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>  ُملَّخْص  <<

ربية خالل السنوات األوىل الندالع الثورة اجلزائرية مرحلة هامة يف تاريخ العالقات اجلزائرية المغربية، شهدت عالقة جبهة التحرير الوطين ابلمملكة المغ
حرير الوطين عرفت هذه المرحلة بمرحلة النضال المشرتك واليت تمزيت بتكثيف االتصاالت والتشاور فيما بني زعماء المقاومة المغربية وقيادة جبهة الت

اعيها تثوير حركة المقاومة المغربية، وتفعيل مرشوع التنسيق مع الثوار اجلزائريني وذلك من أجل إيجاد صيغة مشرتكة لتوحيد اليت استطاعت بفضل مس
الفرنسية لالتفاق مع القيادة المغربية حول مرشوع  اإلدارةالنضال السيايس والعسكري بني البلدين، والذي أثمرت جهوده ومساعيه احلثيثة إىل جلوء 

الل، وعودة الملك محمد اخلامس من منفاه وحصول المملكة المغربية عىل استقاللها لتصبح بذلك قاعدة خلفية هامة يعتمد عليها الثوار االستق
حل عالقة جبهة التحرير الوطين ابلمملكة المغربية شهدت مرحلة هامة من مراوقد توصلت الدراسة إىل أن  اجلزائريني يف تموين ودعم الثورة اجلزائرية.

والتشاورات فيما بني زعماء المقاومة المغربية وقيادة  تمزيت بتكثيف االتصاالت  واليت النضال المشرتك خالل السنوات األوىل الندالع الثورة اجلزائرية، 
الثوار اجلزائريني وذلك جبهة التحرير الوطين، هذه األخرية اليت استطاعت بفضل مساعيها تثوير حركة المقاومة المغربية وتفعيل مرشوع التنسيق مع 
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نُرشت هذه الدراسة يف دَّورِيُة كَان الْتَّارِْيخية 

لألغراض العلمية والبحثية فقط، وغري 

مسموح بإعادة النسخ والنرش والتوزيع 

 ألغراض تجارية أو ربحية. 
 



   
  

 
 
 

 
 

 خالل مرحلة النضال المشرتكالعالقات اجلزائرية المغربية 
 ��א�א�

    

١٦٨  . .  .   
   –    –    

َمةُ    ُمَقدِّ
إن المتتبــع لمســرية العالقــات اجلزائريــة المغربيــة المعاصــرة 

ـــوفمرب ـــورة الفـــاتح ن ـــدالع ث ـــد  ١٩٥٤منـــذ ان يقـــف بكـــل وضـــوح عن
ـر  المنحــىن اجلديــد الــذي مــزي طبيعــة العالقــات بــني جبهــة التحرـي

يف  اجلزائريـةملكة المغربية، حيـث أدى انـدالع الثـورة الوطين والم
ظــل تطــور المشــكلة المغربيــة إىل إتاحــة إمكانيــة التحــام الكفــاح 
ــوج هــذا  ــني البلــدين ضــد االســتعمار الفرنيســ، وقــد ت المســلح ب

، ١٩٥٦الكفـــاح المشـــرتك بحصـــول المغـــرب عـــىل اســـتقالله عـــام 
ريـر الـوطين ليصبح بذلك قاعدة خلفيـة يعتمـدها قـادة جبهـة التح

يف تمــوين ودعــم الثــورة اجلزائريــة. وعليــه فــإن الغــرض مــن وراء 
هــذه الدراســة هــو توضــيح طبيعــة العالقــات اجلزائريــة المغربيــة 
والمحطات البارزة اليت ربطت بـني البلـدين خـالل مرحلـة النضـال 

 ).١٩٥٦-١٩٥٤المشرتك (

 : النشاط الثوري ب جبهة  بوادرأوالً
  لكة املغربيةالتحرير الوطني واملم

  االتصاالت األوىل-١/١
ا يف مســرية احلركــة الوطنيــة ا جديــدً منعطًفــ ١٩٥٤يعتــرب عــام 

اجلزائرية عىل صـعيد العمـل السـيايس وأسـلوب الكفـاح الـوطين، 
ـر بشـــكل عـــام منـــذ هـــذه الفـــرتة مـــن نفقـــد ا تقلـــت حركـــة التحريــ

التعددية احلزبية إىل نظام اجلبهة القائدة اليت تجمعت من خاللهـا 
مختلف القوى الوطنية وفق نظرية سياسية وعسـكرية واضـحة 
قائمــة عــىل االســتقالل الــوطين التــام واعتمــاد أســلوب الكفــاح 

الــذي تجســد مــع والدة المنظمــة الثوريــة الــيت حملــت  ،)١(المســلح
اسم جبهـة التحريـر الـوطين وبيـان والدتهـا المتمثـل يف بيـان أول 

ــوفمرب  ــذي اختصــر حصــ١٩٥٤ن ــوطين ، هــذا األخــري ال يلة النضــال ال
وطرح كل الوسـائل المتاحـة إلخـراج إيديولوجيـة احلركـة الوطنيـة 

  .)٢(من مرحلة التنظري إىل طور التنفيذ والتطبيق
، انطلقــت ١٩٥٤ففــي الســاعة الواحــدة مــن ليلــة أول نــوفمرب 

الرصاصات األوىل لثورة التحرير الكربى كما كان مخططـا لـه مـن 
الشـعبية فيهـا والتحـق آالف مـن واتسع نطاق المشاركة  )٣(قبل

الشبان المتحمسـني بصـفوف جـيش التحريـر يف ميـادين القتـال،  
كما بدأت األحزاب واجلمعيات والشخصـيات المـرتددة تـنظم إىل 

ا ا جديـدً وبذلك حـازت الثـورة نفًسـ ،)٤(الثورة الواحدة تلوى األخرى
ا ا جغرافية متسـعة واهتماًمـومشاركة جماهريية متألقة، وأبعادً 

 .)٥(اا مزتايدً ا دوليً وعطفً 
  

ـ مـــن دول المغـــرب العـــريب الـــيت  لقـــد كـــان المغـــرب األقىصــ
، حيـــث أثـــر ذلـــك يف عمـــق ١٩٥٤وصـــلها صـــدى ثـــورة أول نـــوفمرب 

ا يتضـامن معهـا ومــع المجتمـع المغـريب الـذي راح حكومــة وشـعبً 
، واســـتطاعت قيـــادة الثـــورة مـــن جهتهـــا أن  )٦(الشـــعب اجلزائـــري

ـــرتد ـ حـــاجز اخلـــوف وال د ودفعـــت ابلمناضـــلني الالجئـــني يف تكرســ
قواعد الشمال المغريب إىل المطالبة ابلثورة، كما عرب قادة حـزب 
االستقالل يف الداخل    واخلارج عن عظمة احلدث وتفاجئهم عـن 

حيـــث أبـــدوا  ،)٧(انـــدالع الثـــورة اجلزائريـــة بقليـــل مـــن اإلمكانيـــات
ـر الــــوطين وتنســــيق   اهتمــــامهم لالتصــــال بقيــــادة جبهــــة التحريـــ
ـــر  ـــورة يف اجلزائ ـــات المســـلحة المشـــرتكة بهـــدف دعـــم الث العملي
ـز موقــف المغــرب التفــاويض مــع فرنســا يف نفــس الوقــت،  وتعزـي

عــىل ذلــك تمــت عــدة اتصــاالت بــني الطــرفني يف المرحلــة  وبنــاءً 
) أو مــا نســميها ١٩٥٦-١٩٥٤األوىل مــن انــدالع الثــورة التحريريــة (

نتسـاءل عـن الغـرض ولنا هنا أن . )٨(بمرحلة النضال المشرتك
ـــادة جبهـــة  ـــني قي ـــيت تمـــت ب تلـــك االتصـــاالت األوىل ال مـــن 
التحرير الوطين وقادة حزب االستقالل المغريب يف المملكة 

  )؟١٩٥٦-١٩٥٤المغربية سنوات (
ـر الــوطين يف االعتبــار األهميــة  لقــد وضــع قــادة جبهــة التحرـي
ــورة، ــة إلمــداد الث ــة كواجهــة غربي  االســرتاتيجية للمملكــة المغربي
ـــور وتهريـــب لألســـلحة  واعتمـــدوا قســـمها الشـــمايل منطقـــة عب
وتـــأمني للنشـــاط العســـكري مركـــزين يف مخطـــط عملهـــم عـــىل 

، يف وقت كانـت )٩(مسألة التنسيق مع العناصر الوطنية المغربية
فيه قيادة جبهة التحرير الوطين تعاين من مشـكلة التسـليح الـيت  

لســـنوات كانـــت مـــن أهـــم الصـــعوابت الـــيت واجهـــت الثـــورة يف ا
. فقبـــل أن تفجـــر ثـــورة الفـــاتح نـــوفمرب تنـــازل )١٠(األوىل النـــدالعها

عن حصته من األسلحة إىل بالد القبائل بنيـة  )١١(الوهراين القطاع
أن هذا القطاع يمكنه أن يدبر بعض األسلحة من الريـف اخلاضـع 

، فـتم جمـع ســتة ماليـني سـنتيم أنـداك القتنــاء اإلسـباينللحكـم 
. ورغم ذلـك )١٢(وء احلظ لم يتم احلصول عليهااألسلحة    واليت لس

لم يتأخر القطاع الـوهراين عـن موعـد تفجـري الثـورة بمـا لديـه مـن 
حيـــث توجـــه الســـيد محمـــد  ،)١٣(األســلحة واإلمكانيـــات البســـيطة

إىل المغــرب لالتصــال  )١٥(والســيد العــريب بــن مهيــدي )١٤(بوضــياف
قامــة ابلــوطنيني المغــربيني يف تيطــوان والنــاظور، وذلــك قصــد إ

شــبكة لالتصــاالت وجلــب األســلحة إىل المنطقــة اخلامســة الــيت  
  .)١٦(كانت تفتقر إىل األسلحة

ومـا يمكــن مالحظتـه مــن خـالل هــذه اللقـاءات واالتصــاالت 
األوىل اليت قام بها قادة جبهة التحرير مع قـادة حـزب االسـتقالل 
يف الشمال المغريب أن الغرض منهـا هـو محاولـة كسـب موقـف 
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مـن أجـل القيـام  )١٧(زعيم حزب االسـتقالل المغـريب عالل الفايس 
بثورة منسقة يف كل من اجلزائر والمغرب، وابلفعل أتمـرت جهـود 
الوفد اخلاريج المتواجد يف القاهرة من إقنـاع عـالل الفـايس ببـدء 
الكفــاح المســلح يف المغــرب، كمــا دافعــت الســلطات المصــرية 

اصـر عـالل الفـايس بدورها عن هذا اخليار، واقنع بـه جمـال عبـد الن
ــــايس واعــــدا إايهمــــا ابلمســــاعدة  ــــن عمــــه عبــــد الكبــــري الف واب

  .)١٨(العسكرية
أحلت قيادة الثورة اجلزائرية والسـلطات  ١٩٥٥ويف  بداية عام 

المصــرية عــىل عقــد جلســة عمــل مــع عــالل الفــايس وعبــد الكبــري 
بعد التأكد من مـواالة حركـة المقاومـة لهمـا، وذلـك مـن  الفايس 

ركــة المقاومــة المغربيــة وتفعيــل مرشــوع التنســيق أجــل تثــوير ح
ويف هذا السـياق تأكيـد لمـا جـاء يف قـول  ،)١٩(مع الثوار اجلزائريني

ـــذيب ضـــابط المخـــابرات المصـــرية عـــن هـــذا االجتمـــاع  فـــتيح ال
يناير  ١١"قمنا بعقد اجتماع مساء يوم  اجلزائري المغريب حيث قال:

لة ومحمد بوضياف بمزنيل، حضره كل من األخوة أحمد بن ب ١٩٥٥
والعــريب بــن مهيــدي وحســني آيــت أحمــد عــن الكفــاح اجلزائــري، 
والسيد عالل الفايس وابن عمه عبد الكبري الفايس عـن مـراكش، 
ـــراكش وضـــرورة   ـــاح ابجلزائـــر وم ـــه موقـــف الكف استعرضـــنا خالل

 –تنسيق العمل بني اجلبهتـني. وبعـد موافقـة كـال الطـرفني قمنـا 
ض كيفيـة تنشـيط حركـة الكفـاح ابسـتعرا –السلطات المصـرية 

ـ وتحويلهــا مــن كفــاح فــردي إىل حــرب عصــاابت، حيــث  المراكيشـ
ــرأي يف  ـ حــاجتهم إىل الســالح، واســتقر ال أبــدى اجلانــب المراكيشـ
نهايــــة االجتمــــاع عــــىل قيامنــــا بإمــــداد كــــال اجلــــانبني اجلزائــــري 

  .)٢٠(والمراكيش ابلسالح..."
 فتح احلدود المغربية للثوار اجلزائريني-١/٢

وابلفعــل فقــد وصــلت البــاخرتني القــادمتني مــن اإلســكندرية 
وفـاروق  )٢١(١٩٥٥مـارس  ١٨عرب البحر عىل مـنت اليخـت دينـا بتـاريخ 

يف شــهر جــوان مــن نفــس الســنة محملتــني ابألســلحة والــذخرية 
احلربية والمتفجرات، فتم إفراغها من طرف المناضلني اجلزائريني 

 ،)٢٢(اظور ابلريف المغـريبوالمغاربة يف "كاب دي أوي" ضوايح الن
حيــث أخــذت قيــادة اجلبهــة نصــيبها مــن األســلحة بمعــدل الثلتــني 
بينما كان نصـيب المملكـة المغربيـة الثلـث كمـا كـان متفقـا عليـه 

  وقد شملت الشحنة اليت حملها اليخت دينا ما ييل: ، )٢٣(من قبل
  
  
  
  
  

 مراكش اجلزائر
 ر ٣٠٣بندقية  ٩٦ ر ٣٠٣بندقية  ٢٠٤
 رشاش برن ١٠ ر ٣٠٣رشاش برن  ٢٠

 خزنة للربن ١٢٠ خزنة للربن ٢٤٠
 كأس إطالق  ١٦ إطالقكأس   ٣٤

 ر ٤٥بندقية رشاشة تومي  ٣٢ ر ٤٥بندقية رشاشة تومي  ٦٨
 ر ٣٠٣طلقة  ١٨٠٠٠ ٣٠٣طلقة  ٣٣٠٠٠

 طلقة للربن ٨٢٥٠٠ ر للربن ٣٠٣طلقة  ١٦٦٫٥٠٠
 كبسولة طريق  ٢٠٠٠ كبسولة طريق  ٤٠٠٠
 .٣٦قنبلة يدوية ميلز  ١٤٤ ءعلبة كربيت هوا ٥٠

  
لقد عرب عالل الفـايس يف إحـدى خطبـه عـن ابتهاجـه للتوصـل 

"ولقـد   إىل مثل هذا االتفاق دون أن يوضح حيثياته وبنوده بقوله:
كنت سعيدا يوم نظمت أنا واألخ عبد الكبري الفـايس يف القـاهرة 
وابن بلة وخيضر وبوضياف اسرتاتيجية العمل العسكري وجـيش 

ير، وحينمـا أرسـلنا الـذخائر للمغـرب واجلزائـر... وحينمـا نجحنـا التحر 
ـــدخلها يف  يف سياســـتنا مـــع إســـبانيا، وأصـــبحنا يف مـــأمن مـــن ت

  .)٢٤(شمال المغرب وتضامنها مع الفرنسيني"
ـر الــوطين عــىل اجلهــة الغربيــة  وإىل جانــب نشــاط جبهــة التحرـي

ها من المملكة المغربية فإن احلكومة المغربيـة قـد فتحـت حـدود
ـــدانا لتـــدريبهم ـــة مـــن أراضـــيها مي ـــدأت )٢٥(للمجاهـــدين جاعل ، إذ ب

ـــريني والمغـــربيني يف  ـــني المناضـــلني اجلزائ ـــادة المشـــرتكة ب القي
التوعية والتوجيه الثوري لتجنيد الوطنيني وتنظيمهم وهيكلـتهم 
يف خالاي وأفواج وكتائب وتدريبهم عـىل األسـلحة وفنـون القتـال 

فجــــرات والتمــــريض والعــــالج وحــــرب العصــــاابت واأللغــــام والم
ـــدان المعـــارك واســـرتاتيجيتها  ــل ودراســـة مي والتمـــوين والتموـي

، ويف هـذا )٢٦(وطرق مرور القوافـل المعبئـة ابألسـلحة عـرب احلـدود
ـ الغـــويت أحـــد  ـــد الكـــريم حســـاين المـــدعو اليســ الصـــدد يـــذكر عب
المناضلني الفاعلني يف اجلبهة :" كانت قوافل األسلحة المختلفـة 

مـــن المنـــاطق اجلبليـــة يف  طلـــق عـــىل ظهـــور البغـــالالمحمولــة تن
الريف المغريب، حيث وجـدت الثـورة اجلزائريـة تأييـدا الحـد لـه مـن 
ـــاب نقطـــة زوج  ـــم تمـــر عـــرب احلـــدود بعـــد اجتن طـــرف الســـكان، ث

لتتوجــه يف  األخــري نحــو مغنيــة، وبعــد وصــول األســلحة   ،)٢٧(بغــال
ـر وكانــت تشــمل أساســا عــىل   تــوزع عــىل مجموعــات جــيش التحرـي

  .)٢٨(مسدسات ورشاشات وأسلحة وذخرية من كل عيار
وممــــا زاد يف قــــوة تضــــامن احلــــركتني اجلزائريــــة والمغربيــــة 

الـيت انـدلعت بمنطقـة الشـمال القسـنطيين  ١٩٥٥أوت  ٢٠أحداث 
تضــامنا مــع الشــعب المغــريب يف الــذكرى الثانيــة خللــع الســلطان 
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يعـربوا محمد اخلامس ونفيه إىل مدغشقر، فـرأى قـادة الثـورة أن 
وعـن تضـامن الشـعب  )٢٩(عن أصالة العروبة واإلسـالم يف اجلزائـر

اجلزائري مع الشـعب المغـريب يف محنتـه وإيمانـه الراسـخ بوحـدة 
  .)٣٠(وتضامن الشعبني الشقيقني يف الرساء والضراء

تأسيس لجنة التنسيق ب جيش ثانًيا: 
  التحرير الجزائري وجيش التحرير املغر

 افهادلتنسيق وأهميالد جلنة ا-٢/١
بعد أن تقوى نفوذ الثورة اجلزائرية واحتدمت األزمة المغربية 
الفرنسية، بدأت مالمح الرؤى التحريرية تتوحـد، وأوضـحت بعـض 
الظروف الدولية والمعطيات السياسية أهمية تكريس الوحـدة 
يف الكفـــاح ضـــد العـــدو المشـــرتك، وضـــرورة العـــودة إىل مبـــادئ 

تفويت الفرصـة عـىل مخططـات اإلدارة العمل الثوري الوحدوي و
ذلــك أن احلاجــة الملحــة للســالح فرضــت عــىل قــادة  ،)٣١(الفرنســية

التحرير المغاربة واجلزائريني ضـرورة التنسـيق والتعـاون مـن أجـل 
حيــث أســفرت   ،)٣٢(فــتح اجلبهــة المغربيــة لــدعم الثــورة اجلزائريــة

كــل تللــك اللقــاءات  واالتصــاالت األوىل المتعــددة الــيت جــرت يف  
، من تيطوان والناضور بني السيد عيل الدريـدي (محمـد بوضـياف)

وأحمـــد بـــن عبـــد القـــادر (العـــريب بـــن مهيـــدي)، ومجموعـــة مـــن 
المجاهــدين المغاربــة اللــذين مثلــوا القيــادة العســكرية الميدانيــة 
المتواجــدة يف مدينــة النــاظور عــىل ضــرورة تكــوين جلنــة مشــرتكة 

ـر اجلزائـــري وجـــيش لتنســـيق العمـــل المســـلح بـــني جـــيش التحر  يــ
ـر المغـــريب ـ . وهكـــذا قامـــت القيادتـــان بتأســـيس "جلنـــة )٣٣(التحرـي

ــوم  ـر المغـــرب العـــريب" ـي ـ ـــة  ١٥التنســـيق جلـــيش تحرـي  ١٩٥٥جويلي
ــــاظور اخلاضــــعة إذ ذاك للســــلطات  ــــة الن وقــــد  اإلســــبانيةبمدين

وضعت هذه اللجنة قوانينها، وحددت أهـدافها يف وثيقـة وقعهـا 
بوضــياف والعــريب بــن مهيــدي، وعــن عــن اجلانــب اجلزائــري: محمــد 

اجلانــب المغــريب: عبــد اللــه بــن عبــد الــرحمن الصــنهايج وعبــاس 
  )٣٤(.المسعيدي

وقـــد خولـــت هـــذه اللجنـــة المعلـــن عنهـــا لنفســـها صـــالحيات 
، وحــدد القــرارات المناســبةواســعة يف التــأطري والتنظــيم واتخــاذ 

لهــا مؤسســوها األهــداف والمبــادئ والقــوانني الــيت تســريها يف 
ـــود م ـــاق كـــرس أســـس العمـــل المشـــرتك، وشـــمل تســـعة بن يث

 أساسية وهي: 
تتألف جلنة التنسيق جليش تحريـر المغـرب العـريب مـن أربعـة    -١

 أعضاء: 
جزائراين ومغربيان، محمد بوضـياف والعـريب بـن مهيـدي عـن 

 اجلزائر، عباس المسعيدي وعبد الله الصنهايج عن المغرب.

ألســبوع دون تحديــد تجتمــع هــذه اللجنــة رســميا مــرتني يف ا   -٢
 التاريخ.

 تتخذ قراراتها ابألغلبية المطلقة.   -٣
 ا.تستغرق مدة الرئاسة لكال الطرفني خمسة عرش يومً    -٤
 يتناوب األعضاء عىل الرئاسة حسب ترتيب أسمائهم.  -٥
 يمتاز الرئيس برتشيح صوت إضايف آخر عن اآلخرين.  -٦
 يف حالة تغيب أحد الطرفني ينوب عنه صاحبه.  -٧
ـــة  -٨ ـــني   يكـــون للجن ـــان حســـب االتفـــاق ب ـــب وأمـــني يتعين كات

 األعضاء.
عمل كاتب اللجنة وأمينها هو التنسـيق والتعـاون فيمـا بـني   -٩

حركـــة المقاومـــة المغربيـــة وحركـــة المقاومـــة اجلزائريـــة يف 
 .)٣٥(جميع الميادين

  
كاتبـا ، )٣٦(وبمقتىض هذا التنسـيق انتخـب عبـاس المسـعيدي

ت عملها التنسـيقي الـذي للجنة ومحمد بوضياف أمينا لها،    وبدأ
شــمل ميــادين االتصــاالت والدعايــة والتــدريب وإنشــاء المراكــز 
العسكرية،  ووضع خطـط مشـرتكة داخـل القطـرين الشـقيقني، 

تعهــدت فيــه قيــادة  ،)٣٧(وعممــت اللجنــة اتفــاق تقاســم األســلحة
المقاومة يف المغرب االلزتام بـنص مكتـوب تتعهـد فيـه بتسـليم 

ــريني بمعــدل الثلثــني بينمــا أيخــذ األســلحة إىل المجاهــدين  اجلزائ
وكذا مساعدتهم عىل تكوين مراكز رسيـة  ،)٣٨(منه المغاربة الثلث

يف منطقة كبدانة وبـين يزناسـن وابخلصـوص يف منطقـة الركـادة 
وأحفري المجاورة للرتاب اجلزائري، كما تعهـدت المملكـة المغربيـة 

يبهم مـن عىل مساعدة اإلخـوان اجلزائـريني ابلرجـال عـىل نقـل نصـ
األسلحة والذخرية احلربية من اجلهة الشـمالية الرشـقية المغربيـة 

  .)٣٩(إىل داخل المناطق اجلزائرية
  مجاالت التنسيق واألعمال المشرتكة-٢/٢

لقد تنوعت مجاالت التنسيق واألعمال المشرتكة بني قيـادة 
ـــذ   ـر المغـــريب من ـ ـــادة جـــيش التحرـي ـــري وقي ـر اجلزائ ـ جـــيش التحرـي

، فخـالل هـذه المرحلـة الـيت  ١٩٥٥ة يف جويلية تأسيس هذه اللجن
ـــة وانطـــالق العمليـــات اجلهاديـــة يف  ـــني تأســـيس اللجن تفصـــل ب

أوت  ٢٠، انطلقــت هجومــات )٤٠(١٩٥٥أكتــوبر  ٢الريــف و األطلــس 
للذكرى الثانية خللـع سـلطان  يف الشمال القسنطيين إحياءً  ١٩٥٥

ن  المغرب محمد اخلامس عـن عرشـه، فـرأت بـذلك قيـادة اجلبهـة أ
ابجلزائــر وعــن تضــامنها مــع  واإلســالمتعــرب عــن أصــالة العروبــة 

الشـــعب المغـــريب الشـــقيق يف محنتـــه وإيمانـــه الراســـخ بوحـــدة 
 .)٤١(المغرب العريب الكبري
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أوت  ٢٠ومع تطـور الكفـاح المسـلح يف اجلزائـر بعـد هجومـات 
الــيت كشــفت عــن حاجــة الثــوار الماســة للســالح، كــان عــىل  ١٩٥٥

خلــارج إعــداد شــحنة مــن األســلحة لتــأمني جبهــة قيــادة الثــورة يف ا
، حيـــث تـــم تنســـيق العمـــل بـــني القيـــادتني )٤٢(وهـــران ومراكزهـــا

ــاخرة انتصــار التابعــة  ــة مــن أجــل اســتقبال الب ــة والمغربي اجلزائري
من إحدى  ١٩٥٥سبتمرب  ٢للبحرية المصرية اليت أبحرت صباح يوم 

بية ابلقرب القواعد الرسية يف مصر ابتجاه منطقة الناظور المغر 
، وأثنـاء إبحــار اليخــت يف اإلســبانمـن مدينــة مليليــة المحتلـة مــن 

حاولـت إحـدى القاذفـات  ،)٤٣(المياه الدولية مقابل القطر اجلزائري
الفرنســـية إجبـــار اليخـــت تحـــت تهديـــد اســـتخدام قنابلهـــا للتوجـــه 
لميناء اجلزائر، إال أن تجاهل قبطان اليخت لإلنـذار واسـتمراره يف 

عــن الميــاه اإلقليميــة للجزائــر دفــع الطــائرة لالتجــاه  ســريه البعيــد 
والمكــان المحــددين  ويف الوقــت .)٤٤(للشــاطئ وانتهــى خطــر ذلــك

وصـــــل اليخـــــت إىل اليابســـــة حيـــــث كـــــان ينتظـــــر األخ  محمـــــد 
غـري أن إصـابة محـرك البـاخرة بعطـب اضـطر قائـدها  ،)٤٥(بوضياف

نــاك  لالتصــال ابلقــاهرة، فــتم توجيهــه إىل برشــلونة بإســبانيا، وه
ــذي طلــب  ــد المــنعم النجــار ال تكفــل الملحــق المصــري بمدريــد عب

 ،)٤٦(إلصـالح المحـرك اإلسـبانيةالمساعدة التقنية من السـلطات 
 ١٩وبعد االنتهاء من إصالح العطل غـادر اليخـت برشـلونة بتـاريخ 

يف مكان تفريغ الشحنة وكان  ٢١سبتمرب ليكون يف منتصف ليلة 
الكفيلـة ابلتفريـغ أبمـان وتمـت  اإلجـراءاتجيش التحرير قد اتخذ 

 )٤٧(العملية ابلكامل قبل طلوع الضوء عىل الساعة الثالثة صـباحا
  وقد شملت الشحنة اليت حملها اليخت انتصار ما ييل:

 نصيب المغرب نصيب اجلزائر
 ٧٫٩٢بندقية  ١٥٠ ٧٫٩٢بندقية  ٣٠٢

 ٧٫٩٢رشاش براوننغ  ٢٠ ٧٫٩٢رشاش براوننغ  ٣٠
 خزنة رشاش ١١٠ خزنة للرشاش ١١٠
 ر ٤٥٥طبنجية  ٢٣ ر ٤٥٥طبنجية  ٢٠

 ٧٫٩٢طلقة  ٢٤٠٠٠ مم ٩طبنجية  ٣٤

  
ا ليســاهم بــدور فعــال يف ا كبــريً وهكــذا حقــق اليخــت انتصــارً 

دعم قدرات المناضلني ليبدؤوا الكفاح يف اجلبهة الغربية بـوهران 
. وبفضــل هــذا التســليح اســتطاعت الثــورة اجلزائريــة )٤٨(ومــراكش

ىل العمــل يف جهــة وهــران، اجلهــة الوحيــدة الــيت بقيــت أن تتقــدم إ
 ،)٤٩(ا يف تقــارير العــدوحــىت هــذا التــاريخ توصــف أبنهــا هادئــة تماًمــ

ذلك أن تنسيق العمـل وتسـليح مناضـيل البلـدين جعـل القيادتـان  
. والــيت )٥٠(تســارعان للتحضــري لهــذه الهجومــات الكــربى المشــرتكة

 ٠٢مغـرب العـريب يـوم اندلعت عملياتها تحت تأطري جيش تحرير ال
  .)٥١(يف منطقة الريف واألطلس ١٩٥٥أكتوبر 

ـر للمغــرب العــريب أول منشــور  وأصــدرت قيــادة جــيش التحرـي
لها، يوم اندالع الثورة يف اجلبهتـني اجلزائريـة والمغربيـة، وأشـادت 
فيــه بتوحيــد القيــادة وتجميــع كــل القــادة والمســؤولني يف جــيش  

ري الـذي نجـح يف شـن سلسـلة هـذا األخـ )٥٢(تحرير المغـرب العـريب
ـ  مــن العمليــات العســكرية عــىل مراكــز جــيش االحــتالل الفرنيسـ

ا بــذلك ومقراتــه، ومــزارع كبــار غــالة المعمــرين األوربيــني، محقًقــ
واخلــــوف يف صــــفوف القــــوات  انتصــــارات رائعــــة أثــــارت الرعــــب

االســتعمارية، فتمــرد بســبب ذلــك الشــبان المجنــدون يف فرنســا، 
ــــذهاب إىل مــــ ــــر ورفضــــوا ال ا أســــموه المــــوت األحمــــر يف اجلزائ

 .)٥٣(والمغرب
برقيــة  )٥٤(ويف هــذا الشــأن أرســل الشــيخ الفضــيل الــورتالين

إىل حضـرة الـزعيم عـالل الفـايس  ١٩٥٥أكتوبر  ٠٥من القاهرة يوم 
"أهنــئكم عــىل   يهنئــه فيهــا عــىل هــذا النجــاح المشــرتك جــاء فيهــا:

لمراكشـيني توحيد الكفاح المقدس بني المجاهـدين اجلزائـريني وا
آملني توسيعه وتثبيته، وعلموا أن األجيال تنتظر من التضـحيات 

ا غـري مجـزئ، وإين وموحـدً  ا مسـتقالً المناسبة لـرتث مغربهـا عربيًـ
. ومـــن تـــم أحســـت )٥٥(آمـــل أن تكونـــوا دومـــا القـــدوة الصـــاحلة"

احلكومــة الفرنســية بخطــورة هــذا التنســيق المشــرتك بــني قــادة 
ـر وزعمـــاء المقا ومـــة المغربيـــة، فســـارعت يف فـــتح جبهـــة التحرـيـ

مفاوضــات جديــدة مــع الســلطان محمــد اخلــامس والــيت توجــت 
.                                     ١٩٥٦مارس  ٠٢بحصول المغرب عىل استقالله التام يف 

لك محمد الخامس مساندة املثالًثا: 
 للقضية الجزائرية

لقد تابعت جبهة التحريـر الـوطين تطـورات الموقـف المغـريب 
ووقفت عىل تملـص المغـربيني التـدرييج عـن خيـار مغربـة احلـرب، 
ومــا إن عاينــت قيــادة الــداخل تراجــع حــزب االســتقالل عــن خيــاره 

حىت اختارت التحـالف مـع  )٥٦(المغاريب     وانتهاجه للخيار القطري
القصـــر، فعـــىل الـــرغم مـــن عـــدم وجـــود روابـــط صـــلة قويـــة بـــني 
المناضلني اجلزائريني والملك محمد اخلامس قبل وأثناء نفيـه، إال 
أن عــودة هــذا األخــري إىل المغــرب ظــافرا، وتأكيــده عــىل مواقفــه 
الوطنية ومساندته للقضية اجلزائرية زاد يف حظوظ التقـرب منـه 

  .)٥٧(ريةأكرث وكسب تضامنه مع الثورة اجلزائ
ومن جهـة أخـرى اتضـح لقيـادة الثـورة اجلزائريـة بعـد لقـاء بـن 

ـل  ــد أفرـي ــة مــع محمــد اخلــامس يف مدري أن المغــرب يمــر  ١٩٥٦بل
بمخــاض صــعب، وال يمكــن الوقــوف يف وجــه رغبــة الملــك ومــن 
ـل عليــه بــذل االرتكــاز عــىل حــزب  المفيــد كســب تعاونــه والتعوـي
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،  وقـــد )٥٨(اجلزائريــة االســتقالل يف مســألة تــوفري الـــدعم للثــورة 
أشاذ بن بلة يف مذكراته بنتائج هذا اللقاء حيـث قـال:"... وانتهـت 
ـــد اخلـــامس يف غيبـــة  ـــة، لقـــد وعـــدنا محم ـــا بنتـــائج هام محادثاتن
المســاعدة العســكرية المبــارشة بمســاعدة كــربى، لقــد أعطانــا 

ــدً  ــا تأكي ا أبن تكــون احلــدود المغربيــة يف كــل ا صــريحً فيمــا أعطان
ا وخروجًـ ا صـديقة وممكنـة العبـور دخـوالً لنـا حـدودً  حلظة ابلنسـبة

    )٥٩(لألسلحة والرجال".
ــك محمــد اخلــامس مــن خــالل هــذا اللقــاء  ــة المل ــت رغب وكان

ومطــالبهم وإمكانيــة تقــديم   االطــالع عــىل مواقــف اجلزائــريني 
مساعدات غري عالنية حىت ال تثري الفرنسـيني وال تسـبب مشـاكل 

ري عليهـــــا العالقـــــات الفرنســـــية لسياســـــة التكامـــــل الـــــيت تســـــ
كما عرض الملك محمد اخلـامس خيـار وسـاطته عـىل  ،)٦٠(المغربية

السلطات الفرنسية حلل القضية اجلزائرية، حيث تـم االتفـاق عـىل 
ـر الــوطين لــدى الســلطان يســهرون  اعتمــاد ممثلــني جلبهــة التحرـي

  .)٦١(عىل رعاية شؤون الثورة
يت تبناهـــا العاهـــل وللمزيـــد مـــن التوضـــيح لهـــذه اخليـــارات الـــ

المغريب محمد اخلامس يف دعمه للثـورة اجلزائريـة، مـن المفيـد أن 
 )٦٢(نشري إىل وصيته عقب لقائه ابلمجاهد الـدكتور حـافظ إبـراهيم

"بلغ اي حافظ... بلغ اإلخوة اجلزائـريني  حيث قال: ١٩٥٦ماي  ١٢يوم 
ا ابقـــون عـــىل العهـــد، إىل أن  أبن المغـــرب ملكـــا وحكومـــة وشـــعبً 

ـــر ونحتفـــل جميعـــا بيـــوم اســـتقاللها وحريتهـــا". كمـــا  تتحـــرر  اجلزائ
ســجلت عالقــة الملــك محمــد اخلــامس مــع قــادة الثــورة اجلزائريــة  

ا إىل درجـة أن الملـك بـىك حـني قراءتـه للرسـالة الـيت ا كبريً تعاطفً 
أوفدها إليه عضو قيادة الثورة اجلزائرية حسني آيـت أحمـد حينمـا 

جلزائــر مثــل مصــري فلســطني ا فيهــا أن يكــون مصــري اقــارن محــذرً 
  .)٦٣(الضائعة

هــذا وقــد أشــار عبــد الكــريم حســاين إىل الموقــف التضــامين 
الــذي تبنــاه الملــك محمــد اخلــامس اتجــاه القضــية اجلزائريــة حيــث 

"... من اإلنصاف أن نـذكر أن عاهـل المغـرب لـم يفـرت يف أي  قال:
ـر  ـ ـــة التحرـي ـــق جلبه ـــات يف تقـــديم دعمـــه المطل وقـــت مـــن األوق

ــوطين ، فمســاندته لكفــاح الشــعب اجلزائــري نابعــة مــن قناعــة ال
عميقــة يف عدالــة قضــيتنا... وثبــات مواقفــه مــع الثــورة اجلزائريــة 

أمـا  )٦٤(.أدى إىل دفع بقية السـلطات الرشـيفة يف ذلـك الطريـق"
ونحن بصدد احلديث عن العالقة المتينـة الـيت ربطهـا قـادة الثـورة 

لك إىل التفــاهم الــذي مـع العاهــل المغــريب البـد مــن اإلشــارة كـذ
ـر المغــريب  أبرمــه الملــك محمــد اخلــامس مــع قائــد جــيش التحرـي

 الدكتور عبد الكريم اخلطيب يف خطة تتلخص يف:

ــــام بعمليــــات ضــــد القــــوات  • ــــاز الفرصــــة المناســــبة للقي انته
ــك بهــدف   ــع فرنســا مــن ســحبها، وذل الفرنســية لشــغلها ومن

 تخفيف الضغط عىل المكافحني اجلزائريني.

التحرير اجلزائري ابلمتطوعني المراكشيني وكـذلك دعم جيش  •
 .)٦٥(ابألسلحة

  
وحسب شهادة شهود العيان مغاربة وجزائريني أن المغفـور 

يقــوم  ١٩٥٧و ١٩٥٦لــه محمــد اخلــامس كــان يف بدايــة االســتقالل 
ابســتخراج بعــض األســلحة وذخريتهــا احلربيــة مــن  ا لــيالً شخصــيً 

يــة تامــة خشــية مــن مخازنهــا وتســليمها للثــورة اجلزائريــة يف رس 
، حيـث )٦٦(األعني المرتصدة من السلطان الفرنسية       وعمالئهـا

أن يغضـوا الطـرف عـن   اإلسـبان طلب الملك محمد اخلامس من 
وابلتــايل سيضــل الســالح  تهريــب الســالح عــرب المنــاطق اخللفيــة،

ـــد احلفـــيظ  ـــه مـــربط الفـــرس يف عالقـــة عب وطـــرق إيصـــاله ونقل
بيــــة خاصــــة بعــــد أن أرســــيت مــــع الســــلطات المغر  )٦٧(بوصــــوف

  .)٦٨(العالقة ودمج جيش التحرير المغريب يف القوات الملكية
ـــ ـر نجحـــت يف  إن قيـــادةا يمكـــن القـــول وعموًم ـ جبهـــة التحرـي

ــك محمــد  ــود مــع المل ــيت اســتمت ابل إقامــة عالقــات الصــداقة ال
اخلــامس، وترتــب عــىل ذلــك ضــمان الثــورة اجلزائريــة لقواتهــا حريــة 

ل شـــحنات الســـالح، وتســـهيل كـــل األمـــور أمـــام ووصـــو احلركـــة
ــريني ــه العاهــل المغــريب محمــد  ،)٦٩(اجلزائ ــوان في ــم يت يف وقــت ل

اخلــامس عــن التفكــري حلظــة واحــدة يف الثــورة اجلزائريــة المتاخمــة 
بـالده   إمكانيـاتلبالده وتقديم العـون لهـا عـىل قـدر مـا تسـتطيع 

 .)٧٠(تقديم ذلك

هة مصالح الدعم اللوجستي لجبرابًعا: 
 التحرير الوطني يف اململكة املغربية

ـــت اإلمـــدادات العســـكرية الشـــغل الشـــاغل لمســـؤويل  ظل
اجلبهة وجيش التحرير الوطين قبل وبعد اندالع الثـورة التحريريـة، 

أمام االسرتاتيجيات اليت كانت تعتمدها القوات الفرنسية  خاصةً 
ة ضـرورة ، لـذا رأت اجلبهـ)٧١(ابجلزائر إلفشال الثـورة والقضـاء عليهـا

ــدعم المــادي  ــة والعمــل عــىل كســب ال الرتكــزي عــىل احلــدود الغربي
، وقـــد أنشـــأت لهـــذا الغـــرض )٧٢(المنتظـــر مـــن احلكومـــة المغربيـــة

ـــة  "إدارة االتصـــاالت اخلاصـــة ابلمعلومـــات" وهـــي التابعـــة للوالي
اخلامســة، وكانــت مهمتهــا البحــث عــن الطــرق الكفيلــة بتهريــب 

  .)٧٣(السالح إىل الداخل
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ــة نفــوذً لقــد فتحــت  ـر ا واســعً المملكــة المغربي ا جلبهــة التحرـي
ـــة  ـــد خلفي ـــيت أصـــبحت قواع ـــة ال ـــوطين داخـــل األرايض المغربي ال
لتدريب وتكوين وحدات جيش التحرير الوطين اجلزائري عىل حـرب 

وخاصـة  ،)٧٤(العصاابت وفنون القتال واألسـلحة وذخريتهـا احلربيـة
يف مدينة الناطور الـيت تعتـرب أول محطـة يف بدايـة انـدالع الثـورة 
ـر الــوطين اجلزائــري وقاعــدة لتنســيق  لقيــادة جبهــة وجــيش التحرـي
ـر المغــريب. وبعــد اســتقالل المغــرب   التعــاون مــع جــيش التحرـي

ـر الــوطين إىل وجــدة ســنة  ، ١٩٥٧تحــول مركــز قيــادة جــيش التحرـي
ـــي مركـــز النـــاظور يضـــم مصـــاحل ا ــو ومصـــاحل وبق إلشـــارة والرادـي

، ومـن أهـم قـادة )٧٥(االستعالمات التابعـة جلبهـة التحريـر الـوطين
مركــز النــاظور نــذكر بــن مهيــدي وبوصــوف، أمــا القاعــدة يف وجــدة 

  .)٧٦(فنذكر منها العقيد هواري بومدين والعقيد يس لطفي
ـر الـــوطين الموجـــودة عـــىل  لقـــد تعـــددت مصـــاحل جبهـــة التحريــ

ــرتاب المغــريب وهــو  ــدل عــىل الــدعم ال ــا ي إن دل عــىل يشء فإنم
والمســـاندة الـــيت كانـــت الثـــورة تلقاهـــا مـــن الســـلطات احلاكمـــة 

، ويف )٧٧(ابلمملكــة المغربيــة وعــىل رأســها الملــك محمــد اخلــامس
أنــه "تســلم مــن القصــر  )٧٨(هــذا الســياق يشــهد منصــور بــوداود 

الملــيك خمســة أالف بندقيــة، منهــا رشاشــات وخمســة ماليــني 
، ومنــــذ أن تــــوىل عبــــد احلفــــيظ بوصــــوف مهمــــة )٧٩(رصاصــــة ..." 

اإلرشاف عىل جيش التحريـر الـوطين ابلناحيـة الغربيـة للـبالد عـام 
ـــيت   ١٩٥٦ عمـــل كـــل مـــا بوســـعه يف إدارة اجلبهـــة يف المنطقـــة ال

توالهــا وخاصــة يف منطقــة الريــف أيــن تمركــزت القواعــد اخللفيــة 
 . )٨٠(للثورة اجلزائرية

ـــطر -٤/١ ـــوين ابلائ ـــدود ق ووســـائل التم ســـالح داخـــل احل
 اجلزائرية

: من المسالك والممرات الـيت اسـتخدمتها اخلطوط الربية -
شبكة التسـليح النشـطة يف عمليـات اإلمـداد ابلسـالح والـذخرية 

 )٨١(:عىل احلدود الربية الغربية نذكر

اجلزائـر: اسـتعمل يف ذلـك الشــاحنات  –وهـران  –خـط وجـدة  - 
ذا اخلـط إىل اليت كانـت تخفـي خزنـات رسيـة، وقـد سـلكت هـ

حيث صدر أمر بتتبع عبورها مـن وجـدة إىل مغنيـة،  ١٩٦٠غابة 
ـــــك بعـــــد أن اكتشـــــفت الســـــلطات الفرنســـــية هـــــذه  وذل

 .)٨٢(العملية

 –بشــار: يف الوقــت الــذي كــان فيــه خــط وجــدة  –خــط وجــدة  - 
اجلزائـــر ينشـــط إلمـــداد الواليـــة األوىل (األوراس)  –وهـــران 

 (اجلزائــر) وخاصــةً والثانيــة (الشــمال القســنطينة) والرابعــة 
ــة اخلامســة (الغــرب وهــراين)، كــان خــط وجــدة بشــار  الوالي
يؤمن إمداد الوالية السادسة (اجلنوب الصـحراوي)، وعنـدما  

 –وهران تضـاعف العمـل عـىل خـط وجـدة–توقف خط وجدة
 ١٩٦١، وقد اسـتمر العمـل عـىل هـذا اخلـط حـىت أواخـر )٨٣(بشار

يف إحـــدى عنـــدما اكتشـــفت القـــوات الفرنســـية خزانـــا رساي 
مـن أن الشـاحنة  بندقيـة، فبعـد التحقـق ٦٠الشـاحنات يضـم 

ـــة مـــن المغـــرب  أصـــدرت الســـلطات الفرنســـية أمرهـــا  آتي
  .)٨٤(بإغالق هذا الطريق 

وهران: لقد جلأ مهربوا األسـلحة  –خط السكة احلديدي وجدة  - 
إىل اســتعمال القطــارات يف عمليــة التهريــب بعــد اكتشــاف 

بشــار،  –ثـم بعـده خـط وجـدة اجلزائـر   –وهـران  –خـط وجـدة 
وكثريا ما كانت عملية إيصال السـالح عـرب القطـار ال تتجـاوز 
ســــيدي بلعبــــاس ليكمــــل المناضــــلون تهريــــب األســــلحة 

   .)٨٥(بوسائلهم اخلاصة
  

ومـــــن الطـــــرق والوســـــائل الناجحـــــة يف تهريـــــب األســـــلحة 
وذخريتها عرب الرتاب المغريب استعمال صـناديق اخلضـر والفواكـه، 

ابلـذخرية احلربيـة، وكـذلك األواين  تُمـألها مـن الـداخل  فبعد تفريغ
الفخارية اليت تحضر يف مدينة فاس وتمئل ابلذخرية ومنهـا تـدخل 

، كما كان يستخدم البطيخ يف موسمه وسـيلة )٨٦(الرتاب اجلزائري
لنقل الذخرية، إذ يفرغ من جوفه ويتم تعبئته ابلذخرية وبعد ذلـك 

ـــة ـــه بطريقـــة فني ـــاد إغالق ـــات وقـــود  هـــذا )٨٧(يع إال جانـــب خزان
الســيارات الــيت كانــت تشــحن هــي األخــرى ابألســلحة وتمــر عــرب 

 .)٨٨(احلدود المغربية إىل اجلزائر
 اخلطوط البحرية: -

ــر: لمــا قامــت الســلطات االســتعمارية  –خــط إســبانيا  -  اجلزائ
بمنــع الشــاحنات مــن العبــور عــرب احلــدود المغربيــة اجلزائريــة 

ت قيادة جيش التحرير الـوطين اجلزائر، خشي –ابتجاه وهران 
أن يؤدي ذلك إىل نقص يف اإلمدادات، ومن هنا بدأ التفكري 
بفتح خـط جديـد فاسـتقر الـرأي عـىل اسـتخدام اخلـط البحـري 
ـق مينــاء أليكانــت وبرشــلونة  ـربط إســبانيا عــن طرـي الــذي ـي

 .)٨٩(١٩٦٠بموائن اجلزائر وقد بورش العمل به عام 

ال يقل أهمية ونشـاطا عـن  اجلزائر: هذا اخلط –خط مرسيليا  - 
خــــط إســــبانيا اجلزائــــر وزادت أهميتــــه خاصــــة بعــــد إغــــالق 

 .)٩٠(اخلطوط الربية

ــاك ابخــرة شــحن فرنســية   -خــط المغــرب -  ــت هن وهــران: كان
تنتقــل ابنتظــام بــني المغــرب ومرفــأ وهــران ابجلزائــر بمعــدل 
رحلتــني يف الشــهر وكــان عــىل مــنت البــاخرة عامــل جزائــري  

اصـة مـن تجنيـده، فأخـذ ينقـل يف  تمكنت شبكة االتصـال اخل
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ـــة إىل وهـــران  ـــة مختلفـــة األحجـــام          ١٥كـــل رحل قطعـــة حربي
، ويسلمها حني وصوله إىل عضـو الشـبكة يعمـل )٩١(واألنواع

يف رشكــة تمــوين البــواخر، واســتمرت هــذه الطريقــة حــىت 
 .)٩٢(االستقالل ولم يتم كشف أمرها

 
 ريبمراكز التموين ابلسالح عىل الرتاب المغ-٤/٢
وجــدت ابلقواعــد اخللفيــة للثــورة يف المغــرب مجموعــة مــن  

 المراكز بحيث اختص كل مركز بمهام معينة أهمها:

: ويعتــرب أول مركــز للتــدريب العــام عــىل مركــز دار الكبــداين - 
ــب  ــت تصــل عــرب شــبكات تهري ــيت كان اســتخدام األســلحة ال
مختلفة مـن أوراب وغريهـا، ويقـع المركـز قريبـا مـن السـاحل 

قــة اســرتاتيجية تقــع تحــت النفــوذ اإلســباين، كمــا  يف منط
 .)٩٣(توسع بفعل التوافد القوي عليه واحتضانه للتدريب

) مقـر قيـادة BBM 15: أو القاعـدة (مركز العريب بن مهيـدي - 
احلــــدود للمنطقــــة الشــــمالية       ومختلــــف مصــــاحل الثــــورة 

 .)٩٤(والعالج والتمريض والتموين والتكوين واألمن

براحـة وعـالج المجاهـدات وتـدريبهن عـىل  خاص  مركز أحفري: - 
 .)٩٥(األسلحة

ـــرايش: -  ـــز الع ـــال  مرك للتـــدريب عـــىل األســـلحة وفنـــون القت
 واأللغام.

 مقر قيادة منطقة اجلنوب ابلمنطقة الثامنة. مركز بوعرفة: - 

للتدريب العسكري والتمـوين والتخـزين  ثالث مراكز بربكان: - 
 .)٩٦(والعالج والقيادة واإلمداد

ــة العامــة كــ  مركــز بوصــايف: -  ــادة المديري ان ينشــط تحــت قي
ليصــبح فيمــا بعــد مركــزا هامــا  ١٩٥٩للتــدريب منــذ آخــر ســنة 

للتــدريب القاعــدي والتكــوين الطــيب بعــد أن التحقــت بعــض 
 .)٩٧(إطارات الصحة   والتمريض المتواجدة ابلعرائش

 .)٩٨(تخزين األسلحة والذخرية احلربية  مركز تيطوان: - 

ـــز النواصـــر: -  ظور ومليليـــة االســـبانيتني ويقـــع بـــني النـــا مرك
ابإلضــافة إىل انفتاحــه عــىل الســاحل، وكــان يحتضــن دورات 

 .)٩٩(تدريبية عىل بعض األسلحة وتكوين الضفادع البرشية

 للتموين العام ابلذخرية احلربية. مركز الرابط: - 

ــدار البيضــاء: -  الســتقبال األســلحة وذخريتهــا احلربيــة  مركــز ال
 .)١٠٠(ئريةوتخزينها ونقلها نحو احلدود اجلزا

 .)١٠١(للتموين وتخزين األسلحة والذخرية مركز فقيق: - 

 .)١٠٢(لتدريب جيش التحرير يف المغرب مركز أخميسات: - 

بعـــد احلاجـــة إىل توســـيع  ١٩٦١تأســـس ســـنة   مركـــز زغـــنغن: - 
العمـــل يف إطـــار التـــدريبات والبحـــث عـــن فـــتح تخصصـــات 
جديــدة، يقــع بــني النــاظور ومنطقــة دار الكبــداين، وســوف 

 .)١٠٣(إىل القيادة العامة للتدريبيتحول الحقا 

 خاص ابلعالج والتخزين. مركز فاس: - 

 .)١٠٤(خاص ابلتموين وتخزين الذخرية مركز القنيطرة: - 

 وهو مخصص لألسلحة والتموين. مركز الناظور: - 

 لتخزين السالح والذخرية احلربية. مركز وجدة: - 

الستقبال األسلحة وذخريتهـا احلربيـة وتخزينهـا مركز طنجة:  - 
 .)١٠٥(حو احلدود اجلزائريةونقلها ن

  
ا للحصــار والمراقبــة المصــبوبة والمشــددة عــىل اجلزائــر ونظــرً 

مـــن قبـــل الســـلطات االســـتعمارية خاصـــة بعـــد أن قامـــت هـــذه 
، فكـرت )١٠٦(األخرية بإغراق العديد من السفن القادمـة نحـو اجلزائـر

ــادة اجلبهــة يف إقامــة بعــض المصــانع لصــنع األســلحة وهــذه  قي
ولها أسماء مستعارة بقـرب احلـدود اجلزائريـة المصانع هي رمزية 

حيـث قامـت وزارة التسـليح بمحـاوالت  ،)١٠٧(داخل الـرتاب المغـريب
لصــنع األســلحة فأقامــت مصــانع رسيــة هنــاك، لــم يكــن يعلــم 

وهـذا اجلـدول  )١٠٨(ا من المسؤولنيبوجودها سوى عدد محدود جدً 
  رة:يبني ابختصار مصانع األسلحة اليت كانت تليب احتياجات الثو

  

المكان 
  المستعار

  السنة
  السالح إنتاجنوع 

  وذخريته احلربية

  ١٩٥٨  تيطوان
  ومتفجرات إنجلزيي قنابل نوع 

سوق 
  األربعاء

١٩٥٨  
ـ  إنجلـــزيي قنابـــل نـــوع  وفرنيســ

  والبنقلور

  ١٩٥٩  بزنيقة

ــــة  ــــة يدوي ــــوع أمريكي ــــل ن قناب
  الرتكيب

  ١٩٦٠  تمارة
صــناعة رشاشــات خفيفــة نــوع 

  وسالح أبيض ٤٩مات 

  ١٩٦٠  مديةمح
 ٨٠-٦٠صناعة مدافع هاون عيار 

  وألغام

  ١٩٦٠  الدار البيضاء

صـــــــناعة البازوكـــــــات، مـــــــات 
، متفجــــرات ألغــــام ٤٩رشــــاش 

  وسالح أبيض
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وكانت معامل وورشات صناعة هذه األسلحة الرمزيـة ترتكـز 
يف مــزارع ضــوايح الــرابط والــدار البيضــاء يف أســماء مســتعارة 

لحة اخلفيفــة والنصــف ثقيلــة ورمــوز، مــع العلــم أن مختلــف األســ
وذخريتهــا احلربيــة كــان يــتم جلبهــا مــن اخلــارج عــن طريــق المغــرب، 
ويف غالــــب األحيــــان ابســــم احلكومــــة المغربيــــة تحــــت إرشاف 

 .)١٠٩(المغفور له الملك محمد اخلامس

  
َةٌ  ِ   َخا

ـر الــوطين ابلمملكــة  وخالصــة القــول فــإن عالقــة جبهــة التحرـي
ــة شــهدت مرحلــة هامــة مــن مراحــل  النضــال المشــرتك  المغربي

تمـــزيت   والـــيت خـــالل الســـنوات األوىل النـــدالع الثـــورة اجلزائريـــة، 
بتكثيــف االتصــاالت     والتشــاورات فيمــا بــني زعمــاء المقاومــة 
ـر الــــوطين، هــــذه األخــــرية الــــيت  المغربيــــة وقيــــادة جبهــــة التحريـــ
اســـتطاعت بفضـــل مســـاعيها تثـــوير حركـــة المقاومـــة المغربيـــة 

ف إيجـاد دع الثوار اجلزائريني وذلك بهوتفعيل مرشوع التنسيق م
صــــيغة مشــــرتكة لتوحيــــد النضــــال الســــيايس والعســــكري بــــني 

  البلدين ومواجهة التحدايت االستعمارية الفرنسية. 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :االت املرجعيةـاالح

 
دراسات يف الحركات الوطنية واالتجاهات  ،محمد عيل داهش )١(

، منشورات اتحاد كتاب العرب، غرب العرالوحدوية يف امل
 . ٢٢، ص ٢٠٠٤دمشق 

)٢(  ، ، مكتبة النهضة املرصية، هذه هي الجزائرأحمد توفيق املد
 . ١٩٩القاهرة (د.ت)، ص 

ر بوحوش،  )٣( ، ١٩٦٢التاريخ السيايس للجزائر من البداية ولغاية ع
وت لبنان ١ط  . ٣٨٠، ص ١٩٩٧، دار الغرب اإلسالمي، ب

، دار املعرفة ٢، ج)١٨٣٠١٩٨٩تاريخ الجزائر املعارص (بش بالح،  )٤(
 . ٢٦٢٧، ص ٢٠٠٦للنرش، الجزائر 

 . ٣٥بش بالح، نفس املرجع، ص  )٥(
)٦(  ، مواقف الدول العربية من القضية الجزائرية مريم صغ

 .١٥٥، ص ٢٠١٢، دار الحكمة للنرش، الجزائر )١٩٥٤١٩٦٢(
)٧(  ، عالقات الجزائرية املغاربية واإلفريقية إبان العبد الله مقال

، ٢٠٠٩، دار السبيل للنرش والتوزيع، الجزائر ١، ط١ج ،الثورة الجزائرية
 . ٢٠٣ص 

ر بن سلطان وآخرون،  )٨( الدعم العر للثورة الجزائرية ع
، سلسلة املشاريع الوطنية للبحث، إصدار املركز )١٩٥٤١٩٦٢(

لحركة الوطنية وثورة أول الوطني للدراسات والبحث يف ا
 .٨٨، ص ٢٠٠٧، وزارة املجاهدين، الجزائر ١٩٥٤نوفمرب 

، املرجع السابق، ص   )٩(  . ٢٠١عبد الله مقال
التنظيم العسكري يف الثورة التحريرية الجزائرية أمال شيل،  )١٠(

، جامعة باتنة، )١٩٥٤١٩٥٦(  . ٣٥٢، ص ٢٠٠٥٢٠٠٦، رسالة ماجست
تد من البحر األبيض   أو املنطقة الخامسة:القطاع الوهرا  )١١(

ال إىل أقىص جنوب الجزائر ومن حدود املغرب  املتوسط ش
لة الجزائر رشقا، أنشأها  األقىص غربا إىل الحدود اإلدارية لع
عاونة األخ بوصوف،  األخ الشهيد محمد العر بن مهيدي 

اللجان  ،٢ج ،وللشعب جريدة املجاهد الثورة من الشعبيُنظر: 
 . ١١٠املركزي لجبهة التحرير الجزائري، وزارة املجاهدين، ص 

ن  )١٢( طلب عالل الفايس من ابن عمه عبد الكب الفايس يف ب
بفرنسا رشاء صفقة سالح وتسليمها لبوضياف يف الريف 

ام الصفقة.  املغر لكن عبد الكب الفايس اعتذر عن إ
، امللتقى لقاعدة الغربيةقيادة الحدود وامحمد قنطاري،   )١٣(

الوطني حول الحدود الغربية إبان الثورة التحريرية، تلمسان 
 . ١٤، ص ٢٠٠١نوفمرب  ٠٤٠٥٠٦أيام 

دينة املسيلة، انخرط يف  ١٩١٩من مواليد  محمد بوضياف: )١٤(
العمل السيايس يف صفوف حزب الشعب الجزائري عن عمر 

يف الرشق  سنة، ع كمسؤول للمنضمة الخاصة ١٧ناهز ي
الجزائري عند تأسيسها، كان من املناضل الفاعل يف 

، ١٩٦٢وأطلق رساحه يف مارس  ١٩٥٦الثورة، سجن بفرنسا عام 
يم، ١٩٩٢تم اغتياله يف جوان  الشخصيات ، يُنظر أسيا 

، ٢٠٠٨، دار امللك للنرش والتوزيع، الجزائر شخصية ١٠٠الجزائرية 
  . ١٦٧ص

بع ميلة، انخرط يف  ١٩٢٣ن مواليد : مالعر بن مهيدي )١٥(
صفوف حزب الشعب الجزائري يف العرشين من عمره، لعب 

ً دورً  حيث نم القبض عليه  ١٩٥٧ا أثناء معركة الجزائر ا كب
وتعريضه إىل أقىص درجات العذاب إىل أن تم استشهاده، 

يم، املرجع نفسه، ص   ١٧١يُنظر: أسيا 
ر بوحوش، التاريخ السيايس  )١٦(  . ٣٨٢... املرجع السابق، ص ع
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رجل سيايس وعا إسالمي مغر  ):١٩١٠١٩٧٤عالل الفايس (  )١٧(

، ع رئيسا لحزب االستقالل ١٩١٠مشهور ولد بفاس يف يناير 
التحق  ١٩٤٧بعد عودته من الغابون، يف ماي  ١٩٤٦عام 

بالقاهرة إىل جانب الجزائري والتونسي داخل إطار لجنة 
، بعد عودته إىل املغرب املستقل تحرير املغر   ١٩٥٦ب العر

، دخل يف ١٩٦١ع رئيسا عىل حزب االستقالل يف جوان 
، ملزيد من ١٩٧٤الحكومة كوزير للشؤون اإلسالمية، تويف عام 

، معجم مشاه املغاربة ،التفصيل يُنظر: أبو عمران الشيخ
 .٣٦٩٣٧١، ص ٢٠٠٧منشورات حلب، الجزائر 

زب االستقالل املغر ك تش الكث من الدالئل الظاهر أن ح  )١٨(
 كن ثوريا و يكن يرحب بفكرة العمل العسكري رغم ما كان 
، املرجع  يعانيه املغرب من مشاكل أنظر: عبد الله مقال

 .٢٠٢السابق، ص 
، املرجع السابق، ص   )١٩(  . ٢٠٤عبد الله مقال
، دار املستقبل ٢، طئرعبد النارص وثورة الجزايب، دفتحي ال  )٢٠(

، القاهرة   . ٧٣، ص ١٩٩٠العر
: اسم ملكة األردن وسمي اليخت باسمها بعدما وضعته دينا  )٢١(

يف خدمة الثورة الجزائرية وكان عىل متنه السادة محمد 
بوخروبة (هواري بومدين) ومحمد صالح عرفاوي وعيل 
مجاوي وعبد العزيز مرشي ومحمد حس شنوت ومحمد عبد 

 حمن.الر 
إىل غاية  اإلسبانيةمدينة مغربية كانت تحت السيطرة  الناظور:  )٢٢(

 . ١٩٥٦استقالل املغرب سنة 
 . ١٧محمد قنطاري، املرجع السابق، ص   )٢٣(
، املرجع السابق، ص   )٢٤(  . ١٤٨عبد الله مقال
شبكات الدعم اللوجيستيكية للثورة التحريرية الطاهر جبيل،  )٢٥(

، ص ٢٠٠٩٢٠١٠ة دكتوراه، جامعة تلمسان، أطروح ،)١٩٦٢-١٩٥٤(
٣٠٤ . 

الثورة الجزائرية وقواعدها الخلفية بالجبهة محمد قنطاري،  )٢٦(
 ،الغربية والعالقات الجزائرية املغربية إبان الثورة التحريرية

، منشورات املتحف الوطني للمجاهد، الجزائر ٣مجلة الذاكرة، ع
 . ١٢١، ص ١٩٩٥

ودية الظاهر أنها كانت تجري عىل مراكز منطقة حد زوج بغال:  )٢٧(
ء  مراقبة من قبل السلطات الفرنسية م يحتم عىل زع
املقاومت الجزائرية واملغربية تجنب عبور هذه املنطقة، 

 أطلق عليها في بعد تسمية زوج فاقو.
)٢٨(   ، ، منشورات املتحف الوطني أمواج الخفاءعبد الكريم حسا

، الجزائر واإلشهارطنية لالتصال والنرش للمجاهد، املؤسسة الو 
 . ٣٢، ص ١٩٩٥

، دار رحلة يف فضاء العمر أو مذكرات القرنيحي بوعزيز،   )٢٩(
 . ١٧، ص ٢٠٠٩لبصائر الجزائري 

، دار البصائر ثورات القرن التاسع عرش والعرشينيحي بوعزيز،   )٣٠(
 . ١٣٩، ص ٢٠٠٩للنرش والتوزيع، الجزائر 

 . ١٥٧، املرجع السابق، ص عبد الله مقال   )٣١(
لجنة التنسيق ب جيش التحرير الجزائري وجيش ز مبارك،   )٣٢(

، )١٩٥٥يوليوز  ١٥التحرير املغر دواعي التأسيس واألهداف (
ل امللتقى الدويل حول نشأة  محارضة منشورة يف أع

 ٢٣٤وتطور جيش التحرير املنعقدة بفندق األورايس أيام 
 .١٧٠، ص٢٠٠٥نشوارت وزارة املجاهدين، الجزائر ، م٢٠٠٥جويلية 

 .١٤٣، املرجع السابق، ص الطاهر جبيل  )٣٣(
 

 
 .١٧١، ١٧٠ز مبارك، املرجع السابق، ص  )٣٤(
ر بن سلطان وآخرون،  )٣٥( الدعم العر للثورة ع

 .٩٣...املرجع السابق، ص الجزائرية
ية مناضل ثوري، توىل القيادة العسكر عباس املسعيدي:  )٣٦(

 ، لجبهة الناظور، وارتبط بعالقات وطيدة مع القادة الجزائري
اختلف مع قادة حزب االستقالل، وتحفظ عىل حل جيش التحرير 
، اغتيل بسبب مواقفه يف ظروف غامضة يف جويلية  املغر

١٩٥٦. 
، املرجع السابق، ص   )٣٧(  . ١٦٥عبد الله مقال
تحفظ واستغراب بعض  الظاهر يف األمر أن هذه القسمة أثارت )٣٨(

قادة لجنة تيطوان من قسمة أسلحة البواخر الغ منصفة يف 
رأيهم، وذلك عىل الرغم من أن هذه األسلحة اقتنيت بأموال 
الثورة الجزائرية أو أهديت لها، وتفضلت هي بدورها 
، املرجع  ، يُنظر عبد الله مقال القتسامها مع املغربي

 . ٢٣٨السابق، ص 
ر ب  )٣٩(  .٩٠٩١ن سلطان وآخرون، املرجع السابق، صع
 .١٧١ز مبارك، املرجع السابق، ص   )٤٠(
... املرجع السابق، ص ثورات الجزائر يف القرنيحي بوعزيز،   )٤١(

١٣٩ . 
 . ١٤٨الطاهر جبيل، املرجع السابق، ص   )٤٢(
، تر الثورة الجزائرية عمليات التسليح الرسيةمراد صديقي،   )٤٣(

 .٣٢، ص٢٠١٠، دار لرائد للكتاب، الجزائر أحمد الخطيب
 .١١٨فتحي الديب، املصدر السابق، ص   )٤٤(
 .٣٢مراد صديقي، املصدر السابق، ص   )٤٥(
ر بن سلطان وآخرون، املرجع السابق، ص   )٤٦(  .٩٧ع
 .٣٣مراد صديقي، املرص السابق، ص   )٤٧(
 .١١٧١٢٠فتحي الديب، املصدر السابق، ص   )٤٨(
للة، أحمد بن ب )٤٩( ، مذكرات أحمد بن بلة ك أمالها عىل روب م

وت لبنان   . ١٠٠، ص١٩٧٩دار األدب، ب
... املرجع الثورة الجزائرية وقواعدها الخلفيةمحمد قنطاري،   )٥٠(

 .١٢٢السابق، ص 
ر بن سلطان وآخرون، املرجع السابق، ص   )٥١(  .٩٤ع

)52(  Mohammed Harbi, Gilbert Meynier, le FLN documents et 
Histoire (19541962), Casbah éditions Alger, 2004, p, 764. 

، ٢، جموضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعربيحي بوعزيز،   )٥٣(
 .٩٩، ص ٢٠٠٤دار الهدى، الجزائر 

)٥٤(  : ولد الشيخ الفضيل الورتيال شهر فيفري  الفضيل الورتال
 ١٩٣٤يف، كلف عام يف بلدة بني ورتيالن والية سط ١٩٩٠

انتدب  ١٩٣٦ا للشيخ ابن باديس، يف ا مساعدً بالتدريس أستاذً 
ء الجزائري بفرنسا ساهم بقلمه ولسانه  ممثال لجمعية العل

. ملزيد من ١٩٥٩، تويف عام ١٩٥٤يف الثورة التحريرية منذ 
، ٢، جأعالم من املغربالتفصيل يُنظر: محمد الصالح الصديق، 

 . ٦٠٣، ص ٢٠٠٠ائر موفم للنرش، الجز 
، الجزائر الثائرة، دار الهدى للنرش والتوزيع،   )٥٥( الفضيل الورتيال

 . ٩٤، ص ٢٠٠٧الجزائر 
)56(  Mabrouk Belhoucine, courier Algerie le caire(19541956) et 

le congrie de la soummam dans la revolution, casbah, 
Algerie2000 p, 154                                                                                              

، العالقات الجزائرية املغاربية... املرجع   )٥٧( عبد الله مقال
 . ٣٨٨السابق، ص 
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، املرجع نفسه، ص   )٥٨(  .٢٥٨٢٥٩عبد الله مقال
 . ١٠١أحمد بن بلة، مذكرات... املصدر السابق، ص   )٥٩(
، ع  )٦٠( دور املغرب العر وإفريقيا يف دعم بد الله مقال

 ، دار السبيل للنرش والتوزيع،١، ط١، جالثورة الجزائرية
 . ١٣٧، ص ٢٠٠٩الجزائر

 . ١٩٩فتحي الذيب، املصدر السابق، ص   )٦١(
تونيس الجنسية تربطه عالقات خاصة بالعاهل حافظ إبراهيم:   )٦٢(

ثورة التحريرية ومع املغر محمد الخامس، متعاطف مع ال
 قيادتها.

ر بن سلطان وآخرون، املرجع السابق، ص   )٦٣(  .١١٢ع
)٦٤(   ،  .١٠٤... املصدر السابق، ص أمواج الخفاءعبد الكريم حسا
  .١٣٩ ص فتحي الذيب، املصدر السابق  )٦٥(
الجزائرية وقواعدها الخلفية بالجبهة محمد قنطاري، الثورة   )٦٦(

 . ١٢٧سابق، ص ... املرجع الالغربية
دينة ميلة، انضم إىل  ١٩٢٦ولد سنة  عبد الحفيظ بوصوف: )٦٧(

، أصبح عشية أول نوفمرب  حزب الشعب رفقة مناضل محنك
نائبا عن العر بن مهيدي مسؤول املنطقة الخامسة بعد 

ر الصومام  ، أصبح عبد الحفيظ ١٩٥٦أوت  ٢٠انعقاد مؤ
رة، وخلف يف بوصوف عضوا يف املجلس الوطني للثو 

بن مهيدي عىل رأس الوالية الخامسة ثم منح  ١٩٥٦سبتمرب 
يف الوقت نفسه رتبة عقيد. ملزيد من التفصيل يُنظر: نجاة 

املصالح الخاصة والتقنية لجبهة وجيش التحرير الوطني بية، 
 .٢٥٨ - ٢٥٧ ، ص٢٠١٠ت الحرب، الجزائر ا، منشور ١، ط)١٩٥٤١٩٦٢(

)٦٨(   ، ... املرجع السابق، ص ملغرب العردور اعبد الله مقال
٢٦٧. 

االتجاه العر واإلسالمي ودوره يف نبيل أحمد باليس،   )٦٩(
، ص ١٩٩٠، مطابع الهيئة املرصية العامة للكتاب تحرير الجزائر

١٨٥ . 
، املوسوعة العامة لتاريخ املغرب واألندلسنجيب زبيب،   )٧٠(

قافة والعلوم، ، دار األم للث١، ط٥تقديم أحمد بن سودة، ج
وت لبنان   . ٣١٤، ص ١٩٩٥ب

املصالح الخاصة والتقنية لجبهة وجيش التحرير نجاة بية،   )٧١(
 . ١٥٤، ص ٢٠١٠، منشورات الحرب، الجزائر ١، ط)١٩٦٢- ١٩٥٤الوطني (

ر قليل،   )٧٢(  ، دار البعثة، الجزائر١، جملحمة الجزائر الجديدةع
 . ٣٦٦، ص ١٩٨٩

- ١٨٣٠محطات من تاريخ الجزائر املجاهدة (ي، عبد القادر خليف  )٧٣(
 .١٩٢، ص ٢٠١٠الجامعية، الجزائر  ، ديوان املطبوعات)١٩٦٢

الثورة الجزائرية وقواعدها الخلفية بالجبهة محمد قنطاري،   )٧٤(
 . ١٢٣... املرجع السابق، ص الغربية

)75(  Mouhamed Guentari, organisation politico 
Administrative et militaire de la revolution Algerienne de1954 
à 1962, OPU,Alger, p 683. 

، دار املعرفة، ١، ج)١٩٨٩-١٨٣٠تاريخ الجزائر املعارص (بش بالح،   )٧٦(
 . ٢٨٤، ص ٢٠١٠الجزائر 

وين الثورة بالسالح عن طريق املغرب عبد القادر بوباية،   )٧٧(
: اإللكرتو، أنرض املوقع األقىص يف عهد محمد الخامس
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 ١٢ ٢٤املدعو منصور، من مواليد مرادس يف محمد بوداود:   )٧٨(

، مناضل قديد يف حزب الشعب، انخرط يف املنضمة ١٩٢٦
، مسؤول النيابة عن الدعم ١٩٤٧الخاصة نهاية سنة 

.اللو   جستي
 

 
ة شتوان،   )٧٩( ) الوالية الرابعة ١٩٦٢- ١٩٥٤الثورة التحريرية (نض

وذجً  ، ص ٢٠٠٧/٢٠٠٨، رسالة دكتوراه، قسم التاريخ تلمسان اأ
٢٤١. 

املجاهد عبد الحفيظ بوصوف الوطني للمجاهد،  فاملتح  )٨٠(
، سلسلة رموز الثورة الجزائرية، ملحقة ع )١٩٨٠- ١٩٢٦(

 .٢٠، ص ٢٠٠٦وشنت 
 .٢٤٢الطاهر جبيل، املرجع السابق، ص )٨١(
 .٢٠املتحف الوطني للمجاهد، املرجع السابق، ص  )٨٢(
 .٨٠، املصدر السابق، ص مراد صديقي )٨٣(
 .٢٤٢، ص الطاهر جبيل، املرجع السابق )٨٤(
ة شتوان، املرجع السابق، ص  )٨٥(  .٢٤٤نض
  .، املقال السابقعبد القادر بوباية )٨٦(
الثورة الجزائرية وعمليات التسليح الرسية يف  المعة زكري، )٨٧(

، امللتقى الوطني حول الحركة الوطنية الوالية الخامسة
ريل بأ  ١٨ ١٧والثورة التحريرية يف الغرب الجزائري يومي 

 .تلمسان ٢٠١٣
)٨٨(  ،  .١٧١... املرجع السابق، ص مواقف الدول الغربيةمريم صغ
 .٢٢السابق، ص للمجاهد، املر جع  املتحف الوطني )٨٩(
 المعة زكري، املرجع السابق. )٩٠(
 . ٢٢، املرجع السابق، ص املتحف الوطني للمجاهد )٩١(
 .٩٩مراد صديقي، املصدر السابق، ص   )٩٢(
رية ي، املد)١٩٦٢-١٩٥٤من أيام حرب التحرير (محمد طالب،  )٩٣(

، ٢٠٠٣العامة للتدريب الغربية، إصدارات ابن خلدون، تلمسان 
 .٣٧ص 

... املرجع قيادة الحدود والقاعدة الغربيةقنطاري،  محمد  )٩٤(
 . ٢٦السابق ص 

 . ٥٢املتحف الوطني للمجاهد، املرجع السابق، ص   )٩٥(
 . ٢٧محمد قنطاري، املرجع السابق، ص   )٩٦(
 ١٩٥٤الثورة التحررية يف الوالية الخامسة (عبد املجيد بوجلة،   )٩٧(

، ص ٢٠٠٧٢٠٠٨، تلمسان ، أطروحة دكتوراه، قسم التاريخ)١٩٦٢- 
٢٥٤. 

 عبد القادر بوباية، املقال السابق.  )٩٨(
 . ٤٥محمد طالب، املصدر السابق، ص   )٩٩(
 . ٢٦١الطاهر جبيل، املرجع السابق، ص   )١٠٠(
 . ١٩٣عبد القادر خليفي، املرجع السابق، ص   )١٠١(
، من حزب الشعب إىل جبهة التحرير الوطنيعمر بوداود،   )١٠٢(

 .٨٧، ص ٢٠٠٧قصبة للنرش، الجزائر ل، دار المذكرات مناض
 . ٢٥٤عبد املجيد بوجلة، املرجع السابق، ص   )١٠٣(
 . ٢٥٥املرجع نفسه، ص   )١٠٤(
 . ١٦٣ز مبارك، أصول األزمة... املصدر كالسابق، ص   )١٠٥(
الثورة الجزائرية وقواعدها الخلفية بالجهة محمد قنطاري،   )١٠٦(

 . ١٢٦... املرجع السابق، ص الغربية
، الحدود الغربية إبان الثورة التحريريةمحمد قنطاري،   )١٠٧(

امللتقى الوطني حول دور مناطق الحدود إبان الثورة 
ية مآثر  التحريرية، إنتاج جمعية الجبل األبيض لتخليد وح

 . ١٢٨الثورة، نادي املجاهد تبسة (د.ت)، ص 
ء شهادة محمد عباس،   )١٠٨( ر ، داشخصية وطنية ١٧ثوار عظ

 .٢٣٠، ص٢٠٠٥هومة للنرش، الجزائر 
... املرجع الثورة الجزائر وقواعدها الخلفيةمحمد قنطاري،   )١٠٩(

 .١٢٦السابق، ص 


