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م على التحوالت السياسية  في 1945تداعيات مجازر ماي المحاضرة األولى: 
 الجزائر بعد الحرب

 

 
م، واصاتت ادداة  استاتعرية س تسيتات ي 1945ماي   8بعد الحوادث التي وقعت في تمهيد:       

معيلجاس القااي ي الرغتقس، التي تعترد عتى ثنيئسس العرل: فرن نيحسس عرتت فسري يبدو ظيهر ي عتى 
اسقتصيد س واسجتريعسس، وكذلك إطالق تراح من لم تر فس م خطرا عتى األمن العيم، ومن نيحسس 

 أخرى أةتتت إلى السجون والرنيفي ةؤوس الحركس الوطنسس من مختتف استجيهيت.
وظن الفرنسسون بأن هاذ  ادجاراتات مان الررأان أن تقااي عتاى سخار نفار مان الحركاس الوطنساس 

 نفصيلسس" عتى حد تعبسرهم، لكن النتيئج جيتت عأر توقعيت م."اد
 تداعيات المجازر على التحوالت السياسية في الجزائر بعد الحرب العالمية الثانية:

نب ااات األعرااايع القرعساااس والرجاااينة الوحلاااسس منيناااتي الحركاااس الوطنساااس إلاااى ناااروة  مراجعاااس      
دصالح والرسيوا  واددميج الذين كينوا ينظرون إلى الحسيبيت الخيطئس، وتحوع الكثسر من دعي  ا

فرنسااي أن ااي األم، إلااى موقااف الرعيةنااس لبقاايت فرنسااي فااي الجعائاار. كرااي أن الرعااتقالت التااي كيناات 
فرنسي ترى فس اي مجايس دتاأيت األصاوات الوطنساس الرعيةناس، تحولات إلاى مرا اع لتعرال الثاوة ، 

ى تبني فكر  استتقالع، بعد شعوةهم بيدحبيط، نتسجس من خالع لقيتات الرنينتسن، وإصراةهم عت
 عدم وفيت فرنسي بوعودهي.

والنقطاااس األهااام التاااي اسااارت الرفااايهسم السااايبقس لتناااايع، كاااون حاااع  اللاااع  الجعائااار  الاااذ       
تعرض أعايؤ  أ ثر من اسر  لتقرع، قد اقتنع أ ثار بأفكاية  الثوة اس، وثبتات مقولاس مصايلي الحايج 

عباايس عناادمي قاايع لاام أثناايت مفيوناايت الااوطنسسن لتكااو ن "حااع  أحبااي  البسااين والحر ااس": لفرحاايت 
"إنني إذا كنت قد وافقت عتى عرتك وأعطستك الثقس، فإنني س أعطساك ناريني التايم، ف نايل عرال 

 سخر  ج  عرتم".
ومصااايلي  عناااي باااذلك التحاااااسر لثاااوة  مساااتحس، وهاااذا التصاااارسم مااان جينااا  حاااع  اللااااع       
، هو الذ  أدى إلى اسنفصيع التيم بسن أعايت أحبي  البسين والحر س، وكين ذلك برنيتبس ونعسرم

م، خيصااااس بعااااد أن أعتاااان فرحاااايت عباااايس وجريعتاااام تكااااو ن "ادتحاااايد 1946جااااوان  2إنتخيباااايت 
م بااأن 1946الااد رقراطي لتبسااين الجعائاار "، ةااام أن عباايس صاارح بعااد خروجاام ماان السااجن تاانس 

   من حسث من ج ي وةوح ي، ألن ي مستقي  من ةوح حع  البسين والحر س.  خطتم السسيتسس لن تتغسر
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لكاان الواقااع كااين عأاار ذلااك، حسااث ظ اارت متغساارات أتيتااسس فااي نظرتاام، خيصااس معيةنااتم      
ألفكاااية حاااع  اللاااع  الثوة اااس، ووصااافم بااايلتطر  األعراااى، تريشاااسي ماااع ات يمااايت فرنساااي لتحاااع  

 بيلتحاسر لثوة  مستحس.
ترثال نقطاس تحاوع أتيتاسس، تاوات بيلنسابس لتعالقايت باسن الفرنساسسن   1945ت تانس  وهأذا كينا     

والجعائاار سن عتااى الرسااتو سن الرتااري واللااعبي، أو العالقاايت بااسن التلااأسالت الوطنسااس فسرااي بسن ااي، 
والتي لم تستطع الرحيفظس عتى مأس  الوحد  الوطنسس الذ  تحقق من خالع تكو ن حع  أحبي  

وكين برنيمجم  رثل الحد األدنى بيلنسبس لرطتا  حاع  اللاع  فسراي  خان أمايني البسين والحر س،  
 الجعائر سن في الحر س واستتقالع.

وةام الرج ودات التي قيم ب اي كثسار مان الرنيناتسن حسا  شا يد  ابان العقاون أحاد مسايجسن      
ت م ماااان أجاااال ةأ  الصاااادغ، وإ جاااايد صااااسغس لتتفاااايهم تسااااتثني الحسيتااااسي1945مااااي   8أحااااداث 

إس أن ذلك لم  جد نفعاي أمايم تبايين الرواقاف ووناوح استجيهايت بعاد هادوت العيصافس، اللخصسس،  
ومحيولس الوصاوع إلاى منصاس الترثسال البرلرايني مان قبال مجروعاس مان اللخصاسيت التاي ةأت فاي 
الرلااااايةكس السسيتاااااسس طر قاااااس لتوصاااااوع إلاااااى تحقساااااق أهااااادا  س  رأااااان الوصاااااوع إلس اااااي بيلررينعاااااس 

ل هااذا الااارأ  عتااى وجاام الخصاااوا فرحاايت عباايس صااايح  فكاار  أحبااي  البساااين والرقيطعااس،  ومثاا 
 والحر س.
أماي بيلنساابس لفرنساي فااإن نظرت ااي لتجعائار لاام تتغساار، ف اي تعتبرهااي قطعااس من اي  جاا  اتااتغالل ي      

بلااتى الوتاايئل والطاارق، مااع الرحيفظااس عتااى تفااوق العنصاار األوةولااي وطغسيناام عتااى الرسااتو يت 
سقتصاايد س والسسيتاسس، وتجسااد هاذا األماار فاي الرجتاار الرايلي الجعائاار  الاذ  أنلاا  اسجتريعساس وا

م، والذ  تكون مان أعاايئم التجاين الريلساس التيبعاس 1945تبتربر  15بروج  األمر الصيدة في 
. وقاد 1944مايةس  7لترجيلر الجعائر س الثالث، وذلك حس  الرعطسيت الرحدد  بروجا  قاينون 

عاااوا أوةولسااي ماان قباال  22ن العنصاار األوةولااي، فبروجباام يااتم انتخااي  ناارن هااذا القااراة طغسااي
 نيخ  مستم. 121000من الرسترسن من قبل  15نيخ  مستوطن، بسنري يتم انتخي    454000

م، فسرااي  خاان انتخااي  الجرعسااس التأتسسااسس الفرنسااسس، فقااد توجاام 1945أوت  17ولروجاا  مرتااوم 
)ترثاال األوةولسااسنل والثينسااس )تااام األهاايليل لصاانيديق  الناايخبون فااي الجعائاار ماان ال سئتااسن األولااى

اسقتراغ، فاي وقات كينات فسام فرنساي تااع أقطاي  الحركاس الوطنساس فاي الساجن، وهاذا فاي حاد ذاتام 
 ين نريني لعدم انععيج ي من النتيئج الرنتظر ، ولم يبق في الرسدان تاوى أنصاية حركاس اددمايج 
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اااو س فااي جرسااع الرجاايلر الرنتخبااس، بحأاام تبنساام فكاار  ماان أمثاايع اباان جتااوع، الااذ  كااين دائاام الع
اتااتعرية س س تعساار أدنااى اهتراايم لتلخصااسس الوطنسااس الجعائر ااس، وإلااى جينباام كااين هناايل اللااسوعسون 

 واسشترا سون، وكالهري نيبع من صرسم فرنسي، وإن اتخذا قيلبي وطنسي جعائر ي.
ةات اندميجسااس كااينوا  ظنااون أن ااي تنيتاا  وقااد كااين اباان جتااوع وأتبيعاام يتلاادقون بأفكااية وشااعي     

الفرنسااي، وأصاادقيت الد رقراطسااس والحر ااس، واسرهااي ماان  -السسيتااس الفرنسااسس، مثاال التوافااق ادتااالمي
اللااعيةات اسن عامسااس التااي لاام تلاافع ل اام أماايم السسيتااس الفرنسااسس الرتعنتااس. فتاام يااترأن اباان جتاااوع 

ون" )مقااار الجرعساااس التأتسساااسس الفرنساااسس فاااي وأتبيعااام أن  ساااتقروا فاااي مقيعااادهم فاااي "قصااار البوةلااا
بية رل، حتى قولتوا بيحتجيجيت كبسر  من الرنتخبسن الفرنسسسن حوع برنايمج م الغر ا ، وقاد كاين 
ار بااي فعااال، تااوات بيلنساابس لتجعائاار سن الااذين لاام  أاان البرناايمج  عباار عاان مطاايمح م، أو الفرنسااسسن 

 بيعتبية  مطتبي مبيلغي فسم.
ل  هؤست بإدميج الرجتراع الجعائار  فاي الرجتراع الفرنساي كتساس، دون أن يتختاى وتتعتق مطي     

الجعائر اااون عااان أحاااوال م اللخصاااسس، وهاااذا تنااايقي صااايةر فاااي منطاااق السسيتاااس الفرنساااسس، واسااار 
منيتاا  ماان نيحسااس أخاارى لرعتقاادات الجعائاار سن وعاايدات م وتاارلست م، ولقااي الرلااروغ معيةنااس ماان 

ذين اعتبروا البرنيمج جر ئي أ ثر مري ينبغي، ومن ثرس تم ةفاام كتساس، ولام الفرنسسسن التسبرالسسن، ال
 يؤ د  توى اللسوعسون.  

وفي مقيبل هذا الرفي من جين  الجرعسس التأتسسسس الفرنساسس ل اذا الرلاروغ، لجاأت الساتطس      
الرسااايجسن استااتعرية س لرحيولاااس ت دئاااس نفااوس الجعائااار سن الثااايئر ، وذلاااك بتظيهرهااي بدةاتاااس متفااايت 

، وصدة عتى إثر ذلاك القاينون الرسارى 1945السسيتسسن الذين اعتقتوا عق  حوادث الثيمن مي  
م، ولكناام لااام ينفااذ كاايمال، حساااث بقااي مصاايلي الحااايج 1946ماايةس  16)قااينون العفااو العاايمل فاااي 

 وسخرون من منينتي حع  اللع  الجعائر  في السجن.
السسيتااسس الجعائر ااس صاادوة قااينون العفااو العاايم نصاارا كبساارا، وقااد اعتباارت بعااي التلااأسالت      

الاذ  ةأى باأن تسيتاتم الررناس كينات هاي السابسل   ،خيصس التسيةات الرعتدلس، مثل الحع  اللسوعي
وعراال لااذلك دعي ااس كبساار  فااي محيولااس مناام لرحااو الصااوة  القيترااس التااي ظ اار ب ااي  لصاادوة القااينون،

، حساااث لعااا  فس اااي اللاااسوعسون دوةا بااايةنا إلاااى جينااا  1945أثنااايت الحاااوادث التاااي شااا دت ي تااانس 
 الستطيت استتعرية س.
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ومااان مظااايهر التبااايهي براااي توصااال إلسااام اللاااسوعسون مااان عرااال فاااي صااايل  القااااسس الوطنساااس،      
افتتيحسااس بعنااوان "نصاار  1946ماايةس  21تصاادة صااحسفس الحر ااس النيطقااس بيتاام الحااع  بتااية   

ساان م فرحاايت عباايس"، وأ اادت الصااحسفس أن اللااسوعسسن مسااتم مطتقااي السااراح ماان ب 300مااعدوج، 
 ينوا هم صينعوا القراة، لكن النصار لتاد رقراطسسن جرسعاي، و ارى اللاسوعسون باأن م واثقاون مان أن 
النصر تسأون عيمال جديدا يدعم استحيد الرثرر بسن كل الجعائر سن، أوةولسسن كينوا أو مساترسن، 

نوا معي مستقبال أفال.  لسأو 
من الرسايجسن السسيتاسسن الاذين أطتاق  130ين الحع  اللسوعي قد نظم حفال اتتقبل فسم وك     

تااراح م، وهااذا فااي محيولااس مناام دنالااس اللااأول التااي كيناات تحااوم حولاام، فااي عاادم تبنساام لتقاااسس 
ترتقم لتععريت الوطنسسن الاذين دفعاوا ثران الوطنسس، وكذا تصحس  ونعم اللعبي، وهذا عن طر ق 

يمن م مااع اللااع  الجعائاار  بيعتباايةهم األبطاايع الااذين تعتااق الجعائاار عتااس م سميل ااي، الحاوادث، وتااا
ومن هؤست فرحيت عبيس الذ  كين ينظر إلسم اللسوعسون عتاى أنام ةماع  جا  اتاتغاللم فاي ظال 
هذ  الظرو  السسيتسس التي تتطت  تغسسر الرفيهسم مان أجال كسا  الارأ  العايم الجعائار ، كراي أن 

معتدس في مطيلبم إلى أبعد الحدود، وهذا مي يؤمن بم اللسوعسون، ةام التبيعد   فرحيت عبيس كين
 التيم بسن اديديولوجسس الريةكسسس والتفكسر التسبرالي لعبيس وأنصية .

وقاااد خااارج فرحااايت عبااايس مااان الساااجن وهاااو  حتااام بتكاااو ن هسأااال تسيتاااي لجر وة اااس جعائر اااس      
مرتبطااس بيلجر وة ااس الفرنسااسس، وهااذ  األفكااية الرنيقاااس ألفكااية حااع  اللااع  بسناات أن الجعائاار سن 
الااذين تبنااوا تسيتااس ادصااالح لاام  سااتطسعوا اتااتسعي  الاادةس القيتااي، ولاام  سااتطسعوا تف اام معنااى 

بيلنساابس لفرنسااي التااي ةأت فس ااي وتااستس لااار  الوحااد  الوطنسااس ماان نيحسااس،  1945  مااي 8حااوادث 
والدفع بحع  اللع  إلى الن ي س من نيحسس أخرى، ألنم في ةأ  فرنسي ومان وةائ اي   يوتأ سد تتطت 

 الرستوطنون،  رثل الخطر األ بر بري  ستوج  الحد من نليطم.
لصاحسفس "ةتايلس الجعائار" األتابوعسس الصايدة  بتاية   وتأ سدا لرفيهسم عبيس السسيتسس، صارح      
وتاعني قيئال: "إنني نعود إلى الحسي  لنؤكد أن أيديني نقسس من أ  دم سدمي، وفاي   1946ميةس    14

أن نرفاااع ةؤوتاااني ولساااني خااايئفسن، إنناااي لعتاااى ثقاااس باااأن مواطناااس جعائر اااس، ولرلريناااي محتساااي، وحأوماااس 
ةخيت أحسن مري  فعتم أفال النوا  في بية ر، وهذا هاو محتسس، تو  توحد الجعائر سن، وتحقق 

 برنيمجني".
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وماان خااالع هااذا التصاار  ،  حاايوع فرحاايت عباايس أن ينفااي عاان نفساام صاافس الرلاايةكس فاااي      
، و ؤكااد عتااى أن من جاام السسيتااي الرسااتقبتي يترحااوة حااوع تثبساات ال و ااس 1945مااي   8أحااداث 

الجعائر ااس، وذلااك بختااق كسااين تسيتااي ياادمج بااسن الرواطنااس الجعائر ااس والخاااوغ لت سرنااس الفرنسااسس، 
 م من خالع األحداث الالحقس.وهذا مي ثبت فلت

وهأذا ظ رت الرعركس شرتس بسن الوطنسسن الجعائر سن، بيلنظر إلى جرتاس األفكاية الرطروحاس      
عتااى الساايحس السسيتااسس، فقااد كااين هناايل اتجااي  معتاادع وسخاار ثااوة  ياادعو إلااى استااتقالع، وهااو مااي 

رتااي لتثااوة  الرسااتحس تاانس أفاارن مؤشاارات إ جيبسااس فااي مجرت ااي عتااى عرتسااس التحاااسر النفسااي والع
   م. 1954

 مراجع المحاضرة: -
، بحااث مقاادم 1954 -1940تااتسرين قر اار ، تطااوة استجااي  الثااوة  والوحاادو  فااي الحركااس الوطنسااس الجعائر ااس  -

لنساال شاا يد  دكتااوةا  العتااوم فااي التااية   الحااديث والرعيصاار، إشاارا  أ.د يوتااف منيصاار س، جيمعااس الحاايج لخااار، 
 .2011 -2010السنس الجيمعسس 

 وأنظر أ اي:     
داة الغاار   الطبعااس الرابعااس، ل،1945 -1930 لوطنسااس الجعائر ااس )الجااعت الثيلااثأبااو القيتاام تااعد ر، الحركااس ا -

 .1992ادتالمي، بسروت،  
 1986أحرد الخطس ، حع  اللع  الجعائر ، الطبعس األولى، الرؤتسس الوطنسس لتكتي ، الجعائر،  -
بنسيمسن تطوةا، مصيلي الحيج ةائاد الوطنساس فاي الجعائار، ترجراس الصايدق عراية ومصاطفى ميناي، منلاوةات   -

 1999الذكرى األةلعسن لالتتقالع، الجعائر، 
، ترجراااس عباااد القااايدة بااان 1954 -1900الجساللاااي صاااية  ومحفاااول قاااداا، الرقيوماااس السسيتاااسس فاااي الجعائااار  -

 1987ائر، حراث، الرؤتسس الوطنسس لتكتي ، الجع 
عبد الرحمن بن العقون، الكفاح القومي والسياسي من خالل مذكرات معاصر، الجزء الثاني والثالث، المؤسسة  -

 1984الوطنية للكتاب، الجزائر، 

فرحات عباس، حرب الجزائر وثورتها )ليل االستعمار(، ترجمة أبو بكر رحال، مطبعة فضالة، المغرب، دون  -
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 عودة النشاط السياسي للحركة الوطنية الجزائريةالمحاضرة الثانية: 
 

عليي قياس    1946مياس   16صادقت الجمعية التأسيسيية الرنسسيية الىليي ييم  ي    مدخل:     
العر  العا  علي المساجين، يأطلق سناح المعتقلين السياسيين الجزائنيين "ينحات عبا ، مصالم 
الحيييا "ب ى عيييا عييياا العرييي  الألييياما، عيييادت الحيييزاإ السياسيييية الجزائنيييية  ليييي ال  ييي س مييين جا يييا، 

الماضيم، لنه يا اذتيات لهرسي ا ءسيماد جا ياة، مين ءجيا السيماح ل يا  مماسسية  مسترياة من دسى 
سأليياط ا الأليينعم، مالييا ااذحيياد الييابمقناطم للبيييا  الجزائيين  بزعاميية ينحييات عبييا ، الحن يية ميين 

 ءجا استصاس الحنيات الابمقناطية بزعامة مصالم الحا ، ىغينعماب

 :طبيعة التحوالت في الحركة الوطنية الجزائرية)*( 

 :(M.T.L.D)الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية  -1
 8حزإ الألعب الجزائين  ءسرسي ب  عيا حي اد   ءسس عقب العر  الألاما،  حيث ىجا ءسصاس     
متندد ن بين م اصلة سألاط ب السن ، الا  ذمنس ا عليي،، ى يين الهيزىل  ليي الميياا   1945ما  

الخيينا التييم م ه ييا غااشعييا الأليينعم ميين التحيين  علييي ساييا  عالسييية  بقييية الحييزاإ السياسييية 
ىاسيي ، ىلنيييه ب ءخييينا قييينسىا  عييادة ذألييي يا حيييز  ب ذحييت اسيييب جا ييا عييي   حن يية استصييياس الحنييييات 

 الابمقناطيةب

مين  13، عياد  ليي الجزائين  ي   1946ءىت  11ى عا خنى  مصالم الحا  من السجن  ي        
نإ ما هة الجزائن،  حيث ءعلن سيقية زمالئي،  الميين د ياغين، سرس الأل ن، ىءقا   قنية ب زسيعة، ق

حسين الح ل، ءحما مزغهة، محما خيضن، عن ذأسيس حن ة استصاس الحنييات الابمقناطيية ييم 
، ى ييا  عيياا الحييزإ  ايييا قيييا  جمعييية ذأسيسييية جزائنييية ةات سيييادة، مهتتبيية 1946شيي ن ءوتيي  ن 

لييب مصييالم  جييالد الجييي ي الرنسسييية عيين الجزائيين، علييي ءسييا  ااقتيينام العييا  دى  ذمييييز، ىطا
ىإعييادة الساضييم التييم استزعييت، ىذعنيييب التعليييب، ىعيي دة المسيياجا  لييي سأليياط ا الييا هم المعتيياد،  ييب 

، ليتتبيييين ينيييينة اسييييتقالل الجزائيييين عيييين طنيييييق 1946سيييي يمبن  10قيييينس ااشييييتنا  يييييم استتا ييييات 
لجزائين  لالشيتنا  ييم جب ية ىاحياة ذجمي  صهاد ق ااقتينام، سايضيا بيالع دعي ة الحيزإ الأليي عم ا

 الألي عيين ىااذحاد الابمقناطم للبيا  الجزائن  ىالعلماد ىحن ة ااستصاسب



ىلقا استاد ينحات عبا  من ةلع ىقنس عا  ااشتنا  يم عاه ااستتا ات ذجهبيا لالصيااا       
 ا  متأوا مسبقا من  مصالم، ىيم سرس ال قت  م بعام الرنصة لحن ة ااستصاس، ىس ما لس، 

يأليييا مصيييالم ييييم ااستتا يييات، ى التيييالم  بقيييي ىحييياه ييييم السييياحة، ىذليييع عيييم طبيعييية الصيييناعات 
 الحز يةب

ى ما  ا  مت قعيا، شينعت ااداسة ييم الويل ىالتياليس، ينيا  ء  سييم الحياوب العيا  للجزائين      
ييييم  يييا مييين ىعييينا  ذنشييييص مصيييالم، ىسيضيييت ااداسة الرنسسيييية بييياىسعا ائحتيييم حن ييية ااستصييياس 

 15مقاعيا مين مجمي م  05ىسايفب ىستيجة ل اه ااجنادات لب ذحينز حن ية ااستصياس  ا عليي 
مقعاا،  حيث سجص المنشح   اآلذية ءسماشعب  المين د ياغين، جميال دسدىس، مسيع د ب قياى  مين 

تبقيية يقيا عمالة قسهايهة، ءحما مزغهة ومحما خيضن من عمالة الجزائين، ءميا المقاعيا العألينة الم
ييياز بالماسييية مه ييا المسييتقل   الييا ن  اييياى  التعيياى  ميي  الرنسسيييين ىذاييياعب ااداسة الرنسسييية، ىييياز 

 الألي عي    مقعا نب

 يالجزائن العاصيمة دس  ييي، ءىضيام  1947ييرين   15ى عا ةلع عقا الحزإ اجتماعيا  ي        
 الجزائن ىخن   القناسات التالية 

 ا  ساس علي، حزإ الألعب سا قام اصلة الهألاط السن  ال -1
 مماسسة الهألاط العلهم ىالألنعم عن طنيق حن ة ااستصاس -2
 ب(O.S)  سألاد مه مة سنية عس نية عنيت ييما  عا  المه مة التاصة -3
شييياس  الحييزإ ييييم ااستتا يييات البلابيية ىذحصيييا يي يييا علييي جميييي  بليييابات  1947ىيييم عيييا       

ب برز  ا يم الميا  التيم ليب  يتم ن مين ذقيابب منشيحين بلابة ىل 110الجزائن ذقنيبا حيث ياز يم 
 يي ا ل  ااداسة ااستعماسية حالت دى  ةلعب

صيياد  البنلمييا  الرنسسييم علييي ائحيية  صييالحات سييميت ييمييا  1947سييبتمبن  20ىيييم  يي        
 عا بي"دست س الجزائن"، لنه، سيم من قبا الحزاإ الجزائنية لسي، عبياسة عين  صيالحات عامأليية 

 لب ذنض حتي جماعة المعتالين  جماعة ينحات عبا  مالالب

ىيم عاا الصاد قال ينحات عبيا   "   عياا القياس   لييس  دماجيا، ييم حيين ءسي، بسيعي ل       
ب     الع، ىع  ليس  ذحادبا  القاس المنغ إ يي،، ىليس يي، شمد دبمقناطم  النغب من ءس، يم 



حييث بأخيا بييا ميا بعايي،  الييا الخينا، ىعي  قياس   بيال زمن التحنس الع ييب، ىعي  لييس ذقياميا،  
شتصية ى ال ءصيالة، مييت ا ذياإ ييي، الحيياةببب  سي، يقيل اسيتبال سلسيلة ةعبيية  سلسيلة حا ابية 

 ذقياسا يعال"ب  

 1948ى م جب عاا الاست س ءعلن عين  جيناد استتا يات جا ياة ييم الجزائين ييم شي ن ءينييا      
الجزائن  المهص ص علي، يم عاا الاست س يقنس حزإ حن ة استصياس الحنييات استتاإ المجلس 

الابمقناطية المألاس ة يم عياه ااستتا يات لنين السيلاات ااسيتعماسية  قييادة الحياوب العيا  ماسسييا 
 33ءلقيت القيبم عليي  - اا التزىين  ما ذجم  المصادس العن ية ىالجهبية علي ةليع–سابجال  

منشحا قبا التص يت، ىيا ن الماسخ بحم بي عزيز  أسي، عياي بهرسي، جي   95منشحا من مجم م 
عيياه ااستتا ييات ىشيياعا الأليينطة الرنسسييية  ما هيية عها يية ذايياسد منشييحم حن يية ااستصيياس ىذبحييث 

 عه ب يم  ا حم   ا ال سائاب

ل ييياا ليييب ذرييينز ااستتا يييات  ا عليييي يييي ز عييياد قلييييا مييين منشيييحم حن ييية ااستصييياس ىااذحييياد      
 بمقناطم للبيا  الجزائن  ىالحزإ الألي عم الجزائن   حيث  است الهتيجة  اآلذم الا 

 سائبا 41ااداسة  -

 س اإ  09حن ة ااستصاس  -

 س اإ  08ااذحاد الابمقناطم  -

 سائب  02المستقل    -

 سائبا، سصر ب من الرنسسيينب 120علما  أ  المجلس التأسيسم بضب 

مويييادسة  1948ءىت  21ىس ييينا ل ييياا التزىيييين الراضيييص قييينس ءعضييياد حن ييية ااستصييياس  ييي        
ءىت ميين العييا  سرسيي، ذييبع ب  27القاعيية سايضييين ااشييتنا  يييم ءبيية مهاقألييات  عييا ةلييع ىيييم  يي   

  ءعضاد ااذحاد الابمقناطمب    

ليابمقناطم لقا ءسيس ينحيات عبيا  ىسياقي، ااذحياد ا االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري: -2
 ما هيية سييايف، ىلييب ذنيين ليي، سرييس الألييعبية التييم  1946للبيييا  الجزائيين  يييم شيي ن ءينيييا 



واست لحباإ البيا  ىالحنيية سغيب ء  بنسامجي، ا بتتليف  اليينا عين مااليب بييا  الأليعب 
ميا   8 ، لنين ينحيات عبيا  اعتبين ء  حي اد  1943ييرن   10الجزائن  الصادس يم 

امييت ب ييا عهاصيين ميين حييزإ الألييعب ياذتيياذ ا ينسسييا ةسيعيية مييا عييم  ا موييامنة ق 1945
ىحلت حن ة ءحباإ البيا  ىالحنيية ىعليي عياا السيا  قينس ينحيات عبيا  عيا  م اصيلة 

 العما ال طهم جهبا  لي جهب م  مهاضلم حزإ الألعب الجزائن  داخا حن ة ىاحاةب
ذحيييت عهييي ا  "ءميييا  ىجييي، ينحيييات عبيييا  سيييااده المألييي  س اليييا  جييياد  1946ىييييم ءىل ميييا       

جنيمية ااسيتعماس ىخياسية ااداسة سيااد  ليي الأليباإ الجزائين  الرنسسيم ىالمسيلب"، شينح ييي، سياسيت، 
، ىس ييينا لعميييية عييياا الهيييااد يهسهيييا سهقيييا مهييي، 1945ميييا   8الجا ييياة مبيييابا ذيييأ نه العمييييق  حييي اد  

العامة ي م  التأويا يننة  الرقنذين التاليتين  " ةا  است يننة ىاحاة ي    ا شمد قا سادت  حياذم
الاع ة  لي التعياى  الرنسسيم ااسيالمم ىذحقيقي،، ىء  ااذحياد ييم الابمقناطيية ىااخياد ييم العاالية 
واسا ىا  زاا  د هم السياسم ال حيا"، "ىا سنيا  دماجا ىا ءسيادا جادا ىا اسرصاا، با سنيا شعبا 

سنيييا دبمقناطييية يتييية ذ ج  ييا الابمقناطييية الرنسسييية  يتيييا  تيي لي ذالقيييف سرسيي، دبمقناطيييا ىاجتماعيييا،
 الع يمة، عاه عم الص سة الوالن دقة لحن تها النامية  لي  عث الجزائن"ب

ىسر ب من خالل عاا ء  ينحات عبا  ىسياق، ما  زال    امه    ضنىسة التعاى  مي  ينسسيا،      
 ما  السا قةبىلنن عاه المنة  أسل إ جا ا متا س، ى عيا عن سياسة ااد 

ىع يييياا قيييينس حييييزإ ااذحيييياد الييييابمقناطم للبيييييا  الجزائيييين  ااشييييتنا  يييييم استتا ييييات الجمعييييية      
مقعياا  11  ىحقيق يي يا سجاحيا  ياعنا يحصيا عليي 1946جي ا   2التأسيسية الرنسسية الالاسية     

 مقعا متصصة للجزائنيينب 13من 

ا  بيينا، ديي   رنحيات عبيا  ىزمالئي،  ليي شين اقت عاه ااستتا ات ييم الجزائين ذأ يياا شيعبي     
عج   شيا ا عليي سياسياة اادميا  ىالمينىجين ل يا، ما يا ن عليي شتصيية الجزائين ىءصيالت ا،  يب 

 عماىا  لي ذحنين مألنىم دست س جا ا بقتنح ذأسيس جم  سية جزائنية، ىءعب ما جاد يي، 

التاصييية ىعلم يييا التييياص   قامييية جم  سيييية جزائنيييية مسيييتقلة اسيييتقالا ةاذييييا ل يييا ح  مت يييا -1
 ذعتنف ب ا الجم  سية الرنسسية



ذنيي   الجم  سييية الجزائنييية عضيي ا يييم ااذحيياد الرنسسييم  اىليية مأليياس ة ىذنيي   العالقييات  -2
التاسجيييية ىاليييايام مييين اختصييياص سيييلاات ااذحييياد ىذألييياس  الجزائييين ييييم مماسسييية ذليييع 

 السلاات 
القاييين ىذألييينف عليييي جميييي   ذتمتييي  الجم  سيييية الجزائنيييية  السييييادة المالقييية عليييي جميييي  -3

 المنايق الااخلية
 تمتييي  ينسسيييي  الجزائييين  الجهسيييية الجزائنيييية ى جميييي  الحقييي   التيييم  تمتييي  ب يييا الجزائنيييي    -4

 ىالع س صحيصب
بمالا ينسسا يم الجزائن ممالا عا  ذقبيا  ي، ح  مية الجزائين ىيتمتي   صيالحيات استألياسية  -5

 يقلب
ا يم الجم  سية الجزائنية، ىي    التعليب ب ما ذن   اللوتا  العن ية ىالرنسسية سسميتين مع -6

  جباسيا يم جمي  مناحل، التم ذجعل ا ح  مة الجزائن يم متهاىل الجمي ب
ذبقي المااس  الم ج دة يم الجزائن يم عاه الرتينة عليي حال يا، ىللح  مية الرنسسيية الحيق  -7

 يم بهاد مااس  ءخنا ذتحما مصاسير ا الح  مة الرنسسيةب
عيينض ينحييات عبييا  عيياا المأليينىم علييي م تييب المجلييس اليي طهم  1946ءىت  9  ىيييم  يي       

الرنسسم، ىلنن الجمعية التأسيسية الرنسسية الالاسية لب ذاسسي،، ىءجيا  ليي ىقيت احيق، ى يالع مهيم 
 ءعضاد ااذحاد  تيبة ءما ا ذقا عن خيبة ابن جل لب

ي دسيت س الجم  سيية النا عية، ىيم ش ن ءوت  ن مين العيا  سرسي،، صياد  الأليعب الرنسسيم علي      
الييا  سييى علييي ء  الجزائيين جييزد ا  تجييزء ميين ينسسييا، ينييا  ةلييع خيبيية ءمييا ءخيينا حتييي  الهسييبة 

 للمعتالينب

لقييا لعبييت الجمعيييية دىسا م مييا مهييا سألييأذ ا عيييا  جمعيةةة العلمةةام المسةةةلمين الجزائةةريين:  -3
 ييا  لييي  اييل  بييين  لييي جاسييب مج  داذ ييا الا هييية ىالالقايييية، ىلييالع ذعنضييت قيادذ 1931

ء يي ن علييي مه ج ييا ييمييا  عييا، يصيياست ذتجهييب التيياخا يييم  1945مييا   8خييالل حيي اد  
المسييائا السياسييية ء هييياد مماسسيية سأليياط ا  ا مييين خلييف السييتاس، ىحصييينت سأليياط ا  عيييا 

ءىت  15الحييي اد  يقيييل ييييم ذحقييييق ماالب يييا التيييم قيييامت ا  ليييي السيييلاات الرنسسيييية  ييي   
 ت يي ا  التص ص علي الهقاط اآلذية يم ما نة خاصة، ىس ز  1944



 ذحقيق حنية التعليب يم المااس  ىالمساجا الحنةب -
 يصا الا ن عن الاىلة ىإعادة الىقاف  لي المساجاب -
 ذحقيق القضاد ااسالمم ىإصالح،ب -

ىمن  ب يقا ءىلت اعتمام ا لتأسيس شب ة ىاسعة من المااس  الحنة يم الما  ىالقينا، ى هياد      
المساجا التم اقت  قباا شعبيا  بينا، ىذ جت سألاط ا الالقايم ىالا هم بتأسييس مع يا ااميا  عبيا 

 (، ىاليا  بعتبين  سجيازا علمييا  بيينا اسيتعاد للجزائين س ضيت ا 1947الحميا بن  يادبس  قسيهايهة )
المويينإ الالقايييية  اسييتقبال، للاييالإ الجزائيينيين الييا ن  يياس ا ميين قبييا   يياجنى   لييي مصيين ىذيي سس ى 

من ءجا العلب ىالمعنية، ياستااعت الجمعية ء  ذرنض سرس ا  قاييا علي الساحة الجزائنية آسياا  
 بنئاسة الأليخ محما البألين اابناعيممب

 8ذمييز عياا الحيزإ بهألياط، النبيين عقيب حي اد   :(P.C.A)الحزب الشيوعي الجزائري  -4
المعيييتقالت مهيييا عيييا  ، ى يييا  الأليييي عي   قيييا ءطليييق سيييناح ب مييين السيييج   ى 1945ميييا  
، يعادىا منة ءخنا لمماسسة سألاط ب السياسم،  حيث  اس ا يم ءى  ق ذ ب ىخاصة 1942

ييييم ينسسيييا،  حييييث لعبييي ا دىسا  بيييينا ييييم ذييياعيب المقاىمييية ضيييا ااحيييتالل الهييياز ب ءميييا ييييم 
 لييي مصيييالم الحييا  ىينحيييات عبيييا   1945ميييا   8الجزائيين ييييهس ب ىج يي ا ذ مييية ميياامنة 

 عب  العمالد للماسيابىغينعما، ىىصر  
 8ىمن ج ة ءخنا ىاصا الحزإ الألي عم الجزائن  ذأ يا سياسة اادميا  حتيي  عيا حي اد       
يييم الجزائين خيبيت آمييال الأليي عيين ى يهيت ل ييب ء   1946ى 1945، لنين استتا يات 1945ميا  

اا الحييزإ بيياء ءسصيياس عيي  1946الجزائيينيين ليين بمهحيي ا ءصيي اذ ب ليياعاة اادمييا ، ىيييم ءىاخيين عييا  
بوينى   عم الألمد من سياست ب ااساماجية، متأ نين  الحاا  السيا قة، ياسيتااع ا ء  ب سيب ا 
عادا معتبنا من المهتنطين، خاصة عهاما ءدخيا الحيزإ ذعيا الت جا ياة عليي بنسامجي،، ىءصيبص 

  ايا قيا  جم  سية جزائنيةب

 ميييا  اسيييت شييياحات ىخنجيييات الحيييزإ الأليييي عم الجزائييين  ىسياسيييت، ااست ازيييية  ييياعنة لييياا      
الي طهيين الجزائيينيين صصمصييالم الحييا  ىينحيات عبييا صص، ىميي  ةلييع عهياما ءصييبص  ييا ميين مصييالم 
الحيييا  ىينحييييات عبيييا  ضييييحابا اجييينادات قمعييييية، يهس ميييا لييييب  تييينددا يييييم التحيييالف ميييي  الحييييزإ 

قصينة لمصلحة المة الجزائنية   ا، ىمن  ب سعي الحزإ الألي عم  الألي عم الجزائن  ىل  لماة



الجزائن  من ج ت،  لي ذهقية الج اد، ىشنم يم   عاد العهاصن التم اذ مت بني  شعاسات معادبة 
للحن ييية ال طهيييية الجزائنيييية، ى  ييياا الصييياد ذتليييي عمييياس ءىزقيييا  عييين مهصيييب،  يييأمين عيييا  للحيييزإ 

يل سقابت، )النهراسالية العامة للعميال(، التيم ذم هيت مين الت غيا ييم الألي عم الجزائن ، ىذرنغ لتهأل
 ب  1الىساط العمالية، س اد يم ينسسا ءى يم الجزائن

 مراجع مساعدة:)*( 

، ط 1954حتي ءىل س يمبن  1830محما الايب العل  ، م اعن المقاىمة الجزائنية من عا   -
 ب1985الىلي، داس البعث، قسهايهة، 

، 2حمن بين ابيناعيب العقي  ، النرياح القي مم ىالسياسيم مين خيالل ميا نات معاصين،   عبا الين  -
 1984الماسسة ال طهية للنتاإ، الجزائن، 
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 دبتب
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 ب2007الماب عات الجامعية، الجزائن، 

جيي ا  غليسييبم،  يي سة الجزائيين، ذنجميية عبييا اليينحمن صيياقم، الييااس المصيينية للهأليين ىالتنجميية،  -
 1966القاعنة، 
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 المحاضرة الثالثة: بروز معالم العمل المسلح  )المنظمة الخاصة(

تعتبر  لمنظمنرا لمصة را  تش تلرمسل  خررع  هةئر  ماسيرا طسةطرسا ت ظسرا تبظر   برر    مدخلل:     

لالطتقالش كا ف  طنى يجب  هذه بقوة لمخالح، غس   ن لكتلةفاة كةن ئ با قةطسا مع جةش لمذين 

لمنخعحا تهي لمظاةيا لمطبسعسا لمتي كةن يجب  ن تظتاي باة كعن مام  نوح كبس  في إعالن لمثورة 

، تممرن تنة رل لمربع  1947ش تلمت ريبةت لملةقا عب  كل لمت لب لمرو ظي  ظرذ طرظا تعك لألعنة

 نن كةن مام توجه طسةطي في ح كا لالنتصةر معح يرةت لم ينق ل سرا تتصعرسام عرن معنارم مارذل 

تتل ي  معنظةئعسن  نة طسمون مه لألث  لمتظمسم جةء بةمظتةئج لمتي ال تحن  عقبةهة  ن قتل تتعذيب 

 م.1954خس ة لممفةح لمو ظي حسث طستأه  إعالن لمثورة لمتح ي يا إمى ناةيا طظا لمخعبي في  

 شرةرت كتةبرةت لمنر رل لمع بري لميبسر    ن  :البوادر االولى لبخايات العمل الشبه عسدرر      

برر تا لمعنررل لمعخررم   كةنرر  ب ليةترره  رر  حرريب لملررعب لمجيلئرر   عظرر  عقرر ه  رر تن ل فرري يرروم 

بإجنةع لمحضور ععى تأطسس مجظا هة ا بةمتموين لمعخم     عر  ععسارة تق ر  24/07/1938

)لمعجظرا لمصضر لءو تلمترري بر ترهة كونرر  ) مجظرا شرنةش إف يقسررة مععنرل لمثررور  و حسرث لهتررةرت 

 جنوعا  ن لألعضةء ععى ر طام  حن   ةمب ت  رطعته إمى ب مسن قص  لمت رب ععى لطرتعنةش 

 .لألطعحا

منةنسررا ت تمرر  ماررة عظةيررا كبسرر ة ممظاررة  رر ف لمخررعطةت لألجنوعررا  ررن لطررتقبع  هررذه لمنتقرر       

نارةء لمعالقرا إ ة بع  لمح ب لمعةمنسا، تبذمك فضع  لمعجظا  إمى رجأت لمب  في  وئوع لمتخعس  

 ،ف يقسرةإتح ي  شنةش كث  لمتيل ة     خأما  يطةمسة لمتي مم يمن  وقفاة إومي تجاتاة نحو تم،  عاة

فضعول لالطتن لر  ،تطي جسالمي ، ثةش بعقةطم رلجف لمعجظا   خيوميبع    ن إالترغم كل ذمك 

رغرم  عةرئرا رئرسس لمحريب  صرةمي لمحرةة مفمر ة  ،تلالطتفةمة  رن متش لمنحرور ،في لمنحةتما

 . ن لمحيب تإق ل ه تهو طجسن ععى فصل  عضةء هذه لمعجظا ،لمتعةتن    لألمنةن

مرى إلمعتةن كةنتة ت عولن  ،ةب ت  ظمنا لمجسش لمثة نكنة ظا ت  ظمنتةن طنستة بنظمنا لملب     

ن تتضةف  جاومهة متأطسس  ظمنا عخرم يا تمرون  قبل  ،ع م لالمتحةق بصفوف لمجسش لمف نخي

 .لمنخع قةمرة ععى رف  مولء لممفةح 

تذمك م، 1943 -1942فق  تأطخ   ظمنا شبةب بعمور طظا  ،ععى شاةمة  حن  يوطفي بظةء  ت     

تلعتبرر ت لمنعجررأ ل  ررن  ،تقرر  ل تررةات بقرر رة لمتظمررسم تلماسمعررا ، حنرر  بعررواملمبتحرر ي   ررن 

ةن  ررن بررسن هرر الء تكرر ،ذين طررسقةت ون لالطررتعنةرمعررفضررل لأل تلمننرر  ،معنضررطا ين لمخسةطررسسن

حنررومة  ؛ل حنرر  يوطررفي ،حنرر   حخررة   لمحررةة ش شررةمي، ، تعنررةرة رشررس  :لمنظةئررعسن كررل  ررن

 .ه تنآمع لب ت

لمفررر ق ت ،كنظمنررا لمظخررةء لمجيلئ يررةت معنالجرر  ،لمع يرر   ررن لمتظمسنررةت كنررة  ناررة ئررن      

تكةنر  مارة  ،طال سا فق  كةن  ر س هة ت ةقتاة  ة لمملةفا لإل ،لمنخ حسا تلم يةئسا تلمنوطسقسا

ألجررل ذمررك كعفرر  تحرر ة لمصرر لم لمصة ررا باررة ت ،طرربوعسا تنلرر ة  ، ررحسفا شررا يا : ررحسفتسن

 .ب   ن متر لمطبةعا بةمعة ناجاية هة ا بةمط الء ععى سبةالطت
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الء ععرى بعر  لألطرعحا لمصفسفرا  رن سقر ر قرةمة هرذل لمتظمرسم لالطرت ،م1944 ت   حعوش طظا     

كععر  هرذه  ،بنلةركا كل  ن لحن   حخرة  ت  حنر  يوطرفي ،  يمسالألت لالنجعسييالمنعخم لت 

عنعسرا تنفرذت  ،لم شةشرةتالء ععرى  خ طرةت تقظةبرل ي تيرا تعر م  رن ستلالطرت ،لمعنعسا بةمظجرةح

قةمهرة لمنظةئرل تقر   ،  يمسرا حصع  فساة لمنظمنا ععى شرةحظا  ،ه ى طنس  بعنعسا لالطت ملم 

 .  حن  هنسخا

 -15  تن  ماة يو ي  ح كا لالنتصةر معح يةت لم ينق ل سا عق تإنشاء المنظمة الخاصة:      

 ظةئرعساة ، تفسره تقر ر إنلرةء  ظمنرا بحضور ع م كبس   رن  ،بن يظا لمجيلئ  1947فسف    16

تعسن ععى ر طراة  ،"تح  لطم "لمنظمنا لمصة ا ،تتومى لمتحضس  مععنل لمثور  ،شبه عخم يا

 .  حن  بعواملم ممفةءته تتمويظه لمخسةطي لمعةمي

بفرت  فر تع تهاليررة عبر  كةفرا لمتر لب لمررو ظي  لالنتلرةرعنعر  لمنظمنرا  ظرذ تأطسخراة ععررى      

 .ت ريب  كب  ع م  نمن  ن لمنظةئعسنمضنةن تجظس  ت

ه لمنرري ن حررةش متن تممررن   ئرر ، تجرر   حنرر  بعررواملم هسيررا  ركررةن عة ررا معنظمنرراتمقرر       

، 1949ةئل حخسن آي   حن  إمى غةيا ، فتومى رئةطتاة نةئبه ت خ تش  ظطقا لمقب ول عته لمنانا

 . 1950ثم تومى  خ تمستاة  حن  بن بعا إمى غةيا  ةر  

قة ر   ، فقر قتظةع لمنظمنا لمصة ا بأن لممفةح لمتح ر  يجب  ن يمون ثرورة شرة عاتنم ل ال     

 :نة يعيب

تطبسقسرا هة را بحر ب تتيتير هم بنعطسرةت عخرم يا نم يرا تتر ريب لمنظةئرعسن لمنجظر ين   -

 . لمعصةبةت

 . جن  لألطعحا تش لئاة  ن ملهل لمو ن تهةرجه  -

ألن حر ب لمعصرةبةت  ،لمصرحةر ت، لمجبرةش، لماةبرةت، لموميرةنتح ير   ظرة   لمتر ريب تهري:  -

 .تتطعب  ع فا  بسعا لألرض

، فأنلرأت  جارية هة را معتعر ف تلإل رالع  ةت تم  لمنظمنا لمصة را  هنسرا مالطرتعالكنة      

بةعتبرةرهم لألعرسن لمتري  ،تمتعقرب لمصونرا ،ععى تح كةت لألجاية لمعخم يا تلمبومسخسا لمف نخسا

 . ة لمخعطةت لمف نخساتعتن  ععسا

بررل قة رر  بعرر ة  ،مررم تتوقررف لمنظمنررا ععررى  خررتوى تظمررسم هسةكعاررة لطررتع لمل معمفررةح لمنخررع      

لمتي تعوم  طبةباة إمى حةجا لمنظمنا لمنةطا معنةش مل لء ت ، شا هة عنعسا ب ي  ته لن ،عنعسةت

 . لمخالح

تلطتطةع   ن تف ض  ،تعخم ية مق  نجح  لمنظمنا لمصة ا في تموين لمنظةئعسن طسةطسةت     

 .لإلهالصت، ومهة با   تقةمس  نضةمسا كةمطةعا، لمف لءتج

فري حةمثرا تبخرا لملراس ة  1950 ةر   18 تلطتن ت في  ملء  اة اة إمى غةيا لكتلةفاة في     

 . ن   ف لمخعطةت لمف نخسا

 : ريدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  المنظمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةتع

، هر فاة (Organisation spécial, secrète paramilitaire) هي  ظمنا ط يا شبه عخم يا

  لعتنرر ت ععررى هسمررل هررةص مقسررر ،لمف نخرري لالطررتعنةرلمتحضررس  مبرر ء لممفررةح لمنخررع  ئرر  

عخم    ح م، ط عةن  ة تم لنتقةء  عضةئاة  ن لملبةب تواع عب  تقخسم جا لفي ت ،بو ضت 
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 1000 سريلن لمقروى، فضرن   رة بررسن هرتالش ل خرأما لمنرتعطش مصروض  ع كرا لمتح ير ، رغرم 

 . ظةئل 1500ت

تق  قةش  حن  بوئسةف بصصوص تأطسخاة  نه  ن شأن هذه لمنظمنا  ن تعس  لمثقا إمى نفو       

 قرةش:فقةطرم عبع م لمتلمسك في لمحر ب،   رة كر يم نح لف تط بسن، تتضنن بةمتةمي ع م لاللمنض

 ".هررررررر  غسررررررر  إمقرررررررةء لمصطررررررربآةمة لمنخررررررر تمون يقررررررر تن  هسررررررر ل شرررررررسية هرررررررةهم لمخررررررر"

م  ثظررةء لنعقررةم ثررةني  رر تن  محرريب لملرررعب 1947فسفرر    15تأطخرر  لمنظمنررا فرري تمقرر       

فري  حرل كرةن  عمرة معنظةئرل طري  ومروم  عسرةني، تقر   ظحر   ةبعرة شربه  ،لمجيلئ   فري بعمرور

ة، كنة  ع لمن تن  لألتمويا  طىعخم  ، ذل هسمل هة ا بةممفةح لمنخع  لمذ  يعتب   طةط ة  حتو  

 .لالطررتقال يرر م  إمررى تحقسرر  م، ت لمررذ يرر لمررذ  يعرر  لمخرربسل لموحسرر  لمررذ  ال  ،مععنررل لمنخررع 

ع م  ح تم يت لتح بسن  نا لمصة ا تلمل تظمسنة  اعقة، ذليذك  لم لئ  عنةر  الح  ن لمنظمت     

 . رررررر  لالطررررررتق لر حرررررروش لألمررررررف فرررررري ناةيررررررا فترررررر ة لمتأطررررررسس ، ظةئررررررل 1500ت 1000

املم  انا إنلةء هذه لمظولة لمتي ب ات ععى ي ه إذ يعتب   رن ق   طظ  لمن تن  إمى  حن  بعوت     

حخرسن  :هرمةم بةهتسرةر  خرةع يه فري لمنانرا، تظه ععى ر   لمنظمنا قسخاة، تعظ  تعسس ب ا   ط

بةش ت  عنةمارة ت ،لمع  بذمك مجظا لألربعاتنةئبه  خعوم بوقةمتم، فآي   حن ، لأل سن مبةغسن، ت

م إمرى جةنرب لمعجظرا ضرلمتري ت ،ة تلرمسل لمعجظرا لمقسةميرا معنظمنراإمرى غةيرا إعرةم ،من ة طرتا  شرا 

 :هم ، عضةء آه ينو 5) طتا لم بةعسا

  حن  بن بعا  خ تش عنةما ته لن -
  حن   ةرتك  خ تش عن لمعة نا ت ة جةترهة -

  حن  بوئسةف  خ تش عنةما قخظطسظا -

 لملعفب  لمقةمر لمجسالمي   رب عخم   ت خ تش عن  ظطقتي لمما ة ت حن  ع -
 حخسن آي   حن  نةئب لم ئسس ت خ تش عن  ظطقا لمقبةئل -

 .لمتسط  ش عنةما لمجيلئ  لمعة نا  تسجا تجسالمي رقسني  خ ت -
ذمررك فري لمب ليررا منخرع ، تعر لم مب ليررا لمعنرل لت لمنظمنررا ععرى عةتقارة  خرر تمسا لإلمقر   هرذت     

قوة ذلت تموين عخم  ،  نلةءإجل  ن   ،متحةق باةلال لم لغب في بوئ  ش ت  مععظص  لمنجظ 

 هي: هض  مولجبةتتلمذ  

 . لهتسةرهحتى يتم  مال تحةنن يصض    -

  ملء لمقخم. -

 .عررررررررررر م لمخررررررررررررنةح مرررررررررررره بنارررررررررررةمرة لمتظمررررررررررررسم فرررررررررررري لموقررررررررررر  لمررررررررررررذ  يلررررررررررررةء -

بعرر   ن يعقررن لمنبررةم   ،وتطبسقرريتيصضرر  لمن شرر  مترر ريب شرربه عخررم    مثررف )نمرر  ،      

 ،لمنتفجر لتتلطرتعنةش لألطرعحا ت ،بة لالنضر، كنة يجب  ن تتوف  فسه رتح لمخسةطسا تعقسظ ة  عنق ة

 ظفخي، ت إمرلك  عظرى لمخر لمتيلن تلالقو ، لمقتظةع لاللجةعا ت تلمصحا، لم  ظه يختوجبتهذل 

 .طررررررررررررررررظا 30 ن ال يتجررررررررررررررررةتا عنرررررررررررررررر  كررررررررررررررررل  ررررررررررررررررظام مرلكررررررررررررررررة تة ررررررررررررررررة، تإ

مقسر ، فقر  قة ر  لمنظمنرا  تخسس قولع  ت ين، يصضعون إمى نمةم تبع   ن يتم لهتسةر لمنجظت     

 يلررربه لمتمررروين لمعخرررم   فررري لمجسرررول لمظمة سرررا فررري ذمرررك  ،تصرررةذ  طرررعوب لمتجظسررر بةلمصة رررا 

عنعول في لمجرسش  لمذين كةن  عمنام ق  ،لمنمونسن ععى لمت ريبعتنةم ل ععى لمنل فسن تل ،لموق 

 .لمظمة ي لمف نخي
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 شررررررررةركول فرررررررري لمحرررررررر بكنررررررررة  ن  عمررررررررم لمنجظرررررررر ين فرررررررري لمنظمنررررررررا لمصة ررررررررا      

كةن هذل لمتظمسم يصض   نة جععام يمتخبون فظون ح بسا، تهة ا ح ب لمعصةبةت، ت ،لمفستظة سا

لمفصررسعا، ت كررةن يوجرر  فة ررل بررسن ت ،نصررف لمنجنوعررا، لمنجنوعررا :يتنثررل فرري ،مظمررةم ه  رري

ررة ععرى  برر ت لألهرر متلرمسالت، بحسرث ال تعرر ف    تلرمسعا شررسي ة عرن لمتلرمسالل   ى، تهرذل حفةظ 

 .لمخ يا

سن حخسن ستعتم    ئهقسةمة لألركةن منحن  بعواملم، تبع   كةن هذل لمتظمسم  عتن  ععى عا ت     

نثل في لمنجنوعرا، لمنت ،قةم بوئ  هطا ج ي ة معتظمسم لمعخم   م، تلمذ 1949عةم  ي   حن آ

 .لمنف اةلمفصسعا ت

 : ظاة ب تر هةص،  ثلإمى جةنب لمتظمسم لمعخم  ، كةن  توج  شبمةت تقوم كل ت     

متري ينمرن هتسرةر لمنالجر  لمخر يا للت انتارة هري  Réseau de Complicité شربما لمتول ر  -

 .صةب  مألطعحا تلمذهس ةإع لم  إهفةء لمنظةئعسن باة، ت

تصررةالت ت انتاررة هرري شرر لء  جاررية لالRéseau de transmission  تصررةالتشرربما لال -

  مةن هصةئسون في ح تم لإل اةيل ف ععسطتعنةماة، تلتلمت ريب ععى 

ظةبرل لمنتفجر ة تترومى عنعسرا  رظ  لمقت  D’explosion  Réseauشربما  ت قخرم لمنتفجر لت  -

لإلشر لف   طرظ  قر ، ت رن لمنارةم غس هرةماجو سرا، مرلطرا تقظسرةت لمتص يرب تلبظوعساة لمنح قا ت

 .ععساة إمى بعحةة جسالمي

 لإل رررالع متعررر ف تمترهرررة لت Réseau de Renseignement تلالطرررتعال ةشررربما  -

قرروم بنعةقبررا ت ةلأل ظسررا لمف نخررسا، كنرة  ناررععرى نلررة  تتح كررةت لألجاررية لمعخرم يا تلإلملريررا ت

 . تطررررررررررررة  لمنظةئررررررررررررعسنت  لقبررررررررررررا كررررررررررررل تحرررررررررررر ك  لرررررررررررربوه فرررررررررررري  ،لمصونررررررررررررا

ررة معترر ريب لمعخررم        حسررث تئررع  ك لطررا معترر ريب لمعخررم    ،تتئررع  لمنظمنررا ب نة ج 

تحوم حوش لطرتص لم  طرعحا لمقترةش لمفر م ، حر ب لمعصرةبةت، تتاع  رن  ة،مرط 12كةن  تضم 

فر لم لمنظمنرا   ن عر م  لطرتظتج لمنبةحرث لمف نخرسا  هرالش تقرةري   نت .نخصا 50تعك لمم لطا 

لمتي كةن  تضم ثرال  ةرا )لمنف ةقةمإمى خعم تبنة  ن لمم لطةت كةن   ، قةتل 2000كةنول حولمي 

 .و+ لمقةئ فصةئل

 :تكةنول يواعون ععى لململ لمتةمي ،تكةن لمنجظ تن يصضعون إمى نمةم مقس  ت ةرم     

 .نصررررررررررررررررف لمنجنوعررررررررررررررررا تتررررررررررررررررأمف  ررررررررررررررررن رئررررررررررررررررسس تتخررررررررررررررررعا  عضررررررررررررررررةء 

 .لمفصرررررررررررررررسعا تهررررررررررررررري تتمرررررررررررررررون  رررررررررررررررن  جنوعرررررررررررررررا  ت عررررررررررررررر ة  جنوعرررررررررررررررةت 

رغم لمنتةبعرةت تلمنحةكنرةت تلمنضرةيقةت لمنخرعطا  (O.S) ق  لطتطةع  لمنظمنا لمصة ات     

رلت منسالم   طخا عخرم يا، تمرون بنثةبرا عضةئاة،  ن تض  لألطس تلمنظطعقةت تلمتصو ععى 

لمذ  طوف تعتن  كةن  سالم جسش لمتح ي  لمو ظي، تهمذل  ةر لمعخم   معثورة لمتح ي يا، تلإل

 عتبرةر مع تمراتإعرةمة لال ،طرتعنةريالمخرسط ة لالم  رن ععسه جباا لمتح ي  لمرو ظي متصعرسا لمربال

 . لمجيلئ يررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا

ععى  ة متنته لممتةبةت  بظةء  م:  1950-1948اإلرهاصات األولى الكتشاف المنظمة الخاصة      
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حسث ي ى لمنجةه   ،تبةيظ  ل رلء حوش قضسا لكتلةف لمنظمنا لمصة ا  فق ،لمتةريصسا لمنتظوعا

 رر ف لمنصررةب لت لمف نخررسا ترر تب  بعنعسررا  ررن ن لمبرر ليةت لألتمررى الكتلررةفاة  عنررةر بررن عررومة 

هروة  رن إللمتي هةجم فساة  ظجم لم هرةم بخرمسم ة تنتسجرا مرذمك لمتحر  بعر  ل ،طوي لني بوجنعا

  رة  حنر  برن بعرا ت حنر  يوطرفي  ،حتى ال يعقى ععسام لمقرب  ،لمظمةم في عيلبا تطمسم ة بةمجبل

حسث لطتعنل  ،مو1949 ف يل  5) مى عنعسا ب ي  ته لنإلالكتلةف تعوم  لن ععى  ن حقسقا فس ك

 رجرةش لمتحقسر كةنر  بنثةبرا لمر مسل مر ى  ،طقط   ظاة قطعا  راس ة ،لماجوم حقسبا ق ينا  ظفذت

حسررث عثرر   حرر  ئرربة   ، ول ررعا لمتحقسقررةت  تنتسجررا مررذمك تنرر ،ا إثبررةتلمررذين جنعوهررة كوطررسع

 ،ي لمحيب ععى حقسبا قرةم بنصرةمرتاةتسلسا منظيش  ح   ظةئعلمل  ا لمقضةئسا هالش حنعته لمتف

تبرذمك ترذك  تطرسعا  ،تنثع  فري غسرةب قطعرا لمرير ،هلعت ئتتفي  حةتمته مفتحاة تج   عوبا 

مستأكرر   ن لمعنعسررا قرر  مبرر ت  ررن  رر ف حرريب ح كررا  ،لإلثبررةت لمترري لشررتال ععساررة قبررل شرراور

 .لالنتصةر معح يةت لم ينق ل سا

حسث ي ى  ن لمنر رب لمعخرم   معنظمنرا لمصة را عبر   ،بوملتم فسذهب عمس ذمك  ة عن       

تحخرب شراةمة  م،1950طرظا  لمف نخرسا  ظسراي هرو  رن قرةم بملرف ذمرك مألجارية لأللمقةمر جسالمر

 ،فري كتةبره "عب  لموهرةب شرالمي"لمتي نقعاة لمبةحث  ،لمطسب  خعم قةئ  لمنظمنا لمصة ا في تبخا

تذمك هالش لجتنةع عق ه  ظةئعي تعرك  ،به عخم   بةمح تل بخمسم ةنه تم لكتلةف نلة  شإف“

فصرر ة ععررسام فجررأة  ،عخررم  لمشربه يررا متر لر   ضررنون ك لطررا لمترر ريب لمجارا فرري  قبرر ة لمق 

طرا لمتري تحترو  ععرى شر ح ترةركسن لمم ل ،ف تل  رن   ة ره إنفنة كةن  ظام إال  ،ش  ي ف نخي

 .عن ح ب لمعصةبةت تكسفسا تطبسقاة تلفي

م ب ليا  فوش 1950 ةر   18مق  شمع  عنعسا تبخا لملاس ة يوم  اكتشاف المنظمة الخاصة:     

نجم )لمنخو، حسث لتصذت قسةمة لمنظمنا ق لرل بتأميب  ح   ظةئرعي لمنظمنرا لمنحعسرسن تهرو عبر  

 لمقةمر هسةر  )لمن عو رحسمو، مع م لنضبة ه، تإهالمه بولجب لمطةعرا تلالمتريلم، تممرن لمعنعسرا

لمترري قةمهررة ميرر تل  رر لم ع فرر  لمفلررل، بعرر  هرر تب لملررصا لمنطعرروب تلتصررةمه بةملرر  ا 

لمف نخرسا، تلعت لفره مارة بأطر لر لمنظمنرا تهطر  عنعارة تهسمعارة لمتظمسنري، لأل ر  لمرذ   حرر   

 عبر    ا هيت  ركةن لمح كا لمو ظسا، حسث بر  ت عنعسرا  طرةرمة  مثفرا منظةئرعي لمنظمنرا 

 ن   ف لمخعطةت لالطتعنةريا.كة ل لمت لب لمو ظي  
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