املنظمة الخاصة النواة ٔالاوى للعمل املسلح )(1954 -1947
ٔالاستاذ :بلعربي عمر
جامعة أبو بكر بلقايد – تلمسان
ال69يد ٕالالك67وني belarbi.omar83@gmail.com:
امللخص:
تعت املنظمة الخاصة أول تشكيل مسلح خاضع لهيئة سياسية وطنية تبنت مبدأ الاستقالل كهدف أسم
يجب أخذﻩ بقوة السالح ،ولكن اكتشاف املنظمة الخاصة كانت ضربة قاسية للرجال الذين كانت لهم طموح كب2 3ي
إعالن الثورة املسلحة وUي الMTاية الطبيعية ال ORكان يجب أن تنتMN OPا تلك ٔالاعمال والتدريبات الشاقة ع كل الZاب
الوط\ Oمنذ سنة  ،1947ولكن تماطل البعض ممن كان لهم توجه سيا2 Ocdي حركة الانتصار للحريات الديمقراطية
عن دعمهم لهذا التنظيم،قد جاء بالنتائج ال ORال تحمد عقباها من تعذيب وقتل وتشريد للمناضل3ن،مما سيكون له
ٔالاثر السل2 Opي مس3ة الكفاح الوط\ ،Oحيث سيتأخر إعالن الثورة التحريرية إtى Mrاية سنة .1954
الكلمات املفتاحية  :املظاهرات  ،املناضل3ن  ،املنظمة الخاصة  ،الكفاح املسلح  ،الثورة التحريرية .
Résumé :
En considère l’organisation propriétaire la premier constituent un armé politique
national qui adopté l’indépendance comme un objectif essentiel dont il faut le rendre par la
force des armes , mais à la découverte de l’organisation qui ont en une grande ambition dans
la déclaration de la révolution armée et la fin naturelle qui aurait du être complété par
l’intreprise et des exercices pou la main-d’œuvre à traves tout le territoire national depuis les
années 1947,mais ou la révolution éditorial annonce retardée j’ai fait quelque décrochage qui
avait leur orientation politique dans le mouvement a gagné les libertés démocratiques leur
soutient au réglementation de cet meurtre et le déplacement des combattants qui aura un
impact négatif dans la lutte national à la l’extrémité, alors qu’il a retardé la déclaration de la
révolution éditoriale à la fin de l’année 1954.
Mot-clé :
Démonstratoin,militants,organisatoin privée ,lutte armée,révolutoin éditorial .

مقدمة:
أمام مصادرة حق الشعب الجزائري و تسلط الاستعمار 2ي سياسته الجائرة ،لم يعد يرى إال الكفاح املسلح
كوسيلة وحيدة لنيل الاستقالل فانعقد مؤتمر يوم  16 -15فيفري  1947ببوزريعة و ضم أعضاء حزب الشعب
الجزائري و حركة انتصار الحريات الديمقراطية ،أنشأت عى إثرﻩ املنظمة الخاصة و ال ORأصبحت فيما بعد نواة
الحرب التحريرية عام .1954
و كان لتأسيس املنظمة العسكرية السرية حدثا هاما 2ي تحول الحركة الوطنية من نضال الكلمة إtى الكفاح
املسلح من الناحية النظرية و التطبيقية ،و قد تجسد بظهور هذﻩ املنظمة بصورة تطبيقية عى أرض الواقع منذ
سنة  1947ح 1950 Rباحتضان من التيار السيا Ocdالذي واصل نضاله منذ مطلع الربع الثاني من القرن العشرين.
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أطلقت ٕالادارة الاستعمارية من خالل تقارير مصالح الاستخبارات و مصالح الشرطة العامة عدة تسميات
لإلشارة إtى املنظمة الخاصة مMTا " تنظيم الجيش السري " و "التنظيم املوازي" و هذا الستحالة املعلومات الدقيقة
بدقة و هذا لطبيعة املنظمة الخاصة.
كان للمنظمة الخاصة قوة و أسبقية معرفة امليدان إذ ضمت عناصر غ 3معروفة أي غ 3متابعة من قبل
الاستعمار و تبنMا إسZاتيجية الدفاع و ليس الهجوم و حرب العصابات وسيلة ،و تكوين قواعد خلفية كمراكز
لالنطالق و Uي نقاط إيجابية كفيلة بنجاح العمل الثوري املسلح ،فما Uي دوافع تأسيس هذﻩ املنظمة؟ و ما Uي
أهدافها؟ و ما Uي أبرز هياكلها و فروعها؟ و فيما تمثلت أبرز أعمالها و نشاطا¡Mا؟ و كيف تم اكتشافها؟.
إن الفاتح من ماي يصادف اليوم العالم Oللشغل،فخرج الشعب الجزائري 2ي مظاهرات سلمية شملت أرجاء
الوطن حيث نادى أنصار حزب الشعب الجزائري  ،بإطالق سراح زعيمهم مصاtي الحاج الذي كان منفيا إtى برازافيل
وهتفوا أيضا باستقالل الجزائر ،ورفعوا MNذﻩ املناسبة العلم الوط\ ،OلكMTا تحولت إtى أعمال العنف) ،(1و2ي اليوم
السابع من ماي الذي يصادف اليوم الرسم OبMTاية الحرب العاملية الثانية ال ORأعلن عMTا الحلفاء ،فقد نظمت
املهرجانات MNذﻩ املناسبة من طرف املعمرين الفرنسي3ن،أما الجزائريون فقد نظموا احتفاال مرخصا به عى طريق¨Mم
الخاصة ،ولم يالحظ أي شعار معاد لفرنسا).(2
أما يوم الثامن من ماي  1945الذي يبقى وصمة عار عى جب3ن فرنسا الاستعمارية مدى الحياة ،حيث ارتكبت
مجازر رهيبة استعمل الجيش الفرن¬ Ocش Rأنواع ٔالاسلحة خاصة الجوية للفتك بالجزائري3ن العزل،واستمرت هذﻩ
ٔالاعمال الوحشية إtى غاية  26ماي ،1945و فيما يخص الخسائر البشرية فقد قدر¡Mا السلطات الاستعمارية بـ 15000
شهيد،أما املصادر الوطنية فقد قدر¡Mا بـ 45000شهيد  ،كما تم اعتقال العديد من الشخصيات الوطنية أمثال
الشيخ البشٕ 3الابراهيم ،(3)Oفرحات عباس)،(4أحمد الشريف سعدان ...وقد ا¡Mم¨Mم السلطات الاستعمارية بأMrم كانوا
وراء هذﻩ املظاهرات).(5

 - 1دواRي التأسيس:
وكنتيجة لألحداث ال ORعرف¨Mا الجزائر يوم  8ماي  ، 1945شرع التفك2 3ي العمل املسلح وهذا بإعداد جيل
ثوري يكون بمثابة الند للند مع الاستعمار عن طريق تحض 3قوة منظمة ومتخصصة 2ي مختلف ٔالاعمال الثورية)،(6
ففكرة املقاومة املسلحة ظلت تشغل بال املناضل3ن وقياديي حزب الشعب منذ أحداث الحرب العاملية الثانية حيث
شهدت الفZة املمتدة من  1945 – 1939نشاطا حثيثا من أجل الحصول عى بعض املساعدات العسكرية ال سيما
ٔالاملانية،وتم وضع اللبنة ٔالاوtى عن طريق الكفاح املسلح بتأسيس "لجنة العمل الثوري لشمال إفريقيا "سنة 1939
ال ORبدأت اتصاال¡Mا الخارجية مع دولة أوربية وUي أملانيا حيث أقام MNا أعضاؤها ما يقارب الشهر 2ي الفZة املمتدة من
 20جوان إtى  15جويلية  1939وخالل هذﻩ الفZة تمكنت من اخذ فكرة واضحة عن تقنيات التخريب،كما تلقت
وعودا بمعونة عسكرية عند بدء الكفاح املسلح بالجزائر).(7
من الشخصيات البارزة 2ي هذا املجال محمد بلوزداد) (8الذي عمل منذ انضمامه للحزب عى محاولة إقناع
القيادة بضرورة إنشاء هيئة طليعية شبه عسكرية داخل الحزب،وأنشأ ما سم Oباملجموعات التخريبية سنة 1944
الU ORي 2ي الحقيقة Uي امتداد لجماعة " الصدام " ال ORشكلها حس3ن عسلة)،(9و2ي العام نفسه أسست قيادة حزب
الشعب الجزائري منظمة 2ي العاصمة مشكلة من  20عضوا)(10ومكونة من مجموعت3ن إحداهما 2ي" القصبة " ؤالاخرى
2ي "بلكور" واملناطق املحيطة MNا مثل حيدرة،حس3ن داي،والقبة،والعناصر،وهذﻩ املجموعة كانت تسم" لجنة شباب
بلكور " ) ،(C.J.Bوأوكلت مسؤولية هات3ن املجموعت3ن لكل من أحمد بودا ومحمد طالب عى التواtي ووضع عى رأسها
محمد بلوزداد )(11ومن ٔالاعمال ال ORقامت MNا هذﻩ املنظمة عملية جمع ٔالاسلحة وكانت البداية من ذخ3ة ٔالاسلحة
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ٔالامريكية ال ORحلت بالشمال ٕالافريقي سنة ،1942وبالنسبة لتنظيم املقاومة املسلحة وتحقيق الشمولية ع أنحاء
الوطن فيبدو أن ذلك ما زال يحتاج للمزيد من الوقت،وإال فلماذا لم يتم إعالن قيام الثورة سنة  1945خاصة بعد
ارتكاب العدو الفرن¬ Ocللمجازر).(12
و ل¨Mدئة ٔالاوضاع تم إصدار قانون العفو العام 2ي  ،1946 / 03 / 16وهو يق¾ Ocبإطالق سراح جميع املعتقل3ن
واملساج3ن السياسي3ن أمثال فرحات عباس ومصاtي الحاج الذي عاد من منفاﻩ بازافيل ،ولهذا تم إعادة بناء الحركة
الوطنية مرة ثانية،فالبنسبة لحزب الشعب فقد أصر عى مواصلة النضال تحت اسم جديد وهو اسم " حركة
الانتصار للحريات الديمقراطية " 2 " M.T.L.Dي .(13)1946/ 11 / 02
)(14
لقد أدت مشاركة الحزب 2ي الانتخابات إtى انشقاق الحزب 2ي داخله ب3ن مؤيد لها بزعامة مصاtي الحاج
وعارض لها بقيادة حس3ن لحول)،(15وامتدت املعارضة)(16وزاد الاستياء إtى كث 3من مناضي الحزب وكادت تحدث أزمة
لوال أن مصاtي الحاج تدارك الوضع بالدعوة إtى عقد مؤتمر وط\ Oللحزب 2ي فيفري  1947وظهرت 2ي أفقه ثالث
تيارات) ،(17تيار الشرعية الذي يرى ضرورة املشاركة 2ي الانتخابات ليعلن عن مبادئه 2ي املجالس الرسمية،أما التيار
الثاني فتجى 2ي التيار السري الذي يرى ضرورة ٕالابقاء عى النشاط السري لحزب الشعب ح Rيتم املحافظة عى
شعبيته ،أما التيار الثالث وهو التيار الثوري الذي يرى ضرورة البدء 2ي العمل الثوري لتكوين منظمة شبه عسكرية
)(18واعتت العناصر الشابة هذﻩ ٕالانتخابات تراجعا وتفتيتا للجهود فرفضوها وأمد الاستياء إtى كث 3من مناضي
الحزب املخلص3ن) ،(19وكادت أن تحدث أزمة داخل الحزب و2ي هذﻩ ٔالاجواء املتوترة ب3ن مناضي الحزب تم انعقاد
املؤتمر ٔالاول لحركة الانتصار للحريات الديمقراطية يومي  / 16 / 15فيفري  1947بدعوى التيار املناهض للمشاركة 2ي
الانتخابات)،(20و تجدر ٕالاشارة أن هذا املؤتمر انعقد بعد عقد ندوة ٕالاطارات التأسيسية 2ي ديسم ،1946كما أنه 2ي
سرية تامة وتم الاجتماع 2ي اليوم ٔالاول 2ي مÄÅل "ريفي 2ي بوزريعة – ألحد املناضل3ن هو مهدي عماري " و2ي اليوم
الثاني 2ي بلكور 2ي محل للمشروبات الغازية " صاحبه مولود ماليان ") ،(21و2ي جو تم Ä3بعدم الثقة وتصفية الحسابات
ولم تدرس أية مشكلة أو حادث دراسة جيدة فبالعكس عبارة عن دسائس وحرب تكتالت وتسابق إtى السلطة حيث
يقول مصاtي الحاج ":بعد عشر سنوات من السجن والنفي حضرت هذا املؤتمر الذي انعقد 2ي جو انعدمت فيه الثقة
وتصفية الحسابات،إذ لم تدر فيه أي مشكلة أو حدث دراسة جدية وعى العكس كان عبارة عن دسائس وحروب
تكتالت وسباقا إtى السلطة (22)"...ولعل أهم ما خلص إليه املؤتمر القرار املتعلق بتشكيل منظمة حملت عى عاتقها
العمل املسلح عرفت باسم "املنظمة الخاصة " ولعل رموز التسمية تدل عى قيمة املنظمة الخاصة،ففي اللغة
العربية اختصارا تسم:م.خ و بتجميع الحرف3ن املخ و2ي اللغة الفرنسية،رمزها املختصر O.S:وبتميع الحرف3ن:
،L.O.Sبمع\ العظم الذي هو أساس وعماد وقوام الجسم).(23
أنشأت هذﻩ املنظمة بموجب القرارات ال ORاتخذها مؤتمر حركة الانتصار للحريات الديمقراطية ٔالاول عام
 1947والقا OcÍبتأسيس منظمة عسكرية خاصة تتوtى تدريب املناضل3ن عى ٔالاعمال العسكرية ؤالاعداد للخطوة
القادمة ال ORقرر الحزب أن تكون عنيفة وفاصلة،وهذا بعد أن تأكدوا بان الاستعمار ال يستجيب ملطالب الشعب
الجزائري إال بالقوة والثورة املسلحة)،(24وقد برزت إtى الوجود 2ي  1947/02/15وتوtى رئاس¨Mا املناضل محمد بلوزداد
وبلحاج الجيالtي) (25كمدرب ومفتش،أما مسؤوtي القطاع فقد كان الجيالtي الرقيم Oمشرفا عى مقاطعة الجزائر
ومتيجة حس3ن آيت أحمد مسؤوال عن منطقة القبائل،ومحمد بوضياف عى عى القطاع القسنطي\ Oوأحمد بن بلة
عى القطاع الوهراني،وكان حس3ن لحول مكلف باالتصاالت ب3ن املنظمة السرية واملكتب السيا Ocdلحزب الشعب
الجزائري،وقد تناوب عى رئاسة هذﻩ املنظمة ثالث رؤساء فبعد مرض محمد بلوزداد سنة  1948عوضه حس3ن آيت
احمد الذي استبدل بأحمد بن بلة بعد ٔالازمة البرية).(26
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 – 2هياكلها وفروعها:
كان للمنظمة نظاما داخليا يتم Ä3بالصرامة والدقة والانضباط الشديد تتمحور حول ثمانية فصول أو مواد
حددت املسائل ٔالاساسية لنشاطها وعملها وUي النظام "الانضباط " والتجنيد،الاجتماعات،السلوك
التصريح،التنقالت،املكافآت والجزاءات،وكانت املنظمة عبارة عن تنظيم هرمي أفقي يتشكل كاآلتي):(27
أ – قيادة ٔالاركان وتتكون من:
 رئيس املظمة الخاصة .................محمد بلوزداد.
 رئيس هيئة ٔالاركان....................حس3ن آيت أحمد.
 املدرب العسكري .....................عبد القادر بلحاج الجيالtي.
ب – املسؤولون ع_ى مستوى العماالت:
 محمد بوضياف...................مسؤول عمالة قسنطينة.
 جيالtي رقيم....................Oمسؤول عمالة الجزائر.
 محمد ماروك)...................(28مسؤول الشلف والظهرة.
 عمار ولد حمودة................مسؤول منطقة القبائل.
 أحمد بن بلة....................مسؤول عمالة وهران.
)(29

 محمد يوسفي...................مسؤول شبكة الاستعالمات والاتصاالت .
إن النظام الداخي الذي اعتمدته املنظمة يكشف عن أهمي¨Mا وعن الشعور باملسؤولية الكب3ة امللقاة عى
عاتق مؤسسها 2ي ٕالاعداد السليم والصرامة والسرية لتفج 3الثورة) ،(30وعى هذا ٔالاساس تم تقسيم العماالت إtى
الكى إtى مناطق عى النحو التاtي :عمالة الجزائر وقسمت إtى خمس مناطق،عمالة قسنطينة وقسمت إtى أربع
مناطق ،عمالة وهران واعتت منطقة واحدة ).(31
وعى صعيد التنظيم العملياتي أنشأت مصلحة عامة تابعة لهيئة ٔالاركان ضمت عدة شبكات مختصة عى النحو
التاtي:
 شبكة املتفجرات:مهم¨Mا وضع القنابل املحرقة والهجومية.
 شبكة ٕالاشارة:مختصة 2ي الراديو والكهرباء وقد كوMrا محمد ماروك.
 شبكة التواطؤ:مهم¨Mا البحث عن املخابئ للمناضل3ن.
 شبكة الاتصاالت:مهم¨Mا شراء أجهزة الاتصاالت والتدريب عى استعمالها.
 شبكة الاستعالمات:مهم¨Mا التعرف وٕالاطالع عى تنظيمات وتحركات ٔالاجهزة الاستعمارية).(32
ومما جاء 2ي شروطها الداخلية :الاقتناع،السرية،الشجاعة،الاستقرار،القدوة الحسنة و أن يؤدي القسم وال يغادر
التنظيم 2ي الوقت الذي يشاء.
أما هدفها فقد تمثل أساسا 2ي العمل من أجل إعداد ضباط جزائري3ن تمهيدا للكفاح املسلح)، (33وقد
استطاعت املنظمة أن تظم إtى صفوفها ماب3ن  1000إtى  1500مناضل )،(34وكان تدريMÒم يتم 2ي شق3ن نظري وتطبيقي
ويختتم التدريب بالحصول عى رتبة ،وكان الجزء الثاني من التدريب هو ٔالاهم له عالقة بحرب العصابات مستلهمة
من تجارب الحرب العاملية الثانية،ومكيف مع أوضاع البالد وشمل عى كل أنواع ٔالاسلحة وصناعة املتفجرات
واستعمال الراديو و بالنسبة للتدريب النف¬ّ Oc
دعم بدروس 2ي الZبية ٔالاخالقية واملدنية والسياسية لغرض تنمية
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الروح القتالية) (35و2ي هذا الصدد يقول محمد بوضياف " أن الهياكل مختلفة تماما فيما بيMTا،فكل مجموعة صغ3ة
تؤدي نشاطا بمعزل عن املجموعات ٔالاخرى) ،(36وقد تفرعت املنظمة الخاصة إtى  04دوائر تشمل املصالح العامة وUي:
 – 1قسم املواصالت ومهمته تكوين العناصر املكلفة بأجهزة الراديو.
 – 2قسم املواصالت ومهمته دعم املنظمة باألسلحة والعتاد
 – 3قسم املتخصص3ن 2ي املتفجرات،وكانت عناصرﻩ تتدرب عى استعمال أنواع املتفجرات.
)(37
 – 4شبكة املساعدين واملتعاطف3ن وتشكل النواة والبنية التحتية واملكونة من املناضل3ن ؤالاوفياء .

 - 3مؤتمر زدين ):(38ديسم.1948 69
انعقد هذا املؤتمر بعد انتخابات  1948بسبب ما قامت به السلطات الاستعمارية من تزوير 2ي الانتخابات
وممارس¨Mا للضغط وٕالارهاب واملالحقات ٕالادارية ملناضي حزب الشعب الجزائري الذين أدركوا مجددا أنه ال فائدة من
العمل السيا OcdالشرÔي والقانوني لذلك دعا الحزب إtى عقد مؤتمر سري 2ي مزرعة املناضل جيالtي بلحاج
بزدين)،(39وقد دام هذا املؤتمر يوم3ن حيث تبادل املسؤولون ٓالاراء بدون توقف حول ٕالاسZاتيجية ال ORينبÕي إتباعها،
كما طرحت قضية التنسيق والتضامن مع تونس واملغرب 2ي نضالهما ضد الوجود الفرن¬ ،Ocوعى كل حال فقد طرح
املؤتمرون كذلك عدة قضايا،مMTا مرحلة الدعاية والتشويش والM¡ ORدف إtى حشد الشعب حول فكرة الاستقالل
،مرحلة التنظيم وإعداد املناضل3ن والهياكل،مرحلة الثورة املسلحة والشروع فMا بصورة علنية،(40) .
لذلك عمل املؤتمرون عى الفرار بسرعة،وأقدم مصاtي الحاج عى تمزيق كل الوثائق ح Rال تتمكن ٕالادارة
الاستعمارية من اكتشافها،وانتقلوا إtى البليدة لتتواصل ٔالاعمال هناك وتستأنف املناقشات  ،وقد انتخب ٔالاعضاء
الحضور اللجنة املركزية،كما عرف املؤتمر 2ي الMTاية إقصاء ٔالام3ن دباغ3ن من حركة الانتصار للحريات الديمقراطية 2ي
ديسم ،1949لعدم الانضباط ضف إtى ذلك خالفه الكب 3مع مصاtي الحاج 2ي قضية الخلط ب3ن الطريقت3ن الثوري
والشكل النضاtي).(41

 -4أهم نشاطات املنظمة:
عى الرغم من افتقار املنظمة إtى ٕالامكانيات املادية وتماطل حركة الانتصار للحريات الديمقراطية 2ي دفع
مستحقات هذﻩ املنظمة العسكرية وأحسن دليل عى هذﻩ الوضعية تقرير أحمد بن بلة حيث يقول ":ينقصنا السالح
واملال ،ال مال ال سالح نحن نواجه قوة عسكرية تتوفر عى ٔالاسلحة الحربية...وتتكون من جيش يتمتع بتقاليدﻩ
وتجاربه ") (42لكن رغم كل هذا استطاعت أن تفرض وجودها وذلك راجع أساسا إtى تحمس أعضا×Mا للقيام باألعمال
الثورية،و2ي هذا الصدد يقول أحمد بن بلة " معنويات املناضل3ن مرتفعة جدا وهم متحمسون وسيبدلون كل جهدهم
الستيعاب ما يتلقونه برغبة فائقة من قلوMNم"،ولعل من ب3ن ٔالاعمال ال ORقامت MNا هذﻩ املنظمة الهجوم عى اليد
املركزي بوهران يومي  06 -05أفريل ،1949وذلك بعد قرار تدعيم املنظمة الخاصة باألموال الالزمة ألداء واجMÒا
الوط\ Oبعد مؤتمر زدين ،1948لكن ونظرا لنقص موارد الحزب من جهة) (43وتماطل حركة الانتصار للحريات
الديمقراطية 2ي ضبط املÄ3انية املخصصة للمنظمة من جهة أخرى) ،(44لم يبقى أمام املنظمة الخاصة 2ي ظل هذﻩ
العراقيل املبنية عى إيقاف طموح العناصر الطامحة للعمل املسلح سوى الاعتماد عى النفس وأن تقوم ببعض
العمليات لحساMNا)،،(45وأعطى محمد بلوزداد الضوء ٔالاخضر لذلك وتكفل املناضل جلول نميش العامل 2ي مصالح
اليد بتقديم املعلومات املطلوبة عن اليد إtى املشارك3ن 2ي العملية).(46
ومن الحيل ال ORاستعملوها كتابة برقية طويلة باالنجلÄ3ية من طرف حس3ن آيت أحمد،وتقديمها للعامل
املكلف بإرسال القيات ليشغلوﻩ MNا و إلهائه عن عمل أعضاء الفريق الذي اقتحم مكتب اليد ،و2ي الصباح املبكر
اقتحم كل من بوشعايب وسويداني بوجمعة وحداد مب\ اليد عى الساعة السادسة وخمسة وعشرون
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دقيقة)(47وتمكنوا من الاستيالء عى مبلغ  3.170.000فرنك فرن¬ ،Ocوبعد إعالن حالة ٕالانذار قامت املنظمة الخاصة
بتضليل السلطات الاستعمارية)،(48ولإلشارة فقد كانت الخيانة الكى من طرف عبد القادر بلحاج الجيالtي الذي
)(49
اعتقل سنة  1950وكشف أمر املنظمة الخاصة وأف cÙكل أسرارها للسلطات الاستعمارية

 - 5اكتشاف املنظمة الخاصة  18مارس :1950
لقد استطاعت السلطات الاستعمارية أن تكتشف أمر املنظمة الخاصة رغم سري¨Mا،أما عن سبب الاكتشاف
فيجمع املؤرخون عن حادثة تبسة املشهورة وهذا ما يؤكدﻩ املناضل عمار بن عودة 2ي حديثه مع محمد عباس إذ
يقول أن اكتشاف املنظمة الخاصة كان 2ي ،1950/03/18بحيث أنه حينما أراد محمد بوضياف والعربي بن مهيدي
ّ
وديدوش مراد تأديب املناضل عبد القادر خياري)(50املدعو رحيم،بعد انعقاد مجلس املنظمة وكلف ديدوش مراد
للقيام بذلك والذي اتصل بدورﻩ بأعضاء املنظمة الخاصة 2ي منطقة تبسة وهناك ضربوﻩ ح Rأغم Oعليه وظنوا أنه
مات)،(51وعندما استعاد وعيه سلم نفسه للسلطات الفرنسية وقدم ما لديه من معلومات)،(52عندها أعلنت فرنسا
عن اكتشاف املنظمة الخاصة رسميا وشنت حملة استنطاقات واسعة بحيث استعملت مختلف الوسائل الخاصة
بالتعذيب).(53
وقد نتج عن حملة الاعتقاالت ال ORاستمرت من  19مارس إtى 27ماي  1950كانت جد كب3ة 2ي أوساط املنظمة
الخاصة  ،بحيث شملت الشمال القسنطي\) Oقاملة،عنابة( ...مرورا بالوسط ) سور الغزالن،تنسٔ،الاصنام (...لتنتOP
بالغرب )تلمسان،وهران(54)( ...حيث تم إلقاء القبض عى ما يقرب من  400مناضل ،وباختصار فإن أعضاء املنظمة
الخاصة قد تعرضوا للقمع والتعذيب منذ الاكتشاف وصدرت ضدهم ٔالاحكام الجائرة،مثل ٔالاعمال الشاقة والسجن
املؤبد مMTم أحمد بن بلة ،آيت أحمد ،سويداني بوجمعة ...والذ بعضهم بالفرار رغم معارضة زعما×Mم إtى خارج الوطن
وخاصة نحو القاهرة وفرنسا مثل:أحمد بن بلة،محمد خيضر، ...وبعضهم ٓالاخر ظل يعيش 2ي حالة تخفي إtى غاية
انالع الثورة التحريرية مثل:العربي بن مهيدي،عبد الحفيظ بوصوف2 ...ي منطقة وهران  ،ورابح بيطاط،سويداني
بوجمعة 2ي مقاطعة الجزائر،ولخضر بن طوبال ، ،عمار بن عودة2 ...ي قسنطينة).(55

خاتمة:
من خالل ما سبق يتب3ن لنا أن جذور الكفاح املسلح يعود إtى أعضاء املنظمة الخاصة الذين آمنوا بعقم
الكفاح السيا،Ocdوضرورة ٔالاخذ بالعمل العسكري املباشر خاصة 2ي ظل ٔالازمة ال ORتعرضت لها حرك¨Mم – حركة
الانتصار للحريات الديمقراطية – فشلهم 2ي التوفيق ب3ن الطرف3ن املتصارع3ن 2ي الحزب وهو ما وضعهم 2ي موقف
جدي يتمثل 2ي ٕالاعداد للكفاح املسلح.
وبذلك يمكننا القول أن هذﻩ املنظمة استطاعت أثناء وجودها تحقيق أهداف كث3ة وال ORمن بيMTا تخريج
كوادر للقيام بالثورة املسلحة ،إنشاء مخازن لألسلحة 2ي مختلف القطر الجزائري و تدريب أعضا×Mا عى استعمال
السالح و هذا استعدادا للثورة التحريرية.
كما أن املهمة ال ORأنشأت من أجلها فقد تمثلت 2ي الدفاع عن املسؤول3ن 2ي الحزب ،ولذلك فإن املناضل3ن
الذين أسسوا اللجنة الثورية للوحدة والعمل سنة  1954كان أغلMÒم ممن قادوا املنظمة أو عملوا كمناضل3ن فMا.
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 – 1أبو القاسم سعد ﷲ :الحركة الوطنية )  ،( 1945 – 1930ج،3ط ،3املؤسسة الوطنية للكتاب،الجزائر،1986،ص ص 230.-223
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