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مقدمة:
من بني الشخصيات القيادية يف الوالية الثالثة اليت قدر هلا أن تلعب دورا وطنيا العقيد عمار
أوعمران ،قيادي ساهم يف تكوين املنظمة اخلاصة والتحضري الندالع الثورة ،قاد إحدى نواحي املنطقة
الرابعة ،وخلف بيطاط يف قيادة الوالية الرابعة ،كان له الدور األساسي يف تنظيم أجهزة الثورة مبنطقة
البويرة ،انتقل يف جانفي  1957إىل تونس حيث هيأ السلطة للجنة التنسيق والتنفيذ وواجه معارضيها،
توىل مهمة التسليح وأصبح رفقة بلقاسم وبوصوف وابن طوبال النواة القيادية الصلبة جلبهة التحرير الوطين
اىل غاية عام  ،1958هذه الشخصية القيادية اهلامة ما زلنا جنهل عنها الكثري ،خاصة وان الرجل فضل
أن يرحل يف صمت وما تزال مراسالته وتقاريره حبيسة األرشيفات ،لقد بذلنا يف مداخلتنا هذه جهدا يف
التعريف بشخصية الرجل القيادية وجهوده يف ربط العالقة بني املنطقتني الثالثة والرابعة انطالقا من ناحية
البويرة اليت عدها مركزا أساسيا لنشاطه.
أوال :أوعمران مناضل القضية الوطنية:
القائــد واجملاهــد الشــهم عمــار أوعم ـران مــن قــادة الثــورة البــارزين يف امليــدان العســكري ،ولــد يف
دوار فريغ ــات بنـ ـواحي ذراع املي ـزان بتي ــزي وزو ي ــوم  19ج ــانفي  ،1919نش ــأ يف عائل ــة فالحي ــة بس ــيطة،
درس القران الكرمي ودخـل املدرسـة االبتدائيـة وحـاز علـى شـهادة إهنـاء الدراسـة بتفـوق ،انقطـع عـن الدراسـة
ليعمل مع والده يف ميدان الفالحة ،استدعي للخدمة العسكرية فقرر االخنراط يف صـفوف مدرسـة شرشـال
العسكرية ،وخترج منها ضابطا برتبة نقيب ،كان وطنيا بالفطرة متأملـا ألوضـاع وطنـه ،خـالل فـرتة عملـه إبـان
احلــرب العامليــة الثانيــة كــان شــاهدا علــى إحــداث متــرد ثكنــة احلـراش ،ففــي يــوم  25جــانفي  1941نشــبت
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صدامات دامية بني اجلنود األهايل والفرنسيني نتيجة التذمر وحالة التمييز ،وقـد ذهـب أوعمـران
ضــحية هلــذه األحــداث ،حيــث اهتــم باملشــاركة فيهــا ونزعــت رتبتــه نقيــب وحــول إىل جنــدي بســيط ،يتوقــف
أوعمـران عنــد تلـك األحــداث مسـجال تأثريهــا علـى شخصــه قـائال " :إن هــذه احلـوادث فتحــت عيـين علــى
مدى املظامل اليت كانت تقرتفها إدارة االحتالل باجلزائر ،ومل أكن اقدرها قبل ذلك ،لقـد ألقـي القـبض علـى
 65ضــابطا وضــابط صــف حكــم علــى  34مــنهم باإلعــدام" ،لقــد كــان الرقيــب أوعمـران حمظوظــا بالنجــاة
من املوت لكن احلدث والعقوبة اليت طالته كانت عميقة األثر على حياتـه ،فقـد حتـول إىل وطـين مـتحمس،
حيـث يـذكر انـه ومباشـرة بعـد احلـادث التقـى يف البلديــة بطالـب مناضـل فـتح لـه الطريـق لالخنـراط يف العمــل
السري حلزب مصايل احلاج الذي يدعو لالستقالل.1

أوىل اتصاالت أوعمران حبزب الشعب مل تكن يف القبائل بل يف العاصـمة ،لقـد مت تقدميـه لسـيد
علـي عبــد احلميــد ،الــذي أعجــب بــه وقربــه إليـه وأصــبح يشــركه يف بعــض االجتماعــات ،وخــالل هــذه الفــرتة
تكفــل أوعم ـران بــبعض النشــاطات ومنهــا ،ــع االش ـرتاكات ،توزيــع صــحيفة "العمــل اجلزائــري"..ا  ،ويف
عــام  1944نقــل أوعم ـران اىل اجلبهــة األوربيــة ،كــان غــري راض عــن ذلــك وحــاول التمــارض لتســرحيه كمــا
رســم خطــة للف ـرار ،أعيــد إىل مدرســة شرشــال حيــث واصــل نشــاطه يف جتنيــد الــوطنيني ،وقــد كــون شــبكة
وطنية من اجملندين اجلزائريني يف ثكنة شرشال وما جاورها.2

خالل هذه الفرتة وقعت جمازر  8ماي  1945األليمـة ،أثـرت يف نفسـية أوعمـران الثـائرة كثـريا،
ودفعته لتجهيز شبكته ألي طارئ وقد ابلغه عمراين السـعيد بقـرب إعـالن الثـورة لكـن القـرار الغـي مـن قبـل
احلزب ،وقد صرح أوعمران انه كـان علـى أمت االسـتعداد للقضـاء علـى جنـود ثكنـة شرشـال األلـف واخلمـس
مائــة بســهولة تامــة خاصــة وقــد كــان الســالح والــذخرية متــوفران والشــعب مســتعد وشــبكته جـاهزة ،غــري أن
السلطات الفرنسية كانت له باملرصاد فقد اكتشفت شبكته ،وقامـت يـوم  28مـاي بإلقـاء القـبض عليـه يف
مدرسة شرشال ،وسيق اىل مقر الوالية العامة للتحقيق معـه ،وخـالل االسـتنطاق تعـرض للتعـذيب ،وبعـدها
قدم للقضاء الـذي قضـى بإعدامـه ،3سـجن بالكديـة يف قسـنطينة وبالمبيـز يف باتنـة ،أطلـق سـراحه يـوم 26
نوفمرب  1946يف إطار سياسة التهدئـة مـع حـزب الشـعب ،اسـتقبل يف منطقـة القبائـل وهنـاك تعـرف علـى
 -1شهادة اوعمران ،حممد عباس :ثوار  ...عظماء ،دار هومة ،اجلزائر ،2003 ،ص .176
 -2حممد عباس :املرجع نفسه ،ص 176ـ .177
 -3شهادة اوعمران ،املنظمة الوطنية للمجاهدين :الطريق اىل نوفمرب كما يرويها اجملاهدون ،د م ج ،اجلزائر ،1981 ،ج ،3ص ـ ص 71ـ .73
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كــرمي الــذي كــان مســؤول ناحيــة ،وعمــل معــه نائبــا اىل غايــة التحــاق كــرمي باجلبــل ،خلــف كــرمي وقــام بنشــاط
كبري خـالل للـة االنتخابـات الـيت شـارك فيهـا حـزب حركـة االنتصـار للحريـات الدميقراطيـة ،وبسـبب ذلـك
تعــرض لالعتقــال يف أكتــوبر  ،1947وخــالل التحقيــق خطــط أوعم ـران للهــروب وجنــح يف ذلــك ليلتحــق
بكرمي ورفاقه يف اجلبل.1
كانت رحلة التخفي يف اجلبل قاسية علـى أوعمـران وكـرمي ولكنهـا كانـت كلهـا دروس ،اسـتطاعا
تكــوين عــدد ال بــاس بــه مــن املناضـلني واجملنــدين يف املنظمــة السـرية ،وكــان بانتظــار حلظــة تفجــري الثــورة الــيت
طال أمدها ،يف عام  1948حضر بصفته مسؤول دائرة القبائـل السـفلى اجتماعـا مـع قـادة احلـزب خيضـر
وســيد علــي عبداحلميــد واستفســر عــن موضــوع طــرد دبــاغني وبوقــادوم مــن احلــزب ،ويف الســنة املواليــة كــان
ش ــاهدا عل ــى األزم ــة الرببري ــة ،ووق ــع بع ــدها اكتش ــاف املنظم ــة اخلاص ــة وكل ــف أوعمـ ـران باس ــتقبال بع ــض
املناضلني ومنهم مصطفى بن عودة ،وخالل بداية اخلمسينيات من القرن املاضي كـان أوعمـران متـذمرا مـن
أزمة احلزب ،كان أملـه معقـودا بتفجـري الثـورة وقـد بـادر إلجـراء اتصـاالت ملعرفـة اجلديـد ،كـان اتصـاله األول
مــع ديــدوش مـراد بالعاصــمة الــذي عــه ببوضــياف يف لقــاء ثــان حضــره كــرمي ،ومت تــدارس وضــعية انشــقاق
احل ــزب ومص ــري العم ــل الث ــوري ،وتوال ــت بع ــدها االجتماع ــات بالعاص ــمة وتي ــزي وزو ح ــىت ن ــاهزت عش ــر
اجتماع ــات ،وأفض ــت يف النهاي ــة إىل التح ــاق منطق ــة القبائ ــل باللجن ــة التحضـ ـريية للث ــورة ،2وق ــد قي ــل أن
أوعمران هو من أقنع كرمي هبذا اخليار ،حيث اكتشف أن ال املركزيني وال املصاليني مستعدين للثورة.
نشــط مــع كــرمي بلقاســم مبنطقــة القبائــل يف التحضــري للثــورة ،حيــث كــان يشــرف علــى التجنيــد
والتدريب ،وعني نائبا لكرمي يف منطقة القبائل ،وقـد بـذل جهـودا جبـارة يف االسـتعداد لتفجـري الثـورة مبنطقـة
القبائـل ،كمــا قـدم الــدعم للمنطقــة الرابعـة وذلــك عنـدما ختلــى بعــض املناضـلني عــن املشـاركة يف الثــورة حتــت
ضغط املركزيني ،اتفـق مـع بيطـاط علـى نقـل ـو  200جنـدي مسـلح اىل املنطقـة ليكونـوا يف موعـد تفجـري
الثورة ،وفعـال سـلم لبيطـاط والـد بوشـعيب مائـة جنـدي ليأخـذهم ملها ـة املركـز العسـكري بيـزو ،وقـاد مـع
س ــويداين املائ ــة األخ ــرى ملها ــة ع ــدة أه ــداف يف املتيج ــة وبوفاري ــك ،وق ــد خط ــط للهج ــوم عل ــى ثكن ــة
بوفاري ــك ،وجن ــح اىل ح ــد م ــا يف غ ــنم كمي ــة م ــن األس ــلحة ،ول ــوال خط ــأ يف التنس ــيق الس ــتوىل عل ــى كام ــل
األسـلحة ،وقـد عـاد بعـدها أوعمـران جبنـوده اىل منطقـة القبائـل ،كانـت عـودة هـذا العـدد مـن اجلنـود صــعبة،
 -1شهادة اوعمران :املصدر نفسه ،ص ص 73ـ .74
 -2شهادة اوعمران ،املصدر نفسه ،ص ص 74ـ .76
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وقــد نســق أوعم ـران مــع ســويداين تلــك املهمــة ،يــتم تقســيم اجلنــود بــني مــن يــذهب بالقطــار أو الســيارة أو
بطريقته اخلاصة على أن يلتقوا بأوعمران يف برج منايل ،وهكذا عاد و مائة جندي مـن مهمـة خطـرة دون
أن تكتشف السلطات الفرنسية.1
كانت مهمة نقل جمموعات مقاتلة من منطقة القبائل اىل منطقة اجلزائر العاصمة وإعادهتم بعـد
تنفي ــذ مهم ــة تفج ــري الث ــورة أوىل مظ ــاهر التنس ــيق ب ــني املنطقت ــني ،بع ــدها اس ــتمرت االتص ــاالت ب ــني ق ــادة
املنطقتــني ،كانتــا الوحيــدتني املـرتبطتني بتنســيق وثيــق ،اجتمــع أوعمـران مــع كــرمي وشــاركه يف نصــب عــدد مــن
الكمائن ،منها كمني طال حافلة احد اخلونة يسمى تباين ،كما عاد أوعمـران يف مهمـة اىل العاصـمة ،وهـو
يقود جمموعاته يف البويرة وينظم خاليا الثورة دخل يف صدام مع بلونيس عندما كـان مـارا بسـور الغـزالن مـع
دهيليس ،كما اعتقل أنصاره بتازمالت.2
ثانيا :أوعمران قائدا للمنطقة الرابعة
يف مــارس كــان مقــررا أن جيتمــع كــرمي وأوعم ـران وبيطــاط مــع أحــد املناضــلني الــذي كــان عمــيال
للمخــابرات الفرنســية ،حضــر بيطــاط لوحــده فوقــع اعتقالــه ،قــرر كــرمي إثرهــا اســتخالفه بنائبــه أوعمـران ،كــان
املؤهــل الرئيســي للقيــام بتلــك املســؤولية العتبــارات كثــرية ،ومل يكــن األمــر مرتبطــا فقــط باملســالة اجلهويــة الــيت
اهتم هبا كرمي.
وقــد بــذل جهــودا كــربى يف قيــادة املنطقــة الرابعــة ،حيــث وطــد نظامهــا وفعــل العمــل املســلح هبــا،
وقد اهـتم أوعمـران بـاجلنود اجلزائـريني يف اجلـيش الفرنسـي والـذين ميلكـون خـربة عسـكرية وكـان علـى تواصـل
معهــم ،فقــد جنــد علــي خوجــة وعمــر ادريــس...ا  ،ويشــيد أوعم ـران دائمــا بأمهيــة العمليــة العســكرية الــيت
نفــذها علــى خوجــة يف ن ـواحي باليســرتو ،حيــث غــنم كميــة كبــرية مــن األســلحة بينهــا مــدفعان رشاشــان،
وكــذلك األمــر بالنســبة للعمليــات الــيت نفــذها ســي خلضــر مق ـراين جبهــة س ـربت ،حيــث اســتوىل يف إحــدى
الكمـائن علــى  45قطعــة ســالح ،وعمليــات عـز الـدين يف منطقــة بــن خلفــون ،حيـث غــنم كميــة كبــرية مــن
األسلحة.3

 -1شهادة اوعمران ،املصدر نفسه ،ص ص 77ـ 79ـ .225
 -2املصدر نفسه ،ص ـ ص 79ـ .81
 -3شهادة اوعمران ،املصدر نفسه ،ص  225ـ .226
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ويف العاصــمة نصــب أوعم ـران عبــان رمضــان نائبــا عنــه مــن أجــل تنظــيم الثــورة وتنســيق مهامهــا
وتوســيع دائــرة متثيلهــا ،وقــد كانــت جهــود عبــان كبــرية يف الــدفع بــالثورة اىل األمــام ،كــان أوعمـران يشــاركه يف
بعض املهام ،ومنها اللقـاء مـع فرحـات عبـاس مـن اجـل دعـم جبهـة التحريـر الـوطين ،1واالتصـال بالصـحفي
روب ــري ب ــارا ،وال ــذي حض ــر ل ــه أوعمـ ـران اس ــتقباال ب ــاهرا عل ــى رأس فوج ــه ومكن ــه م ــن إجـ ـراء حـ ـوارات م ــع
اجملاهــدين للتعريــف بــالثورة التحريريــة ،وكــان للمقــال صــداه ،حيــث عــرف ال ـرأي العــام يف الــداخل واخلــارج
مطالب الثورة على لسان عبان وأوعمران من خالل مقال فرانس اوبسرفاتور ليوم  15سبتمرب .21955
كــان أوعم ـران عض ـوا بــارزا يف م ـؤمتر الصــومام ،اتفــق مــع عبــان وكــرمي وبــن مهيــدي وزيغــود علــى
اسرتاتيجية العمل املستقبلي ،كان ممثال للوالية الرابعة يرافقه دهيليس وبـوقرة ،عـاد بعـدها اىل منطقتـه لتنفيـذ
ق ـرارات الص ــومام ،وقــد كلــف امل ـؤمترون أوعم ـران مبهمــة االتصــال بالواليــة األوىل م ــن أج ــل تطبيــق ق ـرارات
الصــومام ،وهــي املهمــة الــيت كلــف هبــا كــذلك زيغــود وعمــريوش ،مل يــتمكن أوعم ـران مــن أداء املهمــة وقــد
كلف يف هناية عام  1956مبهمة أخرى مستعجلة إىل تونس.
ثالثا :مهمة أوعمران في تونس
كلفت جلنة التنسـيق والتنفيـذ أوعمـران يف بدايـة سـنة  1957مبهمـة تنظـيم قاعـدة تـونس وإقـرار
نظــام الثــورة هبــا ،فخــاض جماهبــات مــع املعارضــني ملـؤمتر الصــومام ،ومتكــن مــن إقـرار النظــام بالقاعــدة الشــرقية
وإرساء التعاون مع القيادة التونسية.
ورأت جلنة التنسيق والتنفيذ أن تتحرك بسرعة لتخليب قاعدة تونس من تنازع سلطتني،
سلطتها وسلطة ابن بلة ،ومن فوضى عارمة تؤثر على إمدادات األسلحة وعلى العالقات مع السلطة
التونسية ،فانتقل األمني دباغني إىل تونس وشرح للرئيس بورقيبة وأعضاء الديوان السياسي حقيقة الوضع
يف اجلزائر ،وفند افرتاءا ت حمساس ممثل ابن بلة الطاعنة يف قرارات مؤمتر الصومام وسلطة جلنة التنسيق
والتنفيذ ،ولكنه مل يستطع كسب املوقف التونسي يف هذه القضية ،إذ أن حمساس كان حمل إيثار كثري من
املسؤولني التونسيني( ،)3وكانت السلطات التونسية بدورها مرتددة ،وتريد أن تناور باستعمال الورقتني
خلدمة أهدافها ،وأثرها اختذت جلنة التنسيق والتنفيذ قرارها بتعيني أوعمران مسؤوال عسكريا عن الوفد
1 -ABBAS Ferhat;Autopsie d'une guerre, L'Aurore ,ed garnier freres, paris, 1981, p
2 -Robert barrat, les maquis de la liberte, editions temoignage chretien, alger, 1982, p p 69_82
 -3انظر ألد توفيق املدين :حياة كفاح مذكرات ،اجلزء الثالث ،ط ،2م وك ،اجلزائر ،1988 ،ص .336
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اخلارجي ومشرفا عن التسليح ،وطلبت منه االنتقال إىل تونس لتسوية قضية حمساس بالتعاون مع ابن
عودة ومزهودي ،وأبرقت برسالة إىل السلطات التونسية ،شرحت فيها املوقف من الفتنة اليت يثريها حمساس
يف تونس ويوقع فيها األوساط التونسية يف اخلطأ ،وأكدت جلنة التنسيق والتنفيذ بتوقيع يع أعضائها
" رص على إعالمكم بأن جلنة التنسيق والتنفيذ املنتخبة يف املؤمتر الوطين يف  20أوت  1956عينت
الدكتور األمني حممد رئيسا لوفد جبهة التحرير الوطين والعقيد أوعمران نائبا له مكلفا على اخلصوص
بفرع اإلمداد ،ويف انتظار وصول هذا األخري الذي هو يف طريقه إىل تونس فإن الرائدين بن عودة بن
مصطفى املدعو "مراد" وإبراهيم مزهودي مؤهالن للحديث باسم جلنة التنسيق والتنفيذ ،ولذلك نرجو
منكم تسهيل مهمة اإلخوة األمني وأوعمران ومزهودي وبن عودة ونرجو منكم زيادة على ذلك نقل
الوقائع املذكورة أعاله إىل علم حكومتكم ،1وكان هلذه الرسالة وجمليء أوعمران إىل تونس ولقائه مع
بورقيبة أثر يف حتول موقف السلطات التونسية إىل جانب جلنة التنسيق والتنفيذ ،وكان حمساس يف نظرها
ما زال حي ظى بالتمثيل الرمسي والنفوذ الفعلي يف تونس ،خاصة وأن جمموعات سوق أهراس وأوراس
النمامشة تقف إىل جانبه ،وأنه يتفهم املطالب التونسية ،ولكن السلطات التونسية مل تكن تقدم له
دعمها إال مقابل القطيعة التامة ألتباعه مع أنصار صاحل بن يوسف ووضع حد لتصرفات اجملموعات

املتمركزة يف تونس ،2وقد مسحت هلا الظروف املستجدة وخاصة اعتقال قادة الوفد اخلارجي يف أكتوبر
 1956ومتكنها من فرض السيادة من أن تتبىن سياسة بديلة جاءت هبا ممثل جلنة التنسيق والتنفيذ ،وهو
يلتمس عقد اتفاقية تنظم شؤون الثورة وتعيد النظر يف ضوابط العالقات اجلزائرية التونسية ،وهكذا قدمت
السلطات التونسية دعمها ألوعمران مقابل تقدميه لتنازالت معتربة تفيد يف تأكيد السيادة التونسية.3

واتبع أوعمران يف تونس سياسة متشددة ضد حمساس وقادة سوق أهراس املستقلني عن
الواليتني األوىل والثانية واجملموعات األوراسية ،ويبدو أن حمساس خضع لألمر الواقع وجتنب الدخول يف

1-BELHOCINE Mabrouke: Courier –Alger- le Caire 1955-1956 et le congré de la Soumam
dans la revolution , Casbah ,Alger, 2000 ،p- p ، 219- 220.
 - 2كثري من جمموعات األوراس والنمامشة والفاعدة الشرقية كانت تلجأ إىل الرتاب التونسي وتنزل أحيانا يف العاصمة تونس بسالحها ،ويبدوا أن
شكوك السلطات التونسية يف تعاوهنا مع اليوسفيني ورغبتها يف فرض السيادة دفعها للدخول معها يف مواجهات عسكرية ،أدت إىل سقوط العديد من
الضحايا وإثارة الفوضى ،ومن أهم هذه اجملموعات ،جمموعة الطالب العر وقادة السوافة ،ولزهر شريط وقادة النمامشة ،وعباس لغرور وقادة األوراس،
وعمارة بوقالز وقادة سوق أهراس ،وقد زادت املواجهات املسلحة يف التأثري على موقف حمساس يف تونس ،انظر ،حممد حر  :جبهة التحرير الوطين
األسطورة والواقع ،تر ة كميل داغر ،ط 1مؤسسة األحباث العربية  -دار الكلمة للنشر ،بريوت .1983 ،ص.160 ،
 - 3انظر حممد زروال :اللمامشة يف الثورة ،ط ،1دار هومة ،اجلزائر ،2003 ،ص ـ ص 403 ،ـ .404
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صراع مع أوعمران بتونس حفاظا على مصلحة الثورة ،1يف حني يذكر عمار سعيداين أن قادة األوراس
وسوق أهراس غضبوا لتنحية أوعمران حمساس عن مسؤولية تونس وتعيني ابن عودة ،وكلفوا فوجا بتنحية
ابن عودة بالقوة وإرجاع حمساس إىل مكتبه بتونس ،لكن حمساس فضل االنسحاب من منصبه حتت
ضغط أوعمران ،2وقد كان أوعمران يف الوقت ذاته خيطط إلخضاع اجملموعات الرافضة لقرارات مؤمتر
الصومام بالقوة حينا واملناورة أحيانا.3
وقد اهتم أوعمران منذ بداية سنة  1957مبهمة التموين باألسلحة والذخرية ونقل
الشحنات املتواجدة بليبيا عرب الرتاب التونسي لتسلم إىل وحدات اجليش ،وكان أول عمل أجنزه هو
التفاوض مع احلكومة التونسية هبدف االستفادة من مساعداهتا وإجياد آليات حمكمة إلجناح مهمة
مترير األسلحة ،4إن هذا التعاون التونسي اجلزائري قضى على جيوب املعارضة اليوسفية وأهنى
اخلالف املتفا قم بني اعة اخلارج وجلنة التنسيق والتنفيذ ،وقد تفرغ أوعمران إلعادة النظام باملناطق
احلدودية اجلزائرية كوهنا أرضية إسرتاتيجية ملرور األسلحة كان حمساس يفكر من قبل جلعلها والية
مستقلة.
إن حمساس الذي تظاهر باالستقالة كان يناور يف اخلفاء إلبقاء سلطته مفروضة يف تونس،
وعندما أدرك أوعمران نواياه قرر اعتقاله ،متكن حمساس من اهلروب من سجنه وقدم شكوى إىل بورقيبة
زادت يف تعقيد العالقة معه ،إذ تضمنت تلك الشكوى الدعوى بان أوعمران يفكر يف التحالف مع
اليوسفيني ويف االنقالب على نظامه ،ولعالج هذه املشكلة استدعى أوعمران حممد األمني دباغني ويزيد
يف  15أفريل  1957لعقد مباحثات مع بورقيبة ووزير الداخلية املهريي ،واملطالبة بتسليم حمساس لقيادة
جلنة التنسيق والتنفيذ ،ولكن السلطات التونسية ظلت متاطل.5
لقد أشار أوعمران يف تقرير أعده بتفصيل إىل مشكل تطهري قاعدة تونس من حمساس
وأتباعه ،وقد خب وضعية منطقة سوق أهراس باحلديث ومل يشر إىل مناطق النمامشة وصدراتة وعني
 -1انظر شهادة حمساس ،مقابلة مع الباحث ،اجلزائر العاصمة 9 ،جويلية .2005
 -2انظر الطاهر سعيداين :القاعدة الشرقية قلب الثورة النابض ،ط ،1دار األمة ،اجلزائر ،2001 ،ص ـ ص158 ،ـ.159
 -3شهادة حمررة خبط يد مزهودي ،سلمت للباحث.
-4شهادة العقيد أوعمران بـ حممد عباس :ثوار …عظماء ،مرجع سابق ،ص .187
 -5تقرير عمار اوعمران حول الوضعية العامة للثورة بتونس مؤرخ يوم  17افريل  1957أورده زغدود ،علي زغدود :صفحات من ثورة التحرير
اجلزائرية ،متيجة للطباعة ،اجلزائر ،2006 ،ص ـ ص 152ـ .153
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البيضاء ،وهي مناطق كان يتوجب على قادهتا البحث عن حلول لقيادة الوالية األوىل بالتعاون مع قادة
منطقة األوراس اللذين وصلوا يف هذه األثناء إىل تونس ،فقد رأى أوعمران أن يتبع خيار التفاوض مع
قادة سوق اهراس ،واقرتح أن تشكل منطقتهم قاعدة شرقية يف مرتبة والية ،تتكفل بنقل السالح إىل
الداخل ،كان هدفه استمالة بوقالز قائدها ونوابه من اجل التعاون معه وإهناء مواالهتم حملساس ،حصل
هذا االتفاق يف مارس  1957والتمس أوعمران من جلنة التنسيق والتنفيذ مباركته ،1وهو ما حصل
بالفعل ،واتبع أوعمران خيار الشدة مع قادة املناطق األخرى املناوئني له ،لقد زكى تعيني حممود لقيادة
منطقة النمامشة وشن للة تصفية ضد أنصار لغرور ،كما قرب إليه عبداهلل بلهوشات ممثال ملنطقة
صدراته ،وكان حاج علي احلركايت من العناصر األوىل الداعمة لسلطة أوعمران فاختاره لتمثيل منطقة عني
البيضاء ،اعتقد أوعمران أن سياسة اللني حينا والشدة أحيانا ميكن أن حتقق نتائجها ،وفعال حقق مبتغاه
ولكن على حساب تضحيات جسام ،يقول أوعمران عن مهمته اليت توجت بإهناء مشكلة حمساس
وطروحاته املظللة للقيادة يف تونس والداخل" ،بالرغم من جتذر هذه احلملة يف داخل املناطق ،جنحنا يف
مواجهة تلك الذهنية عن طريق عمل طويل النفس متثل يف اجتماعات خمتلفة داخل املناطق ،وحققنا
نتائج اجيابية حبيث أصبحت جلنة التنسيق والتنفيذ معرتفا هبا من طرف كل املناطق كما مت االعرتاف
بأخطاء املاضي وتصحيحها هنائيا إىل درجة صار معها حمساس يف حكم عامل الفتنة للقضية اجلزائرية
حىت يف نظر أوالئك الذين كان يعتمد عليهم من اجل إسقاطنا" ،2وعلى الرغم من أن التقرير يتحدث
عن الوضعية العامة للثورة يف تونس ومؤرخ أياما بعد تشكيل قيادة اوراس النمامشة إال أنه مل يشر إىل
املوضوع ،وحده أوعمران وفريقه ميكنه أن يوضح لنا أسباب اختيار حممود الشريف هلذه القيادة بدل
لعموري مثلما أوضح لنا جممل الظروف اليت كانت تعيشها الثورة يف تونس وقت تشكيل تلك القيادة.
لقد خيمت مسألة فرض سلطة جلنة التنسيق والتنفيذ بظالهلا على الوالية األوىل ،فعلى الرغم
من الدور الكبري الذي هنضت به منطقة األوراس يف بداية الثورة إال أن استشهاد قائدها ابن بوالعيد
وتفرق قيادهتا اثر إعدام شيحاين بشري أدخل املنطقة يف أزمات ومشاكل عويصة ،وهو ما جعلها تغيب
عن حضور مؤمتر الصومام ،كان ا نشغال قادة الصومام بإعادة األمور إىل نصاهبا واضحا من خالل
القرارات املتخذة ،تكليف كل من زيغود وعمريوش وأوعمران باالتصال بقادة األوراس لرأب الصدع
 -1انظر تقرير اوعمران ،علي زغدود :املرجع نفسه ،ص  158وشهادة سعيداين ،الطاهر سعيداين :القاعدة الشرقية قلب الثورة النابض ،دار األمة،
اجلزائر ،2001 ،ص141ـ .142
 -2تقرير اوعمران :علي زغدود :املرجع نفسه ،ص .157
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وجتسيد القرارات املصادق عليها ،وقد جنح عمريوش يف تعيني ممثلني لالوراس اصطحبهم معه إىل تونس
للقاء أوعمران وتشكيل قيادة الوالية األوىل ،وقد انتهى أوعمران بعد مساعي عديدة إىل عقد اجتماع
حاسم يوم  2أفريل  1957هبدف إعادة تنظيم قيادة الوالية األوىل ،وعني حممود الشريف قائدا للوالية
وعبد اهلل بلهوشات ،ولعموري حممد ،وانواورة ألد نوابا له ،1وقد وجه بعض اللوم ألوعمران يف اختيار
حممود الشريف للقيادة بدل لعموري ،لكن أوعمران اخذ باالعتبار خربة ومهارة الشريف العسكرية.
رابعا  :جهوده في التسليح وبعض مواقفه
كل ــف أوعم ـران مبهم ــة التس ــليح والتم ــوين فأداه ــا عل ــى أحس ــن م ــا ي ـرام ،حي ــث تكف ــل بإجي ــاد
مصــادر للتســليح وانشــأ شــبكة لنقلــه وتوزيعــه علــى الواليــات ،ومــن يومهــا بــدأ الســالح يتــدفق بانتظــام علــى
الداخل اىل أن مت وضع حاجز خط موريس وشال املكهرب.
وكانت دائرة التسليح تشمل أربع أقسام رئيسية هي:
أ ـ التزود بالسالح (البحث واالقتناء).
ب ـ التموين واأللبسة.
ج ـ نقل املعدات إىل غاية احلدود.
د ـ املراقبة وإجراء اخلربة التقنية والتجارية.2
وقــد عــني أوعمـران عضـوا يف جلنــة التنســيق والتنفيــذ ،وكــان مــن أعضــاء الفــرع الــدائم األساســيني
رفقة كرمي وحممود الشريف وابن طوبال وبوصوف ،وتـدل حماضـر اجتماعـات اللجنـة عـن املهـام الكثـرية الـيت
يكلف هبا ،منها إنشاء جبهة جنوبية على احلدود الليبية اجلزائريـة يف أوت  ،1957وتفعيـل مهمـة التمـوين
والتسليح ،وحماولة كسب املوقف الرتكي لصاحل اجلزائر عام .31957

 -1حمضر اجتماع تعيني قيادة الوالية االوىل ،وثائق حممود الواعي ،حمفوظات شخصية.
-183, op cit, p p182Les Archives de la revolution Algerienne HARBI Mohammed: -2
 -3حماضر اجتماعات جلنة التنسيق والتنفيذ اوردها علي زغدود :صفحات من ثورة التحرير اجلزائرية ،متيجة للطباعة ،اجلزائر ،2006 ،ص ص 76ـ
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وكانت ألوعمران مواقف صارمة من قضايا الثورة ،ومن تلك القضايا احلساسة قضية إعدام
عبان اليت أثارت اجلدل ،فعلى الرغم من أن عبان أصبح خصما ألوعمران إال أن هذا األخري مل يفكر يف
إعدامه ،وهذا ما تؤكده شهادة كل من ابن طوبال وحممود الشريف ،فقد صرح ابن طوبال بأن عبان
استحق القتل ألنه كان متسلطا وال يأخذ برأي أحد يف قضايا حساسة ال ميكن ألي كان أن يتصرف
فيها من فردا ،كما أنه كان حيتقر اآلخرين وبأسلوب جارح ،وللتاريخ أقول إنه كان يصف وأمام اجملاهدين
والقادة كرمي بلقاسم ب"اغيول" ويطلق على أوعمران صفة "بوقرو" وهي كلمة قبائلية تعين غليظ الرأس،
وكان مديرا للمجاهد ،وقد كان ينشر هبا مواقف حساسة ودقيقة عن الثورة ال ميكن أن تصدر عن
شخب واحد مبن فيهم القادة الكبار فنبهناه للضرر الذي سيرتتب عن سلوك كهذا ،1وقد قرر أوعمران
أن حيرر يف أوت  1958تقريرا مفصال عن املوضوع مؤكدا فيه معارضته لكرمي وبوصوف مقرتح إعدام
عبان ،وأنه كان يرغب يف إجراء حماكمة عادلة له للنظر يف التهم املوجهة له ،ونقل لنا رواية كرمي وحممود
العائدين من املغرب اللذين لال بوصوف مسؤولية اإلعدام ،وقد قرر وزمالئه استدعاء بوصوف إىل تونس
ملسائلته ،وبناء على جوابه الغامض حصل االتفاق على إخفاء اجلرمية ،ومواجهة القادة السياسيني
بتنحيتهم من قيادة جلنة التنسيق والتنفيذ إن اضطروا لألمر ،خالل اجتماع القاهرة بادر السياسيون
دباغني عباس ومهري للسؤال عن مصري عبان ،وأمام سكوت العسكريني قرروا مقاطعة اجتماعات
اللجنة ،2وأمام هذه األزمة اخلطرية مل يبق أوعمران جامدا ،فهل يسجل " :شخصيا ،حاولت دائما،
تقريب وجهات نظر هؤالء وأولئك ،واتصلت يف هذا الصدد ،فرديا بكرمي ،ابن طوبال ،بوصوف ،حممود
شريف ،األمني ،عباس .وهكذا أفشيت إىل األمني وعباس بظروف وفاة عبان· ال أحد كان قادرا على
احتاذ موقف ،اكتفوا بالرد'' :مشكلة'' ،اقرتحت عليهم ،استئناف العمل ،قائال'' :كل هذا سيكشف يف
يوم من األيام'' ،ويقابلونين دائما بنفس الرد'' :املسألة خطرية'' .بدأت اجلهوية ،ترتسم يف وسط جلنة
التنسيق والتنفيذ :ثالث واليات من جهة ،واثنتان من اجلهة األخرى ،والثالثة املزعمون كعقالء :عباس،
األمني ،مهري ،يتظاهرون ،بلعب دور التوفيق ،لكن يف الواقع ،ال يزيدون إال يف تعميق القطيعة بني
اعيت العسكريني .ركود تام للجنة التنسيق والتنفيذ ،العجز ،العمل الفردي ،استقالل كل عضو ،يغذي
من يوم آلخر األزمة يف جلنة التنسيق والتنفيذ ،اضطررت لكتابة تقرير'' :الوقت خطري'' موجه لكل عضو
من جلنة ال تنسيق والتنفيذ واحتفظت بنسخة .عاجلت يف هذا التقرير األزمة الداخلية ،الوضع السياسي،
 -1شهادة البن طوبال ،اخلرب ،عدد  15ديسمرب .2002
 - 2شهادة اوعمران نشرت بعد وفاته ،اجلزائر نيوز ،عدد  20أوت .2010
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العسكري والدبلوماسي ،أسباب األزمة والعالج الذي جيب تقدميه .هذا التقرير ،متت قراءته من كل
األعضاء ،لكن دون متابعة ،واجلدير بالذكر أن عنصرا ،سأكشف امسه يف الوقت املناسب ،أعلمين يف
بريوت أن عبان مت إعدامه من طرف بوصوف بأمر من كرمي.1
وقد كان لقضية عبان ،وللخالف الغامض مع كرمي ـ والذي يبدوا أنه يقـف ورائـه بوصـوف وابـن
طوبالـ دور يف هتميش أوعمران عام  ،1958وقيـل انـه ذهـب ضـحية صـراع العسـكريني واملـدنيني فهمـش،
وقــد ذكــرت األدبيــات أن أوعمـران ارتكــب جتــاوزات أمــام رفاقــه مــن جلنــة التنســيق والتنفيــذ فــتم عزلــه ،وكــان
ذلك عشية تأسيس احلكومة املؤقتة يف سبتمرب  ،)2(1958وقد عني ممـثال للحكومـة اجلزائريـة املؤقتـة بلبنـان
مث برتكيا (.)1959-1962
واثــر وقــف إطــالق النــار أيــد أوعم ـران جنــاح ابــن بلــة نكايــة يف البــاءات الــثالث الــذين مهشــوه،
وعني بعد االستقالل عضوا يف اجمللس التأسيسي ،مث انسحب من احلياة السياسية ليتفرع ألعماله اخلاصـة،
كـان حيضــر ملتقيـات كتابــة تــاريخ الثـورة ويــديل بشـهادته ،أصــيب مبــرض عضـال ولفــظ أنفاسـه ليلــة الثالثــاء
 30جويلية  ،1992ودفن مبقربة العالية.
الخاتمة:
ومن خالل ما سبق عرضه خنلب اىل تأكيد دور العقيد أوعمران يف احلركة الوطنية والثورة
التحريرية ،خاصة وأنه صعد للجبل منذ عام  1947لينتظر حلظة اندالع الثورة بشغف ،وقد كان دوره
فاعال يف تفجري الثورة باملنطقتني الثالثة والرابعة ،حيث قاد املنطقة الرابعة وأسهم يف ربطها باملنطقة الثالثة
من أجل التنسيق واالتصاالت ،وكان له فضل إرساء التنظيم السياسي والعسكري يف مدينة اجلزائر وما
جاورها ،وكلف أوعمران مبهام وطنية منذ أن أرسل يف مهمة إىل تونس ،إهناء مشكلة حمساس ،االتفاق
مع السلطات التونسية ،دعم مهمة التسليح .وعليه خنلب للتأكيد أن أوعمران شخصية قيادية بارزة
خالل الثورة التحريرية هنض مبهام حيوية خمتلفة.

 -1شهادة اوعمران نشرت بعد وفاته ،اجلزائر نيوز ،عدد  20أوت .2010
 - 2حر حممد :املرجع السابق ،ص .197
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