مظاىرات  11مارس ومجزرة  11مارس  1691بالمن ّقر -الطيبات من خالؿ شهادات صانعيها.
أٝ .باؿ البوص .قسم التاريخ .جامعة ٧بمد .بوضياؼ با٤بسيلة

تمهيد:
تعترب ا٤بظاىرات الشعبية أحد أىم الوسائل الثورية الٍب جاهبت هبا الثورة ا١بزائرية سياسة ك ٨بططات ا١بنراؿ شارؿ
ديغوؿ .كاستطاعت الثورة هبذا األسلوب النضإب إفشاؿ مشركعو لفصل الصحراء عن الوطن ا١بزائرم ككاف لسكاهنا
موقف مشرؼ ُب التمس بالوحدة الَبابية للجزائر رغم اإلغراءات الفرنسية كضمن ىذا اإلطار تندرج مظاىرات
الصحراء ا١بزائرية خاصة مظاىرٌب  01فيفرم  0300ك 08مارس  0300بورقلة كالطيبات الٍب قابلها ا٤بستعمر
بوحشية منقطعة النظّب.
األىمية اإلستراتيجية للصحراء الجزائرية لدى االستعمار الفرنسي:

عرؼ صاحب تاج العركس الصحراء كصاحب لساف العرب الصحراء بأهنا "األرض ا٤بستوية ُب لْب ك غلظ دكف
القف" أك الفضاء الواسع الذم ال نبات فيو "مثل ظيه ِر ال ّدابَِّة األ ِ
اؿ ،يم ْل يساءُ"
كاـ يكيال جبي ه
س هبيا يش يجهر يكيال إِ ه
ُ ْ
ْ
يجيرد ،ليْي ي
(( ))1كالصحراء بيئة متنوعة سواء من حيث تشكيلها ا١بيولوجي كالتضاريسي أك من حيث تنوعها النباٌب كا٢بيوا٘ب
يتميز مناخها با٢بدة ك القساكة فهو شديد الربكدة شتاءا كشديد ا٢برارة صيفا ٩با انعكس كل ىذا التنوع كالتباين
على ا١بانب البشرم كالذم ىو بدكره مزيج من العناصر البشرية كالعرب كالرببر الٍب امتزجت ثقافيا بفعل العامل
الديِب كالتارٱبي.
بدأ االىتماـ األكركيب بالصحراء عموما منذ ٧باكلة اكتشاؼ أغوارىا من خبلؿ رحبلت ا٤بغامرين األكركبيْب ٍب
البعثات االستكشافية للعسكرية الفرنسية أبرزىا بعثة الكولونيل فبلتر )2(0223ككاف ا٥بدؼ من كراء تزايد االىتماـ
الفرنسي هبذه البعثات ىو التعرؼ على طبيعة الصحراء ك٭بط معيشة كثقافة سكاهنا ٛبهيدا للسيطرة عليهم كبسط
نفوذىا االستعمارم ُب أفريقيا(.)3
يتمتع بو ىذا اإلقليم الشاسع كالذم يشكل  %22من مساحة ا١بزائر ٗبؤىبلت اقتصادية متنوعة كضخمة

يأٌب على رأسها ا٤بياه كالتمورك الثركات ا٤بعدنية ك الطاقوية ا٥بائلة الٍب بدأ التنقيب عنها منذ  0320كازدادت أٮبية

الصحراء بعد اكتشاؼ ا٤بستعمر آبار النفط ُب منطقة حاسي مسعود سنة 0323ـ حيث كانت الشركات
()1
الزبيدم  :تاج العركس من جواىر القاموس ٦بموعة من احملققْب دار ا٥بداية ج  00ص 020
مرتضى َّ

ابن منظور  :لساف العرب ,دار صادر ,بّبكت  0338ج  2ص 228
( )2إ٠بلعيل العريب :الثحراء الكربل كشواطئها منشورات ا٤برسسة الوطنية للكتاب ا١بزائر  1983ص

( )3إبراىيم سعيود:قراءة ُب كتاب الصحراء الكربل كشواطئها للكاتب كا٤بؤرخ إ٠باعيل العريب٦ ،بلة الواحات للبحوث كالدراسات العدد
 15لسنة  0211ص 74
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الفرنسية تستخرج منو  22مليوف طن من البَبكؿ

()1

الرمل كما تزخر الصحراء خصوصا ا١بنوب الشرقي منها

بكميات ىائلة من ا٤بياه ا١بوفية ٲبكن أف تركم  82ألف ىكتار كٛبكن من زراعة  8.0مليوف ٬بلة ( )2كازداد
اىتماـ الفرنسي بالصحراء بعد كصوؿ شارؿ ديغوؿ إٔب السلطة الذم أراد االحتفاظ هبا لتعوض خسائر االقتصاد
الفرنسي ا٤بنهار قوة الثورة ا١بزائرية(. )3
كانت كادم سوؼ تنتظر ا٤بساٮبة ُب تفجّب الثورة ليلة الفاتح من نوفمرب على أًب استعدادا ٥بذا الواجب الوطِب
ا٤بقدس لكن العقيد مصطفى بن بولعيد ألغى عملية كادم سوؼ حٌب ال ينكشف أمر قافلة ٧بملة بالسبلح قادمة
من ا٢بدكد الشرقية( )4كمع ذل فقد ساٮبت الصحراء ا١بزائرية ُب ٛبويل الثورة عند انطبلقتها ٗببلغ عشرة مليوف
فرن فرنسي سنة 0320

()5

التعريف بمنطقة الطيبات وظروؼ انخراطها في الثورة التحريرية:
منطقة صحراكية ٙبيط هبا الكثباف الرملية من كل ا١بهات كتنتشر هبا الواحات تقع بْب منطقٍب كادم ريغ ككادم
سوؼ يعّبىا الطريق الوطِب رقم  00حيث تنتشر معظم قراىا ٗبحاذاة ىذا الطريق تتشكل من ثبلث بلديات
بلديتاف نشأتا ٗبوجب التقسيم اإلدارم الوطِب لسنة 0322ٮبا بلدية ا٤بنقر كبلدية بن ناصر أما بلدية الطيبات األـ

فقد نشأت ٗبوجب التقسيم اإلدارم لسنة 0312ككانت تتبع كالية الواحات ٍب كالية كرقلة فيما بعد ككاف اجملاىد
أٞبد بن ٧بمد السائح أكؿ رئيس بلدية ٥با .
تَببع منطقة الطيبات على مساحة تقدر بػ 02.222كلم 0كقدر تعداد سكاهنا حاليا بػ  22028ساكن

حسب إحصاء سنة  0222تأسست مدينة الطيبات بعد القرف  01ميبلدم على يد كل من الوٕب الصاّب سيدم
٧بمد بن السايح بن ٧بمد السائح كصديقو بن أعبيد بعد أف اشتكى الوٕب الصاّب لصديقو مضايقة بِب جبلب
حكاـ تقرت لو ُب منطقة خضرة بْب جامعة ك كمرارة فاقَبح عليو بن أعبيد ٙبويل إقامتو إٔب ىذه ا٤بنطقة قائبلي لو "
ىلم بنا إٔب منطقة أعرفها فيها العشب كالغزاؿ كأبّبات طيبات" كمنها اشتق اسم الطيبات لعذكبة( )6مائها حسب
()1

رٲبوند فّبكف :صحراء ا١بزائر الكربل دار ا٤بنشورات القومية مصر  0300ص  22ك فيلم كثائقي من األرشيف الفرنسي يوثق

لزيارة ديغوؿ إٔب حاسي مسعود سنة ٙ 0302بدث فيو ا٤بعلق التلفزيو٘ب عن كمية البَبكؿ ا٤بستخرجة من حقوؿ حاسي مسعود ملحق
مع ىذه ا٤بداخلة
( )2جريدة اجملاىد الصادرة يوـ 0330/22/02
( )3ا٥بادم اٞبد دركاز  :ا٤بنظومة اللوجستية بالوالية السادسة التارٱبية دار ىومة ا١بزائر  0200ص ص 106-105
( )4نفسو ص 121
( )5شلي أماؿ :التنظيم العسكرم ُب الثورة التحريرية ا١بزائرية رسالة ماجستّب نوقشت ُب قسم التاريخ جامعة العقيد ا٢باج ٣بضر باتنة
السنة ا١بامعية  0220/0222ص 823
( )6عبد القادر موىويب السائحي :كمضات تارٱبية كاجتماعية ٤بدف كادريغ كميزاب ككرقلة كالطيبات كالعلية كا٢بجّبة دار البصائر ا١بزائر
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الركايات الشعبية ككانت منطقة قفارا خالية من السكاف كقد كرد ُب الَباث الشعيب انو قاؿ أبيات شعرية شعبية عند
تأسيسها:
ياريب يا العآب يا ا٣ببّب يإب ال ٚبفاؾ خواُب
أجعل اكالدىا مطامّب خوايب للضعاُب
أجعل أكالدىا معامّب يشربوا من ا٤باء الصاُب
كالظآب من للغّب ال تسكنوا ُب كناُب
طّبكا كيما طار الطّب كلوكانوا عرؼ من أعراُب
كقد مر العياشي ُب رحلتو إٔب ا٢بج ُب القرف ا٢بادم عشر ىجرم السابع عشر ميبلدم من كرقلة ٫بو كادم سوؼ
مركرا بوادم ريغ كحتما كاف سيمر با٤بنطقة لكنو ٓب يذكرىا ُب رحلتو ا٤بعركفة ٗباء ا٤بوائد أك الرحلة العياشية( )1أما
صاحب الصركؼ ُب تاريخ الصحراء كسوؼ ٓب يذكر اسم الطيبات إال عند تطرقو لثورة الشريف بوشوشة الذم عرب

ا٤بنطقة إٔب كادم سوؼ سنة  0210ـ قادما من كرقلة كٓب يذكر صاحب الصركؼ أية معلومة ٚبص الطيبات
من خبلؿ شهادة العلمي صحراكم ا٤بدعو بن عويطة( )3كانت منطقة الطيبات إباف العهد االستعمارم تتبع إداريا
ك عسكريا منطقة تقرت كقد أقامت فيها سلطات االستعمار مركز لصاص كاف كقت ا٤بظاىرة ٙبت قيادة ا٤ببلزـ
()2

جاف ككاف ىذا ا٤بكتب بتبع قوة  C.S.P.O.Rأم الكتيبة الصحراكية لوادم ريغ كحسب شهادة الفدائي علي

بن أٞبد دحدم ا٤بدعو علي البكوش( )4كانت الطيبات تتبع القسمة  22كالٍب تظم ا٤بنطقة ا٤بمتدة من ا٤بغّب إٔب
تقرت ككاف يشرؼ عليها الشهيد اٞبد بن شعباف حٌب أكاخر ٍ 0323ب خلفو الشهيد نصرات حشا٘ب حٌب

 0208ص ص  32-32نشّب إٔب أف ىذا الكتاب يندرج ضمن الكتابات ا٥باكية كىي مهمة بالنسبة للمؤرخ عندما تنعدـ ا٤بصادر
()1

عبد اهلل بن ٧بمد العياشي:الرحلة العياشية تح د سعيد الفاضلي كد سليماف القرشي دار السويدم أبو ضيب  0220ص ص

008-002

عبد اهلل بن ٧بمد بن أيب بكر بْب يوسف بن موسى العياشي ا٤بعركؼ بأيب سآب العياشي كلد بسجلماسو با٤بغرب األقصى يوـ 03

شعباف  0281ىػ ا٤بوافق لػ  2مام  0002ـ قاـ برحلة حج برا من سجلماسو إٔب مكة ا٤بكرمة ذىابا كإيابا عابرا صحراء ا١بزائر
توُب يوـ 02ذك القعدة 0232ىػ  0013ـ أنظر الرحلة العياشية ص 03
( )2إبراىيم العوامر:الصركؼ ُب تاريخ الصحراء كسوؼ منشورات دار ثالة ا١بزائر  0221ص 802
( )3مقابلة أجريت معو بصفتو مواطن شاىد عياف متعاطف مع الثورة ٗبنزلو يوـ  0نوفمرب  0223بالنقر دائرة الطيبات
صحراكم العلمي بن سليماف كلد بالطيبات خبلؿ  0302توُب سنة 0200
( )4مقابلة أجريت مع اجملاىد ُب بيتو ٕبي سكرة بلدية بن ناصر دائرة الطيبات يوـ  20أفريل 0202
دحدم علي بن أٞبد ا٤بدعو البكوش من مواليد الطيبات خبلؿ  0303إ٫برط ُب الثورة التحريرية خريف سنة  0323تدرج ُب
الرتب الثورية حٌب أصبح قبيل االستقبلؿ فدائي مسؤكؿ فوج مازاؿ على قيد ا٢بياة
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استشهاده سنة ٍ 0300ب تؤب قيادهتا الشهيد قتاؿ عبد الرٞباف بن ٧بمد من منطقة ا٤بسيلة حٌب خريف سنة
ٍ 0300ب خلفو اجملاىد ا٤برحوـ حامدم عثماف ا٤بدعو عثماف الشراؾ من منطقة أكالد جبلؿ بسكرة الذم قاد
ا٤بنظمة السياسية ُب منطقة كادم ريغ حٌب االستقبلؿ ك٘بمع كل شهادات اجملاىدين كا٤بواطنْب أف ا٤بسؤكؿ
السياسي ٤بنطقة ىو اجملاىد بالطاىر أٞبد بن ٧بمد السايح أما ا٤بسؤكؿ العسكرم للمنطقة فهو اجملاىد دحدم علي
ا٤بدعو علي البكوش أما جهة النقر فكانت ٙبت مسؤكلية اجملاىد أشتيوم ٧بمد ا٤بدعو الضابط .
هتيكل سكاف الطيبات ُب الثورة منذ بداية  0323عن طريق اجملاىد أٞبد بن ٧بمد السايح الذم احت مع الثوار
ُب الصحراء عندما كاف يبحث عن ٝبل ضائع لو حيث كجد ٦بموعة من الثوار يلقوف القبض على ٦بموعة من
القومية فأقنعهم بضركرة العفو عنهم فوافقوا كمنذ ذل ا٢بْب أصبح ُب اتصاؿ مباشر معهم حٌب ا٬برط ُب الثورة مع
الشهيد علي بن النوم كاجملاىد صندإب ٧بمد من عرش احملاميد كىم فرع من قبيلة أكالد السائح حسب شهادة
()1
اجملاىد أجديع اجديع
اإلطار التاريخي لمظاىرات  11مارس  1691بالمنقر.
تندرج ىذه ا٤بظاىرات الشعبية حسب ما أٝبعت عليو شهادات صانعي ا٢بدث ضمن سلسلت الردكد الشعبية على
مشركع تقسيم ا١بزائر الذم طرحو شارؿ ديغوؿ ُب مفاكضات إفياف األكٔب حيث طرحت فكرة منح حكم ذاٌب
لشماؿ ا١بزائر كإبقاء ا١بنوب ٙبت السيادة الفرنسية عاملْب ُب ذات الوقت على كسب كد السكاف احملليْب
مستغلْب نفوذ ا٤بشايخ كاألعياف كرؤساء القبائل الصحراكية مثل مشركع ٞبزة بن بوبكر نائب عمالة الواحات إلقامة
ا١بمهورية الصحراكية الٍب تظم الواحات كالساكرة ك٥بذا الفرض عقد بن بوبكر ثبلثة اجتماعات ُب كل من األغواط
ك ا١بزائر ككرقلة لَبغيب السكاف بدعم ا٤بشركع ك٤با أفشلت الثورة مشركع ا١بمهورية الصحراكية عملت سلطات
االحتبلؿ الفرنسي على ترىيب السكاف من خبلؿ رفع الضرائب كالتضييق على التجار خاصة بعد فشل ميشاؿ
دكبرم ُب إستمالة شيخ عقاؿ التوارؽ ا٢باج أٟبوخ سنو 0302

()2

ك٤با فشل ىذا الطرح الفرنسي بعد مظاىرات  00ديسمرب  0300جاء ديغوؿ بطرح تقسيمي جديد يقوـ على
اعتبار الصحراء ا١بزائرية ٕبر تتقاسم السيادة عليو كل الدكؿ ا٤بطلة عليو كتتشارؾ ُب استغبلؿ ثركاتو كرد ا٤بفاكض
ا١بزائرم كرٙب بلقاسم على ىذا الطرح قائبل  " :لقد تعلمنا ُب مادة ا١بغرافيا ُب مدارسكم أف اللوف األصفر يشّب
إٔب اليابس فكيف أصبح يشّب إٔب البحر " كٛبسكت الثورة ٗببدأ كحدة الشعب كالَباب ا١بزائرم .
( )1أجريت ا٤بقابلة معو ُب بيتو ٕبي الرماؿ ثبلثة بدائرة تقرت يوـ  3مارس 0200
أجديع أجديع بن ٣بضر كلد بالطيبات خبلؿ  0380ا٬برط ُب الثورة سنة  0322بصفة مسبل ٍب مسؤكؿ ا٤بكتب ا٤بإب للمنظمة
السياسية بالطيبات ككاف أحد ا٤بخططْب للمظاىرة توُب بتقرت سنة 0200
( )2ا٥بادم اٞبد دركاز  :ا٤برجع السابق ص ص 108-107
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كضمن ىذا اإلطار كاف أكؿ رد مزلزؿ للثورة على مثل ىذا ا٥براء الفرنسي الداعم ٤بشركع تقسيم ا١بزائر إعبلف
ا٢بكومة ا٤بؤقتة للجمهورية ا١بزائرية يوـ ا٣بامس من جويلية  0300يوما كطنيا ضد سياسة التقسيم من خبلؿ
تنظيم إظرابا عاما مشل كامل الَباب الوطِب ٪بح بنسبة ٍ %022ب جاء الرد من قبل أبناء الصحراء أنفسهم

ٗبظاىرات ُب كل من بسكرة ا١بلفة األغواط كغرداية 0300- 0302

()1

ككرقلة عرب مظاىرات  01فرباير

 0300الٍب كانت رد شعيب على الزيارة الٍب قاـ هبا نائب كزير ا٤بستعمرات ُب ا٢بكومة الفرنسية ٤بنطقة كاحات
كرقلة إلقناع سكاف ا٤بنطقة كأعياهنا بالطرح الفرنسي كإٯباد كرقة ضغط شعيب على ا٤بفاكض ا١بزائرم كقد أكد ٕب
اجملاىد إجديع إجديع أف نفرا من أبناء ا٤بنطقة السذج ًب نقلهم إٔب كرقلة الستقباؿ ىذا ا٤بسؤكؿ الفرنسي الرفيع كقد
أطعموىم الدجاج لكن الثورة كانت لو با٤برصاد فقد ًب إرساؿ أمر كتايب ١بميع قادة النواحي التابعة ٤بنطقة الواحات
عرب الرسالة ا٣بطية الٍب تلقاىا اجملاىد ا٤ببلزـ ٧بمد شنوُب كاجملاىد عبد ا٤بشرم بومادة تأمرىم بتجنيد سكاف ا٤بنطقة
ُب مظاىرة شعبية تنطلق ٗبجرد أف تطأ قدـ ىذا ا٤بسؤكؿ الفرنسي أرض مطار كرقلة العسكرم كفعبل ًب ذل بدقة
متناىية حيث ٘بمع ا٤بتظاىركف ُب ساحة السوؽ القدٙب بورقلة كانطلقت ا٤بظاىرات با٘باه سوؽ ا٢بجر ككاف شعار
ا٤بظاىرة ال لتقسيم ا١بزائر نعم لوحدة الشعب كالَباب ا١بزائرم الثورة ىي ا٤بمثل الشرعي كالوحيد للشعب ا١بزائرم
ٍب كقعت مشادات عنيفة بْب ا٤بتظاىرين كقوات ا١بيش الفرنسي حيث استخدمت القوة ا٤بفرطة ضد ا٤بتظاىرين
السلميْب من غازات مسيلة للدموع كالضرب با٥براكات ك الرصاص لتفريقهم فسقط على إثرىا ٟبسة شهداء على
رأسهم الشهيد الشطي الوكاؿ كعدد كبّب من ا١برحى كبلغ صوت الشعب ا١بزائرم من أبناء الواحات مسامع
ا٤بسؤكؿ الفرنسي القادـ للمنطقة فغادرىا ُب نفس الطائرة الٍب أقلتو ُب رحلة القدكـ دكف أف يتعدل حدكد مطار
كرقلة كألغي إجتماع ضباط فرنسا الذم كاف يهدؼ إٔب كضع خطة سياسية تكسب هبا فرنسا تأييد سكاف
الصحراء فإنقلب السحر على الساحر (.)2
ٍب تكرر نفس ا٤بشهد ُب منطقة تقرت يوـ  1مارس  0300حيث انطلقت مظاىرة عارمة من أغلب أحياء تقرت
كصلت إٔب سوؽ تقرت ( قرب مبُب األركقة ا١بزائرية حاليا) دكف كقوع جرحى أك سقوط شهداء.
كقد كاف ٥بذه ا٤بظاىرات كقع سيئ على ا١بنراؿ ديغوؿ كأخلطت لو كل أكراقو السياسية ككضعتو ُب موقف ٧برج عرب
عنو مستشاره " بارناردتريكو الذم ٘برأ على مصارحتو ٗبا ٯبرم ُب ا١بزائر كما ترتب عنو من عواقب كخيمة بالنسبة
للشعب الفرنسي ،أما عن ا١بزائر ،فقد توقف تريكو طويبلي عن ا٤بظاىرات الشعبية الٍب نظمتها جبهة التحرير الوطِب
ٗبن اسبٍب الفاتح كا٣بامس من شهر جويلية سنة كاحد كستْب كتسعمائة كألف ،كقدـ شركحا كافية عن البلفتات
كالشعارات الٍب كانت كلها تنادم بوحدة الشعب ككحدة الَباب الوطِب ،كتعرب عن مساندة ا١بماىّب لسياسة
( )1ا٤برجع نفسو ص 088
( )2اٞبيدة عمّباكم ٕ :بوث تارٱبية ,دار البعث قسنطينة ( 0220د,ط) ص ص 023-028
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ا٢بكومة ا٤بؤقتة للجمهورية ا١بزائرية  ،كتطالب بالتفاكض معها على أساس االستقبلؿ لكامل الوطن ٗبا ُب ذل
الصحراء  .كٓب ينسى ا٤بستشار تذكّب ا١بنراؿ بأف تل ا٤بظاىرات قد كلفت الشعب ا١بزائرم حوإب مئة قتيل كأزيد
من أربعمائة جريح  ,كما أهنى إٔب مسامعو تصاعد العمل العسكرم كالفدائي الذم تقوـ بو جبهة التحرير الوطِب
()1
الٍب أصبحت بالفعل تسيطر على كافة الَباب ا١بزائرم".
وقائع مظاىرات  11مارس  1691من خالؿ شهادات صانعيها

لقد شرعت ُب ٝبع الشهادات التارٱبية حوؿ كقائع ىده ا٤بظاىرة ابتداء من يوـ  08مارس  0202حيث كضعت
قائمة بأ٠باء من علمت أهنم شاركوا ُب ا٤بظاىرة ٍب بدأت ُب إجراء مقاببلت مباشرة معهم ُب مناز٥بم كل كاحد
على حدل سواء أكانوا ٦باىدين أك مواطنْب ٍب قرأت عليهم شهاداهتم قبل توقيعها ر٠بيا ُب بلدية ا٤بنقر الٍب قدمت
ٕب كل ا٤بساعدة خاصة عضوم اجمللس البلدم علي قرميط كناصر عياشي كالسائق شهبا٘ب ٣بضر .
٘بمع شهادات اجملاىدين ا٤بسؤكلْب خاصة اجملاىدين علي البكوش كإجديع إجديع أف مظاىرات  08مارس

ً 0300ب تنظيمها استجابة ألمر شفوم صدر عن ا٤ببلزـ ٧بمد الطاىر شنوُب القائد بالناحية الرابعة من الوالية
السادسة إٔب ا٤بسؤكؿ السياسي ٤بنطقة كادم ريغ اجملاىد حامدم عثماف ا٤بدعو ثوريا عثماف الشراؾ ٕبضور ا٤بسؤكؿ
السياسي ٤بنطقة الطيبات أٞبد بن ٧بمد السائح ك ٕبضور اجملاىد علي البكوش ُب الزاكية التجانية بتماسْب كالٍب
كانت مركزا سريا للثورة حيث تضمن األمر الثورم ضركرة تنظيم مظاىرة شعبية تشمل كل نواحي الطيبات تكوف
ٗبثابة رد مزلزؿ من الشعب ا١بزائرم خاصة أىل الصحراء على مشركع ديغوؿ التقسيمي كالتأكيد على كحدة الَباب
الوطِب كاالتفاؼ حوؿ جبهة التحرير الوطِب كا٢بكومة ا٤بؤقتو .
بعد تلقي ا٤بسؤكؿ السياسي لنطقة الطيبات أٞبد بن ٦بمد السائح األمر الثورم نظم اجتماعا طارئا يوـ 23

مارس كليلة  02مارس ُ 0300ب منطقة البحرم بالنقر حضره إشتيوم ٧بمد ا٤بدعو الضابط كإجديع إجديع
ا٤بسؤكؿ ا٤بإب كعلي البكوش ا٤بسؤكؿ العسكرم كاجملاىدين رٞبا٘ب ٧بمد كعليات البشّب كالصغّب بن معمر منصورم
كقمارم معمر غنادرة ُب منزؿ ا٤بسبل أٞبيدة مسمارم حيث ًب التخطيط ٤بسار ا٤بظاىرة حيث تقرر أف تنطلق من

سوؽ النقر يوـ  00مارس  0300كتنتهي عند ضريح الوٕب الصاّب سيدم ٧بمد السايح بالطيبات مركرا با٣ببنة
على اف يلتحق ٖبط ا٤بسّبة كل من سكاف منطقٍب بن ناصر كالدليليعي على اف تكوف مسّبة سلمية كشعبية يستثُب
من ا٤بشاركة الوجوه ا٤بعركفة لدل االستعمار أك عمبلئو كُب الليل عقد اجتماع ُب منزؿ اجملاىد أٞبد بن معمر غندير
ٕبضور كل من اجملاىد ٤بنطقة النقر كجديع جديع ا٤بسؤكؿ ا٤بإب كإشتيوم ٧بمود كالعلمي صحراكم كبوعسرية
بوعسرية ك٧بمد لباقي كلباقي عبد الباقي( )2أعظاء ا٤بنظمة السياسية ُب منطقة الطيبات حيث قرر قادة الثورة
( )1العريب الزبّبم:تاريخ ا١بزائر ا٤بعاصر ( )0300-0322منشورات إٙباد الكتاب العرب مكتبة األسد دمشق  022ج  0ص 000
( )2أحد ا٤بعطوبْب ُب ٦بزرة  08مارس 0300
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اجملتمعوف ُب منطقة النقر إببلغ كافة نواحي الطيبات ٗبوعد ا٤بظاىرة من خبلؿ إرساؿ ا٤بسبلْب كأعواف االتصاؿ
الذين ابلغوا األمر على كجو السرعة لكافة مناطق الطيبات على كجو ا٣بصوص منطقة الدليليعي كمنطقة بن ناصر
كمنطقة الطيبات ا٤بركز .
٘بمع شهادات اجملاىدين كا٤بواطنْب أف ا٤بظاىرة انطلقت من النقر يوـ  00مارس ُ 0300ب حدكد الساعة
التاسعة صباحان ك٘بمع ا٤بتظاىركف من كل نواحي الطيبات عند مفَبؽ الطرؽ النقر الدليليعي بن ناصر حيث كانت
ىذه ا٤بنطقة ٗبثابة نقطة ٘بميع للمتظاىرين كالذين كاف عددىم يَباكح بْب  022حسب شهادة اجملاىد اجديع

أجديع ك  822حسب شهادة ا٤بواطن العلمي صحراكم ك  222متظاىر حسب شهادة أٞبد أجديعي ا٤بدعوا
با٥بزيل ()1أغلبهم رجاؿ كفيهم حٌب بعض النسوة من ىن السيدة مربككة ـ كساكم كالدة اجملاىد علي البكوش ٍب
عاكدت ا٤بسّبة انطبلقتها با٘باه الطيبات على كقع الباركد كالزغاريد كاألناشيد الوطنية مثل :نشيد قسما كشعب
ا١بزائر مسلم كإخوا٘ب ال تنساك شوىداكم كٞبل الراية الوطنية فقط ككانت مظاىرة سلمية شارؾ فيو اجملاىدكف بزيهم
ا٤بد٘ب دكف ٞبل سبلح ككانوا ىم من يقوـ بتأطّب كتنظيم ا٤بظاىرة أما القادة فقد توجو بعضهم إٔب برٞبوف شرقي
الدليليعي كبعضهم شارؾ ُب ا٤بظاىرة كاجملاىد أشتيوم ا٤بدعو الضابط كأجديع أجديع رٞبهما اهلل كاجملاىد علي
دحدم ا٤بدعو علي البكوش كأخوه العيد كأٞبد بالديار كغّبىم.
٘بمع الشهادات أف طائرة ىيلكوبَب استكشافية حلقت على ارتفاع منخفض كانت تراقب ا٤بتظاىرين ا٤بتقدمْب
٫بو الطيبات كالٍب كصلوىا سّبا على األقداـ ُب حدكد الساعة ا٢بادية عشر صباحا قاطعْب مسافة  00كيلو مَب
إٔب أف كصلوا ضريح الوٕب الصاّب سيدم ٧بمد بن أٞبد السايح  ،ك٘بمعوا حولو بشكل دائرم ٙبت مراقبة جنود
مكتب لصاص كالقومية مرددين نفس ا٥بتافات كالشعارات الوطنية كذكر اجملاىد جديع جديع أف اجملاىد أشتيوم
الضابط طمأف ا٤ببلزـ جاف قائد مركز لصاص ُب منزؿ سيدم أٞبد بن الصديق شيخ زاكية الطيبات( )2أنو لن
ٰبدث لو شيء سيئ كلن يتأذل أحد ألف ا٤ببلزـ كاف خائفا جدا ككاف يصيح ال أريد أف أموت ٍب اتفقا على
الفصل بْب ا٤بتظاىرين ك جنود لصاص ك بعض ا٢بركى بواسطة حبل ٤بنع االحتكاؾ بْب الطرفْب كاستمرت ا٤بظاىرة
لغاية الساعة الواحدة زكاال ٍب رجع ا٤بتظاىركف إٔب مساكنهم كمداشرىم دكف كقوع أم اشتباكات أك عنف من
الطرفْب ألف القوة العسكرية الفرنسية ا٤بتواجدة ٗبركز لصاص الطيبات كانت قليلة جدا كمعظمهم من ا٢بركى كذكر

( )1مقابلة أجريت معو ُب مسكنو با٤بنقر يوـ  02مارس 0202
جديعي أٞبد بن ٧بمد ا٤بدعو با٥بزيل كلد بالطيبات خبلؿ سنة  0388ككاف مواطن متعاطف مع الثورة أستغل منزلو بالقواشيش
كمركر إتصاؿ للثوار مازاؿ على قيد ا٢بياة
( )2شيخ زاكية سيدم بن الصديق كىي زاكية عريقة تتبع الزاكية التجانية ُب ٛباسْب تأسست خبلؿ القرف  01ميبلدم حسب الركايات
الشفوية أسسها أحفاد مؤسس مدينة الطيبات كقد لعبت ىذه الزاكية دكرا مشرفا أثناء الثورة .
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()2

اجملاىد أجديع أجديع كا٤بواطن العلمي صحراكم رٞبهما اهلل كأكد ذل اجملاىدين بشّب الدقعة( )1كالعيد رإبي
أنو ُب ىذا اليوـ ًب إعتقاؿ ا٤بناضل أٞبد بالديار ُب طريق عودتو من طرؼ إحدل دكريات لصاص كجدكا معو
سبلح فردم من نوع مقركف كإنتهت ا٤بظاىرة سلمية كما بدأت سلمية .
يذكر العلمي عويطة أف يوـ  00مارس  0300عمت سكاف النقر مشاعر كطنية جياشة جعلت ا٤بواطنْب ال
يشعركف با٣بوؼ من جنود ا٤بستعمر لدرجة أف اجملاىد اٞبد بن معمر غندير ا٤بدعو بدة بن معمر رٞبو اهلل ىدد

ا٤ببلزـ جاف قائد مكتب الصاص الطيبات ب٦ 222باىد جزائرم سيقاتلوف فرنسا عندما طلب ىذا ا٤ببلزـ من
سكاف النقر عدـ عرقلة عمل شركة فرنسية كانت تقوـ ٗبد طريق بْب الوادم كتقرت فا٤ببلزـ أخذ هتديدات أٞبد بن
معمر غندير على ٧بمل ا١بد خصوصا كأنو شاىد ا٤بظاىرة الشعبية العارمة أماـ مكتبو ُب الطيبات فخابر السلطات
بذل كذكر ٕب ا٤بواطن صحراكم ٧بمد الصاّب أنو بعد ا٤بظاىرة بيوـ كاف متواجد ٗبدينة كرقلة للعمل شاىد قوة
ضخمة قادمة من األغواط فلما سأؿ عن كجهتها قيل لو متجهة صوب ببلدؾ.
أما ا٤بواطن بوعسرية ٧بمد ٣بضر ا٤بدعو قنيربم ذكر انو كاف ُب ىذا اليوـ ُب مدينة جامعة فلما قدـ كثائقو ألحد
ا٢بواجز العسك رية كعلموا انو من مواليد الطيبات شددكا معو التفتيش كمنعوه من الذىاب إٔب مدينة تقرت ٩با يعِب
اف السلطات الفرنسية قد اعتربت الطيبات منطقة عسكرية مغلقة ترقبا لعملية عسكرية ضخمة.
٘بمع اغلب الشهادات أنو ُب ىذا اليوـ ٓب يشهد أم شكل من أشكاؿ التظاىر سول بعض التجمعات الصغّبة
ىنا كىناؾ تتحدث عن مظاىرة األمس كا٢بماس الوطِب كاالستقبلؿ كالثورة كجبهة التحرير كغّبىا من ا٤بعا٘ب الوطنية
ا١بياشة.
مجزرة  11مارس  1691والبربرية الفرنسية:
٘بمع كل شهادات اجملاىدين كا٤بواطنْب ُب منطقة النقر أنو ُب الصباح الباكر من ىذا اليوـ ا٤بشؤكـ األسود قبيل
طلوع الشمس بْب الساعة السادسة كالثامنة صباحا قدمت قوة عسكرية ضخمة من الفرقة الصحراكية لوادم ريغ
ا٤بعركفة اختصارا  c.s.p.o.rإٔب ا٤بنطقة من طريق تقرت مكونة من عشرين شاحنة نوع ٧ G.M.Cبملة با١بنود
كثبلثة دبابات كاحدة توجهت صوب حي لباقي أقصى الغرب كالثانية صوب حي احملامدة ُب ا١بنوب كالثالثة با٘باه
حي العور ُب الشرؽ مع ٟبسة طائرات طوافة كطائرة استكشاؼ من نوع مّباج كحسب شهادة اجملاىد عزإب ٣بضر
( )1مقابلة ٛبت معو بفناء ا٤بسجد العتيق بالنقر يوـ  08مارس 0202
الدقعة بشّب بن أٞبد كلد بالطيبات خبلؿ ٦ 0322باىد مكلف باالتصاؿ با٤بنظمة السياسية بالطيبات أعتقل بعد ا١بزرة بيوـ كنقل
إٔب معتقل دار الدكب بقي فيو  02يوما ٙبت االستنطاؽ إلجباره على االعَباؼ ٗبكاف تواجد أخوه الشهيد علي الدقعة مازاؿ على قيد ا٢بياة
( )2أجريت مقابلة معو ٗبنزلو الكائن ٕبي النقر الغريب يوـ  02مارس 0202
رإبي العيد بن أٞبد من مواليد الطيبات خبلؿ ٦ 0381باىد مكلف باالتصاؿ كالتموين معطوب ُب ٦بزرة  08مارس 0300
مايزاؿ على قيد ا٢بياة
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ا٤بدعو عزاب( )1فإنو شاىد عربة جيب استطبلعية كبدكف إنذار أطلقت النار على ا٤بواطن ٧بمد بن البشّب لعور
رٞبو اهلل فأصابتو برصاصة ُب قدمو ككاف أكؿ مصاب أما ا٤بواطن بوعسرية أٞبد( )2رٞبو اهلل ذكر انو ٤با بدأ إطبلؽ
النار كاف الناس يصرخوف بصيحات التكبّب ك شاىد طائرة تنقض على الشهيد صاّب غندير كجنودا يقفوف حولو
كىو ملقى على األرض فلما غادركا جاءت أمو فزغردت على رأسو كغطتو بشاشو كذىبت ككاف مصابا بعدد كبّب
من الرصاص كبعض طعنات ا١بنود .كنفس األـ أصيب ابنها اجملاىد العايش غندير برصاص ُب كتفو كساقو ذىبت
مسرعة لتحملو إٔب الطبيب الشعيب بن إبراىيم عبيد ٤بداكاتو حسب شهادة ابنها(.)3
كحسب شهادة اجملاىد ين اجديع أجديع كالعيد رإبي إف قوة من القوات ا٤بشاركة ُب العملية إستهدفت منزال ُب
حي القصاصة كىو منزؿ الشهيد ٧بمد خّبا٘ب الذم سقط نتيجة إصابتو برصاص قناص حركي معركؼ ُب ا٤بنطقة
من طائرة ىيليكوبَب الذم تناكؿ فيو اجملاىدكف العشاء ٍب غادركه إٔب أميو الوصيف بعد أف ألقوا القبض على بعض
القومية كجردكىم من السبلح كزيهم الر٠بي كانت ىذه القوة تطلق النار على أم ىدؼ متحرؾ كما أصيب اجملاىد
العيد رإبي كأٞبد ٨بدمي( )4الذم بقرت بطنو ك٪با من ا٤بوت بأعجوبة .
أما ُب حي النواكرة كالنقر الغريب كحسب شهادة السيدين نوارم عبد الرزاؽ كغويِب ٧بمد ا٤بدعو السعيد( )5ككاف
عمره تسعة سنوات فإف ا٤بدفعية أطلقت نّباهنا صوب ىذا ا٢بي ككانت طائرة طوافة أصابت كل من الشهداء نوارم
٧بمد الزركؽ ككاف شيخ كبّب ُب السن كالشهيد ٧بمد مايو كالشهيد ٣بضر بوقصة.
٘بمع كل الشهادات أف ا١بنود الفرنسيْب كانوا يعتقلوف السكاف كٯبمعوهنم ُب السوؽ نياما على بطوهنم ٍب نقلوا كل
ا٤بعتقلْب ُب منطقة النقطة الكيلومَبية  01بإ٘باه مدينة تقرت كىناؾ ًب الفرز من طرؽ ضباط ا١بيش الفرنسي

( )1عزإب ٣بضر ككاف لقبو قبل تغيّب اللقب العائلي جغل كلد بالطيبات خبلؿ  0382ا٬برط ُب الثورة سنة  0300حسب شهادة
من كزارة الدفاع الوطِب كعوف اتصاؿ ُب ا٤بنظمة السياسية ٍب جندم ُب ا١بيش الوطِب الشعيب ُب  0300كاف من بْب ا٤بعتقلْب ُب

معتقل دار الدكب يوـ ٦بزرة  08مارس 0300

( )2اجريت معو ا٤بقابلة يوـ  20نوفمرب ٗ 0223بقر سكناه ٕبي العسارة النقر الشرقي
بوعسرية أٞبد بن ٧بمد الصديق كلد بالطيبات خبلؿ  0320مواطن شاىد عياف أكؿ من رأل سقوط الشهيد صاّب غندير بعد
مغادرة القوات الفرنسية ا٤بكاف توُب سنة  0200قبل توقيع شهادتو بصفة ر٠بية
( )3أجريت ا٤بقابلة معو يوـ  20نوفمرب ٗ 0223بنزلو بالنقر الوسط
غندير العايش بن ٧بمد كلد بالطيبات خبلؿ  0380ا٬برط ُب الثورة سنة  0300كضابط اتصاؿ با٤بنظمة السياسية أصيب ُب اجملزرة
برصاصتْب ككتب اهلل لو النجاة كمازاؿ على قيد ا٢بياة
( )4أحد ا٤بعطوبْب ُب ٦بزرة  08مارس 0300
( )5كانا صبيْب مدركْب عند كقوع ا٤بظاىرك كاجملزرة
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كا٢بركى فأطلق سراح البعض كنقل البعض األخر إٔب معتقل دار الدكب أك دار الشيخ ُب مدينة تقرت( )1كحسب
شهادة ا٤بواطن ٧بمد الصاّب غندير( )2ككاف شابا ُب عمر  03سنة فإف جنود كضباط ا٤بعتقل استقبلوىم بالضرب
كنزع ا٤ببلبس ٍب استنطقوىم لبعض الوقت ٍب أطلقوا سراحهم أما اجملاىد ٣بضر عزإب ا٤بدعو عزاب يذكر أف تعذيبا
شديدا مورس على اجملاىدين ا٤بعركفْب لدل االستعمار من إىانة ك ضرب كصعق بالكهرباء ُب مناطق حساسة من
ا١بسم على أرضية مبللة كالتخويف بالكبلب البوليسية كغّبىا من أساليب التعذيب ا١بهنمية كنعود لقصة اجملاىد
أٞبد غندير مع ا٤ببلزـ جاف كينتشر بْب سكاف النقر عبارة شهّبة تعرؼ بفكها يا بدة بن معمر يرددىا حٌب
األطفاؿ دكف علم كمثل دكف علمهم ٗبضرهبا كالسبب أف سكاف النقر ٤با اعتقلوا ُب ا٤بنطقة الكيلومَبية ُ 01ب

الطريق الوطِب رقم  00با٘باه تقرت ككاف أٞبد غندير ضمن ا٤بعتقلْب على رأسو جندم فرنسي يصوب ٫بوه بندقية
فكانوا يلومونو على عنَبيتو الزائدة أماـ ا٤ببلزـ جاف قائد مكتب لصاص بالطيبات بَبديد ىذه العبارة من باب
الفكاىة كىذا يبْب قوه ىذا الشعب الذم يقابل الشدائد كالصعاب بالضح كالتنكيت .
كحسب شهادة ا٤بواطنْب العلمي صحراكم كأٞبد بوعسرية غادرت معظم القوات الفرنسية النقر ُب حدكد الساعة
الثالثة مساءا كٓب تبقى إال قوة صغّبة كبعد صبلد العصر ًب نقل الشهداء من مسجد حي القصاصة إٔب ا٤بقربة القبلية
بالنقر( )3حيث ًب ٘بريدىم من مبلبسهم كما ال ٯبوز دفنو مع الشهيد ٍب صلى عليهم إماـ ا٤بسجد العتيق بالنقر
الشيخ ٧بمد رٞبو اهلل كدفنوا ُب قبور متسلسلة ٙبت نظر القوات الفرنسية كتكفلت ٦بموعة من ا٤بتطوعْب بنقل
ا١برحى إٔب مستشفى تقرت كىكذا أسدؿ الستار عن ٦بزرة نكراء اقَبفتها القوات الفرنسية ضد أبرياء عزؿ من
السبلح دكف اف ٰباسب مقَبفوىا على غرار جرائم ا٤بستعمر الفرنسي ا٤برتكبة ُب كامل ربوع الوطن .كبلمظاىرات

 01فيفرم ك 1ك 08مارس  0300أ٠بعت ا١بماىّب ا١بزائرية ُب الصحراء صوهتا معلنة ٛبسكها ٔبزائر موحدة
شعبا كترابا مفندة مزاعم ساسة فرنسا ُب األمم ا٤بتحدة باف سكاف صحراء مؤيدكف لطرحها كمشاريعها كأكتشف
العآب أف كل ما سوقت لو فرنسا االستعمارية مزيف كعار عن الصحة مدعمة موقف ا٤بفاكض ا١بزائرم ُب
مفاكضات إيفياف .
( )1دار الدكب  doopأك دار الشيخ كما يسميها األىإب مركز تعذيب سرم تابع للكتيبة الصحراكية لوادم ريغ ا٤بعركفة اختصارا بػ
 c.s.p.o.rيقع ُب كسط مدينة تقرت قرب ا٤بسجد العتيق بقصبة مستاكة العريقة أيضا يتم فيو استنطاؽ اجملاىدين كترىيب ا٤بواطنْب
الذين ٯبلبوف إليو من كامل منطقة كادم ريغ ككادم سوؼ ٲبارس التعذيب فيو جنود كضباط ىذه فرقة  c.s.p.o.rسيئة الصيت
اندثرت معظم معا٤بو يوجد على أرضو نصب تذكارم ٨بلد ألرةاح الشهداء الذين سقطوا فيو.
( )2أجريت ا٤بقابلة معو ٗبنزلو ٕبي غنادرة بالنقر الشرقي يوـ  08مارس 0202
غندير ٧بمد الصاّب بن ٧بمد من مواليد الطيبات خبلؿ  0328مواطن شاىد عياف كاف من بْب ا٤بعتقلْب ا٤برحلْب إٔب دار الشيخ
(ً )3ب نقل رفات الشهداء من ا٤بقربة القبلية بالنقر إٔب مقربة الشهداء ٕبي  07سنة ٕ 0225بضور السلكات احمللية ك٩بثل عن كزارة
اجملاىدين
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نتائج الدراسة:
 -20تكتسي الصحراء ا١بزائرية أٮبية بالغة جدان ضمن اإلسَباتيجية االستعمارية الفرنسية ٤با ٛبلكو من موارد
متنوعة كىذا يفسر تشبث فرنسا بالصحراء حٌب آخر ٢بظة.
-20

تشكل مدينة الطيبات خبلؿ القرف  01ميبلدم على يد الوٕب الصاّب سيدم ٧بمد بن ٧بمد السايح

-28

الطيبات منطقة عسكرية يسّبىا مبلزـ فرنسي عرب مكتب شيخ العرب ٍب لصاص

-22

الطيبات تتبع القسمة  22ضمن ىيكلة الثورة ا١بزائرية

-22
-20
-21

ا٬براط منطقة الطيبات ُب الثورة بداية من سنة  0320على يد اجملاىد أٞبد بن ٧بمد السايح.
اقتصر نشاط منطقة الطيبات إباف الثورة على الدعم اللوجيسٍب للثوار كٝبع االشَباكات

تندرج مظاىرات  00مارس ك٦بزرة  08مارس  0300ضمن ا٢براؾ الثورم الذم شهدتو كالية

الواحات بدءا من  01فيفرم  03000استجابة ألمر ا٢بكومة ا٤بؤقتة للجمهورية ا١بزائرية باعتبار يوـ  22جويلية

 0300يوـ كطِب ضد التقسيم كسياسة ديغوؿ الرامية لفصل الصحراء عن ا١بزائر.

-22
-23
-02

مظاىرات  00مارس بالطيبات كانت استجابة لنفس األـ الثورم الذم تلقتو منطقة كرقلة.
االستجابة الواسعة لسكاف الطيبات تلبية لنداء الثورة بالرغم من صعوبات التنقل كشظف العيش.
ارتكاب قوات الكتيبة الصحراكية لوادم ريغ كالقوات الدعم القادمة من األغواط ٦بزرة شنيعة ضد

السكاف العزؿ يوـ  08مارس  0300مستعملة قوات كأسلحة ال تستخدـ إال ُب مواجهة ا١بيوش.

ٛ -00بكن سكاف الصحراء بالتفافهم حوؿ الثورة كا٢بكومة ا٤بؤقتة من ٞباية الوحدة الَبابية للجزائر من
٨بططات التقسيم كالفصل الٍب كاف يسعى إليها ديغوؿ عرب ا٤بناكرات السياسية كا٤بفاكضات.
-00

تعترب مظاىرات  00مارس  0300ك٦بزرة  08مارس  0300بالنقر ػأخر حدث ٝباىّبم شهدتو

الثورة ا١بزائرية ُب أقل من أسبوع قبل كقف إطبلؽ النار ُب  03مارس . 0300

 -08ٲبكن اعتبار ٦بازر 01فيفرم بورقلة ك  08مارس بالطيبات جرائم حرب كجرائم ضد االنسانية كا٤بطالبة
ٗبعاقبة مرتكبيها كفق القانوف الدكٕب الذم يعترب ىذه ا١برائم ال تسقط بالتقادـ.
 -02ضركرة اعتبار ىذه ا٤بظاىرات كاجملازر مناسبات كطنية كإدراجها ضمن ا٤بقرر الدراسي للتبلميذ ُب مادة
التاريخ الوطِب.
خاتمة:

تعترب مظاىرات  00مارس ك٦بزرة  08مارس  0300يوما فاصبل ُب تاريخ الثورة ٗبنطقة الطيبات ككانت آخر
حدث ُب الثورة التحريرية ا٤بظفرة إذ يأٌب قبيل أسبوع كاحد من كقف إطبلؽ النار .
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قائمة بأسماء الشهداء حسب السجل الرسمي لبلدية النقر:
الرقم
21

اسم كلقب الشهيد

تاريخ كمكاف ميبلده

تاريخ استشهاده

بالة ٧بمد الصغّب

خبلؿ  1944بالطيبات

 13مارس 1960

20

بوقصة األخضر

خبلؿ  1878بالطيبات

 13مارس 1960

23

جدك خليفػ ػ ػػة

خبلؿ  1943بالطيبات

 13مارس 1960

24

خورارة العايش

خبلؿ  1943بالطيبات

 13مارس 1960

25

خورارة بشّب

خبلؿ  1935بالطيبات

 15مارس 1960

26

خّبا٘ب ٧بمد

خبلؿ  1906بالطيبات

 13مارس 1960

27

شوي ػػة علي ػػي

خبلؿ  1917بالطيبات

 13مارس 1960

28

غنديػ ػػر صاّب

خبلؿ  1942بالطيبات

 13مارس 1960

29

مايػ ػ ػػو ٧بمػد

خبلؿ  1902بالطيبات

 13مارس 1960

12

نػ ػ ػوارم ٧بمد

خبلؿ  1923بالطيبات

 15مارس 1960

11

نوارم ٧بمد الزركؽ

خبلؿ  1913بالطيبات

 15مارس 1960

قائمة بأسماء بعض الجرحي والمعطوبين:
الرقم
21

اسم كلقب ا١بريح أك ا٤بعطوب

تاريخ كمكاف ميبلده

مكاف إصابتو

٧بمد البشّب األعور

خبلؿ  1935الطيبات

رصاصة على مستول القدـ

20

العايش بن ٧بمد غندير

خبلؿ  1936بالطيبات

رصاصة ُب الكتف كأخرل ُب الفخذ

23

العيد بن أٞبد رإبي

خبلؿ  1937بالطيبات

رصاصتْب ُب الذراع األيسر

24

أٞبد ٨بدمي

خبلؿ  1951بالطيبات

بقر بطنو برصاصة

25

عبد الباقي لباقي

أصيب بكسر ُب رجلو
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المجاىد القائد السياسي سي أحمد بن محمد السايح بالطاىر الذي أعطى األمر الشفوي لسكاف الطيبات

بتنظيم مظاىرات يوـ  02مارس .0967
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