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تنظيمات العمـــال والطـــمبة المهاجرين الجزائريين ودورهم في
المقاومــــةالجزائرية ضد االستعمار الفرنسي
1924ـ 1962

م.م.حنان طالل جاسم

م.م.صباح نوري هادي

كمية التربية االساسية /جامعة ديالى
1
المقدمة

كاف لممياجريف الجزائرييف وخاصة العماؿ والطمبة ،دور كبير في ثورة التحرير

الكبرى،مف خالؿ ما قدموه مف دعـ لمقضية الوطنية الجزائرية داخميا وخارجيا ،ومف
ىنا جاء اختيارنا لمموضوع إلبراز دور ىؤالء المياجريف وأىميتيـ في دفع عممية
الثورة نحو تحقيؽ االستقالؿ والحرية .
تضمف البحث مف ىذه المقدمة تمييد ومبحثيف وخاتمة تضمنت أىـ
االستنتاجات التي توصؿ إلييا  ،ففي التمييد بينا فيو اليجرة الجزائرية منذ االحتالؿ
الفرنسي عاـ  1830حتى عاـ  1924بداية ظيور التنظيمات العمالية في الخارج
والتي ساىمت بشكؿ أو بآخر بالثورة ، ،أما المبحث األوؿ الذي جاء بعنواف "
تنظيمات العماؿ المياجريف الجزائرييف ودورىـ في المقاومة الجزائرية" فقد بينا فيو
التنظيمات التي جمعت العماؿ الجزائرييف في الميجر ابتداء مف نجـ أفريقيا مرو ار
بفيدرالية جبية التحرير الوطني بفرنسا ،إضافة إلى العمميات الفدائية داخؿ األراضي
الفرنسية التي كانت بمثابة ضربة قاضية لفرنسا.
أما المبحث الثاني الذي عنوانو "تنظيمات الطمبة المياجريف الجزائرييف ودورىـ
في المقاومة الجزائرية ضد االستعمار الفرنسي 1955ػ  "1961فقد وضحنا فيو أىـ
التنظيمات الطالبية التي حاولت جمع الطمبة وتأطيرىـ لمعمؿ السياسي عف طريؽ
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اإلضرابات الطالبية كما وضحنا الدور الثوري الذي قاـ بو الطالب منذ اندالع الثورة
.
أما المصادر المعتمدة في البحث فقد تباينت بيف رسائؿ ماجستير واطاريح
الدكتوراه ،وبيف الكتب العربية والمعربة ونخص بالذكر منيػا " الدور السياسي لميجرة
إلى فرنسا بيف الحربيف  1939 – 1914نجـ شماؿ أفريقيا وحزب الشعب الجزائري"
لعبد الحميد زوزو بعده يمتاز بجدية البحث العممي حوؿ تاريخ اليجرة الجزائرية
باإلضافة إلى مجموعة مف المجالت منيا مجمة الذاكرة والمصادر وغيرىا
2
التمييد
اليجرة الجزائرية حتى عاـ 1924
عرؼ الجزائريوف اليجرة منذ االحتالؿ الفرنسي لمجزائر عاـ  ،1830ومف
أسبابيا عدـ الحرية وسوء األحواؿ االقتصادية بسبب الضرائب الثقيمة المفروضة
عمييـ والتجنيد اإلجباري وفقداف الحقوؽ السياسية وغيرىا مف األسباب التي أدت
إلى ىجرة الجزائرييف إلى دوؿ مختمفة(.)1
بدأت اليجرة الجزائرية مف منطقة القبائؿ بعد عاـ  1871ومف وىراف بيف
1874ػ ،1875ومف مدف تممساف وسبدوا ومميانة وسطيؼ وقسنطينة والتي اتجيت
إلى سوريا وبيروت( ،)2إال أف اليجرة الجماعية الحقيقية كانت مف مدينة تممساف
عاـ  1911حيث غادرت أكثر مف ألؼ ومائتيف عائمة متجية نحو سوريا ،وبحموؿ
عاـ  1911كانت في سوريا وحدىا مائتا ألؼ مياجر جزائري،وعمى اثر ذلؾ قامت
السمطات الفرنسية بغمؽ الحدود الجزائرية(.)3
أما اليجرة الجزائرية إلى فرنسا فمف الصعوبة تحديدىا النعداـ الوثائؽ
التاريخية التي تحدد بداية اليجرة إلييا ،إال انو مف المرجح إنيا قد بدأت عاـ
1874مف قبؿ التجار المتجوليف فضال عف جماعة مف المثقفيف الذيف تـ نفييـ إلى
باريس التياميـ بالتمرد عمى الحكـ ومنو ـ حمداف خوجة وحمداف بف أميف واحمد
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بو ضربة والذيف عبروا عف مشاعر الجزائرييف واستيائيـ مما تقوـ بو السمطات
الفرنسية في الجزائر(.)4
تزايد حجـ اليجرة الجزائرية إلى فرنسا خالؿ الحرب العالمية األولى (

– 1914

 ) 1918بسبب ارتفاع القيد عف اليجرة بصدور قانوف الخامس عشر مف تموز
 1914مما شجع اليجرة التمقائية إلى فرنسا  ،فضال عف اإلشراؼ عمى تنظيـ
اليجرة عاـ  1916مف قبؿ السمطات  ،حيث أسست مصمحة عماؿ المستعمرات
التي كانت تشرؼ عمييا و ازرة الحربية الفرنسية وكانت ميمتيا تسجيؿ العماؿ في
الجزائر ثـ تنقميـ الى فرنسا والحاقيـ بالجيش الفرنسي قبؿ مرحمة الخدمة حيث أف
دفعة  1917قد أجبرت عمى االلتحاؽ بالعمؿ العسكري قبؿ المدة بسنة ،وفي الوقت
نفسو فاف السمطات الفرنسية قد جندت عنوة سبعة عشر ألؼ عامؿ وبذلؾ ازدادت
اليجرة الجزائرية إلى فرنسا(
3
وبعد خسارة فرنسا في الحرب العالمية األولى أصبح عمييا تعويض ىذه

.)5

الخسارة عف طريؽ تشجيع اليجرة مف الجزائر والمستعمرات األخرى إلييا مف اجؿ
إعادة بناء اليياكؿ االقتصادية واالجتماعية وقياـ مشاريع جديدة إلى جانب تمؾ
التي نجت مف دمار الحرب(

، )6ونتيجة الحتكاؾ العماؿ الجزائرييف بالعماؿ

الفرنسييف في المصانع واحتكاكيـ بمختمؼ شرائح المجتمع األوربي فقد تزايد لدييـ
الوعي السياسي الذي كانت نتائجو واضحة مف خالؿ التنظيمات واألحزاب التي
شكمت في فرنسا والتي كاف ليا دور في ثورة)7(1954وىذا ما سنوضحو الحقا.
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المبحث األوؿ

تنظيمات العماؿ المياجريف الجزائرييف ودورىـ في المقاومة الجزائرية
ضد االستعمار الفرنسي
1ػ تنظيمات العماؿ -:
شيد نياية الربع األوؿ مف القرف العشريف تكويف أحزاب سياسية في فرنسا تدافع
عف حقوؽ العماؿ المياجريف  ،ومف ىذه األح ازب :
 .1نجـ شماؿ أفريقيا -:
أدى العماؿ الجزائريوف المياجروف دو ار ىاما وفعاال في تكويف الحركة الوطنية
وتنظيميا حيث انخرطوا في العديد مف النقابات واألحزاب العمالية الفرنسية (

)8

،فقاموا بتأسيس لجنة مف أبناء شماؿ أفريقيا عممت عمى األشراؼ عمى العماؿ ،
وعقدت أوؿ مؤتمر ليا في السابع مف كانوف األوؿ ، )9( 1924ثـ قاـ األمير خالد
( )10بإنشاء حركة سياسية ألبناء شماؿ أفريقيا أطمقت عمييا (نجـ شماؿ أفريقيا )
في باريس ( . )11
انشأ النجـ في آذار

1926مف أىالي أفريقيا الشمالية وأكثرىـ مف

الجزائرييف،وكاف ىدفو األساسي استقالؿ أفريقيا الشمالية  ،وكاف األميف العاـ لمحزب
ىو مصالي الحاج(

،)12ثـ أصبح رئيسا لمحزب عاـ

،1926أما أعضاؤىـ

فمنيـ(محمد جفاؿ ،حاج عمي عبد القادر ،احمد بمغوؿ ،عمار ايماش ،ابف
االكحؿ)(،)13أما أىداؼ الحزب فيي:ػ
- 1استقالؿ الجزائر .
- 2الجالء الكمي لجيوش االحتالؿ الفرنسي .
- 3تشكيؿ جيش وطني جزائري .
4ػ إرجاع ممكية البنوؾ والمناجـ واألراضي التي اغتصبتيا فرنسا إلى الدولة الجزائرية
(. )14
عقد الحزب أوؿ اجتماع لو في الخامس عشر مف أيار
الثاني في العشريف مف حزيراف

 ، 1926واالجتماع

 ، 1926وقد حضر ىذيف االجتماعيف العناصر
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 1926وقد ضـ

البارزة فقط  ،إما االجتماع العاـ فقد عقد في الثاني مف تموز

. )15

جميع األعضاء ووزعت خاللو المسؤوليات عمى أعضائو(
5
ونظ ار لمقيود التي اتخذتيا السمطات الفرنسية ضد أعضائو فقد اعتمد النجـ

بشكؿ كبير عمى الصحافة لالتصاؿ بالجزائرييف  ،حيث أعاد النجـ إصدار صحيفة
اإلقداـ التي توقفت عف الصدور في الجزائر عاـ  1919باسـ اإلقداـ الباريسي وىي
شيرية وبالمغتيف العربية والفرنسية،غير أف السمطات الفرنسية منعتيا مف الصدور في
األوؿ مف شباط  1927ألنيا كانت خطيرة عمى ىدوء أفريقيا الشمالية ( ،)16ثـ نجح
النجـ في المشاركة في مؤتمر بروكسيؿ الذي عقد بيف العاشر والخامس عشر مف
شباط  1927والذي حظره وفود مف آسيا وأفريقيا وأوربا وأمريكا ،وقدـ فيو مصالي
الحاج مطالب الجزائرييف التي تتمخص باالستقالؿ الكامؿ لمجزائر وجالء الجيش
الفرنسي وحرية الصحافة وانشاء مج ضاعؼ النجـ حممتو المعادية لالستعمار
الفرنسي خالؿ احتفاؿ الس بمدية وغيرىا مف المطالب التي كانت تمثؿ نقطة انطالؽ
جديدة في طريؽ تحرير الجزائر (.)17
الفرنسيوف باحتالليـ لمجزائر،فقد اصدر النجـ منشور بعنواف(النضاؿ ضد
االمبريالية الفرنسية) الذي شجب فيو االحتالؿ وعده عمؿ جيش عطشاف لمدـ
والنيب( ،)18وبسبب نشاطات النجـ المعادية
لمسياسة الفرنسية االستعمارية أصدرت الحكومة الفرنسية ق ار ار بحؿ النجـ وذلؾ
في العشريف مف تشريف الثاني .)19(1929
لجأ النجـ بعد ذلؾ إلى النشاطات السرية ،فأصدروا في عاـ

 1930صحيفة

األمة التي أصبحت لساف دعاية النجـ واحد مصادره المالية الرئيسة مف خالؿ
تشجيع أىالي أفريقيا الشمالية عمى شرائيا( ،)20وفي عاـ  1932أعيد تكويف الحزب
تحت اسـ جديد ىو( نجـ أفريقيا الشمالية المجيد)،وفي سنة

 1934أعمنت محكمة

جنح السيف الفرنسية ق ار ار بسج ف ودفع غرامة نقدية بحجة إعادة خمؽ منظمة صدر
قانوف بحميا مما دفع األعضاء إلى تأسيس حزب الشعب الجزائري في الحادي عشر
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مف آذار  )21( 1937وكاف مف أىدافو إنشاء حكومة وطنية واحتراـ األمة
الجزائرية،إال أف الحزب قد حؿ في أيموؿ عاـ

 1939بسبب نشاطو ضد السياسة

الفرنسية ،إال انو واصؿ نشاطو السري بتشكيؿ حزب انتصار الحريات الديمقراطية
عاـ  ، )22( 1946وىو الواجية العمنية لحزب الشعب المنحؿ وأعمنت أىدافو في
تأسيس جمعية تأسيسية ذات سيادة منتخبة عمى أساس االقتراع العاـ وجالء الجيوش
الفرنسية (
6
 -2فيدرالية فرنسا لجبية التحرير الوطني -:

. )23

شاع في أوساط المياجريف الجزائرييف حزب حركة االنتصار لمحريات
الديمقراطية والذي استقطب إعداد ىائمة مف المياجريف الذيف رحبوا باندالع الثورة
وأيدوىا  ،وكاف اغمب ظنيـ إف مصالي الحاج ىو وراء تفجير الثورة وىذا ما يبرر
انضماميـ إلى الحركة الوطنية الجزائرية التي أسسيا مصالي الحاج وظموا عمى ىذا
الحاؿ إلى سنة  1956عندما بدأت بالظيور جبية التحرير الوطني بفرنسا (. )24
عقد محمد بو ضياؼ (  )25في بداية عاـ  1955اجتماعا في لوكسمبورغ
اليدؼ منو إحياء المنظمات التي اختارت الحياد خالؿ أزمة االنتصار لمحريات
الديمقراطية ( ، )26ثـ استدعى بو ضياؼ السيد مراد طربوش وقدـ لو صورة عف
الوضع الراىف في فرنسا وقائمة بػسبعة أالؼ مناضؿ ومبمغ ثالث مائة جنية مصري
ونسخة مف بياف 1نوفمبر

 )27( 1954ليعود بعدىا طربوش إلى ميداف عممو

بفرنسا،وتـ تشكيؿ خمية اولى بدأت نشاطيا ضد السياسة االستعمارية الفرنسية وتحت
لواء جبية التحرير الوطني بفرنسا ،وشرع في تنظيـ المياجريف وتوعيتيـ لمدور
المنوط بيـ في دعـ الثورة  ،فاستجاب اآلالؼ مف العماؿ ليذا التنظيـ  ،ثـ قاـ
بإنشاء خاليا أخرى وسط العماؿ المياجريف في فرنسا ،وىكذا تواصؿ إنشاء نظاـ
الجبية بفرنسا مف اجؿ رسالة الثورة وتمكيف المياجريف مف االطالع عمى حقيقة
الوضع (. )28
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قامت الشرطة الفرنسية باعتقاؿ مراد الطربوش إال إف اعتقالو لـ يثني الفدرالية
عف عمميا فقامت بتشكيؿ جماعة مكونة مف (عبد الرحمف فراس  ،فيصؿ بف سالـ ،
محمد مشاطي  ،احمد دوـ )(، )29وكانت ميمتيـ ىي -:
- 1إقامة قواعد أساسية لتنظيـ العماؿ الجزائرييف في خاليا وفروع لتوظيؼ كافة
اإلمكانيات لمعماؿ في خدمة الثورة .
- 2توفير الدعاية والشؤوف المالية واالجتماعية و الثقافية .
ولـ يقتصر نشاط ىذه الجماعة عمى فرنسا فقط بؿ تعداىا الى بمجيكا وسويس ار
وألمانيا واسبانيا وايطاليا  ،وقد تمركزت ىذه الفدرالية في المناطؽ التي عرفت كثافة
. )30

سكانية لمعماؿ الجزائرييف (
7
واجيت الفدرالية مشكمتيف األولى خطر األجيزة القمعية الفرنسية والثانية تصفية

جبية التحرير الوطني مف قبؿ المصالييف ( ، )31فقد أمر مصالي الحاج بقتؿ كوادر
جبية التحرير التي قامت بتقسيـ مناضمييا إلى قسميف األوؿ اىتـ بالتنظيـ السياسي
والثاني اىتـ بالعمؿ المسمح (. )32
وحوؿ الصراع بيف الجبيتيف ذكر الكاتباف ىيرفي ىوماف وباتريؾ روتماف في
كتاب الحقائؽ (( إف جبية التحرير الوطني قد أوفدت إلى فرنسا في بداية الثورة
المناضؿ مراد طربوش كأوؿ ممثؿ لمجبية بفرنسا  ،قصد تأطير الجزائرييف والوقوؼ
ضد النزعة المصالية التي أخذت تتسمؿ إلى داخؿ صفوؼ العماؿ  ،وكاف مصالي
قد أسس تنظيما مناىضا لجبية التحرير أطمؽ عميو اسـ الحركة الوطنية الجزائرية))
،إال أف الجبية استطاعت مف القضاء عمى ىذا التنظيـ النضماـ العديد مف
المياجريف إلى الجبية(. )33
كانت الميمة األساسية لمفدرالية ىو نقؿ الثورة إلى داخؿ فرنسا والتعريؼ بيا
وسط الرأي الفرنسي  ،فضال عف تجسيد العماؿ في حركة التحرير وتوعية األحزاب
والقوى المتقدمة في فرنسا بالقضية الوطنية (

 ، )34وفعال نجحت الفدرالية في

استقطاب عدة شخصيات ثقافية وفكرية فرنسية ساعدت المناضميف عمى أداء
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نشريو المقاومة الجزائرية التي ىي عبارة عف منبر إعالمي في الميجر وكانت
تصدر بالفرنسية (. )35
عممت الفدرالية عمى إنشاء لجنة تسيير القضايا المتعمقة بالشؤوف االجتماعية
والمالية والنقابية وتوزيع نشاطيا إلى دوؿ أخرى حرصا منيا عمى انضماـ الطبقة
العاممة في الميجر إلى ىذا التنظيـ (. )36
3ػ الودادية العامة لمعماؿ الجزائرييف بفرنسا -:
عممت النقابات العمالية الفرنسية عمى استقطاب أغمبية المياجريف الجزائرييف
بفرنسا  ،فقامت الفدرالية بإنشاء الودادية العامة لمعماؿ الجزائرييف في شباط

1957

والتي كانت بمثابة ممثؿ لدى النقابات الفرنسية مف اجؿ الدفاع عف حقوقيـ المادية
. )37

واالجتماعية وىي تعد فرع لالتحاد العاـ لمعماؿ الجزائرييف (
8
وبسبب القمع الممارس ضد العماؿ الجزائرييف في فرنسا اضطروا إلى مغادرتيا

وسممت إلى الزمالء الذيف لـ تكتشفيـ الشرطة  ،وقد واصمت الودادية عمميا النقابي
في سرية ودعمت عمؿ الحكومة المؤقتة وجبية التحرير الوطني وأصدرت الودادية
في إطار نشاطاتيا اإلعالمية صحيفة العامؿ الجزائري مف اجؿ تحريره  ،فقد
صرحت الودادية العامة لمعماؿ الجزائرييف في ىذه الصحيفة والصادرة في عاـ
 1958تحت عنواف لتوضح موقفيا  (( :نحف لسنا حركة مطمبيو موجية لمتعاوف مع
األنظمة العمومية في فرنسا  ،إف اإلطار الذي تدخؿ في ميمتنا ىو كفاح الشعب
الجزائري مف اجؿ تحريره )) (. )38
2ػ الدور السياسي لمعماؿ المياجريف في فرنسا -:
عد المياجروف الجزائريوف أنفسيـ دائما مف الشعب ،فعند اندالع الثورة
اضطمعوا بدورىـ السياسي والمالي و العسكري( )39فاحتضنوا ثورة األوؿ مف نوفمبر
 1954ودعموىا ماليا مف خالؿ االشتراكات والتبرعات الشخصية لدعـ المجيود
الحربي (، )40فقد شكموا تمويؿ خارجي لمثورة ووصمت اشتراكاتيـ  %80مف ميزانية
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الحكومة الجزائرية المؤقتة ( ،)41وىذا ما أكده احمد فرنسيس وزير المالية في تقريره
لسنة  1961بقولو((إف  %80مف المصادر المالية لمحكومة المؤقتة مف مساىمة
العماؿ الجزائرييف في الميجر  ،وقد كانت اتحادية جبية التحرير بفرنسا تصرؼ
 %10مف اشتراكات العماؿ في مصاريؼ نقؿ ىذه األمواؿ إلى خارج فرنسا فضال
عف مساعدة السجناء وعوائميـ وتنقالت المناضميف إلى تونس والمغرب ))(. )42
كانت األمواؿ تصؿ قادة الثورة عبر العديد مف الطرؽ واإلشكاؿ ومنيا توظيؼ
األجانب لنقؿ األمواؿ وتحويميا،ومف بيف الذيف قاموا بيذه الميمة فرنسيس جاكسوف
وىنري كونياؿ ( ،)43فقد دفع الخير حياتو ثمنا ليذا الموقؼ اإلنساني حيث اغتالتو
أعواف النظاـ الفرنسي الذيف عدوه خائناً لفرنسا (. )44

لقد كانت ىذه المساىمات في األعواـ األولى لمثورة التتعدى بضعة مالييف مف

الفرنكات ولكف بمرور الزمف عرفت ارتفاعا حيث تذكر المصادر اف الثورة تتمقى ما
قيمتو احد عشرة مميار فرنؾ شيريا تأتي مف نسبة االشتراكات مف جية وبتبرع
المياجريف بمبالغ اضافية في مناسبات وطنية مف جية أخرى فضال عف نشاط
الفدرالية في فرنسا،وفي أواخر 9الخمسينيات بمغت ميزانية الثورة عشريف مميار فرنؾ
وكاف نصفيا مف المياجريف الجزائرييف في فرنسا (.)45
ػ مظاىرات  17أكتوبر -: 1961
انتظر مسؤولو السمطة الفرنسية إعالف جبية التحرير الوطنية عف وقؼ أطالؽ
النار بعد المفاوضات بيف الطرفيف  ،أال إف جبية التحرير رفضت وقؼ أطالؽ النار
أال بعد اتفاؽ رسمي بيف الطرفيف ( ، )46ومف اجؿ القضاء عمى تنظيـ العماؿ
الجزائرييف في فرنسا وبعد الدور الذي قاـ بو العماؿ قاـ روجير فيري وزير الداخمية
الفرنسي بتعييف موريس بابوف محافظا لشرطة باريس  ،وقد قاـ األخير بإصدار
ق اررات تتمخص بفرض حظر التجواؿ عمى الجزائرييف مف الساعة الثامنة والنصؼ
ليال الى الخامسة والنصؼ صباحا(  ،)47كما فرض بنودا عمى المطاعـ والمقاىي
التي يتردد عمييا الجزائريوف وقد ذكر روجير فيري اف اليدؼ مف ىذه اإلجراءات
ىي ((زعزعة تنظيـ الجبية وتفكيكيا ))(. )48
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وازاء تمؾ اإلجراءات عقدت الفدرالية اجتماعا في كولونيا في العاشر مف تشريف
 ، )49واف تستمر

االوؿ ، 1961تـ االتفاؽ خاللو عمى القياـ بمظاىرات سممية (

ثالثة أياـ فخصص اليوـ األوؿ لمرجاؿ والنساء واليوـ الثاني لمنساء فقط لممطالبة
بإطالؽ سراح أزواجيـ وأوالدىـ الذيف اعتقموا أمس واليوـ الثالث لمعماؿ والتجار
( ، )50وفي ليمة السابع عشر مف تشريف األوؿ استجابت الجالية لنداء الفدرالية إذ
خرج عدد مف المتظاىريف في الشوارع الرئيسة لمدينة باريس في حركة احتجاجية
سممية مطالبيف بإلغاء القرار الجائر ( ، )51ورفعوا الفتات كتب عمييا " ال لمتمييز
العنصري  ،الجزائر جزائرية  ،تحيا جبية التحرير" (. )52
عمى الرغـ مف االعماؿ التعسفية والقمعية التي استخدمتيا الشرطة الفرنسية
تجاه المتظاىريف اال انيـ استمروا في مواصمة مسيرتيـ في كؿ مف (ساف ميشاؿ،
أوبرا ،بوف نوفاؿ ،التواؿ) وغيرىا مف شوارع باريس الرئيسة وذؿ

ؾ بسبب تواجد

األجانب والصحفييف في ىذه الشوارع (. )53
ذكرت و ازرة الداخمية الفرنسية بعض االحصاءات حوؿ يوـ السابع عشر
مف تشريف األوؿ  ، 1961حيث ذكرت إف عدد المشاركيف في المظاىرات حوالي
عشريف ألؼ متظاىر والقي القبض عمى احد عشر ألفا وستمائ ة وثالثيف وقتؿ مف
المتظاىريف اثناف 10واصيب أربعة وستوف شخصا بجروح  ،إما مف الفرنسييف فقد
أصيب ثالثة ضباط مف الشرطة وستة حراس وعريفيف (

 ،)54نجد مف ىذه

اإلحصائيات إف الشرطة الفرنسية حاولت اف تبيف سيطرة الشرطة الفرنسية عمى
األوضاع األمنية وتقمؿ مف دور الفيدرالية لجبية التحرير الوطني  ،فقد قدمت
مظاىرات السابع عشر مف أكتوبر  1961دليال فعميا عمى قدرة الجبية عمى التييئة
والتجنيد واختراؽ األراضي الفرنسية نفسيا كما قامت بفضح فرنسا أماـ الرأي العاـ
الدولي وأظيرتيا بأنيا دولة عنصرية فتكت بالجالية الجزائرية المسالمة مف خالؿ
األساليب التي استخدمتيا تجاه المتظاىريف .
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 -3الدور السياسي لمعماؿ المياجريف في الوطف العربي -:
ىاجر الجزائريوف إلى بالد المشرؽ العربي واستقروا في بالد الشاـ واسطنبوؿ
والقاىرة وبغداد ومناطؽ أخرى وبدأوا بتكويف جمعيات سياسية ونواد ثقافية ىدفيا
فضح السياسة الفرنسية االستعمارية  ،فقد استطاع الشيخ محمد الخضر حسيف الذي
استقر في مصر مف االتصاؿ بعماؿ المغرب العربي وأسسوا عاـ

 1924جمعية

تعاوف جاليات إفريقيا الشمالية والتي ضمت عدد مف الجزائرييف ومنيـ محمد ألرزقي
وعبد السالـ ألعبادي  ،وىدؼ الجمعية رفع مستوى الجالية المغاربية مف الناحية
الثقافية واالجتماعية (. )55
وفي الثامف عشر مف شباط

 1941أسس الشيخ محمد الخضر حسيف مع

مجموعة مف الجزائرييف جبية الدفاع عف إفريقيا الشمالية والتي كاف ىدفيا استقالؿ
بمداف المغرب العربي وانشاء الصحؼ وفتح األندية  ،كما قامت بإصدار المنشورات
والمقاالت ونشرىا في الصحؼ العربية (. )56
تمقت الثورة الجزائرية مساىمات مالية مف الجالية المقيمة في تونس فقد نشطت
ودادية الجزائرييف المسمميف في تونس كما أقامت جبية التحرير قاعدة في تونس
متخصصة في جمع األمواؿ لشراء األسمحة والمؤف وكذلؾ الحاؿ في المغرب بعدىا
جزءا مف العممية الثورية (. )57
11
 -4الدور الثوري لمعماؿ المياجريف -:
بدأ تواجد المنظمة الخاصة التي ىي الجناح العسكري لفدرالية جبية التحرير
بفرنسا سنة  1956والتي ضمت مناضميف مستعديف لمعمؿ الجسدي(الفدائي) والذيف
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كاف عمييـ خمؽ جو غير امف في فرنسا إلرغاميا عمى االحتفاظ بأقصى عدد مف
الجيش الذي كاف يثقؿ كاىؿ جيش التحرير الوطني في الجزائر (. )58
ومف اجؿ تحقيؽ الفوضى واالضطرابات في فرنسا فقد اتفؽ عمى إف يكوف في
الخامس والعشروف مف آب  1958موعدا لتمؾ الحركة  ،وفعال فقد نقمت الثورة إلى
داخؿ فرنسا  ،حيث قامت عمميات ضد القوات الفرنسية وضد االقتصاد الفرنسي
ومباني الشرطة والثكنات العسكرية ومخازف النفط وتيديـ خطوط السكؾ الحديدية
( ، )59كما قاـ الفدائيوف بقتؿ شخصيات سياسية كتنفيذ حكـ اإلعداـ عمى
الخائف(عمي شكاؿ)  ،وقد نفذت ىذه العمميات في ليمة واحدة في  25آب مما يدؿ
عمى قدرة وتنظيـ ىياكميا العامة(. )60
اتسمت ىذه األعماؿ بالشجاعة النادرة واالندفاع الجريء مما سبب ذع ار في
األوساط الفرنسية الرسمية والشعبية  ،وقد أطمؽ مؤرخو الثورة عمى الجالية الجزائرية
في فرنسا باسـ الوالية السابعة  ،كما أف جبية التحرير بينت لمسمطات الفرنسية بأنيا
قادرة عمى نقؿ الثورة المسمحة إلى داخؿ فرنسا واف تعطي صورة لمشعب الفرنسي
عف القمع الذي يتعرض لو الشعب الجزائري( ، )61نجد مف ذلؾ أف الجالية العمالية
الجزائرية شكمت مصدر خطر كبير عمى السمطات الفرنسية وأصبحت احد روافد
الثورة بالماؿ والرجاؿ إضافة إلى اإلعماؿ الفدائية .
12
المبحث الثاني
تنظيمات الطمبة المياجريف الجزائرييف ودورىـ في المقاومة الجزائرية
ضد االستعمار الفرنسي 1955ػ 1961
1ػ تنظيمات الطمبة:ػ
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لـ ينخرط الطالب الجزائريوف في التنظيمات الطالبية الفرنسية إال بعد الحرب
العالمية األولى بسبب قمة عددىـ في المؤسسات التعميمية الفرنسية فضال عف الرقابة
البوليسية المشددة عمييـ وكانت الحركة الطالبية في بداية نشأتيا حركة اجتماعية
ثقافية وبسبب المساواة مع زمالئيـ الفرنسييف النتمائاتيـ العرقية والدينية فقد دفعيـ
ذلؾ إلى السعي الف يصبحوا فرنسييف بحصوليـ عمى الجنسية الفرنسية (  ، )62ثـ
سعوا إليجاد إطار وحدوي إلعماليـ السياسية واالجتماعية مف خالؿ تأسيس

منظمات طالبية ( )63ومنيا:ػ

- 1جمعية الطمبة المسمميف الجزائرييف بفرنسا -:
انخرط الطمبة الجزائريوف الموجودوف بفرنسا في التنظيما ت الطالبية الموجودة
عمى الساحة ومف بينيا طمبة شماؿ إفريقيا المسمميف التي تشكمت سنة  ، 1927والتي
كانت تضـ الطمبة المغاربة إال إف حدوث الخالؼ بيف الطرفيف حوؿ رفض عضوية
الطمبة الحاصميف عمى الجنسية الفرنسية لجأ الطمبة الجزائريوف إلى تأسيس تنظيـ
طالبي خاص بيـ فأسسوا جمعية الطمبة المسمميف الجزائرييف بفرنسا وترأسيـ الطالب

مقراف بف زيتوني (. )64

كاف نشاط الجمعية قويا وحقؽ انتشا ار في أوساط الطمبة الجزائرييف خالؿ
السنوات التي لـ تشيد الحركة الوطنية تطو ار إال انو مع زيادة قوة ىذه الحركة

وانتشارىا تناقص نشاط ىذه الجمعية ليختفي تماما سنة .)65( 1937
13
2ػ جمعية الطالب الجزائرييف الزيتونييف-:

أدى الطمبة الجزائريوف الدارسوف في تونس دو ار في تأسيس الجمعيات،
واالنخراط في األندية األدبية التونسية ،بيدؼ توحيد صفوفيـ وتحسيف أوضاعيـ
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المادية والمعنوية ،واعدادىـ سياسيا لمقياـ بالدور الذي ينتظرىـ مف اجؿ تحرير

الجزائر (.)66

أعمف عف قياـ ىذه الجمعية في سنة  ،1934ثـ عقد الطمبة اجتماعا انتخبوا فيو
ىيئة ليا ورئيسا وىو محمد البجائي ثـ انتقمت الرئاسة إلى الشيخ عبد الحميد حيرش
 ،وقد أصدرت الجمعية نشرة تعرؼ بنشاطيا سميت الثمرة األولى وكانت عبارة عف
محاضرات وندوات  ،وقد حاولت الجمعية خدمة مصالح الطمبة والتعريؼ بالجزائر

والواقع الذي تعيشو في ظؿ السيطرة االستعمارية(. )67

3ػ االتحاد العاـ لمطمبة المسمميف الجزائرييف في فرنسا :ػ
أدرؾ الطمبة الجزائريوف أف اإلطار المناسب لمنشاط السياسي واالجتماعي ىو
تأسيس منظمة طالبية(،)68إال إف تأسيسيا تأخر بسبب الخالؼ بيف أنصار االتحاد
الوطني لمطمبة الجزائرييف االتحاد العاـ لمطمبة الجزائرييف حوؿ التسمية ،حيث بادر
األولوف بإنشاء اتحاد طمبة بباريس وكاف تنظيميا مفتوحا لكؿ الطالب دوف تمييز
عرقي أوديني غير إف بمعي د عبد السالـ ،الذي استقر بباريس قاـ بمقاومة مشروع
االتحاد الوطني لمطمبة الجزائرييف محاوال تجسيد مشروعو االتحاد العاـ لمطمبة
المسمميف الجزائرييف وىدفو مف ذلؾ عزؿ الشيوعييف داخؿ اتحاد الطمبة الجزائرييف
بباريس وىذا الشيء ىوا لذ ي أدى إلى الخالؼ خاصة حوؿ إدراج حرؼ (

)M

رمز كممة المسمميف إال إف الخالؼ انتيى بأدراج كممة المسمميف وأسس االتحاد

(.)69

عقد االتحاد العاـ لمطمبة المسمميف الجزائرييف مؤتمرىـ في باريس بيف الرابع والسابع
مف نيساف  1955وضـ ممثميف جزائرييف عف كؿ الجمعيات في فرنسا  ،وقد بيف
احمد طالب رئيس االتحاد برنامج االتحاد الذي يتمخص بػ -:
إعطاء المغة العربية مكانتيا .
14
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 -2مشاركة االتحاد في الحياة السياسية لبالد .
3ػ جمع شمؿ الطمبة الجزائرييف المياجريف وتوحيد صفوفيـ (.)70
حؿ االتحاد العاـ لمطمبة الجزائرييف في كانوف الثاني

 1958مما أدى إلى

زعزعة نشاط االتحاد لعدة شيور وىذا ما دفع بفدرالية فرنسا بإنشاء فرع جامعي
لجبية التحرير الوطني وكانت ميمة الفرع تنظيـ الطمبة سواء في فرنسا أو في أوربا
الغربيػ ػػة  ،إال إف سمطة تمثيؿ الطمبة لـ تتضح ىؿ ىي إلى المجنة التنفيذية
لالتحاد العاـ لمطمبة المسمميف أـ إلى الفرع الجامعي  ،وعمى اثر ذلؾ قدمت المجنة
التنفيذية استقالتيا وغادر أعضاؤىا إلى سويس ار مما أدى بفدرالية جبية التحرير
الوطني إلى عقد اجتماع في كولونيا في أب  1958تقرر فيو اإلبقاء عمى االتحاد
العاـ لمطمبة المسمميف الجزائرييف أماـ التنظيمات الطالبية العالمية وتحويمو عمى

مستوى داخمي إلى فرع جامعي لجبية التحرير الوطني (. )71
 -4لجنة الطمبة الجزائرييف في سوريا -:

أسست في سوريا سنة  1955مف الطمبة الجزائرييف الذيف ىاجرو إلى سوريا
طمبا لمعمـ الموفديف سواء مف جمعية العمماء المسمميف أو مف الحكومة المؤقتة

الجزائرية (.)72

5ػ رابطة الطمبة الجزائرييف في مصر -:
بكؿ الطرؽ  ،وكاف مقرىا في بداية األمر في ناد ي الطمبة الفمسطينييف ثـ
في نادي طالب المغرب العربي مق ار رسميا ليا  ،أما رسالة الطالب في المشرؽ
العربي فقد كانت تبشيرية بأىداؼ الثورة وعدالة القضية الوطنية  ،وقد استمر نشاط
ىذه الرابطة حتى إدماجيا في االتحاد العاـ لمطمبة المسمميف الجزائرييف وأصبحت
مف فروعو في المشرؽ العربي (  . )73أسست ىذه الرابطة في سنة  1956لمتعريؼ

بالثورة الجزائرية ومساندتيا
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6ػ التنظيـ الطالبي في المغرب األقصى -:

عمى الرغـ مف العدد الكبير لمجزائرييف الذيف يدرسوف في المغرب وخاصة
في منتصؼ األربعينيات إال انو لـ يكف ىناؾ تنظيـ طالبي وانما تنظيـ حزبي مف
خالؿ حركة االنتصار  15لمحريات الديمقراطية  ،وكاف إلى جانبيا تنظيـ اجتماعي
متكوف مف جماعات مف المياجريف برز منيـ في الخمسينيات المدعو القائد حمود

،وكاف نشاطو يقتصر عمى المساعدة الطبية واالجتماعية ويقدـ المنح لمطمبة (.)74
2ػ الدور السياسي لمطمبة المياجريف -:
شارؾ الطمبة الجزائريوف في جميع المراحؿ التي مرت بيا الحركة الوطنية
سمبية منيا أو ايجابية  ،فأصبحت ليـ منظمة طالبية عاـ

 1956كانت ميمتيا

إرشاد المياجريف الجزائرييف في فرنسا وتعبئة العماؿ ونقؿ أخبار الثورة إلييـ

وتطوراتيا (.)75

أصبحت المنظمة وحدة نضالية تابعة لجبية التحرير الوطني ففػي الثاني
مف كانوف الثاني  1956وجيت نداء إلى الحكومة الفرنسية تدعوىا إلى إيقاؼ سفؾ
الدماء ونددت باالعتقاالت التي يتعرض ليا الطمبة(  ، )76إال إف الحكومة الفرنسية
استمرت في سياسة القمع تجاه الطمبة وقامت باغتياليـ ومف بينيـ الطالب محمد

رشيد عمارة أحد المناضميف في جبية التحرير الوطنية ()77

واصمت المنظمة نضاليا السياسي فقاـ الطالب بإضراب عف الدراسة والطعاـ في
العشريف مف كانوف الثاني  ، 1956وفي الثالثيف مف كانوف الثاني  1956عقدوا

مؤتم ار جاء فيو -:

1ػ إطالؽ سراح الطمبة المعتقميف فو ار .
2ػ وضع حد نيائي لمتنكيؿ بالجزائرييف.
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3ػ االعتراؼ بالقومية الجزائرية .
4ػ إجراء مفاوضات لحؿ القضية الجزائرية (.)78

إال أف السمطات الفرنسية زادت في قمعيا لمطالب مما دفعيـ إلى عقد
مؤتمرىـ الثاني بيف الرابع والعشريف والثالثيف مف آذار  1956صادؽ فيو المؤتمروف
عمى الئحة سياسية جاء فييا-:
16
1ػ عد اف االستعمارىو مصدر األمية .
2ػ إف سياسة العنؼ لف تؤثر عمى الحركة التحريرية وىي ذات جذور
عميقة في الجزائر .

3ػ عد كفاح الشعب الجزائري عادال وشرعيا(.)79
وفي التاسع عشر مف أيار  1956اجتمع الطالب الجزائريوف وقرروا االلتحاؽ
بجيش التحرير  ،ثـ قاموا بإضراب في كؿ مف الجزائر وفرنسا وتونس والمغرب
معمنيف سخطيـ مف السياسة القمعية والوحشية التي تتخذىا السمطات الفرنسية تجاه

الطمبة الجزائرييف (. )80

ػ الطمبة الجزائريوف في الوطف العربي -:
شكؿ الطمبة الجزائريوف مصدر خوؼ لمسمطات الفرنسية لقياميـ بالتعريؼ
بالقضية الوطنية ونشرىا باألوساط الطالبية والشعبية العربية (  )81وقد برز نشاط
الطمبة الجزائرييف في القاىرة مف خالؿ نشراتيـ الطالبية فقد أصدروا ثالثة أعداد
والتي تضمنت مقاالت وأبحاث وقصائد شعرية عبرت عف القضية الوطنية  ،إضافة
إلى اىتماـ الطالب بالجانب اإلعالمي والصحافي واإلذاعي حيث خصصت إذاعة
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صوت العرب حصة إذاعية عرفت بكممة الجزائر  ،فضال عف قياميـ بتوزيع جريدة

المجاىد في جميع النوادي والروابط المحمية في القاىرة (. )82

إما دور الطمبة الجزائرييف في سوريا فقد قاموا باالتصاؿ بمجنة الطمبة
الجزائرييف واتفقوا عمى مساندة الثورة الجزائرية  ،وقد ساعد تضاعؼ عدد الطمبة بيف
سنتي  1958 – 1957إلى تكاثؼ نشاطيـ السياسي  ،فضال عف الدور الذي أداه
مكتب المغرب العربي في تنشيط الدور السياسي لمطمبة في سوريا  ،وانضـ الطالب
الجزائريوف في سوريا إلى أربع منظمات محمية ىي :ػ
- 1لجنة الطالب الجزائرييف .
- 2رابطة طالب المغرب العربي .
- 3االتحاد العاـ لمطمبة الجزائرييف .
- 4منظمة جبية التحرير الوطني في دمشؽ (
17

. )83

وفي عاـ  1959انضـ جميع الطمبة تحت لواء االتحاد العاـ لمطمبة الجزائرييف
الذيف قاموا بتنظيـ مظاىرات عديدة شارؾ فييا الطمبة في سوريا كما خصصت ليـ
إذاعة في سوريا عرفت بكممة الجزائر ومف بيف الطمبة المشاركيف في ىذه الكممة( أبو
القاسـ خمار ،محمد بوعروج ،حنفي بف عيسى) ،وتعاونوا مع الطمبة المغاربة
وأصدروا مجمة "كفاح المغرب العربي " ومجمة أخرى بعنواف "النشرة الثقافية" التي
صدرت في األوؿ مف كانوف الثاني  1960بدمشؽ وتضمنت إحداث الثورة الجزائرية

والتعريؼ بالقضية الجزائرية الوطنية (. )84
3ػ الدور الثوري لمطمبة المياجريف -:

التؼ المثقفوف الجزائريوف حوؿ الثورة وغطوا ميادينيا العسكرية والسياسية و
اإلدارية و اإلعالمية والصحية مما جعؿ المسيرة الثورية متكاممة الجوانب ،وكاف ذلؾ
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بمثابة الضربة القاضية لإلدارة االستعمارية التي حاولت عزؿ الشعب عف ىذه الثورة

(. )85

التحؽ الطمبة بالجباؿ عبر الحدود ليضعوا أنفسيـ تحت جبية التحرير الوطني،
وبسبب القمع المستخدـ مف قبؿ السمطات الفرنسية فقد اضطر الطمبة مف عاـ 1959
حتى عاـ  1962إلى النضاؿ في دائرة مغمقة فكانوا يخدموف القضية الوطنية مف
خالؿ العمؿ الدعائي وتقديـ المعمومات وجمع األمواؿ وتجنيد المتطوعيف ( ، )86ثـ
تخصص عدد مف الطمبة في العمؿ الفدائي ومجموعة أخرى في عممية المخابرات
 ،واحتؿ بعض الطمبة مراكز ميمة واستشيد الكثير منيـ أمثاؿ( محمد زدرو ،محمد
غمدي ،مريـ سعيداف بومديف التيارتي ) وغيرىـ (

 ،)87نجد مف ذلؾ إف الطالب

الجزائري قد شعر بالمسؤولي ة الوطنية التي تتطمب منيـ التضحية  ،وشاركوا في

التعريؼ بالقضية الجزائرية وايجاد مؤازريف وداعميف ليا .

18
الخاتمة
1ػ كانت أساليب االستعمار الفرنسي ىو السبب الرئيس ليجرة الجزائرييف إلى فرنسا،
فقد نجح في إقامة حاج از بيف الجزائرييف والفرنسييف في داخؿ فرنسا مما أدى إلى
ظيور عدد مف التنظيمات العمالية والطالبية والتي أدت دو ار في ثورة األوؿ مف

نوفمبر .1954

2ػ لـ تقتصر اليجرة الجزائرية إلى فرنسا ،حيث اتجيت اليجرة قبؿ الحرب العالمية
األولى نحو المشرؽ العربي ،وبعد ذلؾ تغير اتجاىيا نحو فرنسا ألسباب متعددة

فضال عف التشجيع الفرنسي لميجرة.

3ػ ساىـ العماؿ المياجروف الجزائريوف في الثورة مف خالؿ تأسيسيـ لمتنظيمات
العمالية ومساىماتيـ المالية ومشاركاتيـ في المظاىرات مما أدى إلى دفع عجمة
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الثورة إلى األماـ ،وتمكنوا مف نقؿ الثورة إلى داخؿ فرنسا األمر الذي اضعؼ فرنسا

وأكد قوة وأصالة الثورة.

4ػ ساىـ الطمبة الجزائريوف في الثورة مف خالؿ تنوير وارشاد المياجريف
الجزائرييف في فرنسا والوطف العربي ،مف خالؿ نقؿ وتفسير أخبار الثورة ليـ األمر

الذي مكف مف التعريؼ بالقضية الجزائرية وايجاد مؤازريف ليا.
19
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ABSTRACT

At the end of the first quarter of the 2oth century ,
political parties were formed in France defending the rights
of the Algerian laborers

.

Thos parties play a role in the Algerian revolution in 1954 ,
the aims of those parties were algeras independence, evacuation of
the French armies and for many a national government, parties life
north
arnica star which scooted its actual in 1926 under the
eldership of measly alhaj, the Algerian people ports which was fond
end in 1937 at franc which the victory of liberties porty was born
1946 and the French federalism of the national librations front which
contributed in conveying the revolution in to franc was founded i
addition
the
general wedadia of the Algerian workers
which was
fonder
in franc to fennel their sceiat and
financial rights
.

The role at the Algerian laborers was not confined in founding
laborers parties and organization , they rather, contributed in the
revolution thorny their financial donations their porticipitalion the
17 th October demonstrations and their gorilla operations which
threatened the franc economy
As for the Algerian immigrant student the found end
organizations to take port in the revolution , such as
general urine of the Algerian
Muslim studiers in edition to their
organization in Syria, Egypt ,Tunis and morocco which is sued
magazines promo try for the revolution and strikes sppotiyit .

هوامش والمصادر
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1830ػ ، 1962ج،1دار

( )1إدريس خضير ،البحث في تاريخ الجزائر الحديث
الغرب لمنشر والتوزيع،ص.293

( )2إبراىيـ ميديد،بعض عناصر التفكير لمقارنة اليجرة الجزائرية المعاصرة مشرقيا
ومغربيا،اليجرة الجزائرية بيف االحتالؿ
الجزائر،2007،ص.63

1830ػ ،1962منشورات و ازرة المجاىديف،

( )3أبو القاسـ سعدا هلل ،الحركة الوطنية الجزائرية،ط

141ػ.144

 ،1بيروت، 1969 ،ص ص

()4إدريس خضير ،المصدر السابؽ،ص ص 296ػ.297
( )5عبد الحميد زوزو ،الدور السياسي لميجرة إلى فرنسا بيف الحربيف 1914ػ ،1939
نجـ شماؿ أفريقيا وحزب الشعب ،ديواف المطبوعات الجامعية ،الجزائر،2007 ،ص

.14

( )6عمار بوحوش ،التاريخ السياسي مف البداية ولغاية
اإلسالمي،ص.135

،1962ط،1دار الغرب

( )7عبد الحميد زوزو ،المصدر السابؽ.18،
( )8عمار بوحوش،التاريخ السياسي،ص.101
( )9عبد الحميد زوزو ،المصدر السابؽ،ص  54؛ عمار بوحوش ،العماؿ الجزائريوف
في فرنسا دراسة تحميمية ،الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع ،الجزائر،د.ت ،ص.101
( )10األمير خالد:بف األمير عبد القادر الجزائري ،ولد في دمشؽ في

 20شباط

 ، 1875في عاـ  1892انتقؿ مع والده إلى الجزائر ،دخؿ الكمية العسكرية الفرنسية
إال انو تركيا سنة  1895بسبب اتيامو بالنوايا السيئة تجاه فرنسا ،وفي عاـ
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عاد إلى الكمية وتخرج برتبة مالزـ ،وفي عاـ  1910استقاؿ مف الجيش الفرنسي ،ثـ
عاد إلى الجيش عاـ  1911وفي عاـ  1919أحيؿ األمير خالد إلى التقاعد ،توفي
في دمشؽ عاـ  .1936ينظر :بساـ العسمي  21،األمير خالد الياشمي الجزائري

والدفاع عف جزائر اإلسالـ،ط ،1بيروت ،1982 ،ص ص 9ػ.10
(  )11مصطفى ىشماوي  ،جذور نوفمبر

 ، 1954منشورات المركز الوطني

لمدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة نوفمبر ،د  .ط ،الجزائر  ،د .ت  ،ص

.41

( )12مصالي الحاج  -:ولد عاـ  1898بتممساف وكاف أبوه فالحا دخؿ الكتاب
وتعمـ القراف الكريـ في عاـ  1918دخؿ الخدمة العسكرية وقضى ثالث سنوات
في فرنسا  ،وأسس جمعية دينية في باريس عاـ

 1925باسـ األخوة اإلسالمية ،

وبعد سنة شكؿ حزب نجـ شماؿ أفريقيا ثـ شكؿ حزب الشعب  ،ينظر:نزار احـ

د

المختار  ،وحدة المغرب العربي الفكرة والتطبيؽ  ، 1958- 1918رسالة ماجستير

غير منشورة  ،كمية التربية ،جامعة الموصؿ  ، 1988،ص. 40

( )13محفوظ قداش وجياللي صاري  ،الجزائر في تاريخ المقاومة السياسية
–  1954الطريؽ اإلسالمي والطريؽ الثوري  ،ترجمة عبد القادر بف حراف ،
المؤسسة الوطنية لمكتاب  ،الجزائر ، 1987،ص ص 58ػ .59
()14المصدر نفسو.
( )15عبد الحميد زوزو ،المصدر السابؽ ،ص.63
( )16أبو القاسـ سعد اهلل ،المصدر السابؽ،ص.246
()17المصدر نفسو،ص.431
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state University ,1965, p;32.
.76

( )19مصطفى ىشماوي ،المصدر السابؽ ،ص

22
( )20محمد ياحي  ،النضاؿ الوطني لممياجريف الجزائرييف بفرنسا  ،اليجرة الجزائرية

أباف مرحمة االحتالؿ  ،1962– 1830الجزائر  ، 2007،ص.187

( )21أبو القاسـ سعد اهلل ،المصدر السابؽ ،ص437

( )22أزغيدي محمد الحسف  ،تطور ثورة التحرير الوطني الجزائريػة ، 1962 - 1956
رسالة ماجستير غير منشورة  ،كمية اآلداب  ،جامعة بغداد  ، 1983 ،ص .16

( ) )23شعباف الوناس  ،تطور الشعر الجزائري  ، 1980 – 1945رسالة ماجستير
غير منشورة  ،كمية اآلداب  ،جامعة بغداد  ، 1983 ،ص .25

( )24بو بكر حفظ اهلل  ،التمويف والتسميح إباف ثورة التحرير الجزائري

– 1954

 ، 1962أطروحة دكتوراه غير منشورة  ،جامعة وىراف  ،كمية العموـ اإلنسانية
والحضارة اإلسالمية  ، 2006-2005 ،ص .79

( )25محمد بوضياؼ  -:ولد في الجزائر عاـ

 ، 1919كاف مسؤوال عف المنظمة

الخاصة في منطقة قسنطينة عاـ  1947ثـ أصبح ممثال لحزب انتصار الحريات في
فرنسا بيف عامي  ، 1954 – 1953أصبح وزي ار في الحكومة المؤقتة ثـ معارضا
لحكومة احمد بف بيال وىواري بومديف  ،رأس المجمس األعمى لمدولة عاـ  1992إلى
أف اغتيؿ مف قبؿ حارسو الشخصي  ،ينظر :ىيفاء احمد محمد  ،الدور السياسي
لممؤسسة العسكرية الجزائرية في الحياة السياسية  ،أطروحة دكتوراه غير منشورة ،
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المعيد العالي لمدراسات السياسية والدولية  ،الجامعة المستنصرية  ،2005 ،ص 34

.

( ) )26محمد حربي  ،الجزائر  1962-1954جبية التحرير الوطني وأسطورة الواقع

 ،ط  ، 1بيروت  ، 1983 ،ص . 134

( )27أوضح بياف األوؿ مف نوفمبر األسباب العميقة التي دفعت إلى العمؿ الثوري،
ووجية النظر التي دفعت إلى االستقالؿ الوطني في إطار الشماؿ األفريقي ،واف
االنفراج في الخارج الدوؿي أصبح مناسبا،كما أوضح إف المرحمة الخطيرة أف يصبح
أمر التحرير مستحيال ،واف الوقت أصبح مناسبا إلخراج

الحركة الوطنية مف المأزؽ

الذي أوقعيا فيو صراع األشخاص 23والتأثيرات لدفعيا إلى المعركة الحقيقية الثورية.لمزيد

مف التفاصيؿ عف البياف ينظر:المركز الوطني لمدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة

أوؿ نوفمبر

1954عمى الموقع:

w .w. w. cnerh - nov 1954. vz.
( )28عمي تابميميت  ،في ذكرى  17أكتوبر ، 1961الصراع بيف الذاكرة والتاريخ
 ،مجمة أوؿ نوفمبر  ،ع  ، 1998 ، 160ص . 27

( )29سعدي بزياف  ،صفحات عف دور العماؿ الجزائرييف في الميجر في ثورة

نوفمبر  ، 1954مجمة الذاكرة  ،ع  ، 1995 ، 3ص .76

( ) )30احمد صاري  ،دور المياجريف الجزائرييف في ثورة التحرير  ،مجمة
المصادر  ،ع  ، 1999 ، 1ص .242

( )31كريمة قدور  ،مظاىرات

 17أكتوبر  1961جرائـ ضد اإلنسانية  ،مجمة

الراصد  ،عدد تجريبي  ،نوفمبر  ، 2001ص . 32

( )32المصدر نفسو.
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( )33نقال عف عمار قمي ؿ  ،ممحمة الجزائر الجديد ة ،ج ،1ط ، 1الجزائر ، 1991
ص251

( ) )34سعدي بزياف  ،صفحات عف دور العماؿ الجزائرييف في الميجر  ،ص 175

.

( )35المصدر نفسو ،ص .177
( ) )36بو بكر حفظ اهلل  ،المصدر السابؽ  ،ص .79
( )37عمر بوداود  ،مف حزب الشعب الجزائري إلى جبية التحرير الوطني ،
مذكرات مناضؿ  ،ترجمة احمد بف بكمي  ،دار اليقظة لمنشر  ،الجزائر ،

ص . 114

، 2007

( )38محمد فارس  ،تاريخ النقابية الجزائرية  ،الودادية العامة لمعماؿ الجزائرييف ،
ترجمة عبد اهلل مباركيو  ،مجمة الثورة والعمؿ  ،ع  ، 1985 ، 423ص.33

( )39سعدي بزياف  ،صفحات عف دور العماؿ الجزائرييف في الميجر  ،ص .176
( )40سعدي بزياف  ،دور الطبقة العاممة الجزائرية في الميجر في ثورة نوفمبر 1954
(التاريخ السياسي والنضالي لمعماؿ الجزائرييف في الميجر مف نجـ أفريقيا إلى
االستقالؿ ) ،د .ط  ،د .ت،ص.30

( )41بو بكر حفظ اهلل  ،المصدر السابؽ  ،ص.79
()42نقال عف سعدي بزياف  ،دور الطبقة العاممة في الميجر  ،ص.33
( )43بو بكر حفظ اهلل  ،المصدر السابؽ  ،ص.80
( )44عمار قميؿ  ،المصدر السابؽ  ،ص .352
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( )45بو بكر حفظ اهلل  ،المصدر السابؽ  ،ص83
( )46عمر بو داود  ،المصدر السابؽ  ،ص .180
( )47كريمة قدور  ،المصدر السابؽ  ،ص. 33

( )48سعدي بزياف  ،صفحات عف دور العماؿ الجزائرييف في الميجر  ،ص 180
( )49كريمة قدور  ،المصدر السابؽ  ،ص. 33
( )50عمر بو داود  ،المصدر السابؽ  ،ص . 181
( )51كريمة قدور  ،المصدر السابؽ  ،ص. 33
( )52محمد الشريؼ عباس  ،مف وحي نوفمبر مداخالت وخطب  ،دار الفجر
 ، 2005،ص.54

( )53إدريس خضير ،المصدر السابؽ ،ص .394
( )54عمي تابميمت  ،المصدر السابؽ  ،ص . 29
( )55محمد بمقاسـ  ،القواعد الخمفية لمثورة الجزائرية  ،الجبية الشرقية

– 1954

 ، 1962منشورات المركز الوطني لمدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة
نوفمبر  ، 1954ص . 18

( )56المصدر نفسو  ،ص ص . 20-19
( )57بو بكر حفظ اهلل  ،المصدر السابؽ ،ص ص 106ػ.191
( )58عبد الرحمف با ار  ،أضواء عمى الواقع

نوفمبر  ،ع  ، 1998، 160ص. 20

 25أوت  1958بفرنسا  ،مجمة 1

404

مجل ددالل /

العدد الثاني والخمسون
2011
( )59عمار قميؿ  ،المصدر السابؽ  ،ص .353
( )60عبد الرحمف بارا ،المصدر السابؽ،ص .353
( )62مصطفى ىشماوي ،المصدر السابؽ  ،ص227

( )63عمار ىالؿ  ،نشاط الطمبة الجزائرييف أباف ثورة نوفمبر ، 1954د.ط ،د.ت ،
ص.22

( )64جياللي صاري  ،ىجرة الجزائرييف نحو أوربا  ،منشورات المركز الوطني
لمدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة نوفمبر (،د.ت)  ،ص.45

( )65المصدر نفسو  ،ص . 46
( )66محمد صالح الجابري  ،النشاط العممي والفكري لممياجريف الجزائرييف بتونس 1900
–  ، 1962دار الحكمة لمنشر والترجمة  ،الجزائر  ،د.ت ،ص95

( )67المصدر نفسو ،ص ص . 122-103
( )68عمار ىالؿ  ،المصدر السابؽ  ،ص.25
( )69غي برفيميمي  ،الطمبة الجزائريوف في الجامعة الفرنسية

، 1962 – 1880ترجمة

الحاج مسعود  ،منشورات و ازرة المجاىديف  ،دار القضية النش ػ ػ ػ ػ ػػر ،ص ص . 221-22
( )70عمار ىالؿ  ،المصدر السابؽ  ،ص . 26

( )71عبد اهلل حمادي  ،الحركة الطالبية الجزائرية
منشورات المتحؼ الوطني لممجاىد ،ص .57

 ، 1962 – 1871ط، 2

( )72عمار ىالؿ  ،المصدر السابؽ  ،ص ص . 75-74
( )73المصدر نفسو.
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( )74سمسمة الثقافة الشعبية  ،العماؿ الجزائريوف في فرنسا (دراسات ووثائؽ )  ،مديرية الفنوف
والثقافة الشعبية  ،و ازرة اإلرشاد،بغداد  ،ص . 26
( )75يحيى بو عزيز  ،ثورات الجزائر في القرنيف التاسع عشر والعشريػف  ،ج
منشورات المتحؼ الوطني لممجاىد  ،الجزائر ، 1956،ص .191

، 2ط ، 2

( )76إدريس خضير  ،المصدر السابؽ  ،ص227
( )77عبد اهلل حمادي  ،المصدر السابؽ  ،ص58
( )78إدريس خضير  ،المصدر السابؽ  ،ص227
( )79المصدر نفسو،ص .125
( )80حقائؽ يعرضيا اتحاد طمبة الجزائر المسمميف العاـ  ،مع الشعب الجزائري ضد االستعمار
الفرنسي  ،مطبعة الشباب  ،بغداد  ( ،د.ت)  ،ص. 16
( )81إدريس خضير  ،المصدر السابؽ  ،ص. 130
( )82عمار ىالؿ  ،المصدر السابؽ ،ص ص . 77-76
( )83المصدر نفسو  ،ص86

()84محمد الطيب العموي ،مظاىر المقاومة الجزائرية
منشورات المتحؼ الوطني لممجاىد  ،الجزائر  ، 1994،ص. 95
( )85إدريس خضير  ،المصدر السابؽ  ،ص. 128
( )86غني برفيميمي  ،المصدر السابؽ ،ص ص .267- 265
( )87إدريس خضير  ،المصدر السابؽ  ،ص. 129
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