
 

 بورقـلـة 1962فبراير   27مظاهرات  
ورة التحريرية العديد من شهد اجلنوب اجلزائري يف السنتني األخريتني من عمر الث

اليت ساهمت بشكل مباشر يف اإلسراع للتوقيع على اتفاقيات "إيفيان" والتمهيد  األحداث

، ومن  هذه األحداث اليت سّجلها التاريخ يف جنوبنا 1962مارس  19لوقف إطالق النار يف 

الكبري العديد من املظاهرات اليت طالب من خالهلا سكان الصحراء بوحدة اجلزائر 

 1962فرباير  27األم، ومنها مظاهرة الرتابية، وأن الصحراء جزء ال يتجزأ من الوطن 

تعّنت احلكومة الفرنسية اليت دعت إليها قيادة الثورة ملواجهة  احلاشدة يف ورقلة،

، وجنوبي يبقى حتت االستقاللمببدأ تقسيم اجلزائر إىل نصفني، مشالي مبنحه  هاثوتشّب

 سيطرتها الستنزاف ثرواته.

 املظاهرة: ومكان زمان *

والدعاية ملشروع فصل الصحراء  ديغول الرامية إىل الرتويج شارل على مناورة رًدا

 مسؤولني فرنسيني إىل ورقلة.عن اجلزائر، وإرساله وفدا يضم 

يهدف جس نبض األهالي وتهيئتهم على قبول فكرة تأسيس مجهورية صحراوية 

قّررت قيادة جبهة التحرير الوطين اختاذ التدابري الالزمة إلفشال االجتماع الذي  ،مستقلة

 .1962فرباير  27ّدد بيوم ُح

قة الرابعة بالوالية السادسة، املنط –وتنفيًذا لتعليمات قادة الثورة للناحية الرابعة 

نة لزوم تنظيم مظاهرة مبدينة ورقلة يشارك فيها خمتلف فئات الشعب يف صبيحة املتضّم

اختذ مناضلو املنطقة ، فقد "األحدسوق ـ "حّدد مكان التجمع ب ،1962فرباير  27يوم 

 ائل.ـن الوسـن مـكـا أمـم مـرهـيـخـسـم وتـدهّنـتجـة بـيـلـعمـاح الـجـة إلنـالزمـرات الـضيـتحـال

 



 

 :أسباب املظاهرة  *

  .رفض املشروع الفرنسي املتضمن فصل الصحراء عن الوطن األم-

 متّسك مواطين الصحراء بوحدة وطنهم وشعبهم.-

 لة يف وفدها املفاوض للوفد مّثدعم موقف احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية امُل-

 إيفيان.الفرنسي خبصوص بنود اتفاقيات     

 

 ضريات للمظاهرات:التح *

قبل يوم واحد عن موعد وصول الوفد الفرنسي إىل ورقلة، وبعد تلقي مناضلي 

املنطقة الرابعة بالوالية  –من قيادة الناحية الرابعة  كتابية ( تعليماتورقلةاملدينة )

الزم الثاني السادسة خبصوص تنظيم مظاهرة شعبية، سارع املعنيون وعلى رأسهم امل

حممد شنويف ومساعده عثمان حامدي والكاتب عبد اجلبار، إىل حترير خطابات إىل 

املتواجدة عرب حميط مدينة ورقلة،  مشائخ الـمجالس البلدية جلبهة التحرير الوطين

وتشجيع مواطين  حّث اخلطاباتمنت هذه جملسا بلديا، وقد تّض 14وكان عددها 

زمع ُمــة الـلميـرات السـاهـظـاملي ـوة فـقــة بــاركــمشــوالور ـحضـياء للـاملداشر واألح

تبليغ هذه اخلطابات إىل اجلهات املعنية يف سرية تامة  وقد مّت فرباير، 27وم ــا يـهـمــنظيـت

 ا.ـهـسـفـة نـيـسـرنـفـي اإلدارة الـون فـلـمـعــورة يـــلثـاء لــيـن أوفــيـنــواطــن ومــيـلـاضـنـمن قبل م

 مظاهرة:ـسري ال *

 ناس يف ـع التجّمـضي بـواحي تقـقرى والنـيت وردت إىل خمتلف الـكانت التعليمات ال

ط مدينة ورقلة، يف انتظار ساعة انطالق املسرية على الساعة الثامنة س" بواألحدسوق "

هـ(،  1381رمضان  23)صادف يوم رمضاني مبارك فرباير الذي كان ُي 27صباًحا من يوم 

 ف مبلف مشروع فصل كّلالفرنسي امُل ة للوفدقّلط فيه الطائرة امُلحوهو اليوم الذي ست



 

الصحراء، بأرضية مطار ورقلة، غري أنه مّت تأخري زيارة الوفد الفرنسي إىل مقر عمالة 

 الواحات خوفا من حدوث انزالقات قد تؤدي إىل فقدان السيطرة على الوضع، وعليه مّت

كان اهلدف منها إرهاق األهالي تأخريها إىل الساعة الواحدة زوااًل، وهي مناورة فرنسية 

 بطول االنتظار.

ن املسؤولني الثوريني ملناورة تأخري زيارة الوفد الفرنسي، طلبوا من ونظرا لتفّط

، مؤقتا املواطنني االلتزام باهلدوء والنظام، ومن التجار فتح حمالتهم ودكاكينهم

ت حركة املواطنني بالسوق عادية إىل غاية الواحدة زوااًل، عند رؤية حتليق طائرة واستمر

" سوق األحدطيت بعدها إشارة انطالق املظاهرات من "عالوفد الفرنسي باجتاه املطار، ُأ

(، حيث ُرفعت األعالم الوطنية، إدارة نيابة العمالةباجتاه مقر استقبال الوفد الرمسي )

االستعمارية،  باملناورةنّددة اشيد الوطنية احلماسية والشعارات امُلورّددت األلسن األن

ل الوحيد للشعب مّثة امُلــريــزائـجــة الــهوريــجمــة للــتـمؤقـة الــحكومـدة للـؤيِّـمـواهلتافات ال

 اجلزائري.

 رد فعل السلطات االستعمارية: *

القوات الفرنسية حاصرت  موكب املتظاهرين،بعد حلظات قالئل من انطالق 

، مداخل ة من اللفيف األجنيب ورجال الدركعّززة بالدبابات واملدرعات ووحدات املشاامُل

. وأمام استماتة عمالة الواحات لتفريق املتظاهريناملؤدية إىل مقر  املدينة، وخمارج

اشتّد  وحماوالتهم اليائسة إلقناع السلطات االستعمارية بسلمية املظاهرة، الشبان،

شتباك مع القوات الفرنسية، حيث استعمل املتظاهرون ما عندهم من وسائل الدفاع اال

بينما استعملت القوات الفرنسية ضدهم نريان رشاشاتها وسط الشوارع  الذاتي،

من اجلرحى إىل جانب سقوط والساحات العامة إىل غاية غروب الشمس، خمّلفة العديد 

 شهيد املدعو الشطي لوكال.



 

 هرة:صدى الـمظا *

متظاهرين، ـتعمار على الـّلطها عساكر االسـبالرغم من قوة السالح والنار اليت س

إال أن اجلميع شعر بوحدة الصف واملوقف والشهداء، مما تسّبب يف عدد من اجلرحى 

ناهضة كل املشاريع االستعمارية، وأمام هذه املظاهرة بااللتفاف حول قيادة الثورة وُم

مغادرة مدينة ورقلة والعودة خائًبا حنو اجلزائر دون إىل الوفد الفرنسي  اضطرالبطولية 

مترير  أن يعقد اجتماعه مع بعض الشخصيات الفرنسية واجلزائرية العميلة، اليت حاولت 

 قة.طاملشروع االستعماري املتضمن فصل الصحراء باسم سكان املن

شروع االستعماري وملزيد من التأكيد على موقف سكان الصحراء من رفض امل

تواصلت املظاهرات الشعبية يف كل من مدينة  -فصل الصحراء عن الوطن األم-

حيث استأنفت املفاوضات بني الطرف اجلزائري والفرنسي  1962مارس  7تقرت يوم 

مارس  13دينة تقرت وذلك يوم مظاهرات أخرى مبنطقة الطيبات قرب م بإيفيان، تلتها

شهيدا، إىل جانب عدد  11الضحايا، حيث استشهد   ، خّلفت عدد معترب من 1962

بتقرت ومل ُيطلق  (DOP)معترب من اجلرحى وكذا امُلعتقلني الذين ُزّجوا يف معتقل دار 

 سراحهم إال بعد اإلعالن عن وقف القتال. 

صيبت السلطات االستعمارية خبيبة أمل كبرية، حّتمت على الوفد الفرنسي لقد ُأ

 وحدة ال، االعرتاف ب1962مارس  18ىل إ 7يفيان اليت انطلقت من وض يف مباحثات إافامُل

يف  باتفاق نهائي على وقف إطالق النار بني الطرفنيو، الصحراء مبا فيهاجزائر الرتابية لل

 وتسوية كل القضايا اليت عّطلت سري املفاوضات. ،1962مارس  19

 

 

 


