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 سلسلة
 اجلزائر يف خالدة أيام 

 

 1960 ديسمرب 11 

 الشعب مظاهرات ومي

 
 

 من إعداد اللجنة العلمية للمركز الوطني:
 سامية خامس     -أ/
 مريم ماني    -أ/ 

 إيدير سليمة -

 
 منشورات املركز الوطين للدراسات والبحث 

 1954يف احلركة الوطنية وثورة أول نوفمرب
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 مقدمة

 

في سجّل الثورة التحريرية أيام خالدة خلود 

ه الشعب الجزائري ا
ّ
لذي أبان بصموده وتضحياته أن

الحصن املنيع الذي صان الثورة وصنع انتصاراتها 

 العسكرية والسياسية.
  

هذه األيام كثيرة، كل يوم منها ملحمة فريدة 

فصولها آيات بطولة، وتاريخ مشرق، صفحاته تضحية 

 ! وفداء، وسطوره بذل وعطاء، وِمداده دماء الشهداء
 

لِهم األجيال ستظّل هذه "األيام" على 
ُ
الدوام ت

له ما وراء 
ّ
الحاضرة والصاعدة ِعبًرا ودروًسا مِلا تمث

 !! الجزائر من ثوابت وِقيم وأخالق سامية
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 1960 ديسمبر 11 
 الشعب مظاهرات يوم

أهم املحطات في تاريخ من  1960ديسمبر  11 يومعد ي  

ية في مظاهرات سلمية، شعبخرجت الجماهير ال أينالجزائر، 

 معظم شوارع املدن الجزائرية، شملت 
 
جبهة التحرير  لنداء تلبية

ا تعبير  صير الشعب الجزائري، و ما ملبدأ حق تقرير تأكيد   ،الوطني

 الر واضحا للرأي العام الفرنس ي والعالمي عن 
 
طلق فض امل

لسياسة االستعمار ومناوراته الجديدة املتمثلة في التهدئة 

 الديغولية.

 ت:راــظاهــمــباب الـــأس

الجــــزائر في إطار تنفيذ إلى  "ديغــول "شارل  الجنرال زيارةإثر 

ا من فرنسا  مشـــــروعه الجديد املتـــمثل في اإلبقاء على الجزائر جزء 

كانت األطراف الفاعلة في  ،ة"جزائر جزائريال" في إطار فكرة

 :تيارات رئيسيةثالثة  منقسمة إلى الساحة السياسية الجزائرية 

وهم الذين  "ديغول شارل "توطنون املناهضون لسياسة املس -1

عين تيموشنت محاولين ب 1960ديسمبر  9قاموا بمظاهرات يوم 
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ر جزائرية" حاملين  "الـــجزائ مخططه الداعي إلى اعتبار إحباط 

 ."الجزائر فرنسية" شعار 

املجموعة  هذه كتوقد تحر  أنصار "الديغولية" من الفرنسيين  -2

بغرض إفشال  1960ديسمبر  10يوم باريس  بإيعاز من حكومة

في الجزائر،  "ديغول "لسياسة  الرافضينمشاريع املستوطنين 

 .شعارهم "الجزائر جزائرية"

 التيار الوطني  -3
 
أعلنت رفضها الجماهير الشعبية التي  في ممثال

رت عن عارمة القاطع للمشروعين األولين في مظاهرات ، عب 

واستقالل الجزائر وكان الوطني  جبهة التحرير بقيادة  سكهاتم

 مستقلة".مسلمة لمة"  "الجزائر ــ"الجزائر عربية مسشعارها 

 رات:ـــمظاهــر الـــيــس

 1960ديسمبر  9لجزائر يوم ديغول" إلى اشارل عند زيارة "

لإلشراف على تطبيق مخططاته  "عين تموشنت" ه إلى مدينةتوج  

 استقبلوه نياملستوطن  أنإال  رة "الجزائر جزائرية"،ــــفك بتحقيق

مظاهرات مضادة كان شعارها تنظيم ب ،شروعهمل بالرفض

الجماهير الشعبية بقيادة  انتفضتوفي املقابل  "لجزائر فرنسيةا"

ر عن وحدة لتعب   1960ديسمبر  11وطني يوم ـــرير الـــهة التحــجب

الوطن وااللتفاف حول الثورة التحريرية مطالبة باالستقالل التام 

اس ، حاملين وذلك في مظاهرات شعبية تفيض بالحم للجزائر 
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تحيا جبهة "تب عليها " تحيا الجزائر"، العلم الوطني وشعارات ك

 "تحيا الجزائر مسلمة" التحرير الوطني"،

بالعاصمة زخمها  1960ديسمبر  11ظاهرات يوم م عرفت

ن ـــل مـــياء كــــحأع إلى وس  تفي حي بلكور )شارع بلوزداد حاليا( لت

باب "، "صبةالق")املدنية حاليا(،  Clos Salembier" كلوصاملبي"

 "اتــة الورشـــساح"كما عرفت كذلك ، اوغيره "الحراش"، "الوادي

حضورا ديدوش مراد حاليا( ) "شلييــــم"يا( وشوارع ــــ)أول ماي حال

فع خاللها ا ر  ا كثيف  أصوات كما تعالت  العلم الوطني، شعبي 

باستقالل الجزائر، وسرعان ما امتدت هذه ن هاتفة املتظاهري

، "نطينةـــقس"، "وهران"ن: ـــكل م في ةــــاملظاهرات إلى املدن الجزائري

سيدي " "،بجاية"، "البليدة") الشلف حاليا(،  "نامـــاألص"، "تبيازة"

بر كامل التراب الوطني، ــــع من املدن رهاـــ، وغي"ةــــعناب"و "بلعباس

 .1960ديسمبر  16يوم  إال  وقفـــتتولم 

 

 تصدي القوات االستعمارية للمتظاهرين:

تظاهرة قابل الجيش الفــــرنس ي الجموع الجزائـــريـــة 
 
امل

وأمطروهم بنيران القنابل وأطلقوا  والرشاشات املدافعبالـــدبابات و 

لليلية عليهم الرصاص. كما قامت الشرطة الفرنسية باملداهمات ا

الختطاف الجزائريين من منازلهم، واإلغارة على املواطنين وهم 
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ار"كما هو الحال في   ارون شهداءهمو  ي  
 
مما  ،وغيرها "مقبرة القط

ت زاد في عدد القتلى باإلضافة إلى سلسلة االعتقاالت التي مس  

 .املتظاهرين عددا كبيرا من الجزائريين

 زائرية:موقف الحكومة املؤقتة للجمهورية الج
ة ــــعقد "فرحات عباس" رئيس الحكومة املؤقتة للجمهوري

 1960ديسمبر  12باح يوم االثنين ــــدوة صحفية صــــة نــــالجزائري

صها للحديث عن التطورات األخـــــيرة للقضــــية  بتونس، خص 

وقــــد حضر هذه الندوة عدد كبير من امللحقين  .الجـــزائريـــة

 ســـيوية واإلفريقـــيةربيــــة وال عــفارات الــــدول الالصحفيين بســ

االت ــات ووكـــلية واألجنبـــية واإلذاعـــة املحــــومــــمثلي الصحاف بتـــونس

الشعب  ن  إ"ه: ـــاء فيــويال جــانا طــبي خاللها ىــألق دــوقباء. ـــاألن

 
 
د تعل

 
كما أجاب   ه"قه باالستقالل الوطني وبحكومتالجزائري يؤك

 .الصحفيين ةلئسأ عن

 ه الرئيس "فرحات عباس"توج   1960ديسمبر  16يوم وفي  

كه الجزائري أشاد فيه ببسالته وتمـس   الشعب بنداء إلى

فضحه وإفشاله للسياسة االستعمارية و   باالسـتقالل الوطني

  .ل لجرائم املرتكبة ضد املدنيين العز  ل
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 ظاهرات:ــمـج الــتائــن

-  
 
وتماسكه   املظاهرات الشعبية تالحم الشعب الجزائري  دتأك

ة ـــضاء على سياســـوتجنيده وراء مبادئ جبهة التحرير الوطني للق

 ومخططاته. غول ــــدي

أظهرت هذه املظاهرات حقيقة جرائم االستعمار الفرنس ي أمام  -

ى والجرح ن الشهداءـــدد كبير مـــــط عــــالرأي العالمي، حيث سق

 عن العديد من املعتقلين في صفوف الجزائريين. رتوأسف

وللعالم بأسره أن الثورة  "ديغول "للجنرال املظاهرات أثبتت  -

الجزائرية ثورة شعب يرفض كل أنواع املساومات بما في ذلك 

اف نستئاعلى  أجبره مما  مشروع "ديغول": "الجزائر جزائرية"

شرعي والوحيد ضات مع جبهة التحرير الوطني املمثل الو املفا

 للشعب الجزائري.
ا  1960ديسمبر  11لقد كانت مظاهرات  ز  مي  حدثا تاريخيا م 

ه من خاللها رسالة  في املسيرة  النضالية للشعب الجزائري، إذ وج 

عاة الجزائر الفرنسية  عن مدى قوية لساسة فرنسا وعسكرييها ود 

صرة قضي من أجلالثورية  احول قيادته اوالتفافه اتالحمه
 
ا تهن

ت ،الوطنية
 
ت بذلك  فتجل

 
الصورة الحقيقية والبشعة التي ظل

بها اإلدارة االستعمارية عن الرأي العام العالمي حيث اغتنم  غي 
 
ت

ضد  بِشعة ليقوم بمجازر السلمية الجيش الفرنس ي هذه املظاهرة 

 شعب أعزل.  
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ات الشعبية بمختلف أرجاء الوطن  أثبتت تلك الهب 

لما وعدوانا، ونجحت في  إصرارها على افتكاك ما
 
صب منها  ظ اغت 

بت أسطورته "الجزائر فرنسية" بعدما 
 
كسر شوكة املستعمر، وكذ

ن 
 
أثبتت للجنرال ديغول وللمعمرين الفرنسيين  أن الجزائر لم تك

 .  لفرنسايوما فرنسية ولن تكون أبدا تا بعة 

ل املظاهراتال تزال 
 
مث

 
ألجيال محطة فخر واعتزاز في ل ت

ر من نير االستعمار الغاشم، التار  منبع و يخ النضالي من أجل التحر 

نير دربها وتستلهم منها الدروس والعبر  ملواجهة  إشعاع  ي 

 التحديات.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجزائر تاريخ في خالدة أيام 
 

 11 

 

 مقتطف من نداء الرئيس فرحات عباس

 11إلــى الشــعب الجــزائــري بمنــاسبـــة مظـــاهــرات 

 1960ديسمبر 
 

 ري:أيها الشعب الجزائ

إنك لم تبخل أبدا بتضحياتك، إنك قدمت ثمنا باهضا 

الستقاللك، وإن الكفاح الذي تقوم به لم تعد فيه وحدك بل 

شعوب األرض كلها تتبع باهتمام وانتباه كفاحنا الذي أصبح رمزا 

 للشجاعة والبطولة.

إن استقالل الجزائر يتأكد كل يوم أكثر في عالم الواقع،  

 ريب فيه.وإن االنتصار أمر ال 

 يــحــيــا الـــشــــعـــب                                      

 تحيا الجمهورية الجزائرية                                     

 تــحيا الجزائري مستقــــلة                                    

 

 

 16/12/1960تونس في 

     


