 بن يوسف تلمساني/د. أ، ومان حورية:الباحثة.................جملة علوم اإلنسان واجملتمع
5511  أوت02 التضامن اجلزائري مع انتفاضة الشعب املغربي هجومات
 اجلزائر، جامعة مخيس مليانة، ومان حورية:الباحثة
 اجلزائر، جامعة مخيس مليانة، بن يوسف تلمساني:األستاذ الدكتور
:امللخص
مع تطور النشاط الثوري يف املنطقة ورفض بعض عناصر املقاومة التونسية
واملغربية لوضع سالحهم واقتناعهم بوحدة كفاح املغاربي املسلح إىل جانب الثورة
 ساهمت هذه األخرية يف دعم هاتني املقاومتني الستمرار.التحريرية اجلزائرية
 ومن مظاهر هذه املساهمة دعمها للشعب املغربي الشقيق يف.نشاطهم الثوري
 مبناسبة الذكرى الثانية لنفي ملك املغرب حممد5511 أوت02 انتفاضته يوم
 يف الشمال القسنطيين بقيادة5511 أوت02  واليت تزامنت مع هجومات.اخلامس
.زيغود يوسف
Abstract:
With the development of the revolutionary armed activities in the
region,som from the Tunisian and Moroccan resistance rejected to put down
their arms and get convinced to unify with the armed struggle of the
Maghreb with that of the Algerian revolution.The latter contributed to
support these two resistances for the continuation of their revolutionary
activities. This contribution could be seen in its support of the brotherly
Moroccan people in their uprising on 20 August 1955 on the occasion of the
second anniversary of the exiled King Mohmmed V of Morocco,W hich
coincided With the attacks of 20August 1955 in the North ; led by youcef
Zighoud from Constanine.
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مقدّمة:
ساهمت الثورة التحريرية اجلزائرية يف إعادة إحياء وتفعيل وحدة الكفاح
املسلح املغاربي املشرتك ،يف الوقت الذي بدأت فيه فرنسا تسيطر على الكفاح
املسلح يف منطقة املغرب العربي ،وذلك من خالل اإلصالحات السياسية
واإلجراءات العسكرية اليت كانت تقوم بها إلمخاد الكفاح املسلح يف كل من تونس
واملغرب ،غري أن البعد املغاربي الذي تبنته الثورة اجلزائرية يف إيديولوجيتها
التحررية ساهم يف إفشال املخططات الفرنسية الرامية إلمخاد احلرب املغاربية
املوحدة ،ومن خالل موضوعنا هذا سوف نسلط الضوء على إحدى احملاوالت
الوحدوية املغاربية اليت جسدت التضامن والوحدة بني اجلزائر واملغرب وهي
انتفاضة 02أوت .5511
قليلة هي املصادر واملراجع اليت تناولت انتفاضة  02أوت يف جانبها
املغاربي وميكن القول أنها تكاد تكون منعدمة ويرجع ذلك لعدم توفر الشهادات
احلية حول هذه احلادثة التارخيية ،وكذلك اقتصار الباحثني والدراسيني ،وفاعلي
احلدث على دراستها حمليا دون التطرق إىل جمريات التنسيق اخلارجي بني
املقاومتني املغربية واجلزائرية لتوحيد االنتفاضة من أجل جتسيد مشروع الكفاح
املغاربي املشرتك ،وهذا ما جيعلنا نطرح عدة تساؤالت حول هذا املوضوع .كيف
ساهمت الثورة التحريرية اجلزائرية يف جتسيد مشروع وحدة الكفاح املغاربي
املسلح املشرتك؟ وفيما متثلت مظاهر هذه الوحدة ؟ وهل كان هناك تنسيق بني
املقاومتني املغربية واجلزائرية لتوحيد هجومات  02أوت 5511؟ وماهي أسباب
هذه اهلجومات يف كل من اجلزائر واملغرب؟ وإىل أي مدى جسدت هذه االنتفاضة
مشروع وحدة الكفاح املغاربي املشرتك؟
اعتمد الشعب اجلزائري يف كفاحه من أجل التحرر على مساندة شعوب
املغرب العربي ،وذلك متاشيا مع إيديولوجية جنم مشال إفريقيا وإميانا منه بأن تلك
هي الطريقة الوحيدة إلنهاء االستعمار الفرنسي بأشكاله( )0وقد جتسدت مظاهر
دعم ومساندة الثورة التحريرية لبلدان املغرب العربي يف مسرية حتررها العديد من
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املواقف واألحداث التارخيية وأحداث  02أوت  5511كانت والزالت خري مثال
ملساندة الشعب اجلزائري للشعب املغربي يف كفاحه من أجل التحرر ونيل
االستقالل.
قبل التطرق إىل موضوع دراستنا جيب اإلشارة إىل اجلهود اليت بذلتها قيادة
الثورة التحريرية اجلزائرية من أجل التنسيق مع قيادة املقاومة املغربية سياسيا
وعسكريا لتوحيد الكفاح املسلح خاصة بعد اتساع جبهات القتال مع العدو ،مما
جعل قادة الثورة التحريرية يبحثون عن مصادر اإلمداد بالسالح من مصادر
خارجية .ونظرا لألهمية اللوجستيكية للحدود الغربية اجلزائرية عملت قيادة
الثورة التحريرية تكثيف اتصاالتها مع عناصر املقاومة املغربية من أجل االستفادة
من مناطق الريف املغربية واحلصول على الدعم بالسالح ومن أجل حتقيق ذلك
قام حممد بوضياف عشية اندالع الثورة التحريرية أي صيف  4591باالتصال مع
حممد الفاسي من أجل االتفاق على شراء شحنة من السالح لكن الصفقة مل تتم
واقتصرت اتصاالتهم على معرفة املسالك احلدودية وإقامة عالقات طيبة مع
الوطنني املغاربة يف الريف(.)7
حيث قامت جلنة الستة بإرسال مبعوثني اجتاه املشرق واملغرب من أجل
احلصول على السالح ،فتوجه بوضياف وديدوش مراد إىل سويسرا لاللتقاء
بتاجري السالح من املغرب وتونس وهما عبد الكبري الفاسي من املغرب وعز
الدين عزوز من تونس ،وأثناء هاته االتصاالت طلب عبد الكبري الفاسي مبلغا من
املال يصب يف حسابه يف سويسرا يقدر بربع مليون فرنك قديم ،ومبأن قادة الثورة
التحريرية كان هدفهم احلصول على السالح وافقوا على العرض وقررت اللجنة
السداسية مجع املبلغ املطلوب لعبد الكبري الفاسي ،وإرساله عن طريق حممد
بوضياف والعربي بن مهيدي إىل الريف االسباني ،غري هذه احملاوالت مل حتقق ش
بسبب عدم إلتزام عبد الكبري الفاسي(.)3
و حسب شهادة عبد القادر حجاج( )4ذكر أن األسلحة اليت دخلت من
احلدود الغربية اجلزائرية كانت تأتي من منطقة الناظور ،وكانت تقسم بني املقاومة
املغربية واجلزائرية ،ويذكر أن املنطقة اخلامسة اندلعت فيها الثورة يوم6أكتوبر
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 ،5511بعد دخول األسلحة من منطقة الناظور ،ويضيف قائال أن األسلحة كانت
تدخل يف جهة ملوية ثم توضع يف مركز عبور يف مسريدة ،ثم يتم توزيعها على
النواحي املنطقة اخلامسة السواحلية ،ندرومة ،مغنية الغازوات(.)5
وتأكيد هلذه الشهادة يذكر شوارق محدون أن احلدود املغربية كانت مركز
إليواء عناصر جبهة التحرير الوطين باألراضي املغربية ،وذلك من خالل إقامة 41
مركزا إليوائهم على طول اخلط الرابط بني وجدة وأحفري وبين إدرار ،والسعيدية
وكانت مهمة هذه املراكز هي نقل األسلحة إىل مدينة وهران بعد جلبها من
الناظور ومليلية كما كان اجلزائريون يعربون املنطقة الشمالية بدعوى أنهم مغاربة،
وتنفيذا للتعليمات اليت كانت تأتي من تطوان قدم املواطنون املغاربة الدعم
واملساندة إلخوانهم اجلزائريني(.)6
وخبصوص التنسيق بني املقاومتني املغربية واجلزائرية لشن هجومات 02
أوت 5511يف يوم واحد فال توجد حقائق تارخيية تؤكد ذلك ،غري أن مساعي
التنسيق بني الطرفني كانت موجودة ،فقد طرحت عدة تواريخ لتفعيل هذه الفكرة،
وكانت املقاومة املغربية قد طرحت يوم  51جوان  5511كموعد لبداية املعركة
املشرتكة بني املقاومتني( )2وتذكر بعض الدراسات أن احملاوالت األوىل لتوحيد
املقاومتني ترجع إىل اجلهود التنسيقية اليت قام بها كل من عالل الفاسي( )8وأمحد
بن بلة( )9يف القاهرة( )01من أجل تفجري ثورة موحدة يف املغرب واجلزائر تتزامن
مع الذكرى األوىل( )00لنفي امللك حممد اخلامس ( )25يوم 02أوت .)03(5511
لكن عدم ثقة بعض قادة املقاومة املغربية بأهمية هذا االتفاق واعتقادهم
بصعوبة قيام اجلزائريني خوض املعركة ضد االستعمار الفرنسي جعلتهم يرتددون
لتجسيد هذا االتفاق واندلعت الثورة التحريرية دون حتقيق ثورة مشرتكة ،غري أن
قيادة املقاومة املغربية استبشروا بالثورة اجلزائرية وقاموا بتوسيع عملياتهم الفدائية
وتيقنوا بإمكانية التنسيق مع قادة الثورة اجلزائرية(.)04
وقد ذكر روني غالسيو يف هذا الصدد أن جمموعة من املناضلني املغاربة
جزائريني ومراكشيني قرروا عقد اجتماع مخاسي يف مدريد مجع كل من ''عبد
الكبري الفاسي وعبد الكريم اخلطيب ،وعبد الرمحن اليوسفي من املغرب ،أما من
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اجلزائر فحضر كل من أمحد بن بلة وحممد بوضياف'' واتفقوا على شن هجوم
موحد ضد االستعمار الفرنسي ،كما اختاروا موعد العملية العسكرية يوم 02
أوت  5511كذكرى الثانية لنفي السلطان املغربي حممد اخلامس .و كمساندة
وتضامنا مع الشعب املغربي الشقيق و إلعطائها داللة مغاربية(.)05
غري أن الدراسات التارخيية تؤكد أن الفكرة األولي النتفاضة عشرين
()06
أوت يف اجلزائر ولدت يف ذهن زيغود يوسف وهو الذي نقلها إىل مساعديه
املقربني لإلعداد و للتنفيذ( )51يف مقدمتهم خلضر بن طوبال( )08إميانا منه وقادة
جبهة التحرير الوطين()55باملنطقة الثانية( )71حبتمية العمل املسلح وضرورة مشاركة
الشعب اجلزائري بكل شرائحه يف الثورة التحريرية( )70وقد مشلت معارك عشرين
أوت 5511تسعة وثالثون عملية هجوم عرب كامل مناطق( )77الشمال
القسنطيين(.)73
وكانت انطالقتها على الساعة الثانية عشرة منتصف النهار( )74مستهدفة
ألفني ومخسمائة وتسعة وثالثون  0155هدفا كمسرح للعمليات كون هذه
األهداف حتتوي على معسكرات اجليش الفرنسي كما أن عدد سكانها من
األوربيني بلغ مائة وعشرون  502ألف نسمة( )75وبهذا مشلت كل أنواع
العمليات الثورية مبا فيها هجومات على معسكرات العدو وعلى ثكنات للدرك
ومراكز الشرطة وحراس السجون والغابات وعلى مزارع احملتلني وضد أعوان
العدو ،يضاف إىل ذلك كل أنواع التخريب ألعمدة الكهرباء واهلاتف وخزانات
املياه واملنشآت االقتصادية(.)76
كما شارك يف هذا اهلجوم مائة ومخسة ومثانون 511جماهدا واثنيت عشر
ألف  500222مواطن مدنيا متطوعا( )72مشكلني فرقا هامجت املراكز االستعمارية
عرب الشرق اجلزائري ،وكانت الفرق مشكلة من اجلنود بأسلحتهم املتواضعة ،ومن
العمال والفالحني الذين نزلوا إىل املدن قاصدين جتمعات العدو شاهرين
أسلحتهم يف وجوههم ليربهنوا للعامل بأن الثورة اجلزائرية هي ثورة شعبية ضد
االحتالل الفرنسي ،وفندوا مزاعم املستعمر املضللة للحقائق(.)78
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وتعليقا حول هذه األحداث قال املفكر اجلزائري مالك بن نيب '':إن أول نوفمرب
 5511هو اليوم الذي فجرنا فيه ثورتنا بالنسبة إلينا لكن 02أوت  5511هو
اليوم الذي أعلنا فيه احلرب بالنسبة إىل فرنسا''.
وقال الصحفي املؤرخ إيف كوريار مايلي '' :يعد هجوم 02أوت 5511
بالشمال القسنطيين املفصل احلقيقي بني الشعبيني الفرنسي واجلزائري''.
وقالت الكاتبة الشهرية االجتماعية الفرنسية جريمني تيبو '' :بعد هجوم  02أوت
 5511أيقنت فرنسا بأن بقائها يف اجلزائر أصبح يف خرب كان''(.)52
أما األسباب والدوافع احمللية اليت دفعت زيغود يوسف لشن هجومات
عشرين هي:
 -5شهدت اجلزائر عهدا جديد من اإلرهاب والفظائع االستعمارية بعد تعيني
جاك سوستال( .)31يف  51فيفري  5511حاكما عاما للجزائر(.)30
 -0إعالن السلطات الفرنسية حلالة الطوارئ مبوجب قانون صوت عليه اجمللس
الفرنسي باإلمجاع يوم  5511-25-52ومبقتضى هذا القانون أصبح للسلطات
اإلدارية الفرنسية احلق يف نفي وفرض اإلقامة اإلجبارية على اجلزائريني ،وأصبح
املواطنني حياكمون من قبل احملاكم العسكرية(.)37
 -3تركيز الثقل يف األوراس وهو ما تطلب ضرورة التفكري يف تنظيم هجوم
خارج هذه املنطقة يعمل على نطاق الثورة ومشوليتها ويضمن استمراريتها
وانتظامها حتت قيادة موحدة هي جبهة التحرير الوطين.
 -1نقص األسلحة وارتفاع طلبات التجنيد يف جيش التحرير الوطين يف نفس
الوقت(.)33
 -1إشاعات العدو مبا لديه من إمكانيات حربية وإعالمية يف كل األوساط
اجلزائرية والفرنسية والدولية بعدم وجود ثورة يف اجلزائر وما هي إال حماوالت من
قطاع الطرق ومن اخلارجني عن القانون(.)34
أما أهداف هذه اهلجومات كانت أربعة وهي:
 -5ختفيف الضغط الذي ضربه اجليش الفرنسي على منطقة األوراس ،مركز
الثورة احلساس.
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 -0تهديم سياسة الوالي العام الفرنسي جاك سوستال.
 -3توسيع الفكرة الثورية يف الوسط الشعيب.
 -1احلصول على أسلحة العدو للنهوض قليال باحلالة السيئة اليت كان يعاني منها
تسليح اجملاهدين(.)35
وإن من بني األسباب واألهداف العديدة اليت ذكرناها سابقا هناك أسباب
أخرى دفعت مبهندس انتفاضة  02أوت 5511زيغود يوسف لشن هجومات يف
هذا اليوم هو مساندته ودعمه إلخوانه يف املغرب األقصى يف انتفاضتهم اليت
تزامنت مع الذكرى الثانية خللع ونفي السلطان حممد بن يوسف ،إىل مدغشقر
وهذا يؤكد أن مبدأ الكفاح املغاربي املشرتك وقضية توحيد بلدان املغرب العربي مل
يغب عن ذهن القائد زيغود يوسف ،فهو مل يفكر ومجاعته على حترير اجلزائر
وحدها خاصة وأن اجلرائد واإلذاعات األجنبية كانت تطلعهم باستمرار عما كان
يتعرض له الشعب املغربي من عمليات القمع يف وادي زم ،ويف نفس الوقت
املعارك اليت كان خيوضها جيش التحرير املغربي ضد قوات االستعمار الفرنسي.
فكانوا خيشون أن يشتد احلصار على املقاومة املغربية ،وتفشل يف استمرارية
املقاومة وحيقق االستعمار الفرنسي حلمه الكبري(.)36
وتذكر بعض الدراسات التارخيية أن زيغود يوسف هو من أراد شن هذه
اهلجومات تزامنا مع انتفاضة الشعب املغربي دون أن يتصل أو ينسق مباشرة مع
قيادة الوفد اخلارجي للثورة اليت كانت وقتها مهتمة مبسألة التنسيق ووحدة الكفاح
مع املغرب الشقيق( .)32ذلك إميانا منه مببادئ ،وأهداف الثورة التحريرية اليت
صاغتها يف مواثيقها وأدبياتها وقراراتها السياسية والعسكرية .هفغغغ
وإذا كانت هجومات  02أوت  5511يف اجلزائر جاءت بعد تفكري
وحتضري ،فإن االنتفاضة يف املغرب مل تكن كذلك على الرغم من تشابه الظروف
واألوضاع بني البلدين يف تلك الفرتة ،فاملقاومة املغربية مل حتضر نفسها لالنتفاضة
إال يف وقت متأخر حيث مت عقد لقاء يوم 51أوت  5511ساده خالف كبري بني
عناصر املقاومة املغربية ،ليس فقط حول حتديد يوم االنتفاضة ،بل أيضا حول
األهداف املتوخاة من ورائها.
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حيث فضلت قيادة املقاومة املغربية يف تطوان جتميد وتوقيف التحضري
للثورة املسلحة حتى يتم الفصل يف بعض املسائل واخلالفات اليت كانت مطروحة
بني عناصر املقاومة وبعد مشاورات مت االتفاق يوم  02أوت  5511كتاريخ لشن
هجومات واسعة ضد القوات الفرنسية يف منطقة وادي زم( )38وباقي القرى واملدن
املغربية(.)39وذلك بتنظيم مظاهرات عنيفة انطلقت صباح يوم  02أوت 5511
ودامت إىل غاية  05أوت 5511مشلت مجيع أحناء البالد تكونت من مجيع فئات
الشعب املغربي من الشباب والنساء واألطفال جابوا أحناء املدينة هاتفني حبياة
السلطان حممد بن يوسف.
وقد ختللت هذه اهلجومات أعمال حرق وإتالف ألمالك املعمرين
ومصادمات يف منطقة األطلس واملدن الساحلية أهمها حتطيم طائرة اجلنرال دوفال
 Douvalالقائد األعلى للقوات الفرنسية يف املغرب( )41وقد كتب إدوار باهر حول
االنتفاضة يف كل من اجلزائر واملغرب قائال '' :لقد كانت أحداث العشرين أوت
تعبريا عن االحتفال بالذكرى الثانية إللقاء القبض على سلطان املغرب األقصى
وبينما شاهدت مدينة وادي زم ،يف البلد األخر ،تقتيل حوالي تسعني ،أوروبيا،
فإن العملية قد أخذت نفس احلجم تقريبا ،يف ناحية سكيكدة والعالية.)12(''...
وقد تنبأ احلاكم العام كرندفال  Grandvalبذلك ولتسوية الوضع طالب
هذا األخري من حكومته إقالة ابن عرفة وتكوين جملس للعرش وتكوين حكومة
إتالفية لتفاوض فرنسا حول عالقات جديدة(.)47وقبل  02أوت بأيام قليلة صرح
اجلنرال دوفال  Douvalإىل بيري جولي P.Julyمبايلي '' :إنين اعرفهم وأحبهم
(يعين املغاربة) ،ولكنين أقول لك انه يف حالة عدم تصرف فرنسا باستخدامها
لقواتها فإننا سوف نصل إىل أمور ذات خطورة بالغة إنين أفضل أن أقوم أالن
بقتل ألف من املغاربة على أن أكون مرغما على القيام حبرب ميكن أن تؤدي إىل
ثالمثائة قتيل''(.)14
ويف  51أوت أرسل كرنفال  Grandvalبرقية إىل جملس الوزراء الذي
كان سينعقد يف نفس اليوم بباريس ،جاء فيها مايلي '':إن الرؤوس ساخنة ،وتنتظر
انصراف السلطان موالي عرفة يوم  55أوت فاملغاربة يعتربون مبا أنه مل يتمكن
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من تشكيل حكومته يف املدة اليت خولت له من طرف احلكومة الفرنسية ،فإن على
هذه األخرية أن ترغمه على االنصراف ''.وأضاف قائال '' :إنين أتأسف شديد
لكون احلكومة الفرنسية ال تولي أهمية خلطورة املوقف وإىل السرعة اليت تتدهور
()11
بها األمور'' .
ومن جهة أخرى قامت السلطات الفرنسية بأخذ كل االحتياطات الالزمة
من أجل وضع حد النتشار العمل املسلح وضعت أجهزة أمنية باملدن الكربى ،ظنا
منها أن العنف ظاهرة حضرية بينما أغلقت املدن الصغرى والبوادي ومل تزودها
بالقوات الضرورية استخفافا بكل ما ميكن أن حيدث بها(.)45
ولكن توقعات السلطات الفرنسية مل تكن يف حملها ألن االنتفاضة املغربية
انطلقت من أصغر منطقة يف املغرب وهي منطقة وادي زم وجماورها .وضمن
االحتياطات اليت اختذتها السلطات الفرنسية ملواجهة االنتفاضة املغربية '' طلبت يف
 55جوان  5511من قائد القوات الفرنسية باملغرب بأخذ األمور جبد
واالستعداد ألي طارئ حيدث على احلدود املغربية اجلزائرية ،السيما نواحي
وجدة وذلك بعد علمها بوجود نشاط بعض قادة الثورة اجلزائرية وتنسيقهم مع
قادة املقاومة املغربية''( .)46وللتوضيح أكثر أدرجنا جدول يبني بالتفصيل انتفاضة
 02أوت  5511يف بعض املدن املغربية ورد الفعل الفرنسي اجتاهها كاألتي:
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جدول يوضح أحداث  02أوت  5511مبدن املغرب األقصى ورد الفعل الفرنسي
()42
اجتاهها
انتفاضة 02اوت  5511باملغرب األقصى
املدن
املغربية

رد الفعل الفرنسي

األحداث

مظاهرة عنيفة تكونت من شباب ونساء قتل أربعة عشرة شخصا وجرح
مدينة جابت أحناء املدينة تهتف حبياة السلطان ثالثون وألقي القبض على أزيد من
أسفي حممد اخلامس ،وتندد باالستعمار وكسر  022من املتظاهرين.
املتظاهرين زجاج املقاهي واملتاجر
واشتبكوا مع اجليش الفرنسي
استمرت املظاهرات طيلة نهار 02اوت
مدينة  5511إىل ساعة متأخرة من الليل ،وكانت
الدار اجلماهري تهاجم قوات املستعمرومن خلفها
البيضاء النساء يهتفن حبياة امللك الشرعي ،واشتباك
العديد من املتظاهرين مع قوات
األمن الفرنسي .
انطلقت مجوع املتظاهرين من ساحة دار
مدينة العسكري حيملون الفتات ويهتفون حبياة
خنيفرة السلطان حممد بن يوسف ويطالبون بطرد
املستعمر من البالد ،كما حطموا الكثري من
املنشآت األوروبية واحرقوا السيارات
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االستنجاد بـعشرين ألف 020222
جندي مستعملة الدبابات ،أدت إىل
سقوط العديد من الشهداء ،إضافة
إىل السيارات املصفحة اليت جابت
كل أحناء املدينة.
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واملتاجر.

انطلق املتظاهرون من دوار الدوم ،قام تدخلت الشرطة الفرنسية وأطلقت
مدينة املتظاهرون بقذف رجال الشرطة باحلجارة عليهم النار أدت إىل قتل احد
املتظاهرين وجرح أخر
الرباط أدت إىل إصابة شرطي يف رأسه جبروح.
مدينة انطلقت مظاهرات عنيفة أسفرت حسب
خريبكة رأي الصحافة الفرنسية عن استشهاد أكثر
ووادي من ثالمثائة شخص وكانت اخلسائر كبرية.
الزم

خلفت هذه اهلجومات صدمة كبرية للسلطات الفرنسية وكانت هلا أثار
إجيابية وأخرى سلبية على البلدين وفيما يتعلق باآلثار اليت خلفتها يف اجلزائر فقد
أظهرت الثورة يف شعبيتها ومشوليتها وتالمحها الوثيق مبختلف الطبقات اجلزائرية،
كما أنها خففت من شدة الضغط العسكري على والييت القبائل واالوراس اللتني
حشدت هلا القوة االستعمارية الفرنسية يف ذلك الوقت ،كل ما متلك من عتاد
وجيش ظنا منها بأن القضاء على الثوار بهذين املنطقتني هو القضاء على الثورة
( )11ومن نتائجها أنها أزالت الرعب من الشعب اجلزائري وأصبح الشعب متحررا
من عقد اخلوف واهليبة من االستعمار(..)49
ويف جانب أخر كان رد فعل االستعمار الفرنسي عنيف جدا حيث قام
بارتكاب جمازر إنسانية( )51راح ضحيتها  50222قتيل ،مارس املرتزقة من
األوربيني طرقا بربرية ضد شعب أعزل ،حتى أنهم استعملوا الرافعات امليكانيكية
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جلمع وردم جثث يف ملعب سكيكدة( )50وحسب شهادة عمار بن عودة أن من
أبشع ما قام به االستعمار الفرنسي انتقاما هلجومات عشرين أوت هو ''محل
مواطنني يف طائرات هيليكوبتري وقامت برميهم من السماء ،وقالوا هلم  :اذهبوا
واستنجدوا مبحمدكم ومبسؤولكم ليحميكم'' (.)25
ويف شهادة أخرى ألحد شاهدي احلدث من الصحفيني األوربيني أكد يف
تصريح له عن أحداث يوم  05أوت  5511قائال'' :لقد صعدت بضعة
كيلومرتات عن املدينة -قصد سكيكدة إىل اجلبال املتامخة هلا حيث قرى اجلزائريني.
ومبجرد أن بدأنا الصعود حتى فاجأتنا رائحة تدفع إىل التقيؤ لقد كانت الرياح
حتمل معها من مجيع اجلهات رائحة اجلثث اليت بدأت يف التحلل''(.)24
وعلى الرغم من هذه السياسة اإلجرامية الفرنسية يف حق شعب أعزل،
واليت مل نذكر منها إال أمثلة موجزة كانت اهلجومات نصرا و تتوجيا رائعا للثورة
التحريرية وجليش التحرير الوطين والشعب اجلزائري واملغرب العربي .وما يؤكد
ذلك شهادة روبريت بارت  '' Robert Barratالذي عاش األحداث يف املغرب
األقصى وعندما أراد العودة إىل باريس مر باجلزائر العامة وذكر نتائج هذا اليوم يف
حديث مع كولونيل فرنسي الذي أكد له بأن كل ش إنتهى وأن األوروبيني
سريحلون يف ظرف مخس سنوات.)21(''...
وبالنسبة لنتائج اهلجومات يف املغرب األقصى ميكن القول أنها كانت أقل
صدى لالستعمار الفرنسي وذلك بسبب تنبأ السلطات الفرنسية بإمكانية حدوث
اضطرابات مبناسبة نفي امللك حممد بن يوسف .وما زاد اطمئنانها هي التقارير اليت
وصلتها من اجلزائر خالل األسبوع الذي سبق األحداث ،حيث كانت توحي بأن
اجلزائر تعيش حالة هدوء(.)22
تؤكد هذه اإلجراءات السياسية والعسكرية مدى جناح هجومات 02
أوت يف اجلزائر واملغرب على الرغم من اجملازر اليت ارتكبتها يف حق شعيب البلدين
وميكن القول أنها أكدت كذلك مدى فاعلية الكفاح املسلح املغاربي املشرتك وأثره
على االستعمار الفرنسي حتى وإن كان هذا الكفاح بأساليب وحتضريات بسيطة.
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إضافة إىل هذا التنسيق املشرتك بني الشعبني اجلزائري واملغربي الغري
خمطط له والذي كان منوذج عن تضامن الشعب اجلزائري مع الشعب املغربي يف
وجه السياسة االستعمارية الفرنسية ،فقد أشار األستاذ زكي مبارك يف دراسته
املوسومة بـ :جلنة التنسيق بني جيش التحرير اجلزائري وجيش التحرير املغربي ،إىل
جمموعة من األعمال التنسيقية املشرتكة بني املقاومتني اجلزائرية واملغربية ذكر منها:
 تنسيق العمل من أجل استقبال الباخرة ''فخر البحار'' يف شهر يونيو
 5511حبضور بوضياف ومجاعة من اجملاهدين اجلزائريني واملغاربة الذي
أفرغوا الباخرة وقاموا بنقل األسلحة إىل أماكن مأمونة ،ومنها إىل اجلزائر
بعد أن أخذ املغاربة حصتهم من السالح.
 تنسيق العمل من أجل استقبال الباخرة انتصار يف  02سبتمرب 5511
بشواط الناظور .كانت الباخرة حمملة باألسلحة واعرتضتها عراقيل
خمتلفة تغلبت عليها قيادات الثورة اجلزائرية واملغربية واملصرية ،فتمكنت
هذه الباخرة من تزويد اجليشني :التحرير املغربي واجلزائري بكمية هائلة
من األسلحة وزعت على اجملاهدين املغاربة يف الريف األطلسي قبيل
إندالع عمليات جيش التحرير املغربي يوم 0أكتوبر .)56(5511
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خامتة:
ويف األخري ميكن القول أن هجومات الشمال القسنطيين ساهمت بشكل
كبري يف مساندة الكفاح املسلح يف املغرب األقصى يف الوقت الذي كانت فيه فرنسا
متارس الضغوط السياسية والعسكرية إلمخاد الكفاح املسلح يف املنطقة ،كما
جسدت وحدة الكفاح املغاربي املشرتك بدون تنسيق بني املقاومتني املغربية
واجلزائرية ،وكان هذا بفضل اجلهود اليت قام بها مهندس هذه اهلجومات زيغود
يوسف الذي قام بتحقيق وجتسيد مامل تستطع حتقيقه وجتسيده القيادة السياسية
اجلزائرية و املغربية.
و تعترب هذه اهلجومات خري دليل على احرتام قادة الثورة اجلزائرية ملبادئ
الثورة التحريرية اليت صاغتها يف أدبيات احلركة الوطنية اجلزائرية ومواثيق الثورة
التحريرية اليت كانت دائما تنادي وتؤكد أن حترير اجلزائر ال يكتمل إال بتحرير
بلدان املغرب العربي .ويظهر ذلك جليا يف تطبيق زيغود يوسف هلذا املبدأ من
خالل اختيار يوم انتفاضة عشرين أوت يصادف انتفاضة الشعب املغربي ،بدون
تنسيق مع قادة املقاومة املغربية.
فقد حاول جتسيد تضامنه يف أرض الواقع إلمساع العامل صوت الشعب
املغربي واجلزائري يف أن واحد ،وضرب مزاعم فرنسا وعمالئها اليت كانت تهدف
إلفشال املخطط املغاربي يف جتسيد ثورة مغاربية مشرتكة من جهة كما ساعد زيغود
يوسف الوفد اخلارجي اجلزائري الذي كان يسعى دائما وراء حتقيق هذا اهلدف من
خالل لقاءاته بزعماء املغرب العربي .يف إقناعهم بإمكانية تفجري ثورة مشرتكة
جتمع بلدان املغرب العربي من جهة أخرى.
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حممد العربي الزبريي :اخلطوات األوىل يف التطبيق امليداني ألهداف الثورة اجلزائرية،

()7

عبد اهلل مقالتي :دور بلدان املغرب العربي يف دعم الثورة التحريرية،5590-5511

جملة املصادر ،يصدرها م.و.د.ب.ح.و.ث ،5511.العدد  ،5555 ،0ص.05
ج ،5دار بوسعادة للنشر والتوزيع ،ص.523
()3

(عمار قليل :ملحمة اجلزائر اجلديدة ،ج ،5الدار العثمانية ،اجلزائر.021 ،0255 ،

()4

عبد القادر حجاج من مواليد  4591بدائرة الغزاوات بلدية السواحلية التحق باجليش
التحرير الوطين سنة  4599كان عضو يف فرقة توجيه األسلحة اليت كانت تدخل من
منطقة الناظور .أنظر :شهادة عبد القادر حجاج :الثورة يف الوالية اخلامسة ،تسجيالت
مصلحة السمعي البصري م.و.د.ب.ح.و.ث ،4591بتاريخ  4551-41-45والية
عني متوشنت.

()5
()6

املصدر نفسه.
شهادة شوارق محدون ،نقال عن :زكي مبارك ،أصول األزمة يف العالقات اجلزائرية

املغربية ،دار الرقراق للطباعة والنشر ،الرباط ،0221 ،ص.525
()2

حممد ودوع :املغرب األقصى والثورة اجلزائرية ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف

()8

حممد ودوع :املغرب األقصى والثورة اجلزائرية ،رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه يف

()9

ابن عالل بن عبد الواحد بن عبد السالم بن عالل الفاسي الفهري ،ولد يف جانفي

التاريخ املعاصر ،جامعة اجلزائر ،0255 ،ص.55
التاريخ املعاصر ،جامعة اجلزائر ،0255 ،ص.55

 5552مبدينة فاس ،تلق ى تعليمه األول بأحد الكتاتيب القرآنية ،التحق بعدها إىل
املدرسة االبتدائية ،ثم التحق جبامعة القرويني اليت مت فيها تعليمه الثانوي والعالي،

حصل منها على إجازة عاملية سنة  5552وعمره ال يتجاوز العشرين سنة ،أسس سنة

 5551حزب العمل املغربي ،الذي انشق فيما بعد إىل جناحني :احلركة الشعبية،
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وحركة االستقالل واليت اعتربها العديد من املؤرخون اخلطوة األوىل حنو تأسيس

حزب االستقالل سنة  5515جل إىل القاهرة سنة  5511ملتابعة نشاطه النضالي
الوطين من خالل املكتب املغرب العربي ،عاد بعد االستقالل إىل املغرب سنة 5513

واستمر يف رئاسة حزب االستقالل ،تويف يف دولة رومانيا يف بوخاريست  51ماي

 .5511أنظر :حممد حجي :موسوعة أعالم املغرب ،ج ،5دار الغرب اإلسالمي،

بريوت ،5553 ،ص  .5110أنظر كذلك :عبد احلميد املرنيسي :احلركة الوطنية
املغربية من خالل شخصية األستاذ عالل الفاسي ،مطبعة الرسالة ،الرباط،5511 ،

ص ص.05-05
()01

هو أ محد بن بلة بن حمجوب بن أمبارك ،أمه فاطمة بنت احلاج يعود أصل عائلته إىل
عرش أوالد سيدي رحال من بلدة أوالد ناصر اليت تبعد ب 32كلم عن مراكش
املغربية ،ولد يف الربع األول من القرن العشرين ،نشأ يف أسرة بسيطة متتهن الفالحة
تلقى تعليمه اال بتدائي يف مغنية حيث تلقى الربامج التعليمية بالفرنسية على يد
مدرسيني فرنسيني ،كما كان يتلقى تعاليم الدين اإلسالمي يف الزوايا والكتاتيب ،وبعد
انتهاءه من الدراسة االبتدائية انتقل إىل مدينة تلمسان ليكمل دراسته الثانوية ،حيث

كان يبلغ من العمر أربعة عشرة سنة ،ويف سنة  5555انتسب امحد بن بلة إىل مجعية
العلماء املسلمني وبعدها ،انضم بعدها إىل حزب الشعب ويف سنة  5515استدعي بن

بلة إىل اخلدمة العسكرية ،كما شارك يف احلرب العاليمة الثانية من ،5511-5510

وبعد أحداث 1ماي  5511الذي تأثر بها كثريا بدأ نشاطه الفعلي يف الكفاح ضد
االستعمار الفرنسي ،حيث أسس باسم حزب الشعب خاليا يف مغنية وتلمسان يف

الفرتة اليت امتدت مابني 5513و ،5511ومن بني نشاطاته السياسية ترشحه سنة

 5513لالنتخابات بقائمة حرة الذي فاز فيها وأصبح ممثال حلزب الشعب يف مدينة
مغنية ،وعندما أسس حزب حركة االنتصار للحريات الدميقراطية يف  53-51فيفري

 5511منظمة سرية ،كان بن بلة من أهم قيادتها ،حيث ناضل فيها حتى مت اكتشفاها،
واهم ما قام به امحد بن بلة يف مسرية نضاله هو حتضري للثورة وتفجريها ،مع جمموعة
من رفقاءه كما شارك بن بلة يف الثورة اجلزائرية وكان من بني قادة الوفد اخلارجي
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الذين كانوا يعملون على كسب تأييد الدول العربية واملغاربية ،ملساندة الثورة
التحريرية ،وبعد االستقالل أصبح بن بلة أول رئيس للدول اجلزائرية املستقلة ...

أنظر :حممد قدور :أمحد بن بلة ودوره يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب -5511
 ،5519رسالة لنيل شهادة ماجستري يف التاريخ احلديث واملعاصر ،قسم التاريخ،
جامعة اجلزائر ،0221 ،ص 52وما بعدها.

()00

عقد اجتماع يف مكتب املغرب العربي مجع كل من ابن بلة واثنني من املغرب وهما
عالل الفاسي وعبد الكبري ابن املهدي الفاسي ،واثنان من ضباط املخابرات املصرية
احدهما فتحي الذيب وتقرر من خالله آن يكون جيش حترير يشمل املغرب واجلزائر،
يبدأ عمله يف األوراس يف فاتح نوفمرب  5511ثم يف بورد وأكنول وتيزي وسلي

باملغرب يف أكتوبر  ،5511غري أن حقائق هذا االجتماع ظلت مغيبة مازالت مل تثبت
صحتها لعدم توفر الشهادات ووثائق أرشفيه الكافية حوهلا .أنظر :عبد اهلل مقالتي:

02أوت 5511يف اجلزائر واملغرب أية عالقة ،امللتقى الدولي السادس حول أحداث
 02أوت  -5511الدالالت واألبعاد والتداعيات ،يومي  03-01أكتوبر ،0255
ص.512

()07

ولد حممد اخلامس يوم 52أوت  ،5525تعلم القران الكريم يف سن مبكر ،كما تلقى
تعاليم ودروس يف اللغة العربية والفرنسية على يد معلمني عينهم له أبوه يف مقدمتهم
حممد أقصيب ،وحممد معمري اجلزائري الزواوي .مل يكن مقدما خلالفة والده السلطان
يوسف بن حسن األول ،ألنه كان أصغر أوالده الثالثة ،وكان املشار إليه هو كبريهم
املوىل إدريس ،لكن احلماية كانت تريد إبعاد احلاجب التهامي عبابو الذي كان من
شانه أن حيتفظ بوظيفته لو آل األمر إىل املوىل إدريس األخ األكرب حملمد اخلامس .فلما

تويف والده بويع بالقصر السلطاني من فاس يوم  51نوفمرب  ،5501ختوف الرأي
العام املغربي من توليه العرش املغربي وهو يف سن مبكر ،ألنه قدم على أخويه
األكربين لغاية يف نفس سلطات احلماية ،والسيما قد متت تنحيت احلاجب التهامي
عبابو الذي كان شديد احلرص على ما تبقى من السيادة الوطنية ،وبدا التخوف يف
حمله يف السنوات األوىل من العهد ،إذ مل متضي إال ثالث سنوات على تربع حممد بن
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يوسف على العرش حتى خذلته السلطات الفرنسية بأن جعلته يوقع على الظهري
الرببري .وعلى الرغم من الضغوط اليت كانت متارسها احلماية الفرنسية على الشعب
املغربي واحلركة الوطنية املغربية ،كان السلطان املغربي متعاطفا مع احلركة الوطنية

الناشئة ،وقد تطور الوضع أكثر حني رفض سنة  5512التوقيع على مراسيم احلاكم

الفرنسي ،زيادة على هذا طالب السلطان فرنسا سنة  5510باستقالل املغرب

الكامل ،وجراء موقفه الصريح اجتاه سلطه احلماية قامت هذه األخرية يوم اخلميس

 02أوت  5515بنفيه إىل جزيرة كرسيك ثم إىل مدغشقر ،إىل غاية أواخر سنة
 5511أعيد تنصيبه على العرش بعد أن انتشر مطلب عودته حتى يف أعدائه ويف
مقدمتهم الغالوي ،وبعد أشهر قليلة انتهى نظام احلماية الفرنسي واالسباني واعرتفت

فرنسا باستقالل املغرب بتوقيعها اتفاقية رمسية يف مارس  5513تبعتها اسبانيا بعد

شهر ،ويف  5511أعلن حممد اخلامس نفسه ملكا متخليا عن لقب السلطان الذي

اعتربه بائدا ،تويف فجأة على إثر عملية جراحية على املسالك األنفية يوم  03فيفري
 .5535أنظر :حممد حجي :،معلمة املغرب ،ج ،05اجلمعية املغربية للتأليف والرتمجة
والنشر ،مطابع سال ،0221 ،ص ص  .1201-1203أنظر كذلك :تركي ظاهر:

أشهر القادة السياسيني من يوليوس قيصر إىل مجال عبد الناصر ،ط ،0دار احلسام

بريوت ،5550 ،ص ص  .505-502أنظر كذلك :عبد اهلل اجلراري :من أعالم

الفكر املعاصر بالعدوتني الرباط وسال،ج( ،0د.د.ن)(،د.س.ن) ،ص ص -051

.015
()03

ذكر عبد الكريم فياللي أن الشعب املغربي قام يف 02أوت  5511مبظاهرات مجاعية
يف خمتلف مدن املغرب الكربى والصغرى مبناسبة الذكرى األوىل لنفي السلطان حممد
بن يوسف ،حيث قامت مظاهرات سلمية واسعة النطاق خالل عدة أيام متوالية يف
مدن وجدة واحفري ،وتازة ،وفاس وصفرو ،ومكناس ،وأزرو ،وخنيفرة ،وسيدي
قاسم ،والدار البيضاء ،وسطات ووادي زم وتادلة ،والقصر الكبري ،وأصيلة،
والعرائش ،وتطوان ،واجلديدة وسال ،والرباط ،والقنيطرة ،وقد شاركت املرأة املغربية
يف هذه املظاهرات مشاركة فعالة ،بل إن املرأة املغربية نظمت عدة مظاهرات خاصة
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بها دون مشاركة الرجال ،والسيما يف الدار البيضاء وكان شعار املتظاهرين وهتافهم
رجاال ونساء ،املطالبة باستقالل املغرب وعودة ملكه حممد اخلامس ،وكانت راية
املغرب وصورة حممد اخلامس يف مقدمة املظاهرات ،وكانت مظاهرات سلمية ،مل يظهر
فيها الشعب معارضته للحكومة الفرنسية ،بل كانوا يطالبون حبقوقهم املشروعة ،غري
أن رد فعل السلطات الفرنسية كان متوحشا جتاه الشعب املغربي ،استعملت فيه
السالح إلخضاع املتظاهرين ،كما حاصرت املدن والطرق الرئيسة .مما جعل بعض
القرى واملدن ختاف من املشاركة يف املظاهرات واقتصرت على اإلضراب العام بإقفال
الدكاكني وتعطيل حركة العمل يف خمتلف املصاحل أياما معدودة ،غري أن اإلدارة
الفرنسية عاقبت املضربني بدفع غرامات نقدية وبإقفال دكاكينهم مرة أخرى وأحيانا
ألزمتهم بفتحها بالقوة يف عدة مدن أخرى .أنظر :عبد الكريم الفياللي :التاريخ
السياسي للمغرب العربي الكبري ،ج ،50شركة تاس للطباعة ،القاهرة ،0223 ،ص

ص.15-55
()04

عبد اهلل مقالتي ،املرجع السابق ،ص.512

()05

فتحي الذيب :عبد الناصر وثورة اجلزائر ،ط ،0دار املستقبل العربي ،القاهرة،

()06

روني غاليسو :تهميش الشعبوية الثورية"مشروع جيش التحرير املغاربي والتخلي عنه-

 ،5552ص.13

 ،5511ترمجة :حلسن عيساني ،أعمال ملتقى مؤسسة
"
جيش حترير املغاربي-5511

بوضياف اجلزائر 50-55ماي  ،0225ص .15
()02

حممد العربي الزبريي :انتفاضة 02أوت  ،5511جملة الثقافة ،تصدرها و.ث.س.ج،

()08

مت اإلعداد النتفاضة يف شهر جويلية  5511يف دشرة الزمان ،بني مسؤولي الناحية

العدد ،5511 ،15ص.552

الثانية حضره عمارة بوقالز ،ثم عقد اجتماع أخر يف الكدية دوار اجملاجدة حضره
زيغود يوسف ومساعدوه يف الناحية الثانية علي كايف ،صاحل بوبنيدر ،إمساعيل
زيقات بشري بوقادوم شيبوط إبراهيم ...وبعد ذلك وقع اجتماع موسع ضم مجيع
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جنود وضباط املنطقة ،و وبعد انتهاء االجتماع انضم كل من األخضر بن طوبال
مسؤول عن الناحية األوىل وعمار بن عودة مسؤوال عن الناحية الثالثة .وقد حتددت
مبوجب هذه االجتماعات خطة اهلجوم وضبطت قائمة الوسائل املادية لتنفيذ عملية
اهلجوم ومجعت خصيصا لذلك كميات هامة من األسلحة اليت كانت موجودة لدى

سكان اجلهة أنظر :علي كايف :يوم 02أوت أسبابه ونتائجه ،جملة الذاكرة ،يصدرها

املتحف الوطين للمجاهد ،العدد ،5551 ،5ص ص .55،51أنظر كذلك :عثمان بن

الطاهر :من بطوالت جيش التحرير الوطين هجوم  02أوت  5511برمضان مجال،
جملة أول نوفمرب تصدرها املنظمة الوطنية للمجاهدين ،العدد  ،5515 ،15ص.51

()09

خلضر بن طوبال من مواليد 5505مبيلة القي القبض عليه بعد حل املنظمة اخلاصة
عام  5512بعدها عني عضوا يف اللجنة الثورية للوحدة والعمل وجمموعة  00اليت
فجرت الثورة التحريرية أدى دورا رائدا يف هجومات  02أوت 5511يف الشمال
القسنطيين واستخلف زيغود يوسف بعد استشهاده يف الوالية الثانية كان عضوا يف
اجمللس الوطين للثورة وجلنة التنسيق والتنفيذ عني وزيرا للداخلية يف احلكومة املؤقتة

األوىل والثانية،قبل أن يصبح وزير دولة يف .5535أنظر :أـسيا متيم ،الشخصيات

اجلزائرية ،دار املسك للنشر والتوزيع ،0221 ،ص .011
()71

حممد العربي الزبريي :اخلطوات األوىل يف التطبيق ،املرجع السابق ،ص.10

()70

تقع مشاال :البحر ،شرقا :احلدود التونسية ،جنوبا :خط السكة احلديدية الرابط بني
منصور وسوق اهراس ،غربا خط السكة احلديدية الرابط بني بين منصور وجباية.

أنظر:
Mohamed Boudiaf la Préparation du PremierNovembre1954Dare lnomane,
Alger p76 .
Gilbert Meynie, Histoire Intérieure du FLN 1954-1962,éditions casbah
Alger,2003,p189.
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()73

القرى واملدن األساسية والتكتالت السكانية اليت تتكون منها منطقة الشمال القسنطيين
هي:

منطقة الشرق :القالة ،يسيف ،عني العسل ،بلودون ،بوهاجر ،موني ،توستان ،دفويف ،مدجز
سيفا ،عني طحميمني ،لفردير ،عني سينور ،قمبطة.
منطقة عنابة :عنابة ،موريس ،بسبس ،زندون ،دبرفيل ،منديف ،القديس ،جوزيف ،بيجو ،عني
مكرة ،عني بابار ،هربلون ،بنتيار ،قاملة ،قونونن فالر الباين ،أليوبوليس ،كلرمان ،ملزميو.
منطقة الوسط :فليب فيل ،القديس أنطوان ،قسطنفيل ،احلروش ،قل الزيتون ،سيدي مزغيش،
متالوس ،عني كشرة القل ،شرابا ،بسمبور ،حامابس النوي ،بايار ،قاسيت ،محام مسخوطني،
أورينو ،كلوزيل ،راس العقبة ،عني رقادة ،وادي زناتي ،منكامل ،رينييب ،عني عبيد ،اخلروب
مسندو ،حامة بلزونيس ،عني مسارة ،عني عمارة .أنظر :إبراهيم سلطان شيبوط :زيغود

يوسف الذي عرفته ،م.م.و.د.ب.ح.و.ث ،0255 ،5511.ص.551
()74

عثمان بن الطاهر :هجوم 02أوت  5511مبجاز دشيش ،جملة أول نوفمرب تصدرها
املنظمة الوطنية للمجاهدين ،العدد  ،5515 ،10ص.05

()52

عمار طاليب :مكانة 02أوت االسرتاتيجي يف الثورة اجلزائرية ،جملة أول نوفمرب،
تصدرها املنظمة الوطنية للمجاهدين ،العدد  ،5511 ،50ص .1أنظر كذلك:

Gilbert Meynier, : op.cit. p280-282.
()76

حممد مكاحلي :هجومات 02أوت  5511االنتقال من العمل الليلي إىل العمل

النهاري ،امللتقى الدولي السادس حول أحداث  02أوت  -5511الدالالت

واألبعاد والتداعيات ،يومي  03-01أكتوبر  ،0255ص .005
()72

األخضر بوطمني :يوم اجملاهد ذكرى مشولية اجلهاد ووحدة التنظيم ،جملة أول
نوفمرب ،تصدرها املنظمة الوطنية للمجاهدين ،العدد ،5515 ،15ص.1

()78

إبراهيم شيبوط :عمليات 02أوت 5511بالشمال القسنطيين ،جملة أول نوفمرب،
تصدرها املنظمة الوطنية للمجاهدين ،العدد  ،5511 ،31ص.51
649

العدد  ...............................:52اجلزء الثاني ............................ديسمرب 7102
()79

مولود بلقاضي02 :أوت يف ذكرى يوم اجملاهد ،جملة أول نوفمرب ،تصدرها املنظمة

الوطنية للمجاهدين ،العدد ،5511 ،1ص ص.1-3
()31

حممد كشود :إسرتاجتية هجوم 02أوت  ،5511جملة أول نوفمرب ،تصدرها املنظمة
الوطنية للمجاهدين ،العدد  ،0253 ،510-515ص .10

()30

ولد بن سوسان سنة  5550مبونبلييه من أصول يهودية ،بدأ مساره السياسي
بإنضمامه إىل جلنة املثقفني املناهضني للنازية ،وأثناء الثورة التحريرية أسس يف اجلزائر

العاصمة املديرية العامة للمصاحل اخلاصة ،وبعد عزله سنة  5513قادة محلة عنيفة
كانت وراء سقوط حكومة بورجوس مونوري ،وحكومة فليب غايار ،وبعد وصول
ديغول كلفه بوزارة اإلعالم ،ثم الوزارة املنتدبة للصحراء .لكن حدث القطيعة بينهما

بداية  5532حني أعلن ديغول قبوله مببدأ تقرير مصري يف اجلزائر ،غادر احلكومة

معلنا معارضته ،وربط صلته مبنظمة اجليش السري بعدها نفي إىل إيطاليا نظرا لدفاعه

الشديد عن اجلزائر الفرنسية .أنظر :م .و .د .ب .ح .ث ،5511 .تاريخ

اجلزائر ،5590-5132القرص املضغوط ،وزارة اجملاهدين  ،اجلزائر .0220
()37

املتحف الوطين للمجاهد 02 :أوت  5511احللقة األوىل ،جملة أول نوفمرب ،تصدرها

()33

إبراهيم شيبوط :عمليات 02أوت  5511بالشمال القسنطيين ،املرجع السابق،

()34

إحدى إسرتاجتيات الثورة اجلزائرية هجومات الشمال

املنظمة الوطنية للمجاهدين ،العدد ،5511 ،05ص.01

ص.51

شايب قدادرة:

القسنطيين 5511ملاذا؟ ،امللتقى الدولي السادس حول أحداث  02أوت -5511
الدالالت واألبعاد والتداعيات ،يومي  03-01أكتوبر  ،0255ص.551

()35

األخضر جودي بوطمني :يوم اجملاهد ذكرى مشولية اجلهاد ووحدة التنظيم ،املرجع

السابق ،ص.3
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()36

عبد الرمحن بن العقون :هجوم  02أوت  5511بواد الزناتي ،جملة أول نوفمربـ
تصدرها املنظمة الوطنية للمجاهدين ،العدد ،11،5512،ص.01

()32

بومالي حلسن :أدوات التجنيد والتعبئة اجلماهريية أثناء الثورة التحريرية اجلزائرية

()38

إذا كانت انتفاضة عشرين أوت يف املغرب توزعت يف عدة نقاط جغرافية من املغرب،

 ،5513-5511دار املعرفة ،اجلزائر ،0252 ،ص .515

فن ما حدث يف وادي زم قد بلغ درجة من اخلطورة ،إذ فاقت اخلسائر الفرنسية يف
صفوف الفرنسيني وبدرجة كبرية ماحدث يف باقي اجلهات مبا فيها احلواضر الكربى،
وقد متيزت وادي زم مبوقعها القاري الداخلي ،حيث توجد يف مكان الساحل الذي

تبعد عنه حبوالي  512كلم وبني جبال األطلس املتوسط الذي تقع املدينة يف بداية

سفوحه الغربية ،وكان للموقع الداخلي تأثري على املعطيات املناخية والبشرية
واالقتصادية للمنطقة ،غذ تصل درجة احلرارة على ما حتت الصفر يف فصل الشتاء

وإىل أكثر من  12درجة يف فصل الصيف .وقد ساهم سكان منطقة وادي زم يف
االنتفاضة مبناسبة الذكرى األوىل لنفي حممد اخلامس يف أوت  5511أنظر :خالد بن

صغري :انتفاضة 02أوت  5511بوادي زم ،املقاومة املغربية ضد االستعمار

 5511-5521اجلذور والتجليات ،أعمال الندوة العلمية  -51-51-55نوفمرب

 ،5555م .م.س.ق.م.أ.ج.ت ،5551 .ص.523
()39

خالل سنة  ،5511قام بعض مناضلي من منطقة وادي زم والسماعلة باالتصال
ببعض املنظمات الفدائية املغربية بالدار البيضاء ،وكان من بينها :املنظمة السرية،
ومنظمة اليد السوداء ،واملنظمة احملمدية ،باإلضافة إىل منظمة أسود التحرير ،ومنظمة
صوت اإلحتاد .وقد أدت هذه االتصاالت إىل تكوين منظمات فرعية بوادي الزم.
وكان كل رؤساء هذه املنظمات على اتصال مستمر بالدار البيضاء إما عن طريق
اتصاالت شخصية أو بواسطة أشخاص جمهولني يقومون بنقل األخبار أو إيصال
األوامر الصادرة عن املنظمة األم إىل املنظمات الفرعية وتزويدها ببعض األسلحة.
وجيب اإلشارة أنه مل حيصل اتفاق باإلمجاع بني املنظمات السابقة الذكر على اليوم
الذي يتم فيه االنتفاضة ،بل وصل األمر إىل حد وقوع خالفات بني رؤساء املنظمات
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فمنظمة اليد السوداء أكد رئيسها أنها تلقت أمر من جيش التحرير عن طريق للقيام
باالنتفاضة يوم  1أوت  ،5511بينما قرر أعضاء املنظمة السرية يوم  1جوان .5511
يف حني ارتأت املنظمة احملمدية أن تكون االنتفاضة يوم  05جويلية  .5511وبعد

املشاورات مت االتفاق على أن يكون يوم 02اوت اليوم الذي نفي فيه حممد اخلامس،
هو اليوم األمثل لوقوع االنتفاضة .أنظر :املرجع نفسه ،ص .503

()41

عبد اهلل مقالتي :املرجع السابق ،ص.531

()40

حممد العربي الزبريي :اخلطوات األوىل يف التطبيق امليداني ألهداف الثورة ،املرجع

السابق ،ص.15
()47

عند اقرتاب ذكرى  02أوت  5511خشي كرنفال  Grandvalمن وقوع مظاهرات،
فقام باختاذ عدة احتياطات وحاول إقناع احلكومة الفرنسية بإقالة بن عرفة وتشكيل
جملس للوصاية وجملس حكومي للمفاوضات و نقل حممد بن يوسف إىل فرنسا ،ومن

مجلة االحتياطات اليت اختذت لضمان مرور 02اوت بسالم ،مت اختيار نفس اليوم
بالضبط الفتتاح املفاوضات يف أيكس ليبان  Aix Les Bainsوقال بيري جولي

P.July

'' إن الربنامج الذي اقرتحه السيد كرنفال  Grandvalمل يكن من املمكن حتقيقه يف
تلك الظروف.إن حتقيق ذلك الربنامج من شانه فعال أن يهدئ الوطنيني ،لكن يوجد
باملغرب عدد مهم من الفرنسيني املصممني على عزمهم والذين من املمكن أن يعلنوا
عن ثورتهم يف حالة ما إذا مت تنفيذ برنامج كرنفال  Grandvalومع اقرتاب يوم 02

أوت أعطيت التعليمات من احلكومة الفرنسية لكي تتخذ كل االحتياطات الضرورية
إلحباط كل املظاهرات احملتمل حدوثها .ويف املدن الكربى اليت تعترب ميدانا نشيطا
للوطنيني املتطرفني مت وضع تأطري عسكري قوي لقمع أية مظاهرة ممكنة .أنظر :خالد

بن صغري :املرجع السابق ،ص.505
()43

عبد اهلل مقالتي :املرجع السابق ،ص.531

()44

خالد بن صغري :املرجع السابق ،ص.501

()45

املرجع نفسه.
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()46

حممد ودوع :املرجع السابق ،ص.15

()42

م.س.ق.م.أ.ج.مت.س.ق.م.أ.ج.ت :املقاومة وجيش التحرير سلسلة أحداث ملحمة
االستقالل -الوثيقة الثالثة ،ص ص.005-001

()48

مصطفى بوغابة :من وحي ذكرى 02اوت ،جملة أول نوفمرب ،تصدرها املنظمة الوطنية

للمجاهدين ،العدد ،5515 ،1ص.55
()49

شهادة عمار بن عودة :امللتقى الوطين الثاني لتاريخ الثورة من  52-1ماي ،5511

ج ،0مج ،5املنظمة الوطنية للمجاهدين ،ص.51

Harbi et Meynier, le FLN documents et histoire 1954-1962, éditions

)(50

Casbah, p41.
()50

حممد بكار :أحداث 02أوت  5511ومواقف النواب اجلزائريني السياسية منها،

امللتقى الدولي السادس حول أحداث  02أوت  -5511الدالالت واألبعاد

والتداعيات ،يومي  03-01أكتوبر  ،0255ص .15أنظر كذلك:

Harbi et Meynier,op.cit, p41.
()57
()53

شهادة عمار بن عودة :املصدر السابق ،ص.51
عبد الناصر عمر :رد الفعل العسكري الفرنسي حول أحداث 02أوت ،5511

امللتقى الدولي السادس حول أحداث  02أوت  -5511الدالالت واألبعاد

والتداعيات ،يومي  03-01أكتوبر 0255ص.5
()54

يوسف خمالد :تشريح أحداث 02أوت  ،5511امللتقى الدولي السادس حول

أحداث  02أوت  -5511الدالالت واألبعاد والتداعيات ،يومي  03-01أكتوبر
 ،0255ص.00

()55

حممد ودوع :املرجع السابق ،ص.10
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()56

زكي مبارك ،جلنة التنسيق بني جيش التحرير اجلزائري وجيش التحرير املغربي دواعي
التأسيس واألهداف 22يوليوز  -2222نشأة وتطور جيش التحرير الوطين ،أعمال
امللتقى الدولي املنعقد بفندق األوراسي  4-3-7جويلية ،منشورات وزارة اجملاهدين،
 ،7115ص ص.023-027

654

