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 الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الشعبيـة                           

 وزارة التعليم العالي و البحث العلمـي

 وهران 1جامعة أحمد بن بلة 

 كلية العلوم اإلنسانية و العلوم اإلسالمية 

 قسم التاريخ و علم األثار 

         

 النخب وبناء الدولة الوطنية" "مخبر الدراسات المغاربية،

 مصادر وتراجم" البحث التاريخي "مخبر

 

 برنامج الملتقى الوطني 

 

 

 

 

      Ustoعلى الساعة التاسعة صباحا بمجمع   2019 أكتوبر 31يوم الخميس 

 

 

 إشكال الملتقى:  -

لقد عبرت السلطات السياسية واألوساط العلمية واألكاديمية على مدى األهمية التي يكتسيها 

 ؛البناء الوطني، ودوره ومكانته في 1962و 1954للثورة التحريرية الجزائرية فيما بين  التأريخموضوع 

وقد تجسد هذا االهتمام في عدد من اإلجراءات التي اتخذتها والتي استهدفت تشجيع ودعم الدراسات 

 التاريخية وتطويرها.

، تمثل في معالجة 1962إن االتجاه الفعال الذي سارت فيه الدراسات التاريخية انطالقا من سنة 

اللبنة الرئيسية التي ترتكز عليها  بصورة مميزة، نظرا ألولويته؛ حيث يعتبر السياسيالتاريخ  جوانب

المعرفة التاريخية من جهة وبسبب احتياج المجتمع إلى هذا النوع من المعلومات التاريخية التي تمثل 

 ضرورة ملحة واستجابة لغريزة طبيعية مشروعة من ناحية أخرى.

"شهادات ومذكرات الفاعلين السياسيين والعسكريين، أهميتها وقيمتها 

 (".1962-1954العلمية لكتابة تاريخ الثورة الجزائرية )
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بمحاولة حثيثة  -ةالمنفرد–استمر البحث العلمي واألكاديمي في الجزائر رفقة الدراسات التاريخية 

؛ فكل هذه المحاوالت أصبحت تصطدم 1962-1954لمعالجة جوانب من الثورة الوطنية التحريرية بين 

بصعوبة الحصول على الوثائق األرشيفية، وهو ما يدفع الباحثين والكتاب إلى عملية تعويض ما ينقصهم 

ن رحم الثورة الجزائرية، أي من من الوثائق األرشيفية باللجوء والولوج إلى المصادر التي نبعت م

مؤسساته العسكرية والسياسية كتسجيل الشهادات وتدوين المذكرات الشخصية والمتعلقة بأحداث هذه 

 المرحلة التاريخية وتطوراتها.

وبخصوص "توثيق" الثورة الجزائرية والعناية بتراثها والقيام بنشره وتفسيره تندفع حاليا على 

مجهودات واجتهادات كبيرة لتوفير تلك المادة التاريخية الالزمة، أي توفير  -ىوالجهو–المستوى الوطني 

جميع أنواع الوثائق والوسائل المرافقة لها؛ ومنها تلك الشهادات الحية ومؤلفات الفاعلين السياسيين 

 (.1962-1954والعسكريين التي تدخل في إطار تلك المرحلة )
 

 محاور الملتقى:

 أنواع الشهادات والمذكرات، معالجة نماذج :المحور األول 

 الشهادات المطبوعة للفاعلين السياسيين وقيمتها للكتابة التاريخية لمعالجة موضوع الثورة المحور الثاني :

 الجزائرية )تحليل نماذج(.

 ة الجزائرية.: مؤلفات القادة العسكريين، أهميتها وقيمته للكتابة التاريخية لمعالجة موضوع الثورالمحور الثالث 

 المقابالت الشخصية "المجاهدين" ومنهج استغاللها لكتابة تاريخ الثورة الجزائرية.المحور الرابع : 

 

 

  1للملتقى : أ.د عبد الباقي بن زيان  مدير جامعة أحمد بن بلة وهران انالشرفيان الرئيس

 و العلوم اإلسالمية أ.د دحو فغرور عميد كلية العلوم اإلنسانية                          

 : أ.د مهديد ابراهيم  مدير مخبر الدراسات المغاربيةالملتقى  ارئيس

 د. بن جبور محمد  مدير مخبر مصادر و تراجم                 

 رئيس فرقة بحث  المشرف على الملتقى : د. حمدادو بن عمر 

 المنسق العلمي للملتقى : د.أيت حبوش حميد  رئيس فرقة بحث  

  اللجنة التنظيمية                                      :  اللجنة العلمية للملتقى

 د.ليلى بلقاسم                                        أ.د مهديد ابراهيم       

                                د.بوزبوجة سميرة                                     د.أيت حبوش حميد     

                           د.حصام صورية                                            د.بن جبور محمد 

                         صندوق ستي د.                                       حمدادو بن عمر  د.أ.

                                د.مجاهد يمينة                                    أ.د بن عبد المؤمن محمد

  د.نمر هشام                                           د.مجدوب كريمة أ.

                ط/د لكحل زهيرة                                           أ.د هاليلي حنيفي

 ط/م حلوي سارة                                             أ.د دادة محمد 

 د.رنيمة سيد أحمد

 أ.د لونيسي رابح

 د.ليلى بلقاسم 

 د.عمار محند عامر 

 د.العباسي محمد

 د.كراراز فوزية 
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 : منسق الملتقى : د.حميد أيت حبوش رئيس الجلسة                       10:00- 09:00الجلسة اإلفتتاحية :
 *تالوة آيات بينات من القرآن الكريم 

 * النشيد الوطني 

 *كلمة مدير مخبر الدراسات المغاربية   : أ.د  ابراهيم مهديد 

 *كلمة مدير مخبر  مصادر و تراجم     : د. محمد  ابن جبور

  صوافي  الزهرةقسم التاريخ و علم األثار  : د.  ة*كلمة رئيس

 مديرية المجاهدين لوالية وهران *كلمة السيد مدير

 *كلمة عميد الكلية : أ.د  دحو فغرور 

 1*كلمة رئيس الجامعة : عبد الباقي بن زيان رئيس جامعة أحمد بن بلة وهران  

 *تكريمات

 *استراحة 

 الورشة األولى : قاعة المحاضرات   )أنواع الشهادات والمذكرات، معالجة نماذج(  

  1بن جبور محمد جامعة وهران : د.13:00-10:00رئيس الجلسة األولى  

 : المرحلة الجنينية لتفجير الثورة بالقطاع الغربي 1د/ بلبوري سيد أحمد جامعة وهران -1

 "مذكرات الجنرال "جوزيف كانز"..شاهد على المأساة االستعمارية".....جامعة سيدي بلعباس :  عزالدين د.زايدي --2

« Les mémoires du Général ‘Joseph Katz ‘Témoignage d’un acteur du drame colonial 

"من خالل دراسة 1948دراسة موضوع " لجنة الدفاع عن ضحايا القمع  :  وهران   crasc  د.جياللي حورية-3

 مذكرات كل من أحمد بن بلة و حسين آيت أحمد و بن يوسف بخدة

النشاط الوطني و الثوري في منطقة الغزوات من خالل مذكرات المجاهد بعوش بن داود أحمد جامعة تلمسان :   د. -4

 محمد.

 لقاعدة الشرقية من خالل مذكرات الرائد الطاهر سعيدانيا :  1وهران  جامعة قاسم صادق  د.-5

 شهادة محمد الشريف ولد الحسين ضابط سابق بجيش التحرير الوطني  :   1وهرانجامعة مجاهد يمينة   د. -6

منطقة –من عمليات جيش التحرير الوطني بالمنطقة الثامنة من الوالية الخامسة : خنشلة    جامعةحسين تواتي د. -7

 _ شهادة حية للمجاهد خليفي بونوة مالزم بجيش التحرير الوطنيأنموذجاالعين الصفراء 

معلّم، الجزء األول: حرب التحرير قراءة في مذكرات اللواء حسين بن   : 1وهرانجامعة حاج عبد القادر يخلف  د. -8

 الوطنية".

 التنظيم العسكري لجيش التحرير الوطني بمنطقة سبدو من خالل وثيقة جديدة:  تلمسان جامعة    هوارية بكايد. -9

 مذكرات المجاهدة مزياني مداني لويزة تحت عنوان مذكرات امراة عاشت الثورةجامعة البويرة  :  عائشة حسينيد.  -10

         لمحات من تاريخ الوالية السادسة من خالل مذكرات المجاهد بوبكر هتهات : أدرار  جامعة  عبد العزيز نارة .ط/د -11

 بن داود أحمد جامعة تلمسان د .  16:00-14:00رئيس الجلسة الثانية : 

تحليل نماذج لشهادات تاريخية حول مسألة حوار جبهة التحرير  : تيارت   جامعة حباش فاطمة د.حمري ليلى+ د.-1

 .(1962جوان  -) ماي OASالوطني ومنظمة الجيش السري 

قراءة في مؤلف"عيسات ايدير ، وثائق وشهادات حول العمل    وهران : crascسعاد زركوك د. نادية سماش+ د.-2

 .النقابي الجزائري" لصاحبه محمد فارس

 ماسو محمد  جامعة  وهران :  معركة الجزائر من خالل مذكرات بن جبور د.- -3

حقائق حول بعض أحداث الثورة التحريرية من خالل   : 1ران وه جامعةكادي زين الدين  د.قاضي عبد القادر + د.-4

 .كتاب وشهادة ضابط بالمصالح الخاصة للثورة الجزائرية

إشكالية القيادة في الثورة من خالل أرشيف العقيد محمود الشريف )قائد والوالية  :بريكة جامعة    فاروق جياب د.-5

 وزير التسليح والتموين(. -التاريخية األولى 

 .الثورة التحريرية بين ثنايا مذكرات الطاهر الزبيري :سعيدة    جامعة فطيمة شيخ  د. -6
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 "التحريرية الثورة تاريخ كتابة في دورها و بلة بن أحمد مذكرات أهمية :تلمسان جامعة خديجة   بوضياف  .ط/د-7

العسكريين في التأريخ للمعارك والحروب  أهمية ودور مذكرات القادة و الضباط  :تلمسان  جامعة فيصل سنوسي  .ط/د-8

 الشرق الجزائري أنموذجاً.خالل حرب التحرير ، 

 دحلب " المهمة منجزة من أجل استقالل الجزائر"قراءة في مذكرات سعد  : معسكر جامعة محمد  ليماني س.ط/د-9

كـــــــــــــــــــــتـــــــــــاب الـــــطــــــــــاهــــــر زبـــــــــيري"آخر  دراسة    1وهرانجامعة حسان صابري  .ط/د -10

 م1962 –م 1929القادة األوراسيين

علين السياسيين وقيمتها للكتابة التاريخية لمعالجة موضوع الورشة الثانية : قاعة المدياتيك )الشهادات المطبوعة للفا

 الثورة الجزائرية )تحليل نماذج(.

 حنيفي هاليلي جامعة سيدي بلعباسأ.د:  13.00 - 10:00رئيس الجلسة األولى 

القصة الكاملة شهادة أحد رفقاء القائد   قراءة في كتاب "المالغ"   :  غليزان محمد درويش جامعة+د. د. ليلى بلقاسم-1

 المدعو َصفَــــر عبد الحفيظ بوصوف.

 مذكرة "حياة تحدي وصمود" لمحمد حربي دراسة نقدية  2وهران جامعة جياللي بلوفة عبد القادر  أ.د  -2

 احد رواد الوطنية ،عبد الحميد مهري  :سيدي بلعباس جامعة   محمد  الزيند.  -3

 تاريخ منطقة البيض خالل الثورة التحريرية من خالل الشهادات الحية : تيارت  جامعة    مصطفى عتيقة د.-4

 :  قراءة في مذكرات الشاذلي بن جديد 1د.بن عمر حمدادو  جامعة وهران -5

في شهادة المجاهد محمد مصطفى  DGI/Oالمديرية العامة للتدريب الغربية  :تلمسان جامعة  فطيمة مّطهري د.  -6

 وتحليل(. طالب) قراءة

مذكرات الفاعلين في فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا وأهميتها في كتابة تاريخ  :البيض   جامعةإيدُّو شعبان  د.  -7

 الفدرالية

 الجزائرية؛ المجاهد الطاهرالرواية الشفوية ودورها في التدوين المحلي للثورة  :خنشلة    جامعة  نميش  سميرة د.-8

 بوشارب أنموذجا)والية خنشلة(

تاريخ الثورة الجزائرية في رؤية نضالية أكاديمية من خالل  :البليدة  جامعة   عبدالرزاق خضور.ط/دفؤاد شيحي+.ط/د -9

 مذكرات محمد حربي

التاريخية  22قراءة في مذكرات المناضل محمد مشاطي عضو مجموعة ال : الوادي جامعة تركي  عبد القادر  ط/د.-10

 "مسار مناضل".

  1دادة محمد جامعة وهران  أ.د 16:00-14:00رئيس الجلسة الثانية : 

تبادل النصائح السياسية بين الزعماء المغاربة خالل الثورة :  سيدي بلعباس جامعة  حنيفي هاليلي أ.د -1

 1959الة بورقيبة إلى مصالي الحاج سنة الجزائريةقراءة في رس

 شهادات عبد الحميد مهري وأهميتها في كتابة تاريخ الثورة الجزائرية :  1وهران جامعة   صوافي الزهرةد.  -2

 موقف جمعية العلماء من الثورة من خالل مذكرات احمد توفيق المدني :   1وهران جامعة ناير مختار  د.-3

مسار النضال التاريخي لحسين ايت احمد من خالل كتابه :روح االستقالل مذكرات   وهران : crasc سميرة نقادي د.-4

 1952-1942مكافح 

دراسة حول أعمال الشيخ البشير اإلبراهيمي في مؤلفه الموسوم" في قلب  :تيارت   جامعةغمبازة جمال   د.-5

 1964_1954المعركة

 المدرسة العليا لألساتذة وهران : مذكرات األدباء و الشعراء و الثورة الجزائرية  د.فايزة بوسالح-6

الثورة الجزائرية  ستاذ بن عودة بكير من خالل كتابه"دراسة شهادة األ":  1وهران جامعة  زهيرة لكحل  .ط/د-7

 الفدائي  الصغير/

-1942   أحمد "روح االستقالل" مذكرات مكافح قراءة في كتاب حسين آيت : 1وهرانجامعة عبد الناصر بختي   ط/د-8

1952 

المذكرات الشخصية لضباط الوالية السادسة وإسهاماتها التاريخية في إبراز  : 1وهرانجامعة مالكي يوسف . ط/د-9

 نشطات قياداتهم في الثورة .

خالل كتاب مذكرات دراسة بعض جوانب من تاريخ الثورة الجزائرية من  : 1وهران جامعة ممدوح بومخيلة  ط/د.-10

 "دراسة تحليلية" أحمد بن بلة 

   .زهرة ظريف المجاهدة قراءة في مذكرات جامعة تيارت : د.كالخي ياقوت-11

أهميتها وقيمته للكتابة التاريخية لمعالجة موضوع الثورة  )مؤلفات القادة العسكريين، 1الورشة الثالثة : مدرج 

 الجزائرية.

  سعيدةد.محمد دلباز جامعة :  13.00 - 10:00رئيس الجلسة األولى 

  1وهرانجامعة مجدوب كريمة  أ.د مهديد ابراهيم +   أ.د-1

 guerre de liberation , parcelle des veritésقراءة و تحليل لمؤلف الضابط العسكري أحمد بن سعدون :  "

de la willaya5 –oranie 



5 
 

تفاصيل عن النضال الوطني بمدينة وهران من خالل مذكرات المناضل والمجاهد  : 1وهران  جامعةبلحاج محمد د. -2

 غالي جياللي

نازع األلغام و أهميتها في كتابة تاريخ الثورة الجزائرية  شهادات المجاهد محمد قنّاد   :الشلف جامعة جمال قندل  د. -3

 في بُعده العسكري

مذكرات علي كافي  –أهمية المذكرات الشخصية السياسة في دراسة تاريخ الثورة  :تلمسان  جامعة تابتي حياة   د.-4

 ومذكرات أحمد بن بلة أنموذجين

في ضوء مذكرات الشاذلي بن جديد ومذكرات  1963مجريات حرب الرمال : سيدي بلعباس  جامعة متاجر صورية  د. -5

 الطاهر زبيري  رصد بيبليوغرافي لألحداث التاريخية ذات الطابع الثوري

 حصام قويدر .: المحكوم عليهم باإلعدام في وهران من خالل شهادة المجاهد صورية جامعة أحمد بن بلة د.حصام -6

 حول أحداث معركة الجزائر من خالل كتابه : Henri le mire شهادة العسكري :البيض  جامعة  قاسم عابدية   أ.-7

" Histoire militaire de la guerre d'Algérie 

مؤلفات القادة العسكريين أهميتها و قيمتها للكتابة التاريخية لمعالجة موضوع  : تلمسان  جامعةوليد صفراوي  ط/د-8

 "الثورة الجزائرية "مذكرات العقيد الطاهر الزبيري آخر قادة األوراس التاريخيين نموذجا

-1956والية الثالثة شهادة  المجاهد جودي أتومي حول الثورة التحريرية في ال :قسنطينة جامعة رزيق   علي ط/د -9

 وقيمتها في تدوين تاريخ الثورة التحريرة  1962

شهادة الجنرال الفرنسي بول أوساريس وأهميتها في كتابة تاريخ :   1باتنة جامعة   الصمد عبد عصمانيط/د  -10

 .الثورة الجزائرية

جهاز المخابرات ودوره في دعم  :سطيف   جامعةعبد الغفور نصر الدين ط/دبسكرة +  جامعة حورية ومان د.  -11

 الثورة التحريرية: قراءة في مذكرات رجال الخفاء للضابط محمد لمقامي.

 وهران  crasc د.عامر محند عمار   16:00-14:00رئيس الجلسة الثانية : 

العمليات العسكرية في الوالية االولى والرابعة من خالل مذكرات الرائدين مصطفى : تيارت    جامعة عمر بوخاري د.-1

 مرارردة وسي لخضر بورقعة " قراءة توثيقية "

مذكرات سي لخضر  -أهمية المذكرات العسكرية الوطنية في كتابة تاريخ الثورة. :  بشارجامعة  محمد برشان د.-2

 بورقعة شاهد على اغتيال الثورة" أنموذجا

دراسة وتحليل لمذكرات بعنوان:  :الشلف جامعة   بوزيدي وحيد ط/د-3  

Mohamed zerguini, Une vie de combats et de lutte, témoignages et appréciations 1941 - 

1962 

 مقابلة شخصية مع المجاهد " سطمبولي سعيد " إطار بفوج  أحمد زبانة :قسنطينة   جامعةحابل   جمال ط/د-4

من خالل مذكرات الضابطين : المغربي الهاشمي التحضير للثورة التحريرية  :   2الجزائر  جامعة قدور  محمد د.-5

 الطود في مذكراته" خيار الكفاح المسلح " و التونسي عبد هللا العبعاب " شهادة للتاريخ" دراسة مقارنة

العمل العسكري بمنطقة الجلفة من خالل مذكرات الضابطين "مصطفى  :الجلفة  جامعة   محمد ڤـــــــــــــــــــن د.-6

 قليشة ، الشيخ لقليطي

 القاعدة الشرقية من خالل مذكرات العقيد الشاذلي بن جديدسعيدة  جامعة  محمد دلباز د. -7

من خالل مذكرات  1956ـ  1954 لثورة  في المنطقة األولى األوراس النمامشة: اأم البواقي   جامعةهبة كالش   أ.-8

 1962ـ 1959العقيد الطاهر زبيري " مذكرات آخر قادة األوراس التاريخيين 

انية جمال برجي   قسنطينة   اندالع معارك اليقين في الثورة التحريرية بمنطقة فالوسن التابعة للمنطقة الثط/د  -9

 والشهادات الحية المكتوبةمن خالل المقابالت الشخصية  بالوالية الخامسة التاريخية

من خالل  1962جوان  04 -ماي  27حيثيات مؤتمر طرابلس الرابع :   1 وهرانجامعة بكوش عبدهللا   ط/د-10

   -دراسة مقارنة   - و" مذكرات أخر قادة األوراس التاريخيين للعقيد  الطاهر الزبيري" "مذكرات الرئيس علي كافي"

 المقابالت الشخصية "المجاهدين" ومنهج استغاللها لكتابة تاريخ الثورة الجزائرية( ) 2الورشة الرابعة : مدرج 

   1رنيمة سيد أحمد جامعة وهران : د. 13.00 - 10:00رئيس الجلسة األولى 

 "ضرورة وأهمية تطبيق المناهج التفكيكية على المذكرات والشهادات"  2الجزائر جامعة الحاج صادوق د. -1

أهمية مذكرات النقيب سي مراد )عبد الرحمن كريمي( في تدوين أحداث الثورة : الشلف   جامعة  فارس العيد د.-2

 التحريرية بالمنطقة الثالثة من الوالية الرابعة

أهمية و دور المذكرات الشخصية في كتابة تاريخ الثورة الجزائرية ) مذكرات علي   :معسكر جامعة درعي فاطمة  د. -3

 انموذجا"(كافي 

 إسهام نماذج من الشهادات الحية في تأريخ وقائع الثورة عبر الصحافة وهران :  crascنجاة لحضيري   د.-4

نشاط المجاهد" باكورة بن علي" السري بباريس من سنة  :سيدي بلعياس جامعة أمال علوان د.+  أمينة بوتشيش د.-5

  1958الى غاية  1954
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المذكرات و دورها في كتابة تاريخ الثورة ، مذكرات  السنوات  : 1 وهرانجامعة سلسبيل   بلهواري  زليخةط/د  -6

 نموذجا –القاسية لمحمد بعوش بمنطقة ندرومة بالوالية الخامسة 

 حدود الرواية الشفوية في كتابة تاريخ الثورة الجزائرية :  خميس مليانة جامعة  إسماعيل توتةط/د -7

 منهجية التعامل مع المقابالت الشخصية للمجاهدين في تدوين تاريخ الثورة التحريرية: الوادي جامعة  عثمان زقبد.-8

 تناتنن1د. بوشتة رحمونة جامعة وهران + 1وهرانجامعة سرير عبد هللا  ناذير  ط/د  -9

في حفظ الذاكرة الوطنية  دور األرشيف الشفهي)الوثيقة الشفهية(   :خدجحجخحجهحعهخاحكنمناتالتتتبءلسيلالافاااااا

 ا، مشروع وزارة المجاهدين لتسجيلللثورة الجزائرية:األطر التنظيمية و التقنية لتسجيل الشهادات ،توثيقها واستغالله

 الشهادات الحية: المتحف الوطني للمجاهد أنموذجا

"من المناضل السياسي إلى القائد كافي علي الرئيس مذكرات على الضوء تسليط :  1باتنة جامعة   فاتن العباسي أ.-10

 للثورة التحريرية التاريخية للحقيقة إبرازها"ومدى 1962-1946العسكري

    درعي فاطمة  جامعة  معسكرد.  16:00-14:00رئيس الجلسة الثانية : 

الذاتية المذكرات الشخصية بين   : 1د.رنيمة سيد أحمد جامعة وهران   1وهران  جامعةحميد أيت حبوش  د. -1

 الموضوعية  وكيفية توظيفها  في كتابة تاريخ الثورة الجزائرية و

استخالص الحقائق التاريخية من خالل الشهادات الشخصية المؤلفة مذكرات مصالي  :معسكر جامعة بشير بلمهدي   د.-2

 الحاج أنموذجا

 دور الشهادات والمذكرات في كتابة تاريخ الجزائر اإلجتماعي:   1وهرانجامعة صافر فتيحة   د.-3

 أهمية األرشيف الشفوي ومساهمته في كتابة تاريخ الثورة الجزائرية :تيارت  جامعة كركب عبد الحق   د.-4

تاريخ منهج التعامل مع المقابالت الشخصية للمجاهدين وسبل استغاللها في كتابة   : الجلفة جامعةمصطفى داودي   د.-5

 الثورة

الخطاب التاريخي الجزائري وتحوالت القيم في كتابات الفاعلين :   1وهران جامعة طوبال فاطمة الزهراء   ط/د-6

 السياسيين، منظور شامل

 -مذكرات الرئيس أحمد بن بلة نموذجا–المذكرات الشخصية و قيمتها التاريخية  :تلمسان  جامعة  عمارية الغا  د. -7

المقابالت الشخصية والوثائق الخاصة وأهميتها في كتابة تاريخ الثورة   :المدية جامعة فاطمة الزهرة مالكي د.  -8

 من خالل دراسة نماذج  -الجزائرية

منطقة ترني بني هديل  المقابالت الشخصية و دورها في كتابة التاريخ المحلي) :تلمسان جامعة  هاجربوزياني  ط/د-9

 (-نموذجاأ–من الوالية الخامسة التاريخية 

-1954المذكرات و دورها في التأريخ للثورة التحريرية :معسكر  جامعةبـــــــــدرة  بوتــــلـــيـــــلـــيـــس ط/د-10

 أحداث ووقائع في تاريخ ثورة التحرير بالوالية الثالثة_ لعبد العزيز وعلي نموذجا .كتاب1962

 

 

                         


