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 .اجلزائرية  خالل الثورة التحريرية خوجة   عليدور 
Le rôle d’Ali Khodja dans la Révolution algérienne. 

 
 
 
 

 
ثورية كان  امللخص: التعريف بشخصية  ايل  الدراسة  من  هلهتدف هذه  االويل  ابملنطقة  الكومندو  الفضل يف أتسيس وحدة  ا 
الثورة داخل الوالية وبباقي الوالايت األخرى ة يف العمل العسكري   كبي مسامهة  الكومندو  وساهم هذا  الوالية الرابعة،   مثل    اثناء 

الدراسة ايل عدة نتائج منها ان مؤسس الكومندو الشهي يدعي مصطفي  هذه  خالل    توصلت من، الوالية السادسة والوالية االويل  
شهرة كبية علي اثر  يف أقل من سنة انل ، 1956أكتوبر  11استشهد يف  و 1955أكتوبر  17فر من اجليش الفرنسي يوم  خوجة 

جوان    علي قيادة الوالية يف األخي    هذاعلي خوجة  اقرتح و ،  الواليةالعمليات العسكرية اجلريئة اليت نفذها ضد اجليش الفرنسي يف  
متنحه  هاجعلما  ، واها اول واقوي كومندو علي مستو مدرسة لتخريج قيادات الوالية ،  اصبح  الذي  أتسيس وحدة الكومندو،  1955

انلت عملياته العسكرية صدي كبي علي املستوي  ،ورخص استثنائية خارجها حلل مشاكل الوالايت األخرى    هارخصة مرور داخل 
دور  هلا  ،وخارجيا كان  الرتدد  بعد  ابلثورة  يلتحقون  الشعب  أبناء  من  الكثي  مما جعل  الفرنسي    ا كبي   ااحمللي  العام  الراي  تنوير  يف 

ضع مسالة القضاء عليه  و اجليش الفرنسي    ويف املقابل فانيل احلرب ابجلزائر، اال أبنائهم  ابلقضية اجلزائرية مما جعلهم ميتنعون عن ارس
 . شخصيا مث اجلنرال بيجار لتنفيذ هذه املهمة من بعده وفكلف اجلنرال ماس، من اهم أولوايته 

 .  616اجلزائرية، وحدة الكومندو، عملية جراح،عملية هضبة التحرير علي خوجة،  الكلمات املفتاحية: 
Le résumé en français: 

Cette étude a pour but de mettre la lumière sur une personnalité qui a contribué à la création d’un 

Commando dit « Ali Khodja » dans la zone 1 de la wilaya IV. L’apport de ce dernier était considérable 

à l’intérieur de la wilaya IV et en dehors, notamment dans les deux wilaya I et VI. Au terme de cette 

dernière, il parait que le chef de commando Ali Khodja qui aurait déserté l’armée coloniale le 17 

octobre 1955 et tombé au champ de bataille le 11 octobre 1956, avait réussi dans moins d’une année à 

mener des batailles osées qui avaient déstabilisé l’armée coloniale. La proposition de création de 

commando avait été faite par Ali Khodja en juin 1955. Après une durée record, ce dernier est devenu 

une véritable école de formation et qui avait le privilège de déplacement sans restriction dans tout le 

territoire de la wilaya IV et les autres wilaya dans le cadre de missions de règlement des conflits. 

L’action du commando avait un impact considérable sur la guerre d’Algérie à l’échelle locale et à 

l’extérieur ; en encourageant le peuple à adhérer à la lutte armée et en éclairant l’opinion française sur 

l’atrocité de la guerre, d’où les appels pour y mettre fin et refus d’envoyer leurs enfants en guerre. 

Tout ceci avait poussé les autorités françaises de mettre l’objectif d’élimination du groupe comme 

priorité en désignant le général Massu, ensuite le général Bigeard pour cette mission 

Mots clefs : Ali Khodja, La guerre de libération algérienne, Le commando, opération Djerah, 

Opération de la côte 616. 
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 مقدمة 
التحريرية  اجلزائرية خالل املرحلة األوىل   الثورة  الرابعة   (1956-1954)انطلقت  الوالية  املنطقة األوىل من  يف 

اليت كانت تعرف قبل مؤمتر الصومام ابلناحية األوىل من املنطقة الرابعة على املستوي السياسي املتمثل يف تدعيم 
توغل النظام وسط اجلماهي الشعبية، وأيضا على املستوي العسكري عن طريق تشكيل األفواج األوىل وتدريبها مث 

استهدف القيام ابلعم الذي  الفدائي  العمل  املرحلة ابنطالق  العسكري خالل هذه  العمل  العسكرية، ومتيز  ليات 
على  انصب ابخلصوص  الذي  التخرييب  العمل  بداية  طريق  وأيضا عن  واملتشككني،  واملرتددين  االستعمار  أعوان 

فيذ اهلجومات واالشتباكات ذات حتطيم املنشآت االقتصادية الفرنسية، وقد  توافق هذا العمل فيما بعد مع بدأ تن
 . ملنطقة واليت كان لكومندو على خوجة الدور األكرب فيهاابالصدى الكبي 

علي العديد اما ابلنسبة ملادة البحث فقد اعتمدت    ، ولدراسة املوضوع اعتمدت علي املنهج التارخيي الوصفي
فيما   اعلي خوجة يف اجلهاد ،وبعض اجملاهدين الذين التحقو   ألصدقاءمن الشهادات التارخيية الشفوية واملطبوعة  

  ااالحداث وحتدثو   امذكراهتم ايل جانب بعض اجملندين الفرنسيني الذين عايشو   اووثقو بعد بوحدة الكومندو للجهاد  
املعنون الرائد عز الدين يف مذكراته املعنون ابلفالقة ، وعلي التهامي يف كتاهبعنها يف مذكراهتم الشخصية،ومنهم  

التحريريةحب الثورة  من  ادير  أيضا    قائق  ايت  املعنون بكحسني  الناحية و يف كتابه  الرابعة  الوالية  مندو علي خوجة 
والرائد خلضر بورقعة يف كتابه ايضا حممد تقية يف كتابه حرب التحرير يف الوالية الرابعة ،  و ،االويل مذكرات جماهد 

ثورة، اغتيال  علي  بيجارالفرن  اجلانبومن  شاهد  اجلنرال  من  كل  كتب  لدينا  ،اروين (Bigeard)سي 
 وغيهم . (Erwin Bergot)ابرقو

هو   البحث  هذا  من  املرجوة  األهداف  يف   التعريف ومن  الكبي  الفضل  هلا  اليت كان  الثورية  الشخصية  هبذه 
د فك صذي كانت لعملياهتاالويل الفضل الكبي لعلي خوجة يف تدبيها وتنفيذها بق لأتسيس وحدة الكومندو ،وا

يف  احلرب  ايل  أبنائه  ارسال  من  خياف  اصبح  الذي  الفرنسي  اجملتمع  ايل  صداها  وامساع  الثورة  عن  اخلناق 
و فكرة إعادة جتنيدهم للمرة الثانية بعد ان قضي علي خوجة ورفاقه علي كل الفريق الذي خصص اجلزائر،وعارض

انهيك عن ابقي العمليات اجلريئة األخرى اليت تناولتها الصحافة الفرنسية بنوع من ،  حلرسة الطريق يف االخضرية  
قوة   من  والدهشة  وضواحي  أتثيهاالذهول  العاصمة  يف  الفرنسي  اجملتمع  خوجة علي  علي  هدف  هو  وهذا  ها 

يف   وجتنيده  التحاقه  منذ  بدقة  نفذها  اليت  العمليات  تلك  من  أكتوبر   11ايل    1955أكتوبر    17ابلتحديد 
انش  هاستشهاداتريخ  1956 انه  الرابعة ،وكانت عملياته أ  ،ويعود له الفضل يف  الوالية  اول كومندو علي مستوي 

واالشكالية املطروحة هنا هي من هو هذا القائد مؤسس  ، ابلثورة دون تردد اوخوف ق لاللتحافزا مهما للشباب اح
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وما هي األدوار   ،وحدة الكومندو ،وما هي اهم العمليات اليت نفذها وكان هلا صدي وسط اجلزائريني والفرنسيني
 خارجها؟ اهلامة اليت لعبها هذا الكومندو أثناء الثورة التحريرية على مستوي الوالية الرابعة و 

 .(1956_ 1933) مصطفي خوجة   .1
يف             خوجة  على  سي  املدعو  خوجة  مصطفي  الشهيد  العاصمة،   1933جانفي    21ولد  امسه   ابجلزائر 

(، على اسم صديقه على مجعي مناضل من 37:  1985خوجة )ماجن،  ياحلقيقي مصطفي خوجة ، ويدعي عل 
،مث أصبح من أصدقاء مصطفي خوجة، ومن املقربني إليه بعد اندالع 1945مدينة سطيف عايش أحداث ماي  

الثورة حيث عينه انئبا له بعد تشكيل وحدة الكومندو ، وقد تبادال ابألمساء فأصبح على مجعي يدعي مصطفي 
 (   64(:2012)ايت إدير، ) خوجة يدعي على خوجة   لكحل ، ومصطفي

الفرنسية،         اللغة  مبادئ  أيضا  تعلم  االبتدائية  املدرسة  احلال، دخل  متواضعة متوسطة  أسرة  نشأ يف أحضان 
منها يف  الرابعة عشرة ،وبعد وفاة والده يف    وطرد  استدعي هذا   1942سن  أخوه األكرب محيدو، وقد  به  تكفل 

ال  للخدمة  إىل األخي  خوجة  مصطفي  دخل  االبتدائية  املدرسة  وبعد  األمرين،  خوجة  عائلة  ذاقت  هلذا  عسكرية 
نه عاش طفولة أاملدرسة املهنية أين حتصل على شهادة مهنية، كما انظم إىل فريق رايضي ابلعاصمة، معين هذا  

 (. 37: 1985بسيطة، الحظ من خالهلا الفرق الواضح بني أبناء األوروبيني واجلزائريني)ماجن،  
ببلكور  1953ويف عام           العتاد  بثكنة  العسكرية اإلجبارية  اخلدمة  استعمال استدعي ألداء  فتدرب على   ،

األسلحة، وخالهلا الحظ الطريقة العنصرية اليت يعامل هبا اجلزائريون وخاصة الذين ال حيسنون اللغة الفرنسية، ويف 
الوحيد   1955سنة   املعيل  وانه كان  خاصة  خوجة،  على  اغضب  مما  الفرنسي  اجليش  قبل  من  استدعائه  أعيد 

بة رقيب، وطوال هذه املدة لو يتوقف عن التفكي يف كيفية االلتحاق ألسرته، هلذا جند مرة أخري ابلعاصمة برت
 (.37:  1985ابلثورة )ماجن،  

برتبة عريف كان على عالقة ابلثورة منذ بداية   سواق حممد ويف هذه األثناء تعرف على شاب مثله يدعي         
فاق1955 ابلثورة،  اللحاق  يف  ورغبته  خوجة،  مصطفي  نوااي  صدق  من  أتكد  وقد  هنائيا ،  االلتحاق  عليه  رتح 

ليلة   ويف  الفكرة،  هبذه  الشهيد  فرحب  الثكنة،  مع   1955أكتوبر    17ومغادرة  موعد  على  الشهيدين  ، كان 
علىالفدائيني   لغواطي و تيمازار  التحق امحد  ومعهم  الليلة  نفس  من  الواحدة  على  الفدائيني  جاء  حيث   ،

هوا إىل القصبة يف انتظار إيصاهلما إىل برج منايل، وقد نقل الشهيدين حممالن أبسلحة وذخية حربية هامة، وتوج
 1بنواحي بين عمران ببومرداس حاليا، وهنالك قابل أوعمران  يتال مهد إىل   بن جودي حممدالشهيدين من طرف  

 
رقيب،رفض    1919أعمران يف  ولد  .  1 رتبة  على  العسكرية شرشال،حتصل  تكوينا عسكراي ابألكادميية  تلقى  مث  االبتدائية  دراسته  ،اهني  امليزان  بذراع 

ماي، الثامن من  فيما بعد يف   املشاركة يف جمازر  االعتقال وحكما ابإلعدام،ولكنه عفي عته  ما كلفه  لكري 1946وهو  قريته وأصبح انئبا  إىل   ،فعاد 
،ولكنه متكن من الفرار ودخل يف احلياة السياسية،ومنها  1947بلقاسم يف حزب الشعب ،القي عليه القبض يف احلملة االنتخابية لالنتخاابت البلدية يف 

شارك يف مؤمتر  ،1955 قاد أول العمليات يف الفاتح من نوفمرب ،مث خلف رابح بيطاط على مستوى القيادة بعد إلقاء القبض على هذا األخي يف مارس
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من  فوج  قيادة  األوىل  األايم  منذ  فحمله  السياسي  والدهاء  الفطنة  عالمات  الشهيد  على  الحظ  الذي 
 . (  64)ايت إدير، )د،ت(: 2اجملاهدين 
العسكري،             القائد  صفات  فيه  رأت  اليت  الرابعة  الوالية  قادة  واحرتام  ابهتمام  خوجة  مصطفي  حضي 

جماهد، وكانت أول فصيلة تشكل ابملنطقة إىل جانب   30فكلفته بقيادة فصيلة من فصائل جيش التحرير تضم  
هاتوا الرجال فمصادر السالح موجودة، وقد برهن على   ، ومصطفي خوجة هو صاحب مقولة3فصائل سي خلضر 

صحة تفكيه فمن خالل عملياته اجلريئة سلح جنوده تسليحا جيدا، ومتكن من تسليح جنود النواحي األخرى 
فوافقت، وقد اختار له   1956أيضا، ويف هناية جوان   الوالية تشكيل وحدة الكومندو  قيادة  الشهيد على  اقرتح 

 . (6)املدربة، يشرتط فيهم أداء حرب اهلند الصينية، أو أداء اخلدمة العسكريةالعناصر القوية  
كما استطاع وضع نظام عسكري دقيق للكومندو لضمان جناح العمليات، وكان يتحاشى االرجتال والقلق يف        

جلنوده أيضا   العمل، وهلذا أصبح هذا الكومندو مدرسة حقيقة لتخريج إطارات جيش التحرير، كما كانت معاملته
مدرسة يف األخالق، فهو أخر من أيكل ،وأخر من ينام، يتعامل ابملثل مع اجلنود لزايدة ثقتهم وكسب اطمئناهنم،  

 كان مصطفي لكحل انئبا له فتوطدت عالقته به مما جعلهما يتبادالن ابالسم.
ث سامهت يف إمساع صوت قاد على خوجة عمليات جريئة وانجحة يف املنطقة ضد اجليش الفرنسي، حي         

، مث عملياته اجلريئة 1955الثورة ابلداخل واخلارج بعد عمليات االنطالق يف الفتح من نوفمرب وهجومات أوت  
قرب العاصمة ،وقد نتج عنها أن ازداد إقبال الشباب على التجنيد يف صفوف الثورة التحريرية اجلزائرية، حىت بلغ 

يف بداية الثورة مسلحني تسليحا جيدا من العمليات العسكرية )ماجن، جندي  150عدد جنود الكومندو وحده 
1985  :38 .) 

للوالية        جيدا  احلدود  معامل  وضعت  ومن خالله  توصياته،  لتطبيق  الوالية  اجتماع  عقد  الصومام  مؤمتر  وبعد 
نطقة األوىل، وأعوانه هم سي الرابعة مبناطقها ونواحيها، كما مت تعيني قادهتا وفيه مت تعيني على خوجة قائدا على امل

 
عني ممثال جلبهة التحرير يف لبنان،مث تركيا    1960الصومام ابسم الوالية الرابعة،أصبح بعدها عقيدا يف جيش التحرير،وانضم إىل اجمللس الوطين للثورة،ويف  

 . 1992جويلية  28،تويف يف 
 . 130 صبة،صدار الق،ل من املقاومة ايل احلرب من اجل االستقالسني،ينظر حممد الشريف ولد احل_ ينظر : 

 الثورة، يذكر اجملاهد حسني ايت إدير اهنم كانوا من املناضلني االوائل اللذين التحقوا ابلثورة يف العاصمة مهمتهم جتنيد الشباب يف  .2
العناصر األوىل اليت التحقت ابلثورة يف ، من  ابألخضرية، كان بناءا من عائلة فقية  ابألخضرية  1934فيفري    6رابح مقراين أو سي خلضر، ولد يف  .  3

قائد سياسي  1955املنطقة يف   بسام واصب حاول  األخضرية عني  على حمور  العسكري  العمل  تنظيم  توىل  مث  هبا،  للثورة  األوىل  األفواج  ، وشكلت 
وقد استطاعا أن ينظما جمموعات   التحق به على خوجة وقد جعله سي خلضر ساعده األمين ورفيق السالح،  1955وعسكري هلا، ويف سبتمرب من  

قد  قوية من اجملاهدين  يف إطار ما مسي بكموندوس على خوجة، وحبكم رؤيته وحكمته استطاع أن يكون رائدا عسكراي حلرب العصاابت ابملنطقة، و 
اقل من شهر وتويف فخل القيادة  الذي مل ميكث يف  القائد الثاين للمنطقة بعد على خوجة  الذي حتمل مسؤولية استحق عليه أن يكون  فه سي خلضر 

،يف معركة جبل بولقرون، ينظر حممد الشريف ولد  1958مارس   5القيادة من جهة ومسؤولية العمل العسكري من جهة آخري ابملنطقة إىل أن تويف يف 
 . 79 ،ص34، وجملة أول نوفمرب ،العدد 132احلسني، مرجع سابق ،ص 
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قصد برج الكيفان رفقة ستة رجال   1956أكتوبر    8خلضر )رابح مقراين( وسي إمساعيل وسي بوخالفة ، ويف يوم  
أن  االستعمار  يشعر  حىت  عسكرية  ثكنة  على  للهجوم  عملية  لتنفيذ  الناحية  جنود  من  وعدد  الكومندو  من 
العمليات ليست حمصورة يف اجلبال فقط، فقصدوا أحواش بن مرابط وبن ونيش بربج الكيفان قرب العاصمة واليت  

أكتوبر القي القبض على احد املناضلني الذين يعرفون   11ني، ويف ليلة  كان يوجد هبا مركز صحي به أربعة جمروح
املركز، ولكن هذه املرة احلساب كان خاطئا فعلى الرابعة صباحا فوجئ بقوات فرنسية حتاصر املنطقة، ويف صبيحة 

إىل   الثامنة  الساعة  على  معركة  املوايل جرت  استشه  11،30اليوم   احلصار  هذا  نتائج  من  علي صباحا كان  اد 
 .  4خوجة، مع تسعة جماهدين واسر ثالثة جماهدين آخرين 

 . كومندوالتشكيل وحدة   .2

التحرير           أفواج وفصائل جيش  الرابعة )اتدعمت  املنطقة  الرابعة ملنطقة  للناحية االويل من  الوالية  االويل من 
، وتعود فكرة إنشائه إىل الشهيد مصطفى 1955خالل سنة   كومندوالوحدة  نواة  بتشكيل  بعد مؤمتر الصومام(،  

أسلفنا   يوم  علي خوجة  فر  ذكره، حيث  خوجة كما  الفرنسي  والتحق ابلثورة يف   1955أكتوبر    17من اجليش 
املنطقة األويل من الوالية الرابعة، وبعد أن أتكد أوعمران من قدراته القتالية من خالل العمليات اليت شارك فيها 

اجملاهدين مث قيادة فصيلة من فصائل الناحية األوىل، وكانت فصيلته هذه أول فصيلة وأول    أسند له قيادة فوج من
 . (.37  -36: 1985)ماجن، كتيبة ابملنطقة مع فصيلة سي خلضر

  6، لكبي عبد العزيز،علي الدوادي،وسي لونيس  5كونت هذه الفصيلة من عناصر اختيت من أفواج عمر الشايع
(، وقد سلح 45-44:  1989واشرتط فيهم أن يكونوا قد سبق هلم وأن شاركوا يف حرب اهلند الصينية )ماجن،  

 
 ، حضور شخصي لصاحبة املقال. 2000اكتوبر  11مناسبة استشهاد مصطفي خوجة ،برج الكيفان، يوم  تدخل اجملاهد بلقاسم بن هين يف  . 4

 _ يف نفس املناسبة مت اجراء مقابلة شخصية مع اخيت الشهيد. 

سبب الفقر توقف عن الدراسة واجته  اىل قرية املعالة ابلسرتو، ملا بلغ سن السادسة ادخل إىل كتاب القرية فحفظ آايت من القران الكري، وب  عمر الشايع  ينتسب.  5
، هلذا أنتقل إىل بلكورحيث  حنو العمل لدي احد املعمرين، وقد أهلبت املشاهد املأساوية اآلتية من معامالت املعمرين مع اجلزائريني الشعور الوطين لدي عمر الشايع 

اتصل بدوار املعالة رفقة مسؤولني يف احلركة الوطنية واشرف على تنظيم اخلالاي    ، وهلذا1945بدا يشتغل ابلنجارة، اخنرط يف صفوف احلركة الوطنية ببلكور حوايل  
الوطنيني منهم زعموم رابح )شهيد(،وأبمحد الشباب  العديد من  املهام على  الوطنيني ،ووزع  الشباب  استدعى هلا خية  اليت  االجتماعات  حممد ،وشن امحد    وعقد 

وقد وقف على احلياد أثناء الشقاق يف احلركة الوطنية وبقي على اتصال ابملناضلني املوجودين األخضرية،اشرف على  ،وهكذا متكن من بث شبكة التنظيم ابملنطقة،
ية ، ويف  نطقة،ويف  التعبئة اجلماهي تدريب األفواج األوىل جليش التحرير ابملنطقة، وقد توىل مسؤولية املعلة العليا والعملة السفلى، وشرع يف تكوين اخلالاي املوجودة ابمل

امل  1955أوائل   العسكرية  العمليات  تنفيذ  وبدا يف  ونواحيها  املعالة  فوج  بنفسه  ترأس  ،حيث  اجملاهدين  من  للمنطقة  منظم  إنشاء فوج  الشهيد مشروع  نظمة  نفذ 
كان اجملاهد رفقة املناضلني بقرية غزيباون    1958في  ابلناحية،وقد برهن على قدرته التنظيمية ابلرغم من احلصار الذي ضربته اإلدارة االستعمارية على املنطقة، ويف جان

 ادت اىل استشهاده مع زميليه.     متكافئةببين عمران بومرداس،فسقط يف  معركة غي  

بلدته ابملعالة ، شرع معه  ابلنسبة لزميله على الدوادي مل حنصل على تعريف شامل لشخصيته ،وكان هو األخر من زمالء عمر الشايع األوائل ابملنطقة ،ومن أبناء  .  6
مباشرة عن الشهيد سي أحممد بوقرة  منذ البداية يف بث التنظيم الثوري ابملنطقة وقيادة أفواج الثورة هبا ،وكان أيضا رفقة عمر الشايع من األوائل الذين تلقوا التعليمات

ابلنسبة لسي لونيس ليس لدينا تعريف    ءالشيونفس  ،  عنه انه مل يستشهد خالل الثورة  ف، وانطلقوا يف بث النظام الثوري ابملنطقة االوىل من الوالية الرابعة ،ما عر 
 وائل ابلثورة يف املنطقة .   هلذه الشخصية ولكنها ايضا من امللتحقني األ 

 . 47_46،ص  77،العدد    أول نوفمربينظر : عبد القادر ماجن ،" الشهيد الشايع عمر " ،مقال يف جملة  _      
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علي خوجة فصيلته من الكمائن واهلجومات الناجحة تسليحا جيدا بعد أن كانت حتمل مسدسات وبنادق صيد،  
ركز علي خوجة على ضرورة تزويد   كما متكن من تسليح جنود النواحي األخرى ومدهم ابللباس، ويف هذه املرحلة 

 الثورة ابإلمكانيات البشرية. 
رمسيا بعد ان    اقرتح علي خوجة على قيادة املنطقة تشكيل وحدة الكومندو  1956ويف هناية شهر جوان من سنة  

اشرتط   اليتفصيلة لنخبة جيش التحرير اختيت عناصرها من خمتلف الفصائل    ومن بعدهافرقة  يقود  كان سابقا  
)ماجن،   ؛ وبعد دراسة الطلب من طرف قادة املنطقة منحوه املوافقةفيها اخلربة يف احلروب كحرب اهلند الصينية  

ن برهنوا فشكله من فصيلته السابقة وبعض العناصر من األفواج والفصائل األخرى من بني الذي  (.37:  1985
والتعداد،  والتدريب  والسالح  البشرية  الرتكيبة  الكتيبة من حيث  الكومندو عن  العسكرية، وخيتلف  على كفاءهتم 

جماهد، يتم انتقاء عناصره من   120إىل    110رجل ، أما الكومندو يضم ما بني    100اىل  90فالكتيبة تضم من  
مدرسة   بعد  فيما  شكل  حيث  الكتائب  من  العناصر  أحسن  السياسية بني  اإلطارات  لتكوين  هامة  عسكرية 

التعليم  يتوفرون على مستوي معني من  الغالب  الثورة ،كان هؤالء اجملندين يف  اليت تعززت هبا هياكل  والعسكرية 
ابلعربية أو الفرنسية، أسلحتهم من الطراز األول اغلبها فرنسية الصنع مت االستحواذ عليها أثناء العمليات العسكرية 

وكانت   ومدافع ،  ثقيلة كالرشاشات  النصف  األسلحة  إىل  إضافة  الكومندو  لدي  الغالب  السالح  هي  البازوكا 
 (.    45-44:    2012اهلاون )تقية،  

ويف فرتة قصية ال تتعدى العشرة أشهر متكن علي خوجة من تشكيل أول وأقوى كومندو على مستوى الوالية، 
رجال مسلحا تسليحا جيدا؛ وقبل تسعة أشهر كان   150أصبح قوامه    1956ففي هناية شهر جوان من سنة  

جندي فقط، هذا ما جعل الوالية متنحه رخصة مرور داخل خمتلف مناطقها لكي تستفيد   40عددهم ال يتجاوز  
 (Commandant Azzedine, 1997:141) هذه املناطق من خربته

لتخريج ضباط وقادة الوالية فيما بعد، وبذلك أصبح منوذجا سارت على منواله ابقي املناطق األخرى، ومدرسة  
وقد عرف يف أول األمر ابسم كومندو بوزقزة، مث كومندو املنطقة األوىل، وبعد استشهاد علي خوجة أصبح حيمل 

، وقد أرغمت قوة هذا الكومندو قادة اجليش الفرنسي ابملنطقة على 7امسه، كما عرف أيضا ابسم كومندو املوت 
الناجحة اليت نفذها تقصي أخباره واجلد يف ا لبحث عنه من أجل اإليقاع به نتيجة الشهرة اليت انهلا والعمليات 

 (BIGEARD, 1957 :58-61) ضد اجليش الفرنسي
يف   خوجة  مصطفى  استشهاد  سنة    11وبعد  من  سي 1956أكتوبر  القائد  الكومندو  وحدة  رأس  على  عني   ،

اجتماع شهر جانفي من سنة   الكومندو،   ببوكرام عني  1957خلضر، ويف  لوحدة  قائدا جديدا  الدين  الرائد عز 
. وبعد تعيني (Commandant Azzedine, 1997:231)ونقل سي خلضر إىل مهام أخرى ابلوالية.

 
 .24/02/2001بومرداس تدخل اجملاهد سي عثمان، يف ندوة معارك جراح وبوزقرة،. 7
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الرائد عز الدين قائدا عسكراي يف جملس الوالية الرابعة، عني على رأس وحدة الكومندو القائد حيياوي العريب املدعو 
 .8عبد النور 

 .  1956خوجة مطلع سنة    ي نفذها عل خطط هلا و لعمليات العسكرية اليت  مناذج عن ا .3

الناجحة    علي خوجة نفذ      العمليات  الثورة جمموعة من  بداية    أي   أوت،   20  هجومات   بعد  ابملنطقة يف 

  حيث  واملتتالية  الكربى   اهلجومات   من   سلسلة   عن   عبارة  وهي   ، بوزقزة  مبنطقة   1956  سنة   وأوائل  1955  سنة   أواخر

  املعركة   ووقعت  خوجة؛  وعلي   لكحل   مصطفى   بقيادة  1955  ديسمرب  14  بتاريخ  سطورة  حبوش   منها  األوىل  وقعت

 .19559  ديسمرب 31 يوم  أبسول  والثالثة  ،1955 ديسمرب22 يوم هالل بوادي شرابة يف الثانية

مطلع   عمليات  إيل  إضافة  الذكر  األنفة  اجلريئة  عمليات  أوالد   1956وقد حققت  على حمور  واملنفذة   ،
بداية سنة   احمللي واخلارجي يف  املستويني  بوزقزة، االخضرية، اتبالط صدى على  اربعطاش،  ،كما 1956موسي، 

سياسيني، وحىت الرأي العام الفرنسي يف جلبت انتباه الرأي العام الوطين من جزائريني وفرنسيني، منهم املدنيني وال
الفرنسية فرنسا حيث أصبحوا يطالبون بعدم إرسال أبنائهم اجملندين إيل اجلزائر خوفا عليهم، وقد غطت الصحافة  

بينها جرائد) بشكل درامي  عمليات  الاملعاصرة   من اجل  journal d’Alger)  ()l’écho d’Algerومن 
الفرنسي  والعاملي للوقوف إيل جانبها يف هذا التمرد الذي مل تشأ أن تسميه نيل استعطاف الرأي العام الوطين  

 رج أبكثر من قراءة لألحداث اجلارية آنذاك.خيحراب عمدا ، والعائد إيل جرائدها اهلامة 

يف هذا املثلث اخلطي املشرف علي ا  من عملياهت ت فصائل جيش التحرير ابملنطقة  فمنذ شهر جانفي كثف 
بي علون واإلدارة االستعمارية ، وتواجد الصحافة املشرفة على نقل أهم األحداث ، أو بتو جتمع الك   العاصمة مركز

 
 .F R ; COM ; GGA ,3sas 158 _ابلعلبة . 1958جوان  1، حتمل اتريخ 642رقم الوثيقة السرية ينظر . 8
السرية حتمل اتريخ  _    النور،وال موضوعها،1958جوان    1الوثيقة  العريب،املدعو عبد  الشهيد حيياوي  الفرقة حول  يت يطلب فيها اجلنرال ماسي وقادة 

ملنطقة مشال اجلزائر، من رئيس مركز الصاص ابمليهوب مبوافاته مبعلومات دقيقة عن هذا القائد ،وإن كان ابإلمكان أيضا إرفاق امللف    للمظلينيالعاشرة  
ومنها   ،ترعرع يف أسرة ثورية1936أكتوبر    6بصورة هلذا القائد العسكري ،لإلشارة فان هذا القائد ينتمي  إىل قرية أوالد العياشي ابلزبربر،ولد بتاريخ  

،فكان من األوائل  1955استقي مبادئ حب الوطن والوطنية،تلقي مبادئ العلوم الدينية واللغة بزاوية القرية،ومن مثة التحق بصفوف جيش التحرير يف  
الشهيد سي خلضر،و  التحرير إىل جانب  نفوذ جيش وجبهة  الثورة ابملنطقة ،وبسط  بنشر صدي  الشهيد شجاعة وصالااملشهود هلم  بة وثقة  ظهر هذا 

 1958قائدا عسكراي لكموندو علي خوجة ،ويف    1957سي خلضر وسي أحممد بوقره ،هلذا عينوه يف  الوالية الرابعة ومنهم القائدين  أكسبته حب قادة  
افريل من سنة   املنطقة،ويف شهر  ينظر  1959عضوا قياداي وضابطا عسكراي مبجلس  النور بضواحي بين جغالن ،   : _    ايضا  ،استشهد  سي عبد 

 . 26نشر وال اتريخ للنشر، صالدار ذكر ، بدون مذكرات جماهد يف الثورة التحريرية، حقائق من الثورة اجلزائرية الضابط علي التهامي،
 .61_ حسني أيت إدير ،نفس املصدر السابق ،ص 

، املقدم  1956إىل  1954ورة ووقائعها من (. جلنة دائرة بودواو والية بومرداس، تقرير حول أحداث الث1998املنظمة الوطنية للمجاهدين. ) .1
 1.ص 1998لندوة 
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أخر أهم املراكز احليوية للفرنسيني بوسط اجلزائر أن مل نقل اجلزائر عموما آنذاك، وان أردان رصد هذه األحداث 
الوقوف عندها مطوال،نسجل   ابتداء من جانفي ،ويف كل مرة عدون  لي األقل عملية كربي وهامة يف كل شهر 

 تتطور هذه العمليات وتصبح نتائجها اكرب . 

 نسبة  ارتفعت   كما   تقريبا،  يومية   الكربى  العسكرية  العمليات  أصبحت   1956  نةس  من   جانفي   شهر  فمنذ 

  هضبة   هجومات   وتعد  العاصمة،  أبواب  إىل   املعارك  خوجة  وعلي   مقراين   رابح   الشهيدان   نقل   املنفذةحيث   العمليات 

  اليت   الكربى   العمليات  أوىل   من   السنة  نفس   من   ماي  18  يف   جراح   وكمني   1956  سنة  من   األول   الشهر   يف  616

  هذه   جتاه   فعلهم  ردود  اختلفت  الذين   واألوروبيني  اجلزائريني  وسط   واسع  صدى   هلا   كان  واليت   ملنطقة اب  نفذت 

 .10العمليات 

 .1956 جانفي   01  يف  616 هضبة عملية .أ

 على  الواقعة  موسى  أبوالد  فرنسية  عسكرية  مراكز  ثالثة  ضد   1955  سنة  من  ديسمرب  31  يوم  اهلجوم  هذا  نفذ 

  الكتيبة  ضد   11ليال   والنصف  الواحدة   الساعة   حوايل  منها  األول   اهلجوم   وقع  ،حيث   العاصمة  شرق   فقط  كلم  35  بعد 

  العزيز  عبد   القائد   نفذ   الوقت  نفس  ويف  ،(BELLEMERE)  بلومار  قيادة   حتت  كانت  اليت   اجلزائريني  الرماة  لوحدة  53

  حوايل  بعد  على   الدفلة   بعني   متمركزة   كانت  واليت  االستخبارات،  لبوليس  املتنقلة  الفرقة  من   فصيلتني  ضد  آخر   هجوما 

 12جندته  أو األول  املركز  إمداد  منع  اهلجوم هذا من  اهلدف كان  و  ، األول املركز من  كلم 12

  هذه  به  اشتهرت  الذي  616  هضبة  مركز  ضد   الثالث  اهلجوم  وقع   الدفلة  عني  مركز  من  كلم  3  بعد   وعلى

  قيادة  حتت   كانت  اليت  الرماة   فصيلة   ضد  العملية   هذه   نفذت  وقد  التاريخ،   هذا   منذ  امسه   حتمل  وأصبحت   العمليات 

  كان  من  أغلب  على  قضىو   هنائيا  املركز  دمر  حيث  ما،  حد   إىل  انجحا  اهلجوم   هذا  وكان  ،(PRAX)  براكس  املالزم

  والذخية   األسلحة   من   هام   عدد  على   استولوا  كما  براكس،   املالزم   بينهم  من  بعضهم  وأسر   اجلنود  من  بداخله

  ويف (225،ص.3،ج1، )د،ت(: م كما يرويها اجملاهدون   الطريق  إىل نوفمرب  للمجاهدين،  الوطنية  املنظمة)احلربية

  املعمر   مزرعة  هومجت  جانفي  من  الثالث  ويف  العزيز،  عبد   الشهيد   بقيادة  ةقدار   مركز  على  آخر  هجوما  وقع   املوايل  اليوم

   الباي قرية من  فتاة ملقتل  انتقاما عائلته وقتلت  كريفي

 
(. تقرير امللتقى اجلهوي   لتسجيل وقائع وأحداث الثورة التحريرية ابلوالية الرابعة املقدم للملتقى الوطين 1985املنظمة الوطنية للمجاهدين. ). 10

  9، ص ، اجلزء األول. اجلزائر: مطبعة اجمللس الشعيب 1985الثالث. 
11- Journal d'Alger. N°2, 003, janvier 1956, p.3. 

 .1. مرجع سابق، ص 1998الية بومرداس...املقدم لندوة تقرير و   -12
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  قيادة  أعلنت  للمنطقة  التابع   التحرير  جيش  ينفذها  أصبح  اليت  العسكرية  العمليات  وتطور  خطورة  مع   وابملوازاة

  خوجة  علي  فصيلة  على  القضاء  قصد  بوزقزة  يف  كربى  متشيطية  عمليات  عن  العاصمة  ملنطقة  الفرنسي  اجليش

نوفم   للمجاهدين،   الوطنية  )املنظمة   األسرى   واستعادة إىل  )د،ت(: الطريق  اجملاهدون،  يرويها  كما  رب 
 (. 225،ص.3،ج 1م

  بيوم   يوما  القضية   ، JOURNAL D’ALGER  جريدة  تتبعت   متاما   مفاجأة  جاءت  اهلجومات   هذه   ولكون 

  كي   منه  والثاين  األول   يومي  خالل  العمليات  هذه   أخبار  نشر  بعدم  التزمت   حيث   جانفي،  من  الثالث  اليوم  من  بدءا

  عملية   عن  أعلن  كما  االنتخاابت  نتائج  عن  أعلنت  جانفي  الثالث  ويف   فرنسا،  يف   اريةاجل  االنتخاابت   على   تشوش  ال

 هذه.  االختطاف 

  وقعت   حيث  ملنطقةاب  تقريبا  يومية   واالشتباكات  الكمائن  أصبحت  العملية  هذه  يف  حقق  الذي  النجاح   وبعد

  يشمل   الذي   املربع  داخل  عموما  تركزت   كربى   عمليات   عشر   من   أكثر   1956  سنة   من  األوىل   أشهر  اخلمسة   خالل

  ابألماكن  العمليات   هذه   حوادث  معظم  جرت   وقد  مشاال،   ومتيجة  بومرداس  غاية  إىل   جنواب   واتبالط  األخضرية

  األخضرية؛   قدارة؛   موسى؛  أوالد   اتبالط؛   مزغنة؛  بكار؛  احلوضني؛  فج   صاكامودي؛   مثل  املنطقة  يف  اإلسرتاتيجية

  كثرة   بفضل  املنطقة  هبذه  كبية  شهرة  انلت  اليت  خوجة   علي  فصيلة  طرف  من  اغلبها  نفذ    ،13والزبربر...  ؛زقزةبو 

 التحرك. وسرعة  املنفذة  العمليات

 . 1956 ماي 18 جراح كمي  .ب
  التابعة   الفصيلة  ضد   نفذ   األخضرية،  مشال   كلم  3  بعد  على   جراح   أوالد  يف  امسه  حسب  على   الكمني   هذا  وقع 

  العاصمة  بني  الرابط  الطريق  أتمني   مهمة   هلا  أوكلت   اليت(09ص   ،1ج  :   )د،ت(  اجملاهدين،  )منظمة  املشاة  لكتيبة

  الوطين  الطريق  من  األيسر  نباجلا  يف  قرقور   أوالد  من  ابلقرب  الفصيلة  هذه  استقرت  ؛  األخضرية  منطقة   يف  وقسنطينة

 .يسر ووادي (5) مخسة رقم

  تفرقها  بسبب  كلها  حتضر  مل  اليت   خوجة   علي  فصيلة  جانب   إىل  الكمني   هذا  لونيس  سي   فصيلة  ت نفذ   وقد   

  أرتي   املالزم  قيادة  حتت  ابملنطقة   املرابط  الفوج   كل  حضر  فقد  الفرنسي  اجلانب  عن  أما  ،14القهاليز  بعملية  القيام  بعد 

(ARTUR)كايل  املدعو  واحد  جندي  ابستثناء  (CALLU)1998  اجملاهدين،  )منظمةاملركز  حبراسة   ،كلف:  
01) . 

 
13- Journal  d'Alger. 1 er semestre 1956. 
14. Journal d'Alger. N°2, 003, janvier 1956, p.3. 
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  حماوالت   وهي   ىأخر   مهمة   نفسه   محل   أرتي  لكن  ،  املنطقة   هذه   يف    الطريق  أتمني  اجل   من  الفوج   هذا  أستقدم 

  حىت   عليهم  يرتدد   وأصبح  بعضهم  على   تعرف   حيث   أخرى،  إىل   دشرة   من   التنقل   طريق  عن   ابملنطقة   التهدئة  نشر

  وبني بينه العالقة  توطيد يف   العربية للغة  معرفته  وساعدت  رأيه،   حسب   املتبادلة  الثقة  من  نوع بوجود  شعور  لديه  تكون

  ويتضح  مهمته)التهدئة(،  يف   جنح  قد  أبنه  اعتقد  ابملثل  له  املنطقة  سكان   لة ومعام  تعامله   حلسن   ونتيجة  أكثر،   الشعب

  األمين  الوضع   عن  ذكر  حيث  مهمته،  يف  جناحه   عن  فيها  هلم  معربا  رسائله  إحدى  يف  لوالديه   كتبه  ما  خالل  من  هذا

  اجملاهدين،  منظمة   )هلم  كمائنال  وتنصيب  لزايرهتم  الفالقة  دور  أييت  الليل  ينزل  وملا  هنارا  الدواوير  حبماية  يقومون  أبهنم

 . (225ص  ، 3ج )د،ت(:

  سبعة   بعد   على  جراح  أوالد  من  ابلقرب  عمال  دوار   إىل  فوجه  مع   أرتي  املالزم  انتقل  ماي  18  يوم  صبيحة  ويف

  وعلي   لونيس  سي  فصيليت   هناك   كانت   أن   وصادف   (01  : 1998  اجملاهدين،   )منظمة  األخضرية  شرق   مشال   كلم

  دقائق  مخسة   ظرف   يف   حضرت  حيث   مسبق  حتضي  وبدون  صدفة   العملية   فكانت  جراح،  أوالد   يف  متمركزاتن  خوجة 

 .15عليه  النار  يطلقون  مث  الفصيلة أفراد  وسط يدخل الفرنسي اجليش فيها يرتك  شبكة، شكل على  رمست فقط

  أفراد  انتقل  مث   أسيان،  وقعا   اثنان   ماعدا  الفرنسيني  اجلنود  كل  على   القضاء  اجئاملف   الكمني   هذا  عن  نتج      

  مع لونيس سي وترك  املكان  خوجة علي  غادر  منايل  برج إىل    الذهاب   الضروري  من  كان  وملا  العرقوب  أم  إىل   الفصيلة

  ابألمر،   عمران   بين  فصيلة  أخربو   ه فوج  علي    كايل   احتار  مساءا  الرابعة  الساعة  حدود  ويف  ،16األسيين   رفقة  فصيلته

  عملية   عن   العاشر   الفيلق  قيادة  مركز  أعلن  كما  ،17املختفي   الفوج   عن  البحث  قصد   املكان   عني   إىل  فحضرت

  هذه   عن    ونتج   ماسي،   للجنرال  املباشرة  القيادة  حتت   الطيان   سالح   من   وبدعم   جندي   آالف  سبعة  مبشاركة  متشيطية

  األسيين،  حبراسة  كلف   الذي  الشابلي  عمر  اجملاهد   جرح  حيث   لونيس  سي   فصيلة  مع  االشتباك  التمشيطية  العمليات

 (50)  مخسني  على  قضوا  أبهنم  JOURNAL D’ALGER  جريدة   صرحت  فقد   للعملية  النهائية  احلصيلة  عن  أما

 والباقي    فقط  الشابلي  عمر  اجملاهد   جرح  فقد   الندوة  يف   احلاضرين  اجملاهدين  مع   املسجلة  الشهادات  وحسب18جماهدا

  إىل  املدنيني   من   جمموعة  التجأت   اربعطاش،   غاية   إىل   األخضرية  خناق   من   املنطقة   حصار   مت  ما   بعد  ألنه   املدنيني،  من

  عددهم  أما   مجيعا،   استشهادهم  إىل   أدى   مما  املغارة  فوهة  وقنبلة  مالحقتهم  الفرنسي  اجليش  فعل  رد   وكان  املغاور   إحدى

 . (HORNE, 1987 : 175)شخصا سبعني  من أكثر كانوا   أبهنم تذكر  أراء  ناكه أن إال   معروف غي  هو احلقيقي

 
15. Ibid.  
16. Ibid. 
17.Journald'Alger, n°2, 12; 20-21 mai; 1956, p 3. 

 . 2001فيفري  14بوزقزة، بومرداس،  تدخل اجملاهد سي عثمان، يف ندوة معارك جراح. 18
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  واىل   العملية   هذه   أن  إال   ،  فيها  الثورة  سنوات  طيلة  ملنطقة اب الكربى   واملعارك  العمليات  تواصل  من   الرغم   وعلى

  العام   الرأي   على   كبيا   أتثيا  هلا   كان  ،  هنا   لذكرها   اجملال  يسع   ال   خوجة   علي   نفذها  هامة   اخري   عمليات  جانب 

  التحق   أن   عنها  نتج  الرابعة،  ابلوالية  القاطنني  اجلزائريني  معنوايت   رفع   يف  دور  هلا  كان   كما  واجلزائر،  فرنسا  يف  الفرنسي

  الرأي   سخط   إىل   العملية   هذه   أدت   التحرير،كما   وجيش  جلبهة  والعسكري   املدين   ابلتنظيم  بعد   فيما  منهم  كبيا  عددا

  يف   حيدث   ما   أن   الوقائع  خالل   من   أدركوا   ألهنم  اجلزائر  يف   جيري   ما   توضيح  حكومته   طالب    الذي   الفرنسي  العام 
  يف  قبل  من   اشاعته   ومتت  سابقا   قيل  كما   حساابت   تصفية  ت وليس  حقيقية  ثورة   أبهنا  يوحي   وضواحيها  العاصمة 
   .(Erwan : 1980, 44)الفرنسي االعالم

  جدا   هامة  كانت   نتائجها  أن  إال  العسكري   بتكتيكها  بسيطة  كمائن  عن  عبارة   العمليات  هذه  ان  من  وابلرغم

  حقيقة   عن   القناع  سقوط  إىل   إضافة  هامة،   ومعارك   كمائن  تعرف  مل  اآلن   حلد  مازالت  املنطقة  أن   منها   اعتبارات   لعدة

  التصرحيات   صحة   من   التأكد  إىل   إضافة   ،   لونو للك   ضالناب  القلب   آنذاك  تعترب   جاورها،واليت  وما   ابلعاصمة   الوضع

  إال  تعترب   العملية   هذه  فان   فقط   ولإلشارة   فقط،  أشهر  أبربعة  العمليات   هذه   قبل  ابرا  روبي    الصحايف   أوردها  اليت

  جانب   ايل  خوجة   على  نفذها   اليت  وحدها  ليست  ولكنها  الثورة،  بداية  يف  وشهرة  جرأة  العمليات  أكثر  بني  من  واحدة

  لدي   وحىت  اجلزائريني  لدي   الثورة   أثناء  الشهرة  ابب  له   فتح  ،مما   لكبي   العزيز  عبد  وسي   لونيس  وسي   خلضر   سي

   .  بدقة عناصره  اخبار  ويتتبعون معظمها  يف  والناجحة املفاجئة  عملياته  من  يتخوفون  أصبحوا الذين الفرنسيني

يف   خوجة  علي  لعبه كومندو  الذي  الكبي  الدور  عن  النظر  مستوى وبغض  على  العسكري  العمل  جمال 
الرابعة سنة    الوالية  من  جوان  شهر  أتسيسه خالل  عمليات خارج ،  1956بعد  بعدة  للقيام  انتدب  قد  فإنه   ،

مت  19حتت إشراف عمار أوعمران وأحممد بوقرة   1956الوالية، ففي االجتماع الذي عقد يف شهر سبتمرب من سنة  
احتفظ بقيادته علي خوجة، وقسم قاده علي مالح أمر ابلتوجه حنو   تقسيم وحدة الكومندو إىل قسيمني، قسم

تطبيقا  وذلك  هبما،  الثوري  النظام  بث  أجل  من  وغرداية  بوسعادة  فقصدوا  جنودها،  لتدعيم  السادسة  الوالية 

 
الذي عرف ابسم سي أحممد ،ولد يف  .  19 االبتدائي   1926أحممد بوقرة  الفرنسية يف  خبميس مليانة من عائلة حمافظة متوسطة احلال ،دري ابملدرسة 

سنة   تونس  يف  ابلزيتونة  دراسته  ،واصل  اإلسالم   ومبادئ  العربية  اللغة  إىل  1846،وتعلم  عودته  ابلسكك ،وبعد  ،مث  لألانبيب  مبصنع  اشتغل  اجلزائر 
السادسة عشرة من عمره،حني اخنرط   العاصمة،بدا نضاله يف  املهين ابلبليدة واجلزائر  التكوين  الكشافة  احلديدية خبميس مليانة، مث مقتصد يف مركز  يف 

،بدا  1950،والثانية يف  1945،سجن مرتني ،األويل يف  ،مث احلركة من اجل انتصار ابحلرايت الدميقراطية1946اإلسالمية ،انضل حبزب الشعب منذ  
،مث مكلفا ابالتصال بني الوالية الرابعة والعاصمة نواحيها ،شارك 1955التحضي للثورة جببل عمرونة وثنية احلد ،بعد اندالع الثورة عني اتئبا سياسيا يف 

الرابع  الرابعة والوالية  الوالية  األوىل من  معارك كثية ابملنطقة  الرابعة  يف  للوالية  السياسي  القائد  الصومام  اعتربه مؤمتر  نقيب ،وقد  رتبة  إىل  ة ككل ،رقي 
 ،مبعركة أوالد بوعشرة بوالية املدية ،ينظر : 1959ماي  5وعضوا انشطا يف جملس الوالية ،انل رتبة عقيد ،وقائد الوالية الرابعة قبل االستشهاد يف 

 . 130،ص  قاملرجع الساب_ حممد الشريف ولد احلسني ،
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الصومام مؤمتر  الوالية (LE MIRE, 1995 :76) لقرارات  بنفس  السعيدي  بن  الشريف  أزمة  ظهور  وبعد   ،
 . (Erwan : 1980, 47)ضر وأحممد بوقرة والرائد عز الدين، وتقرر تقدي املساعدة للوالية السادسة اجتمع سي خل

مساعدة الوالايت اليت    1958ودعمها عسكراي بكومندو علي خوجة، كما تقرر بعد اجتماع ديسمرب من سنة  
عرفت  اليت  األوىل  الوالية  إىل  ابلتوجه  خوجة  علي  الرابعة كومندو  الوالية  فكلفت  املشاكل  بعض  تعرف  كانت 

 .20مشكلة املشوشني 

عن التحاقه ابلثورة يف املنطقة ونشاطه يف كتابه الفالقة  الرائد عز الدين مذكرات هامة  وعن هذه املهام يفرد لنا  
 وهي األخرى مذكراتحسني ايت ادير   قيادته للكومندو بعد الشهيد سي خلضر ،وأيضا مذكرات  العسكري هبا مث

اهلامة اليت تتحدث عن حياة هامة جدا عن مرحلة التحاقه ابلكومندو ،وتعترب هذه املذكرات من بني الشهادات  
ن عملياته العسكرية بشكل رزين وعن مهامه الكربي اليت قام هبا ، وع،  يف اجلبالاجملاهدين داخل فرقة الكومندو  

يتمكن   الداخل  من  الكومندو  حياة  عن  بدقة  لنا  يتحدث  فهو   ، خالهلا  ودقيق  االحداث  القارئمن  تتبع 
على التوهامي يف كتابه حقائق من الثورة التحريرية، وما كتبه عن دور الكتيبة اخلجاوية  رقم   الضابطبدقة،وشهادة  

يف عني بسام يف حل ازمة املشوشني يف االوراس االشم والوالية السادسة ،كما حتدث ايضا عنهم حممد تقية   41
السادسة  الوالية  يف  مبهمة  اليت كلفت  مجال  سي  فرقة  دور  وعن   ، الرابعة  الوالية  يف  التحرير  حرب  يف كتابه 

من اهم ما اطلعنا ت عن حرهبم ضد الكومندو  ،وعن اجلانب الفرنسي جند الكثي من الشهادات اليت حتدثالتارخيية
علي سبيل  عليه ما كتبه اجلنرال بيجار يف حربه ضد عناصر الكومندو واليت ذكر عنها اهنا كانت حرب ضارية معه

 املثال ال احلصر الن الكتاابت الفرنسية كثية جدا عن فرقة الكومندو. 

مساعدا لبوعالم أوصديق يف  امحد أرسالن    كان و ،  امحد أرسالن نشيد ابمسه وعن الدور البطويل هلذا الكومندو الف آنذاك الشهيد  
إصدار النشرات اإلخبارية للوالية الرابعة، وهذا ما يرتجم لنا مدي الشهرة اليت انهلا هذا الكومندو بفضل عملياته العسكرية اجلريئة  

 ما يلي :  فيه الشهيد امحد أرسالن بيت يقول  20نشيد مكون من هذا ال، 

 خوجة يناديكم فلبوا النداء               خوجة يناديكم فلبوا النداء                  

 اي ارض اجلزائر اي ارض اجلدود          اي وطن األابة اي مهد األسود                    

 للجهاد           لطرد األعادي اي مهد األسود  ا اي شبان بالدي قومو                    

 يف جبل بوزقزة عقدان اللواء              فاالر ويل وماصو انطوي                      

 حزينا بنار الكومندو اكتوي             ولقن درسا يف حرب الكمني                    

 سلوا بوقعدون عن مآثران                غداة التقينا جبيش اخلنا                   

 
20. Journal d'Alger,n°2, 22 mai 1956, p. 1. 
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 بنا سجال حبد القنا                  ورحنا ندوي كاسد العرين كت                   

 ويف جبل اللوح خضنا القتال           أذقنا األعادي كؤوس الوابل                     

 فغصوا جبيش كري اخلصال             له يف احلروب قين ال تلني                   

 تركنا الزبربر يف يوم أغر                حيدث عن جيشنا املنتصر                    

 ( 40) واملظلينيففيه هزمنا عداة البشر                الكوست بيجار                   

 

 . 1956اكتوبر  11  شهاد علي خوجةستا

يوم  استشهد   خوجة  ،وقد    1956أكتوبر    11علي  جنوده  من  جمموعة  مع  الكيفان  بربج  العاصمة  قرب  مرابط  بن  حبوش 
بسبب وشاية من طرف احدهم للجيش الفرنسي ،اما عن سبب ذهابه ايل برج الكيفان ونزول علي خوجة من اجلبل    ااستشهدو 

لون والثكنات العسكرية الفرنسية يذكر الرائد عز الدين ابنه ذهب  و وجمازفته يف مواجهة فرنسا يف ارض مكشوفة ،ومركز جتمع الك
بينه وبني   الثوري الذي كان  التنافس  يتفاخر به على سي  سي خلضر حيث حاول علي خوجة  بسبب ذلك  القيام بعمل بطويل 

تنفيذ حكم اإلعدام يف صديقه املقرب مصطفي  خلضر ،اما خلضر بورقعة فقد ذكر يف كتابه انه ذهب ايل هناك بسبب غضبه علي  
قرر يف انتقامية لصديقه،  بعمليات  القيام  قرر  الصومام ،هلذا  قرارات مؤمتر  بتونس بسبب  الوصول ايل قصر    لكحل  العملية  هذه 

قلب   النهار ويف  بذلك يف وضح  يقوم  ان  ،وقرر  السامني  روبي الكوست جمتمعا مع ضباطه  فيه  الذي كان  الوقت  احلكومة يف 
الطيب   وبني سي  بينه  الكومندو  تقسيم وحدات  منه  عندما طلب  انه غضب غضبا شديدا  فيذكر  مامش  علي  اما   ، العاصمة 

 (. 711-2021:710،خيثر)اجلغاليل 

 . خامتة
من خالل الدراسة يتضح ان الشهيد علي خوجة كان له دورا كبيا يف تفعيل العمل الثوري ابملنطقة الرابعة قبل   

العمليات  ابنتشار  ملحوظا  تغيا  الثوري  العمل  شهد  ابلثورة  التحاقه  من  قليلة  أايم  ،ففي  الصومام  مؤمتر  انعقاد 
اليت كان هلا صدي واضح يف اجلزائر وفرنسا ، كما كان لعملياته هذه اثرا كبيا علي واجلريئة ،و   الناجحة العسكرية  

الصحافة واالعالم الفرنسي ،وحيت علي الراي العام الفرنسي الذي اكتشف   فعال ان ما حيدث يف اجلزائر ثورة 
ان   قولالهذا املنطلق ميكن    لة ارسال أبنائهم ايل ما مسوه حبرب اجلزائر ،ومنأمس يف مقاومة  أواوليست مترد ،وبد 

يف مسالة األثر الذي تركته تقل عنها  ،ولكنها ال  1955ت  و ا  20الكبي هلجومات    الصدىعملياته جاءت بعد  
لون بسهل و خاصة وان املنطقة قريبة جدا من الصحافة واالعالم عموما ،ومراكز جتمع الكيف الفرنسيني عموما ، 

اختاذ احتياطات احرتازية خوفا من مهامجتهم، ومنهم من تركوا مزارعهم ودخلوا ايل متيجة، فمنهم من بدا فعليا يف  
 . العاصمة خوفا من مهامجتهم كما حدث يف االخضرية

وهلذا ميكن القول ان العمل العسكري لعلي خوجة رفقة مالئه يف املنطقة كان له دورا كبيا يف تغي القرارات        
فمن اجلانب االجتماعي سجلنا له اثر علي اجلوانب االجتماعية واالقتصادية أيضا ،السياسية والعسكرية كما كان  

لون من املنطقة وامتناع الفرنسيني عن ارسال أبنائهم ايل ما مسوه ألول مرة حبرب اجلزائر ،اما ابلنسبة و هروب الك
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ضغطا واضحا علي   للجانب السياسي فان اخلطاب الفرنسي قد تغي خبصوص اجلزائر ،وشكلت هذه العمليات
السياسيني الفرنسيني الذين بدوا يف سياسة إخفاء االحداث يف اجلزائر يف خطاابهتم وحيت علي املستوي اإلعالمي 

تزيد  حيث تعمدت سحب احلديث عن الوضع ابملنطقة من اجلرائد حيت ال تشوش علي االنتخاابت ، وحيت ال
الك او خماوف  لسيورة  تتبعنا  خالل  ،فمن  اكثر  للعمليات لون  اإلعالمية  التغطية  عن  انقطاعا  وجدان  الحداث 

العسكري   للجانب  ابلنسبة  ،اما  املنطقة  يف  جبدية  فأنناالعسكرية  العسكرييناملوضوع  القادة  اخذ  وهلذا  سجلنا 
كربي حتت اشراف اجلنرال ماسي شخصيا ،اما ابلنسبة   عمليات متشيطية   اوقررو من احتياطات    ازادو وجدانمهقد  

كله عناصر مشكوك فيها بدون استثناء ،وهذا ما   أصبحللمجتمع اجلزائري يف املنطقة فانه بسبب هذه العمليات  
كل هذه األفكار تفتح الباب لدراسات جديدة عن مدي   يف الواثئق االرشيفية اخلاصة مبصاحل الصاص،  الحظناه 

العم هذه  ،وحيت اثر  واالجتماعية  والعسكرية  السياسية  اجلوانب  خمتلف  واجلزائر يف  بفرنسا  الفرنسيني  علي  ليات 
 االقتصادية. 

 املالحق: 

 
 .1956 ماي  18 -جراح أوالد   كمني                        
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    )   journal D’Alger   (كمني جراح يف جريدة جورانل داجلي       _ 
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  journal D’Alger   ( .616تعليق جريدة جورانل داجلي ،عن عملية هضبة           _
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 ) .616.من جريدة جورانل داجلي ، 616الفرنسية علي اثر عملية هضبة  نتائج العمليات التمشيطية        _
  journal D’Alger  
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