
 (1989-1945اهم شخصيات الوحدة الثانية لمادة التاريخ ) الجــزائر بين 

 : زعيم التيار االستقاللي ، مؤسس نجم شمال إفريقيا ثم حزب الشعب ثم حركة االنتصارمصالي� الحاج
للحريات الديمقراطية

 احد قادة التيار اإلدماجي شارك في صياغة بيان فيفري1958: أول رئيس للحكومة المؤقتة فرحات عباس
1956 التحق بالثورة سنة 1943  .

 مناضل في حزب الشعب ، ترأس المنظمة1965 – 1962: أول رئيس للجزائر المستقلة أحمد بن بلة 
1956الخاصة ، تم اعتقاله في عملية القرصنة الجوية   .

 مناضل في حزب الشعب و حركة1962 – 1961 : رئيس الحكومة المؤقتة الجزائرية من بن يوسف بن خدة
.اإلنتصار للحريات الديمقراطية

 قائد الوالية األولى التي عليه القبض6 ولجنة 22: مناضل في حزب الشعب و ، عضو لجنة مصطفى بن بلع�يد
1956 مارس 22وسجن بقسنطينة استشهد في 

1957/2 /23"أشرف على إضراب السبعة أيام بالعاصمة ،قبض عليه في 05: قائد الوالية "العربي بن مهيدي
1957/3 /03، استشهد تحت التعذيب في:  .

: مناضل في حزب الشعب و المنظمة الخاصة من مفجري الثورة ، قائد الوالية الثانية،قاد معركةديدوش م�راد 
1956/ 1 /18سمندو بسكيكدة في  .

 : مناضل بحزب الشعب و المنظمة الخاصة و اللجنة الثورية للوحدة و العمل من مفجري الثورةزيغود يوسف
1956سبتمبر 25 ثم عين عضوا بالمجلس الوطني للثورة الجزائرية استشهد يوم 1955 أوت 20نظم هجوم  .

 اعتقل في حادثة اختطاف22: عضـو حزب الشعب و المنظمة الخاصـة عضـو مجموعة محمد بوضياف
 اغتيل سنة1992/01/16 إلى غاية وقف إطالق النار استدعي لينصب رئيسا في 1956/10 /22الطائرة 
1994 .

.  و عضو مجموعة الستة كان قاد العمليات في منطقة القبائل1947 مناضل بحزب الشعب منذ كريم بلقاسم:

: ناضل في صفوف حركة االنتصار للحريات الديمقراطية عضو في اللجنة الثورية للوحدة والعمل ورابح بيطاط
 وبعد وقف إطالق النار أطلق سراحه تولى رئاسة المجلس1955 اعتقل سنة 22مجموعة 

1990الشعبي الوطني حتى  .

د: انضـم إلى صفوف حزب الشعب وعند إنشـاء المنظمة الخاصـة كان من ابرز عناصـرهاحسين آيت احم
 واعتقل في حادثة اختطاف الطائرة توفي1951انتقل إلى القاهرة رفقة محمد خيضـر 

2015في  .



 وأصبح1951ر: انخرط في صفوف نجم شمال أفريقيا ثم حزب الشعب الجزائري لجا إلى القاهرة محمد خيض
مندوبا لحركة انتصار الحريات الديمقراطية ثم أحد عناصر المنظمة الخاصة وكان

1956من بين المختطفين في حادثة الطائرة 

. حاول ضـرب الثورة1958: سياسي وجنرال فرنسي مؤسس الجمهورية الفرنسية الخامسة عام شارل ديغول
بسياسته التي جمعت بين القمع واإلغراء ومحاولة االختراق وأخيرا وقع اتفاقيات ايفيان مع جبهة التحرير

.الوطني

 و هو صاحب مشروع سوستال نصب نفسه مدافعا عن1955: عين واليا عاما على الجزائر سنة جاك سوستال
 بوزارة اإلعالم ثم الوزارة1958"الجزائر الفرنسية" وسياسة اإلدماج عينه ديغول سنة 

.المنتدبة للصحراء


