
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في التاريخ العام 
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 1957 فيفري 4- جانفي28إضراب الثمانية أيام 

 خالل الثورة التحريرية الوقائع والتداعيات

وزارة التعميم العالي و البحث العممي 
 ة قـالمــــ1945 مـاي 8جامـــعــة 

  العموم اإلنسانية و اإلجتماعيةكمية
 قســـــم التـــــاريـــــخ      

 
 

 



 

لى اقال اهلل تع
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بداية نتقدم بالشكر والحمد والثناء عمى المولى عز وجل قبل كل شيء ولو كل الحمد 
بعد كل شيء عمى جزيل النعمة وكريم فضمو وواسع رحمتو يارب لك الحمد كما ينبغي 

خراجو في ثوبو المتواضع  . لجالل وجيك ولعظيم سمطانك عمى إتمام ىذا العمل وا 

وفاءا لممجيودات وعرفانا بالجميل وتقديرا لممساعدات نتقدم بالشكر واالمتنان الى من 
 التي لم تبخل -مدور خميسة - مد إلينا يد العون وساندنا في ىدا البحث أستاذتنا

عمينا بنصائحيا وتوجيياتيا لنا طوال مشوار البحث والتي كان وجييا نعم الوجوه بما 
قدمتو لنا من نصائح جميمة كانت النبراس الذي أضاء لنا درب البحث في اعداد ىذه 

. المذكرة  لكي منا فائق التقدير و االحترام وادامكي اهلل نورا لألجيال القادمة

تشكرنا موصول ايضا الى كل من ساىم في امدادنا بمرجع ونخص بالذكر عمال 
متحف المجاىد لوالية قالمة ومركز الراحة لممجاىدين بحمام دباغ عمى تعاونيم 

 . االمتناىي لجمع المادة العممية لكم جميعا ألف شكر وامتنان 



 

 

 

 

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى خاتم األنبياء و المرسمين اىدي ىذا 

  :العمل الى 

من ضحى وعمل بكد في سبيمي وعممني معنى الكفاح و أوصمني الى ما أنا 

. أدامو اهلل لي - عيسى-عميو آبي الكريم 

الى من ربتني و أنارت دربي و أعانتني بالصموات و الدعوات الى اغمي إنسان 

. في الوجود أمي الحبيبة حفظيا اهلل ورعاىا 

. إلي إخوتي األعزاء جعميم اهلل سندا لي في الدنيا 

.  مروة ،خديجة ،أمال ، ليمى، سارة، شيماء ،فاطمة :الى أصدقائي األعزاء 

. الى كل من يحبيم قمبي ولم يذكرىم قممي من عائمتي و أصدقائي 

.  الى جميع أساتذة قسم التاريخ 

 -  أسمــاء -

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
الحمد هلل رب العممين والصالة والسالم عمى خاتم األنبياء والمرسمين سيدنا محمد عميو 

 :الصالة والسالم اىدي ىذا العمل 
الى من فتح لي باب المستقبل وجعال مني لونا نيرا في أحضان العمم والمعرفة 

إلي الذي بث في األمل وأليمني حب العمل وان الصبر مفتاح النجاح الى الذي عمل 
 -عبد الرحمان -وضحى في سبيل عممي أدامو اهلل لي أبي العزيز 

 يا من –عائشة –إلي التي رسمت لي طريق األمان وغمرتني بفيض الحنان أمي الغالية 
جعل الجنة تحت قدميك 

أخي رؤوف وأختي كريمة و أمينة حفظيم اهلل وال كتكوت العائمة :الى رموز المستقبل 
عبد المؤمن 

الى رفيقة العمر التي سرنا سويا ونحن نشق الطريق معا نخو النجاح متكاتفين يدا بيد 
- أسماء قبايمية – نقطف زىرة تعممنا 

 سمسومة، خديجة، فاطمة، ليمى، أمال، :الى من تذوقت معيم أجمل المحظات زميالتي 
. مروة، شيماء، سارة، بشرى

- زوجي سمير- الى من ساندني في السير نحو األمام وطمب العمم 
إلي كل أقاربي فردا فردا والى كل األصدقاء و األحباء دون استثناء 

الى من عمموني حروفا من ذىب وصاغوا فكرىم منارة 
الى أساتذتنا الكرام أساتذة قسم التاريخ  تنير لنا مسيرة النجاح

  -ليمــــى -

 



 : قائمة المختصرات 
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 أ

 العديد من األحداث 1954 عرفت الثورة التحريرية منذ اندالعيا في أول نوفمبر  
السياسية والعسكرية البارزة التي شكمت نقطة تحول كبيرة في تاريخيا، وكان ليا األثر البالغ 

داخل الجزائر وخارجيا، فجبية التحرير الوطني أدركت منذ البداية أن استمرار الثورة 
الجزائرية ونجاحيا في استرجاع السيادة الوطنية يتوقف عمى مدى تعبئتيا لمجماىير الشعبية 
والتفافيا حوليا، األمر الذي يساعد عمى تعميم الثورة عبر كافة التراب الوطني ىذا من جية 

قناع المجتمع الدولي بعدالة القضية الجزائرية من جية أخرى . وا 

، الذي دعت إليو لجنة إضراب الثمانية أيام ومن بين األحداث التاريخية اليامة 
التنسيق والتنفيذ الجزائرية تزامنا مع موعد عرض القضية الجزائرية في ىيئة األمم المتحدة، 

. وذلك بمشاركة كافة الشعب الجزائري والجالية الجزائرية المتواجدة بالخارج

 لمفت أنظار الرأي العالمي لحقيقة ما 1957 جانفي 28 فجاء إضراب الثمانية أيام 
يحصل في الجزائر من جرائم، والتمييد العتراف المجتمع الدولي بحق الشعب الجزائري في 
تقرير مصيره واالستقالل وتأكيد مرة أخرى عمى أن جبية التحرير الوطني الممثل الشرعي 

والوحيد لمشعب الجزائري، فعمى الرغم من تصعيد وتعميم الجيش االستعماري الفرنسي 
لعمميات القمع والتعذيب، إال أن الشعب الجزائري أثبت صموده وتحديو لالستعمار الفرنسي 

. في سبيل تحقيق االستقالل واسترجاع الحرية المغتصبة

، وبالتالي قد يبدو 1957 فإذا كان إضراب الثمانية أيام كحدث تاريخي وقع سنة 
لمقارئ منذ الوىمة األولى أن اإلطار الزمني لمدراسة ضيق نوعا ما، إال أن الوقائع والتداعيات 

 ىذا الحدث التاريخي كانت متشعبة في حيثياتيا، ونظرا ألىمية الموضوع  التي أفرزىا
 قصد اإللمام بالظروف التي ميدت 1955وضرورة  البحث فيو تطمب منا العودة إلى فترة 

. ليذا اإلضراب
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 فإضراب الثمانية أيام يعتبر بمثابة السالح الفعال المعتمد من قبل جبية التحرير 
الوطني، نظرا لكونو مرتبط أو ثق االرتباط بتطور القضية الجزائرية في المحافل الدولية 

فيما تتمثل الدوافع الحقيقية إلضراب الثمانية أيام؟وما :وعميو يمكن أن نطرح اإلشكال اآلتي
      هي تأثيراته عمى تطور الثورة الجزائرية؟

:  ويندرج عن ىذه اإلشكالية مجموعة من األسئمة الفرعية المتمثمة فيما يمي

ما ىي الظروف العامة التي سبقت اإلضراب؟  - 

كيف كانت مجريات أحداث إضراب الثمانية أيام؟  - 

كيف كانت ردة فعل السمطات االستعمارية حيالو؟  - 

ما ىي اآلثار المترتبة من جراءه؟  - 

إضراب الثمانية األيام خالل الثورة  ومن أبرز األسباب التي أدت إلى اختيار موضوع 
ىو رغبتنا الشخصية في تناول ودراسة الثورة الجزائرية دون الوقائع والتداعيات،  التحريرية

. غيرىا من المواضيع

دراك دوافع المؤدية إلى شنو، ومحاولة   كذلك الرغبة في معرفة حيثيات الموضوع وا 
إبراز صمود الشعب الجزائري لالستعمار الفرنسي، رغم كل األساليب القمعية والوحشية، 

وكذلك المساىمة في إضافة مجيود عممي تاريخي يميط المثام عمى محطة ىامة من 
.  محطات الثورة التحريرية

 أما فيما يخص منيج الدراسة، فطبيعة ىذه الدراسة تتطمب منا االعتماد عمى المنيج 
.  وذلك من خالل استعراض الوقائع واألحداث: التاريخي

من خالل وصف مجريات األحداث خاصة سير وقائع اإلضراب : وأيضا المنيج الوصفي
. عبر كامل التراب الوطني وفي خارجو، وسياسة فرنسا القمعية تجاىو
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. من خالل تحميل وقائع األحداث كمما أمكن ذلك: وكذلك المنيج التحميمي

 وأثناء انجازنا ليذه المذكرة اعتمدنا عمى مجموعة من المصادر والمراجع من بينيا 
جريدة المقاومة المسان الناطق لجبية التحرير الوطني والتي أعطت اىتماما كبيرا ألحداث 

 وكذلك األعمال 1962-1956الثورة ومختمف المراحل والتطورات التي عرفتيا خالل فترة 
. التي قام بيا الوفد الخارجي لدعم الثورة ومختمف المواقف تجاه القضية الجزائرية

 وأيضا كتاب بن خدة بن يوسف الجزائر عاصمة المقاومة روى خاللو وقائع إضراب 
الثمانية أيام الذي دعت إليو لجنة التنسيق والتنفيذ بصفتيا الجياز التنفيذي لجبية التحريري 
الوطني، وكذلك الظروف التي أىمت قرار ىذا اإلضراب، واعتمدنا أيضا عمى كتاب إبراىيم 
طاس بعنوان السياسة الفرنسية في الجزائر وانعكاساتيا عمى الثورة عرض من خالليا القمع 

. أثناء إضراب الثمانية أيام بالعاصمة وكيف كانت ردة فعل الفرنسيين إزاء اإلضراب

 وأيضا مصدر شيادات ومواقف ليوسف بن خدة فيو يسرد فيو وقائع األحداث 
وخمفيات العديد من الجوانب في فترة النضال والتحضير لمثورة وخاصة أيام إضراب الثمانية 

. أيام وسير وقائعو داخل التراب الوطني كما في خارجو

 وكذلك العديد من المجالت من بينيا مجمة الذاكرة التي تضمنت مقاال حول إضراب 
.  بقمم األستاذ أحسن بومالي1957 فيفري 04، 1957 جانفي 28الثمانية أيام 

 تبعا لممادة العممية ومن أجل االحاطة بالموضوع تم تقسيم الموضوع إلى مقدمة 
. وفصل تمييدي وثالث فصول وخاتمة ومالحق توضيحية ليا عالقة بالموضوع

سياسة فرنسا الردعية في مجابهة تطورات :  فالفصل التمييدي جاء تحت عنوان
، حيث عالجنا فيو أىم المحطات التارخية التي عرفتيا الثورة 1957الثورة التحريرية قبيل 

، وتحدثنا كذلك عن 1957التحريرية وكان ليا أثر بالغ في مظال الشعب الجزائري قبيل سنة 
. السياسة الفرنسية في مجابية تمك االنتصارات التي حققتيا الثورة التحريرية
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تطرقنا فيو ظروف اقرار االضراب وأهم أهدافه، :  أما الفصل األول جاء تحت عنوان
إلى أىم الظروف واألسباب التي أدت إلى شن اضراب الثمانية أيام وكذلك اليدف المراد من 

. وراءه

وأشرنا فيو فكرة الدخول في االضراب وانطالقه، :  أما الفصل الثاني فقد تمحور حول
إلى من كان وراء فكرة االضراب وكذلك التحضيرات المحكمة التي قامت بيا الثورة النجاح 

. االضراب

سياسة فرنسا الردعية إزاء اضراب الثمانية :  وأخيرا يأتي الفصل الثالث تحت عنوان
تحدثنا عن رد الفعل الفرنسي تجاه االضراب الذي اتسم بسياسة أيام ونتائج المرتبة عنه، 

الترويع والترىيب ضد الجزائريين واستثماره لصالحيا لردع الشعب الجزائري وافشال التزامو 
نحو الحدث، وكذلك عالجنا فيو أىم النتائج التي تمحضت عن االضراب عمى الطرفين 

. الجزائري والفرنسي

.  وينتيي البحث بخاتمة استعرضنا فييا النتائج المتوصل إلييا

 أما فيما يخص الصعوبات فالشك أن أي بحث تاريخي ال يخمو من الصعوبات ومن 
بين ىذه الصعوبات التي واجيتنا أثناء البحث أن معظم الدراسات التي تناولت موضوع 

 تتناولو باختصار وفي سياق العام لمثورة التحريرية 1957 جانفي 28اضراب الثمانية أيام 
كرار نفس المعمومات من مرجع تدون تفصيل فيو كموضوع منفرد بذاتو، وكذلك مشكل 

. آلخر



 

 

 

الفصل التمهيدي  
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 1957 سياسة فرنسا الردعية في مواجهة تطورات الثورة التحريرية قبيل      :الفصل التمهيدي
 

~ 6 ~ 

 : 1957تطورات الثورة التحريرية قبيل - أوال 
استقطاب فئات المجتمع 1-

، أجبرت جبية التحرير الوطني 1954 نوفمبر 01 بعد اندالع الثورة التحريرية في 
 منعطفا حاسما في مسار العمؿ التحريري 1956عمى تصعيد العمؿ الثوري، فكانت سنة 

حيث نقمت القضية الجزائرية إلى مرحمة اشمؿ وأكثر تنظيـ، فمف بيف األىداؼ التي سعت 
بالغ المواطنيف حقيقة ما  الثورة إلى بموغيا خالؿ تمؾ الفترة ىي اتصاؿ الثورة بالشعب،وا 

يجري مف صراع، وتعبئة الجماىير الشعبية لتمتؼ حوؿ الثورة، فعممت جبية التحرير الوطني 
عمى استقطاب األحزاب تحت رايتيا بغية التصدي لمموقؼ الفرنسي الذي اعتبر الثورة سوى 
مؤامرات خارجية وأف ما يحدث في الجزائر ما ىو إال عمؿ يقـو بيو قطاع الطرؽ والخارجيف 

 .)1(عف القانوف

فبدأت فئات المجتمع المختمفة تبرز موقفيا مف نداء جبية التحرير ومف الثورة 
واعتبروا أف  فتضاربة المواقؼ، ففي الداخؿ كاف موقؼ الحزب الشيوعي متسما بالخوؼ
 وىو الحاؿ )2(اندالع الثورة والكفاح المسمح عمال استفزازيا يدفع فرنسا إلى ارتكاب المجازر

بنسبة لحركة االنتصار والحريات الديمقراطية التي تمثؿ موقفيا في السعي لتدويؿ القضية 
 الرفض تماما )3(الحاج الجزائرية بدؿ اإلعالف عف الثورة فكاف تصريح ممثميا امصالي

ولـ يكف اإلتحاد الديمقراطي البياف الجزائري بعيدا عف مواقفيـ فيو  الندالع الثورة التحريرية
. )4( اآلخر لـ يتبنى الثورة ألنو يرفض مبدأ الحزب الواحد

                                                           

 .08،ص2011قرف مف الكفاح مذكرات قائد أركاف جزائري،الشروؽ لإلعالـ والنشر،الجزائر، نصؼ الطاىرالزبيري، (1)
 .198، ص 1985بساـ العسمي، جبية التحرير الوطني، دار النفائس، بيروت،  (2)
 1 في تممساف مف أسرة فقيرة مثقفة كانت بسيطة، شارؾ في الحرب العالمية1998عبد القادر ولد في : امصالي الحاج( 3)

مع فرنسا ذىب إلى ىناؾ باحث عف لقمت العيش، انخراط في الحزب الشيوعي وجريدة األمة اعتقؿ وسجف نتيجة 
المطالبة بالمساواة في حقوؽ الشعب المغربي وألفكاره الثورية أسس حزب شماؿ إفريقيا وحركة انتصار الحريات 

 .36عبد المجيد عمراني، جوف بوؿ سارتر الثورة، مكتبة مدبولي، الجزائر، دس ،ص :الديمقراطية لممزيد ينظر إلى 
، مذكرة لنيؿ (1863-1927)عباس محمد الصغير، فرحات عباس مف الجزائري الفرنسية إلى الجزائر الجزائرية  (4)

 .86، ص 2006شيادة الماجستير في تاريخ الحركة الوطنية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
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 لكف بعد االنتصارات العسكرية والسياسة واىتماـ الثورة البالغ بالتنظيـ السياسي 
واإلداري دفعت باألحزاب السياسية المتواجدة عمى الساحة الوطنية إلى إعادة النظر في 

موقفيا مف الثورة فأصبح أماـ ىذه األحزاب حالف إما االنضماـ إلى الثورة أو تبؽ منعزلة 
  .)1(عنيا

فاختارت بعض األحزاب الحؿ األوؿ ومف بينيا االتحاد الديمقراطي لمبياف الجزائري 
الذي قرر وقؼ التعامؿ مع السمطات الفرنسية وسحب منتخبو مف المجالس االنتخابية، وأخذ 

 بصفتيـ الفردية ال الحزبية وىو 1955أفراده ينضموف إلى جبية التحرير في شير افريؿ 
 الذي أعمف ىو اآلخر عف انضمامو لثورة بمناسبة )2(الحاؿ بالنسبة لرئيسيا فرحات عباس 

.  )3(تواجده بالقاىرة مف خالؿ ندوة عقدىا خصيصا ليذا الغرض
 جاء دور جمعية العمماء المسمميف بدعوة مف رئيسيا 1956 جانفي 7وبتاريخ 

وبالتحاؽ كؿ ىؤالء األحزاب تقوت الثورة في الداخؿ وأخذت تشؽ طريقيا ( 4)" اإلبراىيمي"
  .)5(نحو مزيد مف الصيت العالمي

                                                           

 .87، ص ، مرجع سابؽعباس محمد الصغير(1)
 ناؿ نصيبو مف التعميـ الثانوي والجامعي وأصبح يعمؿ 1899ولد في طاىر القريبة مف قسنطينة سنة : فرحات عباس( 2)

في إجازة الصيدلة كاف عضو في فيدرالية النخبة التي أسسيا بف جموؿ كاف يطالب باالندماج وذلؾ راجع إلى تعميمو 
  عيف مرتيف رئيسا لمحكومة 1956 التحؽ بالثورة سنة1946في المعاىد الفرنسية أسس االتحاد الديمقراطية لمبياف في 

، 1983، دار النفائس، بيروت، 2 بساـ العسمي، نيج الثورة الجزائرية ، ط:ينظرالى .1985الجزائرية توفي سنة 
 .    77ص

، دار المعرفة، 1956-1954أحسف بومالي، أدوات التجنيد والتعبئة الجماىيرية أثناء الثورة التحريرية الجزائرية  (3)
 . 416، ص 2010الجزائر، 

 رئيس جمعية العمماء المسمميف وعضو المجامع العممية :(1965-1889 )محمد بن بشير بن عمر اإلبراهيمي( 4)
العربية في القاىرة ودمشؽ وبغداد وأحد رجاؿ اإلصالح اإلسالمي ولد في قبيمة زيغو بدائرة سطيؼ بارؾ الثورة في 

عادؿ نوييض، معجـ :ينظرالى .1965 ماي 19 بالقاىرة عف طريؽ خطاب ألقاه مف محطة العرب توفي في 1956
 .    13، ص 1980، مؤسسة نوييض الثقافية، بيروت، 2أعالـ الجزائر، ط

، ديواف المطبوعات الجامعية، 1954فاضمي إدريس، حزب جبية التحرير الوطني عنواف ثورة ودليؿ دولة نوفمبر  (5)
 .87-86، ص 2004الجزائر، 
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ط أيضا عمى إعطاء  ت ومف أجؿ دعـ الثورة التحريرية وتحقيؽ االستقالؿ، عممت ج
اىتماـ كبير لمطبقة المثقفة، مف خالؿ دمجيـ في صفوؼ الجيش كمجنديف أوفي مياديف 

، وليذا قرروا تأسيس االتحاد العاـ لمطمبة الجزائرييف، )1(أخرى كتعميـ، والدعاية وغيرىا 
 مف شير أفريؿ، لمنظر في كيفية إنشاء منظمة طالبية جزائرية، 07 و04 اجتماع يـو وافعقد

عف كؿ الجامعات في فرنسا عمى الرغـ مف المعارضة )2(ضـ ىذا االجتماع ممثميف جزائرييف
الشديدة التي أبداىا الطمبة الشيوعييف في باريس رافضيف أف يشمؿ اسـ المنظمة ىذه الكممة 

، 1955 جويمية 14 و8، وفي يـو )3(لكف الطمبة المسمميف بقوا مصريف عمييا " مسمميف"
 الذي حد مف خاللو برنامج االتحاد والمتمثؿ )4(عقد مؤتمرىـ التأسيسي بزعامة أحمد طالب 

 : في

. جمع شمؿ الطالب الجزائرييف، وتوحيد صفوفيـ، وذلؾ مف أجؿ استيعاب أكبر عدد منيـ* 

 . )5(العمؿ عمى ترسيخ المغة العربية ومشاركة أعضاء اإلتحاد في الحياة السياسية لمبالد* 

 

 

                                                           

، الشطايبية 1962– 1955عقيب السعيد، االتحاد العاـ لمطمبة المسمميف الجزائرييف ودوره في الثورة التحريرية  محمد (1)
. 163، ص2012لمنشر والتوزيع، 

، ديواف المطبوعات 1980 - 1962عامر رخيمة، التطور السياسي والتنظيمي لحزب جبية التحرير الوطني  (2)
. 84، ص 1993الجامعية، الجزائر، 

  .23، 22 ، ص 2004، دار ىومة، الجزائر، 5، ط1954عمار ىالؿ، نشاط الطمبة الجزائرييف إباف حرب التحرير  (3)
، كاف مف بيف المشاركيف في إضراب 1930 مارس 03ولد في : أحمد طالب( 4)  ماي 19 بالقصبة، درس بكمية العمـو

 لمطمبة، إال أنو قرر مضاعفة نشاطو في صناعة القنابؿ التقميدية، لكف فرنسا اكتشفت أمر ىذا المصنع وألقت 1956
بالمجاىديف في الوالية الرابعة، لكنو ألقي عميو القبض مجددا واستجوبت  عميو القبض، لكنو استطاع النفاذ وااللتحاؽ

شريؼ محمد، مف المقاومة إلى حرب : تحت التعذيب لكف لـ يفصح بأي كممة فحكـ عميو باإلعداـ لممزيد ينظر إلى
  . 129، ص 2010، دار القصبة لمنشر، الجزائر، 1962 – 1830مف أجؿ االستقالؿ 

  .86صالح بف قبي، الدبموماسية الجزائرية بيف األمس واليـو محاضرات أخرى، دط، د دف ، دب،  دس، ص  (5)
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لكف رد فعؿ فرنسا كاف عنيفا تجاه ىذا اإلتحاد، كما ازداد تدىور العالقات الطالبية 
، ونتيجة ىنا الوضع الفرنسي التعسفي تجاه 1956الجزائرية مع الطالب الفرنسييف في سنة 

 ليعمف اإلتحاد إضراب مفتوح عف 1956 جانفي 20الجزائرييف قاـ الطالب بإضراب 
  .)1( الدروس

 ولـ يقتصر األمر عند الطمبة فقط بؿ فئة العماؿ أيضا التي كانت تمعب دورا ميما 
في الكفاح فنظمت جبية التحرير الوطني العماؿ في منظمة وطنية وقطعت كؿ عالقاتيا 

  تـ إنشاء اإلتحاد العاـ لمعماؿ في الجزائر24/02/1956، ففي يـو )2(باإلدارة الفرنسية 
.  )3(العاصمة يتواله عيسات إيدير

 :ومف بيف األىداؼ المسطرة ليذا االتحاد مايمي 
توجيو الكفاح العمالي توجييا يتماشى مع طموحاتو العميقة بيدؼ تمكينو مف القياـ بثورة * 

. شاممة في كؿ المياديف، السياسية واالقتصادية واالجتماعية
توعية العماؿ وتمقييـ مبدأ مكافحة كؿ المستغميف والقضاء عمى كؿ أنماط التمييز في * 

. وترسيخ قواعد الديمقراطية داخؿ النقابات الدفاع عف الطبقة العامة
توجيو العماؿ توجييا قضائيا واعيا بيدؼ توفير الشروط الضرورية لتحقيؽ حياة أفضؿ  *

. وتشغيؿ كؿ طاقات النقابات
العمؿ مف أجؿ تحقيؽ وحدة العمالية الجزائرية في كؿ اتحادات العالـ عف طريؽ االنخراط * 

.  (4)في المركزية العمالية الدولية بناء عمى منشورات ديمقراطية مع العماؿ
                                                           

، 2012مسعود الحاج مسعود، دار القصبة، الجزائر، : كميموف مورىنري، االتحاد العاـ لمطمبة المسمميف الجزائرييف، تر (1)
  . 176ص 

  .67، ص 2009 ، حقوؽ النشر محفوظة لممؤلؼ، الجزائر، 2أحمد يمشيري، الثورة الجزائرية والجامعة العربية، ط  (2)
 في تيزي وزو، وتمقى دراستو بمدرسة بمدينتو ثـ انتقؿ إلى المعيد الثانوي 1915 جواف 16ولد في : عيسات إيدير( 3)

الفرنسي، عمؿ في ورشة صيانة الطائرات وانخرط في صفوؼ حركات النقابية، اىتـ بالدفاع عف مصالح العماؿ 
 فيفري إنشاء اتحاد العماؿ الجزائرييف، وقد عمؿ عمى توجيو االتحاد خدمة األىداؼ الوطنية 24الجزائرييف أعمف في 

مقالتي :  ينظر إلى1959 جويمية 26 وتوفي في 1956التحريرية، حيث ألقت عميو الشرطة الفرنسية القبض في ماي 
  .396، ص 2009عبد اهلل، قاموس األعالـ شيداء وأبطاؿ الثورة الجزائرية، وزارة الثقافة، الجزائر، 

عمر بوداود، مف حزب الشعب الجزائري إلى جبية التحرير الوطني، مذكرات مناضؿ، دار القصبة لمنشر، الجزائر،  (4)
  . 114دس، ص 
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وعمى أثره بدأت المجابيات الفرنسية تجاه االتحاد فاعتقمت الكثير مف العماؿ، ولكي 
 جويمية 5يفرض العماؿ وجودىـ أماـ العدو قاموا بالعديد مف اإلضرابات منيا إضراب 

 . (1) بمناسبة إحالؿ الذكرى الندالع الثورة التحريرية1956

 ورغـ ذلؾ أكمؿ االتحاد نشاطو في أواسط فرنسا بواسطة الودادية العامة لمعماؿ 
وانشؽ العديد مف النقابات منيا نقابة اإلتحاد ألمغاربي واتحاد  (A.G.I.A)الجزائرييف  

.  (2) اغتيؿ األميف العاـ عيسات إيدير1959العماؿ التونسييف وفي جويمية 

 كما أف لممرأة الجزائرية كفاح عظيـ إباف الثورة التحريرية ومساندتيا لرجاؿ المجاىديف 
ولذلؾ أولتيا جبية التحرير الوطني اىتماما خاصا، واعتبرت مشاركتيا في الكفاح ضرورة 

، فحددت وثيقة الصوماـ المياـ التي يمكف لممرأة أف تقـو (3)تفرضيا متطمبات الثورة التحريرية
:   بيا والمتمثمة فيما يمي

. مؤازرة المحاربيف والمقاوميف مؤازرة أدبية* 

. تقديـ األخبار والمشاركة في االتصاالت والتمويف وتييأت المالجئ* 

.  (4)مساعدة العائالت وأبناء المجاىديف وأسرى المعتقميف* 

 

                                                           

   . 116، ص ، مرجع سابؽعمر بوداود (1)
، ابتكار لمنشر والتوزيع، الجزائر، 1، ج  (1962- 1954)جماؿ قناف، إشكالية تطور وتوسيع الثورة الجزائرية  (2)

  .86، ص 2009
، 2013 ، البصائر الجديدة لمنشر والتوزيع، 1962 – 1954عقيمة ضيؼ اهلل، التنظيـ السياسي واإلداري لمثورة  (3)

. 354ص
، 1994 ، دار النفائس لمطباعة والنشر، لبناف، 3بساـ العسمي، المجاىدة الجزائرية واإلرىاب االستعماري، ط  (4)

   . 122ص
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 فكانت ىناؾ مجندات متعممات 1955 بدأت مشاركة المرأة في الثورة التحريرية منذ 
وىف مف بدأت العمؿ في صفوؼ الفدائييف، وكذلؾ االتصاالت ونقؿ األخبار وجمع األمواؿ، 

أما بالنسبة لممجندات الغير  ،(1)وأخريات تقمدف منصب ممرضات واإلرشاد واإلعالـ 
متعممات ومعظميف مف سكاف البادية يعممف عمى تقدـ التغذية والمعونة لمجيش، وكاف لكؿ 

أو ثالث ، وكانت ىناؾ أيضا مناضالت في ( 2)فرقة مف جيش التحرير الوطني مسبمتاف 
جبية التحرير الوطني وتمثؿ دورىف األساسي في جميع االشتراكات والتبرعات والتوجيو 

وتقصي األخبار ونقميا لممجاىديف ونتيجة لذلؾ تـ حشرىف في المحتشدات اإلجبارية عند 
 . (3)مجيء ديغوؿ

 

 

  

                                                           

 ، منشورات المركز الوطني 1 ، ط 1962 – 1954محمد العربي زبيري، كتاب مرجعي عف الثورة التحريرية  (1)
  . 61، ص 2007، الجزائر، 1954لمدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوؿ نوفمبر 

ىو الشخص الذي يتكفؿ بعمؿ في وضح النيار بإخالص، إباف الحرب االستعمارية التي شنتيا فرنسا عمى : المسبل( 2)
شوقي عاشور، :  كما أنيـ أعواف جيش التحرير الوطني بصفة مؤقتة لممزيد ينظر إلى1830الجزائر ابتداء مف 

  .  328، ص 2007دار القصبة لمنشر، الجزائر،  (1962- 1954)قاموس الثورة الجزائرية 
  . 157، ص 2012رابح عمي، مذكرات مجاىدة في جيش التحرير الوطني، دار القصبة لمنشر، الجزائر،  (3)
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إضراب الفاتح نوفمبر - 2
ونتيجة لموضع المزري الذي كاف يعيشو الفالحيف في تمؾ الفترة قررا األعضاء الذيف  

حضروا مؤتمرالصوماـ إعطاء أولوية لمفالحيف مف أجؿ الخروج مف دائرة االضطياد الذي 
كاف مف طرؼ الفرنسييف وليذا نضمت جبية التحرير الوطني إضراب التجار متزامنا مع 

الذكرى الثانية الندالع الثورة التحريرية  وكاف أوؿ تظاىرة تضامنية مساندة لثورة مف طرؼ 
  .(1)اإلتحاد العاـ لمتجار الجزائرييف وشارؾ فيو الشعب الجزائري بمختمؼ شرائحو
 عمى (2) فكاف رد فعؿ السمطات االستعمارية وخاصة الوزير المقيـ روبير الكوست 

إذا أصدر قانوف إداري يتضمف غمؽ المحالت التجارية والمقاىي لشير أو  اإلضراب عنيفا،
كما  ،(3)شيريف، واعتقؿ الكثير مف التجار والزج بيـ في السجوف خاصة سجف البر واقية 

قامت القوات العسكرية بكسر تضامنا مع زمالئيـ التجار لما تعرضوا إليو مف تعسؼ مف 
.  (4)طرؼ الفرنسييف

 

  
                                                           

، 2010، جامعة زياف عاشور،  (1956 – 1830)زبيري حسيف، ظروؼ بروز الحركات العمالية في الجزائر  (1)
. 19ص

، ناؿ شيادات البكالوريا مف ثانوية بريؼ 1898/ 07/ 05مف مواليد الدر دنيو في فرنسا يـو : روبير الكوست( 2)
غايارد، ليمتحؽ بكمية الطب في جامعة باريس، وبعد سنتيف تحوؿ إلى دراسة الحقوؽ ثـ تخمى عف الدراسة سنة 

 ، وبعد نياية الحرب عاد إلى الحياة المدنية وحمؿ دراستو الجامعية 1. ع.، والتحؽ بجيات القتاؿ إباف ح 1917
وناؿ شيادة ليسانس في الحقوؽ، انخرط في الحياة النقابية وأصبح مف قادة المدرسة االشتراكية، أصبح عضوا ناشطا 

باف ح  عينو ديغوؿ كممثؿ في حركة التحرير بفرنسا مف االحتالؿ األلماني بعد 2. ع. في النقابة الفرنسية لمعماؿ، وا 
بوىايد يزيد، مشاريع التيدئة الفرنسية :  لممزيد ينظر إلى1989 مارس 09قياـ الجميورية الفرنسية الرابعة، توفي في 

 ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير، جامعة 1962 – 1954إباف الثورة التحريرية وانعكاساتيا عمى المسمميف الجزائرييف 
  . 110، ص 2014، 2013الحاج لخضر باتنة، 

إدريس بولكعيبات، الحركة النقابية الجزائرية بيف عصريف إشكالية العجز المزمف عف فؾ ارتباط بمشروع سياسي،  ( 3)
.  156، ص 2007، 12مجمة العمـو اإلنسانية، ع 

 ، مذكرة لنيؿ شيادة 1962 – 1954خموفي بغداد، الحركة العمالية الجزائرية، ونشاطيا أثناء الثورة التحريرية  (4)
  .221 ، ص 2015/ 2014الدكتوراه، بف نعيمة عبد المجيد وىراف ، 
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مؤتمر الصومام وقراراته    - 3

 يعد مؤتمر الصوماـ أىـ اجتماع وطني لقادة الثورة التحريرية خالؿ مرحمة الكفاح 
المسمح وكاف انعقاده ضرورة ممحة لتقييـ المرحمة األولى مف الثورة المسمحة، ولوضع 

الخطوط العريضة لمواصمة الكفاح المسمح مف أجؿ استرجاع السيادة الوطنية مف خالؿ 
، تقـو بتوحيد التنظيـ العسكري وتنظيمو وتسيير (1)تزويد الثورة بقيادة مركزية وطنية موحدة

الكفاح المسمح، زيادة عمى تحديد المنطمقات السياسية والعسكرية التي تتحكـ في مسار 
.  (2)المعركة الكفاحية، وكذلؾ النقائص في التمويف وضعؼ االتصاؿ بيف المناطؽ

 انعقد ىذا المؤتمر في قرية ايفري أوزالقف بغابة أكفادوا في السفوح الشرقية لجباؿ 
. 1956 أوت 26جرجرة، المشرفة عمى الضفة الغربية لوادي الصوماـ بتاريخ 

 وقد خرج ىذا المؤتمر بمجموعة مف القرارات تتضمف االتجاىات الجديدة لمواصمة 
.  (3)مسيرة الثورة وتتمثؿ في قرارات سياسية وعسكرية

( C.N.R.A) فمف الناحية السياسية ميالد سياسة تمثمت في المجمس الوطني لمثورة 
 17 منيـ دائميف و17 عضوا 34والذي يعد بمثابة الييئة العميا التشريعية، يتكوف مف 

بمثابة الييئة التنفيذية لتسيير أعماؿ  (C.C.E)مساعديف، وميالد ىيئة لجنة التنسيؽ والتنفيذ 
 أعضاء، العربي بف مييدي، بف يوسؼ بف خدة، سعد دحمب، كريـ 5الثورة تتكوف مف 

. (4)بمقاسـ، وعباف رمضاف

                                                           

، 2010، دار األمة لمطباعة والنشر، الجزائر، 1عبد الحفيظ أمقراف الحسني، مذكرات مف مسيرة النضاؿ والجياد، ط (1)
  .47ص 

مسعود فموسي، مذكرات الرائد مصطفى مرادة، ابف النوي، شيادات ومواقؼ مف مسيرة الثورة في الوالية األولى، دار  (2)
   . 79، ص2009اليدى، الجزائر، 

  .9، 7، ص 2003حميد عبد القادر، عباف رمضاف مرافعة مف أجؿ الحقيقة ، منشورات الشياب، الجزائر،  (3)
 ، دار ىومة لمطباعة 1962 – 1956ازغيدي محمد لحسف، مؤتمر الصوماـ وتطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية،  (4)

  . 131، ص2009والنشر والتوزيع، 
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 القيادة الجماعية عمى جميع المستويات وىذا شرط البد منو لمقضاء عمى التسمط 
الفردي والتعمؽ بالشخص، ولتمكيف الثورة والجبية مف تأدية دورىا كممثؿ شرعي ووحيد 

.  (1)لمشعب الجزائري والقيادة الجماعية تقضي عمى األشخاص العمالء

وأيضا أكد المؤتمر عمى تعبئة وتنظيـ مختمؼ شرائح المجتمع وتنظيـ المؤسسات، 
وركز عمى فئة الفالحيف وىذا لمدور الفعاؿ واألساسي الذي تقدمو المناطؽ الريفية لمثورة، 

.                                                                                                                                (2)1956وعميو تـ تأسيس ما يسمى اتحاد الفالحيف عاـ 

ثـ جاء ميالد االتحادات منيا االتحاد العاـ لمعماؿ، واتحاد العاـ لمتجار وكذلؾ 
شراكو بأكممو في الثورة ألف  االتحاد النسوي وىذا كمو يدخؿ ضمف تنظيـ الشعب الجزائري وا 

الثورة ثورة الشعب بأكممو، ثـ االىتماـ بفئة الشباب ألنيا الفئة النشطة التي ليا دور فعاؿ في 
.  (3)معركة التحرير

أما مف الناحية العسكرية فتطرؽ األعضاء الحاضروف في المؤتمر بعد النجاح الذي 
 وضرورة تكثيؼ وتصعيد مف (4)حققو جيش التحرير فقرروا إعادة النظر في كيفية القتاؿ 

حرب العصابات، والتركيز عمى تنظيـ المجاىديف في وحدات نظامية كما ىو معروؼ مع 
. (5)ضبط الرتب العسكرية، ومنحيـ منحا شيرية كؿ حسب رتبتو

                                                           

، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، 2، ط 1962عمار بوحوش، التاريخ السياسي لمجزائرييف مف البداية إلى غاية  (1)
  . 394، ص 2005

 ،(مؤتمر طرابمس صوماـ، نداءا وؿ نوفمبر، مؤتمر) 1954وزارة المجاىديف، النصوص األساسية الثورة أوؿ نوفمبر (2)
 108، دت ، صANEPتصدره منشورات 

، 2005 أفريؿ 25_ 24أعماؿ الممتقى الوطني، إستراتيجية الثورة في مواجية الحركات المناوئة المنعقد بوالية البميدة  (3)
  .105، ص 2007منشورات وزارة المجاىديف، الجزائر، 

 . 101، ص 2004 ، شركة األمة لمطباعة والنشر، 1954يحي بوعزيز، الثورة في الوالية الثالثة  (4)
  . 151، ص 2009محمد الصالح الصديؽ، أياـ خالدة في الجزائر، موفـ، لمنشر،  (5)
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 وأعادوا تقسيـ الوطف إلى ست واليات ثورية، واستحداث منطقة جديدة أطمؽ عمييا 
اسـ المنطقة المستقمة بالعاصمة، اتخذت مقرا لقيادة جبية التحرير الوطني فكانت وحدات 

: (1)الجيش عمى النحو اآلتي

. نصؼ الفوج متكونا مف أربع جنود يقودىـ جنديا أوؿ* 
. الفوج يتكوف مف عشرة جنود يقودىـ عريؼ- 
. الفرقة تتكوف مف ثالثة أفواج يقودىا قائد الفرقة ونائب لو- 
. الكتيبة تتكوف مف ثالثة فرؽ يقودىا خمسة إطارات- 
 .(2)الفيمؽ يتكوف مف ثالثة كتائب يقودىا عشرة إطارات - 

 

  

                                                           

  .313، ص 2009،المؤسسة الوطنية لمفنوف المطبعية، الجزائر، 1عبد القادر نور، حوار حوؿ الثورة، دط، ج (1)
 ، سمسمة أوراؽ مف الذاكرة ، دط، دار ىومة 1962 – 1954اليادي درواف، الوالية السادسة التاريخية تنظيـ وقائع  (2)

  . 35، ص 2009لمنشر والتوزيع، الجزائر، 
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سياسة فرنسا الردعية ومحاولة قمع الثورة التحريرية  - ثانيا

:  اإلمدادات العسكرية-1

 1شيد الجيش الفرنسي بشكؿ عاـ في الجزائر تزايدا ممحوظا منذ انطالقة الثورة في 
 وىذه الزيادة التي يمكف ربطيا بأىمية تمسؾ فرنسا بالجزائر ويمكف أف نفيـ 1954نوفمبر 

ىذا التنامي في عدد الجنود عبر جميع مناطؽ الجزائر الجنوبية والشمالية مف خالؿ 
.  (1)اإلحصائيات التي توصؿ إلييا الباحثوف والمؤرخوف

فمنذ اندالع الثورة عممت السمطات االستعمارية عمى اتخاذ مختمؼ التدابير الالزمة 
" منديس فرانس"لمقضاء عمى الثورة وىذا ما يظير مف خالؿ قرارات رئيس الحكومة الفرنسية 

مداده بمعدات جديدة مف أسمحة ودبابات لكنو لـ (2)المتمثمة في تعييف جاؾ سوستيؿ   وا 
 لتعمف السمطات االستعمارية في 1955يستطع إخمادىا وقمعيا فسقطت حكومتو في فيفري 

 عف قانوف حالة الطوارئ كما رفعت عدد جنودىا إلى مائة ألؼ جندي معززيف 1955أفريؿ 
.  (3)بمختمؼ اآلليات والطائرات الحربية

ويقوؿ محمد حربي في كتابو الثورة الجزائرية أف السمطات الفرنسية اتخذت كؿ 
اإلجراءات عمى الصعيد العسكري حيث زادت في إمداداتيا العسكرية والتي وصمت في فيفري 

 . (4) جندي85500 إلى 1955

 

                                                           

 ، مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير في التاريخ 1962 – 1956برمكي محمد، الجيش الفرنسي في الصحراء الجزائرية  (1)
  . 117، ص 2009الحديث والمعاصر، جامعة وىراف، 

 ونصب محافظا وطنيا 1940 تحالؼ مع ديغوؿ عاـ 1956 – 1955الحاكـ العاـ في الجزائر : جاك سوستيل( 2)
 ، استقاؿ 1955 جانفي 22لإلعالـ ثـ مديرا عاما لممخابرات ومحاربة التجسس في الجزائر وعيف حاكما عاما يـو 

.  197شوقي عاشور ،مرجع سابؽ، ص:،ينظر الي 1960مف منصبو في
، مؤسسة احدادف لمنشر، الجزائر، 1، ط (1962- 1954)احددف زىير، المختصر في تاريخ الثورة التحريرية  (3)

  . 17، ص 2007
  . 166 ص 2010الجزائر الفرنسية، دار المعرفة، الجزائر، " خرافة" بداية النياية لػ1954أحسف بومالي، أوؿ نوفمبر  (4)
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 في بداية guy mollay (1) وبعد عزؿ سوستيؿ وانييار سياستو ثـ انتخاب غي موليو
 رئيسا لمحكومة والذي كاف عازما عمى تعييف حاكـ عاـ ذو ميوؿ إصالحية لكف 1956عاـ 

الذي اعتمد "روبارت الكوست" المستوطنيف رفضوا ذلؾ فاضطر إلى تعييف العسكري الدموي 
عمى القوة المطمقة لمقضاء عمى الثورة عسكريا فطمب حكومتو بتعزيز القوات العسكرية في 

. (2)الجزائر 

 ومف ذلؾ الحيف ال يمر يـو دوف أف 1956 أفريؿ 5استجابت الحكومة لمطالبو في 
تشيد الموانئ الجزائرية نزوؿ باخرات جديدة مألى بالجنود والعتاد، كما عممت عمى تجنيد 
طيرانيا فعقدوا الصفقات مع الحمفاء لشراء طائرات الييمكوبتر مثال الشركة البمجيكية التي 

.   في طائراتيا لفرنسا1956تخمت في أوائؿ أفريؿ 

القائد " باي"ودور سالح الطيراف ندركو بالرجوع إلى األرقاـ التي أعطاىا الجنراؿ 
 والتي جاء فييا أنو يوجد في 1956 أفريؿ 12األعمى لمطيراف في ندوة صحفية عقدىا في 

 طائرة ىيمكوبتر الثقيمة و 750 مف الجنود التابعيف لسالح الطيراف و 55000الجزائر اآلف 
. (3) مف الطائرات الخفيفة في الجزائر100

 

 

 

                                                           

 انتخب Arras شارؾ في المقاومة ضد االحتالؿ النازي في شماؿ فرنسا وىو مف مدينة 1975 – 1905: غي موليه( 1)
بزياف سعدي ، : ينظر إلى.  كاف لو دور في حرب الجزائر 1956 شغؿ رئيسا لمحكومة سنة 1954رئيسا ليا سنة 

  .110، ص 2002جرائـ فرنسا في الجزائر مف الجنراؿ بيجو إلى الجنراؿ أوساريس، دط، دار ىومة، الجزائر، 
 نجيب عباد وصالح المثموثي ،المؤسسة الوطنية لمفنوف المطبعية، :محمد حربي، الثورة الجزائرية سنوات المخاض، تر (2)

  27ص  الجزائر،
 119محمد الصالح ،كيؼ ننسي وىذه جرائميـ ،دار ىومة، الجزائر، دت، ص (3)
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 وفصائؿ األمف وأعواف 100.000 دركي و400.000كما أصبح عدد الجنود 
 150.000الشرطة مسمحيف بأحدث أنواع الطائرات والدبابات الحديثة باإلضافة إلى تواجد 

 في تونس، ورغـ كؿ ىذه اإلمدادات التي اتبعتيا 200.000جندي ينتظروف بالمغرب و 
الحكومة الفرنسية إلخماد الثورة والقضاء عمييا إال أنيا باءت بالفشؿ ولـ تصؿ إلى ىدفيا بؿ 

عمى تقديـ مشروع سياسي لمتعاوف مع الجزائرييف بشرط " غي موليو"زادتيا قوة وشرارة أجبرت 
  .(1)أال يؤدي إلى االستقالؿ

وقد ردت جبية التحرير الوطني عمى حمولو بالمطالبة بإعالف فرنسا استقالؿ الجزائر 
صدار عفو عاـ وتوقيؼ العمميات الحربية والتفاوض مع جبية التحرير الوطني الممثؿ  وا 

   .(2)الوحيد لمثورة الجزائرية

 

 

 

  

                                                           

  . 228، ص 2012، دار اليدى، 1954عمار مالح، محطات حاسمة في ثورة أوؿ نوفمبر  (1)
، 2008 ، منشورات وزارة الثقافة، الجزائر، 1962 – 1957جماؿ قندؿ، خطا موريس وشاؿ وتأثيرىما عمى الثورة  (2)

  .25، 24ص 
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: ردود فعل االستعمار عمى قرارات مؤتمر الصومام - 2
كانت االنتصارات الحافمة التي حققتيا الثورة التحريرية عمى المستوييف السياسي 

والعسكري بفضؿ مؤتمر الصوماـ جعمت المستعمر يخطط مف أجؿ ضرب الثورة 
، فوسعت مجيوداىا ألجؿ اضطيادىا بشتى الوسائؿ مرتكبة العديد مف الجرائـ، (1)الجزائرية

حيث شنت عمى الجزائرييف حربيف حرب نفسية وحرب حسية، مستخدمة في ذلؾ كؿ أساليب 
 (2). وأنواع التعذيب مف أجؿ القضاء عمى عزيمتيـ

فبدأ المستعمر الفرنسي بموجب سياستو الردعية تجاه الجزائرييف فقاموا باعتقاؿ العديد 
مف الجزائرييف في مختمؼ المناطؽ خاصة في األماكف التي تشيد بيا المعارؾ، وأيضا 
  (3)بمحاذاة التجمعات السكانية، حيث كانوا يعامموف السكاف معاممة سيئة وأنشأ أوؿ معتقؿ 

 ، وتختمؼ حياة المعتقميف داخؿ المعتقؿ باختالؼ اإلدارة 1955بالجزائر في شير أفريؿ 
( 4).  معتقؿ80التي تسيرىـ ، وأبرزىا معتقؿ البر واقية احتوى عمى 

 مف أجؿ مراقبة االحتكاؾ بيف جيش التحرير الوطني (5)كما أنيـ أنشئوا المحتشدات
وفئات الشعبية أقاموا تمؾ المحتشدات بالقرب مف أماكف تواجد معسكرات العدو، والتي 

أحاطت بيا األسالؾ الشائكة، خاصة في ناحية الحدود المغربية والتونسية وذلؾ مف أجؿ 

                                                           

،( والية المدية أنموذجا)نعماف نادية، المعتقالت والمحتشدات إباف الثورة التحريرية  (1)  ،2017، 7ع  مجمة تاريخ العمـو
  . 53ص 

  . 56نفسو، ص  (2)
ىو المكاف الذي كاف الفرنسيوف يعتقموف فيو الوطنيوف فالمعتقؿ اقترف بالمعنى السياسي خاص بالوطنييف : المعتقل( 3)

الجزائريوف والوطنيات أيضا، ويعتني أيضا تجمع عدد مف المناضميف في مكاف محروس، غير السجف الكالسيكي 
عبد اهلل مرتاض، دليؿ مصطمحات ثورة التحرير الجزائرية : وذلؾ لضيؽ السجوف في الجزائر لممزيد ينظر إلى

،  ، د ب1954منشورات المركز الوطني لمدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أوؿ نوفمبر  (1962– 1954)
  .   80د س، ص 

، ص 2010، دار الحكمة لمنشر، الجزائر، (1962- 1956)رشيد زبير، جرائـ فرنسا االستعمارية في الوالية الرابعة،  (4)
256 .  

ىو عبارة عف مستوطنة غير طبيعية تضـ وطنييف غير مدانيف قضائيا ، تحيط بيـ أسالؾ شائكة ، يحرسيا : المحتشد( 5)
. 149عبد اهلل مرتاض، مرجع سابؽ، ص : جنود فرنسيوف لممزيد ينظر إلى
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منع الدعـ باألسمحة والذخائر وأبرزىا خط شاؿ وموريس، وعمى أثره بدأت عمميات الترحيؿ 
  (1).واسعة النطاؽ، بعد تيديـ القرى والمد اشر

ولضماف مصالحيـ عمى األراضي الجزائرية أنشئوا المناطؽ المحرمة والتي أطمؽ 
عمييا الفرنسيوف المناطؽ المتعفنة، حيث كاف ال يسمح ألي أحد االقتراب منيا أو عبورىا ما 

 ومف ثـ تسييؿ عممية (2)عدا القوات الفرنسية وذلؾ مف أجؿ محاصرة جيش التحرير الوطني،
اإلبادة، ومف أجؿ تطبيؽ قرار المناطؽ المحرمة أصدر مجمس الوزراء الفرنسي مرسوما 

 . (3)يحدد المناطؽ والصالحيات الممنوحة لمسمطات العسكرية 

كما سخر االستعمار الفرنسي ليذا الجانب كؿ الوسائؿ اإلعالمية والصحافية وجند 
كافة اإلمكانيات المادية والبشرية، منيا صوف البالد ومختمؼ الجرائد كجريدة صدى وىراف 
( 4).وكذا المناشير والبالغات المزورة، والسيارات المجيزة بمكبرات الصوت واإلذاعات المحمية

 

                                                           

 ، منشورات المركز الوطني لمدراسات والبحث في الحركة الوطنية،( الجبية المنسية)عمار بو جالؿ، حواجر الموت  (1)
 56 ،ص2010زينب قبي، ط خ، وزارة المجاىديف ، :تر

معالميا األساسية ، دار النعماف لمنشر والتوزيع ، 1954بوعالـ بف حمودة ، الثورة الجزائرية ثورة أوؿ نوفمبر (2)
 423، ص2012الجزائر،

 72 ،ص2013عمر التوىامي، موتمر الصوماـ واثره في تنظيـ الثورة ،دار كـر لمنشر والتوزيع ،الجزائر ، (3)
 73ص نفسو، (4)
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، توجية لجنة التنسيق والتنفيذ نحو البحث عن 1957 ومطمع 1956في نياية 
أشكال جديدة من النشاط، خاصة بعدما أحست بتزايد التأييد الشعبي لمثورة وانتقال ذلك التأييد 

لمبيئة الريفية التي احتضنت النشاط الثوري في مرحمة انطالقو إلى التجمعات الحضرية 
مكانية الشروع بنقل الحرب إلى المدن وخوض مختمف المعارك والوسائل لتعبير عن  وا 

رفضيم لموجود االستعماري عمى األراضي الجزائرية من بينيا إضراب الثمانية أيام وىذا ما 
. دفعنا لمعرفة أسباب وظروف التي قادتيم لشن ىذا اإلضراب وكذلك ما اليدف من وراءه 

 الظروف العامة التي سبقت اإلضراب- أوال
 :  ظروف العسكرية- 1

اتبعت مختمف الحكومات الفرنسية المتعاقبة في الجزائر مبدأ القوة والقمع بغية القضاء 
الفشال مسار  عمى الثورة وعمى أثره قامت ىذه الحكومات بدعم الجياز القمعي في الجزائر

 (1)وكل ىذه اإلجراءات أجبرت جيش التحرير الوطني التصدي ليا بيجومات من بينيا الثورة

 وىو تاريخ خالد في مسار الكفاح المسمح في منطقة الشرق الجزائري التي 1955 أوت 20
قادىا زيغود يوسف بتنسيق مع عبان رمضان وقادة الداخل بعد االجتماع الذي قاده في 

الوالية الثانية والذي انتيى بتعيين المسؤولين ووضع المخطط العام لكل المدن والقرى وتجنيد 
 فكان يوم (2)الشعب وتحديد الوقت وتأطير اليجوم لمقيام بعمميات جماعية، وجماىيرية،

 نقطة البداية وتقرر أن تكون العمميات في منتصف النيار وليس في 1955أوت 20السبت 
الخفاء قصد المجاىرة بالثورة وقطع صالة مع العدو الفرنسي وكسب الدعم واالتفاق الشعبي 

. (3)حول الثورة وتأكيد قوتيا

                                                           

. 34، ص 2009لزىر بديدة، دراسات في تاريخ الثورة الجزائرية وأبعادىا اإلفريقية، وزارة الثقافة، الجزائر،  (1)
، 2010خير الدين، قضايا في التاريخ النضالي واالستقاللي لمجزائر المعاصرة، دار الصديق لمنشر والتوزيع، الجزائر،  (2)

 .352ص 
، 2013، دار العمم والمعرفة، الجزائر، 1962، 1954عبد النور خيثر، تطور الييئات القيادية لمثورة التحريرية  (3)

 . 166ص
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 مجاىد وأما فرنسا فقامت بحشد قوتيا من الجنود بكل من 900 شارك في المعركة 
األغواط، آفمو، تيارت، البيض قصد القضاء عمى المجاىدين، ووقعت االشتباكات سيدي 

عثمان وكانت عنيفة استطاع من خالليا جيش التحرير من إحراز النصر وقتناء الكثير من 
. (1)األسمحة المتنوعة وكان لممعركة واقع كبيرة في نفوس العدو والتي زلزلت ثقتو في نفسو

نما كذلك في المدن خاصتا الكبرى  ولم تقتصر العمميات العسكرية في الجبال فقط وا 
منيا التفجيرات التي قامت بيا جبية التحرير الوطني في قمب األحياء األوروبية والتي كانت 

" دوشيب في القصبة بالعاصمة"سبب في التفجيرات التي قامت بيا القوات الفرنسية في حي 
 فخمفت خسائر كبيرة جعمت جبية التحرير تتزود بالوسائل التي (2)،1955أوت 11ليمة 

تمكنيا من االنتقام فقاموا بصنع المتفجرات التي نجح بصنعيا طالب عبد الرحمان وتم 
وفي قاعة " كافيتريا"ثم في " ميمك بار"  في1956 سبتمبر30تفجيرىا في العاصمة يوم 

وشبت عمميات الرعب في نفوس الطائفة األوروبية " شركة الخطوط الجوية الغربية" االستقبال
 .(3)التي صارت تعيش تحت وطأت سيكولوجيا التفجيرات الفدائية

انطمقت اليجومات واىتزت األرض تحت أقدام المعمرين والجيش الفرنسي والبوليس 
قدام وكانت اليجومات  الذي تفاجئا بالجماىير وىي تزحف نحو المدن والقرى في شجاعة وا 

 الذي غير 1955 أوت 20قصد تخفيف الضغط عمى منطقة ألوراس، ومنيا ىجومات 
مجرى الكفاح عمى المستوى الداخمي حيث أخرج الثورة من عزلتيا وجعميا شاممة لكافة أرجاء 

. (4)الوطن متفجرة كالبركان أعطت نفسا جديدا لمسيرة الكفاح

                                                           

 قائد المنطقة الثالثة والوالية الخامسة، مذكرة 1969-1925موالي إبراىيم، الرائد عبد الوىاب وسيرتو النضالية بين  (1)
 .104-103، ص 2011لنيل شيادة الماجيستر في تاريخ الثورة التحريرية، 

 .80، ص 1988سميمان بارو، حياة البطل الشييد مصطفى بن بولعيد، دار الشياب لمنشر والتوزيع، الجزائر  (2)
، ص 2005مسعود الحاج، دار ىومة، الجزائر، : ، تر1957-1956بن يوسف بن خدة، الجزائر عاصمة المقاومة  (3)

43-44. 
 .72-69، ص2،2014،ع7 أوت يوم تاريخي من أيام ثورة نوفمبر المجيدة،مجمة الواحات، مج 20درويش الشافعي،  (4)
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أما عمى المستوى الخارجي أو العالمي أثبت أن ما يحدث في الجزائر ثورة حقيقية 
وأن الشعب ممتف حوليا ويدعميا في كل الظروف كذا إظيار الوجو الحقيقي لفرنسا خاصا 

 وىذا اليجوم فتح 1955أن ىيئة األمم المتحدة بصدد فتح دورتيا العاشرة في ديسمبر 
.  (1)المجال لمقيام بعمميات أخرى ال تقل أىمية عنيا

تمت ىذه اليجومات معركة كبرى وقعت في جبال الجرف بالنمامشة والتي دامت 
والتي تعرف بمعركة الجرف 1955 سبتمبر 29 سبتمبر إلى22أسبوعا كامال إبتداءا من 

األولى التي قام بيا بشير شيياني الذي عقد مع المجاىدين اجتماعا عاما وىاما لمنظر في 
التحول الكبير الذي فرضتو المنطقة ولتوعية الشعب بحقيقة الثورة وتحديد أبعادىا وتعيين 
مسؤولي المناطق وقد عممت القيادة العسكرية الفرنسية باالجتماع وأدركت األىمية التي 

يكتسبيا فقامت بمحاصرة المكان حصارا عسكريا كبيرا ظنا منيا أنيا قادرة عمى الحد من 
، ليشرع العدو خالل اليوم األول (2)العمل العسكري الذي أخذ ينمو ويتطور بأوراس النمامشة

 عمى الساعة التاسعة صباحا بتكثيف القصف المدفعي شرقا 22/09/1955من المعركة 
 .(3)وغربا وجنوبا كما قدرت قوات الجيش الفرنسي بأكثر من أربعين ألف جندي

لما رأى المجاىدين ذاك أدركوا أن ال سبيل ليم غير مواجية القوات االستعمارية 
فقاموا بتوزيع المجاىدين وتنظيميم عمى نحو دقيق متحصنين بشعاب الجرف حتى يستحيل 
عمى االستعمار الذي تفوقيم عتادا وعددا أن تنال منيم وفعمن لم تتمكن القوات االستعمارية 
في اليوم األول من المعركة أن تنال منيم فقامت بتعزيز قصفيا المدفعي في اليوم الثاني 

. (4)واستمر القصف عمى مدار األيام األخرى إلى غاية اليوم األخير من المعركة 

                                                           

 .273-272، ص 2009،  دار اليدى، الجزائر،3يحي بوعزيز، موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب،، ج  (1)
 .11، ص 1956، سنة 1جريدة المجاىد، معركة الجرف، ع  (2)
 13-12ص نفسو ، (3)
 285-284، ص 2010مصطفى طالس، بسام العسمي، الثورة الجزائرية، دار طالس، الجزائر،  (4)
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استطاع المجاىدون أن يمحقوا بالقوات االستعمارية خسائر كبيرة تراوحت بين 
 قطعة من السالح بذلك 150 طائرة كما غنم المجاىدون 20 قتيل وأصيبت 700و600

كانت معركة الجرف منعطفا حاسما ومصيريا ألن المجاىد لم يخوضوا قبل ىذا الموعد 
معركة بنفس الشدة والقوة ىذا ما جعل االنتصار يأخذ بعدين أحدىما عسكري بمغ صداه 

العالم حيث عجل في دفع القضية الجزائرية نحو التسجيل في برنامج أشغال الجمعية العامة 
لألمم المتحدة والثاني معنوي حيث أضحى المجاىدون سواء في األوراس وجعميم أشد عزما 

قداماخاصا أن المعركة وقعت بعد شير من ىجومات الشمال القسنطيني . (1)وا 
لم تتوقف العمميات العسكرية عند ىذا الحد بل أخذت ترتفع وفقا لقرارات مؤتمر 
الصومامفشتعل التراب الوطني بالعديد من المعارك منيا معركة جبل عمورة  نواحيتاويمة 

 ودامت ىي األخرى أسبوعا كانت عبارة 1956 أكتوبر 2وىي معركة الشوابير وقعت في 
عن كمين نصب ضد قائد فرنسي كان عمى متن سيارة جيب وحافمة حيث تشير المصادر 

. (2)عمى أن المجاىدين تمكنوا من تحطيم السيارة لتتحول في اليوم الموالي إلى معركة
وبعد تشكيل لجنة التنسيق والتنفيذ المنبثقة عن مؤتمر الصومام، مثمت الييئة التنفيذية 
لممجمس الوطني لمثورة التحريرية تتولى ميمة الكفاح المسمح فأعضاءىا كانوا يعممون جماعيا 
ويناقشوا جميع الموضوعات وعمى أثر االشتباكات قررت لجنة التنسيق والتنفيذ نقل المعركة 

ما بين أكتوبر إلى نوفمبر )بشكل مكثف إلى مدينة الجزائر التي حوت خالل ىذه الفترة 
 ألف من الجزائريين وكان اليدف من وضع ىذا القرار 400 ألف ساكن منيم 700( 1956

تحدي العدو بمياجمتو في عاصمة سمطتو، باإلضافة إلى ىذا أن العمميات الفدائية التي 
ستنفذ في مدينة الجزائر ستمقى صداىا بسرعة، وذلك لوجود وسائل التأثير في الرأي العام 

. (3)العالمي كصحافة

                                                           

، 2003عبد اهلل مقالتي، التاريخ العسكري لمثورة الجزائرية وأىم المعارك الكبرى، دط، دار الشمس، الجزائر،  (1)
 .196-194ص

 .116، ص 2009محمد صالح الصديق، الجزائر بمد التحدي والصمود، دط، موفم لمنشر، الجزائر،  (2)
. 9،ص1986، 81، مجمة أول نوفمبر، ع1957وآخرون، الذكرى الثالثون إلضراب الثمانية أيام  عبد المجيد سقاي (3)
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كانت مدينة الجزائر قد بدأت تنظيم أولى خاليا الفدائيين بعد إعدام كل من فراج عبد 
، حيث تم إنشاء فريقين مسمحين أحداىما ينشط 1956 جوان 19القادر وزبانة أحمد في 

بحي القصبة و الثاني ينشط بحي بكور كانت ميمة ىذا الفريق تتمثل في إعدام الخونة 
والجواسيس وكشف األشخاص المتواطئين مع الشرطة وتوجيو ضربات معاكسة لقوات 
الحركة الوطنية الجزائرية التابعة لمصالي الحاج وتكوين المتطوعين الجدد من الشباب 

. (1)واليجوم عمى مراكز الشرطة

قاموا بتفجير منزل كامل باستخدام الديناميت أودت بحياة " حي لثيب"ونتيجة لعممية 
 جزائري من مختمف األعمار رأى بن مييدي بأن العمميات الفدائية المتفرقة لم تعد كافية 70

وأن الرد يجب أن يكون أكثر عنفا ىنا أعطى الضوء األخضر لياسف سعدي ليصعد من 
 فدائي مسمح بكيفية جيدة موزعين عمى 1400عممياتو الفدائية اين كان ضباطو يتكونون من 

. (2)كامل أرجاء العاصمة

ونتيجة ليذا العمل الفدائي المحكم والقوي الذي استطاع أن يتغمب عمى كل األساليب 
فشال جميع محاوالتو الرامية لمقضاء عمى  التي اتبعيا العدو الفرنسي في إخضاع المدينة وا 
الثورة من خالل تنفيذ العمميات الفدائية ضد مصالح العدو التي دلت عمى أن ج ت و ىي 
المسيطرة عمى المدينة، أمام ىذا العجز أعمن الكوست روبير عن فشمو في إقرار األمن 
بالعاصمة واعترف بأن أجيزتو قد عجزت عن اإلمساك بزمام األمور مما اضطره إلى 

، وىو الحال بنسبة لباريت 1957 جانفي 7تفويض جميع سمطاتو إلى الجنرال ماسو في يوم 
الذي خول صالحيتو لمجنرال  (المفتش العام القائم بميمة التحقيق)يسرج محافظ الجزائر

، لكن اإلحباط النفسي الذي يعاني منو ماسو وجنوده كان سببا في الخسارة التي (3)ماسو

                                                           

 .11، ص مرجع سابق عبد المجيد سقايوآخرون ،(1)
. 34 لزىر بديدة، مرجع سابق، ص (2)
.  82 سميمان بارو، مرجع سابق، ص (3)
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منيو بيا  في العدوان الثالثي عمى مصر والتي كان ليا األثر في تعاظم الحقد وروح االنتقام 
. (1)وقد وجدو الفرصة مناسبة في الجزائر لتفريغ ىذه الشحنة من الحقد واالنتقام

ونتيجة لمعمميات الفدائية قام الجنرال ماسو برفع عدد قواتو في مدينة الجزائر لتصل 
 ألف جندي كما أنو نظم عممية عسكرية كبيرة بالقصبة بدأت عمى الساعة الحادية 90إلى 

 جانفي، ولقد كان ىجومو عمى مدينة الجزائر يقوم عمى تقسيميا إلى 8عشر ليال من 
قطاعات بحيث يتولى كل واحد من ضباطو عممية اإلشراف واليجوم عمى كل قطاع وىكذا 

 إلى 1957 جانفي 28استمرت أحداث معركة الجزائر،التي تخمميا إضراب الثمانية أيام 
،ولم تقتصر عمى العمميات العسكرية وحسب بل عمدوا إلى طرح 1957 أكتوبر 8غاية 

. (2)قضيتيم وكسب الرأي العالمي خاصة الدول المجاورة

  

                                                           

 . 45بن يوسف بن خدة ، الجزائر عاصمة المقاومة ، مصدر سابق، ص (1)
.  46 نفسو، ص(2)
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 : الظروف السياسية - 2
لقد كان الوطنيون الجزائريون ىم الذين رفعوا شعار الكفاح المسمم المشترك، وتحالفوا 
مع عبد الكريم الخطابي عمى أن يكون ىذا الشعار مبدأ عمميم داخل لجنة تحرير المغرب 

العربي، وعمموا بكل ما في وسعيم لتجسيد المشروع ميدانيا في جيش مشترك، وبالفعل 
، 1955تجسدت في جيش التحرير ألمغاربي الذي انطمقت عممياتو العسكرية في أكتوبر 

.  (1)ومثل ىذا اإلنجاز يعد تتويجا لموجودات الوفد الخارجي لمثورة الجزائرية
وكانت فرنسا تدرك جيدا أن ىذا العمل الذي توصل إليو المقاومون في المغرب 

العربي ورائو أيدي جزائرية، لذلك عممت فرنسا لكسر ىذا التحالف بين الجزائريين والمغربيين 
والتونسيين فمنحت تونس والمغرب استقالليما، وأظيرت إمكانية الوصول إلى اتفاق مشابو 
فيما يخص قضية الجزائر ، الشيء الذي دفع بالمسؤلين التونسيين والمغربيين يبادرون إلى 

وساطة بين فرنسا وجبية التحرير الوطني، ولكن الفرنسيين كانوا يخططون لضرب فكرة 
الوحدة المغاربية التي يعمل من أجميا الوطنيون الجزائريون، لذلك أقدمت عمى خطف الطائرة 

 أكتوبر 23التي كانت تنقل الوفد الجزائري كان من المفترض أن يشارك في ندوة تونس في 
1956(2). 

وبيذا العمل تكون فرنسا قد حطمت إستراتيجية مغربة الحرب باعتقاليا الزعماء 
الجزائريين الذين يقطعون صمتيم بالمقاومين في المغرب وتونس خاصة منيم المتمسكين 

بخيار الكفاح المسمح المشترك، فكيف تم اختطاف الطائرة واعتقال القادة الجزائريين؟ 
لقد عرف الوضع غداة استقالل تونس والمغرب وضعية حرجة بسبب زيادة الضغوط 

الفرنسية عمييا طالب بورقيبة والممك محمد الخامس بضرورة إيجاد حل سممي لمقضية 
  .(3)الجزائرية

                                                           

. 111، ص 2010بسام العسمي، االستعمار الفرنسي في مواجية الثورة الجزائرية، دار الرائد، الجزائر،  (1)
، 2008، الجزائر، ANEA، دط، منشورات 1962-1929الطاىر زبيري، مذكرات آخر قادة األوراس التاريخية  (2)

. 172ص
. 227، ص 1990، دار المستقبل العربي، القاىرة، 2فتحي ديب، عبد الناصر وثورة التحرير ، ط (3)
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ومن أجل تمكين الشعب الجزائري من أجل تحقيق استقاللو، ومن أجل كسب جبية 
التحرير الوطني واستقرار الوضع في شمال إفريقيا، ومن ىنا جاءت الدعوة لعقد ندوة مغاربية 

في تونس شعارىا وحدة المغرب العربي، لذلك رأى أعضاء الوفد الخارجي الجزائري أنيا 
. (1)فرصة إلعادة طرح فكرة الوحدة من أجل دعم الثورة الجزائرية

وبعد توجيو دعوة رسمية ألعضاء الوفد الخارجي لجبية التحرير الوطني من أجل 
الحضور إلى الرباط لمتشاور وبخصوص الندوة عقدىا في تونس، عقد أحمد بن بمة لقاء مع 
الرئيس المصري جمال عبد الناصر ليطمعو عن الندوة، والتي أبدى الجانب المصري تخوفا 

كبيرا بشأنيا خاصة بعد المعمومات التي وصمت عبد الناصر عن الخالفات بين الداخل 
والخارج في الجزائر، لذلك لم يبد ارتياحا ليذه الندوة خشية تدبير مؤامرة في الخفاء بين 

بورقيبة والحكومة الفرنسية وعمالئيا في المغرب، ليذا فضل عقد ندوة في مكان آخر في 
مكان بعيدا عن تونس والمغرب، ومع كل ىذه الشكوك فإن حذر بن بمة ونصحو بعدم قبول 

. (2)أي حل ال يحقق االستقالل التام لمشعب الجزائري
 من القاىرة إلى 1956 أكتوبر 16 وبعدىا سافر بن بمة ومحمد خيضر مساء يوم 

مدريد لالجتماع مع بقية قادة جبية التحرير الوطني، واستعرض القادة مشروع الوحدة ووافقوا 
 أكتوبر، قابموا 20عمى زيارة الرباط لاللتقاء بمحمد الخامس، وعند وصوليم إلى المغرب يوم 

األمير حسن وأبوه محمد الخامس وانتيى ىذا المقاء بنتائج ميمة عمى أمل أن تثري في ندوة 
تونس، ونظر لما لقيو وصول الوفد الجزائري إلى الرباط من اىتمام كبير من وسائل اإلعالم 
فقد سمح ألجيزة المخابرات الفرنسية من تتبع تحركات الجزائريين في المغرب، ليذا خططوا 
لقرصنة الطائرة التي ستنقميم إلى تونس، ولذلك دون إعالم الحكومة الفرنسية بيذه العممية، 
ولعل المخابرات الفرنسية وبالتعاون مع عمالئيا في الرباط تدخموا في آخر لحظة لترتيب 

.     (3)سفر الجزائريين في طائرة خاصة بدل امتطاء طائرة ممكية

                                                           

(1) Ali Hajroun, LA 7E wilaya, la g erre Du FLN En France 1954-1962, Gasbah, Alger, 
2010,p46. 

 118العفيف الخضر، منشورات دار األدب، بيروت، دس ، ص: أحمد بن بمة، مذكرات أحمد بن بمة، تر (2)
. 160محمد العربي الزبيري، قراءة في كتاب عبد الناصر وثورة الجزائر، دار الحكمة، الجزائر، د س، ص  (3)
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، ركب أعضاء جبية التحرير الوطني الطائرة المغربية 1956 أكتوبر 22 وفي ظير 
االسبانية، وطمبت السمطات الفرنسية من قائد الطائرة " بالما"وكان عمييا أن تمر عمى 

الفرنسي التوقف في وىران لكنو أظير رفضو في البداية، وعند مروره باألجواء الجزائرية 
أجبرتو الطائرات العسكرية الفرنسية بالتوقف في مدينة الجزائر، وىكذا أقامت السمطات 
الفرنسية بعممية القرصنة الجوية تم عمى إثرىا اعتقال قادة الثورة الجزائرية بالخارج عمى 

. (1)رأسيم أحمد بن بمة

" لوريمو" وقد تمت ىذه العممية بقرار من قائد القوات الجوية الفرنسي بالجزائر الجنرال
وماكس لوجين ودون اخذ برأي الحكومة الفرنسية ووزير الخارجية ووزير الدفاع، وليذا أقدم 

عمى تقديم استقالتو احتجاجا عمى العممية، "آالنسافاري"وزير الشؤون التونسية والمغربية 
ووصفيا باألعمال الغير االنضباطية، وما كان عمى الحكومة الفرنسية إال أن تبنت العممية 

.  (2)وأقرت باعتقال القادة الجزائرية

وبيذا تكون فرنسا وبالتعاون مع عناصر ذات ثقل سياسي في تونس والمغرب قد 
أزاحت بن بمة ورفاقو أعضاء الوفد الخارجي لمثورة الجزائرية والذين يحممون أفكار ثورية كما 

أنيم استطاعوا أن يجمعوا حوليم المقاومين في المغرب العربي، ىذا التوجو الذي ييدر 
السمطات الحكومية في كل من تونس والمغرب، والتي يسيطر عميو عناصر ال تؤمن بالكفاح 

المشترك بل يكرسون جيدىم في خدمة مصالحيم الخاصة،وىذا ما جعميم يتعاونوا مع 
القواتالفرنسية بعد اعتقال القادة الجزائريين من أجل تصفية العناصر المتمسكة بالكفاح 

 .)3(المسمح ووحدة المغرب العربي

                                                           

 216، ص1988 ،دار المعرفة ، الجزائر، 3 ،ج2احمد توفيق المدني ،حياة كفاح ،ط (1)
يحي جالل، المغرب العربي الكبير وحركات التحرير واالستقالل، دط، دار القومية لمطباعة والنشر والتوزيع، مصر،  (2)

. 197، ص 1966
(3)Contre national d’étude, historiques, les retentissement de la révolution Algérienne, 

colloque international D’Alger(24-28 novembre 1984),Enal-Gam ,Algérie,2009,p33. 
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ومن أجل ترسيخ فكرة الجزائر فرنسية ومنع الدعم الدول المجاورة والشقيقة لمقضية 
الجزائرية جاء العدوان الثالثي عمى مصر بعد اختطاف طائرة الزعماء، شاركت فيو كل من 
سرائيل مؤامرة عمى مصر، وقد كان لكل واحدة من تمك الدول غايتيا من  بريطانيا وفرنسا وا 

االعتداء ففرنسا ىدفيا ضرب مصر من أجل المحافظة عمى القطر الجزائري، ألن في 
 أن 57اعتقادىا وحسب ما أدلى بو رئيس حكومتيا أمام مجمس األمة بباريس في جانفي 

الدعم الذي تتحصل عميو الثورة الجزائرية قادم من مصر وبضربيا تنتيي الثورة بصفتيا 
الممول الرئيسي ليا من حيث السالح وىي دعامتيا لمتعريف بالقضية الجزائرية دوليا عبر 

.  (1)إذاعة صوت العرب
 كانت فرصة لكل من 23/07/1956فحين قرر حاكم مصر تأميم قناة السويس في 

بريطانيا وفرنسا لتصفية حسابيا مع ىتمر عمى سياسة الديكتاتورية، وكانت تمك من بين 
األسباب التي حممت فرنسا في عيد غي مولي عمى االنضمام إلى إسرائيل وبريطانيا في 

عدوانيا عمى مصر والسعي إلسقاط نظام عبد الناصر،وفي ىذه الظروف رفعوا 
من أجل انقاظ الجزائر،وشعار آخر يتعمق بإسرائيل وجعمت " اسحقوا عبد الناصر"شعار

.  (2)الصحافة الفرنسية المؤيد رقم واحد لمقضية الجزائرية 
 24 إلى 22وبدأ اإلعداد لمعدوان بوضع خطة سرية في ضاحية قرية في باريس بين 

بن )ورئيس وزراء إسرائيل  (غي مولي)أكتوبر حيث عقد لقاء بين رئيس الوزراء فرنسا
 29واتفقت الدول الثالث عمى أن يكون يوم ( سموينمويد)ووزير خارجية بريطانيا (غريون

 1956 أكتوبر 26أكتوبر تاريخا لبدء العدوان وبعد ىذا االجتماع أرسمت فرنسا يوم 
احتجاجا إلى مجمس األمن ضد مصر بسبب تدخميا في القضية الجزائرية إثر حجزىا 

 (3)لمسفينة آتوس

                                                           

، 2013، دار االبتكار، الجزائر، 2، ج1962-1954محمد ودوع ، مواقف المغرب األقصى اتجاه الثورة الجزائرية  (1)
 .123ص 

. 239، ص 2001أحمد توفيق المدني، ىذه ىي الجزائر، مكتبة النيضة المصرية، مصر،  (2)
،أطروحة مقدمة لنيل شيادة الدكتورا العموم  (1962-1954)عبد اهلل مقالتي، العالقات الجزائرية ابان الثورة التحريرية( 3)

 .220، ص 2008-2007في تاريخ الحديث والمعاصر، قسنطينة، 
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وفي اليوم المحدد بادرت تمك الدول باليجوم عمى مصر وذلك بإنزاليا كتيبة المظميين 
واحتالليا غزة الستدراج الجيش المصري إلى سيناء ليتم بعد ذلك االعتزال الفرنسي 

والبريطاني في بور سعيد ثم التقدم إلى اإلسماعيمية والسويس فتسيطر القوات الثالث عمى 
كامل منطقة القتال ويقع الجيش المصري في كمين لكن عبد الناصر استطاع أن يتخمص 

(  1). ىذا الفخ بإعالنو االنسحاب من سيناء لمحفاظ عمى جيشو وسالحو

انتيت العممية بخيبة أمل الدول المتحالفة نتيجة لموقف الدولتين أمريكا واالتحاد 
السوفيتي باإلضافة إلى ىيئة األمم المتحدة الرافضين والمعارضين لمعدوان نظرا لموضع 
الحرج الذي كانت فيو مصر والمتمثل في حممة انتخابية وعدم استشارتيم في الموضوع 

فضغطوا عمى بريطانيا إلنياء العدوان وتوعد االتحاد السوفيتي بقصف عواصم الدول الثالث 
 (2).إذا لم ينسحبوا فمبوا الدول الثالث قرار االتحاد السوفيتي وسحبوا قواتيم من مصر

وأيضا من أىم األعمال الدبموماسية التي قامت بيا جبية التحرير الوطني، وىو 
سعييا المبكر في العمل عمى المشاركة في أكبر محمفين دوليين ىما مؤتمر باندونغ والدورة 

. (3)1955العاشرة لألمم المتحدة في سبتمبر 
فنتيجة لمجيود التي قام بيا الوفد الخارجي لجبية التحرير الوطني واتجاه البمدان 

 جويمية 29العربية واألسيوية واإلفريقية لمتعريف بالقضية الجزائرية أمام أربعة عشر دولة في 
 عمى توجيو رسائل إلى األمين العام تعرض تسجيل القضية الجزائرية في جدول 1955

أعمال الدورة العاشرة لمجمعية، وذلك بناءا عمى تعميمات من حكومتيم، وقد أوضحوا في 
 . (4)خطابيم أىمية حق تقرير المصير في تكوين األمم المتحدة

                                                           

.  220، ص مرجع سابق عبد اهلل مقالتي،  (1)
دط ، دار الشروق لمطباعة والنشر والتوزيع،  (1958-1954)أحمد سعيود، العمل الدبموماسي لجبية التحرير الوطني (2)

. 76، ص 2008الجزائر، 
 .125، ص 2007، 15أحمد سعدوني ، تدويل القضية الجزائرية، مجمة المصادر، ع (3)
، 2013، ابتكار لمنشر والتوزيع، الجزائر، 2، ج1956-1954جمال قندل، اشكالية تطور وتوسيع الثورة الجزائرية  (4)

 .185ص 
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أحال األمين العام لألمم المتحدة القضية الجزائرية مع قضايا أخرى لدراستيا خالل 
الدورة العاشرة لمجمعية العامة وقد سمح لكل من اليند، العراق وباكستان بالمشاركة في 

، قررت المجنة العام بعدم 1955 سبتمبر 22القضية باعتبارىا مؤيدليا، وفي اجتماع 
 قامت الجمعية العامة 1955 سبتمبر 27القضية الجزائرية في جدول أعمال الجمعية، وفي 

بتصعيد غير مسبوق في المناقشة التي انصبت حول المسائل اإلجرامية بيدف أبعاد ممف 
القضية الجزائرية من جدول األعمال حتى ال يحضى بالمناقشة مثمما كانت تأمل الدول 

. (1)المساندة والداعمة لمممف

بدأت المناقشة في الجمعية العامة وعرضت الدول األعضاء وجيات نظرىا بين 
 بدأت إجراءات التصويت عمى قرار المجنة 1955 سبتمبر 30التأييد والمعارضة، وأخيرا في 

 .(2) دولة، وامتنعت خمس دول عن التصويت27 دولة وعارضت 28العامة فأيدتو 

بناء عمى ىذا وافقت الجمعية العامة عمى إدراج القضية الجزائرية في جدول أعمال 
ن  الدورة العاشرة وذلك عمى الرغم من تحذير مندوب فرنسا من عواقب ىذا اإلجراء وا 

الحكومة لن تقبل أي قرار في ىذا الموضوع من األمم المتحدة ثم خرج الوفد الفرنسي من 
االجتماع ترتب عمى موافقة الجمعية العامة عمى إدراج القضية الجزائرية في جدول األعمال 

لبحثو ولكن المجموعة اآلسيوية  (المجنة األولى)أن أحيل الموضوع إلى المجنة السياسية 
اإلفريقية قررت االكتفاء بما تم في الدورة العاشرة عمى أمل تقوم الحكومة الفرنسية بالبحث 

. (3)عمى حل سممي لمموقف ومنحيا وقت أطول

                                                           

)1(Khalifa Mameri ، Les Nations unis Face à la Question Algérienne 1954-1962, snedalger, 
1969, p 11 

 .158جمال قندل، مرجع سابق، ص  (2)
عطا اهلل فشار، دور الدبموماسية في انتصار الثورة الجزائرية، رسالة ماجستير كمية العموم اإلنسانية ، قسم التاريخ،  (3)

. 109، ص 2001الجزائر، 
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تقدم مندوب اليند إلى المجنة األولى يطمب عدم النظر في موضوع القضية الجزائرية 
 عمى تأجيل الموضوع إلى الدورة 1955 نوفمبر 25في الدورة العاشرة فتمت الموافقة في 

 قام الوفد الخارجي بالقاىرة والوفود المتنقمة بالخارج 1956الحادية عشر، وفي مطمع عام 
بحممة دعائية واسعة النطاق لمرد عمى اإلدعاءات والمناورات التي كانت تقوم بيا الدبموماسية 

الفرنسية حول مسألة تأجيل مناقشة القضية الجزائرية وعرفت كيف تحاصر ىذه المناورات 
بالحجج والبراىين مبرىنة في نفس الوقت عمى أن القضية الجزائرية مشكمة دولية وىذا بالرغم 

، وفي المساعي الواجب القيام بيا وتحضير لمدورة الحادية عشر لمجمعية (1)من تأجيل بحثيا
العامة لمييئة قامت جبية تحرير الوطني، بإرسال وفود لمقيام بجوالت واتصاالت في كل من 

آسيا وأمريكا الالتينية لتعريف بالقضية الجزائرية والحصول عمى تأييد ضده البمدان عند 
. (2)1956عرض القضية لممناقشة في الدورة الحادية عشر عام 

تزامن النشاط الدبموماسي لمجبية لتسجيل القضية في الجمعية العامة في الدورة 
الحادية عشر من أجل تعبئة الرأي العام العالمي ضد الممارسات الوحشية لالستعمار 

الفرنسي الذي رفع من حدة اعتداءاتو ومجازر ضد الشعب الجزائري في الداخل، مستقمة في 
ذلك العدوان الثالثي عمى مصر، ومن ذلك أوجدت مناخا مالئما لمناقشة القضية في األمم 
المتحدة فخالل ىذه الدورة ساد في أروقة ىذه األخيرة مناخ معاد لالستعمار، خاصة بعد 
العدوان الثالثي ضد مصر فكان بذلك مبعث تفاؤل كبير لدى الجبية التي اعتبرت الدورة 

، دور حاسم بالنسبة 1957 إلى مارس 1956الحادية عشر لألمم المتحدة من نوفمبر 
لمقضية الجزائرية حيث تمت مناقشتيا ألول مرة وعمقت ج ت و أىمية كبرى عمى القرارات 

. .(3)التي سوف تصدر عنيا

                                                           

  69أحمد سعدوني، مرجع سابق، ص (1)
 . 07نفسو، ص  (2)
 .227، ص 2009،دار السبيل لمنشر والتوزيع، الجزائر، 1962-1954مريم الصغير،البعد االفريقي لمقضية الجزائرية( 3)
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 تقدم وفد افر وآسيوي يطمب تسجيل القضية الجزائرية 1956في الفاتح من أكتوبر 
 دولة، وعمى مستوى 15في جدول أعمال الجمعية العامة بدون مناقشة وقد وقع الطمب 
 مذكرة لرئيس 1956 نوفمبر 12العمل الدبموماسي في مقر األمم المتحدة سمم وفد جبية يوم 

الدورة فييا طمب بتسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال الدورة تقدمت بو مجموعة من 
. (1)الدول األفروآسيوية

انطمقت من كون أن القضية الجزائرية سجمت في الدورة الماضية ولكن تأجمت 
مناقشتيا إعطاء فرنسا فرصة لتغيير سياستيا في اتجاه تمكين الشعب الجزائري من حقو في 

تقرير المضير، لكن فرنسا عمى النقيض من ذلك استخدمت ىذا التأجيل لدعم جيدىا 
ت ومن القضية الجزائرية لتوضيح أن . العسكري كما تعرضت لموقف فرنسا الفعمي من ج

. (2)فرنسا قد اعترفت فعال في الدورة الماضية بأن المشكل الجزائري لم يعد المشكل داخميا

وفي ىذا الصدد كشفت المذكرة عن سمسمة من المقاءات التي تمت بين أعضاء من 
 سبتمبر 1956الجبية وممثمين رسميين وغير رسميين عن الحكومة الفرنسية فيما بين أفريل 

 وتوقفت ىذه المقاءات إثر إقدام فرنسا عمى خطف الطائرة التي تنقل القادة الجزائريين 1956
وحسمت بذلك المذكرة عرضيم بالتأكيد عمى أن استقالل تونس والمغرب لن يكون لو أي 

.  (3)مغزى بدون استقالل الجزائر

 

 

                                                           

. 69، ص 2011، 2درويش الشافعي، مرجع سابق ، ع  (1)
 .228مريم الصغير، مرجع سابق، ص  (2)
،منشورات المتحف الوطني لممجاىد، 2،ج2يحي بوعزيز، ثورات الجزائر في القرنين التاسع والعشرون، ط (3)

  306، ص1996الجزائر،
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وبعد انتياء المداخالت تعددت اآلراء والمشاريع التي اقترحت عمى الجمعية العامة 
 فتمسكت فرنسا بموقفيا 1957 فيفري 13 إلى 4وبدأت المجنة السياسة مناقشتيا من يوم 

 وىده 195 دولة افريقية أسيوية ببداية النقاش في المشروع وفقا لقرار رقم 18السابق وتقدمت 
أفغانستان، بورما، سيالن، مصر، اندونيسيا، إيران، العراق، األردن، لبنان، ليبيا، )الدول ىي 

 .(1) (مراكش، نيبال، باكستان، السعودية، سوريا، تونس، اليمن

ونص المشروع أن الجمعية العامة نظرا لحالة القمق واالضطراب والنزاع السائد في 
الجزائر والتي تسبب كثيرا من اآلالم ليم والتي تيدد العالقات بين األمم، يجب االعتراف 

بحق الشعب الجزائري في تقرير المصير طبقا لمبادئ ونصوص ميثاق األمم المتحدة 
 :المتمثمة في 

تطمب من فرنسا االستجابة لرغبة الشعب الجزائري في ممارسة حقوقو األساسية في - 
. تقرير المصير

تدعو فرنسا والشعب الجزائري لمدخول فورا في مفاوضات إليقاف القتال وتسوية - 
. (2)الموقف سميما طبقا لميثاق األمم

فتمت الموافقة عمى ىذا المشروع بأغمبية سبعة وثالثين صوتا ضد سبعة وعشرين، 
وامتناع ثالثة عشر عن التصويت في الوقت الذي كانت المجنة السياسية تناقش مشروع ىذا 

إيطاليا، األرجنتين، البرازيل، :  وىي197القرار تقدمت ست دول أخرى بمشروع قرار رقم 
. (3)كوبا، لبيرو،الدومينيك

                                                           

، المؤتمر الوطني لمدراسات والبحث في الحركة الوطنية 1958-1957محمد عموان، القضية الجزائرية أمام المتحدة (1)
. 103، ص 2007، الكراسة لمنشر، 1954وثورة أول نوفمبر 

. 104، ص  نفسو(2)
. 166مرجع سابق ، ص  خثير، عبد النور (3)
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و في ىذا المشروع والمتمثل في صدور أول قرار حول .ت.بعد االنجاز الذي حققتو ج
المشكمة الجزائرية، واصمت الجبية نشاطيا في مختمف عواصم العالم لمتعريف بالقضية 
الجزائرية، والسعي الكتساب أصوات دولة جديدة عند عرض القضية الجزائرية في األمم 

. (1)المتحدة وتقوم بشرح أىداف القضية

 ماي 8كما تداولت القضية الجزائرية في جامعة الدول العربية، خاصة بعد أحداث 
 وما أنجز عنيا من عنف وقمع آثار الرأي العام العالمي والصحافة الدولية لذا فقد 1945

ع في إطار .د.الشاذلي المكي ممثميا في القاىرة بالتركيز عمى ج.د.ح.ا.كمفت قيادة ج
التعريف العالم العربي واإلسالمي بالمشكل الجزائري، من أجل كسب مساندة وتأييد الجامعة 
وأيضا الحصول عمى دعم المادي والدبموماسي والضغط عمى الحكومة الفرنسية كما طالبوا 

بتسجيل القضية الجزائرية في الجمعية العامة لييئة األمم المتحدة أو في إطار الكتمة 
.  (2)اآلفروآسيوية

 مارس 22وفي ىذا الصدد أرسل عبد الحميد ميري إلى دول الجامعة العربية في 
 التي تمنتيا ممحقا خاصا بالعمميات العسكرية في شكل ممف قدمو في بداية األمر 1956

إلى وزارة الخارجية السورية،ثم وزعت نسخا منو إلى حكومات كل من لبنان، األردن، العراق، 
حركت مذكرة عبد الحميد ميري ضمير الحكومات العربية لتقوم بواجبيا القومي والتقطن 

لممكائد اليادفة إلى جر الدول العربية وراء التطور السياسي، واألمني المذين كانت تعتمدىا 
الحكومة الفرنسية في تمك الفترة ألحداث تغيير عمى معادلة الوضع الدولي الذي أصبح في 

اتجاه دعم حق الشعب الجزائري وتكذيب المزاعم الفرنسية، وألح عبد الحميد ميري عمى 
:  (3)الدول العربية اتخاذ التدابير الضرورية إلفشال الخطة الفرنسية بتجسيد النقاط التالية

                                                           

. 239أحمد توفيق المدني، ىذه ىي الجزائر، مصدر سابق ، ص (1)
. 45، ص 2005، قالة لمنشر والتوزيع، 2أحمد بشيري، الثورة الجزائرية والجامعة العربية، ط(2)
، دار االرشاد لمطباعة والنشر، الجزائر، (1960-1954)عمر بوضربة، تطور النشاط الدبموماسي لمثورة الجزائرية (3)

 136، ص 2013
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القيام بمساع منفصمة ومباشرة لدى الحكومة الفرنسية والحكومات التي ساندتيا في - 
. سياستيا في الجزائر كحمميا عمى تغيير موقفيا من القضية الجزائرية

 1956 مارس 29ع الذي سيعقد في .د.بحث القضية الجزائرية في اجتماع مجمس ج- 
صدار بيان تمسك الدول العربية بحق الجزائر بالحرية . وا 

. (1)استعداد من اآلن لقيد القضية الجزائرية بجدول الدورة المقبمة لييئة األمم المتحدة- 

 1956 مارس 28كما قدم محمد خيضر مذكرة إلى جامعة الدول العربية في 
تضمنت ضرورة إحباط مساعي فرنسا لزعزعة المواقف العربية مؤيدة لمقضية الجزائرية، 
وطمب من أمينيا العام تقديم المذكرة إلى الدول العربية الشقيقة لتبدل مساعي أخرى لدى 

.  (2)الدول اإلفريقية واألسيوية لدعم الثورة

 29بعد أن تمقى مسئولو الجامعة رسالتين مجمس الجامعة يعقد اجتماع طارئ في 
:  بالقاىرة اتخذ بإجماع القرار التالي1956مارس 

قررت جامعة الدول العربية أن تؤيد كامال وبدون تحفظ الشعب الجزائري في كفاحو من - 
أجل استرجاع االستقالل 

ستقدم جميع البمدان العربية مساندتيا لمشعب الجزائري الصعيق بجميع الوسائل التي في - 
. إمكانيا لمواجية الحرب

استطاع الوفد الخارجي إقناع الجامعة العربية إلسراع في تكثيف جيودىا وتوسيع 
 .(3)عمميا إلخراج القضية الجزائرية من بعدىا العربي إلى بعدىا الدولي

                                                           

، 14، المصادر، ع 1956-1954محمد خيشان، تطور موقف الجامعة العربية من القضية الجزائر خالل الفترة  (1)
. 136، ص 2006الجزائر، 

. 140نفسو ، ص  (2)
. 141عمر بوضربة، مرجع سابق، ص  (3)
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كما أن القضية الجزائرية طرحت حتى في المؤتمرات الدولية من خالل المقاءات 
الجيوية والدولية من أجل كسب الدعم الذي حققتو عمى الساحة الدولية خالل سنوات الكفاح، 
فإن القضية الجزائرية كانت حاضرة في مختمف أنواع الندوات الدولية خاصة منيا المقاءات 
األفروآسيوية وفي ندوات الشعوب ومؤتمرات الدول التي كانت سندا ودعما لمقضية الجزائرية 

 حيث وجدت الجزائر مجاال 1955 أفريل 24-18ومن المؤتمر نجد مؤتمر باندونغ من 
مالئما لخدمة القضية الجزائرية وكان أول انتصار دبموماسي رفع معنويات قادة الثورة 

. ( 1)وتشجيعيم عمى مواصمة الكفاح عمى المستوى الخارجي
عند انعقاد المؤتمر بادر الوفد الخارجي ج ت و بالمشرق العربي إلى ارسال وفد 

يتكون من حسين آيت أحمد ومحمد  يزيد كافة األقطار اآلسيوية لمتعريف بالقضية الجزائرية 
ليضمن من وراء ذلك تأشيرة الحضور لممؤتمر والموافقة عمى طرح القضية ومطالبيا الشرعية 
أمام المؤيدين لفك الحصار السياسي عمى نشاط الوفد الخارجي، وفي نفس الوقت التعجيل 

بتقديم الدعم الدبموماسي والمادي مسارىا الثوري، وشرعت تعبئة الجبية في التحضير 
. (2)لحضور مؤتمر باندونغ

 بالعاصمة االندونيسية 1955 أفريل 24-18انعقد المؤتمر في الفترة الممتدة ما بين 
و والمتكون من السيدين حسين آيت .ت. جاكرتا وقد مثل الجزائر في ىذا المؤتمر وفد عن ج

أحمد ومحمد يزيد  شاركا ضمن وفد مشترك ضم ممثمين عن تونس والمغرب، فقدم ىذا 
الوفد مذكرة شرح من خالليا الوضع المتدني الذي تعاني منو شعوب شمال إفريقيا مع ممحق 

 (الجزائر، تونس، المغرب األقصى)يخض القضية الجزائرية طالبا باعتراف لمبمدان الثالثة 
 (3 ):بحق تقرير المصير فقام الوفد بعدة أنشطة تمثمت في

                                                           

، أطروحة دكتوراه كمية العموم 1962-1954أحمد بن فميس ، السياسة الخارجية لمثورة الجزائرية الثوابت والمتغيرات  (1)
.  152، ص 2002السياسية واإلعالم، جامعة الجزائر، 

. 154-153نفسو، ص  (2)
 سبتمبر 19-1958 سبتمبر 19وزارة المجاىدين، الذكرى الخمسون لتأسيس الحكومة المؤقتة لمجميورية الجزائرية  (3)

. 17ن، الجزائر، دس، ص.د.، د1954،المركز الوطني لدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 2008
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. تعريف المؤتمرين بالوضع المأسوي لمشعب الجزائري- 

. إبراز اليدف الشعب الجزائري في تحرير البالد من االستعمار الفرنسي- 

. (1 )ضرورة تقديم الدعم لمقضية الجزائرية في ىيئة األمم المتحدة- 

حظيت قضية تحرير شعوب المغرب العربي باىتمام المؤتمرين وباألخص قضية 
الجزائر التي وجدت العديد من المدافعين عنيا وقد تجمى ذلك البيان الختامي لممؤتمر الذي 

: نص باإلجماع عمى

. حق الشعوب في الحرية - 
. حق التعايش السممي بين الدول والنظم المختمفة- 
. عدم التدخل في شؤون الغير- 
. محاربة االستعمار والسيطرة األجنبية بكل أشكاليا- 
. معارضة الحروب والتكتالت العسكرية والتجارب النووية- 
. (2)التزام الدول المشاركة في باندونغ بتقديم الدعم لمدول المكافحة- 

 1955 جويمية 26تجمى ىذا الدعم والمساندة في الرسالة الرسمية المؤرخة في 
 بمدا مشاركا في مؤتمر 14موجية إلى األمين العام لألمم المتحدة والصادرة من طرف 

مطالبين بتسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال الدورة العادية لمجمعية العامة، وقد رفع 
ىذا االنتصار الدبموماسي الذي يعتبر األول من نوعو منذ قرن وربع من معنويات قادة الثورة 

التحريرية وحقوق ىم ىذا االنتصار عمى التفكير الجدي في تسجيل عمميات متماثمة عمى 
 .(3)المستوى الدولي

                                                           

. 17، صمرجع سابقوزارة المجاىدين،  (1)
، دار الكرامة لمنشر، 16أحسن بومالي، أدوات الدبموماسية أثناء الثورة التحريرية الجزائرية، مجمة المصادر، ع  (2)

.   73، ص 2007الجزائر، 
. 78نفسو ، ص  (3)
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أهداف اضراب الثمانية ايام  – ثانيا 

قررت لجنة التنسيق والتنفيذ تنظيم إضراب الثمانية أيام، وذلك من أجل كسب الرأي 
العام العالمي، واإلعالم بحقيقة االستعمار الفرنسي وسياستو و االضطياد الذي تتعرض لو 

 وكذلك من ابرز األىداف التي دفعت بالشعب الجزائري الى (1)الجزائر في المحافل الدولية،
اإلضراب والتي يريد تحقيقيا من وراء ىذا الجيد أإلضرابي الذي يسعى من ورائو الجزائريين 

كان ...»: لتحقيق اليدف المنشود، وىو االستقالل حيث جاء في جريدة المقاومة ما يمي
قامة  اإلضراب العام التزاما من الشعب كمو أكد فيو عزمو عمى انتصار ثورتو العظمى، وا 

الدليل لمجنرال ماسو وغي مولي والكوست بأن تيديداتيم وبطشيم بالشعب في اإلضراب وفي 
الثورة كل ما إذا كانوا يقصدون منو أن يكون ثمن االستقالل باىظا عمى الشعب الجزائري فقد 

 ( 2).«...أقام ليم الشعب الدليل عمى مبمغ ىزيمتيم أمام

ويتضح من ىنا أن ىذا اإلضراب ىو تنظيم لجيد شعبي يريد انتصار ثورتو العظمى، 
:  كما يبرز لنا سعيدي مزيان  أىدافو المتمثمة فيما يمي

إقناع الرأي العام العالمي عامة والرأي العام الفرنسي خاصة بأن جبية التحرير * 
لغاء ادعاءات فرنسا بأن الجزائر جزء  الوطني ىي الممثل الشرعي والوحيد لمشعب الجزائري وا 

. ال يتجزأ منيا
إشعار الوفد الدولي بنيويورك بالوضعية القائمة في الجزائر بيدف تعزيز جيود * 

التي يقوم بيا وفد جبية التحرير الوطني والذي يتابع تطورات القضية الجزائرية في الجمعية 
قناع بعض  العامة لييئة األمم المتحدة، متأممين اعتراف ىذه األخيرة بعدالة القضية الوطنية وا 

 (3 ).الدبموماسيين لدول أجنبية، ال يزالون مترددين في موقفيم حول القضية

                                                           

، دار سحنون لمنشر والتوزيع، الجزائر، دس، 2عبد اهلل مقالتي ظافر نجود، التاريخ السياسي لمثورة الجزائرية، ج (1)
. 270ص

. 3، ص 1957 فيفري 16، 3، ط7جريدة المقاومة الجزائرية، العدد (2)
. 176، ص 2013سعيدي مزيان، قضايا ودراسات تاريخية، مطبعة النجاح لمنشر والتوزيع، الجزائر،  (3)
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إحداث تظاىر سياسية سميمة تكون بمثابة عممية تحضيرية إلعالن عن ثورة عامة * 
ونيائية التي ستضع العدو أمام األمر الواقع، وأنو ما يحدث في الجزائر ثورة حقيقية وثورة 

 (1 ).الشعب بأكممو

:  ويضيف أيضا محمد الشريف عباس جممة من أىداف المتمثمة فيما يمي

توحيد صفوف الشعب الجزائري في شكل كفاح واحد ومشترك من خالل اشتراك جميع 
المنظمات الجماىيرية جديدة الميالد واختيار مدى صمودىا، حتى يظير لمعالم بأنو شعب 

قامة الرىان بإيمانو العميق بنيج الثورة التحريرية،  (2)مصمم لمواصمة نضالو، وا 

وأيضا إقامة الدليل القاطع عمى سياسة السمطات الفرنسية االستعمارية خاصة روبير 
الكوست وغي موليو وجنرال ماسو، وتيديداتيم وبطشيم بالشعب الجزائري في إضراب يكون 

 (   3).ثمن االستقالل

كان اليدف منو أيضا إحداث صدمة سيكولوجية بميغة داخميا وخارجيا يسعى من 
خالليا بعدالة القضية الجزائرية، قصد االنتقال من التضامن العاطفي إلى التعاطف اإللزامي 

 (4).والصريح بأىداف جبية التحرير الوطني

ومن خالل ما سبق يمكننا القول أن عمميات االستعمارية التعسفية في محاولة ترسيخ 
فكرة الجزائر فرنسية وطمس اليوية الوطنية دفعت بالشعب الجزائري إلى تخطيط لشن 

اإلضراب العظيم عبر كامل التراب الوطني، وأيضا كسب الرأي العام العالمي لمنظر في 
. القضية الجزائرية

                                                           

. 176، ص مرجع سابقسعيدي مزيان،  (1)
. 207، ص 2014، منشورات وزارة المجاىدين  ، الجزائر، 2محمد شريف عباس، من وحي نوفمبر،ج (2)
.  178-176محمد بمعباس، الوجيز في تاريخ الجزائر، دار المعاصرة لمنشر والتوزيع، الجزائر، دس، ص   (3)
، مجمة الذاكرة دراسات تاريخية لممقاومة والثورة المتحف الوطني لممجاىد، 1957 جانفي 28أحسن بومالي، اضراب  (4)

. 61، ص 1996، الجزائر، 4ع
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 التحضير لشن اإلضراب  :أوال 
 :داخل التراب الوطني - 1

إن جميع الدول التي كانت تمر بمظاىر سياسية واستعمارية، كانت في بعض األحيان، تمجأ 
إلى مظاىرات واضطرابات بشتى أنواعيا، وذلك كرد فعل عمى تمك السياسات المنتيجة في 

 (1).حقيا من طرف البمد، وليذا شيد تطور ممحوظا في مسار الثورة التحريرية
 أصدرت جبية التحرير الوطني مرسوما تأمر فيو الشعب 1957ففي مطمع سنة  

 28الجزائري بإضراب عام يدوم ثمانية أيام عمى مستوى كامل التراب الوطني، ابتداء من 
 (2). ، فيو يمثل حدث تاريخي في مسار الثورة التحريرية1957 فيفري 4جانفي إلى غاية 

كان أول من اقترح فكرة اإلضراب الشامل وطويل المدى ىو العربي بن مييدي مدافعا عن 
ىذا المبدأ بكل ما أوتي من حماسة، فحظيت الفكرة بتأييد كبير من طرف الشعب الجزائري، 
فكان من حين آلخر يردد مقولتو الشييرة أمام الفدائيين والفدائيات سأحول مدينة الجزائر إلى 

 وعرفت مدينة الجزائر نشاطا كبيرا في العمميات الفدائية قبل استشياده، (3)ديان بيان الثانية 
وما إن حل شير جانفي حتى شنت عمميات التحضير لإلضراب في المناطق الست، ففي 

، ولكي (4)البداية اقترح بن مييدي أن يكون اإلضراب مدة شير، وذلك لشل حركة البالد
يشمل اإلضراب كل مناطق الوطن، واستقطاب كافة فئات البالد، لممساندة في اإلضراب، 

براز القوة والوحدة أمام االستعمار الفرنسي، وبعد وفاتو اتفقت المجنة عمى أن يكون  وا 

                                                           

( 1 زينب قبي، دط، منشورات البرزخ، :  رضا مالك ، تر: بيار كمودين شولي،اخترنا الجزائر صوتان وذاكرة،تق (
. 17دب،دس،ص 

. 104، ص 2008، منشورات تالة، الجزائر 2زينب زخروف، ط:  خالفة معمري، عبان رمضان، تع(2)
. 18، ص 2012، دار المعرفة لمنشر والتوزيع، الجزائر، 1989، 1830 رابح لونيسي، تاريخ الجزائر (3)
، وزارة الثقافة، الجزائر، 1962- 1830 عبد اهلل مقالتي، المشروع الفرنسي االحتاللي لمجزائر وردود الفعل الوطنية (4)

.  397، ص 2013
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اإلضراب لمدة ثمانية أيام دون تحديد تاريخ بداية اإلضراب كونو يتفق مع نقاش األمم 
 . (1)المتحدة حول القضية الجزائرية

ثر توصميم إلى اتفاق بدأ التحضير والتنظير لإلضراب العظيم داخل التراب الوطني  وا 
، وتوقيع أعضاء جبية التحرير (2)كما في خارجو حررت توجييات من طرف عبان رمضان

 في خارج التراب ج ت والوطني فعبان رمضان ىو الذي أرسل توجييات إلى مسؤولي 
: الوطني، من أجل اتخاذ اإلجراءات الالزمة النطالق اإلضراب والمتمثمة فيما يمي

تشكيل لجان اإلضراب عمى مستوى الواليات تساعدىا لجان فردية عمى مستوى  
المناطق والنواحي والمدن واألحياء، ويشرف عمى العممية مسؤولون من ثالثة إلى أربعة في 

 وأيضا تشكيل لجان العمل لإلضراب داخل ىيئات ىامة، مثل عمال الموانئ، (3)كل والية 
، دعوة سكان المدن (4)النقل، اإلذاعة، البريد، المصالح، وكذلك األسواق العامة وغيرىا 

خاصة إلى االحتياط والتزود بما يحتاجون إليو مدة اإلضراب، إال أن سكان األرياف لم 
من المواد الغذائية كانت قبل اندالع الثورة المسمحة %90يجدوا صعوبة في التموين حيث أن 

وأثناءىا من إنتاج المحمي، ولم يبق سوى الحصول عمى األشياء الضرورية كاألدوية 
، إصدار األوامر إلى جنود جيش التحرير الوطني بنصب كمائن عبر أنحاء (5)والقماش

                                                           

، 178-177 ، مجمة أول نوفمبر،  ع 1957 فيفري 4–  جانفي 28 عمار رخيمة، خمفيات ونتائج إضراب ثمانية أيام (1)
 . 67، ص 2013

 بالقبائل، التحق عبان رمضان بالمدرسة االبتدائية بمسقط رأسو عزوزة، ثم 1920 جوان 10ولد في : عبان رمضان(2)
انتقل إلى تيزي وزو، وىناك التقى بيوسف بن خدة وسعد دحمب، وبعدما انخرط في حركة االنتصار والحريات 

، اعتقل بالسجن لمدة خمس سنوات من أجل المشاركة لمتخطيط لمثورة، كما أنو من مشاركا بمؤتمر 1948الديمقراطية 
 بأكفادو، استمر نشاطو الثوري في خارج الوطن ألجل كسب الرأي العام في القضية 1956 أوت 20الصومام 

عبد :  ديسمبر إثر اعتقالو إلى المغرب األقصى في ظروف غامضة لممزيد ينظر إلى27الجزائرية، استشيد يوم 
 . 8 – 5الرحمن عمار، الشييد عبان رمضان، منشورات بغدادي، الجزائر، دس ، ص 

. 245، ص 2008إبراىيم مياسي، المقاومة الشعبية، د ط، دار المدني لمنشر والتوزيع، الجزائر،   (3)
. 100، ص 2009زىور لونيسي، رواية المسرح، دار ىومة، الجزائر،   (4)
، 134، المجمة التاريخية المغاربية، ع1957 فيفري 04–  جانفي 28جيبمي الطاىر، إضراب الثمانية أيام في الجزائر (5)

. 57، ص 2009تونس، 
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طالق النار عمى سيارة عسكرية أو مدنية، وفي الوقت نفسو تصعيد  القطر الجزائري وا 
نشاطات التخريب لممنشآت العسكرية واالقتصادية لالستعمار الفرنسي، كما أعمنوا دعوة 
الجزائريين المقيمين بتونس والمغرب والمتواجدين في الخارج بصفة عامة إلى المساعدة 

 (1). بكيفية خاصة إلى نجاح اإلضراب
إال أن القوات الفرنسية حاولت جاىدة من أجل عرقمة اإلضراب، ففي التراب 
الوطني قرروا نصب كمائن وأعمال كوموندس في كل مكان، ومن أجل إخفاء عمميات 

إال أن (2)التحضير لإلضراب، قامت جبية التحرير الوطني بعمميات تحسيسية لسكان المدن 
القوات المستعمرة وكثفت مجيوداتيا من أجل إخماد اإلضراب وقمع المضربين في البداية، 

فرفعوا مكبرات الصوت وىم يجوبون شوارع العاصمة لتوجيو نداءات كاذبة تتيم جبية 
وأيضا عممت من أجل عزل العناصر النشطة لجبية التحرير (3)التحرير الوطني بالشيوعية،

 أرسل الجنرال ماسو فيالقو إلى العاصمة، فأصبح السكان 1957 جانفي 7الوطني يوم 
 (4). يخضعون لعمميات التمشيط المنتظمة

فكان كمما اقترب موعد اإلضراب كمما زاد الوضع تأزما في العاصمة، إال أن المعسكرين 
الجزائريين كانوا يممكون عزما قاىرا لمتصدي لمقوات المسمحة التي قامت بمحاصرة األحياء 
المسممة وعمميات التوقيف الجماعية، والتعذيب بشتى الوسائل، ونتيجة لذلك أعمنت جبية 

التحرير بضرورة تنفيذ عمميات الكومندوس، فقيل اإلضراب بيومين فجرت مقييين مما خمف 
 )5(. أربعة قتمى وخمسون جريحا

                                                           

 ، منشورات السائحي، الجزائر، 1962 – 1954محمود توفيق اسكندر، الحركة الدولية لجبية التحرير الوطني،   (1)
.  94، ص 2016

. 227، ص 2013لزىر بديدة، دراسات في تاريخ الثورة الجزائرية، وزارة الثقافة، الجزائر،   (2)
، 2007، دار ىومة، الجزائر، 1962 – 1954إسماعيل دبش، السياسة العربية والمواقف الدولية تجاه الثورة الجزائرية  (3)

. 62ص 
(4)  Slimane chikh, l’Algérie en armes ou le temps des certitudes, Gasbah, alger, 2006, p 
103.  
(5)  Smail goumeriane, Algérie l histoire en héritage, pmé, Algerie, 2011, p 326.  
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فمما أدرك قادة جبية التحرير الوطني الخطر الفرنسي في مجابية اإلضراب وعرقمة 
سيره، فعمموا من أجل  تقوية نفوذىم داخل التراب الوطني، كما في خارجو خاصة في تونس 

والمغرب المذين كان ليما تضامن عربي عظيم، ومساندة كبيرة من أجل نجاح اإلضراب 
. )1(وتدويل القضية الجزائرية في المحافل الدولية ومنحيا االستقالل

، أرسل عبان رمضان إلى مسؤولي تونس والمغرب بأن 1957 جانفي 22 في يوم 
، وتمكنوا من تمرير المنشور بكل بساطة، عبر مراكز 1957 جانفي 28اإلضراب سيبدأ يوم 

 إلى تونس والمغرب، مشير فيو عبان 1957 جانفي 26البريد الفرنسية،وصل المنشور يوم 
لى تيديدات الجنرال ماسو بتخريب محالت المضربين كما  رمضان عمى قمق الفرنسيين، وا 

أن اإلدارة الفرنسية كانت تنوي طرد الموظفين المضربين وتضمنالمنشور أيضا برامج اإلعداد 
 )2(:لإلضراب فيما يمي

 تنشيط حمالت الدعاية عبر الصحافة واإلذاعة والمناشير والتجمعات، وأيضا المبادرة 
في نشر كتيبات تتضمن المطالب السياسية لجبية التحرير الوطني عمى أوسع نطاق ممكن، 
تخصص فترات قصيرة في إذاعة تونس والمغرب لمحديث عن اإلضراب العام الذي سوف 

تقوم بو الجزائر، وكذلك تنسيق العمل مع ىيئات الرسمية لمبمدين بيدف الحصول عمى الدعم 
 )3(.المادي والمعنوي

 

 

 

                                                           

. 117خالفة معمري، مرجع سابق، ص  (1)
. 122نفسو، ص  (2)
، مذكرة لنيل شيادة الماجستير في 1962-1954محمد شطيبي، العالقات الجزائرية التونسية إبان الثورة التحريرية  (3)

. 49، ص 2008/2009تاريخ الحديث والمعاصر، قسنطينة، 
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 :خارج التراب الوطني  -1

 أدركت قيادة جبية التحرير الوطني، بعد اندالع الثورة الجزائرية في الفاتح نوفمبر 
مدى أىمية تنظيم صفوفيا في خارج الجزائر كما في داخميا، ولوجود جالية جزائرية معتبرة 
باألراضي الفرنسية تحديدا وأوروبا عموما فقد سعت بعض قيادات الثورة وعمى رأسيا السيد 

. (2) التي تشكيل تنظيم تابع لجبية التحرير الوطني(1)محمد بوضياف

 تولى صالح لوانشي قيادة التنظيم بفرنسا، وفي شير ديسمبر 1956 ففي خريف 
عمى رأس تنظيمفإطارات جبية (3) قررت لجنة التنسيق والتنفيذ تعيين محمد لبجاوي1956

التحرير الوطني بفرنسا حاولت منذ البداية تنظيم نفسيا عمى مستوى األرض واليياكل 
مستفيدة من التجربة التي ورثتيا عن الحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية بالتراب 

. (4)الفرنسي

 

                                                           

، في المسيمة زاول دراستو بالمسمك بعد الحرب العالمية الثانية ناظل في 1914 جانفي 23ولد يوم : محمد بوضياف(1)
صفوف حركة االنتصار والحريات الديمقراطية، كما أنو لعب دورا بارزا في توحيد تيار المسمح بسبب الصراع بين 

 1963 كان من بين المعتقمين في حادثة اختطاف الطائرة، وفي 1956 أكتوبر 22المصاليين والمركزيين، وفي 
، ثم نائبا لرئيس الحكومة المؤقتة، اغتيل يوم 1958سجن في جنوب الجزائري لمدة ثالثة أشير، عين وزير لمدولة 

 عبد الكريم بوصفصاف، معجم إعالم الجزائر في :المزيد ينظر إلى . بعنابة أثر طمقات نارية 1992 جوان 29
. 67، ص 2015،  دار مداد بونيفار سيدتي يراس ، الجزائر، 2القرنين التاسع عشر والعشرون، ج

.  477، ص 2009، دار القصبة لمنشر، 1962-1830 جمال حزسي، االستعمار وسياسة االستيعاب في الجزائر (2)
 بالجزائر عمل لدى الحركة العمالية، التحق بصفوف الثورة إثر نداءىا ساىم في تأسيس 1926ولد :محمد لبجاوي(3)

 حاول إعادة تنشيط 1957، كان عضو في مؤتمر الصومام، وفي سنة 1956االتحاد العام لمعمال الجزائريين 
 إال أنو اثر إطالق سراحو أعاد إلى 1957فيدرالية جبية التحرير الوطني في فرنسا وعمى أثره قبضت عميو الشرطة 

عبد :ينظرالى . وتولى إشراف عمى لجنة التحضير عودتو إلى الجزائر1988الساحة السياسية في أكتوبر 
 80الكريم،بوصفصاف، مرجع سابق ص

. 71، ص 2012، دار التنوير، الجزائر، 1962-1954ور، موقف الرأي العام الفرنسي من الثورة الجزائرية قأحمد من (4)
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ففي البداية قسمت األراضي الفرنسية إلى أربع مناطق تحولت فيما بعد إلى واليات وقسمت 
لى نواحي، والنواحي إلى جيات، والجيات  كل والية إلى عماالت، والعمالت إلى مناطق وا 

إلى قطاعات، وعمى أثر التحضير لإلضراب بعث عبان رمضان منشورا إلى صالح الوانشي 
 (1): ومساعدة محمد لبجاوي فتمثل برامجيم فيما يمي

                                                                                               (عمال الموانئالبريدوالمواصالت،الخ)التحضير لمتظاىر مع التركيز عمى فئة العمال - 
تنشيط الحركة الطالبية بيدف التعريف بالمطالب السياسية لمجبية بواسطة المشاركة - 

شراك الطمبة المناىضين  والمنظمات الدولية كاالتحادية الدولية لممنظمات النقابية الحرة، وا 
. (2)لالستعمار والييئات الطالبية اإلفريقية المغاربية

  

                                                           

لواني سمية، إضراب الثمانية أيام يرفع صوت الجزائر إلى مبنى نيويورك، مجمة المعارف لمبحوث والدراسات التاريخية،  (1)
 -32.34، ص1992، الجزائر، 122ع 

. 222، ص2007، دار القصبة ، الجزائر، 1962-1954محمد عباس، نصر بال ثمن الثورة الجزائرية  (2)
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. سير وقائع اإلضراب - ثانيا 

 :داخل التراب الوطني - 1

 اقترب الموعد لإلضراب فتكيربن األجواء وتوترت أعصاب السكان، األوروبيين 
والمسممين عمى السواء، ووقف الجيش ومصالح االستخبارات مستعدون إلفشال خطة جبية 

. (1)التحرير الوطني الرامية إلسماع صوتيا في أوساط األمم المتحدة

 جانفي، وىو أول أيام اإلضراب عم اإلضراب كامل التراب 28 ففي فجر يوم 
الوطني، فشرعت قوات الجنرال ماسو بمداىمة الديار وتحطم أبواب المنازل وتبعثر األثاث 

والمتاع وتخرج الناس منيا فكان الجنود يدفعون الشيوخ والصغار إلى خارج الديار ليرغمونيم 
 (جنرال موتوزر كوربور يشن)أما الرجال األصحاء فنقموا في سيارات (2)عمى إحداث حركة،

لى مصالح النظافة التابعة لمبمدية أو مخازن السكك الحديدية وحافالت النقل  إلى الميناء وا 
لى بعض الثكنات إلخ حرض المصمين، بتصرفيم عمى ذلك النحو، عمى أن ...البمدي وا 

يظيروا لمناس أن السكان المسممين قد تخموا بصورة عفوية عن حركة اإلضراب بعد أن 
 .(3)ضمن ليم الجيش القدر الضروري من الحماية

وقع المظميينفي اندفاعيم إلفشال اإلضراب، في وضعية مثيرة لمسخرية ألنيم أثبتوا عكس ما 
كنوا يخططون لو، ذلك ما يوحي بو منظر الجزائريين، الذين تم اقتيادىم عنوة من أجل إفراغ 

صناديق القمامة في شاحنات البمدية تحت الرقابة العسكر الذين لم يتوقفوا عن الصراخ، 
 ىم في الواقع مدرسون أو موظفون إداريون وكان من (4)وكان في الواقع أن أولئك العمال

افتعال الحركة " الواضح أن تواجدىم في تمك األماكن من أجل تحقيق ىدف واحد ىو
                                                           

. 73، ص 2007، دار االمة، الجزائر، 1بن يوسف بن خدة ، مواقف وشيادات، ط (1)
خميل اوذانيية، دط، دار :، تر  (1957 فيفري4-جانفي28)جاللي صاري، الثمانية ايام من معركة الجزائر  (2)

. 49 ،ص 2012موفم،الجزائر ،
. 313، ص 1980 بسام العسمي، دار الرائد، الجزائر، :مصطفى طالس، الثورة الجزائرية، تق (3)
. 125مريم الصغير، مرجع سابق، ص (4)
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لى مزاولة أعماليم " العرب ترتجعوا عن اإلضراب" كي يظيروا لمغافمين أن " والنشاط كما (1)وا 
تم تحويل عمال الموانئ عنوة عمال الفرز وعمال البريد إلى عمال السكك الحديدية، في 

ظرف يوم واحد،إلى حمالين في مخازن الميناء فحمالت التفتيش والمداىماتالكثيفة لم يسمم 
منيا قادة جبية التحرير مما أجبرتيم عمى مراجعة خططيم فأمرت األشخاص البالغين 

  .(2)بالخروج من منازليم باكرا كي ال يقعوا في فخ االعتقال والحشر بدون تمييز

 في صفوف جبية التحرير الوطني وحسب بل كذلك أضرار فاإلضراب لم يمحق 
انعكس سمبا عمى العدو ففي مدينة بسكرة انفجرت قنبمة بالمكتب الفرنسي أصيب شخص 

بجروح بميغة وكذلك إطالق فدائي النار عمى شرطي بمدينة باتنة، وقع اشتباك بناحية 
، أما في مدينة قالمة أطمق مقاوم النار عمى قطارين (3)سكيكدة قتل فيو أربعة شرطة فرنسية

فمحقت بيما أضرار مادية جسمية وقطعت أيضا السكك الحديدية، وحدت أيضا في مدينة 
ميمة اشتباك رجال التحرير مع فرقة مصفحة من جنود المظالت فكانت خسائر الجانب 

. (4)الفرنسي فادحة في األرواح والعتاد

 أما فيما يخص مدينة ورقمة فكان اإلضراب شامل كل ترابيا ألن معظم التجار لم 
تفتح محالتيم إال بعد تدخل قوات الجيش وعميو فأغمبية السكان لم تتمكن من التسوق وفي 

في إضراب :"... ىذا البيان يذكر المجاىد أحمد حنيفة عن مظاىر اإلضراب بورقمة قائال
:   جانفي شاركنا، وفي الصباح وجد الذين شاركوا من التجار عالمة عمى حوانيتيم ومنيم27
. (5)محل نجارة، دار لتعميم القرآن قريشي قدور- محل الخياطة كنت أعمل فيو- 

                                                           

. 115العربي بينون، دار األمة لمطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، د س، ص : محفوظ قداش، وتحررت الجزائر، تر (1)
، ص 2003، دار األكاديمية، الجزائر، (1962-1954)خميسي سعيدي، معتقل الجرف بالمسيمة أثناء الثورة التحريرية (2)

194-195 .
. 390محمد عباس، مرجع سابق، ص  (3)
محمد جندلي، سمطان بن ذيب في فصول العتاب شيء من التاريخ والنضال والمعاناة عناية في قمب معركة التحرير  (4)

. 301، ص 2013، البصائر لمنشر والتوزيع، الجزائر، 4، ج 1954-1962
. 155،ص2013محمد عبد الحميم بيشي،تطور الثورة الجزائرية في ناحية غرداية، دار زمورة لمنشر والتوزيع، الجزائر، (5)
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         وعمى أثره تقدمتقوات العدو موجيين العديد من األسئمة لمسكان باحثين عن سبب 
غمقيم محالتيم، وكذلك حدث نفس األمر في مدينة غرداية حيث تعرض سكانيا إلى السجن 

 والحصيمة أن (1)واعتقال الكثيرين، كما أنو قام بكسر الدكاكين ومصادرة السمع والمقتنيات 
ىاتو الحممة الشرسة التي قادىا االستعمار بسبب ذىولو من نجاح اإلضراب في ىاتو 
المنطقة الصحراوية، قد قادة إلى اكتشاف الكثير من المجان والخاليا وخاصة ما يتعمق 

 فقد اعتقل منسقو السياسي الحاج سميمان الغزال وكانت لديو أسرار (2)بتنظيم زيان عاشور،
التنظيم من األغواط حتى تمنراست وعمى اثر ذلك تمت اعتقاالت واسعة في حين أن 

 .(3)التنظيمات في كل من متميمي والمنيعة وجدت صعوبة كبيرة في التحرك

 في مدينة الجزائر وقعت قافمة من الجنود الفرنسيين في كمين فقتل فييا ثالثة ضباط 
وسبعة جنود وجرح آخرون وأحرقت سيارتان من نوع جيب، وأيضا جرح أربعة أوروبيين 

 .(4)بقنبمة يدوية ألقاىا فدائيون، كما أنيم قطعوا الطرق وخربوا عدة جسور

 قد عبرت الصحافة العاصمية في الصفحة األولىبخط عريض عن فشل اإلضراب 
".  فشل اإلضراب الذي أطمقتو جبية التحرير الوطني البارحة" تحت عنوان

: وأيضا جريدة لومند عبرت عن ىذا اليوم تحت عنوان

إضراب شبو عام بالجزائر العاصمة حيث فتحت محالت بالقوة صمت مدىش بمدينة شبو " 
 . (5)"خالية

                                                           

، دار المعارف لمنشر 1962، 1844رضوان شافو، الجنوب الشرقي الجزائري خالل العيد االستعماري ورقمة نموذجا  (1)
. 419، ص 2015والتوزيع، الجزائر، 

. 156، ص نفسو (2)
. 14جريدة المقاومة، مصدر سابق، ص  (3)
.  83بن يوسف بن خدة، مواقف وشيادات ، مصدر سابق، ص  (4)
. 52جاللي صاري، مصدر سابق، ص  (5)
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شيد اليوم الثاني من اإلضراب، نتيجة لتمك التعميمات اكتظاظا بشريا غير عادي في بعض 
، وحديقة طالب عبد "براغ"الحدائق العمومية والساحات والشوارع وبالخصوص في حديقة

الرحمان، وحديقة بور سعيد، فرغم ما عاشو المسممين في اليوم األول إال أنيم بقوا صامدين 
متفرجين عمى واجيات المحالت التجارية مع احتفاظيم باليقظة التامة وىذا لما دفع المظميين 
القيام بمناورات فجائية إلغالق المنافذ المؤدية إلى األماكن العمومية التي تجمع الجزائريون 

 (1).فييا بأعداد كبيرة وبشكل مريب

 في تمك األثناء كانت شوارع القصبة فارغة وكل محالت التجارية واألسواق العامة 
مغمقة ومصالح النقل واإلدارة قد أصابيا الشمل، وحتى األطفال لم يكن ليم وجود في شوارع 

 (2).العاصمة كما ىو معتاد، والقي نساء العاصمة المواتي عرفت بحركتين ونشاطين

 ولقد صورت جريدة المقاومة تمك األشياء التي ميزت اإلضراب العظيم حيث جاء 
عن وكالة السوتيير األمريكية أن اإلضراب العظيم الذي طالما دعت إليو جبية »...فييا

التحرير الوطني قد تجسم أمس بصورة ممموسة في عاصمة الجزائر،أنني لم أشاىد كامل 
سوى جماعات " أنيج القصبة"نيار أمس أثناء تجوالتي صحبة دوريات العسكرية بمختمف

القطط الجائعة التي تتسابق الستقبال الجنود وىي تموء إنني لم أرى في حياتي مدينة يخيم 
في انتشار شوارعيا ورىبة السكون، أما عن الدكاكين ...عمييا شبح الموت في وضع النيار

والمقاىي وغيرىا من المتاجر فقد أنيا فتحت جميعا عنوة وتحرسيا جماعات الجنود 
. (3)«...والشرطة

 

                                                           

محمد ساري، منشورات الشياب، : زىرة ظريف، مذكرات مجاىدة من جيش التحرير الوطني منطقة الجزائر مستقمة، تر (1)
. 361، ص 2010الجزائر، 

. 247، ص 2013عبد الوىاب بن خميف، تاريخ الحركة الوطنية من االحتالل إلى االستقالل، دار أنفل،  (2)
. 3-2جريدة المقاومة،  مصدر سابق، ص  (3)
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:  وفي ىذا الصدد يقول زىير احدادن

أن اليوم الثاني كذلك كان ناجحا في جميع التراب الوطني وخصوصا في المدن التي الحت »

عمييا القيادة فكانت ىذه المدن خالية من الناس وكانت جميع المتاجر والمحالت التي يممكيا 

وليذا يضيف مصطفى الطالس أن ىدف قادة الثورة مرابيسط من ذلك « ...المسممون مغمقة

وأكثر خطورة وأنيم يبرىنون عمى أنيم يمارسون بال منازع تأثير حاسما عمى السكان 

. (1)المسممين

 فرغم محاولة السمطات الفرنسية في إفشال اإلضراب بعدما استعممت جميع الوسائل 

لمنع حصولو ثم إحباطو بعد إعالنو، وانبثق عالمات الخيبة وجوه ممثمي تمك السمطات 

المتصمين بالصحفيين والمراسمين األجانب إال أن جميع محاوالتيم باءت بالفشل وذلك راجع 

إلى قيادة جبية التحرير الوطني وبثيم الشجاعة في قموب المناضمين وتدفعيم لمسعي دائما 

. (2)لمتصدي والوقوف في وجوه االستعمار دون خوف أو تردد

 ففي اليوم الثاني اندىش الفرنسيين لمواصمة اإلضراب رغم التيديدات الجنرال ماسو 

إال أن الجزائريين بقوا صامدين عمى قرارىم، أدرجت جريدة لومند مجريات ذلك اليوم تحت 

فيذا الحدث أدى إلى شمل « استجابت غالبية التجار المسممين لألمر باإلضراب»: عنوان

الحركة حتى في بعض األحياء األوروبية، وأيضا إخماد وسائل النقل العمومية، وىذا أدى 

. (3)إلى تأثير بعض األصناف االجتماعية المينية األوروبية

                                                           

. 360زىرة ظريف،مصدر سابق، ص  (1)
. 85بن يوسف بن خدة ،مواقف وشيادات ،مصدر سابق، ص  (2)
. 55جريدة المقاومة، مصدر سابق، ص  (3)
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 أما فيما يخص اليوم الثالث من اإلضراب فاألجواء بقيت مكيربة بين الشعب 

الجزائري الصامد إلتمام ما اتفقوا عميو عن اإلضراب العظيم والقوات المسمحة محاولة إخماد 

سير اإلضراب، فبدوا بنيب المتاجر وتحطيم أبواب المقاىي بالفؤوس واقتالع األبواب 

 ورمييا عمى قارعة الطريق ومن المشاىد فقد (GMC)الحديدية لمحوانيت بواسطة سيارات

كانوا السكان األوروبيين المقيمين في الجزائر يقومون بأخذ السمع التي رميت دون حرج، 

وتضيف جريدة لوموند أن الشيء الذي يشيد االنتباه في ىذا اليوم ىو أن السكان المسممين 

كر التي تجبرىم عمى مغادرة منازليم ولمتجول ا العسمن قبلنوع من المقاومة السمبية بيقابمون 

 جريدة المقاومة في ىذا الصدد مجريات عرض، وت(1)في الشوارع دون الرجوع إلى أعماليم

ولكن ىذا ...»في تأمل فرنسا في إحباط ىذا اإلضراب دون جدوى حيث جاء فيياوىذا اليوم 

األمل األخير سيخب مثمما خابت آمال أخرى ألن الشعب الذي صيد أمام الطغيان منذ 

أن الشعب الذي تجمت ..بداية المعركة والذي واجو في جمد حمالت االكتساح والتقتيل وصبر

فيو صفات الصمود واالستبسال في أروع مظاىر لن يجد صعوبة في الوقوف ثمانية أيام 

 .(2)«..ساخرا ينظر إلى المستعمرين وىم يضغطون عمى السالح

فينما كان الجنود منيمكين في تكسير حركة اإلضراب راحت المصالح السيكولوجية، من 

جيتيا نتودد إلى األطفال ونحاول مالطفتيم واستدراجيم بالسؤال عما حققوا من نتائج في 

المدرسة أو باعتناء أبوبائيمالصحية، وكانت تمك المصالح تشجع األميات عمى االقترابمن 

 .(3)ضباط الفروع اإلدارية لطرح مشكمتين

                                                           

 196خميسي سعدي، مرجع سابق ، ص (1)
. 197نفسو، ص  (2)
. 306محمد جندلي، مصدر سابق، ص  (3)
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في حين كانت جبية التحرير الوطني منشغمة بالصعوبات التي حمت في تمك األيام، لقد 

تفاقمت الخسائر خاصة في مدينة الجزائر،وذلك نتيجة لحمالت التفتيش المتعاقبة كما تخمل 

التنظيم السياسي لمجبية نتيجة تفرق مجموعات المناضمين وعثور المظميين عمى أعداد ىائمة 

من المخابئ لألسمحة والقنابل وباألخص في حي القصبة مما تسبب في إضعاف الطاقات 

العسكرية لممنظمة وكذلك ىروب العناصر المطموبة من طرف المظميين إلى الجبال واعتقال 

عدد ىائل منيموليذا وصفت جريدة الصحافة العاصمة اإلضراب في اليوم الثالث بالفشل 

. (1)"اإلضراب يوم في كامل الجزائر" تحت عنوان

 في حين كان اليوم الرابع والخامس لإلضراب أناستأنفت سمطات العدو بمجرد طموع 

النيار دورياتيا العسكرية المجيزة بمكبرات تيدد العمال الذين لم يمتحقوا بأماكن عمميم 

. وتسميط عقوبات وفضال عن ىذا فالوضعية اإلجمالية لم تتغير حتى مع باقي األيام

 وعميو يمكن القول أن إضراب الثمانية أيام استجاب لو كافة فئات المجتمع عبر كامل 

التراب الوطني، عمى الرغم من سياسة االضطياد التي مارسيا المظمين في حقيم، إال أنيم 

بقوا مكافحين، فاإلضراب الذي كان مخططا لو أعطى صورة واضحة كجبية التحرير 

 .(2)الوطني داخل التراب كما في خارج التراب الوطني، وتضامن الدول الشقيقة

  

                                                           

. 50جباللي صاري، مصدر سابق، ص  (1)
. 52مصطفي طالس، مرجع سابق، ص  (2)
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 :خارج التراب الوطني - 2

لقيت جبية التحرير الوطني مساندة وتضامن عربي، إزاء إضرابيا العظيم فمن المغرب 

 إضرابا عاما إلى 1957 جانفي 30العربي نجد تونس، التي أعمنت صبيحة يوم األربعاء 

منتصف النيار تضامنا مع الشعب الجزائري واستجابة لنداء المنظمات القومية منيا الحزب 

الحر التونسي لالتحاد العام التونسي لمشغل واالتحاد العام التونسي لمصناعة والتجارة وكذلك 

 وأعمنت جمعية الطمبة الجزائريين اإلضراب لمدة أسبوع في نداء (1)االتحاد القومي لممزارعين،

وجيتو لمطمبة الجزائريين بتونس، وفي تمك األثناء أعمن المعتقمون إضراب الجوع مساندة 

 .(2)إلخوانيم المساجين السياسيون بسجون الجزائر تضامنا مع شعبيم المكافح

 كما أعمنت المنظمات القومية بالمغرب األقصى، إضرابا عاما مزريا لمدة ساعة من 

 تأييدا لمكفاح الجزائري من أجل تقرير 1957 جانفي 31الخامسة إلى السادسة يوم الخميس 

مصيرىا ومنحيا االستقالل، ولقد استجابا المغاربة لنداء جبية التحرير الوطني، حيث أعمنت 

. (3)كل المتاجر والمقاىي، وتعطمت حركة السيارات والنقل

 ولم يقتصر ىذا التأييد عمى المنظمات القومية فقط، بل إقامة جمعية نساء تطوان 

ميرجانا حضره جميع كبيرات نساء المغربيات، كما حضره فرع نساء الجزائريات التابع لجيش 

 .(4)(إخوان الصفاء)التحرير الوطني الجزائري بطنجة وأعضاء الجمعية النسائية

                                                           

. 6جريدة المقاومة، مصدر سابق، ص  (1)
، مذكرة لنيل شيادة دكتوراه العموم في التاريخ 1962-1954ليمى تيتو، تطور الرأي العام الجزائري إزاء الثورة التحريرية  (2)

. 172، ص 2013-2012الحديث والمعاصر، باتنة، 
،دس، 36 ، مجمة كان التاريخية ، ع1957 فبراير 4-  يناير28الطاىر جيمي،  اضراب الثمانية ايام في الجزائر  (3)

 45ص
. 45جريدة المقاومة ،مصدر سابق ،  ص  (4)
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 نجد أيضا إيمان األشقاء المصريين بشرعية ىذا اإلضراب ومدى عطفيم مع القضية 
الجزائرية من أجل أن يواصل الشعب الجزائري كفاحو ضد االستعمار والصمود بقوة دون 
تراجع بحث شيخ األزىر برقية تأييد إلى وفد جبية التحرير الوطني بالقاىرة باسمو واسم 

عمماء األزىر وطمبتو، وجو نداء لجميع الشعوب المحبة لمسالم، أن تناصر القضية الجزائرية 
 ، والمالحظ أن المدرسين خصصوا الدرس األول من يوم 1957 جانفي31يوم الخميس 

. (1)الخميس لشرح القضية الجزائرية
كذلك من سبل التضامن العربي نجد دمشق حيث عقدت لجنة االتصال لشعب  

 اجتماعا بدمشق تبحث فيو عن تطورات الموقف 1957 جانفي 29العربي يوم الثالثاء 
 وقررت إضراب عام في جميع أجزاء الوطن (2)الدولي واألحداث الجارية في الجزائر،

 تضامنا 1957 جانفي 31الجزائري من الساعة الواحدة إلى الثانية بعد الظير يوم الخميس
مع الجزائر، وقد بعث رئيس المجنة السيد معروف الدوالبي برقية إلى سكر يشير ىيئة األمم 

المتحدة بطمب منو تدخل لفائدة القضية الجزائرية، كما وجو نداءات إلى جميع الشعوب 
. (3)العربية يحثيا بذل مزيد اإلعانة لمشعب الجزائري

أما الجالية الجزائرية بفرنسا، تمقت نداءا من طرف جبية التحرير الوطني والحركة الوطنية 
معا بخصوص تاريخ انطالق اإلضراب، فكانت استجابة واسعة خاصة من طرف العمال 

، مما اضطرا باب %80 عامال أي 9800حيث وصمت نسبة المضربين المياجرين حوالي 
األعمال بتعويضيم بعمال فرنسيين لتفادي الخسارة لكن دون جدوى، فمم يعمموا مدة ثمانية 

، إذ تعطمت أغمبية المؤسسات الفرنسية، كما شمت (4)أيام أدى إلى فشل االقتصاد الفرنسي
                                                           

. 210، ص 2013عبد اهلل مقالتي وصالح ميسة، مصر والثورة الجزائرية، شمس الزيان لمنشر والتوزيع، الجزائر، (1)
، الثورة الجزائرية في الخطاب العربي الرسمي مواقف الدول العربية والجامعة العربية من الثورة الجزائرية ييسير سعدون( 2)

. 123، ص 2013، دار مداني، الجزائر، 1، ج1954-1962
. 124، ص  نفسو(3)

(4) Alistair Home,  Histoire De La Guerre D’Algerie , Traduction De Albin Michel,  Editions 
Dahleb,Algerie،  2007,  p 73 
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حركة المواصالت وىذا الوضع أدى بالعمال الفرنسيين إلى الدخول في إضراب لعدم قدرتيم 
  .(1)عمى تعويض أماكن عمل الجزائريين الرخيصة الثمن وكبيرة الجيد

 ومما سبق يمكننا القول أن اإلضراب العام لقي تجاوب كبير من قبل الجالية الجزائرية 
المتواجدة بالخارج وبمدان المغرب العربي الذين أعمنوا دعميم لمثورة التحريرية وتأييدىم 

 .لمقضية الجزائرية في ىيئة األمم المتحدة

                                                           

. 390محمد عباس، مرجع سابق، ص  (1)
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.  رد الفعل الفرنسي تجاه اإلضراب العام: أوال
 لموقوؼ في وجو اإلضراب الذي حوؿ المدف المتميزة بالحركة والنشاط إلى مدف متينة 

وكأنيا خالية مف السكاف، قامت السمطات االستعمارية بداية مف اليـو الثالث بإخراج العماؿ 
والموظفيف عنوة مف منازليـ، ونقميـ إلى أماكف عمميـ، شنوا حمبلت االعتقاالت واسعة 
لممواطنيف دوف التمييز بيف الفبلح والموظؼ والطبيب، وكذلؾ قدمت ممفات المحافظات 

 جانفي في 27 مشتبو فيو، معروؼ يـو 190بعض األسماء، وعمى أثره تـ إيقاؼ حوالي 
، واقتياد 281، وتوفيؽ 1660مطمع الصبح في ضاحية الجزائر، أثناء النيار، تـ تفتيش 

. (1) مشتة فيو إلى مراكز بف عكنوف، ثـ إيقاؼ أشخاص آخريف85
 فاإلضراب كاف عنيفا ولذلؾ شددت القوات الفرنسية اإلجراءات األمنية مف أجؿ 

تكثيؼ نقاط المراقبة عمى الطرؽ فجرت االعتقاالت ليبل مف أجؿ إخضاعيـ لمتعذيب وىذا 
: ما أكدت عميو جريدة المقاومة الجزائرية بقوليا

... تقـو السمطات بأعماؿ االنتقاـ وتصطاد المسمميف كاألرانب عند المنعرجات الشوارع... »
إننا نشاىد حربا حقيقية عمى الرصيؼ،وقد قضى الجنود ...بينما المدينة ممموءة سيارات جيب

رغاميـ عمى الوقوؼ رافعي األيدي فوؽ رؤوسيـ وجوىيـ  وجو النيار في اعتقاؿ المسمميف وا 
. (2)«إلى الجدراف، وتركيـ ساعات طويمة عمى تمؾ الحالة

 ولقد استطاعت جنود ومجموعات ما سبب تحطيـ اإلضراب العاـ لمدة أسبوع الذي 
لقد ... » في يوميف وىو ما اعترؼ بو يوسؼ بف خدة حيث قاؿ1957 جانفي 28بدأ في 

 48حوؿ إضراب الثمانية أياـ الوضعية مف الكؿ إلى الكؿ، لقد فقدنا المبادرة في العاصمة 
ساعة فقط بعد انطبلؽ اإلضراب، وكؿ شيء انقمب رأسا عمى عقب، بعد أف تدخمت القوات 

 .(3)«المظمية العاشرة لما سبب

                                                           

. 232، ص 2010محمد تقية، الثورة الجزائرية المصدر الرمز والماؿ، د ط،دار القصبة،  (1)
. 03جريدة المقاومة، مصدر سابؽ، ص  (2)

417خالفة معمري، مرجع سابؽ، ص ( 3( 
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 وفور شير فيفري، دلت التوقيعات المستيدفة عمى أنؼ قد تـ الحصوؿ عمى 
 رجؿ مف 488 فيفري مدح الجنراؿ ماسوه مسعاه، لكونو قد أوقؼ 13معمومات محددة، يـو 

 فيفري، ثـ 16مساعدي جبية التحرير الوطني، بعد ثبلثة أياـ مف تمؾ الندوة الصحفية يـو 
بعد توقيؼ القادة التاريخية األربعة في  (CCE)توقيؼ أحد أعضاء الخمسة لمجمس التنفيذ

، حيث كانوا يرغبوف في تفكيؾ لجنة التنسيؽ والتنفيذ، أي القادة السياسة 1956أكتوبر 
. (1)لمحرب الراىنة في الجزائر

 طمب روبيرالكوست، الحرص عمى توفير أمثؿ الظروؼ التي تمكف الجيش مف 
مؤقت في عمالة " مركز إيواء" التوفيؽ في كفاحو ضد اإلرىاب الحضري، كما طمب إنشاء

لغرض تسييؿ عمميات فرز المشتبو فييـ الموقفيف مف قبؿ قوات األمف في الناحية .الجزائر
الكبرى، أما الفئة األخرى التي نالت نصبييا مف القمع فئة العماؿ فمقد شنت السمطات 

االستعمارية حممة قمع واسعة ضد الموظفيف في مختمؼ المصالح، فكانوا يخرجوف العامموف 
بعد أف جاء ...»:وفي ىذا الصدد يذكر بوؿ أو ساريس قائبل(2)بالقوة إلى أماكف عمميـ 

مدني فرنسي قاؿ لي أف عماؿ الموانئ مضربيف عمى األخر ويعد ذلؾ كارثة ما لـ تفعؿ 
 200شيئا فدىب بسرعة إلى معسكر بني مسوس مف أجؿ توفير اليد العاممة، قمت باقتياد 

. (3)«...رجؿ بمساعدة أحد الضباط إلى الميناء وأفرغ السجناء حمولة البواخر بسرعة
 كما نقؿ بعض الجزائرييف إلى مراكز البوليس وآخروف عمى أداء أعماؿ حقيرة ال 

تتناسب ومركزىـ االجتماعي دوف التمييز بيف أطباء، مثقفيف معمميف، ومنيـ مف أجبرىـ 
، (4)الجيش عمى إزالة شعارات اإلضراب المكتوبة عمى الجدراف باستعماؿ فراشي األسناف

                                                           

. 299إبراىيـ طاس، مرجع سابؽ، ص   (1)
. 124بف يوسؼ بف خدة ،الجزائر عاصمة المقاومة ، مصدر سابؽ، ص  (2)
مصطفى فرحات، دار :، تر1959-1957بوؿ أوساريس، شيادتني حوؿ التعذيب مصالح خاصة في الجزائر (3)

. 110، ص2010المعرض، الجزائر،
 ،جانفي 81عبد القادر ماجف، نماذج مف القمع اإلستعماري الناجـ عف اإلضراب،مجمة أوؿ نوفمبر،ع  (4)

. 16،ص1987
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ومف المبلحظ أف العامميف بمصمحة البريد كانت تمبيتيـ لئلضراب واسعةفقد صدرت في حؽ 
سبعة وثبلثيف عامبل منيـ عقوبة التوقيؼ عف العمؿ لضعؼ المدة التي استغرقيا اإلضراب، 
وبعضيـ عوقب بتوقيفو عف العمؿ أو بتحويمو إلى العمؿ في مناطؽ بعيدة عف مقر سكناه، 

وآخروف تـ احتجازىـ عماؿ ميناء الجزائر أيضا كانت استجابتيـ لئلضراب كبيرة حسب 
مراسمة مف مدير الميناء إلى المفتش العاـ لئلدارة بوالية الجزائر، والذيف سمطت عمييـ 

.  (1)عقوبات قانونية وأخرى إدارية والمتمثمة في سحب بطاقاتيـ المينية

كما عرؼ اإلضراب استجابة في أوساط الجزائرييف الذيف يشغموف مناصب إدارية، وىي فئة 
ليا مكانة خاصة ألنيا مف المفروض أف تكوف عامبل تقريب بيف اإلدارة الفرنسية والسكاف 
الجزائرييف، لكف وقفوا إلى جانب مواطنييـ ولبوا نداء اإلضراب كغيرىـ مف العماؿ والتجار 

عادتيـ إلى مناصبيـ إال بعد (2)فكانت عقوبتيـ الفصؿ مف مناصبيـ ،ولـ يعد إدماجيـ وا 
أكثر مف ثبلثة سنوات مف نياية اإلضراب كما تبنيو وثيقة رسمية مف مندوب العاـ لمحكومة 

. (3)1960 ماي 2واألميف العاـ لئلدارة بالجزائر مؤرخوه 

 ولـ تنس السمطات الفرنسية أف تتوجو بجممتيا الدعائية أثناء اإلضراب إلى تبلميذ  
المدارس وأولياؤىـ حيف كانت السيارات الجيب العسكرية تنتقؿ مف شارع آلخر موجية 

نداءات طريفة لآلباء عبر مكبرات تحثيـ فييا عمى إرساألبنائيـ إلى المدارس وإلقناعيـ بذلؾ 
ذكرتيـ أف فرحات عباس استطاع أف يصؿ إلى ىيئة األمـ المتحدة ألنو تعمـ في المدرسة 

، ولما (4)وأف بف بولعيد يبعث بأبنائو إلى المدرسة حتى يكونوا غدا سادة عمى باقي الجزائرييف
لـ تجدي نفعا ىذه األساليبأخذ الجنود الفرنسيوف يبلحقوف التبلميذ في الشوارع وحتى المنازؿ، 

ونقموىـ عمى متف الشاحنات العسكرية ليدخموىـ بالقوة إلى المدارس وبصورة عشوائية، إذ 
                                                           

. 20، ص ماجف مرجع سابؽعبد القادر (1)
 .83أحسف بومالي، مقاؿ سابؽ،ص (2)
. 301إبراىيـ طاس، مرجع سابؽ، ص  (3)
. 111بوؿ أوساس، مصدر سابؽ، ص  (4)
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ترتب عنيا حالة مف الفوضى، بحيث يجد المبتدئ نفسو جالسا عمى مقاعد القسـ االبتدائي 
وتمميذ قسـ تحضير الثانوي يجد نفسو يجمس في مقعد تعميـ الحروؼ اليجائية، فكاف مدير 

. (1)ىذه المدارس ومعمموىا أف يفقدوا صوابيـ مف ىذه الحالة أو الوضعية
 أما المتاجر والمحبلت فقد فتحت بالقوة وحطمت أبوابيا وواجياتيا وتعرضت سمع 

التجار لمنيب مف قبؿ جنود ماسو والمدنييف األوروبييف مف الرجاؿ والنساء، وحتى أرباب 
العمؿ وكؿ متجر وجد مغموقا في أي يـو مف أياـ اإلضراب يعاقب صاحبو بغمؽ محمو 

وتوقيؼ نشاطو التجاري لمدة تتراوح بيف ثبلثة إلى ستة أشير، وبعض التجار عوقب بغمؽ 
متجره بشكؿ نيائي وقد صدرت عشرات القرارات بيذا الشأف في شير فيفري بعد نياية 

اإلضراب ويبدو أف الكثير مف ىذه القرارات صدرت بشكؿ عشوائي وبدوف تمحيص، وىذا 
  .   ( 2)يدؿ عمى أف األغمبيةالساحقة مف التجار استجاب لئلضراب

 ففي مقاطعة حسيف داي لوحدىا ثـ إحصاء أكثر مف مائتي متجر مغمؽ استجابة لئلضراب 
فقد قامت السمطات الفرنسية في العاصمة بإحصاء المتاجر التي تشارؾ أصحابيا في 

اإلضراب، وبقيت الوثائؽ الموجودة في أرشيؼ والية الجزائر إحصاء مئات المتاجر لبى 
أصحابيا نداء اإلضراب خاصة محبلت بيع الخضر والفواكو بالتجزئة حتى أف السمطات 
الفرنسية وجدت صعوبة في تحديد عناويف أصحابيا، ألنيا عممية تتطمب وقتا طويبل إلى 

، وتتعدى عمى متاجر الجزائرييف بشكؿ (3)درجة أف السمطات كانت تصدر العقوبات بالجممة
عشوائي فقدـ العديد مف التجار شكاوي لرفع العقوبة التي سمطت عمييـ رغـ أف محبلتيـ 

  1957 جانفي 28 في صبيحة ـ أنوـ شكواهيقد ذكرالتجار ؼكانت مفتوحة أياـ اإلضراب، ؼ
( 4). ا محطمة، ونيبت السمعة التي كانت بداخموـباب متجره

                                                           

. 332، ص 2012بشير بولفراؽ، دار القصبة لمنشر، الجزاءئر، : محمد تقية، حرب التحرير في الوالية الرابعة، تر (1)
. 300إبراىيـ طاس، مرجع سابؽ، ص  (2)
. 93، ص 2009صالح بف قبي، عيد ال عيد مثمو أو الرسالة القاضمة، ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر،  (3)
 98، ص  نفسو(4)
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 فالجنراؿ ماسو كاف يأمر الجنود بفتح الدكاكيف والمحبلت التجارية بالقوة، مقتنعا تماما 
أف عممية النيب عنده التسمى نيبا عندما يرتكبيا أوروبيوف ضد أمواؿ وممتمكات المواطنيف 

. (1)الجزائرييف، بؿ تعتبر حقا مشروعا

كما أنيـ يمارسوف أشبع التعذيب لمجزائرييف إال أنيـ لـ يعترفوا بيذا فممارسة التعذيب في 
نما سموؾ قديـ ارتبط بأعماؿ االضطياد والعنؼ  األساس لـ تكف وليدة الثورة الجزائرية، وا 

 Saintواإلبادة ومختمؼ أشكاؿ القير التي تفنف في ممارستيا ضباط الجيش الفرنسي أمثاؿ
Arroudو Dellissierو Bugeaud عمى الجزائرييف لمقضاء عمى أية محاولة وطنية ،

ستراتيجية متبعة مف  لمتخمص مف االستعمار الذي أضحى رىاف التعذيب ضرورة حتمية وا 
. (2)طرؼ اإلدارة االستعمارية

فكما كاف متوقعا منو سمفا تفنف االستعمار الفرنسي في الكد والتنكيؿ بالجزائرييف 
الذيف استجابوا لنداء الثورة، فأخذ العساكر يقتحموف المنازؿ ويعتقموف كؿ رجؿ يجدونو في 
الداخؿ ويتـ نقؿ الرجاؿ إلى المحتشدات أيف يمقوف أبشع أنواع التعذيب ولـ يكتؼ جنود 
الجيش االستعماري بمداىمة منازؿ الموظفيف خبلؿ اإلضراب بالميؿ وبالنيار وقياميـ 

بأعماليـ وحشية وخاصة في الصباح الباكر مف أجؿ إجبار العماؿ والتجار والموظفيف عمى 
. (3)التوجو إلى أماكف عمميـ 

                                                           

. 255إبر اىيـ مياسي، مرجع سابؽ، ص  (1)
. 282الغالي عربي، مرجع سابؽ، ص  (2)
. 110، ص 2012مراد وزناجي، دار اليدى، الجزائر، : سييمة عميرات، عمر الصغير، تر  (3)
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 وكاف العدو بعد اقتحاـ البيوت وجمع ّاألفراد يشرع في عممية استنطاقيـ بحيث 
يحضروف الكيرباء وحوض بو ماء وتبدأ عممية التعذيب فيجردوف الشخص مف مبلبسو عمى 

. (1)مرأى مف أفراد عائمتو ويعرضونو ألشد أنواع التعذيب
 وبعد تأكد جبلدي فرنسا أف عممية االستنطاؽ ال تجدي نفعا مع المضربيف الجزائرييف 

لجؤوا إلى أسموب القتؿ بدوف تقديمو إلى المحكمة خاصة العناصر التي تشوىت خمقتيـ 
بسبب التعذيب لكي ال يتحولوا الحقا إلى شواىد عمى تورط العسكر في ممارسة تمؾ 

 . (2)األساليب

 ولقد خسرت الجزائر أعداد كبيرة مف أبنائيا خبلؿ اإلضراب الذي وصؿ عددىا إلى 
اقتحـ المظميوف  »: مفقود يقوؿ طاىر أوصد يؽ في ىذا الصدد عف التعذيب 6000

وألقوا القبض عمي فجرني ضابط وجندياف مف سريري  (bigeard)التابعوف لمعقيد بيجار 
وألقوا بي في الشارع عصبوا عيني أماـ زوجتي وأطفالي جروني إلى سيارة كانت في 

االنتظار بعيدة عف مقر سكناي وبعد أف دفعوني بالداخؿ جمس أحد الجنود عمي وانطمقت 
السيارة وبعدىا أنزلوني مف السيارة وقيدوا معصمي وراء ظيري ، وفي األخير نطؽ أحد 

اصرعو فتكالب عمي الجبلد وانياؿ عمي : الجنود وسأؿ، وماذا اآلف سيادة الرقيب؟ أجابو
بعقب المسدس ضربا عف الرأس صرخت مف شدة األلـ وبدأ الدـ يتدفؽ بغزارة عمى وجيي 
فأغشي عمي بصري وتمزؽ جمد رأسي في أماكف عدة وبدأت أشعر بالوىف وبعدىا نقموني 
إلى مقر القيادة فمما وصمنا إلى ىناؾ سحبوني نحو ساحة صغيرة حيث نزعوا مني حذائي 

وجواربي وأكرىني عمى المشي عمى يدي ورجمي ثـ رموني فيما يشبو قفصا صمـ تحت درج 
 . (3)إخوانؾ : فسقطت فوؽ أجساد بشرية وسألت مف ىنا فأجابني صوت خافت

                                                           

، ISBN، 1962- 1954المتحؼ الوطني لممجاىد، الشييد محمد العربي بف مييدي، سمسمة رموز الثورة الجزائرية  (1)
. 147.148، ص2002

. 106بف يوسؼ بف خدة، الجزائر عاصمة المقاومة، مصدر سابؽ، ص  (2)
. 55عبد القادر ماجف، مرجع سابؽ، ص  (3)



 سياسية فرنسا الردعية ازاء اضراب الثمانية أيام والنتائج المترتبة عنو:      الفصل الثالث
 

~ 67 ~ 

 ومع مطمع الفجر ناداني شخص مف الخارج وكاف جنديا مبلمحو فظة ووضع عمى 
رأسي قناعا مف المطاط غطاه كميا ثـ دفعني أمامو إلى داخؿ أحد القاعات أجمسني عمى 
كرسي يشبو متكأ حديدا وقيد كيبل اليديف والرجميف عمى أذرع ذلؾ الكرسي، ثـ وضع قطبا 

كيربائيا عمى كبل أذني ثـ ابتعد ارتفع صوت غير بعيد واتجو إلي، أنت اآلف بيف يدي 
المظمييف التابعيف لمعقيد بيجار نحف لسنا بشرا نحف وحوش فيزت صعقة كيربائية قبضة 
جسدي كمو وشعرت ساعتيا أف ضربات مطرقة تدؽ صدغي وتواصؿ تفريغ الكيرباء مما 

جعؿ الكرسي يأخذ في الدوراف ثـ ألقيت عمى األرض وبعدىا أخذوني إلىغرفة كانت 
 .(1)«أرضيتيامبممة ويوجد بيا أنبوب لولبي الشكؿ موصؿ بحنفية وبعدىا باشروا بتعذيبيبالماء

ومف خبلؿ ىذا التصريح نستنتج أف فرنسا استخدمت أبشع وأفتؾ صور التعذيب  
لى جانب التعذيب بالكيرباء ىناؾ التعذيب بالماء حيث يتـ إفراغ الماء في البطف  الوحشي، وا 

مف الفـ وذلؾ بكيفيات عديدة حيث يدخؿ قمع في الفـ يفرغ فيو الماء حتى ينتفخ البطف 
.  (2)انتفاخا شديدا، فإذا امتنع المعذب عف الشرب يغمؽ منخره حتى ينتفخ

 التي 327ºبدرجة  (chalumeau)التعذيب بالنار حيث استعممت فرنسا موقد النار 
تذيب الرصاص،كاف يوثؽ المعذب عمى طاولة العمميات وىو عاري الصدر ثـ يبمؿ صدره 
بالنزيف ثـ تشعؿ النار وفي ىذا السياؽ يتحدث يوسؼ بف خدة عف قصة تعذيب عبد القادر 

لقد كاف عبد القادر مف فظاعة التعذيب يحرؽ أجزاءه مف جسده بواسطة »: غادوش قائبل
( chalumeau) يوما ، ثـ تعرض إلى الحرؽ بنفس اآللة 15وتمت معالجة حروقو خبلؿ 

. (3) « 1957قبؿ أف يتـ اغتيالو في فيبل سوزيتي في شير مارس 
 

                                                           

. 557منتدى باحثي شماؿ إفريقيا، تحقيقا عف التعذيب، منشورات معيد اليوقار، ص  (1)
. 211، ص 2001، مصمحة الدراسات، 5د ص ـ، مف جرائـ االستعمار الفرنسي في الجزائر، مجمة المصادر، العدد  (2)
. 132، ص مصدر سابؽ بف يوسؼ بف خدة، شيادات مواقؼ ، (3)
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نشاء أجيزة مختصة أوكمت 1957منذ عاـ   بدأت مصالح الجيش الفرنسي بتأسيس وا 
ليا ميمة االستنطاؽ واختيرت ليا مباني بعيدة عف األنظار لممارسة أساليبيـ الوحشية 

وأصؿ ىذه المباني فيبلت أو عمارات تنازؿ عنيا مسؤولوف فرنسيوف لصالح ىذه األجيزة ، 
أو مدارس أو مزارع كولوف وأحواش ومستودعات، وقد أدخمت عمى ىذه المحبلت تعديبلت 

وترميمات لتييئتيا لمتعذيب الذي سمطتو عمى الجزائرييف كما سبؽ وذكرنا وأصبح يطمؽ عمى 
ىذه المراكز اسـ مخابرات أو ورشات التعذيب  ونادرا مف ينجو منيا مف زارىا وقد قدر 

عددىا بسبعيف مركزا أو أكثر إذا أخذنا بعيف االعتبار عدد األجيزة الموزعة عبر الواليات 
وعف ىذه المراكز مركز بوزاىر بعيف الدفمى وىو عبارة عف مزرعة لممعمريف حولت الى 
مركز لمتعذيب مختصا في نزع األسناف ومركز يبراف وىو عبارة عف حوش مف ممتمكات 

 .(1)بيراف وكيفية التعذيب بو ىي نفس الكيفية التي ينجر بيا الخشب

مف خبلؿ ما تقدـ ذكره يتبيف أف التعذيب أثناء الثورة الجزائرية أصبح مباحا بأوامر 
 رقيب في الجيش الفرنسي سنة serran-schreiberمف السمطات العميا وىذا ما أدلى بو 

 .(2)«إف التعذيب في الجيش الفرنسي كاد أف يصبح أفعاال شرعية »1957

و أف التعذيب كاف مف أبرز وأشير األساليب االستعمارية التي انتيجتيا فرنسا في 
الجزائر إلرغاـ الشعب عمى التقيقر والتراجع واالستسبلـ والتخمي عف الثورة أو المطالبة 

باالستقبلؿ والحرية، وقد تفنف رجاؿ فرنسا العسكريوف في مختمؼ ألواف التعذيب التي ال تمد 
بالصمة لئلنسانية وال حتى إلى الحيوانات، لكف كؿ أنواع التعذيب لـ تغير في إرادة الشعب 

  .(3 )الجزائري بؿ زادتو قوة وحماسة واندفاعا وصمود أماـ ىذه األساليب

                                                           

. 66، 65رشيد زبير، مرجع سابؽ ، ص  (1)
(2) Patricke veno-jean planchais, guerre d’Algérie dossiers et témoignage, Editions la 

phomic, alger, 1990, p: 126. 
 210، ص2010، دار األمة لمطباعة والتوزيع، 1الطاىر سعيد وني ،القاعدة الشرقية قمب الثورة النابض ،ط(3)
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: نتائج اإلضراب- ثانيا 
 مف أىـ نتائج اإلضراب اإليجابية بنسبة لمثورة أنيا لـ تنجح فقط في شؿ النشاط 

التجاري واالقتصادي وتعطيؿ مختمؼ المصالح اإلدارية  عبر كامؿ الببلد ولكف استطاعت 
أيضا أف تقدـ الدليؿ الممموس أنيا قادرة عمى التنظيـ والتجنيد وقمع كؿ ادعاءات المستعمر 
وعمبلئو التي تيدؼ إلى التشكيؾ في شعبية الثورة، باإلضافة إلى فقد التحؽ بيا اآلالؼ مف 

( 1)الشباب المتعمـ والمكوف سياسيا 

وعمى المستوى السياسي فإف اإلضراب ورغـ تقدمو عمى تاريخ مناقشة القضية 
الجزائرية في الجمعية العامة إال أنو استطاع أف يربؾ الدبموماسية الفرنسية وبسبب متاعب 

لرئيسيا ووزير الخارجية الفرنسية كريستياف بينو الذي اضطر إلى خوض معركةّ أماـ المجنة 
السياسية لمجمعية العامة دفاعىا عمى المبدأ الفرنسي المقدس الذي يعتبر المشكمة الجزائرية 
قضية داخمية، وأجيد نفسو في جمع األدلة التي تثبت عدـ أىمية األمـ المتحدة في الخوض 

 إذ تحوؿ ما كاف يعتبر في ( 2)في المسألة الجزائرية ، وىذا في حد ذاتو يعد انتصارا ،
السابؽ مف مسممات التي ال تقبؿ النقاش إلى قضية تحتاج أف تسند باألدلة حتى يتمكف 

اآلخروف مف االقتناع بيا،وكاف اإلضراب مناسبة مكنت مراسمي الصحافة األجنبية ووكاالت 
األنباء في الجزائر مف إطبلع الرأي العاـ العالمي عمى مدى الوحشية والقمع الذي تواجو بو 

ف كانت سممية، وىو ما كشؼ فالسمطات الفرنسية كؿ حركة احتجاج منالجزائري  حتى وا 
النوايا السيئة لمحكومة الفرنسية التي كانت تدعي دائما أف الجزائر جزء ال يتجزأ مف التراب 

، وأف جميع سكانيا فرنسيوف ويخضعوف لنفس الحقوؽ والواجبات، مما أدى إلى (3)الفرنسي
إلغاء فكرة الجزائر فرنسية، أما االنتصار الثاني فكاف صدور الئحة صوت عمييا سبعة 

                                                           

. 343، ص2009،دار المعرفة، الجزائر، 1عمار عمورة، نبؿ دادوة، الجزائر بوابة التاريخ الجزائر عامة، ج  (1)
، وزارة المجاىديف، 2 ، ج 1962 – 1956، (منطقة القبائؿ)جودي أتومي، وقائع سنيف الحرب في الوالية الثالثة  (2)

. 220، ص 2013الجزائر، 
. 48، ص 2014نجود عمي قموبي، عرائس بربروس مجاىداف عمى قيد الحياة، وزارة المجاىديف، الجزائر،  (3)
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وسبعوف بمدا تضمنت الدعوة إليجاد حؿ سممي وعادؿ وديمقراطي بالوسائؿ المناسبة وفؽ 
  . (1)ميثاؽ ىيئة األمـ المتحدة

ومف جية أخرى فإف اإلضراب استطاع رفع الغطاء عف السياسة أال إنسانية  لفرنسا، 
حيث لفت انتباه العالـ وكشؼ األساليب القمعية التي تواجو بيا فرنسا مطالب الجزائرييف، 

وأعطت لمدوؿ المساندة لمقضية الجزائرية الفرصة إلدانة الجيش الفرنسي،وبفضميذا 
،أما عمى فالجزائريياإلضرابظيرت في فرنسا أصوات مناىضة لمتعذيب والقمع المسمط عمى
. (2)مستوى آخر فإف اإلضراب يعتبر حدثا مف المحطات التاريخية اليامة

 أف توحد الشعب الجزائري ليقؼ وقفة رجؿ واحد في كؿ 1830 فمـ يحدث منذ 
مناطؽ الجزائر وقد انقاد لو كؿ الجزائرييف في الداخؿ والخارج ، وبذلؾ حاولت جبية التحرير 
الوطني إيجاد قوة ثالثة بديمة عنيا أو منافسة ليا، وىذا ما جعؿ جريدة المقامة الجزائرية في 

 تقدـ تعبيرا عف االستجابة الواسعة لئلضراب 1957 مارس 4عددىا الثالث الصادر يـو 
أفضؿ مف أي انتجابات، وأف نجاحو يعد بمثابة االستفتاء الذي أعطى الدليؿ القوي 

 ورغـ المحف التي القاىا الجزائريوف (3)والممموس عمى التفاؼ الشعب الجزائري حوؿ الجبية 
أثناء اإلضراب، فقد عمؽ الروح األخوية بينيـ خاصة في األحياء الشعبية وأحدث القطيعة 

بيف الشعب واإلدارة االستعمارية التي استخدمت كؿ أساليب القمع إلفشاؿ اإلضراب بما فييا 
استعماؿ القوة إلعادة العماؿ إلى مقرات عمميـ وفتح المتاجر وىذا األسموب أعطى الدليؿ 

. (4)عمى قدرة الجبية عمى تجنيد الشعب مما يؤكد الصفة التمثيمية ليا 

 

                                                           

 56،صمرجع سابؽ نجود عمي قموبي،  (1)
 95محمود توفيؽ اسكندر، مرجع سابؽ ،ص (2)
. 397عبد اهلل مقبلتي، المشروع الفرنسي االحتبللي لمجزائر، مرجع سابؽ، ص  (3)
. 129بف يوسؼ بف خدة، مواقؼ وشيادات، مصدر سابؽ ، ص  (4)
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لكف أىـ نتيجة حققيا اإلضراب ىو اآلثار التي تركيا عمى المستوى الدولي، والتي 
بقيت سارية المفعوؿ مع تطور مسار الثورة ففي المجاؿ السياسي كاف اإلضراب عبارة عف 
استفتاء شعبي عبر خبللو عف رغبتو لمحرية وحبو لبلستقبلؿ، فقد وجد المؤتمروف في ىيئة 

األمـ المتحدة أنفسيـ أماـ األمر الذي دفعيـ لممناداة بضرورة إيجاد حؿ سممي لمقضية 
الجزائرية، كما تدخمت المجموعة األفروآسيوية في جمسات الدورة وطالبت بحؽ الشعب 

 .(1 )الجزائري في تقرير مصيره

فإضراب الثمانية أياـ تتجمى إلى المدف الجزائرية وخاصة العاصمة خيرة الوحدات 
العسكرية الفرنسية، األمر الذي مكف عناصر الجبية في الداخؿ مف إعادة تنظيـ شؤونيـ، 
وخففت الضغط عمى األخوة في األرياؼ والجباؿ، ومف ىذا الجانب يكوف اإلضراب عبارة 

عف جبية ثانية كما وصفو بف خدة بف يوسؼ، واستفاد اإلخوة مف ذلؾ بإعادة ربط االتصاؿ 
وتنسيؽ األعماؿ ، وىذا ما ولد في أواسط الفرنسييف شعورا حادا بالخوؼ، بعد أف شاىدوا 
الشعب الجزائري منضبطا ومنفذا ألوامر جبية التحرير، وىذا ما دفع الفرنسييف بإخبلء 

 .(2)األرياؼ وعدـ االستقرار وىناؾ رغـ وجود القوات المسمحة بجانبيـ

وىذا ما دفع الفرنسييف يفتحوف باب المفاوضات مع الجزائرييف لكف رد عمييـ الشعب 
كالحزب الشيوعي " مختمؼ االتجاىات" الجزائري بأنو لـ يعد ىناؾ مجاؿ لما كاف يسمونو بػ

المستقموف،وأف المفاوضات لف تكوف سوى مع الممثؿ الشرعي " المصالييف"والحركة الوطنية 
والوحيد الذي ىو جبية التحرير الوطني وبذلؾ انتصرت روح مؤتمر الصوماـ ولـ يعد لفرنسا 
خيار آخر إال التفاوض مع جبية التحرير الوطني الممثؿ الشرعي والوحيد لمشعب الجزائري، 
كما أنو أعطى الفرصة لدوؿ العالـ لمتعبير عف صوت الجزائر الذي كاف مقموعا في السابؽ 

نتيجة تمسؾ فرنسا بأف الجزائر قضية جزائرية ال يمكف التدخؿ فييا، وىذا نتيجة الصدى 
  .(3)اإلعبلمي الذي حققو اإلضراب

                                                           

.  132بف يوسؼ بف خدة، مواقؼ وشيادات، مصدر سابؽ ، ص  (1)
محمد سميماف أبو العبل، صفحات مف الكفاح لمجاىدي القرارة في الثورة التحريرية، وزارة المجاىديف، الجزائر،  (2)

.  56ص2012
.  233، ص2010،دار الغرب لمنشر والتوزيع، الجزائر، 3يحي بوعزيز، ثورات الجزائر في القرنيف التاسع والعشريف، ج (3)
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كما أف السكوف الذي كانت تعيشو المدف الجزائرية أثناء اإلضراب كاف لو واقع كبير 
عمى السمطات الفرنسية وقد وصفو بف يوسؼ بف خدة بأنو أبرز وأىـ أحداث التي عرفتيا 

الثورة الجزائرية ، كما اعتبره وكأنو نوفمبر ثاني في مسار الثورة، فحسب بف خدة فإف 
االستقبلؿ الجزائري قد صادؽ عميو الشعب الجزائري، باإلجماع بالعاصمة في المدف الداخمية 

 . (1)مف خبلؿ إضراب ثمانية أياـ
إال أف ذلؾ لـ يكف ثمف، فإنو في المقابؿ كاف اإلضراب امتحانا صعبا وضع الشعب 
الجزائري في موقؼ ال يحسد عميو واضطره أف يخوض مواجية غير متكافئة أماـ االستعمار 

الفرنسي، فقد مكنت مدة اإلضراب الطويمة نسبيا آلة القمع الفرنسية مف التدمير الجزئي 
لمخبليا السرية لمجبية واكتشاؼ مخابئ الفدائييف والعناصر المناضمة التابعة لجبية التحرير 

. (2)الوطني والتي كانت تعمؿ داخؿ أجيزة اإلدارة االستعمارية

 وقد اعترؼ بف خدة بف يوسؼ بوجود تداعيات سمبية لئلضراب عمى الجبية التي 
دفعت ثمنا غاليا تمثؿ في اعتقاؿ اآلالؼ مف المواطنيف وسقوط العديد مف الضحايا مف قتمى 

ومفقوديف مف بينيـ بوقادـو صالح الذي اعتقؿ خبلؿ عممية التفتيش إثر الحادث الذي 
تعرض لو الجنراؿ ماسو، ولـ تنجح المحاولة فقد زج بو في زنزانة ضيقة لمدة ثبلثة أياـ 

.  (3)وثبلث ليالي بجوار الكبلب المائية وخرج معاىده الزنزانة وىو فاقد لعقمو

وعضو " مزار سابقا" وكذلؾ محمد االنجريط صاحب السينما بشارع عباف رمضاف 
المنظمة ببمكور زج بو أيضا في زنزانة ضيقة بجوار كبلب ألمانية مع فترات متتالية بدوف 

. (4)انقطاع مف التعذيب بالغطس في أحواض مائية والكيرباء، جراء ذلؾ فقد عقمو

                                                           

 .  171، ص 2013 ، دار ىومة  الجزائر، 1954شوقي عبد الكريـ، دور العقيد عميروش في الثورة الجزائرية  (1)
. 303بف يوسؼ بف خدة ، شيادات و مواقؼ، مصدر سابؽ، ص  (2)
  304، ص نفسو(3)
 234ص،مرجع سابؽيحي بوعزيز،( 4)
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إف القمع الذي مارسو الجنراؿ ماصو ىو ... »: وفي الصدد يقوؿ يوسؼ بف خدة 

الذي تولد عنو الحقد وتناست فيو الروح األخذ بالثأر، ومنو اآلالـ ىي التي ستدفع الجماىير 

 .(1)...«1960 ديسمبر 11إلى مظاىرات 

وكاف لو أيضا أثر مباشر عمى العمؿ الفدائي في المدينة وضيؽ الخناؽ عمى أعضاء 

خمية التنسيؽ والتنقية الذيف وجدوا أنفسيـ في وضع حرج، حيث واجيوا وضعيا أمنيا بالغ 

 فاضطروا 1957 فيفري 23الصعوبة خاصة بعد إلقاء القبض عمى العربي بف مييدي في 

.  (2)المجوء إلى الخارج

 قبؿ أف 1957 فيفري 25كما أجبرت لجنة التنسيؽ والتنفيذ أف تغادر العاصمة في 

يحدث ليا ما حدث لمعربي بف مييدي، وفي ىذه األثناء قرر بف خدة وكريـ بمقاسـ مف 

التوجو إلى تونس عبر الواليتيف الثانية والثالثة، وسعد دحمب وعباف رمضاف إلى المغرب 

، وقد اتخذت لجنة التنسيؽ والتنفيذ مقرا ليا بداية مف ماي (3)عبر الواليتيف الرابعة والخامسة 

 كي تكوف قريبة مف القواعد الخمفية لجيش التحرير الوطني، حاولت المجنة أف تحؿ 1957

المشاكؿ الداخمية لمثورة مف الخارج ثـ تعود إلى أرض الوطف، ولكف األحداث سارت نحو 

 أيف 1957األسوء عقب خروجيا، عقد المجمس الوطني التحريرية دورتو بالقاىرة في أوت 

. (4)أدخؿ تعديبلت عمى الييئة التنفيذية 

                                                           

 162  ، ص2013رانية مخموؼ، دور مدينة الجزائر في الثورة  ، دار العمـ والمعرفة ،  الجزائر  ،  (1)
. 164نفسو، ص (2)
، أطروحة لنيؿ شيادة الدكتوراه في التاريخ (1962، 1954)حكيمة شوذح، المبادئ التنظيمية لقيادة الثورة التحريرية  (3)

.  167 ، ص 2006 -2005المعاصر، جامعة الجزائر، 
. 168نفسو، ص  (4)
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كما أف لئلضراب تداعيات عمى فرنسا حطمت مقولتيا الجزائر فرنسية وزرع الرعب 
والخوؼ في نفوس الكولوف والحكومات الفرنيسة كما أنو كشؼ عف صورة فرنسا اإلجرامية 
الحقيقية اتجاه الشعب الجزائري، بحيث لفت انتباه العالـ لؤلساليب القمعية الوحشية التي 
واجيت بيا الحدث السممي لمجزائرييف، وىذه األعماؿ الوحشية كانت سبب تدنيس شرؼ 
الجيش الفرنسي التي ضربت في الصميـ باعتبارىا بمد الحرية وحقوؽ اإلنساف، أصبح 

لصفوؼ الجيش الفرنسي روح متطرفة نتيجة تأثره بأعماؿ الوحشية لمنازييف خبلؿ الحرب 
. (1)العالمية الثانية، وىذا دفاعا عف فكرة الجزائر الفرنسية

انقساـ الرأي العاـ الفرنسي مؤيد والمناىض لمحرب واالستعمار في الجزائر 
فالمناىضيف لمحرب وعمى رأسيـ المثقفيف أمثاؿ المثقؼ الفرنسي أندري ماندور، وفرانز 

فانوف، وكمود شولي، الذيف احتجوا عمى ممارسات التعذيب الوحشية ضد الجزائرييف وحاولوا 
تحسيس الرأي العاـ الفرنسي والدولي بيذه الممارسات، وطالبوا بضرورة االعتراؼ بحؽ 

الشعب الجزائري في تقرير مصيره، كما انتقمت االحتجاجات عمى سياسة فرنسا االستعمارية 
والحرب في الجزائر مف خبلؿ ما قامت بو منظمات المجتمع المدني المناىضة لمحرب في 

وأيضا شؿ االقتصاد الفرنسي لمدة أسبوع، فيناؾ بعض المؤسسات لـ تستطع .. الجزائر 
.  (2)تشغيؿ الو رشات نتيجة ألف معظـ عماليا جزائريوف كانوا قد استجابوا لئلضراب

تفاقـ المشاكؿ االجتماعية نتيجة تدىور الوضع االقتصادي بحيث أصبح ميزاف 
المدفوعات لفرنسا يعاني معاناة كبيرة؛ ألف سياسة القمع التي طبقتيا فرنسا االستعمارية في 
الجزائر خمفت ليا خسائر، مما دفعيا لبلقتراض مف بنوؾ دولية وىذا يعني أف حرب الجزائر 

. (3)أثرت في حركة االقتصاد الفرنسي

                                                           

 83ور،  المرجع السابؽ،  صؽاحمد مف (1)
 97محمد بجاوي ،مرجع سابؽ،  ص (2)
 7جريدة المقاومة، مصدر سابؽ ،ص (3)
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وفي خضـ ىذه النتائج تجدنا نتساءؿ ىؿ حقؽ ىذا اإلضراب نجاحا؟ أـ أنو لـ يحقؽ 
: ولئلجابة عمى ىذا السؤاؿ نجد جريدة المقاومة تشيد بنجاح ىذا اإلضراب حيث تقوؿ. شيئا 

أما عف نجاح اإلضراب وتطبيؽ الشعب الجزائري ألمر الجبية فيو فيو نجاح محقؽ ال ... »
جداؿ فيو وفي األنباء الرسمية التي تذيعيا السمطات الفرنسية عف ىذا اإلضراب والتي تزعـ 

فييا أف اإلضراب أخفؽ ىذه األنباء نفسيا يبدو عمييا االضطراب الواضح، إف نسبة 
 .(1)«... في المائة سواء في اإلدارات والمصالح العمومية الرسمية 90اإلضراب بمغت 

مف خبلؿ ىذا تبرز جريدة المقاومة مدى نجاح اإلضراب وتكذيب كؿ أقاويؿ 
السمطات الفرنسية التي ليس ليا أساس مف الصحة ليذا نجد العديد مف المراجع ما يثبت 
ذلؾ، ألف نجاح اإلضراب في القطر الجزائري أمر ال نزاع فيو بالرغـ مف التصريحات 

. الرسمية النافية، ولقد نجح اإلضراب فعبل في شتى المرافؽ اإلدارية والعمومية

 وىكذا برىف اإلضراب عف البعد اإلنساني لمقضية الجزائرية والصديقة مع كفاح 
الشعب الجزائري فيو يعد انتصارا رائعا إلرادة الثورة في تحطيـ المخططات العسكرية 

واالستعمارية وتكسير الزعـ االستعماري الذي يوىـ باإلبقاء عمى أسطورة تفوؽ القوة الجزائرية 
. العسكرية 

في األخير نستنتج أنو رغـ كؿ الصعوبات التي واجيت الجزائرييف إال أف فرنسا لـ 
تكسر ىذا الصمود بأي شكؿ مف األشكاؿ رغـ استعماليا العديد مف األساليب إال أنيا في 
األخير توصمت إلى فكرة ال جداؿ فييا أف جبية التحرير الوطني ليا نفوذىا الذي يتعزز 

. باستمرار وانتظاـ سواء في األواسط الداخمية أو الخارجية

                                                           

 7ص جريدة المقاومة، مصدر سابؽ ، (1)
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خـــاتمـــــــــــة 

 بعد دراسة ىذه المحطة اليامة من محطات تاريخ الثورة الجزائرية والتي تندرج تحت 
توصمنا إلى «  فيفري وتداعياتو عمى الثورة4 جانفي إلى 28إضراب الثمانية أيام »عنوان

: جممة من االستنتاجات يمكن إبرازىا في النقاط التالية

عرفت الثورة الجزائرية قبل اإلضراب تصعيدا في العمل الثوري الذي حقق انتصارات - 1
تمثمت في التفاف األحزاب والشعب بمختمف شرائحو من أطفال ورجال ونساء وعمال وطمبة 
حول جبية التحرير الوطني وظيرت االتحادات التي كانت تنشط تحت لواء الجبية وقاموا 

 الذي كان أول تظاىرة تضامنية مع الثورة 1956بإضرابات منيا إضراب الفاتح نوفمبر 
 أوت 20باإلضافة إلى تصعيد العمميات العسكرية في المدن واألرياف منيا ىجومات 

 ومعركة الجرف وغيرىا فكل ىذه الجيود واألعمال التي قاموا بيا سعيا لتدويل 1955
. القضية الجزائرية وكسب الدعم

كما توصمنا إلى أن االرتباك والتذبذب الذي ميز السياسة الفرنسية جعميا عاجزة عن - 2
إيجاد حل لمقضية الجزائرية وقد جعميا تقوم باختطاف الطائرة المقمة لقادة جبية التحرير في 

 مما أكسب 29/10/1956 وقياميا كذلك بالعدوان الثالثي عل مصر في 22/10/1956
جبية التحرير العطف والدعم الدولي حيث أدرجة في مؤتمر باندونغ والدورة العاشرة لييئة 

.  األمم المتحدة

ونستنتج أيضا أن الثورة قبل ىذا الحدث التاريخي قد عقدت مؤتمر الصومام الذي وضع - 3
الخطوط العريضة لمثورة ولمبرنامج الثوري العسكري والسياسي وحدد مسارىا الشرعي فكل ىذه 

. األحداث قد ساىمت في تييئة األرضية لإلضراب الوطني ودعت لو

كان إضراب الثمانية أيام بمثابة تظاىرة احتجاجية سممية جاءت تزامنا مع عقد الجمعية - 4
العامة لألمم المتحدة لدورتيا العاشرة كما أن اإلضراب قد جاء من أجل دعم مبدأ وحدة 
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الشعب ووحدة القيادة والتراب الوطني التي أقرىا مؤتمر الصومام وردا عمى السياسة القمعية 
من إنشاء لممناطق المحرمة " غي موليو" التي اتبعتيا الحكومة الفرنسية السياسية بقيادة

. وغيرىا من أساليب التعذيب لمحد من تطور الثورة

استجابة الشعب لإلضراب كانت أفضل من أي انتخابات، ونجاحو كان بمثابة االستفتاء - 5
الذي أعطى الدليل القوي والممموس عمى التفاف الشعب حول جبية التحرير الوطني كناطق 
لى األبد من أي محاولة إليجاد بديل عنيا  رسميا ووجيزا لو وبذلك تخمصت جبية التحرير وا 

. أو منافس ليا

خفف اإلضراب الضغط عمى األرياف بنقل المعركة إلى المدن وعمق الروح األخوية بين - 6
الجزائريين رغم المحن التي ذاقوىا، كما أن اإلضراب أحدث القطيعة مع اإلدارة االستعمارية 

التي استخدمت القوة وكل األساليب القمعية لمحد من اإلضراب بنقل العمال إلى أماكن 
جبارىم عمى فتح دكاكينيم بغية إفشالو لكنيا لم تنجح واستمرت األحزاب عمى نفس  عمميم وا 

الوتيرة إلى أليوم األخير منو فأعطى الدليل عمى قدرة جبية التحرير الوطني من تجنيد 
. الشعب

كما أن اإلضراب يعتبر أحد العوامل األساسية في تحرير الشعب الجزائري نيائيا من - 7
عقدة الخوف ومن الشك والتردد رغم الرد العنيف لمقوات الفرنسية التي نشئت حممة من 

تالف لمممتمكات فيذا كمو أعطاىم مزيدا من القوة واإلصرار ودافعا  االعتقاالت وتخريب وا 
رغام فرنسا عمى االعتراف بالجزائر وتأكيد ليا أنيا ثورة شعب بأكممو . قويا لممضي قدما وا 

حقق إضراب الثمانية أيام كل األىداف التي سطرتيا جبية التحرير إال أن كل ما حققو - 8
اإلضراب لم يكن بدون ثمن ألنو في المقابل كان امتحانا عسيرا وضع الشعب الجزائري في 
موقف لم يحسد عميو اضطره إلى خوضي مواجو غير متكافئة أمام االستعمار الفرنسي فقد 
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مكنت مدة اإلضراب  الطويمة نسبيا اإلدارة االستعمارية من إبادة عدد كبير من األشخاص 
.   وتدمير ىياكل الجبية وأفقدىا بعض زعمائيا

لقد انتصر اإلضراب انتصارا سياسيا حيث تمت مناقشة القضية الجزائرية في الدورة - 9
الحادية عشر لييئة األمم المتحدة لفترة دامت أكثر من عشر أيام أقرت فييا بأن الشعب 

. الجزائري لو حق تقرير مصيره

رغم النتائج اإليجابية والسمبية التي حققيا اإلضراب عمى الجزائر وفرنسا فقد أكد - 10
القائمين بأن ثمن االستقالل " ماسو وغي موليو" اإلضراب لمجنراالت الفرنسيين من أمثال

.       باىظا عمى الشعب، فقد أكد ليم الشعب الدليل عمى مبمغ ىزيمتيم بيذا اإلضراب
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 01: الممحق رقم
 1956 ماي 19نداء الطمبة لشن إضراب مفتوح عن الدراسة 

 
 

 266محمد السعيد عقبي، المرجع السابق، ص  (1)
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 267محمد السعيد عقبي، المرجع السابق، ص  (1)
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 268محمد السعيد عقبي، المرجع السابق، ص  (1)
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 163يوسف بن خدة، الجزائر عاصة المقاومة، المصدر السابق، ص  (1)

 02: الممحق رقم
نداء شن اضراب الثمانية أيام 
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يوسف بن خدة، الجزائر عاصة المقاومة، المصدر السابق،  (1)
 164ص 
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 03: الممحق رقم
تعميمات جبهة التحرير الوطني بخصوص اضراب الثمانية أيام 

 165سابق، ص ر اليوسف بن خدة، الجزائر عاصة المقاومة، المصد (1)
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 166يوسف بن خدة، الجزائر عاصة المقاومة، المصدر السابق، ص  (1)
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 167يوسف بن خدة، الجزائر عاصة المقاومة، المصدر السابق، ص  (1)
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 168يوسف بن خدة، الجزائر عاصة المقاومة، المصدر السابق، ص  (1)



 

~ 90 ~ 

  

 169يوسف بن خدة، الجزائر عاصة المقاومة، المصدر السابق، ص  (1)
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 170يوسف بن خدة، الجزائر عاصة المقاومة، المصدر السابق، ص  (1)
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 04: الممحق رقم

جنود فرنسا يجوبون شوارع القصبة بمكبرات الصوت الفشال اإلضراب 

 .148المتحف الوطني للمجاهد، الشهيد محمد العربي بن مهيدي، المرجع السابق، ص  (1)
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 05: الممحق رقم 
زبانية فرنسا تجبر التجار عمى فتح محالتهم وتخريبها مستخدمة أبشع 

األساليب لكسر اإلضراب 

(1) www.histoire, quetion.fr/querre/ alger-première-grane%20du%FLA.htm. 
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