال بصفته وزيرا للداخلية نوتوىل اإلجابة ع ،للثورة

و بعد أن متكن منهم عنصر دّ مبادرة قادة الوالية الرابعة مبثابة ارمتاء يف أحضان الع 1961أوت  14جلسة 

أجهزة كما تعطلت ت  فعمليات اإلمداد شلّ . لداخل بفعل التطويق احلدودياإلحباط والعزلة املطبقة اليت عاشها ا

، أ.و.م (االتصال على جبهات الكفاح املسلح باحلدود الشرقية والغربية ومل تتمكن من التواصل مع الداخل

C0019(، ةبعد ذلك عقب رئيس احلكومة املؤقتة السيد فرحات عباس، على ذات القضية وأكد أن أجهز 

،أي بعد لقاء اإلليزيه،لكن عباس أورد رسالة من جملس الوالية الرابعة 1960 جوان23احلكومة أعلمت بذلك يف 

سي عبد اللطيف هدد فيها هؤالء  سي حممد بونعامة و سي خلضر بومشعة و تضمنت توقيعات الرواد سي صاحل و

هددوا احلكومة املؤقتة يف حال رفضها الدخول يف بالنظر إىل األوضاع املأساوية اليت كانت عليها الوالية الرابعة،

مفاوضات مع السلطات الفرنسية فإن جملس الوالية الرابعة سيبادر إىل عقد حمادثات، مث استعرض عباس رسالة 

من الرائد بونعامة تعرض فيها حلقيقة املؤامرة اليت نفذها جملس الوالية الرابعة من طرف الرواد سي صاحل  اثانية تلقاه

 .ليم وعبد اللطيف أما بونعامة فإنه أكد على أنه أرغم على مناصرة رفاقه وتظاهر بفعل ذلك خمافة من التصفيةوح

هذا األخري قام باعتقال  من جهتها سارعت  احلكومة املؤقتة إىل إيفاد جلنة حتقيق بقيادة الرائد أمحد بن شريف،

والسالح بيديه،أما بونعامة فإنه ظل يبسط نفوذه على  سي صاحل وأوفده إىل تونس لكنه لقي حتفه يف أثناء ذلك 
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إن املتتبع لواقع الوالية الرابعة طيلة الفرتة اليت كانت فيها إدارة ).C0019أ، .و.م( كامل تراب الوالية إىل وفاته

لتحقيق وقف إلطالق النار بشكل انفرادي مع الواليات،يف إطار ¤ƢēƢǻƢǰǷاالحتالل حتضر ميدانيا وتسخر كل 

Ȉē�ǂưǯȋ¦�ƪ»سلم الشجعان«فكرة  ǻƢǯ�ƨǠƥ¦ǂǳ¦�ƨȇȏȂǳ¦�̧ ƢǓÂ¢�À¢�ƾŸؤا� �ȂŴ�Ƣē®Ƣǫ�«¦°ƾƬǇ¦Â�̧Âǂǌŭ¦�¦ǀǿ�ǀȈǨǼƬǳ

�ƪأللسنا هنا بصدد تربير ما قام به قادة الوالية الرابعة،ذلك . شراكه Ǵǰǋ�ŁƢǏ�ȆǇ�̈®ƢȈǬƥ�Ǯ Ǵƫ�Ƕē°®ƢƦǷ�À

¦�ǲȈǸƸƬƥ�ƢǼǸǫ�À¤�śǨǐǼǷ�ÀȂǰǻ�Ǻǳ�ƢǼǻ¢�Śǣ��ƢēƾƷ�ǺǷ�ǺȇȂȀƬǳسابقة خطرية يف حق اإلمجاع العام للثورة ال ميكن 

املسؤولية لطرف واحد،وبالعودة إىل واقع العالقة اليت كانت جتمع قيادة الداخل وعلى اخلصوص الوالية الرابعة 

باحلكومة املؤقتة حينها ، فإن حال هذه األخرية مل يكن بأحسن حال،ففي الوقت الذي كان االمتعاض يتضاعف 

�ƢēǄȀƳ¢�ǲǘǟ�ǲǴǌƥ�ƪ ƦȈǏ¢�ƢĔ¢�ƢǸǯ�ƢēƢǟ¦ǂǐƥ�ƨǴǤǌǼǷ�ƨƬǫƚŭ¦�ƨǷȂǰū¦�ƪ ǻƢǯ�ƨǠƥ¦ǂǳ¦�ƨȇȏȂǳ¦�ŅȂƠǈǷ�Ãƾǳ-   اليت

ƢēƢǸȈǴǠƫ�ǪƦǘȇÂ�ƢȀƬȈǟǂǋ�ȄǴǟ�ƾǯƚȈǳ�ǲƻ¦ƾǳ¦�ǲǇ¦ǂƫ�ƢŮ¦ȂƷ¢�ǺǈƷ¢�Ŀ�ƪ ǻƢǯ -  طيلة السداسي الثاين من

ة قائمة على عدم االكرتاث وهو ما حدث ن طبيعة العالقة ظلت مع الوالية الرابعأ، يضاف إىل ذلك 1959سنة

،حيث كلف سي صاحل مبتابعة منفذي عملية االغتيال دون أن 1959اثر اغتيال العقيد الطيب جغاليل يف جويلية

للمجلس الوطين للثورة اجلزائرية يف  ة¤ưǳƢưǳ¦�̈°Âƾǳ¦�¾ƢǤǋ¢�ƨȇƢĔ�ń اتسوي وضع الوالية التنظيمي الذي ظل عالق

وعز للوالية رفقة الرائدين أمحد بن شريف  ا،حينما عني العقيد صادق دهيلس قائد1960جانفي/1959ديسمرب

 .1960لكن قائد الوالية اجلديد رفض االلتحاق ونائبه تأخر التحاقه إىل سبتمرب نالدي

ومهما يكن من أمر فإن حالة االمتعاض اليت طالت بعض مسئويل جملس الوالية الرابعة واليت كانت من بني  

سامهت فيه قيادة الثورة باخلارج مسامهة غري مباشرة انتهت يف األخري إىل اقتناع سي صاحل اليت مل الرئيسية العوا

كاجتهاد أفضى إىل اخلروج عن اإلمجاع الوطين،وهو يف تقديرنا نفس االجتهاد  »سلم الشجعان«وصحبه بفكرة 

وقرة الذي آثر عدم االكرتاث بقيادة اخلارج اليت مل تلتفت العقيد ب إليهالذي انتهى  - لكن من اجلهة املقابلة متاما - 

 .حنوه حيث آثر مواصلة املعركة واالستشهاد

خبصوص الصراع الذي   مإىل مراجعة إسرتاجتيته،ج ر إن حادثة قصر االليزيه كانت تدفع بقادة الثورة يف اخلا 

كان جيري مع الواليات بالداخل،فغياب االتصاالت والنقص الفادح يف السالح، شكل بذاتـه  ثغرة استغلها 

�řǗȂǳ¦�ǆكمحاولة إل االستعمار الفرنسي ǴĐ¦�ƨǌǫƢǼǷ�¾Ȑƻ�©ƢƷǂǧ�² ƢƦǟ�ǽƾǯ¢�ƢǷ�ȂǿÂ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�̈°Ȃưǳ¦�µ ƢȀƳ

 ايث أكد أن دجيول لن يرتاجع عن سياسته هذه إال إذحقضية هلذه ال 1961أوت  14بتاريخ للثورة اجلزائرية 

).COO19أ، .و,م( أثبتت الثورة تالمحها احلقيقي
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يالحظ أن قادة اخلارج  ،1961غري أن  املتتبع حملاضر جلسات الدورة الرابعة للمجلس الوطين للثورة يف أوت

أي استعداد ملراجعة إسرتاجتيتهم يف هذا الصدد،وحىت  او مل يبدو  6يف معظمهم مل يكرتثوا بأوضاع الوالية الرابعة

رئيس احلكومة املؤقتة إذاك الذي من املفرتض أن يكون رئيس كل مناضلي جبهة التحرير أبدى حتفظه يف معرض 

عن األوضاع اليت آلت إليها الوالية الرابعة، و لوح لعدم اعرتاف احلكومة املؤقتة بسلطة بونعامة على الوالية  هحديث

، مل يتوقف عباس عند هذا احلد بل اعترب مقتل بونعامة وفاة ة بن شريف مبعوث احلكومة املؤقتةالرابعة بل بسلط

©Â¢�ǺǷ�ǞǇƢƬǳ¦�Ŀ�ǲƳǂǳ¦�ƨȇƢĔ�Ǻǟ�Ʈ ȇƾƷ�µ ǂǠǷ�¾Ȑƻ�ÂƾǠǳ¦�ƾǓ�ƨǯǂǠǷ�Ŀ1961،  ومل ينعته بالشهيد خالفا

�̈°Ȃưǳ¦�ǪȈƯ¦ȂǷÂ�̈°ȂưǴǳ�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦�©ƢȈƥ®¢�ǾǼǸǔƬƫ�ƪ ǻƢǯ�Ƣŭ�ƨǻƢƻ�Ŀ�ǾǠǔȇ�ÀƢǯ�Ǯ ǳǀƥ�ȂǿÂ��¿Ƣǟ�ǲǰǌƥ

الدين وعمر  املشبوهني على األقل بسبب ضلوعه الغامض يف قضية اإلليزيه ،لكن قياسا على موقف الرائدين عز

كد ضلوعهما بشكل على األقل غري مباشر يف مسألة يؤ ن كان كثري من تقارير قيادة الثورة بالداخل يأوصديق  اللذ

ن قضية بونعامة كانت متعلقة إري،أم ين اإلنصاف أن تعامل احلكومة املؤقتة، بنفس املعا،أليس م»سلم الشجعان«

�Ŀ�ƪ ŪȂǟ�ƨȈǔǬǳ¦�ǽǀǿ�À¢�ÂƾƦȇÂ�ǆ Ȉǳ¦Ȃǰǳ¦�Ŀ�ǲƥ�ƨȈũǂǳ¦�©ƢǈǴŪ¦�Ŀ�ǆ ǴĐ¦�ƢŮ�µ ǂǠƬȇ�Ń��Ãǂƻ¢�ƨȈǨƻ�ƢȇƢǔǬƥ

ÀÂ®�ǆ Ȉǳ¦Ȃǰǳ¦�Ŀ�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦�ƢȀŪƢǟ�Ŗǳ¦�ƨǔǷƢǤǳ¦�ƢȇƢǔǬǳ¦�ȆǫƢƦǯ�̈°Âƾǳ¦�©¦̄   الرجوع إىل القوانني األساسية اليت

�Äǀǳ¦�Ȃǿ�ÀƢȈƷȋ¦�ǺǷ�Śưǯ�Ŀ�ÀƢǯ�Äǀǳ¦�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦�ǽ®ƢƬǟ¦�Äǀǳ¦�ǂǷȋ¦�ȂǿÂ�řǗȂǳ¦�ǂȇǂƸƬǳ¦�ƨȀƦƳ�Śǈƫ�ƪ ǻƢǯ

).1.، م12أ، علبة مصورة .و.م( يبادر إىل انتهاك سيادته

 :صورة لتالحم شعبي ولقيادة متفرقة1960انتفاضة ديسمبر .4

، صورة واضحة للتالحم اجلماهريي مع الثورة 1960احلادي عشر من شهر ديسمرب شكلت انتفاضة

أحمد (عرب عنه الضمري اجلمعي للجزائريني املسلمني ضد سياسة القمع االستعماري االتحريرية ونداء عام

ديغول عامة اجتاحت مجوع اجلماهري اجلزائرية اليت عربت عن إدراكها ملناورات ،واستفاقة)2001:08مسعود،

ƾǯ¢�ƢĔƜǧ�Ǯ©�قصد شق صفوف الثورة واملساومة يف وحدة وسالمة الشعب والرتاب اجلزائريني، ǳ̄�ƪ ǴǠǧ�̄¤�ȆǿÂ

�̧ƢƳŗǇȏ�¾®ƢǠǳ¦�ƢȀƟƾƦŠ�ƢȀǰǈŤÂ�řǗȂǳ¦�ǂȇǂƸƬǳ¦�ƨȀƦƳÂ�ƨƬǫƚŭ¦�ƨǷȂǰū¦�Ŀ�ƨǴưǸƬŭ¦�ƨȇ°Ȃưǳ¦�Ƣē®ƢȈǬƥ�ƢȀǬǴǠƫ�ȄǴǟ

 .السيادة الوطنية كاملة غري منقوصة

من املؤمترين إىل االستفسار حول  ،مل يتعرض أي1961دورة أوت جتدر اإلشارة إىل أنه خالل اجللسات اليت خصصت ملساءلة احلكومة املؤقتة يف. 6

الذي مل يلتحق مبقر  خلفيات لقاء االليزيه والدوافع اليت دفعت سي صاحل وفريقه إىل انتهاج ذاك النهج بداية من قائد الوالية الرابعة صادق دهيلس

  .هاملصدر نفسانظر ، 1960جانفيإىل 1959قيادته واملعني منذ دورة ديسمرب
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ه ال إدارة االحتالل الفرنسي وال احلكومة املؤقتة كانتا تتوقعان ذلك االنفجار الشعيب وحركة والظاهر أن

 فديغول كان يتغىن بشعاره اجلديد حتت راية اجلزائر للجزائريني الزخم الكبري اليت جتاوزت حسابات طريف الصراع،

مستغال حالة  حد سواء، ائريني مسلمني على¦�ǄƳÂ�śȈƥ°Â¢�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�ǞǸƬĐ اتالذي حاول أن جير من ورائه كافة فئ

�ǲƻ¦ƾǳƢƥ�̈°Ȃưǳ¦�ÃȂǫ�ƪ ǰĔ¢�Ŗǳ¦�ÃŐǰǳ¦�ƨȇǂǰǈǠǳ¦�©ƢȈǴǸǠǳ¦� ¦ǂƳ�ǲƻ¦ƾǳƢƥ�̈°Ȃưǳ¦�̧ ƢǓÂ¢�ƢȀȈǳ¤�ƪ ǳ¡�Ŗǳ¦�®¦ƾǈǻȏ¦

وال احلكومة املؤقتة كانت تتوقع تلك الوثبة  .العصا و اجلزرة وتعميم املناطق احملرمة واحملتشدات،ضمن إطار سياسة

وتدرس إمكانية دعم الثورة بالداخل وإعادة ربط االتصال  ،وقت الذي كانت منشغلة بلملمة أشالئها املتطايرةيف ال

ƬǴǳ¦�ƨȈǰȈǷƢǼȇƾǳ¦Â�ƨȈǴǟƢǨǳ¦�½ȐƬǷ¦�ǺǷ�ǺǰǸƬƫ�Ǻǳ�ƢĔ¢�ƢƸǓ¦Â�¦ƾƥ�̈ƾȇƾƳ�ǲǯƢȈǿ�ª ¦ƾƸƬǇ¦�Őǟتؤهالني Ĕ ا لفك

أن تفتقد  تكادت قبل املظاهراـــــــ  احلكومة املؤقتة  ـــــــعزلة الداخل عن اخلارج والتحكم يف الوضع الداخلي، وهي 

لكن ويف  ،1960يف جوان »سلم الشجعان«أسس شرعيتها بعد أن اجنر جل جملس الوالية الرابعة يف شراك 

احتضنت أراضي ذات الوالية ويف قلب  ،خضم هذا االستسالم وحالة التيه اليت عايشها إطارات الوالية الرابعة

، معلنة بذلك إقرارها بشرعية احلكومة املؤقتة 1960انتفاضة مجاهريية يف احلادي عشر من شهر ديسمرب البالد

�ƢĔƢǔƬƷƢƥ�ƨǠƥ¦ǂǳ¦�ƨȇȏȂǳ¦�Ƥ تلقد استفاق وجبهة التحرير الوطين وبعدالة القضية اجلزائرية، Ǵǫ�ƨǸǏƢǠǳ¦�ǂƟ¦ǄŪ¦�ƨǼȇƾǷ

,ALAIN) للجيش االستعماريجديد  ديان بيان فولالنتفاضة وهي باستفاقتها هذه شكلت  1963 :94) ،

�ǲƻ¦ƾǳ¦�śƥ�ƨǫȐǠǳ¦�°¦ǂǸƬǇ¦�ȄǴǟ�©ƾǯ¢Â�ƨƬǫƚŭ¦�ƨǷȂǰū¦�Ŀ�ƨǴưǸƬŭ¦�ƨȇ°Ȃưǳ¦�Ƣē®ƢȈǬƥ�ƢȀǰǈŤ�ȄǴǟ�©ƾǯ¢�ƢǸǼȈƷ

  .ري العام للثورةاخلارج يف إطار املشروع الثو و 

قبل لقاء االليزيه ،ذلك أن  ظل قادة اخلارج يف احلكومة املؤقتة متذمرين من قيادة الوالية الرابعة حىت 

دعوة احلكومة املؤقتة للمثول أمامها يف  قائدها السابق الشهيد بوقرة كان قد حضر اجتماع عقداء الداخل ومل يلبّ 

ǴưŲ�ƾǧÂ¢�ǲƥ�ƢēȂǟƾƥ�ª ŗǰȇ�ŃÂ�̧ƢǸƬƳȏ¦�Ȇǟ¦Â®�ǲȈǴǠƬǳ�ǆ ǻȂƫرابح زراري ،وبذلك ازداد و  عنه الرائدين أوصديق ني

،كما أن خلفاء بوقرة مل حيصلوا من احلكومة املؤقتة إال على التعليمات اخلاصة مبحاربة  فلول اجلفاء بني الطرفني 

،لكنهم باملقابل مل حيصلوا على اعرتاف أو 1959 غاليل يف جويليةاملصالية أو تتبع املتورطني يف اغتيال الطيب اجل

  .تثبيت يف مناصبهم كقادة ميدانيني على الوالية

�śƠƥƢǟ�Śǣ�¦ȂǻƢǯ�ǶĔȋ�ǆة اخلارج من جهتهم بوضع الوالية الرابعة التنظيمي،يكرتث أيضا قاد مل Ȉǳ

�Ǯ ǳ̄��ƨȇȏȂǳ¦�² ¢°�ȄǴǟ�ň¦ƾȈǷ�ƾƟƢǫ�ƪ ȈƦưƫ�ǺǷ�¦ȂǼǰǸƬȇ�Ń�ǶĔȋ�ǲƥ��Ǯ ǳǀƥن العقيد صادق دهيلس الذي كان أل

نوفمرب   02لدين وبن شريف منذ اجتماع العقداء يف  قد عني قائدا للوالية إىل جانب الرائدين عز
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، أما الرائد أمحد بن الشريف فقد وصلها الدين االلتحاق مبنصبه عية الرائد عزمبرفض   .C10)أ، .و.م(1959

أي بونعامة واخلطيب  - مث حاول تأكيد سلطته امليدانية على ما تبقى من جملس الوالية 1960يف سبتمرب امتأخر 

لكن هؤالء رفضوا االنصياع واالعرتاف بسلطة بن شريف إال كموفد للحكومة املؤقتة للتحقيق  - ويوسف بلخروف

نفة الذكر وبطريقة غري ن شريف باملهمة اآليف قضية سي صاحل،ويبدو أن قادة الثورة باخلارج كانوا قد كلفوا أمحد ب

األمر الذي يعلل طبيعة الوكالة اليت أرسلها أمحد بن شريف الحقا للمجلس الوطين  ،مباشرة رئاسة جملس الوالية

  .1961أوت 09يف  7للثورة

مل يكن يسمح بتنظيم واحتواء  ، وضعا1962 هكذا استمر الوضع التنظيمي للوالية الرابعة إىل صائفة

أوضاع الوالية الرابعة يف اجلانب  تويبدو أنه مبقدار ما استمرت حدة الغموض اليت ساد نتفاضة بذلك احلجم،ا

،فإن ذات الغموض هو الذي أسدل خيوطه على كثري  التنظيمي والعالقة مع قيادة الثورة باخلارج إىل االستقالل

ȇǂƸƬǳ¦�̈°Ȃưǳ¦�¾Ȑƻ�ƨǠƥ¦ǂǳ¦�ƨȇȏȂǳ¦�ƢēƾȀǋ�Ŗǳ¦�©ƢǘƄ¦�ǺǷ رية غموض ساد أيضا انتفاضة احلادي عشر من شهر

1960�Ƣđ�¿Ƣǫ�«ƢƴƬƷ¦�ƨǯǂƷ�ǞǷ�ƨǼǷ¦ǄƬǷ�© ƢƳ�Ʈديسمرب  ȈƷ�®ȐƦǳ¦�ƨǸǏƢǟ�Ŀ�Ä¢�ƨǠƥ¦ǂǳ¦�ƨȇȏȂǳ¦�Ƥ ǴǬƥ��

وشجب سياسة التخلي  "اجلزائر فرنسية"املعمرون يف العاشر من ذات الشهر يف شكل عصيان مدين حتت راية 

تقديرهم خبصوص القضية اجلزائرية حينما أعلن عن حق تقرير املصري ورفع شعارا  ينتهجها يفديغول اليت كان 

.8"اجلزائر جزائرية"جديدا باسم 

، حول اجلهة املسئولة عن تنظيم 1960لقد جتلى الغموض الذي ساد انتفاضة احلادي عشر من ديسمرب

قواها  تظاهريا لسياسة التهدئة اليت خنر انتفاضة من ذلك احلجم ومبنطقة بدت إىل وقت غري بعيد قد استسلمت 

�ƨȇ¦ȂŮ¦�ȂŴ�̈°Ȃưǳ¦�ƨǼȈǨǈƥ�ÄȂē�®Ƣǰƫ�ƢȀƬǴǠƳÂ�ƨȈǘƻ�̈ ¦ǂǫ�ǺǸǓ�śƻ°ƚŭ¦�ǒ Ǡƥ�Ƣđ�¿Ƣǫ�Ŗǳ¦�©ȏÂƢƄ¦�ǺǷ�ǶǣǂǳƢƥÂ

من طرف قيادة الثورة ويدخل ضمن إسرتاتيجية عامة كانت قد حددت سلفا،  امنظم اللحدث بغية جعله حدث

.9صوص تفند ذلكإال أن الشواهد والن

1961���ƢǸǯ�©ȏƢǯȂǳ¦�řǗȂǳ¦�ǆيف بداية اجللسة األوىل للمجلس الوطين للثورة يف دورة أوت. 7 ǴĐ¦�Ƥ ƬǰǷ�µ ǂǠƬǇ¦�ǂȀǌǳ¦�ǆ Ǩǻ�ǺǷ�ǞǇƢƬǳ¦�¿Ȃȇ�Ä¢�

.)C017أ، .و.م(. كان ينص عليه النظام الداخلي للمجلس ومت تثبيت وكالة كان قد أرسلها أمحد بن شريف باسم الوالية الرابعة إىل العقيد بومدين

8. L' echo d'Alger du 10/12/1960.

9.ŐǸǈȇ®�̈°Â®�Ŀ�̈°ȂưǴǳ�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦�ƢȀƯƾƸƬǇ¦�ƨǼŪ�ń¤�ÄŚƥǄǳ¦�ĺǂǠǳ¦�ƾǸŰ�°Ƣǋ¢�ƾǬǳ1959 / بقيادة العقداء خلضر بن طوبال 1960جانفي،

،لكن 1960نتفاضة شعبية تتزامن مع ذكرى أول نوفمربوعبد احلفيظ بوصوف وكرمي بلقاسم والسيد عبد احلميد مهري،كلفها مبهمة التحضري ال

�Ŀ�¾ȂǤȇ®�¾¦ǂǼŪ¦�ƢǸđ�ń®¢�śŹǂǐƫ�ǂƯ¦�Ǯ ǳ̄�ÀÂ®�ƪ ǳƢƷ�ƨȇǂƟ¦ǄŪ¦�ƨȈǇƢȈǈǳ¦�ƨƷƢǈǳ¦�©¦°Ȃǘƫ05 فيهما رغبته يف  ىأبد ،1960نوفمرب  04و سبتمرب
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�ƾǯ¢�ƨƬǫƚŭ¦�ƨǷȂǰƸǴǳ�̈°ȂưǴǳ�řǗȂǳ¦�ǆ ǴĐ¦�ƨǳ ƢǈǷ�¾Ȑƻ�̈°ȂưǴǳ�ȆǴƻ¦ƾǳ¦�ǞǓȂǳ¦�Ǻǟ�ǾưȇƾƷ�µ ǂǠǷ�ȆǨǧ

لداخلية يف احلكومة املؤقتة أن هذه األخرية مل تكن على علم بانتفاضة لالعقيد خلضر بن طوبال  بصفته وزيرا 

ŚǿƢŦ�Ƣđ�ƪ 1960احلادي عشر من شهر ديسمرب ǷƢǫ�Ŗǳ¦�ÄǂƟ¦ǄŪ¦�Ƥ Ǡǌǳ¦�  وأن االنتفاضة جتاوزت كل هياكل

الثورة حىت تلك املتواجدة بالداخل فاللجان احمللية اليت كانت متواجدة والعاملة على قلتها كانت جتهل ذلك أيضا،

وهي  معجزة أنقذت قطار الثورة من االنزالق، 1961أوت  18ل يف مداخلته خالل جلسة لقد اعتربها بن طوبا

حلها بعيد انطالق اطلقت بشكل عفوي،لكن جبهة التحرير الوطين سارعت إىل حسم املوقف لصبذلك ان

االنتفاضة ووزعت التعليمات اليت أرسلتها احلكومة املؤقتة الستغالل احلدث ووحدة الشعارات يف سرية تامة بإجراء 

كنة وصوهلا وكلف البعض األخر املظاهرات وأم اللقاءات مع مسئويل املناطق الذين قاموا بتحديد نقاط انطالق

وبعيد ذلك أصبحت املظاهرات اليت غدا صداها ميتد  الشعارات، بشراء األقمشة وخياطة األعالم الوطنية وكتابة

).C020أ، .و.م(املؤقتة  ببقية مدن الرتاب الوطين من تنظيم احلكومة

قابعة باخلارج ومل تلتفت جبدية إىل شكلت االنتفاضة فرصة كربى مل تستغلها احلكومة املؤقتة اليت ظلت 

يف مداخلته خالل جلسة  الوضع الداخلي للثورة، لقد كان بإمكان احلكومة املؤقتة يف نظر العقيد عمار بن عودة

،أن حتسم 1960لو كانت متواجدة بالداخل يف أثناء انتفاضة احلادي عشر من ديسمرب  1961أوت  19

C021.(�ƨǈǴŪ¦�©¦ǀƥ�řǗȂǳ¦�ǆأ، .و.م(بال رجعة  الصراع الفرنسي اجلزائري ǴĐ¦�Ŀ�ǺȇǂŤƚŭ¦�À¢�ǂǯǀǳƢƥ�ǂȇƾŪ¦Â

السابقة الذكر مل يعطوا املوضوع أمهيته اإلسرتاتيجية إال يف إطار الربنامج العام جلبهة التحرير الوطين الذي متت 

ǂŤƚŭ¦�¾ƢǤǋ¢�ƨȇƢĔ�Ŀ�ǾȈǴǟ�ƨǫ®Ƣǐŭ¦  أ، .و.م( 1961أوت  27و 26بتاريخC024(لدعوة إىل الرتكيز على قوة با

  .العمل اجلماهريي عن طريق التعبئة والتجنيد

، رسالة واضحة من مجاهري الشعب اجلزائري إىل قادة 1960انت انتفاضة احلادي عشر من ديسمربك

الثورة باخلارج ، بأنه ال ينبغي بأي حال من األحوال إمهاهلا أو ترتيبها ضمن مؤخرة أولويات العمل الثوري بل 

بالعكس من ذلك،فهي اليت حسمت موضوع تدويل القضية اجلزائرية حينما استصدرت هيئة األمم املتحدة الئحة 

، وهي اليت أنقذت قطار الثورة من 1960ديسمرب 20اعرتفت فيها حبق الشعب اجلزائري يف تقري مصريه يف 

ذه اللجنة يف حماضر جلسات دورة هلثر ألكننا مل نعثر على ، )215و  214: 2000الزبريي، ( .املضي قدما حنو حل القضية اجلزائرية بطرق سلمية

أوت 18 اليت تناولت موضوع االنتفاضة خالل مداخلة بن طوبال يف جلسة ،1961يف دورة أوت  وال ،1960جانفي/1959لس األوىل ديسمرببطرا

)20C0أ، .و.م(.1961
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Ǌ ȈƳ�©ȏ¦ǂǼƳ�Ƣđ�ŘǤƬȇ�ÀƢǯ�Ŗǳ¦�ƨƟƾȀƬǳ¦�̈°ȂǘǇ¢�ȄǴǟ�ƪ ǔǫ�ƢǸǼȈƷ�ƨȇÂƢŮ¦  االحتالل داخل الواليات وهي اليت

لتؤكد ثانية على امتثاهلا حلكومتها  196010ديسمرب  16لبت نداء عباس الذي دعاها إىل توقيف االنتفاضة يف 

�řǗȂǳ¦�ǂȇǂƸƬǳ¦�ƨȀƦƳ�Ŀ�ƨǴưǸŭ¦�Ƣē®ƢȈǫ�Ŀ�ƢȀƬǬƯÂ�ƨȇ°Ȃưǳ¦  وهي بذلك أكدت أيضا لفرنسا بأن وراء الثورة قوة

اهري اليت أكدت على وعيها السياسي حينما رفضت العنف ضد األوربيني العزل، و تستمد وجودها من  اجلم

والذي يربز من خالل الرسالة املوجهة من قيادة الوالية الثانية إىل  أبرزت مدى تعلقها بسمو  الثورة التحريرية

.)C043أ، .و.م( 1960فيفري  13اجلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية بتاريخ 

  : خاتمة

شهدت الوالية التارخيية الرابعة  خالل الثورة اجلزائرية عرب مسرية الكفاح املسلح حمطات حامسة لعبت دورا 

رئيسا يف السياق العام للثورة برمته، إن على املستوى التنظيمي بإيوائها للمنطقة املستقلة يف قلبها بعد مؤمتر 

ين اإلداري جلبهة التحرير الوطين والتنظيمات اجلماهريية ��1956ƾŭ¦�ǶȈǜǼƬǳ¦�ƢȇȐƻ�ńÂȋ�ƢĔƢǔƬƷƢƥالصومام أوت

تنظيمات قدر هلا أن  تنعش أوضاع الوالية من حيث فاعلية الكفاح املسلح مقارنة بقرنائها خالل الفرتة األوىل من 

ينة عمر الثورة ألجل ذلك سجلت بطولتها بإنشاء فرق كومندو لعبت دور احلسم يف نقل الثورة من الريف إىل املد

، وبالرغم مما سجلته الوالية من انتكاسة عسكرية على املستوى التنظيمي بعد 1957خالل معركة اجلزائر فيفري

�² °ƢǷ�Ŀ�ƨȇǄǯǂŭ¦�Ƣē®ƢȈǫÂ�řǗȂǳ¦�ǂȇǂƸƬǳ¦�ƨȀƦƳ�ƢȇȐƻ�ƪ ǨǌƬǯ¦�À¢1957 وما اجنر عنها من وقوعها عرضة ،

يات الزرق اليت طالت أراضي الوالية ملخططات استنزاف كانت من صنع جيش االحتالل عرب تداعيات عمل

الثالثة،األمر الذي جعل قائدها العقيد بوقرة يستجيب لدعوة عمريوش لعقد اجتماع تنسيقي بني الواليات 

واستحداث هيئة أركان بني الواليات حتول بينها وبني عمليات االخرتاق اليت كانت تطال الواليات،مث التوجه 

املؤقتة مما جعل الوالية برمتها حمل ريبة يف نظر قادة اخلارج، واحلالة هاته  بصياغة حمضر تقصري ضد احلكومة

والقبول بلقاء ديغول يف جوان  »سلم الشجعان«تضاعف هذا الريب  بعد  انسياق جملسها برمته  يف شراك 

رحم  لقاء كاد أن يعصف جبهود أجيال من الكفاح التحرري يف سبيل اسرتجاع السيادة الوطنية، ومن.1960

هذه النكسة جاءت استفاقة الوالية بشكل منقطع النظري، يف إطار حركة زخم كبري اجتاح الضمري اجلمعي 

10.��ƾǿƢĐ¦19  1960ديسمرب.
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أكدت فيها متسكها بقيادة الثورة ممثلة يف جبهة التحرير الوطين  1960ديسمرب 11ري ترمجته بانتفاضة يف للجماه
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