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 الوحدة الثانية تاريخ الشخصيات

 لمسنة الثالثة ثانوي

غير أن ،  1926وىو زعيم التيار االستقاللي  مؤسس نجم شمال إفريقيا  بتممسان :  ولدمصالي الحاج
 م.   03/06/1974موقفو كان سمبيا من الثورة، توفي بباريس في 

رائد حركة اإلصالح  "جمعية العمماء المسممين الجزائريين  " مؤسس ولد بقسنطينة :ن باديسعبد الحميد ب
 م.1940أفريل  16و المدافع عن القيم والثوابت الوطنية توفي يوم 

التحق ( 1943فبراير 03)بيان  قام بتحرير زعيم التيار اإلدماجي،،:  ولد بجيجل فرحات عباس مكي
 م.1958لمحكومة المؤقتة سنة أول رئيسو   1956بالثورة سنة

( وأحد مفجري الثورة التحريرية، تم L’OSقيادي في المنظمة الخاصة ) ،ولد بمغنية : أحمد بن بمة
 – 1962و أول رئيس لمدولة الجزائرية المستقمة ما بين 1956اعتقالو في عممية القرصنة الجوية الشييرة 

1965. 

 ركانلألثم قائدا  1957، قائد الوالية الخامسة 1932في ولد بقالمة (:هواري بومدين )محمد بوخروبة
 19لمدفاع بعد استقالل الجزائر، نظم انقالبا ضد بن بمة حمل اسم التصحيح الثوري في  ام، وزير 1960
                          م .1978ديسمبر  27،  توفي في  1965جوان 

 بالبرواقية ، ،مولود MTLDالديمقراطية عضو قيادي في حركة انتصار الحريات :بن يوسف بن خدة
، انسحب من الحياة 1961أوت  28و أصبح رئيسا لمحكومة المؤقتة في   م1955التحق بالثورة سنة 

  م.04/02/2003توفي في  1962السياسية بعد الصراع عمى السمطة سنة  

ن عضوا في جمعية من أعالم الفكر واألدب في الجزائر كا ،: ولد بسطيف محمد البشير اإلبراهيمي
،  1940العمماء المسممين و نائبا في رئاسة الجمعية  ثم رئيسا لجمعية العمماء بعد وفاة ابن باديس سنة 

 م. 1965ماي  20توفي في 

،عين قائدا لموالية  22ولد بباتنة ، من مؤسسي المنظمة الخاصة عضو في لجنة ال :مصطفى بن بولعيـد
 22استشيد يوم فر من السجن، بقسنطينة ثمم و سجن 1955/ 11/02ألقي عميو القبض في  األولى،
 م اثر انفجار مذياع مفخخ ألقتو القوات الفرنسية.1956مارس
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عين مميمة، شارك في تأسيس المنظمة الخاصة، عين قائدا لموالية الخامسة، بولد   :العربي بن مهيـدي
بمدينة الجزائر،  1957فيفري  23ألقي عميو القبض في  أشرف عمى إضراب السبعة أيام بالعاصمة،

 .1957مارس  04أستشيد بالسجن تحت التعذيب في 

م، ساىم في تأسيس 1943ولد بالمرادية بالجزائر ،انخرط في حزب الشعب الجزائري سنة  :ديدوش مـراد
المنظمة الخاصة لمتحضير لمعمل الثوري و من أبرز المساىمين في تحرير بيان أول نوفمبر، عين قائدا 

 .م1955جانفي  18استشيد في  والية الثانية،لم

: ولد في بالمسيمة انضم إلى صفوف حزب الشعب ثم عضوا في المنظمة السرية ،عضو   محمد بوضياف
م، 19/03/62، أطمق سراحو في 1956أكتوبر  22، اعتقل في حادثة اختطاف الطائرة في 22مجموعة 

 .1992يونيو19اغتيل بعنابو في  ،1992استدعي لينصب رئيسا لممجمس األعمى لمدولة 

م،أحد مفجري الثورة، ، 1947:ولد  بذراع الميزان، انخرط في صفوف حزب الشعب منذ   كريم بمقاسم
وىو عضو في مجموعة الستة،  قاد العمميات في منطقة القبائل كما شارك في التحضير لمؤتمر الصومام 

 ا.بألماني 1970اغتيل سنة  م وفي مفاوضات ايفيان،1956

ناضل في صفوف حركة االنتصار لمحريات الديمقراطية ،عضو  في مجموعة  :ولد بقسنطينة، رابح بيطاط
و بعد وقف إطالق النار أطمق سراحو تولى رئاسة المجمس  1955، اعتقل سنة 06ومجموعة ال 22

 م .11/04/2000م توفي في 1990الشعبي الوطني إلى غاية 

ولد  بالقبائل انضم إلى صفوف حزب الشعب ثم عضوا في المجنة المركزية لحركة  :حسين ايت احمد
االنتصار ، وعند إنشاء المنظمة الخاصة كان من ابرز عناصرىا، انتقل إلى القاىرة رفقة محمد خيضر 

 م، وىو مؤسس جبية القوى االشتراكية.1956م، اعتقل في حادثة اختطاف الطائرة1951

لجزائر انخرط في صفوف نجم شمال أفريقيا ثم حزب الشعب الجزائري، لجا إلى :ولد في ا محمد خيضر
م، وأصبح مندوبا لحركة انتصار الحريات الديمقراطية ثم احد عناصر المنظمة الخاصة، 1951القاىرة 

 م.1962مارس  19أطمق سراحو في  1956وكان من بين المختطفين في حادثة الطائرة 

م ورئيسا لمجميورية مابين  )  1965ي الثورة، عضو مجمس الثورة  سنة شارك ف : الشاذلي بن جديد
( عرفت فترتو الكثير من االضطرابات، وفي عيده  أقرت التعددية السياسية في 1992 – 1979
 ..الجزائر
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سياسي وجنرال ورجل دولة فرنسي، تزعم مقاومة االحتالل األلماني لفرنسا أثناء لحرب ع  :شارل ديغول
، حيث تميزت سياستو بالخبث و جمعت بين القمع 1958الجميورية الفرنسية الخامسة عام  . مؤسس 2

واإلغراء ومحاولة اختراق صفوف الثورة التحريرية ، وأخيرا وقع اتفاقيات ايفيان مع جبية التحرير الوطني 
 .1970م، توفي سنة 1962

ومة الجبية الشعبية الفرنسية : سياسي فرنسي، عضو الحزب االشتراكي و رئيس حك  ليون بموم :
(، اشتير بإصالحاتو التي حممت شعار: "الخبز، األمن، الحرية صاحب المشروع 1937ـ  1936)

المعروف بمشروع بموم ـ   -موريس فيوليت   -اإلدماجي الذي يجمعو مع الوالي العام الفرنسي في الجزائر
 م.1936فيوليت

م وىو صاحب مشروع 1955الثورة واليا عاما عمى الجزائر: من أصول ييودية عين أثناء  جاك سوستيل
 1958سوستيل االغرائي ، نصب نفسو مدافعا عن "الجزائر الفرنسية" وسياسة اإلدماج، عينو ديغول سنة 

 بوزارة اإلعالم ثم الوزارة المنتدبة لمصحراء.

 سنة وأصبح ائريالجز  الشعب حزب في عاما 14 وعمره انخرط : ولد  بنواحي قسنطينة، يوسف زيغود
 في ألقي عميو القبض، 1950 سنة الخاصة، المنظمة في عضوا ثم لمحزب األول المسؤول 1938
و  خالفتو تولى مراد ديدوش استشياد  بعد القسنطيني، والتحق بالثورة بالشمال عنابة سجن من فر 1954

 .1956 سبتمبر   23يوم في يداھش سقط  ، 1955 أوت 20 وماتىج بتنظيم قام

 

 

 


