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            "ذكرى وعربة"   م 1945ماي    8اذلكرى اخلامسة والس بعون جملازر  

 حق  يفاليت اقرتفهتا  اجملازرفسادا وحفل جسّلها ال سود ابملذاحب و  اجلزائر أ رض  عاثت فرنسا الاس تعامرية يف

ا  وماهل وممتلاكته اليت استباهح، وعن أ رضه وعرضه ورشفه  البقاءيف وجوده وحقه  عن اذلي اكن يدافع الشعب اجلزائري

حق املدنيني  يف القوات الاس تعامرية ما ارتكبته  من بني أ فظع وأ ش نع م 1945ماي  8جمازر  ظلام وعدواان، وتعدّ  احملتل

عفواي  رب العاملية الثانية، وخرجوا احلقّدموا تضحيات ابلنفس والنفيس لصاحل فرنسا خالل العّزل من اجلزائريني اذلين 

ملشاركة فرنسا وحلفاهئا يف احتفالهتم ابلنرص عىل النازية، ولكن فرنسا اليت تعّودت عىل نكران امجليل والغدر ونقض  

ة  قواهتا الربية والبحرية واجلوية لإابد واملواثيق وانهتاك القوانني وال عراف، قابلهتم ابلنار واحلديد واس تعملت  العهود

، واكنت احلصيةل ثقيةل جدا  اجلزائريني بصدد القيام بثورة عارمة هتّدد الوجود الفرنيس يف اجلزائراملتظاهرين ُمّدعية أ ن 

 بلغت مخس وأ ربعني أ لف شهيد حسب الرواية اجلزائرية. 

عبارة عن  م1945ماي  8هل اكنت جمازر   :هو اإىل حد الآن اجلواب اإن السؤال اذلي بقي مطروحا ومل جيد

مدبّرة   عبارة عن مكيدة وجمزرةفقمعهتم بتكل الشدة والقسوة، أ م اكنت ول اجلزائريون القيام هبا ضد فرنسا ا فاشةل ح ثورة

 خشص اثلث؟ أ م  بمتعصّ  هل رشطي فرنيس أ م مس توطن ؟ سطيفيف  ومن أ طلق الرصاصة ال وىل ،من الاحتالل 

 أ ول: أ س باهبا 

واجامتعية ابدلرجة   قتصادية ا اكنت هذه اجملازر  أ س باب ودوافع  أ ن  ب وال جان نيالفرنس ي ني املؤّرخ يعتقد معظم

  ب ادلين كام حاولوا ربطها ابلتعصّ  ، خالل احلرب العاملية الثانية ال وىل، وذكل ابلنظر اإىل اجملاعة اليت أ صابت اجلزائريني

الواقع  ف، جيدها س ياس ية حبتة اجلزائريني وهتافات املتظاهرينيف حمتوى ومضمون شعارات حسب تعبريمه، ولكن املمتّعن 

واملتظاهرين  اقتصاداي، ئيس ية اليت وقعت فهيا اجملازر من أ غىن مناطق اجلزائرل ن املناطق الر  يفنّد هذه الاّدعاءات، 

ومنه ميكن تلخيص اشتبكوا معهم، ، ومل يس تولوا عىل طعام املعّمرين اذلين ن الغذاء واملؤونة ز خمااجلزائريني مل هيامجوا 

 ال س باب فامي ييل:

 . يأ س اجلزائريني من اماكنية اس تجابة فرنسا ملطالهبم املعتدةل -

 ث.  وازدايد تبلوره واتساعه أ كرث خالل احل. ع.  انتشار الوعي الوطن بني صفوفهم منذ املؤمتر الإسالم  -

 .عسكراي وس ياس يا وخضوعها ل ملانيا مث للحلفاءسا ضعف فرن  -
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 ، ومبادئ ميثاق ال طليس. ادلعاية وادلعاية املضادة اليت قامت هبا دول احملور ودول احللفاء يف اجلزائر ويف أ وراب -

   .هباطالوالاس تجابة ملبدل من التنازل  ، ية لفرنسا وتصممي ال خرية عىل القضاء علهيا قوة وحتدي احلركة الوطن  -

 جمرايهتا اثنيا:  

اجمتع رسا لك من: فرحات عباس ومحمد البشري الإبراهميي ومصايل احلاج يف مقر  م1945يف هناية شهر أ فريل 

قامة اجلربية لهذا ال خري بقرص الشالةل قصد   ،)تهيرت(، واتفقوا عىل القيام مبظاهرة عامة يوم الاحتفال ابنتصار احللفاء الإ

ظهار قوة احلركة الوطنية ،الّضغط عىل الفرنس يني ، ويف يوم الفاحت من ماي وقعت  شعب اجلزائري مبطالبه ل ووعي ا  ، واإ

مقارنة   ،اكنت أ قل عنفا أ ين وهران وعنابة وسطيف وقاملة :، يف العديد من مناطق اجلزائر مهنامظاهرات شعبية سلمية

مبناس بة   ، وذكلفت بعض القتىل واجلرح وخلّ  ،جباية واجلزائر العامصة وبسكرة أ ين اكنت عنيفة : مبناطق أ خرى مثل

صار حزب الشعب اجلزائري   وطالب أ نُرفع خاللها العمل الوطنو  ، الاحتفال املزدوج بعيد العامل العاملي ونرص احللفاء

 بس ياسة الاحتالل الفرنيس. وا دوندّ  ،وابس تقالل اجلزائر ، ىل برازافيل )الكونغو(اإ اذلي أُبعد بترسحي مصايل 

ونّظم الفرنس يون ابجلزائر   فقد بدأ ت احتفالت احللفاء ابلنرص عىل النازية والفاش ية  أ ما يف السابع من ماي

ذ  ، احتفالت صاخبة قاطعها اجلزائريون هتفوا   ، نّظموا احتفالت خاصة هبم السلطات الفرنس ية ن منوبعد حصوهلم عىل اإ

، ويف اليوم  ، ومت متزيق العمل الفرنيسوبقية املعتقلني واملبعدين بترسحي مصايل ا وطالبو  ،خاللها ابس تقالل اجلزائر وحريهتا

أ لف   7و مت تنظمي مظاهرة حاشدة شارك فهيا حن ،املصادف للسوق ال س بوعي مبدينة سطيف ماي 8املوايل أ ي الإثنني 

ولكن الرشطة الفرنس ية أ طلقت   ، ن" العمل الوطبوزيد سعال "رفع خاللها  الإسالمية اجلزائرية، الكشافةجزائري تتقّدهما 

  ، يس وادلرك والرشطة زرة حقيقية اقرتفها اجليش الفرنوجم ، وحتّولت املظاهرة السلمية اإىل مذحبة عليه النار وقتلته

   .ني اإىل أ قىص اليسارمن أ قىص المي ،واللفيف ال جنيب وغُالة املعّمرينواملليش يا 

ملة  ا، يف سطيف وقفضال عن الفرنس ية يف قصف وتدمري لك يشء ية لت الطائرات ال مريكية والربيطان عمواس تُ 

عن استشهاد   ،ف ادلموي واهلمجي املبالغ فيه وغري املرّبرعنال ، وأ سفر هذا ناطق اجلزائرم  وخراطة وسكيكدة وغريها من

مناضيل وأ نصار حزب الشعب اجلزائري،   ، خاصة يف صفوف، فضال عن اجلرح واملعتقلنيأ لف شهيد 45أ كرث من 

،  وعىل رأ سهم فرحات عباس وادلكتور سعدان ومحمد البشري الإبراهميي ، ومجعية العلامء املسلمني اجلزائريني،وحزب البيان

   ، ومت حّل حزب البيان.وأُعيد فرض حاةل الطوارئ

 اثلثا: نتاجئها وتداعياهتا 

اعرتف اجلرنال  وتزوير احلقائق واحتاكر الواثئق اذلي مارس ته سلطات الاحتالل، فقدرمغ التعتمي والتضليل 

يق الفرنس ية حول اجملزرة" أ ن القمع ادلموي لالضطراابت )اجملازر( اكن غلطة كبرية ل نه تسبب  "توبري" رئيس جلنة التحق

كتب الش يخ محمد البشري الإبراهميي عن هذه اجملزرة يقول: "لو أ ن اترخي  ، ومن هجته م"1954يف ميالد ثورة نومفرب 

مذاحب سطيف وقاملة وخراطة لطمس هذا   :املُخزي بعنوانفرنسا ُكتب بأ قالم من نور.. مث ُكتب يف أآخره هذا الفصل 
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الفصل ذكل التارخي لكّه." وهو يقصد بذكل جحم وهول الاكرثة وبشاعهتا اليت ليس لها مثيل، وكتب "كينث اكمبل"  

  م يقول:" هناك بعض النوايح الغامضة يف الثورة )اجملازر( من1947مراسل حصيفة "نيويورك اتميز" ابجلزائر يف ماي 

   املُحمتل أ ن ل تُعرف أ بدا."

لك ال قنعة وأ ابنت عن حقيقة فرنسا احلرة وادلميقراطية كام اكنت تسمي نفسها، ومل  اجملازر  هذ أ سقطت ه دلق

دانة الاحتالل  ومن يدور يف فلكه من قوى الرش والغدر والطغيان وعىل رأ سهم   يبق هناك أ ي جمال للشك أ و الرتّدد يف اإ

لغاء قرار كرمييوم، والهيود اذلين 1944دوا منع تطبيق قانون اإصالحات اذلين أ رااملس توطنني  ، وتأ كّد  أ رادوا الانتقام من اإ

ل ابلعامتد   أ ن فرنسا ،مبختلف أ طيافهم وتوهّجاهتم وتياراهتم يوناجلزائر  يطاليا ومل تس تطع حترير أ راضهيا اإ اليت قهرهتا أ ملانيا واإ

ول يُنتظر مهنا شيئا، فاكن ما وقع هلم   ل ميكن الوثوق هبا أ بداو غلّبوا علهيا يوما ما،ت ميكن أ ن ي  ،عىل احللفاء ومس تعمراهتا

، وشّّكوا املنظمة اخلاصة، وكثّفوا من نرش  موعربة، حيث أ عادوا تنظمي أ نفسهم، ونّسقوا فامي بيهن درس من مأ ساة مبثابة

   م.1954جاء يف الفاحت نومفرب  اس تعدادا ليوم الفصل اذلي  الوعي وادلعاية

واذلي حال دون تنظمي تظاهرات رمسية لإحياء هذه   اإن الظرف اخلاص اذلي تعيشه اجلزائر هذه الس نة

  ، س نة من الاحتالل البغيض 132يات اجلسام اليت قّدهما الشعب اجلزائري طيةل جيعلنا نتذكّر التضح  ،املناس بة الهامة

زالهتا من الوجودوخشصية اجلزائر و  وطمس هويةاذلي أ راد حمو  والعربة اليت  ، جبعلها أ رضا فرنس ية خالصة ،ككيان اإ

ابجملد والكفاح والصمود  والاعزتاز  ،لل مة اجلزائرية ما بقي من اذلاكرة امجلاعيةنس تخلصها اليوم يه رضورة احلفاظ عىل 

  قوافل  والسري عىل خطى ، ، وعدم التنكّر للك ذكلحىت اس تعاد حريته وحقوقهواملقاومة اليت حتىل هبا هذا الشعب 

  .لبناء احلارض واملس تقبل املنشود ، وأ حرار هذا الوطن والشهداء املناضلني واجملاهدين

حلاح اإىل تكثيف هجودها يف البحث والتنقيب عن الواثئق والشواهد  كام أ ن أ جيال  ما بعد الاس تقالل مدعّوة ابإ

جياد احلج، لتبقى خادلة يف ذاكرة ال جيال حارضا ومس تقبال ،احلوادث واجملازر ّرخ لهذه ؤ تاليت    ثبت اليت تُ  ني هاوالرب  ج واإ

دانة وتوّرط الاحتالل ومسؤوليته الاكمةل فامي وقع، ومطالبته هبا   والاعتذار عهنا  ، ابس مترار برضورة الاعرتاف جبرامئه اإ

والبالد   ت ب انهتُ  زهقت واحلرمات اليت انهُتكت والرثوات اليت ، رمغ أ ن ال رواح اليت أُ والتعويض عهنا ماداي ومعنواي علنا،

            .تُعّوض ول تُقّدر بمثن اليت اس ُتبيحت، ل

 

 


