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  الشكر والعرفان

الحمد هللا الذي تمت به الصالحات والشكر هللا على نعمه الظاهرة والباطنة، لك الحمد 

حتى ترضى ولك الحمد إذا رضیت أنت معیننا ومعلمناخلقتنا ووهبتنا ونطمع في 

  .االمزید، فالحمد لك أوال والحمد لك ثانیا والحمد لك دائم

جهینة بوخلیفي " في البدایة أتقدم بخالص امتناني لألستاذة المشرفة على البحث 

تقدیرا على النصائح و اإلرشادات التي قدمتها لي والتي ساعدتني على انجاز " رقوید

  .البحث

األستاذ : إلى كل أساتذة قسم التاریخ جامعة محمد خیضر ـ بسكرة ـ وأخص بالذكر

  .ذ فریح لخمیسينصر الدین مصمودي، واألستا

  .بشیر زاغز، محمد موساوي، دراجي خبیزة: إلى المجاهدین وأخص بالذكر

سواء بمعلومة أو  كل من ساعدنيشكر الوالدین الكریمین و أأن  ال یفوتني كما

 .بنصیحة أو بأمنیة

 



    

 ـةدممــقــ



    ةـمقدـم

 

 
  أ

م، العدید من 1954عرفت الثورة التحریریة الجزائریة منذ اندالعها في أول نوفمبر       

كان لها بالغ و  األحداث السیاسیة والعسكریة البارزة التي شكلت نقطة تحول كبیرة في تاریخها،

  .وخارجهااألثر داخل الجزائر 

فیفري  4جانفي إلى 28إضراب الثمانیة أیام ومن بین هذه األحداث التاریخیة الهامة       

م، الذي دعت إلیه لجنة التنسیق والتنفیذ الجزائریة تزامنا مع موعد عرض القضیة 1957

الشعب الجزائري والجالیة الجزائریة  وذلك بمشاركة كافة الجزائریة في هیئة األمم المتحدة

  .لمتواجدة بالخارجا

للفت أنظار الرأي العام العالمي لحقیقة ما  م1957جانفي  28 فجاء إضراب الثمانیة أیام      

یحصل في الجزائر من جرائم، والتمهید العتراف المجتمع الدولي بحق الشعب الجزائري في 

مثل الشرعي على أن جبهة التحریر الوطني الم تقریر مصیره واالستقالل والتأكید مرة أخرى

  .والوحید للشعب الجزائري

ضربا آخرا من وجوه النضال والمقاومة  م،1957جانفي  28 فكان إضراب الثمانیة أیام      

الجیش الرغم من تصعید وتعمیم حدیث، على ال وبأسلوب العصر السیاسیة الستعمار

االستعماري الفرنسي لعملیات القمع والتعذیب الوحشیة، إال أن الشعب الجزائري أثبت من جدید 

تحقیق االستقالل واسترجاع الحریة صموده وتحدیه لالستعمار الفرنسي الغاشم في سبیل 

   .المغتصبة

  :أسباب اختیار الموضوع

  :هذا الموضوع ما یلي لعل أوفر الدواعي والمبررات التي دفعتنا الختیار      

  :الدوافع الذاتیة*

  ،سرارهأ وٕادراكالرغبة الشخصیة في التعرف على حیثیات الموضوع.   



    ةـمقدـم

 

 
  ب

 الرغبة الشدیدة في فهم ودراسة المواضیع التي تتعلق بتاریخ الثورة التحریریة. 

   :الدوافع الموضوعیة*

  یرة قصتعطي لمحة حقها في البحث فاغلبها  إعطائهاقلة الدراسات في الموضوع، وعدم

  . عنه

  معظم الدراسات التي تبحث في الثورة التحریریة الجزائریة تعطي اهتمام بالغ للمواضیع

  .الكبیرة دون التفصیل في جزئیاتها

  : إشكالیة البحث

إضراب الثمانیة أیام بمثابة السالح الفعال المعتمد من قبل جبهة التحریر الوطني  یعتبر      

. في المیدان، نظرا لكونه مرتبط أوثق االرتباط بتطور القضیة الجزائریة في المحافل الدولیة

  :وعلیه نطرح اإلشكال األتي

ة متحضرة في رّد و إلى أي مدى كانت السلطات الفرنسی ؟ما طبیعة هذه المقاطعة االقتصادیة

  ؟ فعلها

  :الفرعیة األسئلةمجموعة من  اإلشكالیةوتتضمن هذه 

  جانفي  28الداخلیة والخارجیة للجزائر قبیل إضراب الثمانیة أیام  األوضاعكیف كانت

  م؟1957

  وفیما تمثلت ردود أفعال ؟م1957جانفي  28كیف كانت مجریات إضراب الثمانیة أیام 

  السلطات االستعماریة الفرنسیة علیه؟

  ؟م1957جانفي 28فیما تمثلت آثار إضراب الثمانیة أیام     

  



    ةـمقدـم

 

 
  ت

  :أهداف البحث

  :تتجلى أهداف البحث في ما یلي      

ي تاریخي یمیط اللثام على محطة هامة من اولة المساهمة في إضافة مجهود علممح_ 

  .محطات الثورة التحریریة

  .الثورة التحریریة الحافل بالبطوالت واألحداث الهامةحفظ  وصیانة رصید _ 

الفرنسي، رغم كل األسالیب القمعیة لالستعمار إبراز صمود وتحدي الشعب الجزائر _ 

  .والوحشیة

  :خطة البحث  

مقدمة وثالثة فصول وخاتمة : تبعا للمادة العلمیة المتحصل علیها تم تقسیم الموضوع إلى      

  .ومالحق توضیحیة لها عالقة مباشرة بالموضوع

األوضاع الداخلیة والخارجیة للجزائر قبیل إضراب " فالفصل األول الذي جاء تحت عنوان      

وضاع الداخلیة للجزائر، المتمثلة في عقد تم التناول فیه األ" م1957جانفي  28الثمانیة أیام 

  .مؤتمر الصومام وتشكیل لجنة التنسیق والتنفیذ وانطالق معركة الجزائر العاصمة

 22حادثة اختطاف طائرة األعضاء الخمسة في والمتمثلة في الخارجیة األوضاع إضافة إلى 

وتبني الكتلة م، 1956أكتوبر 29علىم، وفرض العدوان الثالثي على مصر 1956أكتوبر 

  .األفرو أسیویة للقضیة الجزائریة

"  الفرنسیة فعل السلطات ردّ  إضراب الثمانیة أیام و" أما الفصل الثاني والذي عنون بــ       

اتخاذ قرار اإلضراب وكیف تم التحضیر  إلىیتناول األهداف التي دفعت لجنة التنسیق والتنفیذ 



    ةـمقدـم

 

 
  ث

و  أین كانت الجالیة الجزائریة على موعد معه،  هاخارجالجزائر و داخل مجریاته إضافة إلى له، 

  .فعل السلطات االستعماریة الفرنسیة علیه ردّ 

  "م 1957جانفي  28آثار إضراب الثمانیة أیام " أما الفصل الثالث الذي عنون بــ       

تطرقنا فیه إلى انعكاسات اإلضراب على الصعیدین الداخلي والخارجي، والتي كان أهمها انفراد 

اعتقال اكتشاف الهیاكل التنظیمیة للجبهة و لجزائري، جبهة التحریر الوطني في تمثیل الشعب ا

 إضافة إلى مناقشة القضیةالعربي بن مهیدي وخروج أعضاء لجنة التنسیق والتنفیذ إلى الخارج 

  .تحدةالم الجزائریة في هیئة األمم

  .أما الخاتمة فكانت عبارة عن حوصلة لبعض النتائج حول الموضوع

  : منهج البحث 

المطروحة  التساؤالتعن  لإلجابةالغایة المقصودة و  إلىنظرا لطبیعة الموضوع وللوصول       

ة ووصفها اعتمدنا على المنهج التاریخي الوصفي، وذلك من خالل استعراض األحداث التاریخی

  .، بغرض إعطاء صورة واضحة وملمة بجمیع جوانب الموضوعحسب تسلسلها الكرونولوجي

  :المصادر والمراجع

م تنوعت مضامین البحث بین ما هو مصدر ومرجع وتنوعت أشكالها بهدف اإللما      

مذكرات لمناضلین وملتقیات و  الشهادات الحیة بالموضوع أكثر، حیث اعتمدنا في الدراسة على

كان   تم االعتماد على مجموعة متنوعةلمصادر فلبالنسبة أما وكتب ومجالت ورسائل جامعیة، 

وقد " م 1957م ـــــ 1956الجزائر عاصمة المقاومة " بن یوسف بن خدة بعنوان: ـأهمها كتاب ل

  .متعلقة باإلضراب نا هذا الكتاب بمختلف التفاصیل الدقیقة الزود

السیاسة " إبراهیم طاس بعنوان :ـبالنسبة ألهم المراجع التي أفادتنا في الدراسة كتاب لأما 

       ـ"1958ــ1956ى الثورة التحریریة انعكاساتها علالفرنسیة في الجزائر و 



    ةـمقدـم

 

 
  ج

 "لجیاللي صاري من بینها، كتابكما تم االعتماد على بعض الكتب التي كتبت بالغة األجنبیة 

Huit  Jours De La Bataille  L’Alger ".  

حول  التي تضمنت معلوماتالمجاهد جریدة  في الدراسة أما عن أهم الجرائد المعتمد علیها

  .اإلضراب العام 

من بینها، مجلة الذاكرة التي تضمنت مقاال حول  كما تم في البحث االعتماد على المجالت

حسن بومالي، إضافة إلى مجلة أول أم بقلم األستاذ 1957جانفي  28إضراب الثمانیة أیام 

  .نوفمبر التي احتوت هي األخرى على مقال یتكلم على إضراب الثمانیة أیام

تطور " أما الرسائل الجامعیة التي أفادتنا في البحث، أطروحة لنیل الدكتوراه للیلى تیتة بعنوان

تناولت حیث تضمنت عناوین " م 1962م ـــــ 1954الرأي العام الجزائري إزاء الثورة التحریریة 

  .م1957جانفي  28إضراب الثمانیة أیام

  : صعوبات البحث

من الصعوبات، ومن بین هذه الصعوبات التي  یخلو ال شك أن أي بحث علمي ال      

جانفي  28الثمانیة أیام  ضرابتناول موضوع إ واجهتنا أثناء البحث، أن معظم الدراسات التي

تناولته باختصار وفي سیاق العام للثورة دون التفصیل فیه كموضوع منفرد بذاته،  م1957

 في الموضوعالدراسات قلة  إلى باإلضافةإلى آخر،  من مرجع اتتكرار المعلوم وكذلك مشكل

  . وذلك حسب إطالعي 

  

  



 28األوضاع الداخلیة والخارجیة للجزائر قبیل إضراب الثمانیة أیام : الفصل األول

  . م1957جانفي 

 . األوضاع الداخلیة: المبحث األول

  .م 1956أوت  20انعقاد مؤتمر الصومام : المطلب األول         

  .م1956أوت  20تشكیل لجنة التنسیق والتنفیذ : المطلب الثاني         

  .انطالق معركة الجزائر: المطلب الثالث         

  .األوضاع الخارجیة  :المبحث الثاني

  .م 1956أكتوبر  22اختطاف طائرة األعضاء الخمسة : المطلب األول      

  .م 1956أكتوبر  29 العدوان الثالثي على مصر: المطلب الثاني      

  .تبني الكتلة األفرو أسیویة للقضیة الجزائریة : المطلب الثالث      
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العدید من األحداث  م1956الىم 1955جزائر خالل الفترة الممتدة مابینت العرف      

، الذي كان له م1956أوت 20د مؤتمر الصومامعقفعلى الصعید الداخلي تم ، الهامة التاریخیة

حدثین بارزین یتمثل األول  قد شهدتأما على الصعید الخارجي ف ،في تبلور العمل الثوريدور 

العدوان الثالثي على فرض  في فیتمثلفي اختطاف طائرة األعضاء الخمسة أما الحدث الثاني 

  .مصر

                                                          .األوضاع الداخلیة :المبحث األول

.                                                                            م1956أوت 20عقد مؤتمر الصومام :المطلب األول

بعد انتشار الثورة عبر كافة التراب الجزائري، وتم التأكد من استقطابها للجماهیر الشعبیة       

مناهج العمل توحید أسس تنظیمیة موحدة و الواسعة أصبح من الضروري إعادة النظر في وضع 

الذي حضره  ،)1(م 1956أوت  20السیاسي والعسكري، ولهذا الغرض انعقد  مؤتمر الصومام 

 المنطقةعنه مندوبي  المنطقة الثانیة والثالثة والرابعة ولظروف قاسیة غاب كل من مندوبي

                         .                                )2(األولى والوفد الخارجي

  .ظروف عقد مؤتمر الصومام/ أ 

   ني تقییم مسیرة عامین مرت خاللهاالصومام یع عند التكلم عن ظروف انعقاد مؤتمر      

 :الثورة التحریریة بجملة من التطورات كان من أهمها

  

                              
المجلد  ،2ج، الملتقى الثاني للثورة "عسكریة والحركات المضادة للثورةالتنظیمات الشبه "والیات الشرق التقاریر الجهویة ل) 1(

 .234ص ، دار الثورة اإلفریقیة، الجزائر ،1984ماي  10 إلى 8قصرمن  ،األول
  .192، ص 2002، دار ریحانة للنشر والتوزیع، الجزائر، تاریخ الجزائر موجز: عمورة  ،عمار) 2(
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مزاعم العدو ضمان شمولیة الثورة وزوال مخاوف الكثیرین مما اعتقدوا أنها ستنتهي وسقوط _ 

 .الذي راهن على القضاء علیها في األسابیع األولى

، التي استطاعت م1955أوت  20التي حققتها هجومات الشمال القسنطیني  االنتصارات_ 

  . )1(المدن إلىإقحام الجماهیر الشعبیة في الثورة ونقلها بذلك من األریاف 

 في اإلتحاد العام  فتمت هیكلة العمال   إنشاء المنظمات الجماهیریة لتأطیر الفئات الشعبیة،_ 

   الجزائریین للتجارفي اإلتحاد العام  والتجار ،م1956 يفیفر  24 في الجزائریین للعمال 

          . )2(م1955في جویلیة  في اإلتحاد العام للطلبة الجزائریین ، والطلبةم1956سبتمبر20في

جانب هذه االنتصارات التي حققتها الثورة  كانت هناك مشاكل وعراقیل واجهتها  فكان  ٕالىو 

 : یلي من عقد المؤتمر ومن بین هذه الصعوبات ما لها البد

 تزاید ردود أفعال العدو الفرنسي من خالل تشویه  الثوار الجزائریین أمام الرأي العام العالمي _ 

 انعدام إلى ذلك والتأكید على استحالة التفاوض معهم مرجعا ونعتهم بقطاع الطرق واإلرهابیین،

  . )3(تمثیل كافة السكان الجزائریین بالشرعیة الدولیة ولدیها كامل الحقوق في تحضىقوة  سیاسیة 

 هذا مالحقة الثوار وٕابادة  السكان و  إلىتكثیف العدو عملیاته العسكریة الهمجیة الهادفة _ 

  . )Lacoste Robert()(روبیرخاصة بعد مجئ الكوست 

                              
، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في تاریخ  )1962 ،1954(الفرنسي من الثورة الجزائریة الرأي العام :منغور، أحمد )1(

 .61، 60 ، ص2006 ـــ 2005، قسنطینة، الحركة الوطنیة
مجلة ، "إجماع وطني عبر عنه الشعب الجزائري على الرفض والتحدي 1957جانفي  28إضراب ": بومالي حسن،أ )2(

  .52، 51ص  ،1996 ،4العدد  ،الذاكرة

 .33، ص 2001 ـــ 2000 ، الجزائر،المبادئ التنظیمیة لقیادة الثورة الجزائریة  :شتواح  حكیمة،) 3(
) (كان عضو في الجنة المركزیة للتحریر الوطني، تولى العدید من المناصب المهمة من 1898في سنة  ولد الكوست روبیر ،

، عاد إلى فرنسا لیتولى أیضا 1958ماي  13بینها  وزیر الصناعة ووزیر المالیة ثم وزیر مقیم وحاكم في الجزائر وبعد انقالب

حرب الجزائر حسب فاعلیها : رشید، أوعیسى: أنظر.1989سنة العدید من المناصب االقتصادیة واإلداریة والمالیة توفي 

 .123، ص 2010القصبة، الجزائر،  ط، دار.، دالفرنسیین
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  إلىمشكل  توفیر السالح وصعوبة االتصال  بین المناطق، األمر الذي  دفع  كل  قائد _ 

 . في تسییر منطقته االجتهاد

نتیجة لهذه الظروف واألسباب تزاید أهمیة الدور الذي یجب أن تلعبه جبهة التحریر و       

تكون الجوانب  عامة تشمل جمیع إستراتیجیة دیدعلى جمیع المستویات، حیث كان البد من تح

  .)1(یةالستعمار افي مستوى السیاسة الدعائیة 

                                                        :التحضیر لعقد مؤتمر الصومام/ ب

باقي قادة  إلىالذي تقدم بها   ،)(یوسف العقید زیغود إلىر الصومام تعود فكرة عقد مؤتم      

                                           .  )2(م1955أوت  20الثورة التحریریة عقب هجومات 

 مصطفى وبن بولعید بشیر تصاالت مبكرة بین شیحانيالفقد كانت ا مصطفى وحسب بن عودة

 إلىمن جانب الشمال القسنطیني، تم التوصل خاللها  یوسف زیغود و ألوراسامن جانب 

مرحلة الثانیة من التنظیم الثوري ونتیجة لصعوبة االتصال بباقي المناطق ال إلىة االنتقال ضرور 

رمضان  نعبا العربي و مهیدي، أین تم إبالغ كل من بن م1955نهایة  إلى االتفاقتأجل 

  .                      )3(هذه المرحلة ووضع إستراتیجیة للمستقبل إلىنتقال البضرورة ا

                              
 .33، ص المرجع السابق :شتواح  حكیمة ،) 1( 
) (وكان ممن  ،1940ببلدیة سمندو بوالیة سكیكدة ، انخرط في حزب الشعب الجزائري سنة  1921سنة  یوسف ولد زیغود

قاد هجومات  ،1950أثناء اكتشاف المنظمة الخاصة عام  االستعماریةالسلطات  اعتقلته ،1945ماي  8اهرات ظنظموا م

بالقرب من بلدیة  ،1956سبتمبر  25توفي في  كما أنه ساهم في التحضیر لمؤتمر الصومام، ،1955الشمال القسنطیني 

ط، دار األمل .د ،)1962، 1830(ة في كفاح الجزائرشخصیات بارز : بورنان ،سعید :أنظر .غیش بوالیة سكیكدةز سیدي م

 . 84 ،81 ص ،2001الجزائر، للطباعة والنشر والتوزیع،
ط، منشورات المتحف الوطني .، د)1956 ،1954(الثورة الجزائریة في مرحلتها األولى  إستراتیجیة: بومالي ،حسنأ )2(

 .334ص  ،1985 ،الجزائر للمجاهد،
 .34المرجع السابق، ص :  حكیمة، شتواح )3(
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ٕاخبارهم بأمر المؤتمر ن بمراسلة أعضاء الوفد الخارجي و ذه األثناء شرع عبان رمضاهي ف      

إننا ... « ، حیث كتب عبان رمضانم1955دیسمبر  1وذلك حسب الرسالة المؤرخة في یوم 

على اتصال بمنطقة الشمال القسنطیني، وقد اتفقنا على إجراء اجتماع هام بمكان ما من التراب 

سنطلب  استعداداتناحین إكمال  ٕالىو ... مسؤولون كبار من مختلف المناطق الجزائري، یحضره 

  . » ...ممثلین للوفد ألن هناك قرارات هامة ستتخذ وأمنكم إرسال ممثل 

م بلقاس ال موافقة  قائدیها كریمكما قام عبان رمضان باالتصال بالمنطقة الثالثة والرابعة فن     

 إلىأخبار على بن بولعید مصطفى أرسل دحلب سعد  وعندما لم تصل ،)(أوعمران عمر و

المنطقة علم بخبر وفاة بن بولعید  إلىاألوضاع ولما وصل هذا األخیر  ستطالعإلاألوراس 

الداخل تفرغ بمساعدة فریق من المثقفین  قادة بعدما أخذ عبان رمضان موافقة، و مصطفى

مكان مناسب لعقد مر فكلفا بالبحث عن أوعمران ع بلقاسم و لتحریر القاعدة األساسیة، أما كریم

في غابة  "أوزالقن"لواد الصومام وتحدیدا بدوار غربیةعلى الضفة ال االختیارفوقع ، )1(رالمؤتم

ه مظهرا من اعتبار  الحصینة التي تتصل بجبال جرجرة، ویعود اختیار هذا المكان إلى" أكفادوا"

المكان بذات الذي اختیر لعقد المؤتمر كان مظاهر السیطرة العسكریة لجیش التحریر ألن هذا 

الفرنسیون یزعمون أنهم سیطروا علیه، لذلك أراد قادة جیش التحریر أن یكون المؤتمر قویا منذ 

                              
) (بذراع المیزان بالقبائل الكبرى، تابع تكوینه باألكادیمیة العسكریة لشرشال وتحصل على  1919في سنة  عمر عمرانو ولد أ

 1946لكنه تحصل على العفو في سنة   حكم علیه باإلعدام،1945ماي  8رتبة رقیب وعند رفضه المشاركة في حوادث 

بلقاسم في حزب الشعب الجزائري، قاد أولى العملیات في حرب التحریر بمنطقة ذراع بن خدة، وكان من  لیصبح نائب لكریم

محمد : أنظر .1992عین ممثال لجبهة التحریر في لبنان، توفي عام  1960وفي  ،1956المشاركین في مؤتمر الصومام 

 ،ط، دار القصبة للنشر، الجزائر.د ،)1962،  0183(من المقاومة إلى الحرب من اجل االستقالل : الشریف، ولد الحسین

 .57، ص 2010

 .35، 34المرجع السابق، ص : حكیمة ، شتواح )1(
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بدایته، وأن یتحدوا العدو ویظهروا لرأي العام الفرنسي والعالمي مدى قوة وسیطرة جیش التحریر 

                                    .          )1(الوطني في حربه ضد االستعمار

حمودة عمیروش مساعده قاسي لمالقاة زیغود یوسف قائد وفد  تیآهذا الوقت أرسل  في      

، هذا بعد أن تعرضوا م1956أوت 2الذي بلغوه بتاریخ بارهم بمكان المؤتمر المنطقة الثانیة إلخ

                             .   )2(لعدة اشتباكات مع العدو في طریقهم لحضور المؤتمر

بالتحضیرات األمنیة، بحیث كلف دة عمیروش مسؤول القبائل الصغرى آیت حمو  قام كما

مات كوسیلة إستباقیة للتنبؤ باإلضافة لتوظیف االستعال، مجاهد 500یقارب  ما یة المؤتمرلحما

                   .                                         )3(بمخططات العدو وتحركاته

بلت من قالتي استو ، م1956أوت  10كانت وفود المناطق التي حلت بواد الصومام في       

  :                        یلي السي حمیمي تتكون من ماو  )(یرة عبد الرحمانطرف دوریات م

رویج   ،مزهودي إبراهیم كافي علي، ،ربن طوبال لخض زیغود یوسف،: عن المنطقة الثانیة _ 

  .                                                                بن عودة مصطفى  حسین،

  .                 محمدي السعید  آیت حمودة عمیروش،  كریم بلقاسم،: عن المنطقة الثالثة_ 

                              
ط، دار هومة للطباعة والنشر .، د)1962، 1956(مؤتمر الصومام  وتطور الثورة التحریریة الجزائریة : لحسن، زغیدي  )1(

 .  119 ، ص2009الجزائر،  ،والتوزیع

 .101 س، ص.، دار القصبة للنشر، الجزائر، د)1962، 1946(من المناضل السیاسي إلى القائد العسكري :علي، كافي)2(

 ص ،2003 ، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر،1954دور العقید عمیروش في الثورة الجزائریة :شوقي،عبد الكریم) 3(

110. 

)( عرف بشجاعته و صالبته شارك في عدة عملیات عسكریة قبل اندالع بمدینة بجایة 1922من موالید  عبد الرحمان میرة ،

سافر إلى تونس لتمثیل 1957رقي إلى رتبة مالزم، وفي عام  1955، وفي سنة 1954الثورة  أهمها معركة سیدي علي بوناب 

 :ابح، الونیسي وآخرونر : أنظر .نصب له جیش العدو كمین في أقبو أین توفي هناك 1959الوالیة الثالثة، وبعد عودته سنة 

 .202، ص 2010 ط، دار المعرفة، الجزائر،.، د2، ج)1989، 1830(الجزائر المعاصرة  تاریخ
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               .            دهیلیس سلیمان بوقرة أحمد،   أوعمران عمر،: عن المنطقة الرابعة _ 

  .                                                بن مهیدي العربي: عن المنطقة الخامسة_ 

  .                                         )1(سي شریف عبان رمضان، :عن منطقة الجزائر_ 

  الوفدو ولى والجنوب من ممثلي المنطقة األ خالل الجلسات تم تسجیل غیاب كلو       

أرجع بن عودة مصطفى  النمامشة، ألوراساعدم حضور ممثلي منطقة  وحول الخارجي

 ر فقد أرسل تقریر حولممثل الجنوب مالح عما أمابن بولعید مصطفى، وفاة  إلىاألسباب 

.                                                                                  )2(یخص الوفد الخارجي فأسباب غیابهم تبقى غامضة فیما أما ،على الحضور تذرعاو  منطقته

  :انعقاد مؤتمر الصومام/ ج   

م 1956أوت  14بدأت الوفود المناطق بدراسة ومناقشة جدول أعمال المؤتمر في یوم       

                       :   بحیث جاءت أسماء القادة المشاركین في الجلسات على النحو التالي

  .                             بن مهیدي العربي ممثل المنطقة الخامسة و رئیس الجلسة_ )1

  .                              عبان رمضان ممثل جبهة التحریر الوطني كاتب الجلسة_ )2

                          .                             كریم بلقاسم ممثل المنطقة الثالثة_ )3

   المنطقة الثانیة لزیغود یوسف ممث_ )4

                                                     .)3( لزیغود یوسف بن طوبال عبد اهللا نائب_ ) 5

                              
ص  ،2012ط، دار الهدى للطباعة والنشر و التوزیع، الجزائر،.د ،الثورة الجزائریة أمام الرهان الصعب: مسعود، عثماني) 1(

244 . 

 .36المرجع السابق، ص :  حكیمة، شتواح) 2(

 .443، ص 2007ط ، منشورات تالة، الجزائر،.زینب، زخروف ، د: ، تع عبان رمضان: خالفة، معمري) 3(
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مختلف النقاط  إلىبعد أن قام المشاركین بدراسة جدول األعمال من خالل التطرق و       

هي تعتبر القاعدة و المهمة خرجوا بوثیقة سیاسیة أصبحت تعرف فیما بعد بوثیقة الصومام، 

 األفاق والمبادئ حول بتصور مستقبلي اإلیدیولوجیة التي تحدد منهجیة الثورة المسلحة مرفقة

                   .                 )1(واألسس التنظیمیة للدولة الجزائریة بعد استعادة االستقالل

                          :                   هذه الوثیقة كل من ولقد ساهم في إعداد

  ).          من األعضاء البارزین في حزب الشعب(شنتوف عبد الرزاق وتمام عبد المالك _ 

            .       )2()من األعضاء البارزین في حزب الشیوعي(  محمد أوزقان عمار و بجاوي_ 

                                                                   :نتائج مؤتمر الصومام/ د

المؤتمرون بعدة قرارات  بعدما تم استعراض مختلف القضایا المطروحة ومناقشتها خرج      

 .                              مهمة تناولت مختلف الجوانب التنظیمیة والسیاسیة والعسكریة

  :                                                                          لتنظیم اإلقلیميا

وتقسیم  )(ستة مناطق واستبدال لفظ منطقة بالوالیة إلىالمؤتمرون تقسیم البالد  قرر      

  .                             )3(قسمات إلىنواحي والناحیة  إلىمناطق والمنطقة  إلىالوالیة 

                              
 .17المرجع السابق ، ص : لونیسي وآخرون رابح، ) 1(

 ،1997اإلسالمي، لبنان،،  دار الغرب 1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة إلى غایة االستقالل : عمار، بوحوش )2(

 .393ص 

  

) (عبد : أنظر. األوراس النمامشة، الشمال القسنطیني، القبائل، الجزائر وضواحیها، وهران، الصحراء: الوالیات الستة هي

ط، منشورات المركز الوطني للدراسات .، د)1962، 1954(دلیل مصطلحات الثورة التحریریة الجزائریة  :مرتاض ،المالك

  .89س، ص .، الجزائر، د1954الحركة الوطنیة ثورة و أول نوفمبر  البحث فيو 

 .344المرجع السابق، ص : خالفة، معمري) 3(



 م1957جانفي28الفصل األول   األوضاع الداخلیة والخارجیة للجزائر قبیل إضراب الثمانیة أیام

 

 
14 

فاتخذ قرار بجعل مدینة الجزائر مدینة مستقلة  فیما یخص مدینة الجزائر ومدینة سطیف، أما

بئر مراد   بولوغین، القبة، بوزریعة، حسین داي، األبیار،(لیست تابعة للوالیة الرابعة وهي تضم 

مدینة  أما... « :مدینة سطیف فقد ألحقت بالوالیة الثالثة حیث تقول الوثیقة أما، )1()رایس

.                                 )2(. » ..یة األولى والثانیة باإلمدادسطیف فتلحق بالوالیة الثالثة وتساعد الوال

  :         لقد خرج المؤتمرون بجملة من القرارات السیاسیة كان من أهمها :القرارات السیاسیة

 17عضو منهم 34یعتبر الهیئة العلیا في التنظیم ویضم  :تأسیس المجلس الوطني للثورة _  

  .                                                             مساعدون وناآلخر دائمون و 

 عبان رمضان، بن مهیدي العربي: تضم خمسة أعضاء وهم: تشكیل لجنة التنسیق والتنفیذ _

  . كریم بلقاسم دحلب سعد،  ،بن خدة  بن یوسف

 تثقیفه بشتى أنواع الدعایةمهمتهم تتمثل في تنظیم الشعب و  :المحافظون السیاسیون_  

                                                                        .             )3(جانب الحرب النفسیة إلىواألخبار والتوجیه 

هي مجالس ینتخب أعضاءها لیقوموا بالسهر على القضایا اإلسالمیة  :المجالس الشعبیة_ 

  .                                                                    واالقتصادیة والشرطة

قرر المؤتمرون إعطاء األولویة للداخل على الخارج مع مراعاة : لداخل والخارجالعالقة بین ا_ 

  .                                                            مبدأ التشارك في اإلدارة

  .   قرر المؤتمرون إعطاء األولویة للسیاسي على العسكري: العالقة بین الجبهة والجیش_ 

                              
(1) Massoud, Maadad : Guerre D’Algérie,  Enag Editions, Alger, 2009, p 248. 

، ص 2007 التوزیع، الجزائر،و ط، دار هومة للطباعة والنشر .، دفي الجزائر1954جذور نوفمبر : هشماوي ـمصطفى، )2(

95. 

 .228، ص 2010 ، منشورات الشهاب، الجزائر،2موسى، أشرشور وآخرون، ط: ، ترمهندسو الثورة: عیسى، كشیدة ) 3(



 م1957جانفي28الفصل األول   األوضاع الداخلیة والخارجیة للجزائر قبیل إضراب الثمانیة أیام

 

 
15 

من  العسكریین وأعطى الحق للمتهم في اختیاریل المحاكم لتحاكم المدنیین و تشكتم : المحاكم_ 

  .                                                                       )1(یدافع عنه

  .      المرتبات والمنح العائلیة تناولت التوحید العسكري، الرتب العسكریة،: ت العسكریةاالقرار 

  :                              وتم تقسیم فیه الجیش على النحو التالي: العسكري التوحید/ 1

جندیان أوالن ونصف الفوج یشمل  یتركب من احد عشر جندیا من بینهم عریف واحد،: الفوج

  .                                                        خمسة جنود، من بینهم جندي أول

  .               من خمسة وثالثون رجال، ثالثة أفواج مع رئیس الفرقة ونائبه تتكون: الفرقة

  .                         تتكون من مئة وعشرة رجال ، ثالث فرق مع خمس إطارات: الكتیبة

  .               وخمسون رجال، ثالث كتائب مع عشرین إطار ثالثمائةیتكون من  :الفیلق

   الرتب العسكریة التي كانت مستعملة في منطقة القبائل المؤتمر أقر: الرتب العسكریة/ 2

:                                                                                      هيو 

ضابط ثان  ،، ضابط أولثانالعریف، العریف األول، المساعد، المالزم، المالزم  الجندي األول،

                                                                     .)2(صاغ ثان صاغ،

كل مجاهد یقبض مرتب حسب سلم تصاعدي مع رتب تتراوح مابین  :المرتبات العسكریة /  3

ة منحفرنك، وكل مجاهد وراءه أسرة مطالب باإلنفاق علیها تعطى له  5000فرنك و1000

                              
    .156المرجع السابق، ص : لحسن، زغیدي ) 1(

 .226المصدر السابق، ص : عیسى، كشیدة ) 2(
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عملوا  ى نفس القاعدة التي یتعامل بها المجاهدون إذاشهریة، كما یعطى للمسبلین إعانة عل

  .               )1(لمدة ثالثین یوما وعائالت الشهداء تعطى لهم اإلعانات التي تمنح للمجاهد 

 :  صفوف جیش التحریر الوطني وهيالمؤتمر أیضا األلفاظ المستعملة في  كما أقر      

                                               .جنود في جیش التحریر الوطني: المجاهدون

.                                      في جیش التحریر الوطني االحتیاطیةالقوة : المسبلون

  .                                            )2(وهم طاقة الثورة في األریاف و المدن: الفدائیون

، حیث كانت اجتماعاته م1956أوت  23ولقد انتهت األشغال الموسعة للمؤتمر في       

على القرارات  المذكور سابقا، وبذلك  تم وضع  االتفاقمحصورة بین كبار المسؤولین أین تم 

الذي  أبداه حول  االهتماماألساسیة للثورة وما بعد االستقالل من خالل  لالختیاراتاللبنة األولى 

              .                     )3(تحقیق االستقالل الوطنيو قبل البالد بعد استرجاع الحریة مست

  

  

  

  

 

 

                              
 .62المرجع السابق، ص : أحمد، منغور) 1(

 .163، ص 1996،  منشورات المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، 2،  ط2، جالقرن العشرین ثورات: یحي، بوعزیز  )2(

 .344، ص 2007ط، موفر للنشر، الجزائر،.، دأیام خالدة في حیاة الجزائر:محمد صالح، صدیق  )3(
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       . م1956أوت  20 تشكیل لجنة التنسیق والتنفیذ: المطلب الثاني

 20كان تشكیل لجنة التنسیق والتنفیذ من ضمن القرارات التي خرج بها مؤتمر الصومام       

بمثابة الهیئة التنفیذیة للمجلس الوطني للثورة التحریریة تتولى مهمة الكفاح  ، وهيم1956أوت 

  .                                                     )1(المسلح في شقیه السیاسي و العسكري

فروع الثروة رة جمیع فهي إذن عبارة عن جهاز حرب حقیقي، له مسؤولیة توجیه وٕادا      

ات الثورة السیاسیة كما أنها تتولى اإلشراف على جمیع هیئ الدبلوماسیةو عسكریة السیاسیة وال

 یطر على جمیع القادة العسكریینأنها تس إلىباإلضافة  واإلداریة، االجتماعیةو والعسكریة 

           ـ    )2(ةري في الوالیات الستة بصفة مباشر العمل الثو  عن المسؤولین السیاسیینو 

 ولقد تشكلت لجنة التنسیق والتنفیذ من خمسة أعضاء اختیروا من بین قادة المجلس الوطني

بن یوسف بن خدة  عبان رمضان، ،بلقاسم  بن مهیدي العربي، كریم :للثورة التحریریة وهم 

   .                                                                        )3(دحلب سعد

ن سابقین یأن لجنة التنسیق والتنفیذ مكونة كلها من مناضلین سیاسی إلىوتجدر اإلشارة       

 العربي  أن تمثیلها شمل عضوین من قادة أول نوفمبر وهما بن مهیدي في حزب الشعب، و

رمضان  عبان أما لب سعد،حد لمركزین وهما بن یوسف بن خدة وعضوین من اوكریم بلقاسم و 

  .                                                  )4(فكان من الثوار ومن المركزیین

                              

 .353 صإستراتیجیة الثورة في عامها األول، المرجع السابق، : حسن، بومالي أ ) 1( 

، منشورات المركز الوطني )1962، 1954(كتاب مرجعي عن الثورة التحریریة : سلسلة المشاریع الوطنیة للبحث ) 2(

 .  56 س، ص.، الجزائر، د1954للدراسات والبحوث في الحركة الوطنیة و ثورة أول نوفمبر 

 .356المرجع السابق، ص : خالفة ، معمري) 3(

لنیل شهادة الماجستیر  مقدمة مذكرة، )1956، 1954(الدیمقراطیة في الثورة التحریریة الجزائریة  القیم: ریاض، بودالعة ) 4(

 .165، ص 2006 ــ 2005قسنطینة،  ،في التاریخ الحدیث والمعاصر
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أن كل الموضوعات  نة كانوا یعملون جماعیا وجأن أعضاء الل )(ویذكر دحلب سعد      

نوا متمسكین بها بصفة و كبشأنها القرارات بشكل دیمقراطي، ولكنهم لم ی وتتخذ كانت تناقش

حیث تركت الحریة لكل عضو حسب مهامه، وكانت المهام موزعة علیهم بشكل مطلقة 

  :      )1(األتي

  .                                   مكلف بالعمل الفدائي داخل المدن: بن مهیدي العربي_ 

  .                               مكلف بالعمل العسكري و قائد الوالیة الثالثة: كریم بلقاسم_ 

  .                       مكلف بالتنسیق بین الوالیات وبین الداخل و الخارج:عبان رمضان_ 

  .                                         مكلف باإلعالم واالتصال: بن یوسف بن خدة_ 

  .                                   )2(مسؤول عن صحیفة المجاهد والدعایة: دحلب سعد _ 

 

 

 

 

                              
)(  كعضو في حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة لیلتحق  سعد بقصر الشاللة والیة  تیارت، انتخب دحلب 1919من موالید

حیث كلف باالتصال والتنسیق بین الوالیتین األولى والثانیة، وبعد مؤتمر الصومام عین  1955بجبهة التحریر الوطني في 

المؤقتة أصبح نائبا كعضو في المجلس الوطني للثورة ولجنة التنسیق والتنفیذ مكلفا باألعالم و الدعایة، وأثناء تشكیل الحكومة 

المرجع السابق، ص : رابح، الونیسي وآخرون : أنظر. 2000لمحمد یزید و بعد االستقالل عین سفیرا في المغرب، توفي سنة 

217. 

 . 85 المرجع السابق، ص: أحمد، منغور )1(

 .166، 165المرجع السابق، ص : ریاض، بودالعة )2(
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  .انطالق معركة الجزائر: المطلب الثالث 

لجزائر التي حوت مدینة ا إلىقررت  لجنة  التنسیق والتنفیذ نقل المعركة بشكل مكثف      

ألف من  400ألف ساكن منهم  700) م1956مابین أكتوبر إلى نوفمبر( خالل هذه الفترة

الجزائریین، وكان الهدف من وضع هذا القرار تحدي العدو الفرنسي بمهاجمته في عاصمة 

العملیات الفدائیة التي ستنفذ في مدینة الجزائر ستلقى صداها  أن هذا إلىسلطته، باإلضافة 

.                                            لتمثیل األجنبيبسرعة، وذلك لوجود وسائل التأثیر في الرأي العام العالمي كصحافة وا

عبد  بعد إعدام كل من فراجقد بدأت تنظیم أولى خالیا الفدائیین  الجزائر كانت مدینة      

، حیث تم إنشاء فرقتین مسلحتین إحداهما تنشط م1956جوان  19في )(زبانة أحمددر و القا

ن عن تنظیم المناضلین لیو وش إلیاس أحد أكبر المسؤ بحي القصبة ومن أبرز رجالها حدید

، أما            )عبدون عمار، بوشعیب أحمد بوزینة أرزقي،  یاسف سعدي، ، لبوانتعلي ( الفدائیین

  الشریف مناضال ینشطون بحي بلكور یشرف علیها  ذبیح  30الفرقة الثانیة  فتتكون من 

كانت ، )1()علیول الطیب، قتال مصطفى، رملة محمدبوشافة بلقاسم، ( وكان من أهم رجالها 

ة مع الشرط كشف األشخاص المتواطئینو مهمة هذه الفرقة تتمثل في إعدام الخونة والجواسیس، 

الحاج وتكوین   الجزائریة التابعة لمصالي لقوات الحركة الوطنیة معاكسةتوجیه ضربات 

  .     )2(طة وجلب األسلحة الهجوم على مراكز الشر و  المتطوعین الجدد من الشباب،

                              
)(  وكان من  ضمن المنخرطین في حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة و بسبب ،"وهران"ــب 1926ولد أحمد زبانة في سنة 

، أین حكمت علیه المحكمة بالسجن لمدة ثالث سنوات و بالنفي من المدینة لمدة 1950الكبیر تم اعتقال سنة نشاطه السیاسي 

ت الهجومیة على مراكز العدو أین تم اعتقاله ثالث سنوات أخرى وعند اندالع الثورة التحریریة كان من الذین قاموا بالعملیا

 .112المرجع السابق، ص  :الملتقى الثاني للثورة: أنظر. وٕاعدامه
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة )1962، 1954(تطور الرأي العام الجزائري إزاء الثورة التحریریة الجزائریة : لیلى، تیتة  )1(

 .180، ص 2013 ــ 2012ر، باتنة، صالدكتوراه العلوم في التاریخ الحدیث والمعا

p 16.  , Editions Laphomic, Alger,1986, D’Alger La Bataille : Saadi, Yacef)2(  
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التي قامت بها الید الحمراء، وذلك بتفجیر منزل كامل باستخدام " حي لثیب"ونتیجة لعملیة       

جزائري من مختلف األعمار، رأى بن مهیدي بأن العملیات الفدائیة  70الدینامیت أودت بحیاة 

 ا أعطى الضوء األخضر لیاسفهن ،ر عنفاأكث أن یكون أن الرد یجب المتفرقة لم تعد كافیة و

فدائي مسلح بكیفیة  1400سعدي لیصعد من عملیاته الفدائیة، أین كان ضباطه یتكونون من

، كما قام یاسف سعدي بتجنید النساء اللواتي كان )1(جیدة موزعین على كامل أرجاء العاصمة

بوعلي حسیبة بوحیرد جمیلة وبن و أمثال لخضري سامیة لهن دور كبیر في هذه العملیات من 

في قلب األحیاء م 1956سبتمبر 30، وكانت أولى عملیات وضع القنابل في ))(2(وظریف زهرة

شارع میشلي، وفي قاعة استقبال شركة " كافتیریا" بشارع أزلي، ثم في" میلك بار" األوروبیة كحي

 50وجرح حوالي أشخاص 3مقتل على هذه التفجیرات الخطوط الجویة الفرنسیة، أسفرت

  .                )3(صشخ

یتغلب على كل األسالیب لقوي الذي استطاع أن ام و كنتیجة لهذا التنظیم الفدائي المحو       

للقضاء على ة وٕافشال جمیع محاوالته الرامیة التي اتبعها العدو الفرنسي في إخضاع المدین

  تحریرالالثورة من خالل تنفیذه للعملیات الفدائیة ضد مصالح العدو التي دلت على أن جبهة 

                              
 .182 المرجع السابق، ص: لیلى، تیتة ) 1(

)(  تلقت تعلمیها، وهي طالبة في كلیة الحقوق التحقت بالعمل الفدائي في  وبها 1934سبتمبر  28من موالید مدینة تیارت في

: أنظر. وضلت حبیسة السجن إلى غایة اإلستقالل سعدي ، أین تم اعتقالها رفقة یاسف1956حي بلكور وذلك في سنة 

 .144ص ، 2009دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  ط،.د ، مثقفون في ركاب الثورة: محمد، عباس

 ،للنشر كمیل، قیصر داغر، مؤسسة األبحاث ودار الكلمة: ، ترجبهة التحریر الوطني األسطورة والواقع: محمد، حربي) 2(

 . 167، ص 1983 ،لبنان

للطبع والنشر  مسعود، حاج مسعود، دار هومة: ، تر)1957، 1956(الجزائر عاصمة المقاومة : بن خدة، بن یوسف) 3(

 . 45، ص 2005والتوزیع، الجزائر، 
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 )Lacost Robir(ت روبیرــكوسالذا العجز أعلن ـــأمام ه ،(1)لمدینةالوطني هي المسیطرة على ا

األمور  بزمام بأن أجهزته قد عجزت عن اإلمساكفشله في إقرار األمن بالعاصمة واعترف  عن

 7في یوم  )Massu)  ()الجنرال ماسو إلىتفویض جمیع سلطاته  إلىمما اضطره  بالمدینة،

المفتش العام اإلداري ( محافظ الجزائر  ، وفي نفس الیوم سلم باریت سیرج)2(م1957جانفي 

.                                                        )3(إلیهصالحیات الشرطة المخولة له ) القائم بمهمة التحقیق

وجنوده بسبب الخسارة  )(Massuالتي یعاني منها الجنرال ماسوحباطات النفسیة الوكان ل      

قد  و ، همــــعلی االنتقامروح  م الحقد وأثر في تعاظر ــثي على مصالتي منیو بها في العدوان الثال

 .            )4(االنتقامفي الجزائر لتفریغ هذه الشحنة من  الحقد و وجدوا الفرصة مناسبة 

 Amédée(فروجي أمیدي مع جنازة المعمرء الفرقة المظلیة العاشرة مجيوقد صادف       

Forger (  رئیس إتحاد عماد الجزائر، الذي نفذت فیه جبهة التحریر الوطني حكم اإلعدام بعد

أثار لقد و ، )جعفور حجاب،، زیناتي(التحضیر الجید للعملیة من قبل زمرة من الفدائیین وهم 

األوساط الفرنسیة مدنیة وعسكریة لذا كان غالة المعمرین یهاجمون  ردود أفعال عنیفة في همقتل

.                                                                     )5(فوه في طریقهم من الجزائریین، فیموتون في ظروف ألیمة وبشعةكل من صاد

                              
 ،1986، 81، العدد مجلة أول نوفمبر، "1957الذكرى الثالثون إلضراب الثمانیة أیام :" عبد المجید، سقاي وآخرون) (1

  .9ص

)(
 ىوالعدوان الثالثي علاشتغل الجنرال ماسو كقائد الفرقة المظلیة العاشرة،  وكان من المشاركین في الحرب الهند الصینیة  

. سنة 47حیث رقى إلى رتبة جنرال و عمره  ،مصر مما اكسبه خبرة عسكریة جیدة مكنته من االرتقاء إلى أعلى المناصب

 .86س، ص .ط ، مكتبة مدلوبي ، الجزائر، د.، د جون بول سارتر والثورة الجزائریة: عبد المجید عمراني : أنظر

 .9 المرجع السابق، ص :عبد المجید، سقاي وآخرون  )2(

ط، امدوكال .أحمد، بن محمد بكلي، د: ، ترالتعذیب وممارسات جیش أثناء ثورة التحریر الجزائریة: رافائیال، برانش ) 3(

 .134، ص 2010 ،ب.للنشر، د

 ـ 9المرجع السابق، ص : سقاي وآخرونعبد المجید، )4(

 .206، 203 ، ص 2010الرائد للكتاب، الجزائر، ط ، دار .، دأیام جزائریة خالدة: بسام، العسلي) 5(
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برفع عدد قواته في مدینة  )Massu(ونتیجة لهذه العملیات الفدائیة قام الجنرال ماسو      

عملیة عسكریة  كبیرة  بالقصبة بدأت على ألف جندي، كما أنه نظم  90 إلىالجزائر لتصل 

نهار الیوم التاسع وهذا دلیل  إلى، واستمرت م1957جانفي 8الساعة الحادیة عشرة لیال من یوم 

 .            )1(على تصمیم السلطات االستعماریة على خنق الثورة والقضاء على الجبهة

تقسیم المدینة  مدینة الجزائر، علىهجومه على  في )Massu(اعتمد الجنرال ماسولقد و       

عملیة اإلشراف والهجوم على القطاع المحدد  هبحیث یتولى كل واحد من ضباط، قطاعات إلى

إخضاع كل له وبذلك تمكن من تطویق ومحاصرة المدینة من كل الجهات، في نفس الوقت تم 

أسفرت هذه  وقدعتقال، األحیاء والمنازل والدكاكین للمداهمات والتفتیش والتكسیر وسكانها لال

 التي أقیمت خصیصا لهذا الغرض االستنطاقمراكز  إلىشخص  120.000العملیة على نقل 

التنكیل أین كان و التعذیب والقمع  كل أنواع إلىلجزائریین الموقوفین اوفي هذه األماكن یخضع 

 )Massu(ل ماسولتعذیب الشدید الذي كان یمارسه علیهم الجنراایموتون تحت وطأة الكثیر منهم 

  .)2(وجنوده

م 1957جانفي  28التي تخللها إضراب الثمانیة أیام  وهكذا استمرت أحداث معركة الجزائر،

بن بوعلي ، علي لبوانت( ، الیوم الذي اكتشف فیه مخبأ كل من م1957أكتوبر 8غایة  إلى

تم تفجیر المكان وبذلك تكون نهایة معركة  االستسالمونتیجة لفرضهم ) حسیبة، عمر الصغیر

                        .                                                                            (3)الجزائر

                              
هومة  ط، دار.، د)1958 ،1956(السیاسة الفرنسیة في الجزائر وانعكاساتها على الثورة التحریریة : إبراهیم، طاس )1(

 .181 ،180، ص 2009الجزائر، للطباعة والنشر والتوزیع، 

   .309، ص المرجع السابق: الغالي، غربي )2(

  ـ121 ، ص2013، 178 ــ 177، العددان "تاریخ  اشخصیات له:" ل نوفمبرمجلة أو )  3(
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  .األوضاع الخارجیة :المبحث الثاني

                       . م1956أكتوبر 22اختطاف طائرة األعضاء الخمسة : المطلب األول

أي بعد شهرین من انعقاد  ،م1956أكتوبر  22قامت السلطات االستعماریة الفرنسیة في       

مؤتمر الصومام بتنفیذ عملیة قرصنة جویة والمتمثلة في اختطاف الطائرة المغربیة التي كانت 

بوضیاف محمد محمد،  خیضر بن بلة أحمد،(تقل خمسة من أعضاء جبهة التحریر الوطني 

 )1()األشرف مصطفىالصحفي آیت أحمد حسین، 
، والمتجهة نحو تونس )1أنظر الملحق رقم(

والرئیس التونسي بورقیبة  ()المغرب محمد الخامس إلیه كل من ملك  دعىلعقد المؤتمر الذي 

                                                 .                          )2(وذلك من اجل تنسیق الجهود لدعم الثورة التحریریة، لحبیب

ففي الوقت الذي كان فیه أعضاء الوفد الخارجي یحضرون للمشاركة في المؤتمر كانت       

غربیة تتابع عن قرب تحركاتهم وتقدمها مدوائر الجاسوسیة الفرنسیة في مدینة مراكش ال

 على للقوات الجویة في الجزائر الجنرال لوریلوألالقائد ا نأین كا في الجزائر، الفرنسیةللسلطات 

Lorillot)( تحصل على موافقة األمین العام لوزارة الحربیة لوجین ماكس قد Lejeune Max)( 

یر لوز ا (Lacoste Robert) رقد دبرت بموافقة الكوست روبی التي ال شك أنها لتنفیذ العملیة

                              
 .45، المرجع السابق، ص 1957جانفي 28إضراب الثمانیة أیام: حسن، بومالي أ  )1(

)(  اعتلى العرش الملكي ونتیجة لمطالبه  1927، وفي عام 1909ولد محمد بن یوسف المعروف بمحمد الخامس سنة

لیبدأ رحلة المفاوضات مع  1955، التي لم یعد منها إال سنة 1953وضغطه على الفرنسیین تم نفیه إلى جزیرة كورسیكا سنة 

دراسات : لزهر، بدیدة: انظر.1961كم المغرب إلى غایة وفاته عام الجانب الفرنسي والتي توجت باستقالل المغرب، لیواصل ح

 .284ص  ،2013شمس الزیبان لنشر والتوزیع، الجزائر،  ،ط.، دفي تاریخ الثورة الجزائریة

 ،ط، دار القومیة لطباعة والنشر والتوزیع، مصر.، دالمغرب العربي الكبیر وحركات التحریر واالستقالل: یحي، جالل  )2(

  .  1197ص ،1966
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، الذي كان رئیس الحكومة الفرنسیة )Guy Mollet(ي مول غي المقیم في الجزائر وبتزكیة من

.                                                                                    )1(ٕاسرائیل للتحضیر لحملة ثالثیة على مصرو   ممثلي بریطانیا وقتها عاكفا مع

بواسطة الطائرات الفرنسیة بعد وكان تنفیذ العملیة عن طریق التصدي للطائرة المغربیة       

متبعة م 1956أكتوبر 22في یوم  12:00ى الساعة عل" الرباط صالح" انطالقها من مطار 

نحو الجزائر  االتجاهأرغمتها على  ، حیث)تونس ،رالبلیا جزر الرباط، بالما،(خط محدد لطیران 

الزج بهم في الخارجي و ، أین تم إلقاء القبض على أعضاء الوفد )2(الهبوط في مطار العاصمةو 

وكانت فرنسا تهدف بارتكابها لهذه العملیة اإلجرامیة التي تعتبر سابقة  ،بباریس" يالسانت"سجن 

دون أن تعلم أن  ،)3(إضعاف الثورة التحریریة والقضاء علیها إلىخطیرة في العالقات الدولیة 

یة تعتمد على قاعدة صلبة أفراد وٕانما هي أساس ةبضع أو هذه الثورة لم تكن ولیدة رغبة شخص

  .                                                       )4(تحمیها إرادة الشعب الجزائري

 ولقد لقیت هذه العملیة إدانة دولیة كبیرة من قبل الهیئات والمنظمات الدولیة، وكذلك      

متحدة أن استنكرت هذه العملیة ربیة فكان موقف هیئة األمم الغمختلف الدول سواء العربیة أو ال

جامعة  أما، )5(عن استیائها فیه بحیث أصدرت بیان عبرت التي تعرض لها الوفد الخارجي،

م لهیئة األمم المتحدة التخاذ الدول العربیة فكان موقفها أن راسلت الزعماء العرب واألمین العا

          .            )6(همطالق سراحإل زمةالالجراءات القانونیة إلا

                              
 .12، ص 2007، شركة دار األمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، شهادات و مواقف :بن خدة، بن یوسف) 1( 

 .326، ص 2010ب، .، طبعة خاصة، دار الرائد للكتاب، د الثورة الجزائریة: محمد، طالس وآخرون )2(

 .45ق، ص با، المرجع الس1957جانفي  28ضرابإ: حسن، بوماليأ )3(

 .325المرجع السابق، ص : محمد، طالس وآخرون )4(

 .275، ص 1990، دار المستقبل العربي للنشر والتوزیع، مصر، 2، طعبد الناصر والثورة الجزائریة: فتحي، الدیب )5(

 ،1954(ریة عالقة جبهة التحریر الوطني الجزائریة بالمملكة المغربیة أثناء الثورة التحریریة الجزائ:السبتي، غیالني) 6(

 .152، ص 2010 ـــ 2009أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه العلوم في التاریخ الحدیث والمعاصر، باتنة،  ،)1962
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الملك  فقد كان عنیفا رسمیا وشعبیا، بحیث تأثر كل من ةیالمغاربموقف الشعوب  أما      

ن حلیم رئیس الحكومة اللیبیة بهذه العملیة ونددوا بها ببورقیبة لحبیب واو محمد الخامس 

ضرابات ومظاهرات، وقد عبرت جبهة التحریر الوطني إستنكرتها شعوب المغرب العربي في وا

أكدت خالله " عرقلة مؤتمر تونس" بیان لها استنكار لهذه الجریمة وأصدرت بالغا بعنوانفي 

  .                                    )1(بوا أحط الخیاناتكالطابع االستعماري للحكام الفرنسیین الذین ارت

أبدت  أن على هذه الجریمةاسبانیا فیما یخص موقف الدول الغربیة، فكان رد فعل  أما      

رغبتها منذ الساعات األولى من اختطاف الطائرة للمساهمة بجهودها لدى السلطات الفرنسیة 

المتحدة األمریكیة أن التزمت  تفي حین كان موقف الوالیا إلطالق سراح القادة الجزائریین،

نیا بریطا أما الصمت متذرعة في ذلك أنها لم تصلها تفاصیل القضیة التي بصدد التحقیق فیها،

أنها كانت من الدول المشاركة في  في ذلك سببیرجع الفلم تولي لهذه العملیة أي اهتمام و 

  .                                            )2(العدوان الثالثي على مصر

.                              م1956أكتوبر 29العدوان الثالثي على مصر : مطلب الثانيلا

قامت الحكومة  في إطار اإلستراتیجیة المتعبة الرامیة للقضاء على الثورة الجزائریة،      

الفرنسیة بتحریض الغربیین على مصر باعتبارها السند الرئیسي للحركات التحرر في الوطن 

نها فقررت ضربها م لالنتقاممن تأمیم قناة السویس فرصة سانحة  اتخذت، وقد )3(العربي

 ، ومما یؤكد أن فرنسا ترید ضرب الجزائر من)4(ومة البریطانیة وٕاسرائیلكالح بالتحالف مع

                              
أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه ، )1954،1962(العالقات الجزائریة المغاربیة إبان الثورة التحریریة :عبد اهللا، مقالتي)1(

 . 220، ص 2008ـــ  2007العلوم في التاریخ الحدیث والمعاصر، قسنطینة،

 .153المرجع السابق، ص  :السبتي، غیالني )2(

الملتقى الثاني للثورة، المرجع " التنظیمات الشبه العسكریة والحركات المضادة للثورة " لوالیات الشرق  التقاریر الجهویة )3(

 .237السابق، ص 

 .1200المرجع السابق، ص  :یحي، جالل ) 4(
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: ، حیث قال)Guy Mollrt(خالل فرض العدوان الثالثي على مصر ما صرح به غي مولي

.                                                     )1( » ...إننا نرید إخضاع الجزائر عن طریق القاهرة...« 

 الجزائریة كانت هناك دوافع أخرى هذا الدافع الرئیسي المتعلق بالثورة إلىوباإلضافة       

  :                                             أسباب مشتركة یمكن حصرها في النقاط التالیةو 

  ـ  المصالح الغربیة في الشرق األوسطالحفاظ على _ 

تحریر فلسطین وٕانهاء الوجود اإلسرائیلي  إلىالقومیة بسعیه  )(وضع حد لسیاسة عبد الناصر_ 

  .ةبها عن طریق دعمه للعمل الفدائي بغز 

معاقبة عبد الناصر الذي أثار نقمة الغرب علیه، عندما قبل العرض الشیوعي بتسلیح الجیش _ 

                                           .                                                                       المصري

بیوغسالفیا، وهذا یعني أن عبد  رونيیبإعالن مصر لسیاسة الحیاد رفقة نهرو وتیتو في _ 

  .                                    الناصر سیكون أمام السیاسة الغربیة في الشرق األوسط

تخسر األرباح الضخمة التي كانت تجنیها من بنوكها التي س سعیها لحمایة مصالح تمویلها و_ 

  .                                                                        )2(شركة قناة السویس

                              
 ص، 2009 ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،األزمة جبهة التحریر الوطني وجذور: زیدان المحامي زیبحة، )1( 

10. 

)(في الحرب ضد  1948التحق بالكلیة العسكریة، شارك سنة  1937إلسكندریة أین تلقى تعلیمه، وفي عام با 1918سنة  ولد

الیهود بفلسطین، كان ضمن جماعة الضباط األحرار التي تأسست لتصحیح األوضاع في مصر والتي أطاحت بالنظام الملكي 

لیصبح رئیسا  1954والداخلیة في حكومة محمد نجیب، انقلب على هذا األخیر في عام لیتولى مهمة الدفاع  1952سنة 

 .286المرجع السابق، ص : ، بدیدة لزهر: أنظر. 1970لمصر إلى غایة وفاته 

 .181المرجع السابق، ص : إبراهیم، طاس  )2(
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ون ، عقد لقاء سري جمع بین بن غریم1956أكتوبر  29وقبل الهجوم على مصر في       

Ben Gourion)( ن ٕایدس وزراء إسرائیل و رئیEden)(  يمولغي زیر بریطانیا و و) (Guy Mollet 

هذا االجتماع تم وضع خطة  وفي ،الفرنسیة" سیفر"رئیس وزراء فرنسا وذلك في مدینة 

م تبادر فرنسا وبریطانیا سیناء، ث إلىأین تقوم إسرائیل باستدراج الجیش المصري  ،)1(للعدوان

 سالسویاإلسماعیلیة و و  القنطرةإلى المنطقة  نزول من تلكبورسعید واحتاللها ثم ال بمهاجمة

المصري  لكن الرئیس ،)2(كمین محكم المصري فيوتضع الجیش  لقناةفتحتل كافة منطقة ا

سالحه و  من سیناء حتى یضمن سالمة جیشه االنسحاباستطاع أن یتخطى هذا الفخ بإعالنه 

ال ركة كبار الجنراالت والضباط الفرنسیین أمثال الجنر اولقد عرف هذا العدوان مش

وغیرهم ممن ... )Godard(غودار ،)Bigeard(منهم بیجار آخرونوضباط  )(Massuماسو

.                                                                                   )3(اشتهروا أثناء حرب الجزائر بالممارسات الوحشیة واقتراف الجرائم

 تحادإلاو  ة األمریكیةوهذا العدوان لم یدم طویال وذلك یعود لموقف كل من الوالیات المتحد      

ولقد  معارضته لهذا العدوان، )Eisenhiwer(بحیث أعلن الرئیس األمریكي ازنهاور ،السوفیاتي

          .       )4(إعادة انتخابهحملة لحضر یأنه كان  خاصة و تضایق كثیرا من فرنسا وبریطانیا،

باستعمال  )Khroutchev(تشوف و ر خ فقد هدد رئیسه فكان أكثر شدة، اإلتحاد السوفیاتي أما

الدول  إلىإنذارات  )Boulganine(غارینبولكما وجه وزیر خارجیته  وبریطانیا، القوة ضد فرنسا

 )Guy Mollet(يغي مول إلىالمشاركة في العدوان وكان أعنف هذه اإلنذارات ذلك الذي وجهه 

إن الحرب التي استعملت فیها بریطانیا وفرنسا وٕاسرائیل القوة ضد الدولة ... « :الذي جاء فیه

المصریة لها نتائجها الخطیرة على السلم العالمي، لذلك أرى من واجبي أن أعلمكم بأن الحكومة 

                              
 .116شهادات و مواقف، المصدر السابق، ص : بن خدة، بن یوسف )1(

 .326، ص 2009ط، دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر، .،  د3، ج حیاة كفاح: فیق المدنيأحمد، تو  )2( 

 .18، المصدر السابق، ص )1957، 1956(الجزائر عاصمة المقاومة : بن خدة، بن یوسف) 3(

 . 116شهادات و مواقف، المصدر السابق ، ص : بن خدة، بن یوسف )4(



 م1957جانفي28الفصل األول   األوضاع الداخلیة والخارجیة للجزائر قبیل إضراب الثمانیة أیام

 

 
28 

الشرق منطقة  إلىاستعمال القوة من اجل إعادة السلم  إلىقررت بدون تردد اللجوء  تیةاالسوفی

  .     )1( » ...األوسط

استقالته مشمئزا من  مجیة بریطانیا اتجاه هذا العدوان أن قدكما كان رد فعل وزیر خار       

 إلىبرسالة  اتالعدوان وبعث اجبهة التحریر الوطني فقد استنكرت هذ أماتصرفات حكومته، 

األلد للشعوب الطامحة نحو إن االستعمار العدو ... « :الرئیس المصري عبد الناصر جاء فیها

فباسم  الحریة قد شن هجوما شنیعا ضد األمة المصریة محتقرا في ذلك جمیع القوانین العالمیة،

جبهة التحریر الوطني تعلن لكم غضبنا الصارخ ونوقع احتجاجنا مع سائر شعوب العالم ضد 

منحة القاسیة الرهیبة هذا العدوان الغادر ونؤكد لكم عن تضامننا اإلیجابي الكامل في هذه ال

م على االتي تجتازها مصر ببطولة ونعرب لكم عن ثقتنا في انتصاركم السریع الت

بحیث أعلنت  وأمام هذه الضغوط قررت الجیوش الثالث وقف إطالق النار، ،)2( …» المعتدین

ا عن سحب قواتها، ثم تلتها القوات الفرنسیة التي سحب قواته م1956نوفمبر  25بریطانیا في 

من نفس  31لیخرج أخر جندي من جنود العدوان في  ،م1956دیسمبر 22هي أیضا في 

  .          بذلك العدوان الذي أرادت فرنسا من خالله اإلبقاء على الجزائر الفرنسیة  وینتهي الشهر

م 1957مارس 22ولقد خرجت مصر من هذا العدوان منتصرة سیاسیا، حیث تمكنت في       

وأصبحت تتمتع باالستقالل  یة الجالء قاألبد من اتفاإلى قناة السویس وتحررت إعادة فتح ن م 

الكامل، وكان لذلك األثر اإلیجابي على حركات التحریر العربیة، ومنها بطبیعة الحال الثورة 

  .                )3( ـ عقب هذا العدوان الجزائریة التي وثقت روابطها مع مصر

  

                              
 .182ص  المرجع السابق،: إبراهیم، طاس )1(

 .108المرجع السابق، ص  :زیبحة، زیدان المحامي )2(

 .183المرجع السابق، ص : إبراهیم، طاس) 3(
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  .تبني الكتلة األفرو أسیویة للقضیة الجزائریة: المطلب الثالث

ة الثورة الجزائریة، ویرجع الفضل دلعبت الكتلة األفرو أسیویة دور كبیر في دعم ومساع      

وظفت ألبعد الحدود من أجل تدویل القضیة  يد روابط العروبة واإلسالم، التفي ذلك لوجو 

هة التحریر الوطني بالخارج التي عملت جاهدة بیر لبعثة جبكعود الفضل الی، كما )1(الجزائریة

 اإلطار إلىالدعایة لها من اإلطار العربي  قضیة الجزائریة، وذلك بتوسیع نطاللتعریف بالق

  .                                                                                  العالمي

 ا استغلتها في التعریف بنفسها وبالثورة التحریریة أول فرصة له "باندونغ "وكان مؤتمر       

، حضره م1954دیسمبر  28في " بوقور"انعقاد اجتماع في مدینة ر لقد سبق عقد المؤتمو 

من اجل  )النكا، سیالن بورما، الباكستان ، سیري اندونیسیا( خمسة رؤساء حكومات أسیویة

 )(یزید محمد (ثناء سافر أعضاء البعثةي هذه األأفرو أسیوي، ف دراسة إمكانیة عقد أول مؤتمر

قدموا مذكرة للحاضرین طالبین منهم إدراج القضیة و  "بوقور"مدینة  إلى) یت أحمد حسینوآ

الجزائریة في جدول أعمال المؤتمر مستغلین االجتماع أیضا في إجراء العدید من االتصاالت 

والتي مكنتهم  "سكارنو أحمد" االندونیسي أجریت مع الرئیس كان أهمها المحادثة المطولة التي

      .)2(المؤتمر رب العربي في جدول أعمالمن الحصول على تعهد بتسجیل قضیة دول المغ

                              
 ،ب.د منشورات اتحاد الكتاب العرب، ط،.، د2، ج)1962، 1954(تاریخ الجزائر المعاصر : محمد العربي، الزبیري )1( 

 .117، ص 1999

)(  ثم أصبح عضو في اللجنة المركزیة لحركة  1942الشعب الجزائري في عام  ، التحق بحزب1923من موالید البلیدة سنة

، وعند اندالع الثورة التحریریة أصبح یعمل ضمن الوفد الخارجي في القاهرة، تقلد منصب وزارة انتصار الحریات الدیمقراطیة

ٕاداریة حزبیة و (وبعد استرجاع االستقالل تولى مناصب سامیة )  1962 ــــ 1958(اإلعالم في الحكومات المؤقتة الثالثة 

  .271،  270المرجع السابق، ص : لزهر، بدیدة: أنظر. 2003توفي سنة ) وسیاسیة
  .481المرجع السابق، ص : الغالي، غربي )(2
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صفة مراقب للوفد الذي یضم ممثلي عن جبهة التحریر الوطني وحزب الدستور ن تمنح وبأ

                             .                            )1(حزب االستقالل المغربيو التونسي 

أفریل  24ـ 18ین في الفترة الممتدة ماب" باندونغ"تم إقرار مؤتمر " بوقور" وفي نهایة لقاء       

العنایة بالمشاكل التي تتعلق بالسیادة الوطنیة " جملة األهداف التي سطرها ، كان منم1955

                               .                          )2("بالعنصریة واالستعمارو 

وأثناء المؤتمر لعبت الوفود المشاركة فیه دورا فعال في نشر فكرة التضامن والتآزر مع       

الثورة التحریریة على المستوى اإلفریقي واألسیوي وذلك بعد أشهر من اندالعها  لتنتشر هذه 

الفاعلة المشاركة في المؤتمر، كما تم خالل هذا المؤتمر المصادقة  اإلسالمیةلدى الدول  الفكرة

نظرا للحالة ... « :على عدة قرارات من بینها القرار المتعلق بشعوب شمال إفریقیا مما جاء فیه

لسكان هذا الشمال  االعترافبلدان شمال إفریقیا والتي هي نتیجة عدم  الغیر مستقرة في

األسیوي یعلن تأیید شعوب الجزائر  صیرهم، فالمؤتمر األفرواإلفریقي بحقهم في تقریر م

یلح على و مصیرهم و التمتع باالستقالل المؤتمر  تونس لإلحراز على حقهم في تقریرو   والمغرب

  .            »(3) ...الحكومة الفرنسیة لكي تجد بسرعة حال سلمیا لهذا المشكل

د مستقل یمثلها، إنما ضمن وفد مشترك یمثل على الرغم من أن الجزائر لم تشارك بوفو       

یعتبر  ندونیسیابا "باندونغ"مؤتمرإال أن ) المغرب تونس، الجزائر،(دول المغرب العربي الثالث 

                              
 .481المرجع السابق ، ص : الغالي، غربي  )1(

 شروق للطباعة والنشر والتوزیعط، دار ال.، د )1958، 1954(ة التحریر الوطني العمل الدبلوماسي لجبه: أحمد، سعیود) 2(

ـــ76ص  ـــ ، ص2008الجزائر،   .78 ـ

  ،2009 ار الحكمة للنشر، الجزائر،ط، د.، د )1962، 1954(المواقف الدولیة من القضیة الجزائریة : مریم، الصغیر) 3(

  .291 ،290 ص
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الذي و  الجزائریة و أسیویة لطرح القضیةبمثابة األرضیة الفعلیة التي وضعتها الدول األفر 

  .                     )1(ئة األمم المتحدةانطلقت منه لتحقیق الخطوة الثانیة وهي منابر هی

ونتیجة لهذا الفوز الذي حققته القضیة الجزائریة في المحافل الدولیة زاد من اهتمام الدول       

األمین العام لهیئة  إلىبمذكرة  م1955دولة أفرو أسیویة في  14المساندة لها، حیث تقدمت 

زائریة في جدول أعمال الدورة العاشرة للجمعیة األمم المتحدة طلبت فیها إدراج القضیة الج

  .                                                           )2(م1955رأكتوبالعامة المقرر في 

جوان  19حیث بعد عدة شهور أي في  وهكذا توالت انتصارات القضیة الجزائریة،      

ب تسجیل القضیة الجزائریة في الدورة ، قدمت مجموعة من الدول األفرو أسیویة طلم1956

قصد لفت انتباه أعضاء الهیئة للوضعیة الخطیرة داخل  ،)3(الحادیة عشرة للجمعیة العامة

 طرح القضیة جوان من نفس السنة تمكنت الدول المساندة للثورة التحریریة من 29وفي  الجزائر

مجلس األمن الدولي، ورغم أن هذا األخیر لم یصدر أي قرار بشأن القضیة  ىالجزائریة عل

ال أن مجرد إه الدول الكبرى صاحبة حق الفیتو الجزائریة بسبب الضغط الكبیر الذي تفرض

عرضها یعد اعترافا بوجودها كمسألة دولیة، وهذا بفضل الجهود المبذولة من طرف دول الكتلة 

                                                                .        )4(األفرو أسیویة

   

  

                              
 . 482المرجع السابق، ص :  الغالي، غربي )1(

 .13المرجع السابق، ص : رابح، الونیسي وآخرون )2(

 .307 ـــ 305 ص ــالمرجع السابق، ص ـ: یم، الصغیرمر ) 3(

 ط، دار هومة.، د) 1962، 1954(السیاسة العربیة والمواقف الدولیة اتجاه الثورة الجزائریة  :إسماعیل، الدبش  )4(

 .37، ص 2009للطباعة  والنشر والتوزیع، الجزائر، 



م و رّد فعل السلطات 1957جانفي  28إضراب الثمانیة أیام : الفصل الثاني

   .الفرنسیة

  .و التحضیرات له  1957جانفي  28أهداف إضراب الثمانیة أیام : المبحث األول

  .م 1957جانفي  28أهداف إضراب : المطلب األول         

  .م1957جانفي  28التحضیرات إلضراب : المطلب الثاني         

  . م1957جانفي  28سیر أحداث إضراب الثمانیة أیام : المبحث الثاني

  .م داخلیا1957جانفي  28مجریات إضراب : المطلب األول         

  .م خارجیا1957جانفي  28مجریات َإضراب : المطلب الثاني         

 28ردود أفعال السلطات االستعماریة من إضراب الثمانیة أیام : المبحث الثالث

  .م 1957جانفي 

  .مناورات العدو الفرنسي إلفشال اإلضراب قبل انطالقه : المطلب األول         

  .أسالیب القمع والتعذیب : المطلب الثاني         
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نظرا لظروف الداخلیة والخارجیة التي عرفتها الثورة التحریریة وتطبیقا لــــقرارات مؤتمر       

تصعید العمل الثوري والسیاسي بإشراك كافة الشعب الجزائري في الثورة  إلىالصومام الرامیة 

ومع اقتراب موعد عرض القضیة الجزائریة في هیئة األمم المتحدة، اتخذ  قرار إضراب الثمانیة 

لفت أنظار العالم  لحقیقة ما یحصل في الجزائر من لم، 1957فیفري  4 إلىجانفي  28أیام 

  .                         ظلم و استبداد

  .م والتحضیرات له1957جانفي  28أهداف إضراب الثمانیة أیام  :المبحث األول

  .م1957جانفي  28ضراب  الثمانیة أیام إ أهداف : المطلب األول

یومیة بمقرهم السري بشارع  عمل أعضاء لجنة التنسیق والتنفیذ على عقد اجتماعات      

لدولي  الوطني وا ینالقائم على الصعیدلدراسة الوضع  )(عمارة محمد رشیدأو بمنزل " ليتیلم"

اختطاف طائرة األعضاء الخمسة، العدوان الثالثي على  (ونتیجة لألحداث التي وقعت

خیار ال الفرنسي قد تبنى األعضاء الخمسة للجنة التنسیق والتنفیذ أن العدواقتنع ، )1()...مصر

تصعید  األعضاء المتمثل في القضاء على جبهة التحریر الوطني، لذلك قرر هؤالء و وحیدال

وفرنسا والعالم  قوي على الرأي العام في الجزائر  وقع خالل القیام بعمل یكون لهمن المقاومة 

هیئة ي یة الجزائریة وعزمها على عرضها في الكتلة األفرو أسیویة للقضكله، خاصة بعد تبن

  .)2(األمم المتحدة

                              
)(  من المناضلین القدامى في حزب الشعب الجزائري وعند اندالع الثورة التحریریة سخر نفسه وماله في خدمة جبهة التحریر

: سعد، دحلب: أنظر .1957في حي السكاال سنة  الوطني توفي نتیجة التعذیب الشدید الذي تعرض له  في مقر قیادة بیجار

 .58المصدر السابق، ص 
 .65المرجع السابق، ص : أحمد، منغور) 1(

  .48، المصدر السابق، ص )1957، 1956(الجزائر عاصمة المقاومة: بن خدة، بن یوسف) 2(
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إضراب شامل الدخول في وكان أول من اقترح فكرة  ،)(لهذا الغرض اتخذ  قرار اإلضراب

علیها والنقطة  االتفاقمهیدي العربي في حین استحسن بقیة األعضاء الفكرة وتم  وطویل بن

اقترح بن مهیدي شهرا من اإلضراب  لشل حركة إذ  ،)1(الوحیدة التي نوقشت هي مدة  اإلضراب

البالد ولكي یشمل اإلضراب كل مناطق البالد على األقل بصفة تدریجیة، لكن هذا المقترح 

ى أن حجم عواقب مثل هذا القرار مع  اتفاقهم علعضاء األربعة الباقون إلدراكهم رفضه األ

تكون مدة اإلضراب طویلة بالقدر الكافي حتى تتمكن جمیع  الشرائح المشاركة فیه فیوم واحد 

من اإلضراب غیر كافي لبلوغ الهدف المنشود، وبعد عدة اقتراحات من بینها اقتراح دحلب سعد 

كون ، وبأن ی)2(وباإلجماع على مدة ثمانیة أیام االتفاقبأن تكون مدة اإلضراب ثالثة أیام تم 

 10اإلضراب في الفترة التي تفتح فیها أشغال الجمعیة العامة لهیئة األمم المتحدة أي في 

ثم تأجلت  م1956دیسمبر  20غایة  إلىغیر أن أنه تم تأجیل افتتاح الدورة م 1956دیسمبر 

أین كان  م1957جانفي  28، لیتقرر نهائیا یوم )3(مرة ثانیة بسبب أعیاد رأس السنة المیالدیة 

ومن بین   ،)4(مرة أخرىمقتنعین أن ذلك الموعد لن یتأجل التنفیذ و عضاء لجنة التنسیق أ

من خالل إضراب الثمانیة أیام  حقیقهاتسعى إلى األهداف التي كانت لجنة التنسیق والتنفیذ ت

                                                                            :   یليما

                              
)( ح الصمت یتجسد في االحتجاج على اإلضراب لفظ سیاسي حدیث االستعمال واألوربیین هم أول من استخدموه، و هو سال

موقف سیاسي معین بواسطة شل حركة الحیاة العامة، واإلضراب ال یقل من حیث خطورته و فعالیته وتأثیره على مجرى 

 1954(دلیل مصطلحات الثورة التحریریة  :عبد المالك، مرتاض: أنظر. األحداث السیاسیة عن المظاهرات المتجمهرة

 .16، 15، ص المرجع السابق ،)1962،

 .49، 48، المصدر السابق، ص )1957، 1956(الجزائر عاصمة المقاومة: بن خدة، بن یوسف) 1(

 .411المرجع السابق، ص : خالفة، معمري )2(

 177العددان  ،مجلة أول نوفمبر، "1957فیفري  4جانفي ــ 28خلفیات و نتائج إضراب الثمانیة أیام : "عامر، رخیلة) 3(

 .68ص  ،2013، 178 ـــ

 .54، المصدر السابق، ص )1957، 1956(الجزائر عاصمة المقاومة : بن خدة، بن یوسف) 4(
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دعم مساعي وجهود الكتلة األفرو أسیویة أثناء مناقشة القضیة الجزائریة في هیئة األمم _  

  .)1(وكانت  فرنسا وقتها تعتبر القضیة  الجزائریة مسألة داخلیة تتعلق بالسیادة الفرنسیة ،المتحدة

 دعم موقف بعثة جبهة التحریر الوطني في األمم المتحدة والتأكید على التفاف الشعب_  

الجزائري حول جبهة التحریر الوطني باعتبارها الممثل الشرعي والوحید له والجهة المؤهلة 

إن نجاح اإلضراب سیكون  « …هذا كما جاء في نداء اإلضرابو  ،)2(للتفاوض والتحدث باسمه 

معناه أمام العالم أنكم تعتبرون جبهة التحریر وجیش التحریر الوطني هو المتكلم األوحد باسم 

  .  )3( » ...الجزائري بالشع

توحید صفوف الشعب الجزائري عن طریق اإلضراب كي یظهر أمام العالم بأنه شعب متحد _ 

  .)4(ومصمم على مواصلة الكفاح من أجل االستقالل الوطني بقیادة جبهة التحریر

 ة توسیع الهوة بین جماهیر الشعب الجزائري و قوة االحتالل، وهز النفوس المترددة والمشكك_ 

الشروط الالزمة للقضاء على  روجعلها تقتنع بأن التضامن الوطني هو السبیل الوحید لتوفی

 .)5(النظام االستعماري واسترجاع السیادة الوطنیة

إسقاط إدعاءات االستعمار الفرنسي القائلة بأن الثوار مجموعة من اإلرهابیین وقطاع الطرق _ 

  .)6(لیس لهم عالقة بالشعب

                              
 .387،  ص 2005ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، .، دثوار عظماء : ـمحمد، عباس )1(

,2007,p198. Alger Dahlab, Editons, AlgérieHistoire De La Guerre D’ : Horne ,Alistair )2( 

 . 295المرجع السابق ، ص : إبراهیم، طاس ) 3(

 .90، ص 2007، 16، العددمجلة المصادر ، " أدوات الدبلوماسیة أثناء الثورة التحریریة" : حسن، بوماليأ )4(

 .96المرجع السابق، ص : محمد العربي، الزبیري )5(

 .19المرجع السابق ، ص : وآخرون  لونیسيرابح،  )6(
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إلضراب سیضع الشعب الجزائري في الداخل وجها لوجه أمام القوات العدو نظرا لكون ا _

المتوحشة، فإن هذه األخیرة ستصعد عملیاتها القمعیة في المدن والقرى واألریاف ضد الجماهیر 

الجزائریة بأكملها، كما أن القادة الفرنسیون سیعبرون عن نیتهم بدون تحفظ للرأي العام  العالمي 

لى جعل الجزائر في هذا اإلضراب عبر من عبر التاریخ بجعلها ساحة للجثث بأنهم مقبلون ع

الدماء والخراب، وبالتالي إبراز الوجه األخر لفرنسا التي اشتهرت بأنها موطن للعدالة والحریة و 

نسانیة التي مارستها وتمارسها ضد خالل رفع الغطاء عن سیاستها الالوهذا من  والمساواة،

  .)1(1830ذالشعب الجزائري من

الضغط على الجبال واألریاف دفع جماهیر المدن في خضم معركة التحریر لتخفیف _ 

  . فجماهیر المدن لم تكن قد رمیت بعد بكامل ثقلها في الحرب

  . م1957جانفي  28التحضیرات إلضراب الثمانیة أیام : المطلب الثاني

  :                                                          التحضیر لإلضراب في الجزائر_ 

تعلیمات روا أصدعلى فكرة إجراء اإلضراب  لجنة التنسیق والتنفیذ أعضاء بعدما اتفق      

إعداد منشور دعائي  إلىتبادر كل والیة أین  ،هلت الستة لشروع في عملیة التحضیر للوالیا

الوقت أن هذا نفس في  من ورائه، إلیهالهدف الذي ترمي و لن فیه عن اإلضراب الشامل تع

كما وجهت لجنة التنسیق  ،)2(المنشور سوف یتلوه منشور أخر یحدد بدایة اإلضــــــراب ونهایته 

وزعته على كافة الشعب الجزائري دعته في  )2أنظر الملحق رقم(والتنفیذ نداء في شكل بیان

یـــــها المواطنون من أیــــها الشعب المجاهد أ... « :هما جاء فی أهمو  لالستجابة لإلضراب العام

اإلضراب العظیم أسبوع الكفاح  ألسبوعتستعدون  وموظفین وفالحین ومحترفین، لتجار وعما

                              
 .90أدوات الدبلوماسیة أثناء الثورة التحریریة ، المرجع السابق ، ص  :حسن، بومالي أ )1( 

 . 62، 61، المرجع السابق، ص 1957جانفي  28إضراب : حسن، بومالي أ )2(
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واصبروا للمحنة وللبطش  ین،صمممضوا السلمي لألمة التي فاتها شرف الكفاح المسلح، فم

 إلى، رالنص إلىأنواع العذاب التي یسلطها العدو علیكم و نشد أزركم ونأخذ بأیدیكم وكل 

  .                            )1( » ...االستقالل إلىالحریة، 

مواز في  إلى إضراب )(الجزائرییناإلتحاد العام للعمال  أیضا دعت لجنة التنسیق والتنفیذو     

التي ، وقد تولت األمانة الثالثة لإلتحاد التحضیر له و )2(من جریدة العامل الجزائري 13العدد 

  ـ) 3(...مبارك الجیاللي علي یحي عبد النور، زیتوني عالل، : ضمت

الذین ینحدرون من المناطق الداخلیة  لجزائریینا العمال اإلتحاد دعىدد عوفي هذا ال      

  .   )4(والتعذیب االعتقال عدة الخضوع لعملیات ببلدیات إقامتهم من أجل وااللتحاقللعودة جماعیا 

راب أصدرت لجنة التنسیق والتنفیذ األوامر لإلتحاد العام ضالتحضیر لإل رودائما في إطا      

قامت بتوزیع  مناشیر على التجار من حیث للتجار الجزائریین بالعمل على تبني هذا القرار،  

أخي العزیز باسم اهللا وباسم الشعب أنت مدعو للمشاركة في اإلضراب  « :جاء فیهاأهم ما 

، وهذا لتقدیم  الدعم لمناقشة م1957جانفي  28 االثنینالعام لمدة ثمانیة  أیام  یبدأ یوم 

                                                                        . » (5) األمم المتحدةهیئة القضیة الجزائریة في 

                              
 .259ص ، 1958، 27، العدد1، ج"األولى لإلضراب الرهیب  الذكرى: " جریدة المجاهد ) 1(

)(  بقیادة عیسات إیدیر، وكان لإلتحاد دور جبار في مجال التجنید  1956فیفري42تأسس اإلتحاد العام للعمال الجزائریین

وٕابرام العالقات مع المنظمات المماثلة العاملة خاصة في البلدان الغربیة، وبذلك أصبح قادرا على تعبئة الجماهیر الشعبیة لتلبیة 

 .110المرجع السابق، ص : محمد العربي، الزبیري: أنظر .الوطني كما كان بالنسبة إلضراب األسبوع نداء جبهة التحریر

.7p14universitaires, 2007,Alger,,Office Publications  L’Algérie En guerre Mohamed, Teguia: )2(  

 .   183المرجع السابق، ص : لیلى، تیتة  )3( 

 .115س، ص .العربي، بینون، دار األمة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، د :تر ،الجزائرو تحررت : محفوظ، قداش )4(

 .294المرجع السابق، ص : إبراهیم، طاس)  5(
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كما قامت لجنة التنسیق والتنفیذ بتوجیه نداءات سریة عبر إذاعة الجزائر السریة        

.              )1( عامضراب الاإلاحتضان  إلىتدعو فیها الشعب الجزائري " صــــــوت الجزائر الحرة المكافحة "

اإلذاعة قامت لجنة التنسیق  توزیع المناشیر وتوجیه النداءات السریة عبر إلىإضافة بو  

  :                                        بتحضیرات أخرى لإلضراب یمكن حصرها فیما یلي

رعیة على مستوى المنـــــاطق  تشكیل لجان اإلضراب على مستوى الوالیات تساعدها لجان ف_ 

.                                                                              أربعة أشخاص في كل والیة إلىویشرف على العملیة مسؤولون من ثالثة  ،والنواحي والمدن

اإلذاعة   النقل، عمال الموانئ،: تشكیل لجان العمل لإلضراب داخل الهیئات الهامة مثل_ 

  ـ المسالخ، األسواق العامة وغیرها البرق والبرید، المصالح البلدیة،

تشكیل لجان على مستوى األحیاء، أین یشرف مسؤلوها على توزیع المؤونة التي یحتاجها _ 

            .)2(السكان خالل مدة اإلضراب العام

في اللجان اإلضراب باستخدام المقادیر الضروریة من  المسؤولین إلىإصدار رخصة _ 

التي یتعذر علیها اقتناء الحاجیات المختلفة  صندوق الثورة لتقدیم اإلعانات للعائالت المحتاجة،

                                                              .            )3(ألیـــــــام اإلضراب

.     )4(ب من بقیة مهامهم مؤقتا لیتفرغوا لإلشراف على التحضیرات لهیعفى مسئولو اإلضرا_ 

والمسبالت، وتم تكلیفها بزیارة البیوت لشرح أهداف  الفدائیاتتشكیل األفواج من الفتیات _ 

                              
 ،، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیةالمقاومة الجزائریة لسان حال جهة التحریر وجیش التحریر الوطني: وزارة اإلعالم) 1(

 .5، ص 1984 ،الجزائر

 . 62، المرجع السابق، ص 1957جانفي  28إضراب : حسن، بوماليأ ) 2(

 .389، ص 2007الجزائر،  مسعود، جناح ، دار القصبة للنشر،: تر ،مدینة الجزائر تاریخ عاصمة: العربي، إیشبودان )3(

 .167، المصدر السابق، ص )1957 ،1956(الجزائر عاصمة  المقاومة: بن خدة، بن یوسف) 4(
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اإلضراب ودعوة العائالت لتنفیذ أمر الجبهة في إنجاح اإلضراب مهما كلف من أضرار 

  .                                )1(اعدة خالل مدة اإلضرابمس إلىتسجیل األسر التي تحتاج و 

جنود جیش التحریر الوطني بنصب  إلىكما أصدرت لجنة التنسیق والتنفیذ األوامر       

تصعید النشاطات التخریب للمنشآت العسكریة و  ،لكمائن عبر أرجاء القطر الجزائريا

                                               .           )2(االقتصادیة لالستعمار الفرنسيو 

  :التحضیر لإلضراب في تونس و المغرب وفرنسا_ 

بقرار ) تونس، المغرب، فرنسا(قامت لجنة التنسیق والتنفیذ بإبالغ ممثلیها في هذه البلدان       

ة حافالصالتحضیر لإلضراب الشامل لمدة ثمانیة أیام، من خالل تنشیط حمالت الدعایة عبر 

حصص یومیة قصیرة  بث إلىإذاعة تونس والرباط  ، حیث دعت)(واإلذاعة والمناشیر

هذا تم تشكیل لجان في  إلىباإلضافة   ،)3(عن اإلضراب الشامل في الجزائر للحدیث مخصصة

.                                                                     )4(اإلضراب هذه البلدان على مستوى تجمعات الجزائریین للمساهمة في إنجاح 

                              
 . 10عبد المجید، سقاي وآخرون، المرجع السابق، ص  )1(

 .92، 91ص  المرجع السابق، ،لوماسیة أثناء الثورة التحریریة أدوات الدب: حسن، بومالي أ )2(

)(  تطلق المناشیر على المطبوعات التي سحبت على آلة السحب ثم تنشر في األحیاء حتى یطلع الناس علیها و من خاللها

یتم شرح قضیة من القضایا الوطنیة وهي تعتبر من الوسائل الدعائیة الهامة التي كانت تزعج السلطات االستعماریة الفرنسیة 

عبد : أنظر). بیان أول نوفمبر( 1954الذي وزع في لیلة الفاتح من نوفمبر وأشهر هذه المناشیر على اإلطالق المنشور 

، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر )1962، 1954(لمصطلحات الثورة الجزائریة المعجم الموسوعي: المالك، مرتاض

  .164، ص 2010التوزیع، الجزائر، 
 .168، المصدر السابق، ص ) 1957، 1956(الجزائر عاصمة المقاومة: بن خدة، بن یوسف) 3( 

  .19 المرجع السابق، ص: لونیسي وآخرون ـرابح،  )4(
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الوقت دعت لجنة التنسیق والتنفیذ الهیئات المغربیة والتونسیة لتنظیم    نفس في      

التجمعات وعقد االجتماعات وجمع التبرعات وٕارسال البرقیات المعبرة عن التضامن مع الشعب 

    .                          متحدة وشن إضرابات یومیة محدودةاألمم ال إلىالجزائري 

كما طلبت لجنة التنسیق والتنفیذ العمال الجزائریین بفرنسا بنشر قرارات اللجنة التنفیذیة  

الدولیة للتنظیمات النقابیة الحرة في صور مناشیر تتضمن شكوى ضد فرنسا لدى  لالتحادیة

  .    )1(مثلي األمم المتحدة بالتفاوض مع جبهة التحریر الوطنيمنظمة العمل الدولیة و تناشد م

بتنظیم  أیضا اإلتحاد العام للطلبة المسلمین الجزائریین لجنة التنسیق والتنفیذا ودعت      

، وذلك بمشاركة الطلبة المناهضین عامضراب الاإلكافة أرجاء فرنسا بمناسبة  عبر تجمعات

  . )2(اإلفریقیة الزنجیة والتونسیة والمغربیةلالستعمار والهیئات الطالبیة 

  

  

  

  

  

  

  

                              
 .169، 168المصدر السابق، ص  ،)1957، 1956( الجزائر عاصمة المقاومة: بن خدة، بن یوسف) 1(

 .328، ص 2010، دار المعرفة، الجزائر، 1،ج الجزائر بوابة التاریخ:  عمار، عمورة  )2(
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  .م1957جانفي 28سیر أحداث إضراب الثمانیة أیام :  المبحث الثاني

  .داخلیا م1957جانفي  28مجریات إضراب الثمانیة أیام : المطلب األول

ي  اطق القطر الجزائر انطلق اإلضراب في وقته المحدد وشمل منذ الیوم األول مختلف من      

السواء، حیث توقفت النشاطات المختلفة واعتصم  على في المدن والقرى وفي األریاف

أصبحت المدن والقرى أین المواطنون في منازلهم استجابة لنداء جبهة التحریر الوطني، 

، وتجلى هذا األمر أكثر في مدینة الجزائر التي سجلت )1(الجزائریة عبارة عن مدن میتة 

مل اإلضراب تقریبا كل القطاعات وهذا ما تأكده  المصالح الفرنسیة من استجابة واسعة إذ ش

  :اآلتیةخالل اإلحصاءات 

سجلت مدینة الجزائر حركة عادیة لوسائل النقل العمومي ولكن هذه المرة بالمستخدمین _ 

                                                                                                                                          . فقط األوروبیین الموجودین

  .من الموظفین الجزائریین لنداء اإلضراب %95تضررت المصالح اإلستشفائیة بعد استجابة _ 

  .%100المحالت التجاریة الجزائریة  كلها مغلقة بنسبة _ 

  .%100سبة المقاهي العربیة مغلقة بن_ 

  .% 98مشاغل ومخازن الحامة  مغلقة بنسبة _ 

  .%100المصالح اإلداریة لسكة الحدیدیة مغلقة بنسبة _ 

  .)2( %98من الغیاب أما االستغالل  %100مركز البرید و المواصالت _ 

                              
 .20المرجع السابق، ص : رابح، الونیسي وآخرون )1(

 .187، 186المرجع السابق، ص : لیلى، تیتة  )2(
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 Le "  لوموند هذه المشاركة العالیة لسكان مدینة الجزائر في اإلضراب كتبت صحیفة وعن      

 Monde"  تحت شمس...  « :من أهم ما جاء فیه"المدینة الصامتة  "الفرنسیة مقال بعنوان 

اإلضرابیة التي تدوم ثمانیة حملتها  االثنینساطعة شنت جبهة التحریر الوطني في صباح یوم 

  . » (1)...كما لو أنها ما تزال نائمة االثنینكانت المدینة تبدو في صباح یوم ، أیام

التجاوب الكبیر من قبل الشعب الجزائري في اإلضراب قامت السلطات  اونتیجة لهذ      

حركة، وذلك من خالل تحطیم  هذه الفرنسیة بجملة من األعمال القمعیة من اجل القضاء على

في نفس الوقت قام الجنود  أماكن عملهم، إلىأبـــواب المحــــالت الحدیدیة وأخذ العمال عنوة 

شوهدت موسیقى الفرقة التاسعة و ، جزائریینن بتوزیع السكاكر والحلوى على األطفال الالفرنسیی

كانت تعزف ألحانا مما یستخدم في القصبة وهي بكامل لباس المراسم و وهي تطـوف شوارع حي 

دوریات جنود  إلىباإلضافة  ، هذا)2(الشوارع إلىوذلك الجتذاب األهالي  التـــدریب العسكري،

كما كانت  ة من اجل بث الرعب واإلرهاب في أوساط المواطنین،دربحبة للكالب المالعدو المصا

في األجواء تحلق أسراب الطائرات بهدف ترویعهم، ولكن لم تفلح كل هذه الوسائل القمعیة في 

اإلرهاب بالصمت و إجبار المواطنین على مغادرة منازلهم فقد قابل المواطنین البطش 

القدامى في  لمحاربياالمسجلة في هذا الصدد أن أحد المواطنین من ، ومن المواقف )3(المخیف

أنت تشارك في  حتى :"الجیش الفرنسي داهم منزله ثالثة من ضباط الجیش وعندما سألوه بقولهم

  ـ " اإلضراب

  ". لقد خدمت فرنسا مدة ستة عشر عاما فكافأتني برتبة زبال:" أجابهم على الفور قائال

                              
ص   ،2010، دار هومة لطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 1957الثورة الجزائریة في الصحافة الدولیة : عبد اهللا، شریط )1(

50،51  . 

 .89، 88، ص 2010، دار الرائد للكتاب، الجزائر،  الثورة االستعمار الفرنسي في مواجهة: بسام، العسلي  )2(

 .69المرجع السابق، ص : عامر، رخیلة  )3(
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نهایته وهذا باعتراف ممــثلي  إلىصفوف الجزائریین منذ بدایته  وبذلك یكون اإلضراب قد وحد  

وكاالت األنباء ومراسلي الصحف األجنبیة في الجزائر، حیث یتفق جمیعهم أن نسبة المضربین 

توجیه نداء  إلىالسلطات الفرنسیة  كانت مرتفعة جدا مما اضطر ،الخ... إداریین وعمال من

  . )1(و المعامل اجل تسییر دوالیب اإلدارات المستوطنین من إلى عاجل

لقد كان اإلضراب  «:بقولها "France observateur " فرانس أوبسرفاتور وتؤكد ذلك صحیفة

سواء في اإلدارات العمومیة الرسمیة، مثل مصلحة  %90عاما وشامال بحیث بلغت نسبته 

مواصالت، أو في األسواق العامة سواء المركزیة أو البرید والسكك الحدیدیة و مختلف أنواع ال

   .... » (2)لالتي تبیع بالتفصی

  نزاعمتأكیدات الرسمیة نجح اإلضراب بال   ىإلفي الجزائر وبرغم  « ةكما تذكر نفس الصحیف

سواء في اإلدارات والمصالح الكبرى العامة كالنــــقل والمواصالت والبرید والبرق والـــــهاتف أو في 

  في وهران وتلمسان وسیدي بلعباس ومستغانم أغلقتو ...المجاالت التجاریة وأسواق الماشیة 

حیث خلت من أهلها وكذلك یقال عن المناطق  ،معظم المخازن وشمل اإلضراب قسنطینة

  . )3( » ...لمجاورة لها حیث كانت نسبة المضربین عالیة جداا

 " Reuter "رویتر ة لإلضراب ما جاء في تقریر وكالةوما یؤكد أیضا االستجابة الواسع      

 بإیعازبدأ الجزائریون إضرابهم العام عن العمل لمدة ثمانیة أیام، عمال  « البریطانیة التي نقلت

إال  كانت سائر المخازن بمدینة الجزائر مغلقة، االثنین یوم باحجبهة التحریر الوطني وفي ص

   وقبیل الضحى أجبرت القوات الفرنسیة التجار المضربین على فتح مخازنهم یدیره األوربیونما 

                              
 . 81، المرجع السابق، ص 1957جانفي  28إضراب : حسن، بوماليأ) 1(

  .20المرجع السابق، ص : ـرابح، الونیسي وآخرون) (2

،  دار الرائد للكتاب، الجزائر، 2ط علي الخنش،: تر ،)1961، 1960(لثورة الجزائریة والقانون ا: محمد، بجاوي ) 3(

 . 98، ص 2005
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  90%تدل األنباء التي وردتنا على أن المخازن المغلقة في مدن الجزائر الرئیسیة كانت بنسبة و 

 .» (1) ...غیر األوربیین لم یلتحقوا بمراكزهممن الموظفین من %75وأن 

 الوطني في إضراب كانت قوات جیش التحریر الجزائري وفي الوقت الذي كان فیه الشعب      

األعداء، وذلك  ىتشن هجومات عنیفة على مراكز العدو وتخوض معارك  طاحنة ومتواصلة عل

لنشاطات التخریبیة للمنشآت عید اتنفیذا لتعلیمات لجنة التنسیق والتنفیذ بنصب الكمائن وتص

بشن جیش التحریر في مقاطعة قسنطینة  ، حیث قام جنود)2(العسكریة واالقتصادیة الفرنسیة

ة من مع  فرقة مصفح ، وفي نفس المقاطعة  اشتبك المقاومین"شوفري" هجوم عنیف على قریة

قتل ضابط في رتبة ، حیث العدو فادحة في األرواح والعتادفكانت خسائر  جنود المظالت

رجال  وقد استطاع ،)طومسو(حجزت رشاشة ثقیلة من نوع جندیا فرنسیا و  12جرح و  )یوطنان(

النمامشة من إسقاط  طائرة عمودیة  فقتل ثالثة ضباط و جرح أربعة  ألوراساالتحریر في جبال 

لیغة أما في مقاطعة الجزائر فقد حصل اشتباك عنیف بین المقاومین والقوات الفرنسیة بجروح  ب

  . )3(خر وغنم المقاومون أسلحة مختلفةآجندي فرنسي وجرح عدد 23مقتل  إلىأدى 

والهجومات من بینها الكمین الذي  االشتباكاتكما شهدت مقاطعة وهران العدید من       

في جبل مكسي بسیدي بلعباس، وأسفر هذا  م1957هر فیفري نصب للقوات العدو في مطلع ش

  كما تم تدمیر خمسة شاحنات عسكریةالكمین على مقتل عدد كبیر من الجنود الفرنسیین، 

من م جنود جیش التحریر كمیة كبیرة ولقد غن نقیب،سیارة جیب على متنها ضابط برتبة و 

  . )4(قطعة 35األسلحة المختلفة وعددها 

                              
 .366المرجع السابق، ص : وآخرونمحمد، طالس ) 1(

 .329الجزائر بوابة التاریخ، المرجع السابق، ص : عمار، عمورة  )2(

 .9المرجع السابق، ص : وزارة األعالم ) 3(

 .47، ص 1987، 1422، العدد جریدة المجاهد، " طریق الیومتضحیات األمس مشاعل : " حسن، بوماليأ )4(
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قد حقق إجماعا وطنیا بأن وحد كلمة  1957جانفي  28وبذلك یكون إضراب الثمانیة أیام 

 وجیش التحریر وأثبت من جدید للعدو الفرنسي التفافه حول جبـــهة التحـــــریر الشعب الجزائري،

  .الوطني

  .خارجیا م1957جانفي  28یام  أمجریات إضراب الثمانیة  : المطلب الثاني 

  :ضراب في تونس و المغرب األقصىوقائع اإل_ 1

  :في المغرب األقصى_ أ

صدى واسع في المغرب األقصى، حیث  م1957جانفي  28لقي إضراب الثمانیة أیام       

من  م1957جانفي  31أعلنت المنظمات الوطنیة إضرابا عاما رمزیا لمدة ساعة یوم الخمیس 

الساعة السادسة مساءا تضامنا مع الشعب الجزائري في حربه ضد  إلىالساعة الخامسة 

حیث أغلقت  االستعمار الفرنسي وقد استجاب الشعب المغربي لهذا النداء استجابة كاملة،

.                                                                  )1(المتاجر والمقاهي وتعطلت حركة السیارات بكل أنوعها

كما شن العمال المغاربة عن طریق إتحادهم إضرابا من اجل دعم الثورة الجزائریة       

األقصى واعیة تمام  المغرب الفرنسیة أن الطبقة العاملة في االستعماریةوٕاشـــعار السلطات 

لى وقد استجاب الجمیع لهذا الوعي بالقضیة الجزائریة التي تعتبر بالنسبة لهم قضیتهم األو 

إرسال  إلىاإلتحاد جمیع فروعه  ى، في نفس الوقت دع)2(اإلضراب الذي عـــــم مدینة الرباط

                              
 .8المرجع السابق، ص : وزارة اإلعالم  )1(

 ص ،9200 ، دار الحكمة للنشر، الجزائر،ط.، د)1962، 1954(المواقف العربیة من القضیة الجزائریة: مریم، الصغیر )2(

160 ،161.  
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ألمم المتحدة وقام بتعبئة جماهیریة مستمرة في ا إلىالتأیید للثورة الجزائریة  برقیات من لسی

                                                                                             . )1(شكل في شكل مهرجانات تحیى على مدار السنة

طوان مهرجان كبیر حضره جمع كبیر من یت مدینة أقامت نساء بمناسبة اإلضراب العامو       

مدینة ب التحریر الوطني لجیشجانب حضور فرع النساء الجزائریات التابع  إلىالنسوة المغربیات 

األمین العام لهیئة األمم  إلىفي ختام هذا المهرجان قامت المجتمعات بإرسال برقیة و ، ــنجةط

المتحدة أعربن فیها عن معاناة الشعب الجزائري  بفعل سیاسة الظلم المسلطة علیه  من قبل 

الفرنسي، كما تم إنشاء لجنة متكونة من النساء المغربیات أوكلـــت لها مهمة جمع  االحتالل

  . )2(ت لفائدة الثورة التحریریة الجزائریةالتبرعا

  :                         في تونــــــــس_ ب 

 إلىإضراب عاما  م1957جانفي  30أعلن الشعب التونسي صبیحة یوم األربعاء       

الحــــــــــزب  (استجابة لنداء المنظمات القومیة و لنهار تضامنا مع الشعب الجزائري منتصف ا

 اإلتحاد العام التونسي للصناعة  اإلتحاد العام التونسي للشغل، دستوري التونسي،الحر ال

  . )3()التجارة اإلتحاد القومي للمزارعینو 

حیث قررت أن یكون یوم  وأكدت هذه المنظمات تأییدها للقضیة الجزائریة باألمم المتحدة،

  .ن العملة العامة یوما لإلضراب العام عیعرض القضیة الجزائریة في الجمع

  خروج عدد كبیر من التونسیین  م1957جانفي  30في یوم  شهدت تونس كما      

ة الجزیر كانوا حاملین ألعالم أقطار شمال إفریقیا واخترقت المسیرات شوارع باب  الجزائریینو 

                              
  ،للنشر والتوزیع ، دار بوسعادة 2،ج )1945،1962(في دعم الثورة الجزائریة دور بلدان الغرب العربي: عبد اهللا، مقالتي) 1(

 .203س، ص .د ،الجزائر

 . 179المرجع السابق، ص : السبتي، غیالني) 2(

 .8المرجع السابق، ص : وزارة اإلعالم) 3(
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اء باستقالل الجزائر وبین وباب الجدید و باب منارة وغیرها، وكانت الهتافات مختلطة  بین الند

وخالل مدة اإلضراب أیضا أعلن المعتقلون ، )1(زعماء المغرب الكبیر زعمائها وبحیاة اء الند

  .)2(تضامنا مع شعبهم المكافحو  بتونس إضراب الجوع أسوة بإخوانهمالجزائریون 

والدعم التونسي للقضیة الجزائریة  لم ینحصر فقط  في تأیید  المنظمات القومیة بل تعداه       

افة التونسیة التي لعبت دور كبیر في رفع معنویات الشعب الجزائري، ففي هذا لیشمل الصح

فقدت السلطات  « :التونسیة مقال افتتاحي كتبت فیه " الصباح " الصدد نشرت صحیفة 

ع حصوله ثم األمل في تحطیم اإلضراب بعد أن استعملت جمیع  الوسائل لمن االستعماریة

  . ... » إلحباطه بعد إعالنه

الثمانیة أیام كاملة، وقد  بنشر تفاصیل عن إضراب" المالحظ "  صحیفة هتها قامتمن ج

  .)3(دعمت استطالعها بالصور الحیة عن األوضاع في الجزائر العاصمة

  :وقائع اإلضراب في فرنسا_ 2

احتضن المهاجرین الجزائریین بفرنسا اإلضراب العام منذ الیوم األول من انطالقه حیث       

ائیات الصادرة عن معتبرة في المشاركة الجماعیة في أوساطهم وتشیر اإلحص سجل نسبة

أن نسبة المشاركة قد بلغت في الیوم األول من  )(لتحریر الوطني بفرنسااتحادیة جبهة ا

                              
 .371، 337، ص 2009الجزائر،  وزیع،، دار السبیل للنشر و الت1، جالتونسیون والثورة الجزائریة: حبیب، حسن اللولب )1(

 .8المرجع السابق، ص : وزارة اإلعالم  )2(

  .137، المرجع السابق، ص )1962، 1954(المواقف العربیة من القضیة الجزائریة : مریر، الصغیر )3(

)(  بوعزیز السعید محمد بجاوي ، : تتشكل من  1957غایة منتصف  إلى 1956كانت االتحادیة الجزائریة بفرنسا مابین سنة

و لقد تركزت مهامها على تأطیر الجالیة المهاجرة وجرها إلى صف  الخ،...الطیب بولحروف، أحمد بومنجل وأحمد طالب 

حسیس الرأي توتجنید العمال الجزائریین في معركة التحریر بكل ما یملكونه من طاقات بشریة و مادیة، و  جبهة التحریر الوطني

 :أنظر. ألحزاب والقوى التقدمیة  المعادیة لالستعمار بمشروعیة نضال الشعب الجزائري وعدالة قضیتهالفرنسي من خالل ا العام

 . 546، 545 المرجع السابق ص: عمار، بوحوش
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 وقد استمرت% 80، وبلغت في الیوم الثالث %75و بلغت في الیوم الثاني % 40اإلضراب 

رغم حركة االعتقاالت الشاملة والتفتیش ومضاعفة الرقابة في ، اإلضرابالنسبة لبـــــاقي أیــــام 

  . )1(في المدن الفرنسیة الرئیسیة" بأحیاء شمال اإلفریقیین"األحیاء المسماة 

)( وبهدف عرقلة حركة اإلضراب قامت الحركة الوطنیة الجزائریة      
بفرنسا بتوجیه نداء لكل  

أعلن المناضلون .. .لشعب الجزائري أیها ا « :ما جاء فیه  الجزائریین بمقاطعة اإلضراب أهم

الذي یواصلون فیه قتل وتصفیة المناضلین  وقتلقاهرة عن اإلضراب في الالمزیفون من ا

إن الحركة الوطنیة الجزائریة هي وحدها التي تملك الوسائل ...الحقیقیین باسم القضیة الجزائریة 

أیها الشعب الجزائري إن جبهة التحریر ...ـة الجزائریة إلیقاف من یتعدى على شـرف األمــــ

 اب إلسستفادة من تعبكم ومن سخطكمالوطني تبرم صفقة على حیاتكم، بدفعكم نحو اإلضر 

نفس الوقت قررت في . )2(... » ریهدد وحدتنا ویعرض اقتصادنا للخطإن هذا اإلضراب ...

 24لمدة  م1957جانفي  28ي یوم شن إضراب باسمها حددته ف الحركة الوطنیة الجزائریة

اإلضراب بالفشل لغیاب  رة مناضلیها على التحمل وكلل هذاساعة، وذلك لقلة ثقتها في قد

                          .)3(التأیید الشعبي والمساندة من طرف العمال الجزائریین بفرنسا

                              
  ،2009 ، عالم المعرفة للنشر، الجزائر،1ج ،)1962، 1954(من وثائق جبهة التحریر الوطني الجزائریة: یحي، بوعزیز )1(

 .130ص 

)(  عد حل السلطات االستعماریة لحركةبزعامة مصالي الحاج وذلك ب 1954تأسست الحركة الوطنیة الجزائریة في دیسمبر 

ي                    الت الوطنير ة تحت قیادة جبهة التحریفعل عن اندالع الثورة التحریری انتصار الحریات الدیمقراطیة وجاءت هذه الحركة كرد 

حول ، الملتقى الوطني تطور الحركة الوطنیة الجزائریة وتفسیرها: دحمان، تواتي: أنظر. تعتبر المنافس السیاسي والعسكري لها

منظمة  منشورات ،2005أفریل 25 ـ 24 المنعقد بوالیة البلیدة، لحركات المناوئة للثورةإستراتیجیة الثورة في مواجهة ا

   .127، ص 2007المجاهدین، 
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم في )1962، 1954(الحركات الجزائریة المضادة للثورة: معة، بن زروالج) 2( 

 .171، ص 2012 ــ 2011باتنة،  المعاصر،و التاریخ الحدیث 

: تر ،)1962، 1954(لوطني داخل التراب الفرنسي الوالیة السابعة التاریخیة حرب جبهة التحریر ا: علي، هارون )3(

 .339، ص 2007دار القصبة للنشر، الجزائر، :الصادق، عماري وآخرون
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جبهة التحریر الوطني بإفشالها إلضرابها بسبب سیاسة  واتهمت الحركة الوطنیة الجزائریة      

 28العمال والتجار الجزائریین بمقاطعة إضرابها المحدد في  إلىمناضلیها بفرنسا بتوجیه نداء 

  .)1(م1957جانفي 

ومن خالل ما سبق یمكننا القول أن اإلضراب العام لقي تجاوب كبیر من قبل الجالیة       

  أعلنوا دعمهم للثورة التحریریة الذین العربي لخارج وبلدان المغربالمتواجدة باالجزائریة 

  .لجزائریة في هیئة األمم المتحدةتأییدهم للقضیة او 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                              
 .171المرجع السابق، ص : جمعة، بن زروال )1(
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 28إضراب  الثمانیة أیام السلطات االستعماریة من ردود أفعال :  حث الثالثبالم

  .م1957جانفي 

  .اإلضراب  قبل  انطالقهالعدو  الفرنسي  إلفشال مناورات : المطلب األول 

جـــانفي 11الفرنسیة في بدایة  االستعماریةالسلطات  إلىبمجرد وصول أخبار اإلضراب       

عمدت التخطیط إلفشاله قبل انطالقه باستخدام مختلف الوسائل والطرق، بقیامها ، م1957

  :التالیةجراءات باإل

لتقلد إذاعــة "  زائر الحرة المجاهدة صوت الج" إنشاء إذاعة سریة  مزیفة أطلق علیها اسم _ 

التي هي إذاعة جبهة التحریر وجیش التحریر الوطني، حیث " صوت الجزائر الحرة المكافحة"

المزیفة  تذیع  أوامر متناقضة تماما مع أوامر جبهة التحریر وجیش " الكوست " كانت إذاعة 

 مناورة استعماریة فرنسیة یجب التحریر الوطني، إذ  تؤكد أن اإلضراب الذي سیشن ما هو إال

  . )1(إحباطها

بطبع  مناشیر مزیفة تحمل صورة العلم الوطني الجزائري   ةقیام مصالح الدعایة االستعماری_ 

وكتب  في أعالها جبهة وجیش التحریر الوطني، من بینها المنشور التالي الذي كتب باللغة 

الجزائریین باسم جبهة وجیش  )(Lacoste Robertروبیر من خالله الكوست رالعامیة یحذ

ردوا بالكم حاذروا  « : ، مما جاء فیه)2(الفرنسي االستعمارالتحریر الوطني من الوقوع في فخ 

نفوسكم المستعمرین یحبوا یغلطوكم، ردوا بالكم مثل وهران وبجایة الحكومة تحاول وتخدم باش 

                              
 .20المرجع السابق ، ص : رابح، الونیسي وآخرون  )1(

 .67،  المرجع السابق، ص1957جانفي  28إضراب : حسن، بومالي أ )2(
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یضربونا ضربة قاسیة  هذا الشيء غیر باش یكشفونا و یقبضونا و تبطلوا الخدمة وتعملوا لقریف

  .  » (1) ـ ـ ـ فضیعة

قامت قوات العدو الفرنسي بإلقاء مناشیر بواسطة طائرات الهیلكوبتر تدعو فیها السكان بعدم _  

  .)2(االستجابة لإلضراب

ل نهار تقوم قام أیضا الجیش الفرنسي بعملیات تمشیط  شاملة وسخرت دوریات تعمل لی_  

  .)3(بتوجیه نداءات للسكان كي یمتنعوا عن االستجابة لإلضراب

أذاعت السلطات االستعماریة  في مقاطعتي وهران وقسنطینة بالغات رسمیة هددت من   _  

  .)4(خاللها الذین سیضربون تهدیدا یحمل صیغة تسلیط أقصى العقوبات علیهم

والقریة  مدینة كل مال والموظفین الجزائریین فياستدعت اإلدارة االستعماریة التجار والع_ 

  . ات القاسیة في حالة تنفیذهم لهحذرتهم من إتباع اإلضراب، وهددتهم في نفس الوقت بالعقوبو  

من عملیات  )(Massuالجیش الفرنسي بعاصمة الجزائر بقیادة الجنرال ماسو فكثكما _ 

  ـ )5(التمشیط واالستنطاق وقام بمحاصرة أحیاء المدینة ومنها حي القصبة 

لكن كل هذه األسالیب والمناورات التي اتخذتها السلطات االستعماریة الفرنسیة للقضاء       

بحیث سجل اإلضراب كما تم ذكره مشاركة  على حركة اإلضراب في المهد لم تجدي نفعا،

 .ري مرتفعة من قبل الشعب الجزائ

                              
 .3المرجع السابق، ص : وزارة اإلعالم )1(

 .53 المرجع السابق، ص: عبد اهللا، شریط  )2(

 .298المرجع السابق، ص : إبراهیم، طاس )3(

 .67، المرجع السابق، ص 1957جانفي  28إضراب : حسن، بومالي أ )4(

 .185المرجع السابق ، ص : لیلى، تیتة ) 5(
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  .بالقمع والتعذیأسالیب : الثاني المطلب

  :القمعأسالیب _ 1

بشل حركة مختلف النشاطات  م1957جانفي  28إضراب الثمانیة أیام نتیجة لما حققه       

مدن میتة خالیة من السكان بشهادة  إلىاالقتصادیة واإلداریة وغیرها، إذ حول المدن الجزائریة 

هذا الوضع اتخذت السلطات االستعماریة الفرنسیة عدة إجراءات ٕازاء و  الصحف الفرنسیة نفسها،

جهنمیة تبعد كل البعد عن القیم اإلنسانیة ضد المواطنین الجزائریین العزل ومن بین هذه 

  : یلي اإلجراءات الوحشیة ما

  : استخدام مكبرات الصوت_ أ

األحیاء العربیة  كانت سیارات البولیس الفرنسي المجهزة بمكبرات الصوت تطوف حول      

)1(أماكن عملهم إلىتطالب المضربین بفتح الدكاكین والعودة 
ومن أهم العبارات  ،)3أنظر الملحق(

التي كان ینادي بها جنود االحتالل أثناء تجوالهم بالشوارع  الجزائریین والتي كانت تحمل أحیانا 

  .ألفاظ اللین و أحیانا أخرى ألفاظ التهدید 

  ... .طرق ال تأمنوهمهؤالء قطاع ال..._ 

  ... . إنهم یریدون لكم الهالك..._ 

  ... .أعمالكم إلىعودوا ... _ 

  .)2(...ة أن تفعل بكم ما تریدر فرنسا قاد... _ 

  

                              
 .53المرجع السابق، ص: عبد اهللا ، شریط ) 1(

 .  14ص المرجع السابق، : وآخرون د، سقايعبد الحمی )2(
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  :اقتــــحام البـــــیوت _ ب 

أثناء  )(Massuمن األعمال القمعیة التي قامت بها القوات الفرنسیة بقیادة الجنرال ماسو      

 منازل الجزائریین ات ثم شرعت تداهم األحیاء العربیة باألسالك الشائكة والدباب تطویق  اإلضراب

الصغار و  الشیوختحطم أبوابها وتبعثر األثاث والمتاع وتخرج الناس منها، فكان الجنود یدفعون و 

  .)1(الخارج لیرغموهم على إحداث حركة مفتعلة إلىوالكبار 

فرنسیین یسألون كل األفراد المتواجدین في المنزل دون في نفس الوقت كان الجنود ال      

فالجزائریون في هذه  ،التمییز في ذلك بین الصغیر والكبیر المرأة والرجل عن سبب إضرابهم

الحالة أصبحوا كلهم ثوار في نظرهم مستعملین اللین حینا والقسوة والضرب أحیانا أخرى لكسب 

  .)2(أماكن عملهم إلىالعودة المعلومات وترهیب السكان وٕاجبارهم على 

  : فتح  الدكاكین والمحالت التجاریة _ ج 

في خضم أحداث اإلضراب التي روعت الفرنسیین قصد جنود العدو بیوت أرباب       

المحالت التجاریة الذین یعرفون عناوینهم وتم أخذهم تحت الضرب الشدید إلیها وأجبروهم على 

  .نواع التعذیب بداخلهاالبقاء فیها بعد أن أذاقوهم أشد أ

أما بالنسبة  للتجار الذین ال یعرف العدو عناوینهم  فقد أمر بتكسیر أبواب محالتهم باستخدام 

)3()جنرال موتورز كوربوریشن( GMCالشواقیر والمطارق وبواسطة سیارات
  . )4أنظر الملحق (

عملیة اقتحام  التي وصفتاإلسبانیة  "Madrid "  وهذا األمر تؤكده جریدة مدرید      

إن الدیمقراطیة  الفرنسیة قد اخترقت ... « :المحالت التجاریة ومن أهم ما جاء فیهاو  الدكاكین

                              
 .75 ، المصدر السابق، ص)1957، 1956(الجزائر عاصمة المقاومة:  بن خدة، بن یوسف) 1(

 .15 المرجع السابق، ص: ، سقاي وآخرونعبد الحمید )2(

 .77 ، المصدر السابق، ص)1957، 1956(الجزائر عاصمة المقاومة: بن خدة، بن یوسف) 3(
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قانون الشاقور الذي هو عبارة عن قیام جماعة من رجال المظالت بفتح كل متجر إسالمي 

العاصمة إن نصف حوانیت الجزائر  عنوة مستعملین الشواقیر التي تمكنهم من تكسیر األقفال،

  . » (1) ...فتحت عنوة

هذه التصرفات التي قام بها الجنود الفرنسیین ضد التجار الجزائریین لم تجدي نفعا لكن       

منازلهم بمجرد ذهاب القوات الفرنسیة مما كان یزعج الجنود  إلىحیث كان التجار یعودون 

  .    )2(یةالوحشو الفرنسیین كثیرا و یجبرهم على مضاعفة العملیات القمعیة 

  :نهب الدكاكین و المحالت التجاریة_ د  

عندما تم فتح أبواب الدكاكین والمحالت بالقوة من طرف الجنود الفرنسیین ظلت مفتوحة       

  العسكریین  حیث تم مشاهدة، )3(إلیها دخوليبدون أصحابها أمام المارة الذین كانوا أحرار في 

، في نفس الوقت دون حیاء أو حرج التجاریة ع المحالتوهم ینهبون سل األوروبیینوالمعمرین 

قام جنود الجیش الفرنسي بتخریب الدكاكین وتبذیر ما بها من السلع ومنتجات انتقاما من 

وذلك بعد أن  ، )4(أصحابها الذین استجابوا ألوامر جبهة التحریر الوطني بتنفیذ أمر اإلضراب 

من  ىة دعالنهب بتوجیهه نداء عاجل بواسطة اإلذاععملیة  (Massu)الجنرال ماسوأباحة لهم 

نهب بضائع دكاكین والمحالت التي یشارك  إلىخالله سكان الجزائر من مختلف الجنسیات 

إذا وقع اإلضراب فإن جمیع المتاجر ستفتح بالقوة ... « :أصحابها في اإلضراب ومما جاء فیه

                              
 .  77، 76 ص ، المرجع السابق،1957جانفي  28إضراب : ، بوماليحسنأ )1(

 .16المرجع السابق، ص : عبد الحمید، سقاي وأخرون )2(

 .5المرجع السابق، ص : وزارة اإلعالم) 3(

بل بصفة مس 1956التحریریة في  ببسكرة ، التحق بالثورة 1941سبتمبر  4مقابلة مع المجاهد موساوي محمد من موالید )  4(

 .صباحا بمنظمة الجاهدین، بسكرة  09: 30على الساعة  2015أفریل  19األحد 
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میع أصحاب المتاجر أنه إذا فتحت جلدخول إلیها بحریة، وتعلم حتى یتمكن الجمهور من ا

  .  » (1)...مضمون ن أمن البضائع المستودعة بها غیرأبواب المتاجر بقوة فإ

  :أماكن عملهم إلى ةنقل العمال عنو _ و

من األعمال الدنیئة التي قام بها جنود المظالت أیضا خالل مدة اإلضراب اقتحام  بیوت       

لذین كانوا فیها من الرجال مكدسین إیاهم فوق بعضهم  الجزائریین بكل وحشیة ویخرجون كل ا

  البعض في شاحنات عسكریة وتحت وابل من الشتم والضرب بأعقاب البنادق والعصي

مكان عمل بشكل  أي األرجل، وكانوا یوجهون حمولتهم في أي اتجاه نحو أي مصلحة أوو 

  .    )2(عشوائي من أجل هدف واحد وهو القضاء على اإلضراب

  :التعذیبأسالیب _ 2 

بحیث تفنن جنود  إزاء استجابته إلضراب الثمانیة أیام، ثمنا غالیا دفع الشعب الجزائري      

في تعذیبه بشتى األسالیب والوسائل الرهیبة والغریبة في  (Massu)المظالت بقیادة الجنرال ماسو

التعذیب  إلىفمن أحواض الماء القذر  بعض األحیان والتي ال یتصورها العقل البشري،

باألسالك الكهربائیة المثبتة في األذان وأماكن حساسة من جسم اإلنسان، وكان األمر مطبق 

على المرأة والرجل على حد سواء، حیث كان الجنود یقومون بفتح بطون األمهات الحوامل كل 

                                                 .                            )3(ذلك لیطفئوا غلیلهم ویرعبوا أبناء الشعب الجزائري

التعذیب على الجزائریین الكولونیل  همةالجالدین الذین كانوا یمارسون مومن بین أكبر        

هو المشرف على تنسیق  و االستعالماتالذي كان على رأس مصلحة  )(Trinquierنكياتر 

                              

, pLivre, Alger,1987 ,Entreprise Nationale De De La Bataille L’Alger Huit Jours: Djilali, Sari) 1( 

49.  

 . 50 ، ص2007منشورات دحلب، الجزائر، ط،.، دالمهمة المنجزة من أجل استقالل الجزائر: سعد، دحلب  )2(

 .15المرجع السابق، ص  :عبد الحمید، سقاي وآخرون )3(
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الذي أكد ممارسته  ،)Godard) ()1غودارعقید المعلومات بمساعدة ال استغاللعملیات التعذیب و 

أسالیب العمل التي  إلىنحن مجبرون بموجب هذا العمل على اللجوء ...« :للتعذیب حیث قال

توصف بأسالیب الشرطة فال مجال لالغتیاظ من هذا مادام الهدف األسمى لهذا الكفاح و هو 

  .         )2( » ...تحطیم الخصم

الذي  )(Aussaresses paul Louisومن أشهر الجالدین أیضا الرائد أوساریس بول لویس      

 مجموعة من صف الضباط مهنتهم تنفيكان من قدماء حرب الهند الصینیة والذي ترأس 

سم البدالت عروفة باممنسق الفرقة ال(Léger) النقیب لیجي إلىإضافة  ،)3(عملیات القتل السریة

.                                              ین الثالثةیي صفوف فرقة المظلیین الكولونیالضابط المخابرات ف (Allaire) ریب ألیالنقو  الزرقاء

وعملیات التعذیب كانت تمارس في أماكن متعددة مثل الفیالت ومن أشهرها فیلة       

 لیةظالتي كانت تابعة للفرقة الم" وريسا"وكذلك المؤسسات التعلیمیة من بینها مدرسة  "سیزیني"

تم  ، كما)4(وأیضا مركز الفرز باألبیار بالجزائر )(Bigeardالثالثة تحت إمرة الكولونیل بیجار

إلیواء  العسكریة لم تعد كافیة المراكز مراكز تعذیب بسبب أن إلىتحویل المالعب الریاضیة 

ت بكل ملعب وسائل التعذیب جمیع المواطنین المقدر عددهم بالعشرات اآلالف حیث جعل

، ولم تكتفي القوات الفرنسیة بهذا القدر بل قامت بنقل وسائل )5(المعروفة كالكهرباء والماء

أبشع أنواع التعذیب  إلىبیوت المواطنین، حیث یتعرض أفراد األسرة  إلىالتعذیب اإلجرامیة 

، )6(ى مرأى من أفراد عائلتهلساعات طویلة وكان الكثیر منهم یلقى حتفه في منزله وعل واإلهانة

                              
 .115، 114 ، المصدر السابق، ص) 1957، 1956(الجزائر عاصمة المقاومة: بن خدة، بن یوسف  )1(

 .135المرجع السابق، ص : رافائیال، برانش )(2

 .31المرجع السابق، ص : لي، العربيالغا )3(

 .110، المصدر السابق، ص )1957،  1956( عاصمة المقاومةالجزائر : بن خدة، بن یوسف )4(

 .16المرجع السابق، ص : عبد الحمید، سقاي  وآخرون )5(

 .299المرجع السابق، ص :  إبراهیم، طاس )6(
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شهادته حول التعذیب أثناء فترة اإلضراب  ر الطاه وفي هذا الصدد یروي أوصدیق

أین تكالب علّي ... اقتحم جنود المظالت منزلي  م1957فیفري  4 االثنینبتاریخ « :قائال

بعقب مسدس ضربا على الرأس حتى تمزق جلد رأسي في أماكن عدة  الجالد وانهال عليّ 

                                                                              ـ  » (1)...وبدأت اشعر بالوهن

وعملیات التعذیب هذه كانت مدعمة من طرف السلطات السیاسیة المدنیة وبتواطؤ من       

من المعمرین الغالة، حیث وجد فریق التعذیب المساندة المادیة والمعنویة شریحة واسعة 

ومنحتهم لهم صالحیات تجاوزت الصالحیات الممنوحة للهیئات الحكومیة نفسها وهذا باعتراف 

الكوست ص ین الفرنسیین وباألخیاسیالس إن ...« :الذي قال )(Massuالجنرال ماسو

 كانوا على علم بما كان یحدث في القسم العاشر للمظلیین باألبیار )Lacoste Robbert(روبیر

ه و لیس كانت مسؤولیة نظام بكاملفاللیونة و نوقف التعذیب  إلىإال أنهم لم یطلبوا منا أن نلجأ 

                                                                       .)2( » ...ةمسؤولیة المؤسسة العسكری

اإلجرامیة المطبقة في  في المقابل كان هناك الكثیر من الفرنسیین الرافضین لهذه العملیات      

هم سمعة فرنسا األخالقیة، ومن بین الصحف الفرنسیة التي التي شوهت حسب رأیو   الجزائر،

في  لها صدر لتيا" Témoignage chrétien"تیموانیاج كرتیان حول هذا الموضوع یومیة تكلمت

نحن متأسفین عن ما یحدث خاصة ما ... « :مقاال من أهم ما جاء فیهم 1957منتصف فیفري

  .                        » ...تعلق بإدانة الكرامة اإلنسانیة و نرى الفرنسیون یمارسون البربریة النازیة 

                              
 . 569، ص 2003معهد الهوقار، جنیف، ، تحقیق عن التعذیب في الجزائر: منتدى باحثي شمال إفریقیا)  1(

  .314 ـــ 312جع السابق، ص ـــ ص المر : العربيالغالي،  )2(
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إذا كان شرف ...« :مقاال كتبت فیه " Esprit" ريبوفي هذا الصدد أیضا أصدرت جریدة إیس

 إلىفإن فرنسا بدون شرف ألن المئات من الجزائریین یتعرضون یومیا  فرنسا مرتبط بتعذیب،

  .                                                                 »(1)  ...التعذیب في كل مكان 

والوحشیة من تخریب المحالت وتحطیم أبوابها  هذه األسالیب والوسائل القمعیةكل لكن       

القضاء على استطاع ونهب محتویاتها، وانتهاك أعراض النساء والتعذیب والتقتیل الجماعي 

 .)2(فإرادة الشعوب ال تقهر إذا عزمت والشعب الجزائري كان عازما ،اإلضراب

  

  

      

                              
 ، ص2010 ، دار الحكمة للنشر، الجزائر،)1962، 1954(جرائم فرنسا االستعماریة في الوالیة الرابعة: رشید، الزبیر )1(

73، 75. 

 . 99، ص 2005، دار الفجر، الجزائر، من وحي أول نوفمبر :محمد الشریف، عباس)  2(
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على  المهمةو  اإلیجابیة م العدیدة من اآلثار1957جانفي 28إضراب الثمانیة أیام خلف      

إلى جانب بعض السلبیات التي أفرزها وتركت بصمتها على الثورة  والخارجي الصعیدین الداخلي

لتي اتخذتها السلطات االستعماریة إلفشاله والقضاء ا لطرق اإلجرامیةرغم كل الوسائل وا وذلك

  .علیه

  .انعكاساته داخلیا: المبحث األول

  .انفراد جبهة التحریر الوطني في تمثیل الشعب الجزائري: المطلب األول

لوطني م مكانة وسمعة جبهة التحریر ا1957جانفي  28عزز إضراب الثمانیة أیام       

، حیث أثبت مرة أخرى التفاف الشعب حولها فكان عبارة عن استفتاء وطني عبر وخارجیاداخلیا 

، وبذلك أصبحت )1(من خالله الشعب الجزائري عن ثقته المطلقة فیها كممثل شرعي ووحید له

ه جبهة التحریر الوطني القوة السیاسیة الوحیدة التي التف الشعب حولها لتحقیق آماله وطموحات

في نیل االستقالل واسترجاع السیادة الوطنیة، وجاء هذا النصر لما حققته الجبهة في المیدان إذ 

  :نجحت في

  .القضاء على النفوذ الشخصي ألي فرد بإقرار مبدأ القیادة الجماعیة_ 

وضوح الهدف فالغایة المنشودة هي االستقالل الوطني والوسیلة هي الثورة للتدمیر الحكم _ 

  .رياالستعما

توحید أبناء الشعب الجزائري وتجنیده للكفاح ضد العدو المشترك، ألن تحریر الجزائر هو _ 

  .)2(عمل یقوم به جمیع الجزائریین ولیس عمل فئة واحدة من أبناء الشعب الجزائري

                              
 .87، المرجع السابق، ص 1957جانفي  28إضراب : حسن، بوماليأ )1(

  .400، 399المرجع السابق، ص : عمار، بوحوش) 2(
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كما أن جبهة تحریر الوطني استطاعت بفضل اإلضراب العام تحویل أنظار الجالیة       

شكل نهائي وذلك ما رفع من شأنها وبوأها مكان الریادة في فرنسا وأوروبا، إذ المهاجرة إلیها ب

تمكنت من إسقاط القناع عن الحركة الوطنیة الجزائریة التي حاولت عرقلة اإلضراب بفضح 

سیویة في األمم المتحدة فانجلت الحقیقة وبرز للعیان من هو أزاعمها ومغالطاتها للجنة األفرو م

الثورة الجزائریة فعال وهكذا ذاع صیت جبهة التحریر الوطني على الصعید  الطرف الذي یقود

  . )1(الدولي وفرضت نفسها زعیمة من غیر منافس

، فإن كان ()المستدیرة مائدةفي نفس الوقت نجحت الجبهة في القضاء نهائیا على فكرة ال      

" بمختلف االتجاهات" الفرنسیون یریدون أن یفاوضوا فلم یعد هناك مجال لما كانوا یسمونه بـــ

كالحزب الشیوعي والحركة الوطنیة الجزائریة، وأن المفاوضات لن تكون سوى مع الممثل 

  . )2(الشرعي والوحید وهو جبهة التحریر الوطني و لم یعد لفرنسا خیار آخر إال التفاوض معها

باإلضافة إلى هذه اإلیجابیة هناك العدید من االیجابیات األخرى التي حققها إضراب       

  : الثمانیة أیام على الصعید الداخلي نذكر منها

تزكیة الشعب وجماهیر المدن بصفة خاصة لمطلب االستقالل، وفي ذلك ضربة قاسیة  _ 

ئیة بین النظام االستعماري الفرنسي وبین فئات لمقولة الجزائر الفرنسیة فترسخ مبدأ القطیعة النها

  .)3(الشعب الجزائري

                              
 .96، المصدر السابق، ص )1957ـ، 1956(المقاومةالجزائر عاصمة : بن خدة، بن یوسف)  1(

)(  تعني مشاركة كل من جبهة التحریر الوطني والحركة الوطنیة الجزائریة والحزب الشیوعي في التفاوض مع السلطات

المرجع : وآخرون عبد المجید، سقاي: أنظر. المستطیلةمائدة تحریر الوطني وطالبت بفكرة الالفرنسیة، وهذا ما رفضته جبهة ال

   .3السابق، ص 
 . 14 المرجع السابق، ص: عبد المجید، سقاي وآخرون )2(

 . 20المرجع السابق، ص : رابح، الونیسي وآخرون) 3(
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استجابت جماهیر المدن بصفة خاصة لنداء جبهة التحریر الوطني بشن اإلضراب العام، أین _ 

كانت نسبة المشاركة مرتفعة إذ ما قارنها بمشاركتها أثناء الثورة، رغم كل الوسائل القمعیة 

  .)1(رنسيالممارسة من طرف العدو الف

  .اإلضراب فرض فكرة استقالل الجزائر على الصعید الدولي_ 

  . )2(نلجزائرییالقمع االستعماري المسلط على الشعب بدون تمییز أدى إلى التحام وحدة ا_ 

كشف المناورات االستعماریة بكل وضوح، واتضاح الرؤیة اثر ذلك في المناضلین السیما في _ 

  .)3( فرنسا

الفرنسیین شعور حاد بالخوف الممزوج بالرعب بعد أن شاهدوا الشعب تولد في أوساط _ 

الجزائري منضبطا ومنفذا ألوامر جبهة التحریر الوطني بشن اإلضراب العام رغم وجود القوات 

الفرنسیة بجانبهم، هذا الشعور الذي كان له أثر في الهجرة الجماعیة التي عرفتها الجزائر عشیة 

  . )4(وغداة االستقالل

وجنوده تولد عنه الحقد وتنامت  )Massu(كما أن القمع والتعذیب الذي مارسه الجنرال ماسو  _

  .)5(م1960دیسمبر  11روح االنتقام وهذه اآلالم هي التي دفعت الجماهیر الشعبیة لتظاهر في 

  

  

                              
 . 14 المرجع السابق، ص: عبد المجید، سقاي وآخرون) 1(

 .107 ، ص2009ئر، ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزا.، درواد الوطنیة:  عباس محمد،) 2(

 ،الجزائر ط، المؤسسة الوطنیة االتصال والنشر واإلشهار،.، دالثورة الجزائریة أمجاد و بطوالت: عثمان الطاهر،علیة)3(

 .  156 ص ،2009

 . 68المرجع السابق، ص : أحمد، منغور ) 4(

 .14المرجع السابق، ص : عبد المجید سقاي، وآخرون )5(
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                 .اكتشاف الهیاكل التنظیمیة للجبهة واعتقال العربي بن مهیدي: لمطلب الثانيا

النتائج اإلیجابیة التي حققها إضراب الثمانیة أیام إال أن تكلفته كانت باهظة رغم       

، حیث تأثرت شبكة الفداء وخالیاها بالعاصمة نظرا لتركیز الحشود العسكریة مراقبتها )1(الثمن

ر من ، بحیث جندت فرنسا لهذه العملیة عدد كبی)2(لألنهج والشوارع واشتداد نقاط الحراسة بها

شرطي إضافة إلى عدد كبیر من القوات المظلیة قدرت  1.500قوات الشرطة والتي قدرت بـ 

، ونتیجة لهذه األعداد الهائلة من الجنود تم تدمیر جانب كبیر من هیاكل )3(مظلي 4.600بـ 

 Zone(إلى أن المنطقة المستقلة لمدینة الجزائر  وهنا نشیر ،في العاصمةخاصة الجبهة 

autonome d’Alger( تتشكل من جناحینتخضع لهیكلة خاصة إذ كانت  في هذه الفترة 

الجناح السیاسي والجناح : متمیزین عن بعضیهما ولكن یعمالن بصورة متكاملة ومنسقة وهما

  .)4(العسكري

من مهامه األساسیة بعث الوعي السیاسي بین صفوف المواطنین والدعایة : الجناح السیاسي/1

واإلعالم ونشر تعلیمات جبهة التحریر الوطني وتأطیر الجماهیر على الصعیدین المادي 

  :والنفسي،  وهو یتكون من

  .)(شرقي إبراهیم: مسؤول الجناح_ 

  .آكلي زیان: الناحیة األولى_ 

                              
 .119السابق، ص  المرجع: محفوظ، قداش )1(

 .156المرجع السابق، ص : عثمان الطاهر، علیة )2(

 .463المرجع السابق، ص : عمار، بوحوش )3(

 . 119، ص المرجع السابق، "شخصیات لها تاریخ " : مجلة أول نوفمبر ) 4(

)( انظم  1938، وبعد سنة من والدته انتقلت عائلته إلى مدینة بسكرة التي تربى وتعلم فیها، وفي سنة بباتنة 1922من موالید

إلى الفوج المحلي للكشافة اإلسالمیة بذات المدینة، أین أصبح ینشط في المیدان الكشفي رفقة بن مهیدي والطبیب خراس، وعند 

أین ذاق  1957فیفري  24ي القبض علیه في خضم اإلضراب العام یوم اندالع الثورة التحریریة كان له نشاط سیاسي كبیر، ألق

  .122، 121المرجع نفسه، ص : مجلة أول نوفمبر: أنظر. كل أنواع التعذیب
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  .نایت مرزوق عبد الرحمان وكیرمان الصادق: نالمساعدو _ 

  .هاشم مالك: الناحیة الثانیة_ 

  .مسعودي محمود وبن سمان توفیق: المساعدون_ 

  .بللوني محفوظ: الناحیة الثالثة_ 

  .   )1(بن رحمون رشید وصحراوي محمد: المساعدون_ 

لف األحیاء وباإلشراف مكلف بتنفیذ المهام العسكریة وبتطویرها في مخت: الجناح العسكري/2

  :على مراكز المقاومة المسلحة الحضریة المستحدثة في العاصمة، وهو یضم

  .)(یاسف سعدي: مسؤول الجناح_ 

  ).علي لبوانت(عمار علي : المساعد_ 

  .عرباجي عبد الرحمان: الناحیة األولى_ 

  .حاجي عثمان: المساعد_ 

  .آدر حمود: الناحیة الثانیة 

  .غندریش أحسن: المساعد_ 

  ـ)2(ومساعده عبد الرحمان بوعالم بن الشرف عمر: الناحیة الثالثة_ 

                              
 .120، 119المرجع السابق، ص : فمبرمجلة أول نو ) 1(

)(  ماي  8سعدي من المشاركین في حوادث  بحي القصبة أین تلقى فیه تعلیمه األولي، كان یاسف 1920ولد في عام

العمل  1956، لینخرط بعدها في حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة ثم اللجنة الثوریة للوحدة والعمل، لیتولى في سنة 1945

  .324الجزائر بوابة التاریخ ، المرجع السابق، ص  : عمار، عمورة :أنظر. الفدائي في المنطقة المستقلة

  . 200، 199، المصدر السابق، ص )1957، 1956(الجزائر عاصمة المقاومة: ن یوسفبن خدة، ب) 2( 
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ونتیجة لعملیات القمع الرهیبة واالعتقاالت الواسعة وأسالیب االستنطاق الفظیعة تم تفكیك       

شبكات جبهة التحریر الوطني، كما زالت مصالحها اإلعالمیة التي كانت جد متواضعة واختفت 

تصاالت واالستعالمات وكشفت مخابئ األسلحة وصودرت األموال ولم تستطع لجنة مصالح اال

، وفي هذا الصدد یذكر عضو لجنة )1(التنسیق والتنفیذ االستمرار في التواجد مادیا وبشریا

انقلبت األوضاع رأسا على عقب بسبب إضراب ... « التنسیق والتنفیذ بن یوسف بن خدة

من انطالقته أفلتت المبادرة من أیدینا في عاصمة غشیها فیلق  ساعة 48الثمانیة أیام فبعد 

وأدركنا أن مخابئنا المحصنة والمتواجدة في ) Massu(المظلیین العاشر تحت إمرة الجنرال ماسو

قلب األحیاء األوروبیة لن تصمد طویال نظرا إلى الرعب والخراب الذي زرعه المظلیون في كل 

ثم صارت مخابئنا ومخابئ أسلحتنا تتساقط الواحدة تلو األخرى  مكان فخلقوا حلقة مفرغة حولنا

وكان لذلك تأثیر مباشر على ضباط اتصالنا الذین الذوا إلى كنف السریة أو تفرقوا هنا 

، كما تم إلقاء القبض على المواطنین والمناضلین بصفة جماعیة، وتعذیب )2(  » ...وهناك

بثمن، ومن بین هؤالء المحامي  ال تقدر خسارتها ر القیادیة والتيوٕاعدام نخبة من العناص

النجریت محمد الذي زج به في زنزانة  و  الذي ألقي من الطابق العلوي للعمارة )(بومنجل علي

كما تم  ،)Faulques(مع الكالب البولیسیة ففقد عقله قبل أن یغتاله مساعدو الكابتن فولكس 

تم تعذیبه و ) أعالي بلكور(األفواج المسلحة بالعقیبة  القبض على قدوش عبد القادر مسؤول

وكذلك أوعمارة محمد والهاشمي حمود الذي كان رجل ثقة لجنة التنسیق  ،حتى لفظ أنفاسه

، ومن المناضلین الذین تم إلقاء القبض علیهم أیضا المناضل بن مهیدي العربي أحد )3(والتنفیذ

                              
   .60المصدر السابق، ص : دحلب سعد،) 1(

 .136، المصدر السابق، ص )1957، 1956( الجزائر عاصمة المقاومة  :بن خدة، بن یوسف) 2(

)(  شارك في المؤتمر 1943، تحصل على شهادة لیسانس في الحقوق سنة بغیلزان 1919ماي  23ولد علي بومنجل في ،

عبد : ، ترمعلمة الجزائر: عاشور، شرفي: أنظر.، وهو عضو ومؤسس حركة الجزائر للسلم1949العالمي السلمي في باریس 

 . 403، 402، ص 2009الكریم، أوزغلة وآخرون، دار القصبة للنشر، الجزائر، 

 . 392 ثوار عظماء ، المصدر السابق، ص: محمد، عباس ) (3
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)1( 1957فیفري 23مفجري الثورة التحریریة في یوم 
، هذا األخیر الذي صرح )5أنظر الملحق رقم(

یفضل الموت في ساحة  « أنه م 1957فیفري  15یذ یوم في آخر اجتماع للجنة التنسیق والتنف

 ،)2( » نتوقف حتى تسترجع الجزائر سیادتها لن المعركة حتى یكون وقود جیدا وكافیا للثورة

في عمارة تشرف  5رقم " بیتیني"اقعة في شارع في الشقة الصغیرة التي كان یسكنها والو  وذلك

)Le sacré Coeur(على كاتیدرالیة ساكري كور
)3(

 )Bigeard(الكولونیل بیجارمن قبل جنود ، 

اعتقاله أمر  بخبر الحكومة الفرنسیةولما علمت الذي اعترف بقیمته  النضالیة والتنظیمیة 

الذي كان وزیرا للعدل بالقضاء على بن مهیدي العربي دون محاكمة فأخذه  )Mitterand(متیران

قائد المصالح الخاصة التابعة للجیش الفرنسي وأعدمه  )Aussarésses(الجنرال أوساریس 

، ثم أعلنت السلطات الفرنسیة بأنه انتحر لیعترف بعد االستقالل الجنرال )4(بكیفیة وحشیة

م 1957الجزائر: المصالح الخاصة(شهادتي حول التعذیب بهفي كتا )Aussarésses(أوساریس

وبمجرد إدخال بن  ...« :بأنه قتله شنقا وهذه مقتطفات مما جاء في كتابه حیث یقول) م1959ــــ

  .مهیدي إلى الغرفة قمنا بتقییده وشنقه بطریقة تفتح المجال الحتمال حدوث عملیة انتحار

وعندما تأكدت من موته، قمت بإنزاله ونقله إلى المستشفى، ونادیت مباشرة بعدها الجنرال 

حضرة الجنرال أن بن مهیدي أقدم على االنتحار، وجثته موجودة : وقلت له )Massu(ماسو

  .)5(  » ...بالمستشفى وسأقدم لك تقریرا غدا صباحا

                              
 .91، المرجع السابق، ص 1957جانفي  28إضراب : حسن، بوماليأ )1(

 .98، 97ص  المرجع السابق،: الزبیري ،محمد العربي )2(

 .138، المصدر السابق، ص )1957، 1957( الجزائر عاصمة المقاومة: بن خدة، بن یوسف )3(

  ،، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر)1962، 1954( المختصر في تاریخ الثورة الجزائریة: زهیر، حدیدان )4(

 .39، ص 2013

مصطفى، فرحات، دار : ، تر)1959 ،1957الجزائر : لمصالح الخاصةا(شهادتي حول التعذیب : بول لویس، أوساریس) 5(

 .135 ، ص2008الجزائر،  ،المعرفة
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رض له بن مهیدي العربي مدة عشرة أیام ورغم التعذیب المتواصل والقتل البطئ الذي تع      

  في كتابه )Massu(، وهذا باعتراف الجنرال ماسو)1(إال أنه رفض اإلدالء ولو بأبسط المعلومات

حكیم الذي هو االسم المستعار لبن مهیدي العربي لم « :إذ یقول" معركة الجزائر الحقیقیة "

زمالءه أعضاء لجنة یعترف ولم یزود المخابرات الفرنسیة بأي معلومات عن 

 .)2( » والتنفیذ التنسیق

خلف إلضراب العام سلبیات أخرى أثرت بشكل كبیر على عمل جبهة التحریر ولقد      

الوطني، ومنها تمكن اإلدارة الفرنسیة من اكتشاف عدد ال بأس به  من العناصر المناضلة في 

ة الفرنسیة، وكان من بینهم صفوف جبهة التحریر الوطني كانوا یعملون داخل أجهزة اإلدار 

، كما تم إبعاد الكثیر )3(اإلطارات والمثقفون، وأدى اعتقاله إلى فقدان عناصر مهمة في الجبهة

من المواطنین من دیارهم ولم یعودوا إلیها إال بعد االستقالل هذا باإلضافة إلى سقوط العدید 

 .          )4(الضحایا من قتلى ومفقودین 

  

 

 

 

 

                              
 .283، ص 1958مارس  1، 19، العدد 1، ج"الذكرى األولى لمقتل الشهید البطل بن مهیدي: " جریدة المجاهد )1(

 .463المرجع السابق، ص : عمار، بوحوش )2(

 .306المرجع السابق، ص : إبراهیم، طاس )3(

 .92 ، المرجع السابق، ص1957جانفي  28إضراب : سن، بوماليحأ  )4(
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  .خروج أعضاء لجنة التنسیق والتنفیذ إلى الخارج: الثالث المطلب

أدى الحصار المفروض والوضع األمني الخطیر بالعاصمة خاصة بعد اعتقال بن       

مهیدي العربي إلى انتقال أعضاء لجنة التنسیق والتنفیذ من العاصمة إلى األطلس البلیدي وراء 

.  )1(ضو مجلس الثورة لتسییر الشؤون العادیة مؤقتاع )(تاركین تمام عبد المالك جبال الشریعة،

و في األطلس البلیدي عقدت اللجنة المبتورة من بن مهیدي أخر اجتماع لها في الجزائر مقدرة 

، لذلك قررت االنسحاب إلى خارج )2(أنه من الصعب مواصلة تسییر الثورة انطالقا من الجبل

بن خدة یتجهان نحو الشرق إلى تونس مرورا  بتشكیل فریقین، كریم بلقاسم وبن یوسف الوطن

بالوالیة الثالثة والثانیة أما عبان رمضان ودحلب یتجهان نحو الغرب إلى المغرب األقصى مرورا 

لقد أنقذت لجنة التنسیق والتنفیذ في آخر لحظة « :، ویقول عن ذلك دحلب)3(بالوالیة الخامسة

نت تشكل السالح الوحید لمناضلین في بفضل الشجاعة واإلخالص و روح التضحیة التي كا

    »(4). المدینة لمواجهة المضلیین المدججین باألسلحة

، وذلك م1957ماي 21إلى تونس في ) األربعة( وبمجرد التحاق قادة لجنة التنسیق والتنفیذ     

، تم عقد اجتماع لتقییم الفترة )5(بعد رحلة طویلة وشاقة دامت أكثر من شهرین ونصف

                              
)(  أصبح عضو في حزب حركة انتصار  1947بالقصبة وفیها تلقى تعلیمه االبتدائي والثانوي، وفي سنة  1920من موالید

عضو في المجلس الوطني للثورة، عضو في اإلتحاد ( الحریات الدیمقراطیة، وبعد اندالع الثورة التحریریة تولى عدة مهام 

نه من طرف السلطات الفرنسیة بسبب نشاطه السیاسي ولم یطلق سراحه إال تم سج...) الفدرالي لحزب جبهة  التحریر الوطني

سلسلة المشاریع الوطنیة :أنظر .بالعاصمة 1978فیفري  13،  توفي في 1962مارس  19أثناء اإلعالن عن وقف النار في 

  .266، 265المرجع السابق، ص : للبحث
 . 288، ص 2007ط، دار القصبة للنشر، الجزائر، .، د)1962، 1954(الثورة الجزائریة نصر بال ثمن: محمد، عباس )1(

 .108رواد الوطنیة، المصدر السابق، ص : محمد، عباس  )2(

 .126، ص 2003ط، منشورات شهاب، الجزائر، .، دعبان رمضان مرافعة من أجل الحقیقة: حمید، عبد القادر) 3(

  . 56 المصدر السابق، ص: سعد، دحلب) 4(

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في )1962، 1954(تطور الهیئات القیادیة للثورة التحریریة: یثرخ ،عبد النور) 5(

 .167، ص 2006 ـــ 2005الجزائر،  ،التاریخ المعاصر
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 وتنظیم شؤون الثورة بهذه القاعدة اإلستراتیجیة مع القیام ببعض النشاطات السیاسیةـ  المقطوعة

االلتحاق بالقاهرة، وذلك ألن تونس لم  اللجنة ولكن بعد شهرین من المكوث في تونس فضلت

تكن آمنة نظرا لتحرشات القوات الفرنسیة بها فاختارت القاهرة مقرا لها ألهمیة مصر آنذاك 

  . )1(للقضیة الجزائریةومساندتها 

وبعد وصول أعضاء لجنة التنسیق والتنفیذ القاهرة تقرر عقد اجتماع للمجلس الوطني       

م تقرر 1957أوت  28إلى  20للثورة، وخالل هذا االجتماع الذي انعقد في الفترة الممتدة من 

كما  5 من عضو بدال 14إدخال تعدیل على الهیئة التنفیذیة، حیث رفع عدد أعضائها إلى 

  :)2(كان علیه الحال في اللجنة األولى وهم

  .الشریف محمد الوالیة األولى_ 1

  .بن طوبال لخضر الوالیة الثانیة_ 2

  .كریم بلقاسم الوالیة الثالثة_ 3

  .أوعمران عمر الوالیة الرابعة_ 4

  .عبان رمضان_ 5

  .عباس فرحات_ 6

 .(3) مهري عبد الحمید_ 7

                              
، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر )1962، 1954(العالقات الجزائریة التونسیة إبان الثورة التحریریة: محمد، شطیبي) 1(

 .    95، ص 2009 ــــ 2008والمعاصر، قسنطینة،  التاریخ الحدیثفي 

 .108الوطنیة، المصدر السابق، ص  رواد: محمد، عباس )2(

  .168 المرجع السابق، ص: ریاض، بودالعة )(3
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  .)(دباغین محمد لمین _8

كما ضمت اللجنة بصفة شرفیة القادة المعتقلین في فرنسا، في حین تم استبعاد عضوین  

سابقین في اللجنة األولى هما دحلب سعد وبن یوسف بن خدة، مما جعل اللجنة تخضع وفقا 

، أین تحكم هؤالء في () )الباءات الثالث(ألغلبیة أعضائها للقادة العسكریین وعلى رأسهم 

لتي أبقى لها مؤتمر القاهرة كل وظائفها السابقة، حیث ترك لها سلطات واسعة في عمل اللجنة ا

المفاوضات، التحالفات، الحل الدولي : كل القضایا ماعدا فیما یتعلق بمستقبل البالد مثال

للمشكلة الجزائریة، كما عانت هذه اللجنة من بعض المشاكل ومنها على وجه الخصوص مسألة 

التي تقوم السلطات " موریس" الح واإلجراءات الواجبة اتخاذها ضد خط دعم المجاهدین بالس

            . )(الفرنسیة بانجازه لعزل الثورة عن الخارج

   

  

  

 

                              
)(  منها إلى بمدینة شرشال، دخل معهد الطب وانخرط في جمعیة العلماء المسلمین فكانت البوابة التي دخل  1917من موالید

تم سجنه بتهمة تكوین جماعة أشرار وبعد خروجه  1955عالم السیاسة، لینخرط بعدها في حزب الشعب الجزائري، وفي جوان 

تولى  1958 التحق بجبهة التحریر الوطني، أین كان عضو في المجلس الوطني للثورة  وعند تشكیل الحكومة المؤقتة سنة

: رابح، الونیسي وآخرون: أنظر. 2003جانفي  20تفرغ لمهنة الطب إلى أن توفي یوم  منصب وزیر الخارجیة، وبعد االستقالل

 .218المرجع السابق، ص 

() وهم كریم بلقاسم، بوصوف عبد الحفیظ، لخضر بن طوبال وقد نشأ هؤالء في المنظمة السریة، حیث تمیز تكوینهم باعتماد

ریاض، : أنظر. فق منهجیة إعطاء األوامر أو تلقیها بعیدا عن الحوار والنقاشالسریة واتخاذ القرارات في دوائر مغلقة، والعمل و 

    .169المرجع السابق، ص : بودالعة

 

() 169، 168المرجع نفسه، ص.  
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  .انعكاساته على الصعید الخارجي : المبحث الثاني

فیفري  15هیئة األمم المتحدة شة القضیة الجزائریة فيمناق: المطلب األول

  .م1957

هدفها من  1957جانفي  28حققت جبهة التحریر الوطني بفضل إضراب الثمانیة أیام      

خالل مناقشة القضیة الجزائریة في هیئة األمم المتحدة، وذلك على الرغم من المعارضة التي 

أبدتها الحكومة الفرنسیة، إال أن الجانب األمریكي أصر على إدراجها في جدول أعمال جلسات 

ادیة عشرة لهیئة األمم المتحدة، وتفادیا للهزیمة أوفدت الحكومة الفرنسیة وفودا عدیدة الدورة الح

إلى مختلف العواصم العالمیة وذلك قبل موعد المناقشة لعل تحركها اتجاه هذه العواصم یكسبها 

  .)1(بعض األصوات

دت المقترحات وأثناء انعقاد الدورة احتدم النقاش في أروقة هیئة األمم المتحدة وتعد      

أصدرت الجمعیة العامة لهیئة األمم باإلجماع قرار توفیقیا  م1957فیفري  15والمشاریع، وفي 

، وتم إقرار القرار )2(یعبر عن األمل في إیجاد حل سلمي ودیمقراطي وعادل للقضیة الجزائریة

م یشارك ول) غابت كل من إتحاد جنوب إفریقیا والمجر( صوت مقابل الشيء  77باإلجماع بــ

حبت جمیع الوفود الوفد الفرنسي في االقتراع لالحتفاظ بموقفه فیما یتعلق باألهلیة، في حین ر 

  ـ)3(بأنه قرار معتدل

                              
 .490المرجع السابق، ص: الغالي، غربي)  1(

س، ص .ب، د.التألیف و الترجمة، دعبد الرحمان، صدیقي وآخرون، الدار المصریة :، ترثورة الجزائر :جوان، جلیسي )2(

178. 

، ص 2000ف الوطني للمجاهد، ، منشورات التح6، العدد مجلة الذاكرة، "الجزائر أمام األمم المتحدة " :علي، تابلیت )3(

118 . 
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إن الجمعیة العامة بعد سماعها  « على ما یلي 1012ونص هذا المشروع الذي یحمل رقم 

لسائد في الجزائر الذي لتصریحات مختلف الوفود ومناقشة القضیة الجزائریة، واعتبارا للوضع ا

یسبب الكثیر من المآسي و الخسائر البشریة، تأمل في أن روح التعاون تسمح في إیجاد حل 

  .    )1( » سلمي ودیمقراطي وعادل طبقا لمیثاق األمم المتحدة

كما رحبت جبهة التحریر الوطني بهذه الالئحة ودعت لعقد مؤتمر رباعي یضم كال من  

رب اللذین برز دورهما في دعم القضیة الجزائریة من خالل أشغال هذه وتونس والمغ الجزائر

  .)2(الدورة 

وبعد هذا القرار یمكن القول أنه بالرغم من أن القرار یمثل انتصارا جزئیا فقط ولیس كامال       

بالنسبة للجزائر، وبالرغم أیضا أن القرار لم یعلن صراحة عن حق الشعب الجزائري في تقریر 

م مصیره وتجاهل تماما االعتراف الضمني بأن للجزائر كیان دولیا قائما بذاته وحرص على عد

إال أنه اكسب  ذكر طرفي النزاع وحتى كلمة مفاوضات حفاظا على سمعة فرنسا االستعماریة،

القضیة الجزائریة نهائیا صبغة دولیة مقوضا بذلك ادعاءات فرنسا بعدم أحقیة الهیئة األممیة في 

فیما مناقشتها واتخاذ قرارات بشأنها، وهكذا تم مناقشة القضیة الجزائریة التي اعتذر الكثیرون 

مضى عن عرضها في هیئة األمم المتحدة خالفا لقضیة تونس والمغرب، بمقولة أن الجزائر 

إنما تعتبر من الوجهة القانونیة مقاطعة فرنسیة ومن ثم فلیس من اختصاص األمم المتحدة  

التدخل فیها وأن ذلك یعد خرقا للمادة السابعة من الفصل األول من میثاق األمم المتحدة التي 

  . )3(ع التدخل في القضایا الداخلیة للدول األعضاءتمن

                              
 ،للبحوث والدراسات، الجزائر ط، منشورات بونة.، د)1962، 1958( الثورة الجزائریة والجنرال دیغول: رمضان، بورغدة  )1(

 .  65ص ،2012

 ،، دار اإلرشاد للنشر والتوزیع، الجزائر)1960، 1954( تطور النشاط الدبلوماسي للثورة التحریریة: عمر، بوضربة )2(

 .259، ص 2013
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  . احتضار الجمهوریة الفرنسیة الرابعة: المطلب الثاني

على  م1957جانفي  28من االنعكاسات اإلیجابیة التي حققها إضراب الثمانیة أیام       

هو أن القادة العسكریین اصة فیما یتعلق بالجانب الفرنسي، وخ أیضا الصعید الخارجي

الفرنسیین الذي برزوا أثناء مواجهة اإلضراب العام بدؤوا یتلذذون بمزایا وحالوة السلطة بعدما 

فوضت إلیهم كافة السلطات السیاسیة والعسكریة فقاموا بشن الهجمات للضغط على حكومة 

، فسارعت هذه األخیرة الحتواء األمر بإتباع سیاسة إصالحیة لعلها تساعدها على )1(باریس

ألوضاع ووضع حد لحرب الجزائر التي بدأت ترهقها سیاسیا واقتصادیا، إال أن الرفض تهدئة ا

 21الداخلي الذي قوبلت به هذه السیاسة زاد من تفاقم أزمتها الداخلیة والتعجیل برحیلها في 

  .)2(م1957ماي 

 Bourgés(جاءت حكومة مونوري بورجیس )Guy Mollrt(وبعد انهیار حكومة غي مولي      

Maunoury( ییر األساسي الذي حصل التي هي عبارة عن استمراریة للحكومة السابقة، والتغ

من وزارة الدفاع إلى رئاسة الحكومة وتعیین  )Maunoury Bourgés(انتقال مونوري بورجیس

فقد ) Lacoste Robbert(روبیر  وزیر للدفاع، أما الكوست) Maurice André(موریس أندري

  .)3(مكلف بالشؤون الجزائریة في الحكومة الفرنسیة حافظ على منصبه كوزیر

لكن هذه الحكومة الیمینیة التي تشكلت بقصد إدخال إصالحات سیاسیة تستجیب لرغبات       

م، بمجرد أنها اقترحت على األوروبیین في الجزائر 1957سبتمبر  30األوروبیین سقطت یوم 

 279طار السیادة الفرنسیة وذلك بأغلبیة تغییر نظام الحكم بإقامة برلمان محلي یعمل في إ

                                                                                              
والبحث في وطني للدراسات ، یصدرها المركز ال15، العددمجلة المصادر،  " تدویل القضیة الجزائریة ": أحمد، سعیود )3(

 . 135، 134، ص 2007، 1954لوطنیة وثورة أول نوفمبر الحركة

 .242المرجع السابق، ص: باتریك، إیفینو وآخرون ) 1(

 .234المرجع السابق، ص : الغالي، غربي )2(

 .426المرجع السابق، ص : عمار، بوحوش) 3(
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 Gaillard(فلیكس صوت، وبعد فراغ سیاسي دام أكثر من شهر اختیر قایار253صوت ضد 

Felix( وزیر المالیة السابق من طرف الرئیس الفرنسي كوتي(coty)   لتشكیل حكومة جدیدة

اع التي استلمها دلماس والتي احتفظ فیها معظم الوزراء بمناصبهم السابقة، ماعدا وزارة الدف

) Maunoury Bourgés(مونوري بورجیس ووزارة الداخلیة استلمها) Dalmas chaban(شابان

ورغم الثقة والتزكیة التي منحها المجلس الوطني الفرنسي لهذه الحكومة، إال أن األوضاع لم 

بالجزائر تهدأ بل ازدادت اضطرابا وسوءا، وذلك بسبب رفض المستوطنین األوروبیین 

لإلصالحات التي تضمنها برنامج الحكومة الجدیدة إضافة إلى إصرار قادة الجیش الفرنسي 

على ربح حرب الجزائر ولو بتهدید الجارتین المغرب وتونس إذ لم تتوقف حكومتیها على تقدیم 

لفرنسي ، وفي حركة تمردیة ودون موافقة الحكومة الفرنسیة قام الجیش ا)1(الدعم للثورة الجزائریة

التونسیة، وقد أثارت هذه " ساقیة سیدي یوسف" م بشن هجوم جوي على 1958فیفري  8یوم 

، بل انتقلت تداعیاتها إلى المجلس الوطني )2(الغارة ردود أفعال قویة من العواصم العالمیة

الفرنسي أین تعرض الموقف الرسمي إلى انتقادات شدیدة من طرف العدید من التیارات ومنها 

ار الدیغولي، وهكذا اتفق غالة األوروبیین واألحزاب السیاسیة الیمینیة والیساریة على إسقاط التی

صوت، وبذلك تكون 255صوتا ضد 321بـ  م1958أفریل  15هذه الحكومة وكان ذلك یوم 

عهد الجمهوریة الرابعة آخر حكومة فرنسیة في  )Felix Gaillard (حكومة قایار فلیكس

توالى سقوط حكومات الجمهوریة الفرنسیة الرابعة الواحدة تلوى األخرى  ، وهكذا)3(الجمهوریة

  بسبب الحرب الدائرة رحاها في الجزائر إلى أن سقطت هي األخرى بعد االنقالب الذي قام به 

، بالتعاون مع )Massu(مجموعة من الضباط الكبار في الجیش الفرنسي أمثال الجنرال ماسو

                              
 .238، 237المرجع السابق، ص: الغالي، غربي) 1(

 . 188،189لمرجع السابق، ص ا :إبراهیم، طاس) 2(

 . 239ـــــ  237المرجع السابق، ص ـــــ ص : الغالي، غربي) 3(
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إلى الحكم بهدف إنقاذ  م، والذي أتى بالجنرال دیغول1958ماي  13في  األوربیین المتشددین

 . )1(فرنسا والقضاء على الثورة الجزائریة

ومن ایجابیات اإلضراب أیضا على الصعید الخارجي إطالع ممثلو وكاالت األنباء      

القمعیة ومراسلو الصحف األجنبیة في الجزائر الرأي العام العالمي على الوسائل واألسالیب 

والوحشیة التي استعملتها السلطات األجنبیة للقضاء على حركة اإلضراب التي كانت سلمیة 

وهو ما كشف عن النوایا السیئة للحكومة الفرنسیة التي كانت تدعي دائما أن الجزائر جزء ال 

ا یتجزأ من التراب الفرنسي، وأن جمیع سكانها فرنسیین ویخضعون لجمیع الحقوق والواجبات مم

من جهة أخرى تم إصابة فرنسا في صعیدها الخلقي . )2( أدى إلى انهیار وهم الجزائر الفرنسیة

بحیث فضحها إضراب الثمانیة أیام وهي التي ال طالما اشتهرت ببلد حقوق اإلنسان واحترام 

  .)3(الخ ...الحریات واإلنسان 

 

                              
 .242المرجع السابق، ص : باتریك، إیفینو وآخرون) 1(

 .304المرجع السابق، ص : إبراهیم، طاس) 2(

 . 15المرجع السابق، ص : عبد المجید، سقاي وآخرون) 3(

 



       

 

 

 

 

 

 ةــمخـات
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 م1957فیفري 04 _جانفي 28 إضراب الثمانیة أیام "للموضوع الذي یحمل عنوان بعد دراستنا

    : جملة من النتائج نذكر منها إلىتوصلنا " بالجزائر وآثاره 

 محطاتالمن  بحق یعتبر م1957فیفري 4الى جانفي28أیام إضراب الثمانیة أن       

م أن توحد الشعب الجزائري لیقف 1830التاریخیة الهامة، فلم یحدث منذ احتالل الجزائر سنة 

وقفة رجل واحد في كل مناطق الجزائر، وبما في ذلك الجالیة الجزائریة المتواجدة في الخارج في 

   .وجه االستعمار

كانت  هو األمر الذيحقق إضراب الثمانیة أیام انتصارا سیاسیا في المجال الدولي، و لقد       

هیئة ل الجمعیة العامة القضیة الجزائریة في جبهة التحریر الوطني تحرص على نیله بمناقشة

األمم المتحدة لفترة دامت أكثر من عشرة أیام خرجت من خاللها بتوصیات تثبت أن المشكلة 

الجزائریة من المشاكل التي تنطبق علیها مبادئ المیثاق في حق تقریر المصیر، وبذلك تكون 

ن موقف الثورة لفرنسا االستعماریة، عززت م قویة ت صفعةوجه هیئة األمم المتحدة قد

أشعرت الشعب الجزائري بشرعیة كفاحه وأنها تعترف له ألول مرة بأنه التحریریة في الداخل و 

  .تقریر مصیره  صاحب الحق في

یعد إضراب الثمانیة أیام من األیام التاریخیة الخالدة في ذاكرة الجزائر رغم أنه لم یدم كما       

  .سوى ثمانیة أیام، وذلك لما حققه من صدى كبیر في الداخل والخارج 

كانت استجابة الشعب الجزائري لإلضراب أفضل من أي انتخابات، ونجاحه كان بمثابة       

ستفتاء الذي أعطى الدلیل القوي والملموس على التفاف الشعب الجزائري حول جبهة التحریر اال

كناطق رسمي ووحید له، وبذلك نسفت جبهة التحریر الوطني و إلى األبد أي محاولة  الوطني

  .إلیجاد بدیل عنها أو منافس لها 

ولم  ،وٕاضراب الثمانیة أیام لم یكن احتجاجا ضد رفع قیمة الضرائب، وال ضد نقص المواد      

م مبدأ وحدة الشعب ووحدة القیادة ووحدة التراب لدعبل جاء  ،یكن من أجل مطالب اجتماعیة
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على مقوالت الدعایة فعل كما جاء كرد  ، م1956أوت  20التي أقرها مؤتمر الصومام 

أو أن  " من فرنسا ال یتجزأ الجزائر جزء" لم یبق مجال للحدیث عن مقولة االستعماریة بحیث 

كان بمثابة المصادقة من طرف الشعب ، فإلى ذلك من ادعاءات الشعب ال یساند الثورة وما

  .على وحدة التراب ووحدة القیادة 

ات الرداة الشعب الجزائري في تحطیم المخطط كان انتصاراوٕاضراب الثمانیة أیام       

باإلبقاء على أسطورة تفوق القوة العسكریة االستعماریة وتكسیر الزعم االستعماري الذي یوهم 

  .للجیش االستعماري الفرنسي في الجزائر

یحقق كل األهداف التي سطرتها جبهة التحریر الوطني  إضراب الثمانیة أیام أناستطاع       

  .من وراء إعالنه رغم كل التهدیدات واإلنذارات وأعمال القمع والحصار

كما أن إضراب الثمانیة أیام یعتبر أحد العوامل األساسیة في تحقیق النصر، نتیجة تحرر      

  .الشعب الجزائري نهائیا من عقدة الخوف ومن الشك والتردد 

ساهم إضراب الثمانیة أیام مساهمة فعالة في تخفیف الضغط على األریاف بنقل المعركة       

إلى المدن، في نفس الوقت عمق الروح األخویة بین الجزائریین خاصة في األحیاء الشعبیة رغم 

المحن التي ذاقوها أثناءه، كما أن اإلضراب أحدث القطیعة بین الشعب واإلدارة االستعماریة 

ي استخدمت كل أسالیب القمع من نقل العمال إلى أماكن عملهم إلى فتح المتاجر إلفشاله الت

یؤكد الصفة  مما وهذا ما أعطى الدلیل على قدرة جبهة التحریر الوطني على تجنید الشعب

  .التمثیلیة لها

 امتحانا عسیرا وضع ألنه في المقابل كان لم یكن بدون ثمن، كل ما حققه اإلضراب إال أن 

الشعب الجزائري في موقف ال یحسد علیه اضطره إلى أن یخوض مواجهة غیر متكافئة أمام 

 من تدمیر هیاكل  ، فقد مكنت مدة اإلضراب الطویلة نسبیا آلة القمع الفرنسیةاالستعمار الفرنسي
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أیادي جالدي  الشعب الجزائري لكل أنواع التعذیب والتنكیل علىعرض  الجبهة، كما

    .االستعمار

ها اإلضراب العام، فإن الشعب الجزائري لغت خطورة بعض السلبیات التي أفرز لكن مهما ب      

قد اجتاز هذا االختبار الصعب وهو أكثر تماسكا وعزما واستعدادا للقیام بواجب الجهاد في 

  . سبیل تحقیق االستقالل الذي یتطلب منه المزید من التضحیات في األموال واألنفس

    

  

         

   

      

       

     

       

 



 

 

 

 

 

  مـــالحــق
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في  صورة توضح األعضاء الخمسة المعتقلین

  

  ال   

  .19المرجع السابق، ص: رابح، الونیسي وآخرون

  

  

  

  مالحق

 

 

صورة توضح األعضاء الخمسة المعتقلین )1:(الملحق رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

رابح، الونیسي وآخرون: رجعالم

    

  



   مالحق
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  .النداء الذي وجهته لجنة التنسیق والتنفیذ لشن اإلضراب العام   )2: (الملحق رقم

  أیــها الشـــعب الجــــزائـــــري    

  .م1830إن كفاحك البطولي لیرجع عهده إلى سنة       

إن االستعمار الفرنسي یحاول منذ مائة وسبع وعشرین عاما أن یبیدك ویمحق شخصیتك       

  .ویقضي على عزتك لكن دون جدوى

إن االستعمار الفرنسي ظل یحاول طیلة مائة وسبع وعشرین عاما یقتل ویسحق ویعذب       

  .خیرة أبنائك األبرار

طیلة مائة وسبع وعشرین عاما موطن البؤس  إن االستعمار الفرنسي جعل من جزائرنا      

  .والرعب والخنق و الكبت

لواء الجزائر المكافحة : لواء الكفاح مائة وسبع وعشرین عاما رافعا لقد بقیت طیلة هذه      

 وأبطالسیدي الشیخ والمقراني،  وأوالدالمجاهدة، لواء جنود عبد القادر، لواء ثوار بني سناسن، 

وضحایا سطیف وقالمة وشهداء سیدي علي بوناب ولواء جیش ) 1926_1916(جبال األوراس

  .1954التحریر الوطني منذ أول نوفمبر 

  أیها الشعب الجزائري

إن القیادة العلیا لجیش وجبهة التحریر الوطني الجزائري هي مرشدك في النضال والتي       

لتنفیذ إضراب شامل لمدة ثمانیة أیام في كامل اعززها ثقتك المطلقة بها، ترسل إلیك هذا النداء، 

  .التراب الجزائري

جماع كامل ووحدة ال إن واجبكم أن تستعدوا للقیان بهذا اإلضراب الثوري العظیم في إ      

  .انفصام لها



   مالحق
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  .وٕان واجبكم أن تساعدوا بعضكم بعضا في هذا االستعداد

وأنكم لتجعلون جمیعا من هذا اإلضراب ظاهرة شعبیة تشمل طول البالد وعرضها، من       

  .تبسة إلى مغنیة، ومن الساحل البحري إلى الصحراء الكبرى

رجاال _ أبناء األمة الجزائریة من عمال، وفالحین، وتجار، وموظفین، وطلبة، وتالمذة یا      

أنكم ستبعثونها صرخة مدریة في وجه االستعمار، صرخة تنبعث من أعماق _ ونساء وأطفاال

  .ثورتنا العظیمة عندما تنفذون إضرابكم التاریخي األكبر

لوطني الجزائري توصیكم بجمع حاجیاتكم لهذه وٕان القیادة العلیا لجیش وجبهة التحریر ا      

  .المدة أعینوا بعضكم بعضا

  .شیدوا بناء األمة الجزائریة الحرة المستقلة بالكفاح والتضامن      

  أیـها الجزائریون أیتـــــها الـجزائــریــات

 إن نجاح اإلضراب سیكون معناه أمام العالم أنكم تعتبرون وفد جیش وجبهة التحریر      

  .الوطني هو المتكلم األوحد للشعب الجزائر المناضل

إن تنفیذكم لإلضراب الثوري العظیم بما فیه من نصب الكمائن في الطرق ومن تخریب       

واالشتباكات، والهجومات على المدن والمراكز العسكریة، سیكون الخطوة الحاسمة في سبیل 

  .نصركم األخیر

  ــــريأیهـــا الشــــــعب الجـــــزائ

لتقف صفا واحدا متراصا أمام جیشك الفتي، وجبهتك العتیدة، لینجح إضرابك العظیم، العزة      

  .یحیا جیش وجبهة التحریر الوطني وتحیا الجزائر حرة مستقلة. لألبطال والمجد للشهداء

  .12المرجع السابق، ص: وزارة اإلعالم: رجعالم
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من قبل الجنود الفرنسیین توضح استخدام مكبرات الصوت صورة

  .5المرجع السابق، ص: وزارة اإلعالم

  مالحق

 

 

صورة ) 3:(الملحق رقم

  .اإلضرابعلى 

  

وزارة اإلعالم: رجعالم  

  

  



  .أثناء فترة اإلضراب صور توضح عملیة فتح المحالت التجاریة بالقوة

  .08:46على الساعة  2015
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صور توضح عملیة فتح المحالت التجاریة بالقوة

  

net.com-http://www.msila  5/2015/ 12یوم

  

  

  .5ص المرجع السابق،: وزارة اإلعالم

  مالحق

 

 

صور توضح عملیة فتح المحالت التجاریة بالقوة )4:(الملحق رقم

  

  

  

  

  

  

net.com: المصدر  

  

  

  

  

  

وزارة اإلعالم:جعالمر 
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.م1957فیفري  23 اعتقال العربي بن مهیدي

  

  

561المرجع السابق، ص: منتدى باحثي شمال إفریقیا

  مالحق

 

 

اعتقال العربي بن مهیدي )5:(الملحق رقم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

منتدى باحثي شمال إفریقیا: رجعالم 
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  المصادر: أوال
  :باللغة العربیة /1

  : الجرائد_ أ

  .1958، 27، العدد1، ج"األولى لإلضراب الرهیب  الذكرى: " جریدة المجاهد  _1

 أول ،19، العدد 1، ج"الذكرى األولى لمقتل الشهید البطل بن مهیدي: " جریدة المجاهد_ 2

     .1958مارس 

  :مقابلة مع :الشهادة الحیة_ ب

 ،، منظمة المجاهدین09:30على الساعة  2015أفریل  19یوم األحد : موساوي محمد_ 1

  . بسكرة

  :المذكرات الشخصیة_ ج

دار القصبة ، )1962، 1946(العسكريمن المناضل السیاسي إلى القائد  :كافي ،علي _1

  . س.للنشر، الجزائر د

  :الكتب_ ح

كمیل قیصر داغر، مؤسسة : تر ،جبهة التحریر الوطني األسطورة والواقع :حربي محمد_ 1

  .1983 األبحاث العربیة و دار الكلمة للنشر، لبنان،

   ،دحلبط، منشورات .، دالمهمة المنجزة من أجل استقالل الجزائر :سعد دحلب_ 2

  .              2007الجزائر،

  ،دار المستقبل العربي للنشر والتوزیع ،2، طعبد الناصر والثورة الجزائریة:الدیب فتحي _3

  . 1990مصر،
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 :تر ،"1959ــ1957المصالح الخاصة "حول التعذیب  شهادتي :أوساریس بول لویس_ 4

  .س.د الجزائر، ط، دار المعرفة،.د مصطفى فرحات،

ط، دار القصبة .د ،)1962، 1954(الثورة الجزائریة نصر بال ثمن :محمد عباس_ 5

  .2007النشر، الجزائر،و للطباعة 

  .2009الجزائر، والتوزیع، دار هومة للطباعة والنشر ط،.د ،رواد الوطنیة :)ـ ، ـ (  _6

  .2005 ،الجزائر ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع،.د ،ثوار عظماء :)ـ ، ـ (  _7

ط ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، .د ، مثقفون في ركاب الثورة: محمد عباس_ 8

  .2009 ،الجزائر

  .2005 ،الجزائر ،دار الفجر،من وحي أول نوفمبر :عباس محمد الشریف _9

 ،دار الشهاب ،2ط وزینب قبي، أشرشورموسى : ، ترمهندسو الثورة :كشیدة عیسى_ 10

  .2010 ،الجزائر

  ،دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر ط،.، د3، جالحیاة كفاح: المدني أحمد توفیق_11

2009.  

ط، دار هومة للطباعة والنشر .د ،في الجزائر 1954جذور نوفمبر: هشماوي مصطفى _12

  .2010 والتوزیع، الجزائر،

حاج مسعود : ، تر)1957، 1956 (عاصمة المقاومة الجزائر :بن خدة بن یوسف_ 13 

  .2005دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، ،مسعود

   ،والتوزیع األمة للطباعة النشر ، شركة دارشهادات ومواقف :بن خدة بن یوسف_ 14

 .2007،الجزائر
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  :باللغة األجنبیة /2

1_Yasef Saadi : La Bataille D’Alger, T1, Editions laphomic, Alger 

1986.   

  المراجع:ثانیا

  :باللغة العربیة/ 1

ط .د ،)1962 ،1956(مؤتمر الصومام وتطور الثورة الجزائریة :محمد لحسن أزغیدي_ 1

  .2009 الجزائر، هومة للطباعة والنشر والتوزیع، دار

جناح مسعود، دار القصبة لنشر :تر ،مدینة الجزائر تاریخ عاصمة :إیشبودان العربي _2

  .2007الجزائر، ،والتوزیع

دار  بن داوود سالمنیة، :تر ،1ج ،حرب الجزائر ملف وشهادات: باتریك وآخرون إیفینو _3

  .2013 الجزائر، الوعي للطباعة والنشر والتوزیع،

، دار 2ط علي الخنش،: تر ،)1961، 1960( الثورة الجزائریة والقانون :بجاوي محمد_ 4

  . 2005،الجزائر  الرائد للكتاب

أحمد  :تر ،وممارسات الجیش أثناء الثورة التحریر الجزائریةالتعذیب  :رافائیال شبران_ 5

 .2010 ب،.د ط، أمدوكال للنشر،.د محمد بكلي،

  ،والتوزیع شمس الزیبان لنشر ،ط.، ددراسات في تاریخ الثورة الجزائریة :بدیدة لزهر_ 6 

  .2013 ،الجزائر

ط، دار القومیة لطباعة .د ،لالمغرب العربي الكبیر وحركات التحریر واالستقال  :جالل یحي_ 7

  .1966 والنشر والتوزیع، مصر،
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ط، الدار المصریة .د عبد الرحمان صدیقي أبوطالب،:تر ،ثورة الجزائر :جلیسي جوان _8 

  .س.ب، د.د للتألیف والترجمة،
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