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شكر وعرفان 

الحمد هلل كالصالة كالسالـ عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميه كسمـ      

كا  : "عمال  قكله تعالى ذىا ًقيؿى اٍنشيزي ـٍ كىاً  كا يىٍفسىًح المَّهي لىكي اًلًس  ىاٍ سىحي ـٍ تىفىسَّحيكا ً ي اٍلمىجى نيكا ًإذىا ًقيؿى لىكي يىا أىيُّهىا الًَّذيفى آمى
ً يره  ا تىٍعمىميكفى  ى اتو كىالمَّهي ً مى ـى دىرىجى ـٍ كىالًَّذيفى أيكتيكا اٍلًعٍم نيكا ًمٍنكي كا يىٍر ىً  المَّهي الًَّذيفى آمى ".   ىاٍنشيزي

. 11                                                                 سكرة المجادلة اآلية 

كمف منطمؽ الرسكؿ الكريـ عميه الصالة كالسالـ  ي الحديث الشريؼ    

" مف لـ يشكر الناس لـ يشكر اهلل" 

    نحمد اهلل حمد الشاكريف كنثني عميه ثناء الذاكريف أف ك قنا كسدد  طانا إلتماـ هذا المذكرة التي تعد ثمرة 
. كانت مميئة  الجهد كاالجتهاد

    أتقدـ  الشكر كالعر اف لألستاذ المشرؼ نصر الديف مصمكدم الذم  ف ؿ كا ر نصائحه كتكجيهاته 
. كمعمكماته تـ إتماـ هذا النجاح 

. أتمنى له دكاـ السعادة كالتفكؽ

راجية مف اهلل أف ي ارؾ  ركاته لنا كاف يفتح لنا رزقه  الث ات  ي العقكؿ كالجزاء المق كؿ، كأف تعزز  ي     
.األ ير يا رب مسار التفكؽ كاالستمرارية  ي الحياة العممية كالعممية
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 مقدمـــة
ـ ،كذلؾ الغزك 19   عد تعرض الجزائر لتمؾ الهجمة االستعمارية الفرنسية  ي الثمث األكؿ مف القرف 

العسكرم الذم الزمه غزك   كرم كثقا ي المجسد لركح االستعمار كمحركه ، قد تعر ت الجزائر مف جراء هذا 
الهجمة االستدمارية إلى عممية طمس كمحك لمعالـ ش صيتها الكطنية كزعزعة كيانها  اعت ار هذا األ ير مث ت 
لمغزك العسكرم كمؤكد لالستعمار كالسيطرة الفرنسية كسياستها المزعـك أنها مستمدة مف كحي التغيير كالتح ير 

مف أجؿ ت ميص المجتم  الجزائرم مف  راثف الجهؿ ، كؿ هذا ادعاءا منها لتمكيف تجسيدها لم ططها 
. االستعمارم

   هذا المجتم  الذم كاف معرك ا كمشاعا عنه  ي ذلؾ الكقت أنه مجتم  متح ر، حيث يهتـ  العمـ 
ك التعميـ،  ؿ كيهتمكف  ه اهتماما  الغا، كهذا األمر تؤكدا كثرة تمؾ المدارس كالمؤسسات الثقا ية التعميمية 
كالدينية المنتشرة  ي م تمؼ مناطؽ كمدف الجزائر، مثمما هك الحاؿ  ي مدينة قسنطينة أحد أهـ المناطؽ 

 مدرسة يعكد 90الجزائرية كالتي كانت تحكم عمى العديد مف هذا المؤسسات ، حيث كانت تحكم عمى أكثر مف 
تشييدها لمكاطنيها كسكانها، أي ا كانت تحكم عمى أهـ المدارس التي كانت مكجكدة  ي تمؾ الفترة كالمدرسة 
الكتانية كالتي كاف لها دكر  عاؿ  ي مكاجهة االستعمار الفرنسي كر ض سيطرته  ي عهدا األكؿ، أي ا كانت 

قسنطينة تحكم م تمؼ المعاهد سكاء المت صصة لتعميـ القرآف أك العمـك األ رل ، مثؿ معهد األندلسييف، كمعهد 
شيخ ال مد  دار السمطاف، ككذا معهد المسجد الك ير ،هذا األ ير الذم حكلته  رنسا إلى حماـ  رنسي ،كالتي 
كانت تزعـ أنها جاءت حاممة مشركع ح ارة لمجزائر كلمجزائرييف،  اإل ا ة إلى ذلؾ العدد الهائؿ مف الزكايا 

كالتي كانت منتشرة  ي كؿ المدف كاألرياؼ ،كالتي ش هها  عض الكتاب األكر يكف  جامعات أكرك ا  ي العصكر 
الكسطى،  اإل ا ة إلى انتشار المساجد  ي كؿ مناطؽ الجزائر كالتي تعت ر  مراكز عممية كمدارس تعميمية 

 النس ة لمجزائرييف،  ؿ كمأكل لكؿ طال ي العمـ، كؿ هذا المؤسسات كالتي ال تع ر إلى عف درجة ثقا ة المجتم  
. الجزائرم كمدل اهتمامه  العمـ ك التعميـ ، هذا األمر الذم هك مستمد مف ديننا اإلسالمي الحنيؼ 

   كمنه  إف كؿ هذا المظاهر المع رة عف درجة ح ارة كقيمة الجزائر سعت  رنسا عمى الق اء عميها 
 اعت ارها مف مقكمات ش صيتها،ك التي تر ض كؿ سيطرة ككؿ   كع كالتي مف شأنها أي ا  عرقمة م ططاتها 

. كمساعيها  ي هذا ال مد

    إال أف  رنسا كمنذ أف كطأت أقدامها الجزائر لقيت تصديا كمقاكمة ن عت مف أهـ القادة كالزعماء 
كأمثاؿ األمير ع د القادر صاحب الدعكة لمجهاد المقدس  د المستعمر  الغاشـ، كدكف الحديث تفصيال عف 



 
 

 ب

 مقدمـــة
غيرا مف رجاؿ الديف كالعمـ أمثاؿ الشيخ  كعمامة كالحداد ،كصكال إلى الشيخ العالمة ع د الحميد ا ف  اديس 
م تكر الفكر الثكرم، كالذم كاجه  دكرا  رنسا ككؿ سياساتها الرامية إل  اع الجزائر كالجزائرييف،  اصة  عد 

ـ كالتي كاف لها دكر  ي سمسمة التصدم لفرنسا كلمسياسة 1931تأسيس جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف  ي 
الفرنسية كالتي عمدت عمى الق اء عمى كؿ شيء اسمه الجزائر مف  الؿ محار تها لكؿ المؤسسات الدينية 

كالثقا ية، ككذا محار ة كؿ مف المغة العر ية كالديف اإلسالمي كالتاريخ الجزائرم كاإلسالمي،  قد حار ت جمعية 
: العمماء المسمميف الجزائرييف مف  الؿ اعتمادها عمى ثالث محاكر كهي 

 الد اع عف الديف اإلسالمي. 
 إحياء المغة العر ية. 
  العمؿ عمى تحرير الكطف الجزائرم. 

عادة  عث المغة العر ية كالتعميـ العر ي اإلسالمي      مف  الؿ العمؿ عمى تطهير الديف اإلسالمي كا 
. كالعمؿ عمى التمسؾ  الكطف الجزائرم  تراثه كح ارته كتاري ه الحؽ 

كما كاف لحزب الشعب مكاقؼ متعار ة م   رنسا كسياستها،  قد حمؿ معه مشركعا يحمؿ رؤية    
جديد لمستق ؿ مجتم  جزائرم جديد م تدأ  تغيير ما آلت إليه الجزائر كالجزائرييف كصكال إلى إعادة  عث أمة 
جزائرية متجانسة المغة كالديف كالتاريخ مف  الؿ محكر ي عها  ي طريؽ مستق ؿ نا ج ،تمارس  يه حريتها 

. كسيادتها

كال شؾ  ي أف التصدم لفرنسا كلكؿ سياساتها  ي الجزائر شممت م تمؼ شرائح المجتم  الجزائرم    
،حيث  استمرت أشكاؿ كمظاهر التصدم لمسياسة الفرنسية إلى غاية اندالع الثكرة التحريرية  ي أكؿ نك م ر 

. الخ...ـ، كالتي شهدت  دكرها التفاؼ كمشاركة كؿ الشرائح كالفئات مف تجار ،  الحيف، طم ة، نساء1954

    كالشؾ  ي أف أهـ  ئة ساندت الثكرة التحريرية كساهمت  يها مساهمة  عالة مف حيث هي الفئة 
دراكا لسياسة  رنسا كألهداؼ الثكرة كم ادئها  اصة  عد أف سمحت لهـ  رصة الدراسة  كالشريحة األكثر كعيا كا 
 ارج الجزائر  ي  رنسا كغيرها مف دكؿ المغرب كالمشرؽ، ما أتاح لهـ  رصة كشؼ النقاب عف سياسة  رنسا 

. كنكاياها ال  يثة
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 مقدمـــة
كلقد جاء ا تيارم لهذا المك كع كالذم اهتديت إلى تناكله  عد تفكير طكيؿ كا تيار صعب كالذم     

أغرتني إلى تناكله عكامؿ جعمتني أقط   ط التفكير ،كأعـز عف المك كع كهي اهتمامي  دراسة تاريخ الثكرة ،م  
محاكلة تركيزم نظرم إلى جانب م تمؼ مف جكان ها، كهك الجانب الثقا ي كالح ارم ، حيث أردت النظر إلى 

ـ التحريرية مف زاكية ح ارية، مركزة كمسمطة ال كء  كمكجهة اهتمامي إلى أ عادها 1954ثكرة أكؿ نك م ر 
الثقا ية كالتي لـ تمؽ اهتماما مقارنة م  الجكانب األ رل مف جكانب الثكرة السياسية كالعسكرية، حيث أف ال كض 
 ي دراسة كتناكؿ تاريخ الثكرة مف الجانب السياسي كالعسكرم كالذم قد يكحي أنها  قط تنظيـ سياسي كعسكرم 

يشتمؿ عمى لقاءات سياسية كعمميات عسكرية كالذم قد يكحي  أف ثكرة أكؿ نك م ر التحريرية ال الدة ليست سكل 
. ثكرة عسكرية كسياسية

إ ا ة إلى محاكلة كشؼ النقاب عف شريحة كاف لها دكر  عاؿ  ي الثكرة كمساهمة عظمى ،كهي     
نجاحها  عد تقديـ كؿ مف الدعـ اإلعالمي  شريحة ك ئة الطم ة كالتي كاف لها الف ؿ  ي الد    الثكرة كا 

كالد مكماسي كالعسكرم كالمادم،  ؿ كمنح الثكرة  عدا ح اريا كثقا يا جعمها ثكرة تقتدم  ها كؿ الدكؿ الم طهدة 
. كالمستعمرة، ككؿ الثكرات  ي العالـ 

لما يكتس ه مف أهمية قصكل "  الطم ة الجزائريكف كالثكرة التحريرية"  قد اهتديت لتناكؿ هذا المك كع    
 ي مسار الجزائر المعاصرة، كالتعريؼ  ما قدمه طم ة األمس لمق ية الكطنية كالثكرة التحريرية التي احت نكها 
. ،كالتي كانكا  يها  مثا ة الكقكد الذم د    ها قدما،  اصة  عد مساهمتهـ  ي تفعيؿ العمؿ السياسي كالد مكماسي

كمف أس اب ا تيارم لهذا المك كع أي ا هك تناكؿ  ئة الطم ة ط مة األمس الذيف ساهمكا  ي ا تكاؾ    
.                            االستقالؿ ،كتحقيؽ السيادة الكطنية  ي أف يككنكا قدكة أل ناء االستقالؿ،  ؿ كقدكة لكؿ الطم ة  ي العالـ

:  كمنه 

  يما تمثؿ دكر الطم ة الجزائرييف  ي الثكرة التحريرية ؟  
  كما مدل مساندتهـ كمساهمتهـ  يها؟ 
  ككيؼ كاف دعمهـ السياسي كالعسكرم كالد مكماسي لكؿ مف ج هة كجيش التحرير
 الكطني ؟
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 مقدمـــة
أما  يما ي ص ما اعتر ني مف صعك ات  ي  حثي هذا  هي تكمف  ي قمة المادة العممية    

المت صصة  ي مك كع دكرا لطم ة الجزائرييف  ي الثكرة مقارنة م  غيرا مف المكا ي ، ككذا قمة المادة العممية 
كالتي تتناكؿ كتعالج مك كع دكر الطم ة  ي دعـ كؿ مف ج هة كجيش التحرير الكطني  شكؿ جمي  س ب تركيز 

. معظـ الكتب مف مصادر كمراج  عمى الجكانب السياسية كالعسكرية مف تاريخ الثكرة

إ ا ة إلى اهتداء غيرم إلى تناكؿ مك كع دكر الطم ة الجزائرييف  ي الثكرة  ي المشرؽ كالمغرب ما    
. جعؿ مف مك كع دراستي مقٌزما كمحٌددا

أما  يما ي ص المنهج الذم ات عته  ي  حثي هذا  هك المنهج التاري ي الكصفي  صكرة عامة، كالذم    
اعتمدت  يه عمى سرد األحداث  طريقة كصفية، حيث اعتمدت عميه أكثر  ي الفصؿ التمهيدم كالذم يتناكؿ ما 

آؿ إليه الجزائريكف مف حاؿ  عد تط يؽ  رنسا لساستها االستعمارية، ك عد محاكالت ق ائها عمى كؿ معالـ 
. كمظاهر كمقكمات األمة الجزائرية مف ديف كلغة كتاريخ

أما  يما ي ص ما اعتمدت عميه مف مصادر كمراج   ي تغطية هذا المك كع ،  دكف شؾ اعتمدت    
عمى مجمة المجاهد كالتي تناكلت المك كع  ي العديد   ي العديد مف أعدادها، إ ا ة إلى مجمة ال صائر  ي 

ـ،  اإل ا ة إلى مجمة الذاكرة مجمة الدراسات التاري ية لممقاكمة 1947عددها الثالث مف السمسمة الثانية لسنة 
. كالثكرة، أي ا مجمة أكؿ نك م ر، كمجمة المصادر 

كما اعتمدت عمى  عض المذكرات أهمها مذكرة لنيؿ شهادة دكتكرة دكلة  ي التاريخ الحديث    
. ـ1954الحركة الطال ية كدكرها  ي الق ية الكطنية كالثكرة التحريرية : كالمعاصر لمطالب أحمد مريكش 

جذكر : أما  يما ي ص المصادر التي استعنت  ها  قد استعنت  كتاب الرائد مصطفى هشماكم   
مك كعات كق ايا مف تاريخ الجزائر كالعرب، أي ا كتاب : ـ  ي الجزائر، ككتاب يحي  كعزيز 1954نك م ر 

محطات حاسمة  ي ثكرة أكؿ : ـ، ككتاب عمار مالح1954نشاط الطم ة إ اف حرب التحرير : صالح  ف الق ي 
مف المقاكمة إلى الحرب مف أجؿ االستقالؿ : ـ، ككذا كتاب ال ا ط محمد الشريؼ كلد الحسف1954نك م ر 
: ـ ، أي ا كتاب عمار هالؿ 1962 _ 1871 ـ، ككذا كتاب ع د اهلل حمادم الحركة الطال ية الجزائرية 1962

الحركة : أي ا كتاب أحمد مهساس. نشاط الطم ة الجزائرييف إ اف ثكرة نك م ر  ط عاته األكلى كالثانية كالثالثة 
. الكطنية الثكرية  ي الجزائر ترجمة الحاج مسعكد مسعكد كمحمد ع اس 



 
 

 ه

 مقدمـــة
: كقد استفدت مف هذا المصادر كما استعنت   عض المراج  مثؿ كتاب ع د القادر  ميفي  ي كتا ه   

ـ، ككتاب عمار عمكرة الجزائر  كا ة التاريخ ، اصة ما ق ؿ 1962 _1830محطات مف تاريخ الجزائر المجاهدة 
الحركة اإلصالحية  ي الفكر اإلسالمي المعاصر الكتاب : ـ، أما كتاب كؿ مف محمد طهارم1962التاريخ إلى 

الشيخ ع د الحميد  ف  اديس رائد اإلصالح اإلسالمي كالتر ية  ي الجزائر، كمحمد : الثالث، ككتاب را ح تركي 
حاكلكا اغتياله،  قد استعنت  هـ أكثر  ي الفصؿ ........... الصمح المجدد اإلماـ  ف  اديس : الصالح الصديؽ 

التمهيدم  ي مكقؼ جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف كردة  عمها  ي التصدم لمسياسة الفرنسية،  اإل ا ة إلى 
مكاقؼ اإلماـ اإل راهيمي، المغة العر ية  ي : ا ف  اديس كعرك ة الجزائر، كع د الرزاؽ قسـك: كتاب محمد الميمي 

لى غير ذلؾ مف الكتب التي ساعدتني  ي تغطية المك كع . عهد االستعمار، كا 

. كقد تناكلت المك كع ك ؽ الم طط المكالي المكزع عمى أر عة  صكؿ ك اتمة   

 قد تناكلت  ي الفصؿ التمهيدم السياسة التعميمية الفرنسية  ي الجزائر كردكد الفعؿ ، حيث عمدت    
 رنسا مف  الؿ سياستها هذا محار ة المؤسسات الدينية كالثقا ية  اعت ارها مف مقكمات األمة الجزائرية ك كاعثها 

حيث هدمت  رنسا كدمرت منها ما دمرت كأغمقت كراق ت  ع ها ، كحكلت ال عض منها  إلى ما ي دـ مصالحها 
مف مآرب، كقد س رت  ي هذا مجمكعة مف رجالها مثؿ دم  رمكف ، كؿ هذا ألجؿ تكريس جهؿ كت عية 

الجزائرييف لها، أي ا حار ت كؿ مف المغة كالديف كالتاريخ، حيث حار ت المغة العر ية  إ عادها عف التعميـ ،ك ي 
المقا ؿ سعت إلى إحالؿ المغة الفرنسية محمها،  حاكلت جاهدة تشجيعها ألجؿ زحزحة المغة العر ية مف نفكس 
الجزائرييف  اعت ارها مف مقكمات األمة الجزائرية ،أي ا كما حار ت الديف اإلسالمي  قامت  تنشيط العديد مف 
الحمالت الت شيرية لتنصير الجزائرييف،  جندت لذلؾ العديد مف القساكسة كاآل اء ال يض، كما تكلى الكارديناؿ 
ال يجرم مسؤكلية ك يرة  ي تنصير الجزائرييف لكي تجعؿ مف الجزائر مهدا لدكلة مسيحية ت اء أرجاؤها  نكر 
مدينة من   كحيها اإلنجيؿ ، كما حار ت التاريخ ، تاريخ الجزائر كالتاريخ اإلسالمي كقامت  تشكيهه  عد أف 

منعت كحرمت تدريسه لمجزائرييف ، كقامت أي ا مف أجؿ هذا  حرؽ العديد مف الم طكطات كالكثائؽ كالكتب 
. ذات القيمة ال الغة ،كؿ هذا مدعية مف أنها جاءت  مشركع ح ارة الجزائر كالجزائرييف

كقد كاف لجمعية العمماء المسمميف الجزائرييف كحزب الشعب مكقؼ مف كؿ هذا ، حيث تصدت     
الجمعية لهذا السياسة كعمؿ كؿ منهما عمى إعادة  عث الجزائر مف جديد  إعادة  عث كؿ مقكماتها كمقكمات 



 
 

 و

 مقدمـــة
كرمكز ش صيتها الكطنية كإعادة  عث كؿ مف الديف اإلسالمي ،كالمغة العر ية ،كش صية الجزائر الكطنية ، 

. ك التالي العمؿ عمى تحريض الكطف الجزائرم مف غ ار سيطرة  رنسا

أما الفصؿ األكؿ  قد تناكلت  يه مساندة الطم ة الجزائرييف لمثكرة التحررية كالتي التحقكا  ها        ي    
األياـ األكلى مف اندالعها، إال أنهـ نظمكا مساندتهـ لمثكرة كعممكا عمى الد اع عنها كعف م ادئها كالتعريؼ  ها 

سماع صكتها لمعالـ مف اجؿ كسب تأييد دكلي لها ،حيث قامكا  تأسيس إتحادهـ    االتحاد العاـ لمطم ة "كا 
مت نيف  يه  رنامجا لمد اع عف الق ية الكطنية ،كالثكرة التحريرية، را طيف مستق مهـ  مستق ؿ " المسميف الجزائرييف

الثكرة، كلقد كاف لفرنسا مكقؼ مف هذا كردكد أ عاؿ ،حيث قامت  محار ة الطم ة الجزائرييف ك ا طهاد اتحادهـ 
،إلى أف جاء يـك االن ماـ الرسمي لمثكرة الم اركة كااللتحاؽ  كؿ مف ج هة كجيش التحرير الكطني، كتقديـ 
الدعـ السياسي كالعسكرم لهما  عد إعالف ذلؾ اإل راب الك ير كالال محدكد عف الدراسة ،كالذم  حى  يه 

الطم ة  مستق مهـ  ي س يؿ الثكرة ك ي س يؿ إنجاحها ، كما كاف لفرنسا مكقؼ كردكد أ عاؿ مف كؿ هذا  اصة 
 عد مساهمة الطم ة الفعالة  ي زيادة قكة كتأجج الثكرة ، كالد    ها ،كالتي كانكا  يها  مثا ة الكقكد كالمحرؾ 

. األساسي

أما الفصؿ الثالث كاأل ير  قد تناكلت  يه نشاط الطم ة الجزائرييف مف  الؿ مؤتمراتهـ كالتي عقدت     
ـ   اريس، ك المؤتمر 1957 الؿ الثكرة ،ك كقفت عند أهـ هذا المؤتمرات، كالمؤتمر الثالث المنعقد  ي سنة 

ـ  الجزائر، كالذم عقد مف أجؿ النظر 1962ـ  تكنس، كالمؤتمر ال امس المنعقد  ي 1960الرا   المنعقد  ي 
.  ي مستق ؿ الجزائر ، الجزائر المستقمة

كتعت ر كؿ هذا المؤتمرات مؤتمرات ناجحة  دمت الثكرة  الدرجة األكلى، كعممت عمى الد    ها    
،كتقديـ الدعـ الد مكماسي كاإلعالمي لها،  اصة كأف الجزائر  ي  ترة عقد هذا المؤتمرات كانت  ي مرحمة 

. التفاكض م   رنسا حكؿ  ركرة االعتراؼ  سيادتها ،ك استقاللها الكطني

أما ال اتمة  قد اعت رتها ثمرة ك الصة استنتاجات ا حثي هذا، كما ت منت كجهة نظرم  ي    
.  المك كع
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 : تمهيد 

إف اهتماـ  رنسا الشديد  الجزائر ك السيطرة كاالستيالء عميها كالذم يعكد إلى أزيد مف قرف، كاف ال د    
له مف اإلعداد كالتح ير، حيث أف أهمية الجزائر العظمى  ي ذلؾ الكقت استمزمت منها كؿ هذا، كالق اء عمى 

كؿ ما قدر ي عث  الجزائر مف جديد ، كمف هنا اعتمدت  رنسا عمى سياسة تعميمية تتمكف  ف مها مف صن  
زالتها مف االعت ار، كقهر أم نكع  جزائر  رنسية  كؿ ما تعنيه الكممة مف أ عاد، ككذا طمس تاري ها كش صيتها كا 

مف أنكاع المقاكمة كالتي يمكف أف تزعزع أمف  رنسا  ي الجزائر، كاست داـ كؿ األساليب كتكظيؼ كؿ الكسائؿ 
. لتحقيؽ ذلؾ الهدؼ 
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 : محاربة المؤسسات الدينية والثقافية .1 

 تعج  المؤسسات الدينية كالثقا ية 1930    لقد كانت الجزائر ق ؿ تعر ها لمهجمة االستعمارية سنة 
. كغيرها .... كالمساجد التعميمية كالمدارس كالزكايا 

     ككاف معرك ا عمى الجزائرييف أي ا اهتمامهـ  العمـ كالتعميـ،  قد كانت نس ة األطفاؿ المتعمميف ت مغ 
 مف مجمكع األطفاؿ الجزائرييف، حيث تعت ر هذا النس ة عالية %20ك قا إلحصاءات  عض المسئكليف الفرنسييف 

 مدرسة ثانكية،  ك 12جدا إذا ما قكرنت  المجتمعات المتقدمة  ي ذلؾ الكقت، حيث كاف  ي العاصمة كحدها 
 1 . زاكية تعميمية، ككانت األكقاؼ تتكلى اإلنفاؽ عمى هذا المؤسسات كتمكيمها349

    كما تكلت العديد مف األسر سكاء ال يقة أك المكسعة تمكيؿ كاإلنفاؽ عمى التعميـ حيث عني 
 تمكيمه  ي المدينة ،كعني شيكخ الزكايا  ي الريؼ  تمكيمه أي ا، كمنهف  قد لقي العمـ  (األعياف )الح ر    

كالتعميـ اهتماما ك يرا  اصة كأف المعمـ  ي ذلؾ الكقت يككف إما مفتيا ،أك إماما ،أك قا يا، أك كاحد مف 
 2 .الشر اء

    كقد كانت الجزائر تحكم العديد مف المؤسسات  ي م تمؼ مدنها، حيث كانت تحكم مدينة قسنطينة 
 مؤسسة أ رل   كاحيها ،كما اشتهرت الجزائر  أهـ المعاهد ق ؿ احتالؿ 20مؤسسة ثقا ية ك93كحدها عمى

........  رنسا لها مثؿ معاهد  ف يعمى العجيسي، كع د الرحماف اليمكلي،  كسماتة كمعاهد الراشدية كاليعقك ي 
ـ قامت  محار ة كؿ هذا المؤسسات كالتي تعت ر أحد أهـ 1830إال أنه  عد احتالؿ  رنسا لمجزائر سنة . كغيرها.

مظاهر الح ارة لدكلة الجزائر،  قد قامت  رنسا  تدمير معظـ هذا المؤسسات كأقامت عميها مشاري  عمرانية كما 
 عمت  زاكية التممساني كالتي حكلتها إلى مقر لمهندسة العسكرية ثـ إلى مركز ت شيرم لمراه ات، كجام  سيدم 
ع د الرحماف المناطقي الذم حكلته السمطات الفرنسية إلى  نايات سكنية ، كسيدم الدب الذم  نت  ي مكانه 

                                                             
، مط عة دحمب، الجزائر، 1، ج2، ط1962 إلى سنة 1830معركة اإلسالـ كالصمي ية، الجزائر، مف سنة : صالح عكض 1

 .212، ص 1992
 .136 _133، ص 2009، دار الهدل ، الجزائر، 2مف تاريخ الجزائر، ط:  احميدة عميراكم 2
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ال ريد المركزم ، ك ي مقا ؿ هذا أسست مدارس أكرك ية كمدارس  رنسية، كقامت  عد تدمير  قية المؤسسات  
 1. تسريح مف كانكا مشر يف عميها

    كليس هذا  قط  ؿ كصادرت كؿ األكقاؼ التي كانت تشرؼ عمى تمكيؿ هذا المؤسسات ،حيث 
 ديسم ر 7ك ي   * .أصدر الجنراؿ كمكز يؿ قرارا قا يا  حجز كؿ األكقاؼ ك مها إلى أمالؾ الدكلة الفرنسية

.  ـ حيث عمؿ  هذا عمى إ عاؼ المؤسسات الدينية كالثقا ية1830

ـ  إصدار قرار يجعؿ كؿ األكقاؼ اإلسالمية تحت يد 1830 س تم ر 8    كقاـ الجنراؿ دي رمكف  ي 
 رنسا، كاصدر قادة االحتالؿ أي ا قرارا مكمال لهذا األ ير كالذم ينص عمى حؽ التصرؼ  ي األمالؾ الدينية 

 2.ـ 1830ديسم ر7 التأجير كذلؾ  ي 

 3.    كما استكلت  رنسا عمى العديد مف الزكايا كالمساجد كأغمقت  ع ها

 4.     ككما قامت  رنسا  تدمير ال عض اآل ر منها

غالؽ الكثير منها ، كراق ت  ع ها أي ا، كمنعت التحاؽ أم      ك قامت  تدمير العديد مف المدارس كا 
. طفؿ جزائرم  هذا المؤسسات

    كقد عمدت  رنسا  هذا عمى تجهيؿ الجزائرييف كمنعت  تح أم مدرسة إال  ر صة مف الحككمة 
الفرنسية ،ك هذا السياسة لـ يمس التعميـ الفرنسي  ي المرحمة اال تدائية أ ناء الجزائرييف مف أطفاؿ الجزائرييف 
 34 اصة  يما ي ص التعميـ الثانكم كالتعميـ الجامعي ،حيث لـ تسمـ جامعات  رنسا  الجزائر الشهادات إال  ؿ

حيث صع ت  رنسا عممية التحاؽ .  جزائريا 12جزائريا، كشهادة الميسانس لـ ينمها كلـ يتمكف مف تحصيمها سكل 

                                                             

 
 .8المثقفكف الجزائريكف كالثكرة ، المرج  السا ؽ، ص : العر ي از يرم*  

، مذكرة لنيؿ درجة الماجستير  ي تاريخ الثكرة، 1962 _1954المثقفكف الجزائريكف المعر كف كالثكرة التحريرية :  يكسؼ قاسمي2
 .16، ص2001_2000قسـ التاريخ، جامعة الحاج ل  ر،  اتنة، 

، رسالة لنيؿ شهادة الماجستير  ي التاريخ (1954 _1908 )جام  الزيتكنة كالحركة اإلصالحية  ي الجزائر :  را ح  الحي3
  .20، ص 2008- 2007الحديث كالمعاصر، قسـ التاريخ كعمـ اآلثار، جامعة منتكرم قسنطينة، 

 .253، ديكاف المط كعات الجامعية ، الجزائر، ص 1962_1830محطات مف تاريخ الجزائر المجاهدة، :   ع د القادر  ميفي4
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الجزائرييف  التعميـ الثانكم، إ ا ة إلى العامؿ المادم كالمنحة السنكية ال اصة  النظاـ الدا مي التي جعمت مف  
. القمة القميمة تتمكف مف متا عة الدراسة 

    أما  يما ي ص التعميـ العالي  قد كاف أسكء  كثير  قد كانت القمة القميمة جدا تتمكف مف الكصكؿ إلى 
 1.هذا المستكل مف التعميـ ، حيث هذا ما كرسته  رنسا مف اجؿ جعؿ الجزائرييف يد عاممة كر يصة لدل  رنسا

    حيث كاف هذا األمر مف ال طط الفرنسية كالتي تسعى كتعمؿ عمى تجهيؿ الجزائرييف لكي ال يتفطف 
 2.كال يتعر كا عمى حقكقه السياسية كاالقتصادية كت قيهـ تحت سيطرتها

، حيث قاؿ  أنه مف "ريف"    كقد ت اءؿ عدد المدارس ك التالي عدد الطالب كما أشار المستشرؽ 
 ألؼ ،حيث كانت  ي السا ؽ المؤسسات مكفكلة  تعميمهـ،  فر ت 30 ألؼ طالب أص ح عدد الطالب 150

اإلدارة  الفرنسية عمى كؿ طالب ر صة مدرسية ،كاف يأ ذ أي ا مكا قة الحاكـ العسكرم، كمنه  قد عانت الهكية 
الجزائرية مف جراء السياسة الفرنسية ، كلكال ذلؾ الكعي الديني الذم مكف مف المقاكمة كالتع ئة   د السياسة 

 :الفرنسية كالتي تعكد العت ارات منها 

  أف الثقا ة السائدة كقتئذ هي الثقا ة العر ية اإلسالمية كالتي هي ع ارة عف مكركث تاري ي عاشه
 .الشعب الجزائرم منذ الفتح اإلسالمي إلى مرحمة االحتالؿ الفرنسي

  عدـ تعايش القيـ اإلسالمية  ؿ تعار ها م  مناهج االستعمار االست دادية الم الفة لمديانة
 .اإلسالمية

  هدـ االستعمار لمقكمات األمة الجزائرية كاستفزازا لعكاطفها كمشاعرها الدينية ألب  دها العديد
 3.مف الن ب الجزائرية  ما  يها تمؾ التي درست  ي المدرسة الفرنسية

                                                             
الحاج مسعكد مسعكد، محمد ع اس، منشكرات الذكرل األر عيف : الحركة الكطنية الثكرية  ي الجزائر، تر:  احمد مهساس 1

 .407، 401،406، ص 2002لالستقالؿ، كزارة المجاهديف، 
، ص 1979، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزي ، مط عة احمد ز انة، الجزائر، 2العماؿ الجزائريكف  ي  رنسا ، ط:  عمار  كحكش 2

160. 
، أطركحة لنيؿ شهادة دككتكرا دكلة   ي التاريخ 1954الحركة الطال ية كدكرها  ي الق ية الكطنية كثكرة التحرير :  احمد مريكش 3

 16، ص 2006_2005الحديث كالمعاصر، قسـ التاريخ، جامعة الجزائر، 
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ـ ،أم 1890 ألؼ تمميذ عاـ 101    كقد كصؿ عدد التالميذ مف جراء سياسة  رنسا التعميمية إلى  
 ألؼ، أم 33,4ـ إلى 1910 مف مجمكعة أطفاؿ الجزائر الذيف كصمكا سف الدراسة ، كارتف  سنة %1,90 نس ة 
 1914 تمميذ سنة 386ـ ك1910 تمميذ سنة 81 أما  يما ي ص مرحمة الثانكم انتقؿ العدد إلى %6 معدؿ 

.  تمميذ170 إلى 1930ليصؿ سنة 

  ي جامعة الجزائر 1884   أما  يما ي ص مستكل التعميـ الجامعي  قد  مغ عدد الطم ة المسجميف سنة 
، كلـ يمثؿ العدد سكل 1922 طالب سنة 62 طالب، ثـ ارتف  إلى 50 إلى 1907 طم ة  قط ليصؿ سنة 6

.  مف مجمكع الطم ة المسجميف  جامعة الجزائر% 3,90

 قد كانت نس ة الجزائرييف تقؿ كمما ارتقينا  ي التعيف،  الجدكؿ التالي يمثؿ درجة الفرؽ  يف نس ة التعميـ 
.   ي التعميـ الثانكم كالجامعي1938، 1920لدل الجزائرييف كالفرنسييف ما  يف عاـ 

-1920 كالجزائرييف  ي التعميـ الثانكم  ي الفترة ما يف 1*مقارنة  يف عدد األكر ييف  . أ
1938: 

المجمكع ال نات   األكالد  السنة 

 6110 1764 4346الفرنسيكف  1920

 445 40 405الجزائريكف 

 6674 1814 4860الفرنسيكف   1924

 595 60 535الجزائريكف  

 6420 1833 4587الفرنسيكف  1928

 690 48 642الجزائريكف 

 10849 3533 7316الفرنسيكف  1934

                                                             
 .632مرج  سا ؽ، ص /مجمةكك مياف *1



 
 

6 
 

 الفصل التمهيدي                  السياسة التعليمية الفرنسية في الجزائر وردود الفعل

 863 85 778الجزائريكف  

 13229 4277 8952الفرنسيكف  1938

 991 68 923الجزائريكف 

كالجدكؿ يمثؿ الفارؽ الك ير  يف عدد الجزائرييف كعدد الفرنسييف  ي طكر التعميـ الثانكم،  هي نس ة ك رؽ ك ير 
. جدا، ال يعب إال عف عمؿ  رنسا كتكريسها لجهؿ الجزائرييف ، كمنعهـ كحرمانهـ منها

 :كالجزائرييف  ي التعميـ الجامعي* مقارنة  يف عدد األكر ييف  . ب
الجزائريكف الفرنسيكف السنة 

1920 1282 47 

1925 1486 66 

1930 1907 93 

1934 5264 103 

1938 2138 94 

كيمثؿ هذا الجدكؿ أي ا الفرؽ الشاس  كالك ير  يف نس ة الجزائرييف  ي طكر التعميـ الجامعي 
 1.كنس ة الفرنسييف،  نس ة الجزائرييف  ئيمة جدا مقارنة  الفرنسييف

 إال أنه  الرغـ مف كؿ ما ط قته كجسدته  رنسا  ي الجزائر إال أف هذا لـ يفقد الجزائرييف نهائيا انتمائهـ 
لمثقا ة العر ية اإلسالمية، ك قائها عمى الشعائر الدينية  الرغـ مف تكسي   رنسا تدريجيا مف معاكؿ الهدـ لقط  
الجزائرييف لصمتهـ  هكيتهـ مف جهة ،كعزلهـ عف كيانهـ العر ي مف جهة أ رل كامتدادهـ اإلسالمي  اصة 

                                                             
. 633-632مرج  سا ؽ، ص /مجمة كك مياف *1
، ص 1981، الشركة الكطنية لمنشر كالتكزي ، الجزائر، 2، ط1956-1931التعميـ القكمي كالش صية الجزائرية :  را ح تركي1

150. 
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 الفصل التمهيدي                  السياسة التعليمية الفرنسية في الجزائر وردود الفعل

حينما حرمت حتى الت اطب  المغة العر ية كالتعامؿ  ها كتعكي ها  المغة الفرنسية إلزاما ،كتشكيؿ   اء ثقا ي  
.  المغة الفرنسية  ي الجزائر

كما أف سياسة  رنسا التعميمية التي انتهجتها  الجزائر ال تعني  ال ركرة ق كؿ الجزائرييف لالستسالـ 
كال  كع لمفرنسييف ، ؿ عر ت المرحمة  ركز رجاؿ مف الجيؿ الجديد الذيف حاكلكا االستفادة مف التناق ات التي 

أ رزتها هذا الظاهرة االستعمارية، كما ساهـ العمؿ السم ي هذا الذم قامت  ه اإلدارة الفرنسية  الؿ سنكات 
 1.طكيمة عمى  ركز محاكلة جدية  ي ال ناء الكطني 

 

 

  

                                                             
 . 388_386المرج  السا ؽ، ص :  أحمد مريكش1



 
 

8 
 

 الفصل التمهيدي                  السياسة التعليمية الفرنسية في الجزائر وردود الفعل

 محاربة المغة والدين والتاريخ  -2 

    تعت ر المغة العر ية المغة الرسمية لمجزائر كالتي عمدت  رنسا مف  الؿ سياستها التعميمية المنتهجة 
 ي الجزائر  الؿ  ترة احتاللها لها عمى الق اء عميها كمحار تها، حيث قامت  إ عادها عف التعميـ ك إحالؿ المغة 

 1.الفرنسة محمها معت رة إياها لغة أجن ية 

    كقامت  رنسا  تشجي  المغة الفرنسية كزحزحة المغة العر ية مف نفكس الجزائرييف كالتي ر ض 
 2.الجزائريكف الدراسة  غيرها  اعت ار هذا األمر متناقض م  مقكمات ش صية الجزائرييف الح ارية

     إف تعمـ الجزائر  المغة الفرنسية كهجرانهـ لمغتهـ األصمية يعني انسال هـ عف أصمهـ كعف 
ش صيتهـ،  قد استعانت  رنسا  ي سياسيتها هذا المدرسة حيث حار ت المغة العر ية  است عاد دراسة األدب 

 3.العر ي كم تمؼ  نكنه، كجعؿ التعميـ العر ي مقتصرا عمى حفظ القرآف  قط

    كهناؾ شكاهد كثيرة عمى سياسة  رنسا التي ات عتها  الجزائر مف السنكات األكلى لالحتالؿ،  قد جاء 
:  ي أحد التعميمات التي صدرت  ي أكائؿ أياـ االحتالؿ عقب الشركع  ي تنظيـ إدارة الجزائر ما يمي

إف ايالة الجزائر لف تص ح حقيقة مممكة  رنسية إال عندما تص ح لغتنا هناؾ لغة قكمية، كالعمؿ الج ار " 
إلى أف تقـك مقاـ المغة -  التدريج-الذم يترتب عمينا انجازا هك السعي كراء نشر المغة الفرنسية  يف األهالي 

 4". العر ية الدارجة  ينهـ اآلف

    كال شؾ  ي أف هذا األمر ال يد ؿ  مف عم ة تح ير الجزائرييف كتعميمهـ لمغة أ رل كهي المغة 
الفرنسية،  ؿ هك مف نطمؽ الدمج،  قد سعت  رنسا عمى دمج الجزائرييف  فرنسا  عد دمج لغتها  هـ كجعمهـ مفر 
نسيف كجعؿ الجزائر  رنسية،  قد رأت  ي أف هذا األمر لف يككف إال  عد الق اء عمى المغة العر ية تماما ك ي 

المقا ؿ نشر المغة الفرنسية  ؿ كاف تقـك مقاـ المغة الدارجة  ي حد ذاتها لسمخ الجزائرييف تماما عف أصمهـ 
كش صيتهـ الحقة كالتي  ف مها كانطالقنا منه تتمكف مف تجسيد كؿ م ططاتها كمساعيها  ي ال مد 

                                                             
. 410المرج  السا ؽ، ص :  احمد محساس 1
 .47، دار الغرب اإلسالمي، الجزائر، ص 4أ حاث كآراء  ي تاريخ الجزائر، ج:  أ ك القاسـ سعد اهلل2
 .137المرج  السا ؽ، ص :  أحميدة عميراكم3
 . 108المرج  السا ؽ، ص :  را ح تركي4
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 الفصل التمهيدي                  السياسة التعليمية الفرنسية في الجزائر وردود الفعل

    كقد منعت  رنسا تعميـ المغة العر ية  ي المدارس  قامت  إغالؽ المدارس العر ية كسرحت مكظفيها،  
كقامت  مراق ة  ع ها حيث أصدرت اإلدارة الفرنسية مرسكما يق ي  عدـ  تح أم مدرسة عر ية إال  ر صة مف 

، ك ي حاؿ السماح لهـ  فتح مدرسة عر ية يجب أف ال يككف 1892 أكتك ر 18الحككمة الفرنسية، كذلؾ  ي 
طال كها مف األش اص الم مصيف لفرنسا، كمف جهة  ثانية أف ال يزيد عدد التالميذ عف ثمانية، كاف يككف كقت 

 1.التدريس  ها  ارج كقت التعميـ  ي المدارس الفرنسية

يجب أف ن   العراقيؿ أماـ المدارس اإلسالمية كالزكايا كمما : "    يقكؿ الجنراؿ دككر  ي هذا الشأف 
". استطعنا إلى ذلؾ س يال

حالؿ المغة الفرنسية محمها      كلقد س رت  رنسا كؿ الطرؽ كالكسائؿ لمق اء عمى المغة العر ية كا 
. تط يقا لسياسة إدماجها الثقا ي كغزكها المعنكم لمجزائرييف كتكريسا الستعمارها لمجزائر كتكاجدها  ها

    كما سعت عمى الق اء عمى الديف اإلسالمي  اعت ارا أحد أهـ مقكمات األمة الجزائرية،  س رت 
لمق اء عميه اي ا كؿ الكسائؿ  س رت الكنيسة كجندتها لت شير الجزائرييف كتنصيرهـ ، حيث استقرت أ كات 

ـ،  أسس أكؿ أسقفية 1838القديس يكسؼ كمف  عدهـ الراه ات الثالكثيات كشرعف  ي عممهف الت شيرم  ي 
 ممجأ 40 سنكات ك7 كنيسة  ي ظرؼ 47كالذم أنجز " أنطكاف دك  كش" كاثكليكية  مدينة الجزائر كالتي ترأسها 

ككظفتهـ لمحار ة الديف " اآل اء ال يض " ـ أطفاؿ الجزائرييف اليتامى كالفقراء، كما جندت  رنسا القساكسة 
 2.اإلسالمي 

ـ حيث 19مسؤكلية تنصير كاسعة  ي النصؼ الثاني مف القرف " ال يجرم"    كقد تكلى الكارديناؿ 
عمينا أف نجعؿ مف األرض الجزائرية مهدا لدكلة مسيحية ت اء أرجاؤها  نكر مدينة من   كحيها "حددها  قكله 

 3".تمؾ هي رسالتنا..................النجيؿ 

                                                             
 .213-212المرج  السا ؽ، ص:  صالح عكض1
 .257،252، ص 2009، دار المعر ة ، الجزائر، 2ـ، ج1962الجزائر  كا ة التاريخ  اصة ما ق ؿ التاريخ إلى :  عمار عمكرة2
. 16المرج  السا ؽ، ص :  يكسؼ قاسمي 3
. ، مرج  سا ؽ41ص/ ككليت ك رنسيس جانسكف*

 .147 ص 1966 سنة 21 القاهرة، العدد " مجم  المغة العر ية"مجمة /محمد ال شير اإل راهيمي**
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 الفصل التمهيدي                  السياسة التعليمية الفرنسية في الجزائر وردود الفعل

    كقد تجمت عممية التنصير الجزائرييف  ي أف  رنسا سرحت  ها غداة احتاللها لعاصمة ال الد عاـ  
ـ  أف جممة مف أهدا ها مف كراء عممية غزكها لمجزائر هك العمؿ عمى نشر المسيحية  يها كالق اء عمى 1830

إف آ ر أياـ : "ـ هذا السياسية رسميا  قاؿ1832الحاكـ العاـ لمجزائر  ي عاـ * لف سكرتير‘اإلسالـ،  قد ا
اإلسالـ قد دنت ك ي  الؿ عشريف عاـ لف يككف لمجزائر إله غير المسيح، كنحف إذا أمكننا أف نشؾ  ي اف هذا 
األرض تممكها  رنسا،  ال يمكننا أف نشؾ عمى أم حاؿ  أنها قد  اعت مف اإلسالـ إلى األ د، أما العرب  مف 

". لفرنسا إذا أص حكا مسيحييف جميعا** يككنكا رعايا 

ـ  مركر 1930    كقد أعاد المحتمكف تأكيد هذا السياسة  ي مناس ات عديدة كمنها  ي احتفالهـ  سنة 
مائة عاـ عمى االحتالؿ حيث ع ركا عمى أف الغاية مف هذا االحتفاالت إنما هك لتشيي  جنازة  اإلسالـ 

 1. الجزائر

     قد حار ه  رنسا الديف اإلسالمي  م تمؼ عمميات التنصير هذا، كعممت عمى إغالؽ العديد مف 
الجكام  كالمساجد،   مـ ي قى  الجزائر العاصمة  عد تط يؽ  رنسا لسياسيتها هذا سكل أر عة جكام  ك يرة كثمانية 

،  ي حيف كانت تحكم ق ؿ احتالؿ  رنسا لها عمى مئة كتس   مساجد 1962مساجد صغيرة كتس  مصميات سنة 
 2.كمصمى كأثني عشر زاكية 

عمينا أف ن مص هذا الشعب كنجردا مف قرآنه، كعمينا أف نعني : "     كيقكؿ الكارديناؿ ال يجرم هنا 
 األطفاؿ لننشئهـ عمى الم ادئ غير التي نشب عميها أجدادهـ،  إف كاجب  رنسا تعميمهـ االنجيؿ أك طردهـ إلى 

". أقصى الصحراء  عيدا عف  العالـ المتح ر

ف هذا  دكف شؾ يهدؼ إلى مسح الش صية الكطنية كاجتثاث مقكمات هذا األمة مف أصكلها،      كا 
نتاج أجياؿ مس رة ل دمة مصالحها أشكالهـ جزائرية كعقكلهـ غر ية كعقيدتهـ اإلسالـ لكف  طقكس نصرانية،  كا 

 3.أجياؿ لتكتفي  االنفتاح عمى العالـ العر ي  قط  ؿ تتعدل ذلؾ إلى االن طاح أمامه 

                                                             
 .110-109المرج  السا ؽ، ص :  را ح تركي1
 .16المرج  السا ؽ، ص :  يكسؼ قاسمي2
. 109، دار الهدل، الجزائر، ص 2مصطفى  ف  كلعيد مكاقؼ كأحداث، ط: مسعكد عثماني3
. 15التكجيهات ص (1947-1920) رامج التعميـ الفرنسية *
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 الفصل التمهيدي                  السياسة التعليمية الفرنسية في الجزائر وردود الفعل

    ك ما أف التاريخ كدراسته ككؿ ما يتعمؽ    يعت ر أحد رمكز الدكلة الجزائرية كمقكمات شع ها  قد  
عمدت  رنسا عمى الق اء عميه،  منعت تدريس التاريخ أي ا لما يعت ر مف مادة ذات ط يعة إستراتيجية  طيرة 
مف ناحية تككيف الركح الكطنية كالقكمية لدل الجزائرييف، كالذم يساهـ  ي  ناء ش صيتهـ  ناءا سميما، حيث ال 
يمكف لجزائرم أف يحب كطنه ما داـ ال يعمـ شيء عف تاري ه كعف جغرا يته ، كيفديه  كؿ غاؿ كنفيس، كلذلؾ 

عمدت  رنسا عمى من  تعميـ التاريخ كجغرا ية الجزائر إال  يما ي ص تعميمهـ ذلؾ  ا تصار شديد ك الؿ أسا ي  
معدكدة  ي المرحمة اال تدائية ، ك ي المقا ؿ تعميـ الجزائرييف كتمقينهـ لمتاريخ الفرنسي كجغرا ية  رنسا كتعميمهـ 

 أف الجزائر هي جزء ال يتجزأ مف الكطف الفرنسي األـ، كاف الجزائر تمثؿ ثمث مقاطعات  رنسية  يما كراء 
.* ال حار

    كهكذا  قد كاف من  تعميـ التاريخ كجغرا ية الجزائر لمجزائرييف تمشيا م  السياسة الفرنسية الهاد ة إلى 
محك الش صية القكمية لمشعب الجزائرم، كزحزحة الكطنية مف نفكسهـ ، كغرس حب  رنسا  ي أذهانهـ، كالق اء 
عمى كؿ شيء يمثؿ أك يع ر عف الجزائر جزائرية، كت ميد كتث يت  رنسا كالثقا ة الفرنسية كح ارتها  عد تحقيؽ 

 1.**الغزك الدا مي

    كقد قامت  رنسا مف الكهمة األكلى مف احتاللها الجزائر  إتالؼ العديد مف الكثائؽ كالسجالت ككذا 
المؤلفات ال اصة  تاريخ الجزائر كالم طكطات، حيث تعر ت كمها إما لمحرؽ أك لإلتالؼ أك النهب كالسرقة، 

 قد كاف  عض الجنكد يرسمكنها إلى عائالتهـ كتذكار أك هدايا كمنه  قد تعرض هذا المكركث ذك األهمية الك يرة 
. لمنهب كالت ريب

     قد ع ث الفرنسيكف  التراث كالنتاج الفكرم كالكطني الجزائرم، ككذلؾ  سجالت الدكلة ،  قد كاف مف 
حيث غزك المكت ات ال اصة كمكت ات الزكايا كالمساجد، " ديسالف"ك "  ر ركجر"ا رز الغزاة لهذا النتاج الفكرم 

قسنطينة استكؿ الجنكد الفرنسييف عمى كؿ ما كانت "  اليه"ك "  دامريمكف"لمعسكر كتممساف ك غزة " كمكزيؿ"  غزك 
 2.ت مه هذا المدف مف كتب ككثائؽ هامة

                                                                                                                                                                                                           

دراسة  مف كتاب أسس التر ية  ي الكطف العر ي الحمقة الدراسية العر ية األكلى لمتر ية كعمـ " القكمية العر ية"أ ك الفتح ر كاف **
 .01، ص 1961القاهرة سنة /النفس

 .119-118المرج  السا ؽ، ص :  را ح تركي1
 .90-89، ص 1992، دار الغرب اإلسالمي، ل ناف، 1ـ، ج1900-1830الحركة الكطنية الجزائرية، :  أ ك القاسـ سعد اهلل2



 
 

12 
 

 الفصل التمهيدي                  السياسة التعليمية الفرنسية في الجزائر وردود الفعل

    كما منعت اإلدارة الفرنسية تدريس تاريخ الجزائر كجغرا يتها كؿ هذا مف أجؿ الق اء عمى كؿ ما هك  
 1.جزائرم

ـ، هذا األ يرة 1843 حرؽ مكت ة األمير ع د القادر  مدينة تاقدمت  ي " أكماؿ"    كقد قاـ جنكد الدكؽ 
 2.التي كانت تحكم عمى العديد كاآلالؼ مف نكادر الم طكطات كنفائس المؤلفات العممية ما ال يقدر  ثمف

    كلقد ادعت  رنسا منذ احتاللها الجزائر أنها لـ تجد أمامها دكلة ذات سيادة  ؿ كجدت ق ائؿ كأعراش 
متشاجرة كمت مفة، تعر ت لغزكات عدة منذ  جر التاريخ مف ق ؿ الك نداؿ  كالركماف كالعرب كاألتراؾ كأنها 

. جاءت إلنقاذ الجزائرييف كتحريرهـ مف نير االستع اد التركي

     قد تسمح العسكريكف الفرنسيكف  مجمكعة مف الكتاب كالمؤر يف االستعمارييف مف  الدهـ كمف غيرها 
ليث ت صحة هذا اإلدعاء الذم تزعـ  يه  رنسا أنها لـ تكف ترل أف ال مد المحتؿ كاف يتمت   سيادة كاستقرار 
كتنظيـ سياسي مستقؿ، كهذا كؾ يكف مكجكدا  ي الجزائر حيث قدـ الفرنسيكف هذا الصكرة القاتمة  لتاريخ 

الجزائر  غية تشكيهه، كسعكا لتمقينه لألجياؿ الجزائرية  ي مدارسهـ كمعاهدهـ كالتأكيد لهـ  أف تاري هـ الحقيقي 
ي دأ منذ مجيء  رنسا لمجزائر،  هك مرت ط  ها كال تفصمه ال حكاجز الهكية كال الجغرا ية، كالكاجب عمى 

الجزائرييف تقديـ الشكر كالكالء لفرنسا المحررة، كجندت  رنسا لهذا الغرض أقالما  رنسية مكجهة لكتا ة تاريخ 
الجزائر الفرنسي، متجاكزة التاريخ العر ي اإلسالمي  عد الن ش الكثني كاصفة إياها  مرحمة الظالمية كالرجعية 

التي يجب قط  كؿ صمة  ها، كقد ان رل لهذا المهمة مؤر كف ككتاب مستشرقكف كمترجمكف ساهمكا  ي تكظيؼ 
. التاريخ الكطني الجزائرم إ اف الحق ة االستعمارية، كتقديمه عمى انه مف صنعهـ كمف   ؿ  رنسا عمى الجزائر

 مدرسة مارست النهب 35    كهكذا أنشئت مدرسة استعمارية، كنهج استعمارم لكاتب التاريخ الجزائرم 
الكثائؽ : لتراثنا األد ي كالتاري ي كما أحرقت كأتمفت كنه ت أعداد ال تحصى مف كثائنا التاري ية كأشيائنا الثمينة

التاري ية مف م طكطات ككتب كرسائؿ، ك اصة حينما كانكا مسئكليف عف المكاتب العر ية أك معمميف  ي 
المدارس العر ية أك الفرنسية  ي الجزائر، أك مشتغميف  الشؤكف اإلسالمية كمستشرقيف، كقد نقمكها إلى مكات هـ 

                                                             
 .245-253المرج  السا ؽ، ص:  ع د القادر  ميفي1
 .253المرج  السا ؽ، ص :  عمار عمكرة2
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كمن  عال الجزائرييف الكصكؿ إليها  حجج قانكنية تارة كتاري ية تارة أ رل، كال ................. كدكر أرشيفهـ  
. يزاؿ الكثير منها حتى اآلف مح كسا ت حث كتنتظر التحرير كاالنعتاؽ

    كقد ر ض كؿ الجزائرييف الذيف يؤمنكف  كطنهـ كالمثقفيف ثقا ة عر ية إسالمية، كالمؤمنيف  كطنهـ 
ك انتمائهـ القكمي كالح ارم ر  ه هذا اال تراءات ككقفكا  دها، كما أنيرت لمد اع عف تاري ها كش صيتها 

الكطنية حيث كقفكا  ي كجه هذا التشكيه كالتحريؼ كالتزييؼ المنظـ كالشامؿ الذم مارسته المدرسة االستعمارية 
الفرنسية إلى أف راحكا يفكركف  ي أف النهكض  األمة ك  ث الكعي القكمي  ي أكساطهـ، كالسعي إلى تحسيس 

 رحات "الجماهير   طكرة المكقؼ، ك التالي االلتفاؼ حكؿ مككنات ش صيتهـ الكطنية القكمية، كما يقكؿ 
 اف الجزائرم العر ي األ ي الذم لـ يطأطئ رأسه ألحد، شهر سيفه عمى االستعمار  يد عازمة ": ع اس
، .................إف الما ي ذهب أدراج الرياح................. ، ...............ثا تة

كشع نا مصمـ العـز عمى ر ط الصالت مف جديد  تاري ه كلغته كح ارة أجدادا، حتى يسترج  .................
 1.ش صيته المعنكية

  

                                                             
 .25-24المرج  السا ؽ، ص:  يكسؼ قاسمي 1
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. موقف جمعية العمماء المسممين الجزائريين وردود فعمها -3 

كالتي تأسست  ي ظركؼ حاسمة  مغت  يها  رنسا قمة تسمطها *     عممت جمعية العمماء المسمميف
عمى الجزائر كالجزائرييف  اصة  عد تمؾ االحتفاالت التي أقامتها  رنسا  مناس ة تماـ القرف مف احتالؿ لمجزائر، 

 1.حيث صمت  يها صالة مكت عف اإلسالـ كالعرك ة  الجزائر

إليها الدنيا كمها إلى حد تع ير الشيخ محمد ال شير اإل راهيمي ** أشهر كاممة كدعت6    كالتي دامت 
، غير أنها لـ تدـ شهريف  قط  كذلؾ  س ب مقاط  الشعب الجزائرم  س ب ات اذ هذا االحتفاالت لصكر 

حساسه الكطني، ما أشعرهـ  الذؿ كالمهانة  ؿ كذكرهـ  العديد مف شهداء  استفزازية  النس ة لمشاعر الجزائرييف كا 
 مدهـ ف آ ائهـ كأجدادهـ الذيف سقطكا  يما م ى د اعا عف حرية  الدهـ كاستقاللها،  قد دلت  طب المسئكليف 
الفرنسييف  ي هذا االحتفاالت عمى ركحهـ الصمي ية المتطر ة كالتي ال يزالكف يكنكنها لإلسالـ كلمعرك ة كمف هنا 

 2.جاء تأسيسي الجمعية  عد  ركجها مف حيز التفكير إلى التجسيد الفعمي

:      كلقد جاء تأسيس جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف لعدة أس اب نكردها منها

 . مكغ  رنسا قمة ج ركتها مف  الؿ سياسيتها المنتهجة  د الجزائرييف .1
ا طهاد  رنسا لمعمماء الجزائرييف كالذيف  الغت  ي ا طهادهـ  ك ا مف  عث النه ة  .2

 .الجزائرية مف جديد
 . ركرة إيجاد جمعية تنظـ كتكحد جهكد الجزائرييف كتحمي دينهـ ككطنهـ .3
 .تحكيؿ  رنسا الجزائر إلى  رنسية حيث ق ت عمى كؿ معالـ مقكمات األمة الجزائرية .4

                                                             
الحركة اإلصالحية  ي الفكر اإلسالمي المعاصر، الكتاب الثالث،الشيخ ع د الحميد  ف  اديس، دار األمة ، :  محمد طهارم1

. 2010الجزائر ، 
ـ، كالتي كاف مركز نشاطها نادم الترقي  الجزائر العاصمة، ترأسها 1931 مام 5تأسست جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف  ي *

الشيخ ع د الحميد  ف  اديس ك مفه  ي رئاستها محمد ال شير اإل راهيمي، ساهـ  ي تأسيسها ام جانب ع د الحميد  ف  اديس كمحد 
المرج  السا ؽ، : أنظر محمد طهارم. كغيرهـ.......ال شير اإل راهيمي، الشيخ الطيب العق ي، الشيخ العر ي الت سي، م ارؾ الميمي

. 12-11ص 
 .143، ص 21 القاهرة، العدد " مجم  المغة"مجمة : الشيخ محمد ال شير اإل راهيمي**

، المؤسسة الكطنية لالتصاؿ كالنشر 5، ط(رائد اإلصالح اإلسالمي كالتر ية  ي الجزائر) را ح تركي، الشيخ ع د الحميد  ف  اديس 2
 .90، ص 2001كاإلشهار، الجزائر، 
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تأسيسي نادم الترقي كأثرا العظيـ  ي نه ة الجزائر، هذا األ ير الذم قاـ  إنشائه  .5 
الشيخ تك يؽ المدني كالذم جم  طائفة مف المصمحيف  ي الجزائر العاصمة كمنهـ محمكد  ف كنيش، 

كالحاج مناد المنصالي، كعمر المكهكب، كالزكاج الحاج ، كقدكر  ف مراد الترمي كمحمد إزميريمي 
كغيرهـ، ك قد جم  هذا النادم كممة المسمميف كعمؿ عمى تثقيؼ الجزائرييف ثقا ة إسالمية كحارب 

االندماج ككؿ اآل ات ال مقية التي عمؿ االستعمار عمى نشرها ك التالي تكريثها لمجزائرييف مست دما  ي 
 .ذلؾ كؿ الكسائؿ كمس ر كؿ األساليب

ـ أك ر مؤسسة إصالحية  ي الجزائر كالذم حارب 1926    حيث كاف نادم الترقي الذم أنشئ  ي 
 دكرا كؿ األمراض كاآل ات التي مست  المجتم  الجزائرم،   عد  ياف أثرا عمى الجزائرييف كاف ال د مف تأسيس 

. جمعية تت نى  دكرها مهمة الد اع عف الجزائر كعف الجزائرييف

:      كقد اعتمدت الجمعية  ي  رنامجها عمى ثالث محاكر أساسية

 الد اع عف اإلسالـ. 
 إحياء المغة العر ية. 
 1.العمؿ عمى تحرير الكطف الجزائرم كتقكية أكاصر اإل كة  يف العرب كالمسمميف 

عادة  عث التعميـ العر ي اإلسالمي كتطكيرا،       قد عممت الجمعية عمى تطهير الديف اإلسالمي كا 
 2.كنشرا  ي كا ة القطر الجزائرم كالعمؿ عمى التمسؾ  الكطف الجزائرم  كؿ تراثه القا ي كالح ارم

     حار ت االستعمار كأنصار االستعمار،كقاكمت ال دع كال را ات كحطمتها كقاكمت ال اللة الدينية 
التي استغمها االستعمار تحت ستار الطرقية حتى تمكف مف تطهير الديف اإلسالمي ف ال را ات كال دع ثـ أ ذت 

.  ي الحممة التعميمة العر ية

                                                             
 .93-92، ص 1971، 2نه ة الجزائر الحديثة كثكرتها الم اركة، ج:  محمد عمي د كز1
 .93-92المرج  السا ؽ، ص :  را ح تركي2
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    كقد كاجهت الجمعية الطرؽ الصك ية أي ا  اعت ارها من   الشركر  ي الجزائر،  اصة  عد انقيادها  
لمسمطات الفرنسية ك دمة مصالحها كمحار تها لمثقا ة العر ية،  كانت الجمعية تصد ذلؾ  إحياء معالـ كمقكمات 

. األمة الجزائرية

". إننا نريد نه ة شع ية قكية تكشؼ مجد الما ي: "     كنجد ع د الحميد ا ف  اديس يقكؿ

    كلقد كانت الجمعية أكثر مف غيرها عمى عمـ  ما آؿ إليه الجزائريكف مف حاؿ كك   مزرم ما 
رشاد  جعمها تحمؿ عمى عاتقها مهمة النهكض  هذا األمة، ما جعمها تكثؼ نشاطها مف إقامة حمقات كعض كا 
كدعكة الناس إلى التمسؾ  الديف اإلسالمي  اعت ارا العركة الكثقى، حيث كاف ال د مف  ركرة إصالح العقيدة 

عادة  عث نه ة الجزائر متكقؼ عمى إصالحها  يقكؿ محمد ال شير اإل راهيمي .ألف إصالح المجتم  الجزائرم كا 
لساف حاؿ جمعية العمماء المسمميف " ال صائر" ي مقاؿ نشرا  عد ك ات ع د الحميد  ف  اديس  ي جريدة 

يا ح رة االستعمار ، إف جمعية العمماء " : "جمعية العمماء مكقفها مف السياسية كالساسة"الجزائرييف تحت عنكاف 
حياء آدا ه كتاري ه كتطال ؾ  تسميـ مساجدا كأكقا ه إلى أهمها،  تعمؿ لإلسالـ  إصالح عقائدا كتفهيـ حقائقه كا 
كتطال ؾ  استقالؿ ق ائه كتسمي عدكانؾ عمى اإلسالـ كلسانه كمعا دا كق ائه عدكانا لصريح المفظ، كتطال ؾ 
 حرية التعميـ العر ي ، كتدا   عف الذاتية الجزائرية التي هي ع ارة عف العرك ة كاإلسالـ مجتمعيف  ي كطف، 

كتعمؿ لتكحيد كمـ المسمميف * كتعمؿ إلحياء المغة العر ية كآدا ها كتاري ها  ي كطف عر ي ك يف قـك مف العرب
 ي الديف كالدنيا كتعمؿ لتمكيف أ كة اإلسالـ العامة  يف المسميف لكمهـ كتذكر المسمميف الذيف ت مغهـ صكتها 

 حقائؽ دينهـ كسير أعالمهـ كأمجاد تاري هـ كتعمؿ لتقكية را طة العرك ة  يف العر ي كالعر ي، ألف ذلؾ طريؽ 
.* ل دمة المغة كاألدب 

    كمف  الؿ هذا عمدت الجمعية عمى تطهير الديف اإلسالمي مف  الؿ محار ة ال دع كال الالت 
عادة  الدينية كال را ات ، ثـ أ ذت  ي حممة تعميمية عر ية إسالمية عمدت مف  اللها عمى تككيف جيؿ صالح كا 

 1. عثه

                                                             
. 93-92المرج  السا ؽ، ص :  را ح تركي1
 .01، ص 1947، العدد الثالث، مف سمسمته الثانية، سنة "جريدة ال صائر: "الشيخ محمد ال شير اإل راهيمي*
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    كما عممت جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف مف  الؿ جؿ صحفها التي كانت تصدرها لكشؼ  
سياسة المستعمر كحار تها، ككاف أهـ هذا الصحؼ الصحيفة التي أسسها محمد األميف العمكدم،األميف العاـ 

الناطقة  الفرنسية، كالتي ص رها ل ث الكعي اإلصالحي  ي أكساط "  الد اع"لمجمعية ككات ها السرم صحيفة 
حيث كانت هذا األ ير أشد صحؼ " الجحيـ"المتعمميف  المغة ك الفرنسية مف الش اب الجزائرم ككذا صحيفة 

الجمعية  راكة  ي لهجتها النقدية كمعار تها لمدردشة كال دع  ي الديف، كصحا ة الزكايا كالطرقية، إ ا ة إلى 
 1".رسالة الشرؾ كمظاهرا" كؿ ما كت ه الشيخ م ارؾ الميمي مف مقاالت كالتي جمعت  ي كتاب  اسـ  

    كقد قاكمت الجمعية كؿ المشاري  االستعمارية الرامية إلى الق اء عمى الش صية القكمية لمس  
الجزائرم،  كاف لها مكاقؼ عدة مف سياسية  رنسا المط قة  ي الجزائر كسياسية اإلدماج مؤكدة عمى تاريخ 

الجزائر ككحدة دينها  مـ تيأس هنا الجمعية كال العالمة ع د الحميد  ف  اديس كلـ يكؿ  ي التصدم كمكاجهة 
 2.السياسية الفرنسية ك مكاجهة سياسية اإلدماج  المحا ظة عمى المغة العر ية كالهكية الجزائرية

     قد عزمت الجمعية عمى محار ة االستعمار  الرغـ مف انه كاف  دكرا لها  المرصاد،  كاف يحارب 
 3.نشاطاتها كيعت رها يتمردا كتعص ا

    كمف جهة أ رل اهتمت الجمعية كركزت اهتمامها  الجالية الجزائرية المتكاجدة  فرنسا كالتي عممت 
عمى تمسكها  دينها ك العرك ة كمنعت انسال ها كذك انها  ي المجتم  الفرنسي، حيث كاف هنا لف يؿ الكرثيالني 

                                                             

  مدينة الكادم، حفظ القرآف  ي الكتاب كتعمـ م ادئ المغة الفرنسية  ي المدرسة الفرنسية، 1892محمد األميف العمكدم كلد سنة *
كاصؿ دراسته  ي قسنطينة  ي المدرسة الفرنسية اإلسالمية  دأ نشاطه اإلسالمي  ي مدينة  سكرة ر قة جماعة مف الش اب المثقؼ 

كانت تطمؽ عمى نفسها اسـ جماعة اإلصالح الديني تحت رئاسة الشيخ الطيب العق ي، كاف ش صية المعة ، عندما تأسست 
تقانه لمغة الفرنسية، كاف منا ال حقا  جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف كاف كات ها السرم  ف ؿ ت معه لمقانكف كالسياسة، كا 

تاريخ الجزائر : انظر را ح لكنيسي كآ ركف. ـ1957 أكتك ر 10عندما اندلعت الثكرة التحريرية ، كالتي اغتيؿ كهك يدا   عنها  ي 
 .                                                            106،ص2010،دار المعر ة ،الجزائر،  2،ج1989-1830المعاصر 

 . 292المرج  السا ؽ،ص: را ح لكنيسي ك ا ركف 1
 .57، ص 2009   يؿ الكرثيالني، الجزائر الثائرة، دار الهدل، الجزائر، 2
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دكر ك ير  ي ذلؾ، كالذم أككمت له هذا المهمة،  فتح العديد مف النكادم  أحياء  اريس قدـ  يها الكعظ كاإلرشاد،  
 1.كما عمـ أطفاؿ الجزائرييف المتكاجديف هناؾ م ادئ المغة العر ية كالديف اإلسالمي كالتاريخ الجزائرم

    كما كاجهت الجمعية التجنيس  اعت ار هذا األ ير ال يتـ إال  الت مي عف احد أهـ المقكمات 
الجزائرية كهي اإلسالـ، حيث شنت الجمعية حممة  د التجنيس مستعينة  ي ذلؾ عمى الندكات كال طا ة 

ـ،  قد كتب  يها رئيس 1935التي أصدرتها  ي عاـ " ال صائر"كالدركس الدينية، كأي ا عف طريؽ جريدتها 
كالتي عارض  يها تجنس " مكمف الصرعية  ي التجنس كالمتجنسيف"تحريرها الطيب العق ي ا تتاحية تحت عنكاف 

كشؼ " التجنس كفر كارتداد"  ي مقاؿ عنكانه .* الجزائرييف كأ ناءهـ، كما كشؼ الشيخ العر ي  ف  مقاسـ الت سي
أهداؼ  رنسا مف كرأل ذلؾ كالتي تسعى  ها إلى سمخ الجزائرييف مف ش صيتهـ اإلسالمية الحقة،  يقكؿ الشيخ 

التجنس أم صيركرة  المسمـ مف جنس غير المسمميف  ر  ه ألحكاـ اإلسالـ :" العر ي  ف  مقاسـ الت سي 
يثارا ألحكاـ ك عية حتى انه يصير مف يـك إم اء لمعقد القا ي  ارتحاله مف أسرة اإلسالـ  ...".* االالهية كا 

    كسنت الجمعية حممة  د التجنس كالمتجنسيف  إصدارها لفقرة دينية تكفر كؿ مف يتجنس  الجنسية 
الفرنسية  اعت ار هذا األمر ت ميا عف الشريعة اإلسالمية كأحكامها، كقد اصدر هذا الحممة الشيخ ع د الحميد  ف 
 اديس، كصادقت عميها لجنة اإل تاء  الجمعية كنشرتها جريدة ال صائر، كمنه  قد تمكنت كنجحت الجمعية  ي 

محار ة التجنيس  نشرها لمثقا ة العر ية اإلسالمية  ي نفكس الجزائرييف كر طهـ  تاري هـ كعالمهـ العر ي 
 2.اإلسالمي

                                                             

ـ، أص ح 1895العر ي  ف  مقاسـ الت سي عالـ كمصمح جزائرم، جم   يف الكطنية اإلصالحية التجديدية كالثكرة، كلد  ت سة سنة * 
ـ ع ك  ي المجمس اإلدارم لجمعية العمماء المسمميف، كما شغؿ  عد ذلؾ منصب أميف  الجمعية ك عد ك ات ع د 1935 ي سنة 

ـ أص ح مديرا له، دا   عف الثكرة 1947الحميد  ف  اديس أص ح نائب رئيس ، كلما تأسس معهد ع د الحميد  ف  اديس  ي 
ـ 1957 أ ريؿ 4التحريرية كعمؿ جاهدا  ي  ث الكعي كالفكر الثكرم، قامت  رنسا  اغتياله  ي ظركؼ غام ة حيث تك ي  ي 

تاركا محا رات قيمة  ي اإلصالح نشرت  ي الصحؼ  اصة  ي الشهاب، كما ترؾ مقاالت متنكعة دينية سياسية، إصالحية، 
ـ، دار 1965-1889ركاد النه ة كالتجديد  ي الجزائر :كطنية  ي صحؼ جمعية العمماء ، انظر ع د الكريـ  ك الصفصاؼ 

. 84، ص 2007الهدل ، الجزائر، 
. 300المرج  السا ؽ، ص : عمار عمكرة .1
 .01ـ، ص 1938 جانفي 14، السنة الثالثة، 95:ع: جريدة ال صائر*
 .97المرج  السا ؽ، ص :  را ح تركي2
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    كما كاجهت الجمعية سياسية   رنسا التنصيرية حيث استعانت  ي هذا الشأف   ناء العديد مف  
المدارس اإلسالمية كالمساجد كالنكادم كالمعاهد، كقامت  نشر المدارس كالزكايا ككذا إنشاء العديد مف الصحؼ 

 1.كغيرها...كالشهاب 

    حيث أنشأت معهد  ف  اديس  قسنطينة كالذم كاف له شأف  ي حركة الثقا ة العر ية  الجزائر، 
كأسست مدرسة دار الحديث  تممساف كالتي اشرؼ عميها الشيخ اإل راهيمي، كمدرس الش ي ة اإلسالمية  ي 

 2.*العاصمة، كالتي اشرؼ عميها الشيخ الطيب العق ي

    كلقد اعتمدت جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف  ي عمميات تصديها كمحار تها لمسياسة الفرنسية 
: عمى النكادم كالتي أنشأتها ألجؿ

  حماية الش اب مف عكامؿ االنحراؼ السياسي كالفساد ال مقي كاالنحالؿ الديني  صكصا
 . ي مرحمة المراهقة

  استغالؿ طاقات الش اب المتد قة استغالؿ ناجحا  ي ما يعكد عميهـ كعمى األمة كالكطف
 . النف  كالفائدة

  تر ية الش اب تر ية  تر ية عر ية إسالمية حتى ال يجر هـ تيار الفرنسة كالتغريب الذم
.** يهدد الكطف الجزائرم  الؿ  ترة الدراسة

                                                             
 .301المرج  السا ؽ، ص :  عمار عمكرة1

. 16المرج  السا ؽ، ص :  محمد طهارم22
ـ  سيدم عق ة، كلد  ي كسط عائمة متدينة، هاجر إلى الحجاز كاستقر  المدينة المنكرة أيف 1890الشيخ الطيب العق ي مف مكاليد *

تمقى تعميمه األكؿ  ها كا ذ مف مشاي ها العمـك اإلسالمية التي كانت تدرس  المسجد الن كم، كاف يشرؼ عمى إدارة المطا   الممكية 
ف حيث استقر  مدينة  سكرة ك دأ نشاطه اإلصالح كانشأ جريدة 1920كجريدة الق مة،  ي مكة المكرمة، عاد إلى الجزائر سنة 

اإلصالح داعيا  يها إلى  ركرة قياـ نه ة عر ية إسالمية، كاف يشرؼ عمى نادم الترقي  العاصمة كساهـ إلى جانب ع د الحميد 
 ف  اديس كال شير اإل راهيمي  ي تأسيس جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف، كما كاف مديرا لجريدة ال صائر، كع ك  ي جمعية 

ـ،  عد معاناته 1960 مام 21العمماء، اعتقمته  رنسا  تهمة اغتياؿ محمكد كحكؿ، إال انه عاد إلصدار جريدة اإلصالح كتك ي  ي 
. 105المرج  السا ؽ ، ص : انظر را ح لكنيسي كآ ركف. مف مرض السكرم

 .371، مرج  سا ؽ، "ا ف  اديس: "را ح تركي** 
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     قد أعطت الجمعية عناية ك يرة لمنكادم،  أنشأتها  ي م تمؼ المدف كالقرل الجزائرية جن ا إلى جنب  
، صغار ت مهـ المدارس اال تدائية، ك ار تجمعهـ **، الف ط قات األمة ثالث* م  المدارس كالمساجد

المساجد كش اب تت طفه األزقة كأماكف ال مر كالفجكر،  إذا أرادت الجمعية أف تقـك  كاج ها الديني معهـ لـ 
تجدهـ ال  ي المساجد كال  ي المدارس، كمف هنا استعانت الجمعية  النكادم، كقد أثمرت عنايتها  هـ  تككيف 

أجياؿ جزائرية مسمحة  العمـ كالف يمة، كاأل الؽ اإلسالمية العالية كانت عماد النه ة الجزائرم، كما قاؿ الشيخ 
يجمعهـ كمهـ إيماف كاحد، ك كرة كاحدة، : "21محمد ال شير اإل راهيمي  ي مجمة مجم  المغة العر ية  ي عددها 

 1".كحماس متأجج، كغ ب حاد عمى االستعمار

    كما  تحت الجمعية العديد مف المدارس الحرة  ي م تمؼ أنحاء الجزائر كذلؾ  ف ؿ تشجي  السكاف 
 2.عمى الت رع  األمكاؿ  ي س يؿ ذلؾ

.  ألؼ تمميذا30 مدرسة  ت ـ 70ـ 1935    حيث  مغ عدد المدارس   ي سنة 

حياء الثقا ة كالعمـ كالمعر ة  يه، ككذا      كسعت مف  الؿ ذلؾ  مؽ ش اب مثقؼ  عد إعادة  عث كا 
لغاء كؿ ما يعت ر المغة العر ية لغة العر ية كتمجيد التاريخ  إحياء المغة العر ية كتمجيد التاريخ اإلسالمي كا 

لغاء كؿ ما يعت ر المغة العر ية لغة أجن ية كر  ه ككذا تعميـ التعميـ كجعمه إج اريا، كمنه  قد تجنت  اإلسالمي كا 

                                                             

. 27، ص 1963محمد ال شير اإل راهيمي، عيكف ال صائر، دار المعارؼ سنة *
، 368  ي المسائؿ الدينية الثالث، ص 1944أنظر الذم قدمه مجمس إدارة جمعية العمماء إلى حككمة الجزائر الفرنسية سنة ** 

. 368 إلى 356 ي مالحؽ هذا الكتاب مف ص 
 .224، 223المرج  السا ؽ، ص :  را ح تركي1
، رصد لصكر المقاكمة  ي الشعر الجزائرم، سمسمة 1962-1830أدب المقاكمة الكطنية  ي الجزائر، :  ع د الممؾ مرتاض2

 .333، ص 2003، دار هكمة، الجزائر، .1954منشكرات المركز الكطني لمدراسات كال حث  ي الحركة الكطنية كثكرة أكؿ نك م ر 
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 حيث كاف شعار جمعية 1الجمعية مف أجؿ مكاجهة كمحار ة كؿ ما يرمي إلى الق اء عمى الش صية الجزائرية 
 2"***.اإلسالـ ديننا كالعر ية لغتنا كالجزائر كطننا"العمماء المسمميف الجزائرييف 

    كمنه  قد تمكنت الجمعية مف تحقيؽ إنجازات عظمى كنشر المغة العر ية  يف الجزائرييف كأ ناءهـ 
ك عث التاريخ الجغرا ي كالعر ي كاإلسالمي لمجزائر كتكجيه الجزائر الكجهة اإلسالمية العر ية  يف الجزائرييف 

كأ نائهـ ك عث التاريخ الجزائرم كالعر ي كاإلسالمي لمجزائر كتكجيه الجزائر الكجهة اإلسالمية  عكس ما كانت 
تعمؿ عميه  رنسا، ككذا إعداد جيؿ كن ب جزائرية مثقفة ثقا ة عر ية إسالمية، اقتداء  شي نا ع د الحميد  ف 

ـ  عد تأسيسها  لذلؾ الثالكث الذم 1954جندكا أنفسهـ لمكطف ق ؿ ك عد اندالع الثكرة التحريرية  ي *  اديس
 3.تكاممت  ه جكانب النه ة  الجزائرية الحديثة

    كهكذا تمكنت جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف مف ك   حد  اصؿ  يف ما ي الجزائر التي 
كانت تحت نير االستعمار ك يف حا رها الذم أشرؽ زاهيا  ي ميداف النه ة اإلسالمية العر ية، كلقد كاف ذلؾ 
الحا ر الجديد هك األساس الراسخ المتيف الذم ي نى عميه مستق ؿ الجزائر تحت راية الحرية كاالستقالؿ كيسيؿ 

 4.مف دماء المجاهديف األ رار كقكا ؿ الشهداء األ يار

مف كراء أف ي دـ هذا األمة  متقرأها كما يقرأ الكتاب، كليدرسها كما يدرس "      يقكؿ اإل راهيمي 
 5..".الحقائؽ العممية،  إذا استقاـ له ذلؾ استقاـ له العمؿ كأمف ال طأ ك مف النجاح

                                                             
. 300 عمار عمكرة، المرج  السا ؽ، ص 1

ـ،  ي إحدل  ط ه العامة  ي نادم 1926يقكؿ األستاذ أحمد تك يؽ المدني أف صيغة هذا الشعار هك الذم أعمنها  ي عاـ *** 
، لألستاذ احمد تك يؽ المدنيف "حياة كفاح"الترقي، كمف ثـ  هك ليسر ال ف  اديس إنما هك صاح ه، راج  الجزء الثاني،مف كتاب 

 .(ت.ب)، الجزائر، 43الشركة الكطنية لمنشر كالتكزي ، ص 
 .92 را ح تركي، المرج  السا ؽ، ص 2
، ص 2009حاكلكا اغتياله، ديكاف المط كعات الجامعية، الجزائر، ...المصمح المجدد، اإلماـ  ف  اديس:  محمد الصالح الصديؽ3

47. 
، ص 2010جهاد شعب الجزائر، ع د الحميد  ف  اديس ك ناء قاعدة الثكرة الجزائرية، دار النفائس، الجزائر، :   ساـ لعسيمي4

115. 
 .63، ص 2009 ع د الرحماف شي اف، مف كثائؽ جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف، دار المعر ة، الجزائر، 5
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   كلقد كاف له اإل راهيمي عمى عمـ كدراية  أحكاؿ المجتم  الجزائرم  جمي   ئاته كندد   ركرة دراسته  
يجاد الحمكؿ،  إذا عرؼ العالـ نفسية األمة كالحاؿ الذم  ك التالي   ركرة تش يص المرض كمف ثـ محار ته كا 

 مف القانكف لمجمعية عمى دراسة أحكاؿ المجتم   ي جمي  69آلت إليه  قادها إلى ال ير، حيث ترل المادة 
 1.المجاالت 

    كمنه  قد شممت نشاطات الجمعية  م تمؼ نكاحي الحياة كقد قامت   عض اإلصالحات الشاممة 
لم تمؼ المياديف السياسية كاالجتماعية كالثقا ية كاالقتصادية  اصة  عدما آلة حالة الجزائرييف مف تدهكر  اصة 

 عد تمؾ الكعكد الكاذ ة التي قطعتها  رنسا لمجزائرييف الذيف ساهمكا  ي حر ها  ي الحرب العالمية األكلى،  ؿ 
كزاد الحاؿ مف سيئ ألسكء  اصة م  تمؾ القكانيف االستثنائية كالتي كرست شقاء الجزائرييف كالتي ال تكاد تمغيها 

اإلدارة الفرنسية حتى يعادؿ العمؿ  ها أك  ما هك اشد منها قسكة كصرامة،  اصة م  استمرارية كدكاـ محار ة 
 رنسا لكؿ مف الديف اإلسالمي كالمغة العر ية كأعماؿ كمساعي تكحيد لقطر الجزائرم،  قد قامت الجمعية  تكجيه 
دعكة إلى كؿ التنظيمات السياسية  ي الجزائر مف اجؿ عقد مؤتمر إسالمي جزائرم لدراسة ق ية الجزائر  ي 

كا ة جكان ها، كالتقرير  يما يتكصمكف إليه مف أ كار ي رجكف  ها األمة مف حالتها، كمف حالة الجمكد التي تحيط 
.  الق ية الكطنية

    كقد جاء تكجيه الدعكة إلى عقد هذا المؤتمر  ي جريدة الديفكنس، كالتي تصدر  المغة الفرنسية 
ـ،  كقد كجه هذا الدعكة ش صيا الشيخ 1936لصاح ها محمد األميف العمكدم  ي عددها الصادر  تاريخ يناير 

ع د الحميد  ف  اديس ، كقد لقيت هذا الدعكة ق كال حسنا مف معظـ التنظيمات السياسية، كقد كاف االتفاؽ عمى 
ـ،  ي قاعة سينما 1936انجاز هذا المؤتمر  ي ال الد  عد اإلعداد له ، كقد تـ عقد هذا المؤتمر  ي جكاف 

كقد شارؾ  ي . الماجستيؾ  العاصمة ، حيث نجحت هذا الدعكة  ف ؿ قياـ حككمة الج هة الشع ية  ي  رنسا
إ ا ة إلى  عض الش صيات " الحزب االشتراكي"ك" اتحاد المنت  يف المسمميف"ك" الحزب الشيكعي"المؤتمر 
. المستقمة

    كقد تمثمت جممة مطالب المؤتمر  ي المطال ة  احتراـ الش صية العر ية اإلسالمية ،  مساكاة 
: الجزائرييف  الفرنسييف ككانت هذا المطالب كاألتي

                                                             
، ديكاف المط كعات الجامعية، الجزائر، (كمكاقؼ...ق ايا...أعالـ)صكت الجزائر  ي الفكر العر ي الحديث:  عمر  ف قينة1

 .217، ص 1993
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 إلغاء سائر القكانيف االستثنائية التي ال تط ؽ إال عمى الجزائرييف. 
  ،لغاء الكالية العامة الجزائرية كمجمس النيا ات المالية إلحاؽ الجزائر  فرنسا رأسا، كا 

 .كنظاـ ال مديات الم تمطة
  المحا ظة عمى الحالة الش صية اإلسالمية م  إصالح المحاكـ الشرعية  صفة حقيقية

 .كمطا قة لركح الفقه اإلسالمي كتحرير هذا القانكف
  صؿ الديف اإلسالمي عف الدكلة الفرنسية  صفة تامة، كتنفيذ هذا القانكف حسب 

 .مفهكمه كمنطكقة
  إرجاع سائر المعاهد الدينية إلى الجماعة اإلسالمية لتتصرؼ  يها  كاسطة جمعيات

 .دينية مؤسسة تأسيسا صحيحا
  إرجاع أمكاؿ األكقاؼ اإلسالمية لجماعة المسمميف ليمكف  كاسطتها القياـ  أمكر

 .المساجد كالمعاهد الدينية كالذيف يقكمكف  ها
  لغاء اعت ارها لغة أجن ية  ي إلغاء كؿ ما ات ذ  د المغة العر ية مف كسائؿ استثنائية كا 

 .الجزائر
 الحرية التامة  ي تعمـ كتعميـ المغة العر ية، كحرية القكؿ لمصحا ة العر ية. 

: اإلصالحات االجتماعية

 التعميـ اإلج ارم لم نيف كال نات. 
 الشركع  سرعة  ي  ناء المدارس الكا ية لتعميـ التعميـ اإلج ارم. 
 جعؿ التعميـ مشتركا  يف الجزائرييف كالفرنسييف. 
  الزيادة  ي معاهد الصحة مف مستشفيات كمستكصفات، ك ي أماكف اإلغاثة كالمطاعـ

نشاء  زانة  اصة لمعاطميف عف العمؿ  .الشع ية، كا 

 أع اء عف كؿ عمالة مف العمالت الجزائرية 5 ع كا 15    كقد حمؿ ك د المؤتمر كالمتككف مف 
. الثالث لمسفر لعر ها عمى حككمة الج هة الشع ية   اريس
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    كقد كاف كؿ مف الشيخ ع د الحميد ا ف  اديس كمحمد ال شير اإل راهيمي كالشيخ الطيب العق ي مف  
 يف أع اء الك د كممثميف عف جمعية العمماء المسمميف، إال أف  رنسا اشترطت مف جؿ مطالب المؤتمر التنازؿ 
التاـ عف قانكف األحكاؿ الش صية اإلسالمي لمحصكؿ عمى الجنسية الفرنسية، ك س ب تعند  رنسا  قد  شؿ هذا 
المؤتمر، إال أف الجمعية  ذلت جهكدها مف اجؿ تحسيف أك اع الجزائرييف كالد   أكثر  الد اع عف الش صية 

إف جمعية العمماء المسمميف لـ تشارؾ  ي المؤتمر : " اإلنسانية الجزائرية،  يقكؿ  ي ذلؾ محمد ال شير اإل راهيمي
المذككر، كلـ تكا ؽ عمى مطال ه إال مف اجؿ المحا ظة عمى الش صية اإلسالمية لمشعب الجزائرم، كاف تدمج 

مطال ها  ي حرية الديف اإلسالمي كالتعميـ العر ي كترسيـ المغة العر ية  ي مراحؿ التعميـ الم تمفة كتنظيـ الق اء 
 1.اإلسالمي كاستقالله عف الق اء الفرنسي

 

  

                                                             
 .105-100الشيخ ع د الحميد ا ف  اديس ،المرج  ص:را ح تركي 1
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موقف حزب الشعب   -4 

    لقد كاف لحزب الشعب أي ا مكاقؼ مف سياسة  رنسا، حيث كانت له مكاقؼ كطنية متعار ة حاممة 
لمشركع رؤية  جديدة لمستق ؿ مجتم  جزائرم جديد ي تدئ  تغيير المعنكية كالمادية لمجزائرييف كالى ما آلك اليه 
مف جراء السياسة الفرنسية ككذا مؤسسة لمستق ؿ الصراع م   رنسا  هدؼ التحرير النهائي ك التالي  ناء دكلة 

. كطنية

    أطر حزب الشعب األزمة  ي أ عاد شاممة تقـك عمى تنكير الرأم العاـ الشع ي  حقيقة المشكمة كين ئ 
. إلى  ركرة إيجاد مصكغ ينسجـ م  ما ي الشعب الجزائرم دكف تمييز اجتماعي اك عر ي

     قد أكد حزب الشعب  ي  يانه التأسيسي عمى عدـ ق كله عمى سياسات  رنسا الرامية لكؿ مف 
نما االستقالؿ . التنصير كاالندماج حيث أكد انه ال يق ؿ ال االندماج كال االنفصاؿ، كا 

كما جعؿ مف ق يت نشر التعميـ العر ي مف جممة اهتماماته كالتي ات ذ منها سالحا ككسيمة لد   
الحركة الكطنية إلى اإلماـ، كأي ا إثارة اهتماـ المكاطنيف  مقكمات الش صية الجزائرية ككجكب محا ظة عميها 

.  اعت ر الحزب كؿ مف سياسة اإلدماج كالتنصير كالتجنيس منا ية لمش صية الجزائرية

    كمف  يف ما طالب  ه الحزب  رنسا هك جعؿ المغة العر ية لغة رسمية  ي التعميـ الحككمي، كيعت ر 
الحزب مف ا رز المنظمات القكمية الجماهيرية كالتي تحدت  رنسا كسياستها، حيث طالب منذ تأسيسه  ي عاـ 

 1.ـ  استقالؿ الجزائر التاـ  ي نطاؽ ح ارتها العر ية اإلسالمية1937

    كقد أسس حزب الشعب  ي س يؿ ذلؾ العديد مف المدارس مف  ينها مدرسة الرشاد، اإلرشاد، الص اح 
.  الجزائر، كمدرسة القؿ  القؿ  سكيكدة، كمدرسة ال يض  كهراف ، كمدرسة سطيؼ  سطيؼ

    كما دعا الحزب إلى احتراـ األمة الجزائرية كتقاليدها كمقدساتها كما إليها مف حقكؽ أ رل، حيث 
ع ر عمى أف الشعب الجزائرم المتجانس لغة كدينا كتاري ا كالمرت ط  ئاته  مصير مشترؾ ال يمكنه  أم شيء 
مف األشكاؿ االندماج م  غيرهف  قد سعى إلى ك   الجزائر  ي طريؽ المستق ؿ النا ج الذم تمارس  يه 

. حريتها كسيادتها، كتسيطر عمى مقدراتها كتقيـ عالقات م  غيرها مف منطمؽ التحالؼ، ال مف منطمؽ ال  كع
                                                             

 .245-243المرج  السا ؽ،ص:را ح تركي  1
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 ال يمكف قانكنيا كال سياسيا كال تاري يا أف يتحقؽ االندماج  ي : "    كقد نص  ياف الحزب قائال 
". الجزائر

ال يمكف أف تعيش  ي   اء مغمؽ كاف تحررها الذاتي يد عها  قكة المنطؽ : "    كأكد عمى أف الشعكب
...". الى التحالؼ كالتعاكف م  غيرها لتحقيؽ أمنها ك ماف مصالحها كمف ثـ ت ادؿ المنا   االقتصادية الشاممة

كما نص  ياف الحزب عمى أف الجزائر يجب أف تككف تتمت   حريات ديمقراطية حيث يمكنها التمت   االستقالؿ 
اإلدارم كالسياسي كاالقتصادم الدا مي، كمف ثـ تندمج  كؿ حرية  ي النظاـ  حكض ال حر األ يض المتكسط ، 
ثـ  إف مطمب الجزائر األسمى هك االستقالؿ  معناا السياسي كأكد الحزب عمى  ركرة تمت  جمي  الجزائرييف 

.  الحرية دكف تمييز ك ركرة حماية ديمقراطية الجمي 

    لقد حمؿ  ياف حزب الشعب  يف طياته نكع مف الكعي كالن اؿ التحررم  استمهـ الحزب مف سياسته 
التراث الجزائرم كالركح الثكرية كالحداثة المعادية لمت مؼ االستعمارم  قد كانت له رؤية استعالئية حيث ر    دكر 

التحدم  ي كجه اآللة الفرنسية ك ي كجه سياساتها الهاد ة إلى دمج الجزائر أك الق اء عميها، كعمى كؿ ما قد 
ي عث  ها مف مظاهر كمقكمات لش صيتها  قد كاف اإلصالح االجتماعي الذم ت ناا س  ا مف أس اب   يقظة 

الجزائر كاستعدادا لما قامت  ه  ي ثكرتها مف معجزات،  الحزب يعت ر هك مف أشعؿ  تيؿ الثكرة كعجؿ  ها حيث 
انه لكالا لتأ ر اندالعها  اصة  عد إسراع الجماهير الغفيرة إليه كاحت اف أ كارا  عد القاء زعمائه لم طب 

المؤججة لحماس الجماهير، كالتي زادت مف جرأتهـ  د االستعمار  اصة تقؿ كنشر ا كارا مف  الؿ جريدة 
كمناشيرا كالتي  ثت  ي الجزائرييف الحماس الثكرم كالرغ ة  ي التغيير كنفض غ ار الذؿ كالسيطرة " حزب الشعب"

 1.كال  كع ما أ اد  النه ة  ائدة عظمى

كؿ هذا ترتب عمى الحزب المالحقة مف طرؼ  رنسا إال أف استمر  ي تنظيـ  الياا السرية ع ر القطر 
الجزائرم، ك عد أف جاءت الحرب العالمية الثانية كالتي صاح ها حؿ الحزب ، زاد تنظيـ حزب الشعب كزاد مف 

 2.الكعي السياسي كالحس التنظيمي لدل أ رادا

  

                                                             
 .66-62،ص2009الفكرالسياسي لثكرة التحرير الجزائرية،غرناطة لمنشر كالتكزي  ،الجزائر،:الصادؽ   كش 1
 .123المرج  السا ؽ،ص:محمد عمي د كز 2
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 خالصة  

     عد تعرض الجزائر لمهجمة االستعمارية عمدت  رنسا عمى محار ة المؤسسات الثقا ية كالدينية، 
كليس هذا األ ير  قط  ؿ حتى ما ينفؽ عمى هذا المؤسسات  الرغـ مف تعداد ككثرة هذا األ يرة، حيث أف 

المجتم  الجزائرم يعت ر مجتمعا يهتـ  العمـ كالتعميـ كيشجعه، كمنه  قد ق ت  رنسا عمى هذا المؤسسات الثقا ية 
سكاءا  تدميرها أك تحكيمها إلى ما يناسب تطمعاتها، أك إغالقها، مدعمة ذلؾ  جممة مف المراسيـ كقرارات، مس رة 

ألجؿ ذلؾ م تمؼ القادة العسكرييف  اعت ار أف هذا األ ير قد يهدد تكاجدها  الجزائر كيزعزع سيطرتها، كما 
عممت عمى محار ة المغة العر ية كالديف كالتاريخ  اعت ارهـ مف مقكمات األمة الجزائرية، حيث زعزعت المغة 

العر ية مف نفكس الجزائرييف كحار ت الديف اإلسالمي كعمدت عمى تنصير الجزائرييف كجندت ألجؿ ذلؾ أي ا 
العديد مف رجاؿ الديف كالقساكسة، كمنعت تدريس الجزائرييف التاريخ  اعت ارا أحد رمكز الدكلة الجزائرية، 

كمقكمات شع ها  ؿ كقاكمت تشكيهه كالق اء عميه، كمنه عممت  رنسا كؿ ما  ي كسعها لتأكيد سيطرتها عمى 
الجزائرييف، كا   اعها كالق اء عمى دكله اسمها الجزائر، إال أف جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف كاف لها 
مكقؼ مف كؿ هذا، حيث عممت  دكرها عمى إ شاؿ السياسة الفرنسية كمحار تها كالتصدم لها معتمدة  ي ذلؾ 

عادة  عثهما، كالعمؿ عمى تحرير الكطف  عمى أهـ محاكر كد اعها عمى الديف اإلسالمي كالمغة العر ية، كا 
. الجزائرم، حيث كاف لها الف ؿ الك ير  ي ذلؾ

    كما كاف الحزب الشعب مكقفا معار ا م  السياسة الفرنسية،  قد كانت له مكاقؼ كطنية حاممة 
لمشركع رؤية جديدة لمستق ؿ جديد لممجتم  الجزائرم، حيث سعى جاهدا إلحداث ثكرة تغييريه لما آؿ إليه 

. ساالجزائريكف مف حاؿ  عد كؿ ما قامت  ه  رف
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:  تمهيد

أف الق ية الجزائرية كالثكرة التحريرية ت ص كؿ الجزائرييف  م تمؼ  ئاتهـ ،  ما  يها الطم ة  ي الشؾ     
دراكا لم ادئ ثكرة أكؿ نك م ر  ـ، الكثيقة المرجعية كالتي كاف 1954هذا الفئة كالتي هي الفئة األكثر كعيا  كا 

ال د لها أف تحتكم  يف طياتها عمى المدلكؿ الجماعي كالكطني لعمؿ كؿ الجزائرييف  اصة   ك أف الهدؼ 
األساسي هك تحرير الكطف كتحقيؽ االستقالؿ الذم يمثؿ الحاجة الممحة كالطمكح العميؽ لكؿ الشعب 

 .الجزائرم، ما حتـ عمى الطم ة المساهمة الفعمية  ي الثكرة  ؿ كمنذ أيامها األكلى
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 :التحاق الطمبة الجزائريون بالثورة .1

  ال شؾ  ي أف الثكرة التحريرية  عد اندالعها شهدت التفا ا كتالحما شع يا حيث احت نها الشعب 
      1.الجزائرم  م تمؼ  ئاته، كقد كانت الفئة المثقفة  ما ت مه مف طم ة الجامعات

 2.. تالميذ الثانكيات ككذا طم ة جمعية  العمماء المسمميف كذا ك

  3.إال التحاؽ الطم ة الجزائرييف  الثكرة كاف  صفة جزئية كمحدكدة 

الخ أي ا ... كمحاكلة تركيزهـ عمى العمؿ الدعائي دا ؿ الجزائر ك ارجها  ي كؿ مف المدف كالقرل
 س ب محاكلة طم ة الجامعات الفرنسية التعريؼ  الق ية الجزائرية ك الثكرة كتأكيد عدالتها، ككذلؾ مف  الؿ 
محاكالت إيصاؿ صكرة ما يعانيه هذا الشعب الذم عانى الكيالت مف جراء السياسة الفرنسية كذلؾ العنؼ 

كاال طهاد كاإلرهاب الفظي  الذم يعيشه الجزائريكف كمحاكلة تك يح النزعة الكطنية لمثكرة الجزائرية، كذلؾ مف 
 4.أجؿ التأثير  ي الرأم العالمي ككسب تأييدا كنصرة الق ية الجزائرية

لقد التحؽ العديد مف الطم ة الجزائرييف  الثكرة التحريرية كذلؾ  ي أيامها األكلى أم  ق ؿ النداء الذم 
كجهته لهـ ج هة التحرير الكطني أيف انتقمكا مف مرحمة االلتحاؽ السرم  إلى االلتحاؽ كاالن ماـ العمني، كما أف 
العدد الكا د لمطم ة  ي مرحمة ما ق ؿ اندالع الثكرة جعؿ الثكرة التحريرية  ي حاجة  إليهـ ك ي حاجة إلى مهاراتهـ 
كمكاه هـ الفكرية كاألد ية  ي التنكيه،  قد عممت الثكرة منذ عامها األكؿ كمنذ األياـ األكلى مف اندالعها، عمى 
استيعاب العديد مف هاته الطاقة الفكرية كالعممية  اصة  ي العمؿ إلى جانب الجيش  ي الج اؿ ك ي مياديف 

حيث يصرح . أ رل كالدعاية كالتمكيف كتعميـ كتدريب الجنكد كغير ذلؾ مف مياديف حيكية لد   عجمة الثكرة قدما

                                                             
 .406، ص 2002الجزائر تحمؿ السالح، دار القص ة، الجزائر، :  سميماف الشيخ1
 .327ـ، ص 1956ـ، دار المعر ة، مصر، 1960 إلى 1830السياسة الفرنسية  ي الجزائر مف :  جالؿ يحي2
 .32ـ، ص 1994الحياة الركحية  ي الثكرة الجزائرية، منشكرات المتحؼ الكطني، الجزائر، :  محمد زركاؿ3
 .177، ص 2004، دار الهدل، الجزائر، 2مك كعات كق ايا مف تاريخ الجزائر كالعرب، ج:  يحي  كعزيز4
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 ي كتا ه السا ؽ الذكر  أنه كاف يعرؼ العديد مف الطم ة الذيف التحقكا  الثكرة " مصطفى هشماكم"المجاهد 
 1.كحممكا السالح منذ األياـ األكلى حيث يقكؿ  ي هذا  أف طم ة العر ية كاف لهـ دكر ك ير  ي ميداف التدريب

    حيث كاف لمطم ة كالتالميذ مكاقؼ مما كانت تقـك  ه  رنسا مف سمسالت عنؼ كقم  ممارسة  ي 
ـ، حيث ر عكا هنا الئحة تنديدية شديدة 1955 أكت 20الجزائر، كجرائـ مثمما قامت  ه كردة  عؿ لهجكمات 
 2.المهجة لمسمطات الفرنسية محذريف إياها مما تقـك  ه

ـ لمد اع عف الثكرة ، كالذم 1955الذم قامكا  تأسيسه  ي جكيمية -    كما ناه كا مف  الؿ اتحادهـ  
 مف  ه يقكمكف ما كؿ يعت ر كالذم الجزائرييف حؽ  ي الممارس القم  أساليب -ر طكا  ه مصيرهـ  مصير شع هـ

 3.مشركعا عمال كن اؿ كفاح

 رنسا مف عمميات قم        كما  اعفكا نداءاتهـ إلى الشعب الفرنسي راجيف إياا ترجيح عقمه  يما تقـك
. الخ...لـ ترحـ  ها ال األطفاؿ كال النساء، كعمميات التدمير التي لـ تسمـ منها ال القرل كال المدف كال المداشر

    كما كجه االتحاد نداءا لممثمي األمة الفرنسية عمى أف تعمؿ عمى إيقاؼ إراقة الدماء  ي الجزائر إال 
الذم أرادت أقمية مف مكت ة اإلدارم كالتي يقكدها " االتحاد العاـ لطم ة  رنسا"أف هذا لـ يمؽ تجاك ا، ما عدا 

.  االن ماـ إلى حممة االحتجاج  د الحربBARELLA" ك كريال " CHAPUIS" شا كم"

    كمنه  قد استفادت ج هة التحرير الكطني مف  عض الطم ة مف طم ة  رع الطب كالصيدلة كمقاتميف 
 ي صفك ها كذلؾ ممف انتقتهـ، كتثؽ  هـ، حيث ت مى أحمد طالب اإل راهيمي كالذم أص ح ع كا  ي الج هة 

،  "االتحاد العاـ لمطم ة المسمميف الجزائرييف"ـ، مت ميا عف منصب رئاسة االتحاد 1955منذ أكتك ر 

حيث ان رط  ي لجنة  يدرالية ج هة التحرير الكطني، ك مفه  ي رئاسة االتحاد مكلكدة  مهكاف، حيث لـ 
إذا  كاف ثـ  غط :"يقؼ أحمد طالب اإل راهيمي كزمالؤا مف الطم ة الجزائرييف مكقؼ المتفرج حيث يقكؿ  ي ذلؾ

                                                             
  ي الجزائر، المركز الكطني لمدراسات كال حث  ي الحركة الكطنية كثكرة أكؿ نك م ر 1954جذكر نك م ر :  مصطفى هشماكم1

 .176، دار هكمة، الجزائر، ص 1954
، ص 1995، منشكرات المتحؼ الكطني لممجاهد، الجزائر، 2، ط1962-1871الحركة الطال ية الجزائرية :  ع د اهلل حمادم2

57،58. 
 .11،26، ص 2002، 8: الطم ة الجزائريكف  ي مكاجهة االستعمار، لميف  اف، ع:   مجمة المصادر3
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الت امف معهـ 1مسمط عمى الطم ة  المسمميف الجزائرييف،  إنه صادر عمى معانات شع هـ  ؿ د عتهـ إلى 
إذا كانت تمؾ المفظة نعني المنا ميف  ي س يؿ : كمشاركته طمكحا ككفاحا  ميعمـ الجمي  أننا مصركف عمى القكؿ

كالشؾ  ي أف  ي هذا ".استفادة كرامتهـ، كحقهـ  ي الكجكد  كؿ المسمميف الجزائرييف، كالطم ة منهـ، هـ ثكار
 2.ال طاب الصريح لدليؿ عف مكقؼ الطم ة مف الثكرة كمناه تهـ لمسياسة الفرنسية كتعنتها

    كمف جهة أ رل كجه الطم ة الجزائريكف نداءا ممحا لممثمي األمة الفرنسية، حيث تجند أع اء إتحاد 
الطم ة العاـ لممسمميف الجزائرييف لممشاركة  ي حممة ت امنية م  الر اؽ المسجكنيف، ك د القم  كسمسمة الجرائـ 

 جانفي  اإل راب  يكما كاحدا عف 20التي صارت تمس حتى الطم ة كأع اء اإلتحاد، حيث انطمقت الحممة  ي 
الطعاـ كعف الدراسة حيث استجاب لهذا النداء قسـ ك ير مف األكر ييف  ي مدينة الجزائر    ك صادؽ هؤالء 

الم ر يف عمى الئحة تطالب  إطالؽ سراح المسجكنيف، ككذا   تح تحقيؽ حكؿ مقتؿ الطالب زدكر ك معاق ة 
مرتك ي هذا الجريمة  ي حقه، ككذا المطال ة  الكؼ عف أعماؿ العنؼ كأي ا المطال ة  االعتراؼ  األمة 

. الجزائرية

    كالشؾ  ي أف كؿ هذا كاف مجرد محاكالت  اشمة  اصة  عد انحياز الطم ة الفرنسييف إلى جانب 
 3.مكاقؼ  مدهـ 

    كمنه  إف عدـ تجاكب  رنسا م  كؿ تمؾ المطالب زاد مف التحاؽ الطم ة إلى الج اؿ حيث يقكؿ يحي 

قالت  ي الممتقى الثاني لكتا ة تاريخ الثكرة  قصر األمـ " مريـ  مميهكب" أف السيدة المحامية * 1  كعزيز
لر ما كهراف قد التحقكا  الج ؿ منذ    أف ال عض مف طم ة الثانكيات مف الجزائر كقسنطينة ك1984مام 10يـك 

. ـ أم ق ؿ إعالف اإل راب العاـ عف الدركس كاالمتحانات تم ية لنداء ج هة التحرير الكطني1956أ ريؿ 
                                                             

مكلكد  مهكاف هك  أحد الركاد المؤسسيف لإلتحاد العاـ لمطم ة المسمميف الجزائرييف حيث كاف أمينا عاما له، رئيسا له  مفا ألحمد *
ـ  القؿ  سكيكدة، التحؽ  القطاع الصحي لجيش 1926، كلد سنة 1948طالب اإل راهيمي، هك أحد طم ة كمية الطب  فرنسا سنة 

التحرير الكطني، كانت ب غداة االستقالؿ نائ ا لممجمس التأسيسي، كعيف ثاني كزير لإلعالـ  ي حككمة الجزائر المستقمة، كما شغؿ 
نداء الحؽ، شهادات تاري ية، دار هكمة، الجزائر : أي ا منصب رئيس مدير عاـ لشركة المالحة ال حرية، أنظر محمد ع اس

 .175، ص 2009
 معري ي، دار القص ة ، الجزائر، . كمي، ع.ـ حاج مسعكد أ: ـ، تر1962-،1880الن  ة الجزائرية الفرانكفكنية :  غي  ر يمي2

 .236، 232، 228، 227، ص 2007
 .58،59المرج  السا ؽ، ص :  ع د اهلل حمادم3
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    كليس هذا  حسب  ؿ راح الطم ة الجزائريكف ي ك كف  ي الجانب السياسي  عقدهـ لمؤتمر كاف  

ـ   اريس كعالجكا عدة ق ايا  يه كطال كا  استقالؿ 1956    مف ال ركرم عقدا، حيث عقد  ي مارس 
الجزائر، حيث أكدكا هنا مكقفهـ الجمي مف الثكرة التحريرية كالق ية الجزائرية كن اؿ الشعب الجزائرم المشركع، 
حيث طال كا  االستقالؿ دكنما أم شرط، كما طال كا الحككمة الفرنسية   فتح  اب المفاك ات م  ج هة التحرير 

 2.الكطني كممثؿ كحيد كشرعي لمق ية الجزائرية

    كما انظـ إلى الثكرة الجزائرية طم ة جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف، حيث ساندكها مساندة مطمقة 
كالتحقكا  ها  الرغـ مف معار ة ال عض لمعمؿ الثكرم كالعمؿ المسمح ك اعت ارهـ أنه م اطرة ك يرة كنكعا     مف 

 3.المغامرة المحفك ة  الم اطر

 نك م ر 15    كدعما لمثكرة الم اركة أعمف الشيخ محمد ال شير اإل راهيمي م اركته لها  أعمف ذلؾ  ي 
 أم  عد أياـ قالئؿ مف  اندالعها كما حث الشيخ العر ي الت سي االلتحاؽ  صفكؼ جيش التحرير الكطني 1954

 اعت ار هذا األ ير كاج ا مقدسا، كمف ال ركرم ت ميص الكطف مف االحتالؿ الفرنسي  قد جاءت تم ية الطم ة 
. لهذا النداء  اصة  عد تشجيعهـ  تمؾ  األ كار الثكرية

 

 4.ـ   رصة سائحة لفكرهـ الثكرم ذلؾ1954حيث كاف اندالع الثكرة  ي أكؿ نك م ر 

                                                                                                                                                                                                           
ـ  قرية الجعا رة   رج 1929 مام 27يحي  كعزيز هك أحد أع اء اتحاد الطم ة العاـ المسمميف الجزائرييف، المكلكد ب  *1

ـ، اشتغؿ  ي ميداف الصحا ة  ي إطار ج هة التحرير الكطني، حيث 1957 كعريريج، كاف طال ا  كمية اآلداب  جامعة القاهرة سنة 
نشر العديد مف المقاالت عف الثكرة التحريرية، كما اشترؾ  ي إذاعة حصص مف إذاعة صكت العرب عف  كفاح الشعب الجزائرم، 

ك عد االستقالؿ، عيف ع كا  ي لجنة التأليؼ المدرسي الكزارية، كتكمـ  ي العديد مف كت ه عف كفاح شعب الجزائر، أنظر يحي 
 .206،207، ص 2009، دار الغرب، الجزائر، 3ثكرات الجزائر  ي القرنيف التاس  عشر كالعشريف، ج:  كعزيز

 .14المرج  السا ؽ، ص :  را ح لكنيسي كآ ركف2
 .14المرج  السا ؽ، ص :  را ح لكنيسي كآ ركف3
، 2012ـ، ديكاف المط كعات الجامعية، 1962-1954المرج   ي تاريخ الثكرة الجزائرية كنصكصها األساسية ،:  ع د اهلل مقالتي4

 .28ص 
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    أي ا  ف ؿ تش   الطم ة  أ كار الشيخ ع د الحميد ا ف  اديس ك ثه لركح الثكرة  ي الجزائرييف حيث 
إف هذا األمة الجزائرية :" كاف دائما يعت ر  أف االستقالؿ حؽ ط يعي لكؿ الشعكب عمى األرض  يقكؿ  ي ذلؾ 

اإلسالمية ليست هي  رنسا، كال يمكف أف تككف  رنسا، كال تريد أف تصير  رنسا، كال تستطي  أف تصير  رنسا كلك 
 1".أرادت

 معمـ مف  ينهـ الشيخ العر ي 300    كما قامت جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف  تكجيه  ياف كقعه 
ـ كتدعكا  يه لاللتفاؼ  الثكرة كمساندتها 1954 مام 8الت سي، كما كقعه الشيخ محمد ال شير اإل راهيمي  ي 

 2.حيث كاف الطم ة  ي الصؼ األكؿ تم ية لهذا النداء، كالتحاقا  الثكرة التحريرية الم اركة

    كما ساند تالميذ المدارس الحرة التي قامت الجمعية   نائها الثكرة كالتفكا حكلها  م تمؼ مستكياتهـ، 
نجاح عممياتها العسكرية نجاحها كا   3.حيث ساعدكا زعماء الثكرة  الد    الثكرة كالعمؿ عمى استمرارها كا 

 نداءا إلى الشعب 1954 نك م ر 15حيث دعا ال شير اإل راهيمي ر قة الكرثالني مف القاهرة  ي 
 4".جاهدكا  ي س يؿ اهلل  أمكالكـ كأنفسكـ: "الجزائرم  أكممه مساندة الثكرة، حيث دعا إلى الجهاد كقاؿ  ي ذلؾ 

 م ى النداء كؿ مف طم ة المعاهد كطم ة معهد ع د الحميد  ف  اديس كلقد كانت جمعية العمماء المسمميف 
الجزائرييف مدرسة جهاد كتعميـ حيث كجه ع د الحميد  ف  اديس نداءا لمطم ة  ي إحدل  طا اته كالتي تقكؿ  يها 

  :

يا أ نائي إنكـ مق كلكف عمى  كض معركة شديدة مف اجؿ  دمة أمتكـ كاستعداد ألداء كاج اتكـ نحك "
 5".كطنكـ

                                                             
 177، ص 2010، دار هكمة، الجزائر، (ط.د)ق سات مف تاريخ الجزائر، :  إ راهيـ مياسي1
، ص 2010الجزائر  ي ظؿ المسيرة الن الية، تعريب محمد الشريؼ  ف دالي حسيف، منشكرات شالة، الجزائر، :  محمد يكسفي2

102. 
 .54، ص 2009، مك ـ لمنشر، الجزائر، 1956 إلى 1931جمعية العمماء المسمميف التاري ية ،مف : تركي عمامرةرا ح  3
 .313المرج  السا ؽ، ص :  عمار عمكرة4
تأثيرات الثكرة التحريرية الجزائرية عمى :  كمديرية المجاهديف، ثكرة التحرير الكطني م ادئ كأ الؽ54 جمعية أكؿ نك م ر 5

 .85كا عمي، دار الهدل الجزائر، ص ؽالمستكييف الدا مي كال ارجي، اج
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    حيث يعكد الف ؿ الك ير لمساندة طم ة جمعية العمماء المسمميف إلى ع د الحميد  ف  اديس  اعث 
عداد جيد لمثكرة كهك التعميـ  ي المدارس  1.األمة الجزائرية كصاحب الفكر الثكرم، كما يعكد إعداد هؤالء الطم ة كا 

 ي مساندة الطم ة الجزائرييف لمثكرة كالتحاقهـ  ها مف الكهمة " سعد اهلل أ ك القاسـ"    كيقكؿ الدكتكر 
أنه لكال أكلئؾ الفتية الذيف آمنكا  ر هـ ككطنهـ كككنكا أنفسهـ  ي ال فاء : "األكلى مف كاندالعها، كعدـ ترددهـ

 كانكا مف  ريجي حزب 1954كقرركا الثكرة ، لكانت الجزائر  دكف جمعية العمماء كريشة  ي مهب الريح سنة 
". الشعب ككـ منهـ مف مدارس جمعية العمماء

    حيث كاف ع د الحميد  ف  اديس يعد الش اب الجزائرم  كيح را لمثكرة كلالن ماـ إلى كؿ مف ج هة 
. كجيش التحرير الكطني

 2.    كلقد اعت ر الطم ة هنا أنفسهـ منا ميف  الدرجة األكلى ق ؿ أف يككنكا طم ة

 .    كمنه  قد كانت مساندة الطم ة الجزائرييف لمثكرة ناتجة عف ذلؾ التككيف الكاعي الكطني

 تأسيس االتحاد العام لمطمبة المسممين الجزائريين -2

    ال شؾ  ي أف  كرة تأسيس االتحاد يتمكف مف  الله  الطم ة الجزائرييف مف الد اع عمى حقكقهـ 
ـ  عد كاندالعها، تعكد إلى ذلؾ 1954كمصالحهـ ككذا عف ق ية شع هـ الم طهد كعف ثكرة أكؿ نك م ر 

التنظيـ الطال ي الذم تش عكا  أ كار كم ادئ الحركة الكطنية ، كمنه  قد ظهر كتأسس اتحاد الطم ة المسمميف 
 شماؿ إ ريقيا " جمعية العمماء المسمميف"الجزائرييف  عد أف كاف الطم ة الجزائريكف ينشطكف  ي إطاريف هما 

مف شماؿ إ ريقيا  فرنسا  جامعات تكلكز،  اريس، " جمعية الطم ة المسمميف"كانطالقا مف جامعة الجزائر أي ا 

                                                                                                                                                                                                           
، أنظر تركي را ح عمامرة، الشيخ ع د الحميد  ف  اديس  اعث النه ة 106، ص 1975، 4، س24 مجمة األصالة، ع 5

 .97اإلسالمية العر ية  ي الجزائر المعاصرة، مرج  سا ؽ، ص 
 .119، ص 2007، عالـ األ كار، الجزائر، 4مكاقؼ اإلماـ اإل راهيمي المغة العر ية  ي عهد االستعمار، ج: ع د الرزاؽ قسـك1
 كمي، .حاج مسعكد، ـ: ، دار القص ة، تر(خ.ط)، 1962-1930الطم ة الجزائريكف  ي الجامعة الفرنسية ،:  غي  ر يمي2
 .254، ص 2007 معري ي، .ع
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،   اريس، "اتحاد الطم ة الجزائريكف"ـ، 1954ـ ك1953كما أسس الجزائريكف اتحاديف  ي سنتي . الخ...مكن يمي
     1. تكلكز" اتحاد الطم ة الجزائرييف"ك 

 أشهر مف اندالع الثكرة  إيعاز 9ككاف ذلؾ  عد " االتحاد العاـ لمطم ة المسمميف الجزائرييف"كلقد تأسس 
مف ج هة التحرير الكطني حيث مف  الله تمكف الطم ة الجزائريكف مف تقديـ الدعـ الك ير لمثكرة كأي ا تمكنت 

 2.الج هة مف  سط نفكذها عمى م تمؼ  ئات الشعب الجزائرم الحت اف الثكرة كااللتفاؼ حكلها

    حيث صكت مكتب الجزائر  اإلجماع عمى الئحة كزعت  ي شكؿ منشكر عمى جمي  الطم ة سكاء 
المتكاجديف  الجزائر أك  فرنسا أك  ارجها يدعكنهـ إلى إنشاء منظمة كطنية تحمؿ اسـ االتحاد العاـ لمطم ة 

ـ مف أجؿ عقد مؤتمر 1955 أ ريؿ 7 ك 4، حيث عقدت ندكة تح يرية  ي (ugema)المسمميف الجزائرييف 
 3.تأسيسي لإلتحاد

    كقد ح ر هذا الندكة ممثمكف جزائريكف عف كؿ الجامعات  ي  رنسا، حيث انتهى هذا االجتماع 
 تأسيس منظمة االتحاد ،  إال أف حمؿ اتحاد الطم ة الجزائرييف لمفظة مسمميف لـ يمر عمى  ير كذلؾ لما تحممه 
الكممة مف دالالت دينية كح ارية كثقا ية كسياسية  اإلسالـ هك أحد أهـ مقكمات األمة الجزائرية، حيث جم ت 
هذا األ يرة جم ة كر  ا قاطعا مف طرؼ الطم ة الشيكعييف  ي  اريس  كتكلكز، حيث ر  كا كعار كا حمؿ 

االتحاد لهذا الكممة، حيث أقمقهـ هذا األمر أكثر ـ  ما أقمقهـ إنشاء اتحاد ي ـ الطم ة الجزائرييف كيكحدهـ                                              

إنه كاف مف الصعك ة  مكاف تمرير مثؿ هذا األ كار   اريس، حيث : " ك يقكؿ ع د السالـ  معيد  ي هذا 
كانت الدعكة األممية كاسعة  ي الحـر الجامعي، كقد اتهمنا  س ب تمسكنا  حرؼ الميـ تارة، ك الرجعية كتارة 

 4". العنصرية، كما إلى ذلؾ مف األكصاؼ التي تز ر  ها األد يات الشيكعية

                                                             
 .193-192، ص 2007، دار القص ة، الجزائر، (1962-1954)الثكرة الجزائرية ...نصر  ال ثمف:  محمد ع اس1
، أحمد  كمالي، 1996 المتحؼ الكطني لممجاهد، الجزائر، 3،س،4مجمة الدراسات التاري ية لممقاكمة كالثكرة، ع،:  الذاكرة2

 .1954/1956إستراتيجية الثكرة الجزائرية  ي مرحمتها األكلى 
. 68، ص 2002، الجزائر، Edition  ANEPالد مكماسية الجزائرية  يف األمس كاليـك كمحا رات أ رل ، :  صالح  ف الق ي3

 
 .89، المرج  السا ؽ، ص ....نداء الحؽ: محمد ع اس 4
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    كلقد سعى الطم ة الجزائريكف مف  الؿ تجسيدهـ كتأسيسهـ لالتحاد لتجسيد جممة مف األهداؼ 
:  كالم ادئ كالتي تتمثؿ  يما يمي

  ناء كتمة طال ية مكحدة  الصفكؼ م   تح اآل اؽ  لالن راط  انتشاؿ  اقي الطم ة مف التنظيمات الكطنية 
 .م  تجنب الصراعات كن ذ الحزازات التي عادة ما تمزؽ التنظيمات الطال ية كالجمعكية

  عادتها   إلى مكانتها التي كانت عميها إدراج المطال ة  استعادة المغة العر ية  ي أكلى مطالب االتحاد كا 
 ق ؿ االحتالؿ

  الد اع عف المصالح المادية كالمعنكية لمشرعية الطال ية  ي الجزائر، ك تح اآل اؽ لمت ادؿ الثقا ي كالفكرم
 .م  الدكؿ الصديقة ك اصة المجاكرة منها كتكنس ك المغرب كغيرها

 محار ة آ ات الجهؿ كاعت ارا كسيمة استعمارية. 
 نشر التعميـ  يف جمي  أ ناء الجزائر م  التحكـ الجيد  ي الطرؽ ال يداغكجية كمكاد التعميـ. 
  ر ط المدرسة  الكاق  الجزائرم كجعمها مدرسة كظيفية مساهمة  ي تككيف المغكم العر ي ،كالتككيف المغكم

 .السياسي
 سيككلكجية المتمثمة  ي عقد التفكؽ بر ط مصير الطم ة  مصير األمة الجزائرية لمكفاح إلزالة الحكاجز اؿ

 .التي غرستها الجامعة الفرنسية  ي نفسية الطم ة الجزائرييف إل عادا عف الكاق  ،كمعاناة كطنه
 إدماج االتحاد  ي معركة الثكرة  كريا كسياسيا كعسكريا. 

    لقد كاف االتحاد العاـ لمطم ة الجزائرييف مقسما إلى قسميف أساسييف كهما  دمة الق ية الجزائرية 
دا ميا  كسائؿ م تمفة سكاء منها المدنية أك العسكرية، كثانيها الن اؿ كالعمؿ عمى المستكل ال ارجي، كهذا 

الجانب يكتسي أهمية  الغة مقارنة  العمؿ الدا مي، كمف ثـ ك الرغـ مف   امة العمؿ رأل االتحاد ك ركرة رسـ 
هد يف إلنجاح العممية،  األكؿ هك إعداد اإلطارات كالفنييف ك المككنيف، كيعتمد ذلؾ عمى اإلكثار مف ال عثات 
الطال ية إلى الدراسة  ي ال ارج سكاء  ي أكر ا الشرقية أك الغر ية، كحتى إلى العالـ الجديد ككذلؾ جنكب شرؽ 
آسيا  ما  يها الصيف، م  متا عة كتعزيز اإلرساؿ الطال ي إلى ال الد العر ية ك صكصا إلى تكنس كالمغرب  عد 
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ارتفاع عدد الالجئيف إلى هاذيف ال مديف الشقيقيف، أما الثاني  ي  دمة عدالة الق ية الجزائرية، ككسب أنصارها 
  1. يف م تمؼ األكساط الطال ية كالنقا ية التي يتصؿ  ها الطم ة الجزائريكف

تأسيس االتحاد الطال ي الجزائرم كاف ال د لهـ مف الشركع  ي التح ير لمؤتمر تأسيسي لالتحاد  ك عد
ـ  قاعة 1955 جكيمية 4 ك8مف طرؼ لجنة دائمة كذلؾ ليكتسب ص غة شرعية، حيث انعقد  ي ما  يف 

حيث   حيث قدـ الطم ة  رنامجا لالتحاد أعمف عنه أحمد طالب اإل راهيمي  ي  طا ه اال تتاحي  التعا دية 
أيها الطم ة، لنا أف نكا ح  ي س يؿ تع ئة الطالب الجزائرييف مكا حة ك يرة لتذليؿ الصعك ات التي : "يقكؿ   

...". تعترض طريقنا

أيها الطالب المسممكف إننا نتألـ مف أعماؽ أركاحنا كنحف نشاهد ا طهاد االستعمار لمغتنا كاعت ارها "
كمغة أجن ية  ي  الدنا، كهي المحرؾ األساسي لح ارتنا، ك لف يهدأ لنا  اؿ إال عندما نرج  مكانتها الالئقة  ها 

". شرعا كقانكنا

    حيث  عدما دعا االتحاد إلى لـ شمؿ الطالب الجزائرييف عف طريؽ هذا االتحاد، دعا إلى العمؿ     
عمى إعطاء المغة العر ية مكانتها كك عها  ي إطارها الط يعي، أي ا دعا مشاركة االتحاد  ي الحياة السياسية 
لم الد مشاركة  عالة، حيث يقـك أحمد طالب اإل راهيمي أنه ال يمكف لمطم ة  أم حاؿ مف األحكاؿ التزاـ الحياد 

.  ي حيف الق ية ت صهـ،  هي جزء ال يتجزأ عف الشعب الجزائرم المكا ح كالمنا ؿ  ي س يؿ الحرية

    كقد تمت المصادقة عمى ال رنامج مف طرؼ المؤتمريف أيف تمت تكلية أحمد طالب اإل راهيمي رئاسة 
:  االتحاد، كقد تناكؿ ال رنامج ال طكط العري ة كالتي تتمثؿ  ي 

 .حؽ الجزائر  ي تقرير مصيرها

 .إ ساح المجاؿ لمطم ة الجزائرييف الحتالؿ المكانة التي ت كلها لهـ مستكاهـ الثقا ي

 .التأكيد  ي ال تاـ عمى تقدير كاحتراـ الثقا ة الفرنسية  اصة كاألكرك ية عامة 

                                                             
 .328المرج  السا ؽ، ص :  أحمد مريكش1
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التعهد لفرنسا  أف يككف الطم ة  دكرهـ همزة كصؿ  ي المستق ؿ لمح ارتيف العر ية اإلسالمية 
 .كالفرنسية األكرك ية ك ماف التزاكج التاري ي  يف الح اريتيف

    كالشؾ  ي أنه مف  الؿ  رنامج االتحاد كم ادئه كأهدا ه نمتمس ذلؾ الفكر الثكرم كالنشاط السياسي 
. لدل  ئة مساندة لمثكرة التحريرية كمساندة لها

    كقد تك ر االتحاد  عمى مكاتب  رعية  ي كؿ الجامعات التي يدرس  ها الطم ة الجزائريكف  ي ذلؾ 
. الكقت، كقد كانت  اريس هي المقر الرئيسي لإلتحاد كلم تمؼ مؤتمراته كاجتماعاته

حيث ا تير مقر االتحاد   اريس حسب ما يقكله  ف الق ي ألف أغمب الطم ة الجزائرييف كانكا  فرنسا، 
. أي ا لسهكلة العمؿ كالنشاط الطال ي  ي  اريس، ككذلؾ  عض الحريات التي كانت مقدمة  ي الجزائر

    أما  يما ي ص األسس التنظيمية لإلتحاد  قد  صص له طم ته مؤتمرا كهيئة عميا الت اذ تمؾ 
اإلجراءات لميكانيزمات العمؿ الطال ي كدراسة اآل اؽ التي تتالءـ كطرحاته،   ال عف المجنة المديرة لممؤتمر 

كالتي تشرؼ عمى تك ير المناخ المالئـ النجازا، ثـ المجمس  التنفيذم المنت ب الذم يتكلى التط يؽ الميداني لكؿ 
اإلجراءات كالقرارات التي يصادؽ عميها المؤتمر، كقد أسندت رئاسة مكتب اإلتحاد الجزائرم إلى  ف يحي  ر قة 

... عمارة رشيد كصا ر كغيرهـ: مجمكعة مف زمالئه أمثاؿ

:      كمف الركاد المؤسسيف لإلتحاد ك ركعه نذكر

 .محمد  ف يحي

 .ع د الحميد مهرم

 .الجنيدم  ميفة

 .يحي  كعزيز

 .ال شير كيسيس

 .نكر ع د القادر
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 .منكر ع د القادر

 .عمي جغاب

 .منكر مركج

 .مسعكد آيت شعالؿ

 .ع د الرحمف شريط

 .قاسـ مكلكد

 .الطاهر العمراكم

 .عيسى  ك ياؼ

 .قاسمي ع د القادر

 .زع كب إ راهيـ

 .مصطفى  كزياف

 .احمد طالب اإل راهيمي

 .عيسى مسعكدم

 .شاللي ع د القادر

 .صالحي أرزقي

. ع د الحميد  ف هدكقة

 . مقاسـ سعد اهلل

 .محمد  راح
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 1.ال شير ايزمراف

 موقف فرنسا وردة فعمها .2

     الرغـ مف أف الثكرة الجزائرية ثكرة ت ص كؿ الجزائرييف  م تمؼ  ئاتهـ، ك الرغـ مف ان ماـ الطم ة     
إليها كمساندتها ،سكاء الطم ة المتكاجديف  الجامعات   فرنسا أك  الجزائر، أك طم ة المعاهد كطم ة جمعية العمماء 
المسمميف الجزائرييف ، إال أف  رنسا كاف لها مكقؼ مف هذا الدعـ كمف هذا المساندة كالتي  الرغـ مف أنها جاءت 

 طريقة جزئية  س ب الظركؼ التي س ؽ لنا ذكرها، حيث أنه  عدما صار جميا  مساندة الطم ة لمثكرة الجزائرية 
ككذا اعت ارها لكؿ ما يقـك  ه الشعب الجزائرم مف كفاح كن اؿ عمال مشركعا كمطال ة الطم ة  استقالؿ الجزائر 
 صريح الع ارة، قاـ الطم ة الفرنسيكف  مقاطعة الطم ة الجزائرييف  كقاـ اتحاد الطم ة الفرنسييف  قط  عالقاته م  

االتحاد العاـ لمطم ة المسمميف الجزائرييف، حيث يقكؿ  ي هذا الشأف  معيد ع د السالـ، احد الركاد المؤسسيف 
إف اتحاد الطم ة الفرنسييف كاف يعت رنا منظمة محمية ت رأ مف اتحادنا  عد هذا المكاقؼ الج هكية "لإلتحاد 

 2".الصريحة كأ ذ يحار ها

    كما زادت  رنسا مف عمميات تنكيمها  الشعب الجزائرم كا طهادا، ككذا التنكيؿ  الطم ة ك أع اء 
 3.االتحاد حيث اتهمت االتحاد  تآمرا عمى  رنسا

    كما حاكؿ الفرنسيكف كأي ا الطم ة الفرنسيكف التأثير  ي الطم ة مف أجؿ أف يت مكا عمى الثكرة كعف 
 4.مساندتهـ لها، حيث تعرض الطم ة كالتالميذ لمعديد مف الم ايقات

    كقامت  رنسا  إدانة المكاقؼ الكطنية لالتحاد العاـ، حيث أف هذا األمر زاد مف القطيعة  يف الطم ة 
 إصدار قرار إقصاء  رص العمؿ أماـ الطم ة " رك ير الككست"الجزائرييف كالفرنسييف  اصة  عد ما قاـ  ه 

 5.الجزائرييف المسمميف

                                                             
 .328المرج  السا ؽ، ص :  أحمد مريكش1
 .89المرج  السا ؽ، ص :  محمد ع اس2
 .28المرج  السا ؽ، ص :  عمار هالؿ 3
 .178مك كعات كق ايا، المرج  السا ؽ، ص :  يحي  كعزيز4
 .61المرج  السا ؽ، ص :  ع د اهلل حمادم5
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 أحداث دمكية عنصرية حيث لـ يرحـ  يها الطم ة كال التالميذ، حيث قاـ " مكسركف"    كما قاـ 
 1. ا طهادهـ أينما كانكا كمتا عتهـ  ي م تمؼ المدف الفرنسية

     ؿ قامت  رنسا  متا عة حتى كؿ مف يساند الق ية الجزائرية مثؿ األستاذ مندكز المتعاطؼ م  
الجزائرييف كالذم أراد الطم ة الفرنسييف ذ حه  ي الجامعة   س ب نشر لمجمكعة مف المقاالت  ي جريدة  

كالتي تحتكم عمى تصريحات ع اف رم اف مكجهة إلى " consciences maghrebes " " ال مائر المغار ية"
 يير مانديس  رانس، حيث  قاـ األستاذ مندكز  تكجيه نس ة  اسـ المقاكمة الجزائرية إلى الشعب الفرنسي عمنا 

ـ،  كؽ منصة  قاعة التعا دية   اريس، حيث أراد الطم ة الفرنسييف ذ ح هذا األستاذ  ي 1956 جانفي 28 ي 
  يفرم مف هذا السنة كرأينا 6لقد عشنا  ي : "الحي الجامعي، حيث يقكؿ  ي هذا الشأف ع د الرحمف  طاطا 

كيؼ قرر الطم ة الفرنسيكف  ي الجزائر ذ ح الدكتكر مندكز، كهك أستاذ جامعي  جامعة الجزائر العاصمة، كما 
...". رأينا كيؼ ذ حكا إ كاننا المقيميف  الحي الجامعي

. كمنه  إف  رنسا لـ ترحـ أحد حيث قامت  ذ ح  حتى الطم ة ككؿ مف يساند الثكرة الجزائرية

    حتى صار الطم ة هد ا لقكات القم   ت اعفت سمسمة االعتقاالت  ي صفك هـ، حيث قامت  رنسا 
 2".محمد لكنيس" قتؿ حتى نائب رئيس االتحاد 

     قامت  رنسا  مالحقة أع اء االتحاد كاغتياؿ ال عض مف عناصرا  تهمة التآمر عمى السياسة 
محمد رشيد " الفرنسية كعمى التآمر عمى التمرد كالعصياف كالتشجي  عمى حمؿ السالح كما  عمت م  الطالب 

 ديسم ر  حجة تكزيعه لمناشير تحري ية تهدد  المكت 7حيث ألقت الشرطة الفرنسية الق ض عميه  ي " عمارة
الجزائرييف الذيف تحدثهـ أنفسهـ  المشاركة  ي االنت ا ات التشريعية التي ستقاـ  ي الثاني مف شهر جانفي، أي ا 

                                                             
 .179 يحي  كعزيز،مك كعات ك ق ايا،المرج  السا ؽ،ص1
محمد  ك ياؼ، دار :، تر1962-1954الكالية السا عة، حرب ج هة التحرير الكطني دا ؿ التراب الفرنسي ،:  عمي هاركف2

 .96، ص 2007القص ة ،الجزائر، 
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 نك م ر 6قتؿ الطالب  مقاسـ زدكر كالذم كجدت جثته  القرب مف الجزائر  عد أف اعتقمته الشرطة الفرنسية  ي 
 1.كما قامت الشرطة الفرنسية   قتؿ الدكتكر زرجب كالذم تك ي  س ب تعر ه لمتعذيب الشديد.   كهراف1955

    حيث قامت  رنسا  كؿ هذا اعت ارا منها أف الشعب الجزائرم المكا ح كالمنا ؿ  ي س يؿ الحرية كأف 
الثكار الجزائرييف ليسكا إال مجرميف كمتمرديف ك التالي  إف كؿ مف يساندهـ كيدعمهـ ليس إال  مجرما كمتمردا 

. مثمهـ

    كما قامت  رنسا  إيقاؼ عدد مف الطم ة  عد اإلعالف عف نتائج المؤتمر الثاني لالتحاد، حيث قامت 
 2. تعذي هـ  ي  اريس  اصة  عد مطال تهـ  االستقالؿ كالتأكيد عميه

    كمنه  إف كؿ هذا كدكف أدنى شؾ لدليؿ عمى ان ماـ الطم ة الفعمي لمثكرة الجزائرية كمساندته لها، 
 اعت ارهـ  ئة ال تتجزأ عف الشعب الجزائرم،  اصة  ك هـ  ي المجاؿ السياسي كتأكيدهـ عمى المطال ة 
 استقالؿ الجزائر كالمطال ة  ذلؾ، حيث أف استقالؿ الجزائر هك أحد أسمى م ادئ كأهداؼ ثكرة أكؿ نك م ر 

ـ كهذا ما تؤكدا الكممة األ يرة التي ألقاها الرئيس  مسيتي  ي المؤتمر الثاني ك ي اال تتاـ حيث قاؿ  أف 1954
 3.الق ية هي ق ية حرية كسيادة

 

 

 

 

                                                             
 230الطم ة الجزائريكف ، المرج  السا ؽ، ص :  غي  ر يمي1
 .183، ص 2007ـ، دار الهدل، الجزائر، 1954محطات حاسمة  ي ثكرة أكؿ نك م ر :   عمار مالح2
 .179مك كعات كق ايا، المرج  السا ؽ، ص :  يحي  كعزيز3
. 235،236المرج  السا ؽ، ص :  غي  ر يمي4
*le monde-3-4-1956. 
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خالصة 

    تعت ر الثكرة الجزائرية مف الثكرات التي تتميز  تالحمها الشع ي ك مساندة م تمؼ  ئات المجتم  لها، 
حيث كانت  ئة الطم ة مف أ رز الفئات المساندة لمثكرة  ما تشمؿ مف طم ة جامعات كمعاهد، كتالميذ ثانكيات، 

حيث أنه  الرغـ مف هذا المساندة كهذا االن ماـ الذم كاف  صفة جزئية كمحدكدة ، كذلؾ لعدة أس اب كظركؼ، 
إال أنهـ دا عكا عف الثكرة كعف الشعب الجزائرم المنا ؿ كالمكا ح، كما ترتب عف هذا اال طهاد السمطات 

. الفرنسية لهـ كمحار تهـ أينما كجدكا

كالذم جعمكا مف أكلى م ادئه " االتحاد العاـ لمطم ة المسمميف الجزائرييف"    إال أنهـ  تأسيسهـ التحاد 
كأهدا ه الد اع عف الق ية الجزائرية كالثكرة التحريرية حيث ر طكا مصيرهـ  مصير شع هـ المكا ح، كما تصدكا 
لمسياسة الفرنسية ككؿ ادعاءات  رنسية المشكهة لمثكرة، ما استمـز مف  رنسا محار تهـ كا طهادهـ،  الرغـ مف 
دعمهـ لمثكرة الجزائرية كاج ا مقدسا، كالق ية الجزائرية ت صهـ، حيث كاف لفرنسا مكقؼ مف كؿ هذا كردكد 

. أ عاؿ

 

 



 
 

 

 .التحاق الطمبة الرسمي بالثورة ودعمها: الفصل الثاني

تمهيد  

 .1956 مام 19إ راب  .1
 .دعـ الطم ة السياسي كالعسكرم لج هة كجيش التحرير الكطني .2
 مكقؼ  رنسا كردة  عمها .3

 خالصة
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      التحاق الطلبة الرسمي بالثورة ودعمها  لثانيا الفصل
تمهيد  

الشؾ  ي أف عزيمة الطم ة لف تنقص  عد محار ة السمطات الفرنسية لهـ، حيث أف نشاطهـ استمر     
 الرغـ مف كؿ الممارسات  الفرنسية كالمتا عة لهـ  اصة  عد ما حققكا مف زيادة قكة كتأجج الثكرة كنجاحها   
سماع صكتها ك التالي كسب نصرة دكلية لها، كدعـ عالمي   عد مساندة الطم ة كدعـ كؿ مف ج هة كجيش  كا 

 إعالميا 1958 ي سنة   التحرير الكطني كاف ال د لهـ  مف دعـ الثكرة  اصة  عد حؿ  رنسا التحادهـ
 .كد مكماسيا مف  الؿ م تمؼ المؤتمرات المنعقدة كالمزم  عقدها
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      التحاق الطلبة الرسمي بالثورة ودعمها  لثانيا الفصل
 م1956 ماي 19إضراب .1

منه الطم ة الجزائرييف مف ا طهاد كعنؼ مف طرؼ السمطات الفرنسية ل الشؾ  ي أف كؿ ما عاف    
كسمسالت االعتقاالت كاالغتياالت كالتي مست أ راد طم ة اإلتحاد، كتسميط م تمؼ صنكؼ التعذيب عميهـ، كمف 

اهب السجكف، كاغتياؿ  مقاسـ زدكر ككذلؾ الدكتكر  ف زرجب، كحرؽ األخ اإل راهيمي  معهد م ي غ ثـ رميهـ
 جاية كهك حي  ي قريته مف طرؼ الجيش الفرنسي األمر الذم يعني تعنت  رنسا، كعدـ جدكل كؿ ما طالب  ه 

 ي حؽ شع ها المكا ح، حيث   طم ة االتحاد كالمتمثمة  ي المطال ة  استقالؿ الجزائر كالكؼ عف كؿ ما يمارس 
هذا اإل راب الذم جاء  عف االمتحانات  كاف ال د لمطم ة مف إعالف إ راب ال محدكد عف الدراسة كاالمتناع

 1 . شهرا15 إيجاز مف ج هة التحرير الكطني  عد تفكير كتح ير داـ 

كمنه  قد جاء يـك تجسيد هذا القرار الحاسـ كالذم  حى  يه الطم ة  مستق مهـ الدراسي ك حياتهـ     
    العممية عمى اعت ار أف كؿ ما قد ينالكا مف شهادات  ي الكقت الذم يعاني  يه شع هـ األمريف مف جراء كؿ 

 اصة م  تعنت . ما يمارس  ي حقهـ مف تعذيب كتقتيؿ كا طهاد لف يككف له معنى كال  ائدة كال مستق ؿ  
الطم ة الفرنسييف كتأييدهـ لسياسة  رنسا االستعمارية  ي الجزائر كالذم زاد مف تدهكر كسكء العالقات  ينهـ ك يف 

لقد : "الذم يقكؿ.  كهذا  شهادة الطالب ع د الرحماف  طاطا2الطم ة الجزائرييف سكاء  ي  رنسا أك  ي الجزائر
ـ، كرأينا كيؼ قرر الطالب الفرنسيكف  ي الجزائر ذ ح األستاذ مندكز كهك 1956  يفرم مف سنة 6عشنا يـك 

 3...".أستاذ جامعي  جامعة الجزائر العاصمة، كما رأينا أي ا كيؼ ذ حكا إ كاننا المقيميف  الحي الجامعي

    كمف هنا جاء إعالف اإل راب كالذم يعني االن ماـ الرسمي لمثكرة التحريرية، كتف يؿ الطم ة 
مقاسمة الشعب الجزائرم المنا ؿ  ي س يؿ الحرية كفاحه كمعاناته، كتف يؿ المكت كاالستشهاد  ي س يؿ 

الكطف كذلؾ  عد اجتماع الطالب الجزائرييف كالتصكيت  اإلجماع عمى هذا النداء التاري ي، ك عد دراسة كنقاش 
. ك ير كشامؿ لم تمؼ جكانب اإل راب كآثارا

                                                             
. 187، 186  ص المرج  السا ؽ،:  راهيـ مياسي1
 .52، المرج  السا ؽ، ص 3نشاط الطم ة الجزائرييف، ط:  عمار هالؿ2
 .51.،32،34 المرج  السا ؽ، ص 2نشاط الطم ة الجزائرييف ط:   عمار هالؿ3
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 تأكيدا لمحككمة الفرنسية  أف مف تنعتهـ  ال ارجيف عف القانكف يح كف  ثقة      كؿ هذا لـ يكف سكل

. تستحؽ كؿ هذا الت حيات. كؿ  ئات الشعب الجزائرم ك أف الق ية التي يمكت ألجمها  المئات يكميا

 مام ع ر الحي الجامعي كأ مغكا زمالئهـ  القرار التاري ي، 19    كمنه  قد تسرب الطالب  ي ليمة 
ك ي الص اح ال اكر ا تقد أع اء مكتب الفرع الطال ي لمدينة الجزائر كالتحقكا  صفكؼ جيش كج هة التحرير 

الكطني، ليؤكدكا ان مامهـ كمساندتهـ لمثكرة  عد أف س قهـ إلى ذلؾ ممف ت مكا عف مدرجات الجامعات كمقاعد  
المعاهد كالثانكيات، حيث أنه لـ يمب هذا اإل راب  قط طم ة الجامعات  ؿ كحتى طالب المرحمة الثانكية 

 1.التي أكجدها االستعمار الفرنسي  ي الجزائر" التكميميات ال اصة"كتالميذ 

.     كما رجح كفة الطم ة الداعيف   إلى اإل راب الطالب رشيد عمارة طالب الثانكم، مريـ  مميهكب

    كما صكتت كؿ الفركع الطال ية لالتحاد عمى قرار اإل راب عف الدراسة كاالمتناع عف االمتحانات، 
كما شارؾ  ي هذا اإل راب المن رطيف     ي سمؾ الجمعية الشع ية . ما عدا الفرع الطال ي  مدينة تكلكز  فرنسا

الطال ية اإلسالمية كالتي ت ـ طم ة الثانكيات كالمعاهد حيث استجا كا لمنداء، كالتحقكا  كؿ مف ج هة كجيش 
 2.التحرير الكطني

     الرغـ مف كجكد  عض الطم ة الذيف ترددكا عف ترؾ مقاعد الدراسة كترؾ المعاهد كالجامعات كأجركا 
امتحاناتهـ،  الرغـ مف تهديد ج هة التحرير الكطني لهـ، حيث هددت كؿ مف تسكؿ له نفسه عدـ تم ية نداء هذا 
اإل راب هذا األمر أم امتناع الطم ة كعدـ تم يتهـ  لمنداء ال شؾ كأف لفرنسا يد  يه حيث منحت ل عض الطم ة 

غرائهـ،  اإل ا ة إلى قيامها  ترقية  عض األهالي " دكائر إدارية مت صصة"مناصب إدارية  ي  لمعمؿ كأعكاف كا 
                        3.المكظفيف  ي  رنسا، كالسماح ل ع هـ  الد كؿ  ي المسا قات الكظيفية

                                                             
 .91المرج  السا ؽ، ص :  صالح  ف الق ي1
 .35،51المرج  السا ؽ، ص :  عمار هالؿ2
 .182، المرج  السا ؽ، ص 2مك كعات كق ايا ، ج:  يحي  كعزيز3
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إال أف طم ة االتحاد كانكا  ي كؿ مرة يشجعكف مكاصمة تجسيد قرار اإل راب كالت مي عف الدراسة 

ـ، أم  عد     أياـ مف إعالف اإل راب التشجي  عمى 1956 مام 25كاالمتناع عف الدركس، حيث قامكا  ي 
 1.هذا األمر كالمكاصمة كالم ي  يه

 أكتك ر 20    كما قاـ الطم ة الجزائريكف   قط  عالقتهـ  االتحاد الكطني لمطالب الفرنسييف  ي 
ـ، كالذم سعى طم ته جاهديف  ي التأثير عمى الطم ة الجزائرييف، مف أجؿ العدكؿ عف قرارهـ كا  عادهـ 1956

. عف الثكرة

    كال شؾ  ي أف  ير دليؿ عمى ر ض الطم ة ت ميهـ عف ق ية شع يهـ هك ان فاض نس ة تسجيالت 
ـ ككذا ان فاض هذا النس ة    ي 1957-1956الطالب الجزائرييف  الجامعات الفرنسية  الؿ السنة الجامعية 

 طالب لـ 684جامعات الجزائر حيث تعترؼ  هذا األمر إدارة االحتالؿ نفسها، حيث أشارت إلى  أف مف  يف 
 2.  قط، حيث أف هؤالء الذيف سجمكا لمدراسة لـ يتا عكا دركسهـ150يسجؿ سكل 

ـ كالذم تـ  نجاح ك ير عظيـ األثر عمى الثكرة التحريرية،        1956 مام 19    لقد كاف إل راب 
كعمى مسارها حيث يعت ر أهـ انجاز سياسي قامت  ه الج هة  الؿ السنة حيث تأكد  ه التمسؾ االجماعي 
 جيش التحرير الكطني ك الجهاز السياسي المقا ؿ له أم ج هة التحرير الكطني، ك ذلؾ أث ت  طالف النظرية 

الفرنسية التي تزعـ   أف  الثكار قمة أك جماعة  مف الش اب الطائش  كما أث ت الن ج السياسي لمشعب الجزائرم 
كالذم لف يهدأ إال  عد استفادة حرية الديمقراطية كما أف  ف ؿ إعالف هذا اإل راب كتجسيدا أ فى طا   جديد 
لمثكرة كهك طا   الشع ية كالقكمية حيث شاركت كؿ الفئات   ي الثكرة كاحت انها،  ؿ كعممت هذا الشريحة  ئة 

 3.كغيرهـ.............الطم ة عمى تع ئة غيرهـ مف شرائح المجتم  الجزائر   مف  الحيف كعماؿ كتجار

:  كنذكر مف أسماء  عض الطم ة الفاعميف  ي الثكرة ما يمي

    ع د الرحماف طالب، كالذم حكـ عميه  اإلعداـ  المقصمة، رشيد عمارة، عالكة  عطكش، طاهر  ف 
المهيدم، مريـ  كعتكرة، شريؼ  مقاسـ، محمد  ك رك ة، العقيد  كمديف  كدغف ،العقيد لطفي طيب  رحات، محمد 

 حيحي المكي، ع د القادر ككسيـ،  شير  ف ناصر، رشيد  محسف، ع د القادر  ف العر ي، م،الصديؽ  ف يح
                                                             

 .18،186المرج  السا ؽ، ص : إ راهيـ مياسي1
 .45،42،35المرج  السا ؽ، ص :  عمار هالؿ2
راشد الراكم، الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة، : ع د الرحماف صد ي أ ك طالب، مر: ثكرة الجزائر، تر:  جكاف صمي ي3
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50 
 

      التحاق الطلبة الرسمي بالثورة ودعمها  لثانيا الفصل
، ع د الحميد مهرم، ع د السالـ  معيد، أحمد طالب (الرائد شع اف)كريدة كلد  ميفة، محمد  ميستي، احمد تكاتي 

، العياشي  ياكر ع د العزيز  كتفميقة ، (سي حساف)اإل راهيمي، لميف  اف، ع د الرزاؽ  كحارة، يكسؼ ال طيب 
ع د الكاحد  ف ع د الرحماف مياسي، صالح  ف الق ي، مسعكد آيت شعالؿ، محمد منصكر، أميف  ف عيسى، 

 1.مكلكد  مهكاف، ع د الحؽ تراح، كغيرهـ مف ر قاء الن اؿ

 : دعم الطمبة السياسي والعسكري لجبهة وجيش التحرير الوطني. 2

    ال شؾ  ي أف مشركع  اتحاد الطم ة المسمميف الجزائرييف كجممة م ادئه كأهدا ه متالئمة م  غايات 
ج هة التحرير الكطني، حيث أنه  الرغـ مف دعـ كالتحاؽ م تمؼ اتجاهات الطيؼ السياسي الطال ي  ج هة 

التحرير الكطني كجيشه  كر إعالنها حيث   أف هذا يعكد إلى  ترة االن راط  ي ج هة التحرير الكطني  األمر 
الهيف، كذلؾ  س ب مستمزمات الن اؿ السرم  صفة  ردية، كك ؽ هيكمة صارمة،  إال أف الطم ة  ان رطكا  ي 
صفكؼ ج هة التحرير الكطني كلك أف هذا جاء متأ را  فعؿ كؿ ذلؾ اال طهاد كمجمؿ عمميات القم  كالعنؼ 
 ي الجزائر، إال أف عممية ان كاء االتحاد أك الطم ة تحت إمرة ج هة التحرير الكطني جاء  تدرج، حيث كاف  ي 

ال داية استجا ة ألكامر الج هة   صكص اإل راب كالذم مف  الله تحكؿ هذا االتحاد إلى كحدة قتالية تا عة 
لمج هة كذلؾ مف  الؿ تحكؿ جمكع الطم ة رهف إشارة الثكرة ، سكاءا مف  الؿ التنظيمات أك االلتحاؽ  الج اؿ 
تقكية لمج هة كتدعيمها لصفك ها  الطم ة ك  كفاءتهـ كمنه  إف االن راط  ي ج هة التحرير الكطني كاف تنظيما 

 2.سريا كمزدكجا أم  يف المهاـ العادية دا ؿ االتحاد ك يف الصعكد إلى الج اؿ كااللتحاؽ  المجاهديف

   حيث كاف  ي الجزائر الفرع الطال ي التا   لحركة انتصار الحريات الديمقراطية كاف تكاقا لم ركج       
م  الشعب المكا ح كالذم صعد إلى  الج اؿ لمكفاح إلى جانب إ كانهـ، حيث ان رط طم ة هذا الفرع       ي 
تنظيـ ج هة التحرير الكطني،  عد إسناد قيادة مدينة الجزائر لع اف رم اف قاـ  كرا  م ادرات دعائية تمثمت  ي 

. تكزي  مناشير سرية  ي أ ريؿ كذلؾ عف قناعات الفكر السياسي كال ركرة لتكجيه العمؿ المسمح

    حيث قاـ رشيد عمارة كهك أكؿ رئيس لمطم ة دا ؿ تنظيـ ج هة التحرير الكطني،  قاـ  تجنيد الطم ة 
كتالميذ التعميـ الثانكم كقد ساهـ هؤالء  ي كؿ مف نقؿ األسمحة كالمنشكرات ككذا األمكاؿ حيث كانكا أداة كصؿ 

                                                             
 .188،187المرج  السا ؽ، ص :  إ راهيـ مياسي1
. 256المرج  السا ؽ، ص :  غي  ر يمي2
. bugeaudرشيد عمارة كاف طا ا  ي كمية اآلداب ككاف يعمؿ  ي ذات الكقت مراق ا تر كيا  ي ثانكية *
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 ديسم ر 7  أداة كصؿ  يف القيادة السياسية كالفرؽ المسمحة إلى أف ألقي عميه الق ض  ي* كما كاف رشيد عمارة

ـ، كمنه  قد شكؿ طم ة  االتحاد العاـ لمطم ة المسمميف الجزائرييف كحدة قتالية  ي صفكؼ الج هة، حيث 1955
ـ أص ح االتحاد تحت إمرة ج هة التحرير الكطني، كجيشه  كتكزع هنا الطم ة إلى 1956 مام 19 عد إ راب 

قسميف قسـ  ي الج اؿ م  ر قاء الن اؿ كالهياكؿ الح رية لمتنظيـ كذلؾ أي ا  س ب سعي الج هة إلى ترقية 
كامؿ التنظيـ السياسي كاإلدارم المجسد لمفهـك الج هة، كقد كاف تكزي  الطم ة حسب  ركع مؤتمر الصكماـ، 

 الفرع العسكرم جيش التحرير الكطني، كالفرع السياسي اإلدارم، ج هة التحرير الكطني، ثـ  رع العالقات 
كاالست  ارات، حيث كاف تكزي  الطالب حسب هذا التقسيـ أك هذا الفركع، ك ما أف الطم ة األكثر اقتناعا  الق ية  

الجزائرية،  كانكا األكثر أهمية لمقياـ  تمؾ المهاـ األساسية ك ال صكص  ي جيش التحرير الكطني كصناعة 
. األسمحة كالمتفجرات أي ا إلى جانب مجاؿ االتصاالت

    كلقد كانت ج هة التحرير الكطني تقـك   نشاطات  ي كؿ مكاف مف التراب الجزائرم ك  ي أشكاؿ 
. م تمفة، كهكذا تكزع الطم ة كالتالميذ  ي الج اؿ ك ي م تمؼ كاليات الجزائر

    كقد قاـ  ف  دة ، نظرا لككنه كاف طال ا قاـ  تكميؼ  عض الطم ة   مسؤكليات عميا، حيث كاف 
المدعك احميدة حيث كانت هيكمة " إ راهيـ شرقي"النشاط التا   لمفرع السياسي المالي مسيرا مف طرؼ الطالب 

الفرع ع ارة عف سمـ تنظيمي يمثؿ م تمؼ المسؤكليات اإلقميمية  لممحا ظيف السياسييف، كمف  ينهـ نجد الطال اف 
 1.ك محمكد مسعكدم" مالؾ هاشمي"

يعد مف المنا ميف الفاعميف الذيف  ادركا  تأسيس *      كما تذكر العديد مف المصادر أف ع اف رم اف
 مية ثكرة  ي الجزائر العاصمة كأح ر إليها العديد مف الطم ة مثؿ يكسؼ  ف  دة كصالح الكنيش كعمار 

أكزقاف كمحمد ل جاكم، ك كعالـ أكصديؽ، كعالكة ك عطكش، كاألميف  اف، كقد لعب هؤالء دكرا  عال       ي 

                                                             
. 262-256المرج  السا ؽ، ص :  غي  ر يمي1
  منطقة اراثف   الد الق ائؿ، تا   دراسته  ال ميدة، كتحصؿ عمى 1920 جكاف 10مف مكاليد  (1957-1920): ع اف رم اف *

ـ، عمؿ  ي الجيش الفرنسي  ي صؼ ال  اط  الؿ الحرب العالمية الثانية، ك عدها تكلى نيا ة إدارة 1941شهادة  ال اكالكريا سنة 
، كما تكلى أمكر السياسة  ي نكاحي سطيؼ، اعتقؿ  ي سنة 1943شمغـك العيد الم تمفة، ان رط  ي صفكؼ حزب الشعب  ي 

: ، ال  عد ذلؾ التحؽ  الثكرة ، أحمد مريكش1955 سنكات  محكمة الحراش حيث أطمؽ سراحه  ي 6ـ، كحكـ عميه  السجف 1950
 .295المرج  السا ؽ، ص 



 
 

52 
 

      التحاق الطلبة الرسمي بالثورة ودعمها  لثانيا الفصل
استمالة  اقي الطم ة إلى صفكؼ الطم ة كدمجهـ سياسيا كعسكريا كمف أص حكا شعمة متأججة تش  حماسا 

 1. م ادئ كقيـ الثكرة التحريرية

    كقد لعب الطم ة دكرا أساسيا  ي الفرع العسكرم أي ا كذلؾ  ي صن  األسمحة كالقنا ؿ، كالتي  شرع 
ـ، مجمكعة مف الكيماكييف المنا ميف  ى الج هة تحت إشراؼ  كعالـ 1956 ي صناعتها ق ؿ شهر جكيمية 

ع د "كهك . أكصديؽ، ك عد تفجير هذا الم ت ر كتهديمه تـ تعكي ه  م ت ر آ ر مف طرؼ طالب   ي العمـك
الطال ات  ـ، حتى أف1958هذا األ ير الذم ط ؽ عميه  حكـ اإلعداـ  المقصمة   ي أ ريؿ "* الرحماف طالب

كاف لهف دكر هاـ  ي هذا المجاؿ، حيث استعانت  هـ الج هة     ي إحداث  عض التفجيرات أمثاؿ كؿ مف 
" . حسي ة  ف  كعمي"، "سامية ل  رم"، " زهرة ظركؼ"

    كمما الشؾ  يه أنه كاف لمطم ة الجزائرييف دكر هاـ  ي الثكرة سكاء  اعت ارهـ الفئة األكثر كعيا 
لمق ية الجزائرية، إ ا ة إلى ندرة اإلطارات المؤهمة، كالتي سمحت لهـ  تكلي العديد    مف المسؤكليات  الهامة 

المسئكؿ الجديد لمجمس التنسيؽ كالتنفيذ  تعييف لزهرة ظريؼ كهي  طال ة  ي " ياسؼ سعدم"كال طيرة، كا تيار 
 2.الحقكؽ كمساعدة دائمة له، كما أككؿ  رع السياسة لطالب  ي معهد الدراسات اإلسالمية العميا كالمنا ؿ سا قا

    ك ي مجاؿ ش كة القنا ؿ، كهك ع د الرحماف  ف احميدة، أي ا تكلية الفرع السياسي ألحد المثقفيف 
. كالحائز عمى شهادة كهك حاج إسماعيؿ كأي ا أككمت مهمة التحرير لمطالب حكحات

                                                             
 .57، ص 1986، دار النشر، ال كميؾ، الجزائر، 1نشاط الطم ة الجزائرييف، ط:  عمار هالؿ 1
. 263،264المرج  السا ؽ، ص :  غي  ر يمي2

مف مكاليد القص ة  العاصمة ، زكاؿ دراسته كتحصؿ عمى شهادتي اال تدائية كاألهمية  (1958-1930): ع د الرحماف طالب* 
ـ التحؽ 1951تا   دراسته  ي المدارس الحرة هرك ا مف المعاممة الجائزة لالستعمار، كاستطالع أف يجيد المغة األلمانية، ك ي سنة 

ـ تكلى اإلشراؼ عمى م  ر لصناعة المتفجرات 1956 جامعة  رع الكيمياء ك عد اندالع الثكرة اتصؿ  قيادة الكالية الرا عة ك ي سنة 
 اكتشفت السمطة الفرنسية مقر الم  ر  عد انفجار أدل  زميمه ككاش ، كحينئذ التحؽ 1956 أكتك ر 11 ر قة محمد ككاش، ك ي 

ـ ألقى عميه الق ض كهك  ي طرقه إلى ال ميدة كأد ؿ سجف سركاجي 1957 ا ريؿ 7ع د الرحماف  المجاهديف  ي ج ؿ الشريعة ك ي 
، ص 1997، 157، 158 داء الجزائر ركحي كمالي، مجمة أكؿ نك م ر ، العدداف . ـ انظر ع1958 أ ريؿ 24الذم أعدـ  ه  ي 

24. 
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    أما  النس ة لدكر الطم ة كانجازاتهـ  ي  رنسا  قد كانت تشتمؿ عمى مسؤكليات محمية كمهاـ 

تحسيسية كتجنيد العماؿ المستاءيف، حيث كاف الطم ة سكاء  ي  رنسا أك  ي الجزائر تا عيف لمج هة كذلؾ لفر ها 
لت عيتها الصارمة، حيث أممت عمى الطم ة انجاز م تمؼ النشاطات ت امنا م  الثكرة  كأي ا ن نيهـ لعري ة 

داعية لمتفاكض م  ج هة التحرير الكطني كصكال إلى اإل راب العاـ، حيث جندت جامعة مكنتي يميي العديد مف 
الطم ة ك عثهـ إلى الج هة،  كذلؾ  س ب االستعانة  هـ  ي تنكير الرأم العاـ الفرنسي كم اط ة  مائر الفرنسييف 

 جانفي 28إال أنه  عد حؿ اتحاد الطم ة المسمميف الجزائرييف  ي . الخ...مف  الؿ م تمؼ المقاالت كالمجالت
ـ، كاصؿ الطم ة الذيف  قكا  فرنسا ن الهـ دا ؿ كسطهـ الطال ي كالقياـ  أعماؿ دعائية كجم  أدكية 1958

 1.كأمكاؿ كتجنيد المتطكعيف  جيش الحدكد

    كمنه   ان ماـ الطم ة إلى كؿ مف ج هة كجيش التحرير الكطني زاد الطم ة مف  سط مسألة  تح 
                                                                                              2. عمى استقالؿ الجزائردمفاك ات   يف كؿ مف ج ة التحرير الكطني كالسمطات الفرنسية، كما زاد هذا مف التأكي

حيث قاـ الطم ة   عث العديد مف الرسائؿ إلى كؿ ال رلمانييف كالصحا ييف، كرؤساء الجامعات كنكا هـ كأستاذة 
الجامعات كغيرهـ مف الش صيات السياسية الفرنسية،  اإل ا ة إلى تكجيه نداءات إلى الشعب الفرنسي لمنظر 

إ راب الطم ة    عف الدركس )أف   هذا الحادثة : " ي ق ية الجزائر، كما  صكا الشعب الفرنسي  نداء  حكاا 
ليس  له مف داللة سكل أنه ع ارة عف ناقكس  طر رف  كؿ ما لديه مف قكة لتصؿ أصكاته إلى  (كاالمتحانات

أعماؽ ال مائر  ي  رنسا، التي مهما حاكلنا أف نشرح لها األك اع  ال طيرة التي تعيشها الجزائر، لف نقؼ  ي 
ذلؾ لما كصمت إليه هذا األك اع مف تدهكر  طير كنتمنى أف ذلؾ  سيجعؿ كؿ  رنسي ك رنسية يؤكد مف 
أعماؽ ركحه عمى إيجاد حؿ لهذا المع مة  جمكس الحككمة الفرنسية م  الممثميف الحقيقييف لمشعب الجزائرم 

".  عمى مائدة المفاك ات

    هذا األمر أدل  التأثير  ي  عض الطم ة الفرنسييف كالذم أدل إلى انقسامهـ إلى قسميف مف مؤيد ك 
. معارض لمثكرة

                                                             
 .271-267المرج  السا ؽ، ص :  غي  ر يمي1
 .184المرج  السا ؽ، ص  :  يحي  كعزيز2
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رشاد المجاهديف الجزائرييف  ي  رنسا ككذا تع ئتهـ  عد      ليس هذا  قط  ؿ كعمؿ الطم ة عمى تنكير كا 
ذلؾ، حيث قامكا  تع ئة  ئة العماؿ كالفالحيف الجزائرييف  عد نقؿ أ  ار الثكرة ككؿ تطكراتها لهـ ، ككذا تنكير 
الرأم العاـ العالمي، كالتعريؼ  الثكرة الجزائرية ك م ادئها، كالد اع عنها كالتأكيد عمى ذلؾ  كاسطة  م تمؼ 

المناشير كالمقاالت الصحفية، سكاء الصادرة  ي الجزائر أك  ارجها، ك لعب الطم ة هنا دكرا إعالميا هاما  اصة 
 ي  رنسا  كتا ة رسالتيف كتكجيههما إلى الرأم العاـ " المقاكمة الجزائرية" مف  الؿ ما أنجزكا  ي صحيفة 

. الفرنسي

    كما قاـ الطم ة  تكثيؼ نشاطاتهـ لدل االتحادات الطال ية  ي كؿ مف ألمانيا كسكيسرا ك مجيكا 
كهكلندا كانجمترا كايطاليا ك ركسيا كالهند كالصيف كأمريكا كمصر، كركسيا، كالعراؽ، كالسكداف كتكنس كالمغرب 
األقصى كاس انيا ك كلكنيا كركمانيا كتشيككسمك اكيا كتركيا، حيث اثركا  ي كؿ األكساط الثقا ية كالنقا ية      ي 

العالـ كما كتب طالب اإل راهيمي رسالتيف  إيعاز مف ج هة التحرير الكطني، حيث كجه إحداهما لمفرنسييف 
 17 ك 11كاأل رل إلى صديؽ  رنسي له كالذم قاـ  نشرها  ي صحيفة الكسيكف  ي عدديها الصادريف      ي 

 1.ـ1956جكاف 

    كمما يؤكد الدكر الفعاؿ  الذم لع ه الطم ة  الجزائريكف كركحهـ الكطنية ، ككذا تكجيههـ السياسي 
ـ ،كانطكاء المهاـ السياسية كاإلدارية 1956 أكت 20السميـ هك ما قامكا  ه   ي مؤتمر الصكماـ المنعقد  ي 

ككذا الصحية لهـ، حيث حممكا عمى عاتقهـ مهمة تجنيد غيرهـ مف الطم ة الذيف لـ يم كا النداء مف الكهمة األكلى 
  2.كعممكا عمى إلحاقهـ  ج هة كجيش التحرير الكطني

األمر الذم د    هـ إلى التكاجد م  الفركع اإلدارية  ال اصة ، كالتي كانت  دكرها تسعى الستقطاب 
الطم ة إلى جهتها  االعتماد عمى سياستها اإلغرائية حيث كجه الطم ة الجزائريكف لهؤالء الطم ة أمرا يفي  عدـ 

:  مساندتهـ لإلدارة الفرنسية طال يف منهـ  اال تعاد عنها، حيث جاء  ي هذا النداء ما يمي

                                                             
 .48،47،45،40،36المرج  السا ؽ، ص :  عمار هالؿ1
، ص 2010، دار القص ة، الجزائر، 1930-1962مف المقاكمة إلى الحرب مف أجؿ االستقالؿ، :  محمد الشريؼ كلد الحسف2

66 .
*Plat forme du congrès de la Soummam ,20 ,8 ,1956,p13 et suit. 
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إف االستجا ة لهذا األمر  الد كؿ  ي  دمة المستعمر ال معنى له سكل أنه نكراف لذاتؾ كال معنى له "
كا قت عمى قتاؿ زمالئؾ الطالب كالطال ات ، الذيف يد عكف  ري ة الدـ كؿ يـك د اعا  (أ ي الطالب)سكل أنه 

عف كطنهـ، كذلؾ منذ ثالثة شهكر  مت، ك ناء عميه  المطمكب منؾ أف تشترؾ  ي جرائمها كمف ثـ يجب عميؾ 
أف تعزؿ عزال نهائيا  اإلدارة االستعمارية كأف تمتحؽ ق ؿ  كات األكاف  صفكؼ جيش التحرير  (أ ي الطالب )

". الكطني كج هة التحرير الكطني، أيف ينتظرؾ كاجب مقدس

كيتجمى أي ا دكر الطم ة السياسي الذم لع كا مف  الؿ اإل راب كالذم يكحي  تكجيههـ السياسي     
عمى المستكل " ال ف مهدم" السميـ كتككينهـ الثقا ي كالعممي هك إسناد مسؤكليات ك يرة لهـ كالتي أسندت 

المحمي كالذم عيف مسئكال عمى الفدائييف كنشاطاتهـ  المتفجرات أي ا إسناد مهمة المراق ة السياسية عمى الفرع 
كانت القياـ  العديد مف بالكيميائي لكؿ مف  كعالـ أك صديؽ، كما قامت حسي ة  ف  كعمي مشاركة عمي ال

. العمميات الفدائية إلى أف استشهدا  معا

ـ الذم قاـ  ه الطم ة كقامكا  تنفيذا كتجسيدا مف االنجازات 1956 مام 19     كمنه  يعت ر  إ راب 
التي حققتها ج هة التحرير الكطني  ي المرحمة الثانية مف عمر الثكرة  حيث أكد التمسؾ االجتماعي لمج هة  

كالثقة الك يرة  جيشها كدعمه ككذا إ طاؿ كؿ تمؾ االدعاءات الفرنسية التي كانت ترل  ي أف الثكرة ليست سكل 
مف أعماؿ قطاع طرؽ كلصكص ك  ارجيف عف القانكف مف جهة كمف جهة أ رل كانت تدعي  أف الثكار ليسكا 

  كمحار تهـ ككما أف ان ماـ الطم ة الرسمي لكؿ مف ج هة 1إال قمة قميمة كسكؼ تعمؿ عمى الق اء عميهـ
التحرير كجيش التحرير الكطني كمساندتهـ لمثكرة كتقديمهـ لكؿ تمؾ الت حيات أعطى كأ فى  عدا ح اريا 

ككجها ثقا يا مف جهة ، كأكد ن جهـ ككعيهـ السياسيكف جهة أ رل ،  اإل ا ة إلى إ فاء الطا   الشع ي لمثكرة 
 2.حيث شارؾ  يها كؿ الجزائرييف  م تمؼ  ئاتهـ
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: موقف فرنسا وردة فعمها.3

      عد كؿ ما حققه الطم ة الجزائريكف مف تقديـ دعـ ك ير لكؿ مف ج هة ك جيش التحرير الكطني، 
سماع صكتها لمعالـ ككذا الد اع عنها كم   دايات تحقيؽ الت امف  كد عه  الثكرة الجزائرية كالتعريؼ  ها كا 

العالمي لها الشؾ  ي أف ردة  عؿ  رنسا ستككف عنيفة كقاسية عمى كؿ الطم ة كعمى اتحادهـ  عد أف قامت  ي 
 1. طال ا21 داية األمر ك ي األياـ األكلى مف تجسيد قرار إعالف اإل راب عمى الكاق     اعتقاؿ 

قصائهـ مف المطاعـ الجامعية ككذا األحياء الطال ية ما      كما قامت  تعطيؿ منح الطم ة الم ر يف كا 
ـ     1956د    هـ إلى ال حث عف يد العكف كطمب المساعدة ككذا  ادركا  تأسيس لجنة  اصة   ي ديسم ر 

 ي  اريس مف شأنها تم ية كؿ احتياجاتهـ كما كقعت كؿ مف الجمعية العامة لمطالب الجزائرييف كهي منظمة 
طال ية  رنسية يمينية االتجاا ذات نزعة اندماجية ككذا االتحاد الكطني لمطالب الفرنسييف حيث كقفا مكقفا 

معار ا لكؿ ما قاـ  ه طم ة الجزائرييف كمساندتهـ لمثكرة ، حيث قامكا  قط  عالقتهـ  اتحاد الطم ة المسمميف 
 2.ـ1956 ديسم ر 10الجزائرييف كذلؾ  صفة رسمية كقطعية  ي 

    كما قامت الهيئات الطال ية الفرنسية  ال غط عمى االتحاد ،كعممت عمى إ عادا عف الثكرة ك صمه 
عنها كمنعه مف تقديـ أم دعـ لها ،كذلؾ مف  الؿ تنديداتها لمطم ة ، حيث قامت السمطات الفرنسية    إعاقة 
نشاط الطم ة السياسي  ي العديد مف األحياف  مـ تقؼ مكقؼ المتفرج مف ان مامهـ إلى الثكرة كمساندتهـ لها، 

كالذم يعني استفادتها استفادة  عظمى مف الكفاءات كالت صصات العممية التي حممها الطم ة معهـ، حيث 
 3.حار تهـ  رنسا ك أ  عتهـ لعمميات استنطاؽ  عد اعتقالهـ كسمطت عميهـ شتى أنكاع التعذيب كاال طهاد

    كما قامت  رنسا  التنكيؿ  االتحاد ك اتهامه  اإل الؿ  األمف العاـ رغـ أنه كاف يعمؿ  ي إطار 
قانكني، كقامت  اعتقاؿ مسيريه كأع اءا كقامت  تعذي هـ ما ا طر المجنة التنفيذية لإلتحاد مغادرة   رنسا 

                                                             
 .15المرج  السا ؽ، ص :  را ح لكنيسي كآ ركف1
 .42 عمار هالؿ ، المرج  السا ؽ، ص 2
 .46 عمار هالؿ ، المرج  السا ؽ، ص 3
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متجهة إلى سكيسرا، كما ا طر معظـ الطم ة الجزائرييف مغادرتها كالهجرة إلى م تمؼ   الد العالـ  صكصا إلى 

 1.*سكيسرا، كالتي أص حت نقطة ع كر لهـ

    قامت أي ا  رنسا  إيقاؼ األميف العاـ لإلتحاد كنقمته إلى الجزائر كأي ا اعتقمت أع اء مكتب 
التشكيمة الجديدة لمنظمة الج هة  ي  رنسا  عد أف انت هت لها، حيث اعتقمت كؿ مف محمد ل جاكم كالذم عيف 

ـ كما قامت  ا طهاد الحركة الطال ية كجرت 1957رئيسا لهذا المنظمة ككذا اعتقاؿ أحمد طالب  ي  يفرم 
أع اءها  لممحاكـ الفرنسية كأصدرت  ي حقهـ أحكاما تعسفية  حتة كقد كصؿ  فرنسا األمر إصدار قرار  حؿ 
اإلتحاد العاـ لمطم ة المسمميف الجزائرييف حتى  عد إنهاء اإل راب  قرار مف ج هة التحرير الكطني، األمر الذم 
أدل إلى احتجاج االتحاد الكطني لمطم ة الفرنسييف كاعت ارا عمال تعسفيا  اصة كأف االتحاد كاف ينشط كيعمؿ 

 ي إطار قانكنيف، كما عقد طم ة شماؿ إ ريقيا عدة ندكات كاجتماعات احتجكا  يها عمى هذا القرار كما أقامكا هذا 
التظاهرات شارؾ  يها حتى  عض األساتذة المتنكريف،  اإل ا ة إلى ما قاـ  ه كزير  ارجية المغرب األقصى 

  كلكف  الرغـ مف حؿ  رنسا لالتحاد الطم ة الجزائرييف سكاء  ي  رنسا أ . الذم احتج لدل كزير  ارجية  رنسا
ـ، أدل  الطم ة الجزائرييف االتصاؿ كالتعامؿ م اشرة م  ج هة التحرير الكطني 1958 ي الجزائر منذ جانفي 

ك التالي االلتحاؽ  ها م اشرة ، كما أف ا طهاد  رنسا  لهـ أدل  هـ  االلتحاؽ  الج اؿ  إلى جانب جيش التحرير 
 ك    هذا الطم ة أنفسهـ تحت تصرؼ كؿ مف الج هة كالجيش  عممكا . الكطني حتى زاد هذا األمر مف عزيمتهـ

  2.إلى جان ها  ي إطار ثكرم منظـ ما جعمهـ شيئا  شيئا يكتس كف ال  رة كيزيد مف مساندتهـ كدعمهـ لمثكرة
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ـ كهـ 1959ـ، كآ ريف  ي جانفي 1958    قامت  رنسا أي ا  اعتقاؿ  عض الطم ة  ي ديسم ر 

: كالتالي

 .(نائ ة لمرئيس السا ؽ لإلتحاد   اريس)اآلنسة زكية  ف إسماعيؿ  .1
 .اآلنسة  اطمة الزهراء  ف ديسارم،   اريس .2
 .اآلنسة جميمة  ر ي،   اريس .3
 .(كاتب عاـ سا ؽ لفرع ليكف)محمد ع اس  .4
 .أقرسيؼ مزياف .5
 .(أميف مالي سا ؽ لفرع ليكف)ع د القادر  .6
 .ع د الرحماف  اتا،   اريس .7
 .ع د القادر  محاج،  اريس .8
 .(نائب رئيس سا ؽ لفرع  اريس)أحمد  كصالح  .9

 .العر ي  كثامف ،  اريس

 .ع د الحفيظ شكقي،  اريس .10
 .(كاتب عاـ سا ؽ لفرع تكلكز)مصطفى  رانسيس  .11
 .حسف  كزم،  اريس .12
 .(رئيس سا ؽ لفرع كاف)مزياف غزالي  .13
 .صالح آالس،  اريس .14
 . ياكر مكن يمي .15
 .(نائب رئيس سا ؽ لجمعية طم ة شماؿ ا ريقيا)مصطفى قارة  .16
 .قنديؿ،  اريس .17
 . مكسى ق ايمي،  اريس .18
 .رشيد منصكرم، ليكف .19
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 1.كماؿ سيدهـ، نانسي .20
 .زركقي،  اريس .21
 .سعيد  محسيف، مكن يمي .22
 .(ع ك مكتب  رع مرسيميا)حسيف  ف حممة  .23
 .منتالشتاا، مارسيميا .24
 . نقكس، ايكس .25
 .أحمد  ف  ميؿ ، تكر .26
 .عمي حر ي، قركنك ؿ .27
 .نظير صديقي .28

ـ،  إحالة مف ت قى مف طم ة االتحاد أك أع اءا إلى 1959 جكيمية 25    كما قامت  رنسا  ي 
المحاكمة الفرنسية كسمطت عميهـ  دكرها م تمؼ العقك ات، كقامت  م ايقة  ع هـ ك يقت عميهـ ال ناؽ حتى 

استق الهـ كالنظر   ي مستق مهـ  عد ذلؾ " جنيؼ"ك " لكزاف"غادركا  رنسا نحك سكيسرا أيف تكلى  رع االتحاد  ي 
.  جزائرم800حيث  مغ عدد المهاجريف الجزائرييف  ي سكيسرا كحدها حكالي 

    لكؿ مف جهة أ رل سعت  رنسا التأثير  ي الطم ة الجزائرييف  عد أف حار تهـ  شتى الطرؽ كالكسائؿ 
لكي تحكؿ دكف مساعدتهـ كدعمهـ لكؿ مف جهة كجيش التحرير الكطني كالذيف ساهمكا   إلى جان هـ مساهمة 

 عالة  ي تنشيط العمميات العسكرية كالثكرية  كتقكية الثكرة كزيادة اشتعالها كتأججها حيث عمدت  رنسا  االستعانة 
  عض القادة العسكرييف الذيف حاكلكا التأثير  ي الطم ة الجزائرييف المكاليف لمثكرة  حيث حاكلكا كسب مكدتهـ 

  قد حاكؿ  challe" شاؿ " Jouhaud" جكهك"كصداقتهـ  استعماؿ الطرؽ ال سيككلكجية  كمف هؤالء القادة  نجد 
هؤالء االثناف إقناع الطم ة الجزائرييف  الصد عف الثكرة مستعينيف  أساتذة هؤالء  الطم ة   ك الذيف نظمكا  دكرهـ 

 2.لقاءات دكرية لالجتماع  هـ  كال حث  ي مك كع الطم ة معهـ

                                                             
 .ـ1959 أ ريؿ 37ع  :  المجاهد1
 .130المرج  السا ؽ، ص :  عمار هالؿ2
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      التحاق الطلبة الرسمي بالثورة ودعمها  لثانيا الفصل
أما  يما ي ص  يمف استشهد مف الطم ة مف جراء ا طهاد  رنسا لهـ كتعذي ها كاعتقالها ك التالي قتمهـ 

:  هـ كالتالي

 ا ف  عطكش. 
 طالب ع د الرحماف. 
 اكشعيب الطاهر. 
 ا ف  مقاسـ محمد اإل راهيمي. 
 اكعشاش لحسف. 
 ا ف حالة عمي. 
 حيحي المكي. 
 قاسـ زدكر إ راهيـ. 
 قرك ة  محمد كعمي. 
 زدكر  ف  مقاسـ. 
 ي مؼ جمعة. 
  عمارا لكنيس محمد. 
 قاسـ رزيؽ. 
 عركة ع د اهلل. 
 كغكرة يكنس . 
 1.قنكف  مقاسـ 

  

                                                             
 .188المرج  السا ؽ، ص :  يحي  كعزيز1
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      التحاق الطلبة الرسمي بالثورة ودعمها  لثانيا الفصل
   خالصة 

     ما أف  الثكرة التحريرية الجزائرية ت ص كؿ الجزائرييف  م تمؼ  ئاتهـ، ك ما أف الد اع عنها 
كمساندتها يعت ر كاج ا كطنيا مقدسا، قاـ الطم ة الجزائريكف  دعمها كف حالؿ تقديـ الدعـ لكؿ       مف ج هة 

كجيش التحرير الكطني، كمنه  قد تـ هذا األ ير  قياـ الطم ة  إعالف إ راب ال محدكد  عف الدراسة كتنفيذا  ي 
ـ، كالذم يعني ان ماـ الطم ة إلى الثكرة  صفة رسمية كجماعية، م حيف  مستق مهـ الدراسي 1956 مام 19

معت ريف أف الق ية التي يمكت مف أجمها يكميا  المئات أهـ  كثير ، كمنه  قد تكزع الدعـ الطال ي عمى  رعيف 
 رع سياسي إدارم إلى جانب ج هة  التحرير الكطني، كعسكرم إلى جانب جيش التحرير الكطني حيث ساهـ 

هذا  ي الد    الثكرة كتأججها  اصة م  التأكيد  ي كؿ مرة عمى استقالؿ الجزائر كالعمؿ عمى إرغاـ  رنسا عمى 
التفاكض م  ج هة التحرير الكطني، هذا األمر الذم أدل  فرنسا   إلى محار ة الطم ة كا طهادهـ كمالحقتهـ، 
ككذا اعتقالهـ، كصكال  ها إلى حؿ اتحادهـ  الرغـ مف أنه كاف ينشط  ي إطار قانكني، ما أدل  هـ إلى الهجرة 
.  اصة إلى سكيسرا، إال أف هذا لـ يحد مف عزيمتهـ،  كاصمكا د اعهـ عف الق ية الجزائرية  ي الدا ؿ كال ارج
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 :تمهيد

الشؾ  ي أف مساندة الطم ة الجزائرييف كدعمهـ لها ظهر مف  الؿ تمؾ المؤتمرات التي عقدكها، ا تداء مف 

المؤتمر التأسيسي األكؿ كالذم ت نى  ي  رنامجه مهمة الد اع عف الق ية الكطنية، كالثكرة الجزائرية، أك  ي 
المؤتمر الثاني كالذم صار الدعـ الطال ي  يه جميا لمثكرة كلكؿ مف ج هة كجيش التحرير الكطني، لكف  عد قياـ 

، ك عد ا طهادها له، كاف ال د لمطم ة مف متا عة "االتحاد العاـ لمطم ة المسمميف الجزائرييف "  رنسا  حؿ 
نشاطاتهـ ك التالي دعمهـ لمثكرة التحريرية كالذم استمر  ي إطار تمؾ المؤتمرات كالتي استمرت إلى غاية تحقيؽ 

 .الجزائر الستقاللها الكطني، كاسترجاعها لسيادتها الدكلية ما يفسر عزيمة الطم ة ككذا دعمهـ الفعمي كالحؽ لمثكرة
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 الفصل الثالث                                         نشاط الطمبة الجزائريين من خالل المؤتمرات

 :م1955المؤتمر األول التأسيسي - 1

ـ، أم 1955 جكيمية 14 ك8  انعقد المؤتمر األكؿ لمطم ة الجزائرييف  ي قاعة التعا دية   اريس، ما  يف 

 عد ثمانية أشهر مف اندالع الثكرة التحريرية، أم  عد أف صارت االنت ا ات لتعييف أع اء مكتب المنظمة 
، حيث "جمعية الطم ة المسمميف لشماؿ إ ريقيا " الطال ية ال اصة، كقد كاف هنا الطم ة الجزائريكف ينتمكف إلى 

ـ  اإلجماع مكتب الجزائر لهذا المؤسسة عمى الئحة كزعها  ي شكؿ منشكر عمى 1955  يفرم 27صكت  ي 
جمي  الطم ة الجزائرييف دا ؿ القطر ك ارجه  دعكة إنشاء منظمة كطنية يتمكف  يها الطم ة الجزائريكف مف الد اع 

ـ التحريرية كعف ن اؿ الشعب الجزائرم المشركع، 1954عمى مصالحهـ، ككذا الد اع عف ثكرة أكؿ نك م ر 
 .كالذم يهدؼ إلى التحرير مف قيكد الع كدية كالذؿ كالسيطرة

ـ، كأقامكا ندكة 1955 مارس 7ك4كقد ت نى هذا النداء كهذا الدعكة كؿ الطم ة الجزائرييف،  اجتمعكا  ي 

تح يرية مف أجؿ عقد مؤتمر تأسيسي لهذا االتحاد، كقد ظهرت  ي هذا الندكة مشكمة  س ب إدراج الطم ة 
كذلؾ لما لهذا التع ير مف " معركة الميـ " الجزائرييف لكممة المسمميف  ي اتحادهـ، كقد عر ت هذا المشكمة  ػ 

أ عاد كمعاني  اصة كأنه يع ر عف أحد مقكمات كرمكز األمة الجزائرية كهي اإلسالـ، الديف اإلسالمي كالذم 

سعت  رنسا الق اء عميه عمى مدل سنكات احتاللها لمجزائر،  ؿ ككرست  ي س يؿ ذكر كؿ الطرؽ كالكسائؿ 
كاألساليب، كلذلؾ  إف إدراج كممة مسمميف  ي تسمية اتحاد الطم ة الجزائرييف عار تها اإلدارة الفرنسية ككذا 

الطم ة الفرنسييف، إال أنه  الرغـ مف كؿ هذا  الطم ة الجزائريكف عزمكا عمى إ قاء التسمية عمى حالها، ألنهـ 
 دكرهـ أرادكا تمييز اتحادهـ  عد انفصالهـ عف اتحاد الطم ة الفرنسييف،  ؿ كقد ميز الطم ة الجزائريكف اتحادهـ 

حتى عف  قية اتحادات طم ة الشماؿ اإل ريقي مف مغار ة كتكنسييف، أي ا تمييزا التحادهـ عف  قية اتحادات 
" االتحاد العاـ لمطم ة المسمميف الجزائرييف " الطم ة الجزائرييف ألنه ك دكف شؾ إنشاء كتأسيس هذا األ ير أم 

كالذم يت نى  ي  رنامجه مهمة الد اع عف الكطف، هذا المهمة كالتي تعت ر نا عة مف الديف اإلسالمي كالعقيدة 

اإلسالمية،  مـ يتنازؿ الطم ة الجزائريكف عف هذا التسمية كال عف انتمائهـ اإلسالمي،  الرغـ مف الحممة التي كاف 
كراءها الطم ة الشيكعييف كالطم ة الالئكييف،  ؿ كحتى الطم ة الجزائريكف ممف تا عكا دركسهـ  جامعات  عض 

 .العكاصـ العر ية، كلـ يمقكا  اال كال اهتماما لمثكرة كال لما يحدث  ي كطنهـ األـ
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لكف  ي األ ير تمكف الطم ة الجزائريكف مف عقد مؤتمرهـ هذا، كحؿ المشكؿ كالذم انتهى  اإل قاء عمى 
 ".المسمميف " الكممة كممة 

لقد ح ر مؤتمر الطم ة الجزائرييف التأسيس هذا ممثميف عف منظمات مغر ية كا ريقية ك رنسية، كتـ 

 "االتحاد العاـ لمطم ة المسمميف الجزائرييف " اإلعالف الرسمي عف تأسيس 

 "UGEMA "  محدديف مكات ه الفرعية  ي كؿ الجامعات التي يدرس  ها الجزائريكف، كما حددكا  ي هذا
 .المؤتمر هياكؿ االتحاد كالمجنة المديرة كالمككنة مف س عة عشر ع كا، كتمثؿ السمطة العميا  عد المؤتمر

  أع اء15المكتب التنفيذم المككف مف . 

 المجنة المالية، كالتي تهتـ  طريقة صرؼ أمكاؿ المنظمة. 

كقد ا تيرت  اريس المقر المركزم لالتحاد العاـ لمطم ة المسمميف الجزائرييف، كالجتماعات المؤتمر مؤقتا، 
 س ب كؿ تمؾ الظركؼ التي كانت سائدة  ي الجزائر،  اصة  عد تسميط العنؼ كاال طهاد الك يريف عمى 

 (1 ).الجزائرييف كعمى ثكرتهـ

كقد تـ اإلعالف  ي هذا المؤتمر عف  رنامج االتحاد،  ي  طاب ا تتامي ألقاا الطالب أحمد طالب 
 .اإل راهيمي هذا األ ير الذم عيف أك تحدد تعيينه رئيسا لالتحاد العاـ لمطم ة المسمميف الجزائرييف

كما أعمف  ي هذا المؤتمر أهداؼ االتحاد الجزائرم،  قد قاـ  ذلؾ كؿ أع اءا الذيف ر طكا مستق ؿ الطالب 

الجزائرم كمصيرا كمثقؼ  مصير أمته كشع ها المكا ح،  صرحكا  أنهـ ال يمكنهـ ال قاء  معزؿ عما يعانيه 
الشعب الجزائرم  ي حر ه م   رنسا، كما أكرد األع اء مسألة هامة  ي هذا المؤتمر، كهي مسألة حرمانهـ مف 
لغتهـ العر ية األـ، كالتي أص حت  فعؿ السياسة الفرنسية لغة أجن ية عنهـ، كالتي طالب الطم ة الجزائريكف  إعادة 
االعت ار لها، كأف يعاد تدريسها لكؿ الطم ة كالتالميذ الجزائرييف  م تمؼ أعمارهـ كمستكياتهـ، م  المطال ة  أف 

 .تسمح  رنسا لهـ  احتالؿ المكانة الالئقة لهـ كالتي ي كلها لهـ مستكاهـ الثقا ي

                                                             
 .69- 67المرج  السا ؽ، ص :  صالح  ف الق ي-(1)
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كقد جاء  ي  تاـ هذا ال رنامج تقديرا الطم ة الجزائرييف كاحترامهـ لمثقا ة الفرنسية  اصة، كاألكرك ية عامة، 
كما تعهدكا عمى أف يككنكا همزة كصؿ  ي المستق ؿ  يف الح ارتيف الفرنسية األكرك ية كالح ارة الجزائرية 

 (1 ).العر ية
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 :م1956المؤتمر الثاني - 2

 24  كقد جاء انعقاد المؤتمر الثاني لالتحاد العاـ لمطم ة المسمميف الجزائرييف، كالذم تحدد  يما  يف يـك 

 مارس   اريس، كقد تـ اإلجماع  يه عمى حممة مف المطالب، كالتي اعت رها الطم ة الجزائريكف مطالب 30ك
 (1 ).مشركعة كمف حقهـ

 :  اصة  عد كؿ ما عاشه الطم ة الجزائريكف مف ظركؼ دعت إلى الحاجة إلى عقد هذا المؤتمر

  كتعرض الطم ة الجزائريكف إلى العديد مف حمالت االعتقاؿ كاالغتياؿ مف طرؼ السمطات
 .االستعمارية  ي م تمؼ المناطؽ الفرنسية ك ي غيرها

  زيادة عمميات العنؼ كالجرائـ  ي حؽ الشعب الجزائرم حيث لـ ترحـ  رنسا هنا ال الصغير كال

 . الك ير كعمميات التدمير التي لـ تسمـ منها ال المدف كال إال القرل كال األرياؼ الجزائرية  الجزائر

 :كقد دعا المؤتمر الثاني لمطم ة الجزائرييف إلى ما يمي

  اعت ار االستعمار الفرنسي المسؤكؿ الكحيد عف تجهيؿ ك قر الشعب الجزائرم كالذم تعت ر

 .كفاحه اليـك كن اله تعديا عمى الحككمة الفرنسية

  اعت ار سياسة القم  كالحرب التي تمارسها  رنسا ال تزيد إال  ي تكريس القطيعة  يف الشع يف
 .الجزائرم كالفرنسي

 المطال ة  إطالؽ سراح كؿ المنا ميف كالذيف تعر كا لالعتقاؿ كالمتا عة ظمما كعدكانا. 

 المطال ة مف  رنسا  ركرة  تحها لحكار م  ج هة التحرير الكطني كممثؿ كحيد كشرعي 
 .لمجزائرييف كلمثكرة التحريرية كالق ية الجزائرية

                                                             
 .193المرج  السا ؽ، ص : محمد ع اس -(1)

 Bruni Etienne : les étudiants Algeriens en lutte, Tunis ( UGEMA) 1960, p: 41- 43.  
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كقد  تـ الطم ة الجزائريكف  ي هذا المؤتمر الذم يظهر  يه دعمهـ الصريح كمكقفه المساند لمثكرة 
التحريرية كلكؿ مف ج هة كجيش التحرير الكطني، مشدديف  ي ذلؾ لهجتهـ م   رنسا،  قد  تـ الطم ة ال ياف 

 تكجيه المـك لفرنسا كالتي كرست كساهت  ي حرمانهـ لثقا تهـ كمقكمات " محمد  مسيتي " عمى لساف قارئه 

 (1 ).ش صيتهـ الحقة

كلقد عالج الطم ة الجزائريكف هنا أي ا ق ية  الغة  ي األهمية كقتئذ، كهي التفكير  ي ك   سياسة 
 اصة لتككيف اإلطارات الجزائرية، كدراسة اإلمكانات المتاحة  غرض تسطير  رنامج  اص لتك ير  رؽ 

الممر يف كالممر ات، مف  يف جمكع الطم ة الذيف يدرسكف  ي الطب كالصيدلة، كقد حظيت هذا المسألة  قسط 
كا ر مف اإلثراء كالمناقشة دا ؿ المجنة السياسية، كذلؾ  قية تغطية العجز الفادح الذم تعانيه الثكرة  ي مجاؿ 

 .الصحة كالكقاية كالتط يب

كما أعاد الطم ة الجزائريكف  ي هذا المؤتمر م اط ة الجزائرييف ممف  اعكا ال مير، مطال يف إياهـ 
العدكؿ  ي مكاقفهـ كترجيح عقمهـ ككف الق ية الكطنية األمر قد يككف  يانة لمكطف كتنكرا لمعقيدة اإلسالمية 

 .كالتي نرل أف الد اع عف الكطف كاج ا مقدسا

كما أحيا المؤتمر الثاني مف جهة أ رل ذكرل األركاح ال ريئة التي زهقت منذ اندالع الثكرة الم اركة 
عادة السيادة الدكلية لمجزائر  (2 ).كالتي ال تزاؿ تزهؽ يكميا  ي س يؿ تحقيؽ االستقالؿ الكطني كا 

كلقد كاف المؤتمر كالذم شدد  يه الطم ة الجزائريكف لهجتهـ م   رنسا آثار جهة مف  ينها زيادة القطيعة 

المكاقؼ الكطنية " االتحاد العاـ لمطم ة الفرنسييف "  يف الطم ة الجزائرييف كالطم ة الفرنسييف، حيث أداف طم ة 
 .لالتحاد العاـ لمطم ة المسمميف الجزائرييف،  ؿ كأج رهـ عمى احتراـ الحريات الجامعية أي ا

  إصدار قرار غمؽ  رص العمؿ أماـ الطم ة الجزائرييف Robert la coste" رك ير الككست " كما قاـ 

 (1 ).المسمميف
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إال أنه مف جهة أ رل كاف لممؤتمر الثاني لمطم ة الجزائرييف آثار حسنة   عد أف ح ر المؤتمر العديد 
مف المنظمات الطال ية العالمية كالتي ح ر ممثمكها جمسات المؤتمر كالذيف أ دكا تعاطفهـ م  الشعب الجزائرم 
المكا ح ككذا مساندتهـ لمطم ة الجزائرييف كساندكا مكاقفهـ مف الثكرة التحريرية ككؿ مطال هـ  اصة التي تشتمؿ 

عمى المطال ة  االستقالؿ ك تح الحكار م  ج هة التحرير الكطني، أي ا المطال ة  إطالؽ سراح جمي  المعتقميف 
 (2 ).كالمساجيف الكطنيف كالذيف اعت رهـ الطم ة الجزائريكف مسجكنكف ظمما كعدكانا

منذ عقد المؤتمر الثاني لالتحاد العاـ لمطم ة الجزائرييف كالمكقؼ الصريح كالجمي مف الثكرة كالمساندة 

الفعمية كالحقة لكؿ مف ج هة كجيش التحرير الكطني، ظهر العداء الحقيقي لفرنسا  د الطم ة الجزائريكف كالذيف 
أص حكا مف  مف الفئات المستهد ة مف طرؼ السمطات الفرنسي كهذا ما تأكدا تمؾ الحرب النفسية التي  اتت 
تشنها  رنسا عميهـ كالمتا عة الحقيقية مف طرؼ السمطات الفرنسية  ي كؿ المناطؽ الفرنسية كغيرها كالتي قد 

 .يتكاجد  ها أم طالب أك حتى تمميذ جزائرم

 ".مكن يمي " أي ا األحداث الدمكية التي قاـ  ها مكسركف  ي مدينة 

 (3 ).أي ا تك يؽ السمطات الفرنسية لألع اء االتحاد  كر االنتهاء مف المؤتمر

لكف دكف أدنى شؾ  إف هذا العمؿ لـ ينقص ال مف همة كال مف عزيمة الطم ة الجزائرييف كال  ي دعمهـ 
لمثكرة كمساندتهـ،  ؿ أدل هذا التصرؼ إلى زيادة كتسري  االلتحاؽ الطال ي  صفكؼ ج هة التحرير الكطني، 

 .ك اصة جيش التحرير الكطني  ي الج اؿ ك ي كؿ المناطؽ التي يتكاجدكف  ها ك ي المدف كالقرل

  

                                                                                                                                                                                                           
 .61المرج  السا ؽ، ص :  ع د اهلل حمادم-(1)

 .ـ1956 ديسم ر 3، 3 مجمة المقاكمة الجزائرية، العدد-(2)

 .179المرج  السا ؽ، ص :  يحي  كعزيز-(3)
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 :م1957: المؤتمر الثالث- 3

 عد عكدة الطم ة الجزائرييف إلى الدراسة  عد انقطاع، داـ عاما كنصؼ، أكد  يه الطم ة دعمهـ الفعمي 

لمثكرة كالتي  ف مهـ زادت قكة كتأججا، كلجاحا كانغراسا لدل كؿ الفئات الجزائرية، عقد الطم ة الجزائريكف 
ـ   اريس كالذم نـ  سرية تامة، مف أجؿ دراسة أك اع الطم ة المادية 1957مؤتمرهـ الثالث  ي ديسم ر 

 (1 ).كالمعنكية كدراسة أك اع الثكرة كتطكرها

كقد دعا الطم ة الجزائرييف هنا الحككمة الفرنسية إلى التفاكض م  ج هة التحرير الكطني، حيث أ دت 

الك كد التي ح رت هذا المؤتمر لمق ية الجزائرية،  اصة  عد ما  ذله الطم ة مف جهكد  ي التعريؼ  الق ية 
الجزائرية كالثكرة التحريرية كن اؿ الجزائرييف ككفاحهـ، حيث كشؼ الطم ة هنا كؿ جرائـ  رنسا الممارسة  ي حؽ 

 (2 ).هذا الشعب

كقد تناكؿ المؤتمر مك كع عكدة الطم ة الجزائرييف إلى مقاعد الدراسة كلك جزئيا،  اصة كأف إستراتيجية 
الثكرة تتطمب التكفؿ  اإلطارات كاالستفادة منها ميدانيا، سكاءا  الؿ الثكرة أك  عد تحقيؽ االستقالؿ كما تناكؿ 
المؤتمر ممؼ  هجرة الطم ة الجزائرييف اال طرارية إلى  ارج  رنسا  س ب ا طهادها لهـ  س ب دعمهـ لمثكرة 

 .كمساندتهـ لها

كقد  صؿ المؤتمر أي ا  ي ق ية الطم ة المتمرديف، كالذيف امتنعكا عف مساندة الثكرة، كعدـ التحاقهـ 

 ها،  اصة  عد تأكيد ج هة التحرير الكطني لندائها لهـ كتجديدا، كالذم هددت  يه كؿ مف تسكؿ له نفسه عدـ 

ـ، كعدـ تقديـ المساعدة لمثكرة كلكؿ مف ج هة كجيش التحرير الكطني، حيث 1956 مام 19االستجا ة إل راب 
 .اعت رت الج هة هؤالء الطم ة أنهـ ال ينتمكف ال لمثكرة كال لالتحاد

                                                             
 .187، 186المرج  السا ؽ، ص :  يحي  كعزيز-(1)

 .96المرج  السا ؽ، ص :  عمي هاركف-(2)
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كما تناكؿ المؤتمر أي ا حالة الطم ة  عد عكدتهـ إلى الدراسة، كالتي ال تعت ر أمرا هينا،  اصة كأنهـ 
 (1 ).مالحقكف مف طرؼ السمطات الفرنسية

كلما رأت  رنسا حياد االتحاد العاـ لمطم ة المسمميف الجزائرييف، كالذم راح ي كض  ي الق ايا السياسية 

 عد أف كاف يركز عمى مك كع الطم ة كالتركيز عمى الد اع عف مصالحهـ، قامت  شف حممة تفتيشية، كذلؾ  ي 
جمي  مكاتب االتحاد   اريس، كم تمؼ المناطؽ األ رل، حيث ألقت السمطات الفرنسية الق ض عمى العديد مف 

 (2 ).مسؤكلي االتحاد كما قررت كزارة الدا مية الفرنسية حؿ اتحاد الطم ة الجزائرييف

هذا القرار الذم ظنت  رنسا أنها  تط يقه ستتمكف مف تشتيت الطم ة الجزائرييف كتمن  مساندتهـ 
كمساعدتهـ لمثكرة ، كتعيؽ كؿ أهدا هـ كت عثر جهكدهـ، إال أف هذا األمر الذم اعت ر عمال تعسفيا كالذم عقد 

االتحاد الكطني " ألجمه طم ة شماؿ إ ريقيا عدة ندكات كاجتماعات محتجيف عمى هذا القرار،  ؿ كاحتج حتى 

 16م  " ، كما تظاهر طم ة شماؿ إ ريقيا "اتحاد طم ة المدارس العميا الفرنسية " عميه ككذا " لمطم ة الفرنسييف 
 (3 ).منظمة  ي الحي الالتيني ألجؿ ذلؾ القرار التعسفي

 ؿ كأدل إلى احتجاج كزير  ارجية المغرب األقصى لدل كزير  ارجية  رنسا، حيث أف قرار الحؿ هذا 

 (4 ).كاف قرارا مجحفا كقاسيا، ك اصة كأنه ينشط  ي مجاؿ قانكني

هك األ ر عف استيائه مف السياسة الفرنسية تجاا نشاط الطم ة " االتحاد لمطم ة التكنسييف " كقد ع ر 
الجزائرييف، ك ادرت أي ا جامعة الشماؿ اإل ريقي لمطم ة  تحركات مكثفة هي  دكرها لدل المنظمات الطال ية 

العالمية،  فرض الكقكؼ م  محنه الطم ة الجزائرييف،  عد قرار حؿ االتحاد التعسفي، حيث أثمر هذا الجهد  ي 
 .استمالة العديد مف المنظمات الطال ية العالمية كالتي رح ت  فكرة مناصرة الطم ة الجزائرييف

                                                             
 .388- 386المرج  السا ؽ، ص :  أحمد مريكش-(1)

 .ـ1958 جانفي 01، 17ع:  مجمة المجاهد-(2)

 .187المرج  السا ؽ، ص :  أحمد مريكش-(3)

 .187 يحي  كعزيز، المرج  السا ؽ، ص -(4)
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إال أف الطم ة الجزائرييف اغتنكا مسألة حؿ  رنسا التحادهـ مف أجؿ كشؼ سياستها، كجرائمها، ما أدل 
 (1 ).إلى دعـ الطم ة كدعـ ثكرة الجزائر التحريرية

كما أف حؿ  رنسا التحاد الطم ة الجزائرييف د    هـ إلى االن ماـ إلى منظمة الج هة كااللتفاؼ حكلها، 

 (2 ). اعت ار أف كجكد اتحاد يجم  الطم ة أك عدـ كجكدا لـ يقؼ  ي كجه دعـ الطم ة لمثكرة كمساندتهـ لها

 :م1960المؤتمر الرابع - 4

 عد إصدار  رنسا حؿ االتحاد العاـ لمطم ة المسمميف الجزائرييف كتنفيذا، ك التالي مالحقة الطم ة 
 .الجزائرييف أينما كجدكا محار تهـ

 جكيمية إلى أكت  تكنس ك عد تمكنهـ مف تحقيؽ  طكات 26عقد الطم ة الجزائريكف مؤتمرا را عا مف 

عمالقة  ي ميداف الكفاح كالن اؿ سكاء االتحادات الطال ية العالمية الشرقية كالعر ية ككذا العر ية، حيث قدمكا 
 . دمات عظيمة لمثكرة كلكؿ مف ج هة كجيش التحرير الكطني

 (3 ). ك دا عالميا مف القارات ال مس29  رع مف  ركعه، ك26كقد ح ر هذا المؤتمر مندك كف عف 

كقد تناكؿ المؤتمر ظركؼ الطم ة الجزائرييف  ي جمي  أنحاء العالـ، كدعمه لمثكرة التحريرية كلمكفاح 
 (4 ).المسمح  كؿ الكسائؿ كاألساليب المادية كال شرية

كما قاـ الطم ة الجزائريكف  تسميـ مذكرة لالتحادات الطال ية  ي ال مداف األع اء لمنظمة الحمؼ 

األطمسي، داعيا إياها تكقيؼ دكلها تقديـ الدعـ المادم كالمساعدات العسكرية لفرنسا  ي حر ها م  الجزائر، كما 
 (5 ).نددكا  كؿ الحككمات التي تساعد  رنسا

                                                             
 .391المرج  السا ؽ، ص :  أحمد مريكش-(1)

 .50 عمار هالؿ، نشاط الطم ة الجزائرييف، المرج  السا ؽ، ص -(2)

 .ـ1960 أكت 8، 74: ع:  المجاهد-(3)

 .ـ1959  يفرم 25، 73: ع:  المجاهد-(4)

 .ـ1960، أكتك ر 79: ع:  المجاهد-(5)
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كمنه  إف مؤتمر الطم ة الجزائرييف الرا   يعت ر حدثا هاما  دـ الثكرة الجزائرية،  قد كاف مؤتمرا طال يا 
 ك دا يمثمكف 29جزائريا مدكال، ح رته العديد مف الك كد الطال ية لمعديد مف دكؿ العالـ، حيث  مغت الك كد 

 .القارات  ال مس

آيت شعالؿ، : كقد ا تتح جمسة المؤتمر رئيس المجنة التنفيذية التحاد العاـ لمطم ة المسمميف الجزائرييف
 ألقى تقريرا الذم تناكؿ  يه أهـ الق ايا المصيرية لمطم ة الذيف يدرسكف  الجزائر أك  ارجها، كالذيف ك عت 
 رنسا العراقيؿ  ي طريقهـ، كما تكمـ عف  ركرة األ ذ  حرية الشعكب  ي تقرير مصيرها، كتكمـ أي ا عف 

 ركرة اعتراؼ  رنسا  ج هة التحرير الكطني، كالممثؿ الكحيد كالشرعي لمق ية الجزائرية، كأف تمتـز  الجمكس إلى 
 .طاكلة المفاك ات، كأي ا االعتراؼ الرسمي  التفاكض الم اشر م  الج هة

كما أتيحت الفرصة لممثمي  ركع االتحاد لإلدالء  كؿ ما يعانكا مف م ايقات مف ق ؿ السمطات 

الفرنسية، كأكدكا عف المعاممة العنصرية التي يعاممكف  ها مقارنة م   اقي طم ة الدكؿ األ رل، ناهيؾ عف 
المتا عة ال يداغكجية لمدركس الناتجة عف قمة اإلمكانات كع ركا أي ا عف تت عهـ لمق ية الجزائرية، كانشغالهـ 

الدائـ لمسار الدراسة  كااللتحاؽ  ج هة كجيش التحرير الكطني مرة أ رل، كتقديـ ما أمكنهـ مف مساعدات كدعـ 
كذلؾ ك اء منهـ لطريقة أسال نا الذيف  حكا  حياتهـ مف :" لهما، كقد جاء  ي  عض  قرات هذا المؤتمر ما يمي 

دراكا منهـ اليـك أكثر مف ق ؿ  المسؤكلية كدكر هذا المرحمة القاسية التي تمر  ها  أجؿ الق ية الكطنية، كا 
 . إف الجزائرييف المجتمعيف  ي مؤتمرهـ الكطني الرا  .... الثكرة

  ئر ال ام  تكنس ي اعفكف مشاركتهـ الم اشر  ي المعركة، كيعت ركف أنفسهـ دائما محنديف  ي  دمة 

 ...."الثكرة كهـ عمى استعداد لالنقطاع مف جديد عف دراستهـ مف أجؿ االستجا ة ألم نداء تكجهه الثكرة

كمنه  قد جاء المؤتمر الرا    ي ظركؼ حاسمة مف عمر الثكرة، حيث  دـ دكف شؾ الثكرة التحريرية، 

أيها الطم ة الجزائريكف إف مؤتمركـ ينعقد  ي  ترة حاسمة مف تاريخ حر نا : "  قد قاؿ  ي ذلؾ مهرم ما يمي

التحريرية، إف الحرب ستتكاصؿ كتشتد  س ب تعنت االستعمارييف كتعص هـ األعمى، إف الكاجب عمينا أف 
ن اعؼ طاقاتنا، كنزيد مف يقظتنا الثكرية، كندعـ كحدتنا كنتحمؿ، كنتحمؿ رسالتنا المقدسة  قكة كصمكد حتى 

إنكـ ست حثكف المشاكؿ التي تطرح أماـ هيئتكـ كستحددكف المكقؼ الراهف  ي  مدكـ .... نحقؽ أهدا نا العظمى
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كتدرسكف  عض المسائؿ التي يطرحها عميكـ كجكد ثكرتنا التحريرية كستأدكف مهمتكـ  حماس  الغ كت عكف  يها 
كؿ ما  ي نفكسكـ مف إيماف حار، كعقؿ كاع، سميـ، كأنا كاثؽ  أنكـ ست ذلكف كؿ جهكدكـ لتككنكا  ي مستكل 
نني عمى يقيف تاـ  أنكـ ست رجكف مف مؤتمركـ  قرارات تثير لكـ أهدا كـ، كتعطي  الحكادث التي نعيشها، كا 

 ".يحيا االستقالؿ كالت امف  يف الشعكب  د االستعمار .... لمكفاح الذم هك كفاحكـ مزيدا مف القكة كالفاعمية

كقد اعت ر االتحاد هنا أف مساندتهـ لمثكرة التحريرية هي إطار المساندة لكؿ حركات التحرر  ي العالـ، 
كتدعيما لق ايا التحرر العر ية، حيث أف الثكرة الجزائرية ليست عمال قائما  نفسه كمنفردا عما يحدث كيدكر  ي 

العالـ، إنما هي جزء مف حركة التحرر العر ي الصادقة لتحرير الكطف العر ي  رمته مف السيطرة االستعمارية 
 (1 ).كاألجن ية،  هي جزء مف الثكرة العالمية المعاصرة كالرامية إلى تصفية النظاـ االستعمارم  ي العالـ أجم 

كلقد شهد المؤتمر الرا   ح كرا كثيفا، حيث كاف الح كر ممثال لجمي   ركع االتحاد، كالتي قدرت  ػ 

 :  رعا، كالمكزعة عمى م تمؼ  الد أكرك ا، كأمريكا كال الد العر ية كهي كالتالي26

 (ألمانيا الشرقية)ليزيؽ  11 تكنس 1

 (ألمانيا الشرقية)هاؿ  12 الر اط 2

 (ألمانيا الشرقية)دريسدف  13 القاهرة 3

  كلكنيا 14 دمشؽ 4

 ركمانيا 15  غداد 5

  مغاريا 16 الككيت 6

 تشيككسال يا 17 (سكيسرا)لكزاف  7

                                                             
 .401- 394المرج  السا ؽ، ص :  أحمد مريكش-(1)
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 يكغسال يا 18 (سكيسرا)جنيؼ  8

 أل انيا 19  رنسا 9

 الكاليات المتحدة األمريكية 20 ألمانيا الغر ية 10

(1 )

  

                                                             
 .ـ1960 أكت 8، 74العدد :  مجمة المجاهد-(1)
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 (1 ): ك د كهي كالتالي29أما  يما ي ص عدد الك كد  قد  مغت أزيد مف 

 ألمانيا الشرقية 16 تكنس 1

  مغاريا 17 المغرب األقصى 2

  رنسا 18 العراؽ 3

 الكاليات المتحدة األمريكية 19 جمعية طم ة شماؿ إ ريقيا  فرنسا 4

 ركمانيا 20 الجمهكرية العر ية المتحدة 5

 اسكندناقيا 21 الطم ة السكد  فرنسا 6

 سكيسرا 22  مسطيف 7

المنظمة )االتحاد العالمي لمطم ة  8
 (الدكلية الشيكعية

 تشيككسال اكيا 23

 االتحاد السك ياتي 24 (المنظمة الدكلية العر ية)مكتب التنسيؽ  9

1
0 

 يكغسال يا 25 ل ناف

1
1 

  يتناـ الشمالية 26 مدغشقر

1
2 

 الش ي ة الديمقراطية 27 قكاد لكب

1
3 

 ايطاليا 28 الصيف الشع ية

1
4 

  كلكنيا 29  ريطانيا

 

                                                             
 . مجمة المجاهد، المرج  السا ؽ-(1)
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 :م1962المؤتمر الخامس  -5

جاء انعقاد هذا المؤتمر  عد تحقيؽ الجزائر لالستقالؿ الكطني كاسترجاعها لمسيادة الدكلية، أم  ي الكقت 

الذم عاد  يه الطم ة الجزائريكف لمجزائر، أيف تمكف التيار الفرنكك شيكعي السيطرة عمى مقاليد اإلدارة ك زائف 
عاد صنايد ات اذ الطم ة » :  قكله" عثماف سعدم " الدكلة، كمف ثـ النظر  ي التنظيـ الطال ي، كيقكؿ  ي ذلؾ 

 عد االستقالؿ إلى الجزائر، سيطركا عمى مفاتيح إدارة الدكلة المستقمة ككجدكا أنفسهـ يعز كف عمى نغمة نشاز 
كاحدة م  عناصر  ركمكسيكف الككست، كشنكا حر ا عمى إعادة االعت ار لمغة العر ية، كعمقكا هيمنة المغة 

الفرنسية عمى الدكلة الجزائرية أف يدرككا أف االستقالؿ الحقيقي ليس  ي العمـ كال  ي تغيير أسماء الحكاـ مف 
نما  ي تحرير الذات لـ يدرككا أف أم ثكرة ال يمكف لها أف تعت ر نفسها  جاؾ كرك ار إلى أحمد كالهكارم، كا 

 «".تحرير الكطف كتحرير الذات " ناجحة إال إذا حققت الهد يف 

لـ تكف عممية التح ير لهذا المؤتمر كغيرا مف المؤتمرات السا قة كذلؾ  س ب إ رازات الساحة الكطنية 
مف صراعات  طيرة كلما كانت تعيشه الجزائر مف ظركؼ صع ة، حيث أف كر صراع لـ يكف  عيدا عف الطم ة 

 .ك صكصا القيادات منهـ  حكـ أنهـ كانكا عمى عالقة كطيدة  قيادة الثكرة  ما  يهـ السياسييف كالعسكرييف

ـ إلى 1962كلقد طمب مكتب اتحاد الطم ة الكطني جم   ركع االتحاد  ي ال ارج،  الؿ شهر أكت 
 .ـ1962 س تم ر 5انت اب مف يمثمهـ  ي المؤتمر ال امس المزم  عقدا  ي 

كلقد انت ب لتمثيؿ مؤتمر الجزائر، را ح  معيد كالممقب  الماريكاني كيعت ر هذا الطم ة القالئؿ الذيف ظمكا 

ـ، درس جامعة ساف 1953عمى مكاقفهـ التاري ية مف الثكرة، تنقؿ  يف جامعات عر ية كغر ية،  في سنة 
ـ، أرسمته ج هة التحرير الكطني  ي عدة ق ايا مكمفة إياا  دمة 1955 رانسيسكك، ك ي القاهرة أي ا سنة 

لمثكرة، كالر اط كالقاهرة، د ؿ الجزائر عمى رأس ك د طم ة مصر لح كر  عاليات المؤتمر ال امس، ك عدها 
 .تكلى التدريس  ي الجامعة

 دأ المؤتمر نشاطه  عد أف تـ المطال ة  تشكيؿ مكتب مؤقت إلدارة المؤتمر ال امس حيث  دا المؤتمر 
 .أعماله  المغة الفرنسية كتكزي  التقارير  الفرنسية، ككزع عمى الح كر القانكف الدا مي لممؤتمر  الفرنسية أي ا
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 .كقد كرد  ي ركايات أف هذا المؤتمر ح را العديد مف الغر اء كممف ليسكا أع اء  يه

 دأ المؤتمر  مناقشة القانكف الدا مي ك تعديمه ق ؿ أف تنتهي لجنة الفحص مف إث ات ع كية المؤتمريف، 
كقد الحظ ك د القاهرة  أف األغم ية المطمقة المشاركة  ي المؤتمر غير شرعية كمف ثـ  إف الجمعية أك هذا 

المؤتمر غير شرعي ك اطؿ،  ؿ كيقاؿ أف مكتب االتحاد غيف  مف إدارة المؤتمر طم ة غير منت  يف،  ؿ 
كليسكا جامعييف كزاد ذلؾ مف هكة الشرخ  يف الطم ة المعر يف كالمفرنسيف، ك ي اليـك الثالث مف أياـ لمؤتمر 

 .أنهت المجنة الفرز أعمالها كأكدت أف أغمب أع اء المؤتمر غير شرعييف

ك ي اليـك الرا   قدمت الك كد المنسح ة الئحة لممجتمعيف تأكد  يها انسحا ها مف هذا المؤتمر م  
مطال تهـ  العكدة إلى القانكف األساسي، لكف مكتب المؤتمر أصر عمى متا عة األشغاؿ، كقدـ أع اء المكتب 

 .التنفيذم قرارا األد ي، ثـ تشكيؿ مكتب إدارة المؤتمر الذم شكؿ المجاف ككزع عميهـ األعماؿ

ج ار الطرؼ " كما شكمت لجنة جديدة أطمقكا عميها اسـ  لجنة المساعي الحميدة لممتكسط ك ؾ النزاع كا 
 .لكف هذا األ يرة لـ تنجح  ي ذلؾ" المنسحب عف العدكؿ كالمشاركة  ي المؤتمر 

 :لقد قك ؿ المؤتمر ال امس  جك غير مشج  لمعمؿ، كلهذا أعمف الطم ة المؤتمركف ما يمي

 إف هذا المؤتمر حرؽ القانكف األساسي لالتحاد. 

 التح يرات لممؤتمر غير سميمة كغم ت عميها األغراض الش صية كأكس ها الكثير مف الش هات. 

 منحة االمتيازات ل عض الك كد  اصة ك د الجزائر المفرنس عمى حساب الك كد األ رل. 

أغمب المشاركيف  ي هذا المؤتمر غير شرعييف، كما  ني عمى الغير شرعي  هك غير شرعي لذلؾ 
 . قرارات المؤتمر ممغية

كما رجا الطم ة الجزائرييف مف المؤتمريف إدراؾ انسحا هـ مف المؤتمر يندرج  ي إطار المصمحة 

 .الطال ية
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لقد كاف هذا ال الغ أثرا ال ميغ عمى مجريات الممتقى، كازداد انسحاب الك كد الطال ية المشاركة حتى  مغ 
أيف ا طر مكتب ....  ك دا منها، ك د الكاليات المتحدة األمريكية، كك د ركسيا ك د  مغاريا، ألمانيا13عددها 

 الك كد المنسح ة كغير المنسح ة ال حث عف م رج لهذا األزمة، االمؤتمر إلى تعميؽ الجمسات، كطمب مف رؤكس

كحينها اتفؽ كؿ الرؤساء عمى تحكيؿ المؤتمر إلى مؤتمر تح يرم لممؤتمر ال امس الذم سيعقد  ي العاـ القادـ 
 .ـ1963أم  ي عاـ 

 أع اء لمتح ير لممؤتمر 9 ع كا كلجنة تنفيذية مف 21كما اتفؽ رؤساء الك كد عمى تشكيؿ لجنة مف 

 س تم ر انعقدت الجمسة األ يرة لممؤتمر ر  ت الك كد الترشيح لممكتب اإلدارم، كالمجنة 14ال امس، ك ي 
التنفيذية عندئذ ر عت الجمسة كأعمف عف نهاية المؤتمر كتحكيؿ الق ية إلى الجهات المسئكلة عف الطم ة، كهكذا 

 :إلى أف أص حت المجنة التنفيذية مشكمة مف األسماء التالية

 رئيسا: جامعة الجزائر العادم  ميسي

 نائب لمرئيس مكمؼ  النشاط النقا ي كالثقا ي: جامعة يكغسال يا جماؿ  يارم

 نائب الرئيس، كمؼ  النشاط النقا ي: جامعة القاهرة را ح  معيد

 أميف عاـ:  رع االتصاالت التا   لمجيش م تار م نفي

 أميف عاـ مساعد: ممثؿ ج هة التحرير الكطني عزم أرزقي

(1)  

 

 

 

                                                             
 .421- 417المرج  السا ؽ، ص :  أحمد مريكش-(1)
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 :خالصة

 الرغـ مف محار ة  رنسا لمطم ة الجزائرييف كا طهادهـ أينما تكاجدكا كقيامها  حؿ اتحادهـ، إال أنهـ كصمكا 
دعمهـ لمثكرة التحريرية،  اصة مف  الؿ المؤتمرات التي عقدها، كالتي دعكا  يها  رنسا إلى التفاكض م  ج هة 

التحرير الكطني كالمطال ة  االستقالؿ  اصة  ي مؤتمرهـ الثالث كالرا  ، كالذم عززكا  يه قكة الثكرة إعالميا 
حيث أث تكا هنا انتمائهـ السياسي كميكلهـ لمحفاظ عمى الهكية الكطنية،  ؿ . كد مكماسيا، كزاد مف قكتها كنصرتها

 كسعكا إلى مكاصمة نشاطهـ حتى  عد تحقيؽ االستقالؿ مف أجؿ النظر  ي مستق ؿ الجزائر المستقمة
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 خـــاتمة
 ـ التحريرية كال الدة  ي أذهاف كؿ الشعكب ككؿ ما  ي العالـ مف  الد ما 1954لقد كاف لثكرة أكؿ نك م ر 

يميزها، كالذم جعؿ منها معجزة القرف العشريف، كثكرة تقتدم  ها كؿ الشعكب الم طهدة  ي العالـ، حيث كاف 
لها مف المرجعيات التاري ية، كال مفيات كاأل عاد الح ارية،  كمساندة كؿ الفئات كالشرائح لها، كمف  يف هاته 

الفئات  ئة الطم ة الفئة األكثر كعيا كاألكثر دعما ك عالية  ي الثكرة، سكاء مف الناحية السياسية أك العسكرية أك 
الد مكماسية،  مقد أ دت هذا الفئة تالحمها م  الثكرة منذ األياـ األكلى الندالع الثكرة التحريرية،  الرغـ مف 

 .التحاقها الجزئي، كالذم يفسرا تركيز الطم ة عمى العمؿ الدعائي لمتعريؼ  الثكرة

سماع صكتها لمعالـ مف أجؿ كسب تأييد دكله، أك يس ب اإلعداد ألف يككنكا اإلطارات الفاعمة مستق ال  كا 
 . ي الجزائر المستقمة

كالذم أدكا مف  الله دكرا  ارزا كمشر ا " لالتحاد العاـ لمطم ة المسمميف الجزائرييف " لكف  عد تأسيسهـ 

كأكدكا  يه دعمهـ لمثكرة  اصة  عد انفصالهـ التاـ عف  رنسا كعف طم تها المتعنتيف، كعف كؿ مف ال يساند الثكرة 
كالق ية الكطنية، أك كؿ مناال يعت رها عمال مشركعا، مؤكديف عمى انتمائهـ الكطني، ككذا إ ا تهـ لتسمية 

المسمميف التحادهـ كالتي أ فت  عدا عقاديا كأكدت كذلؾ انتمائهـ اإلسالمي العر ي، كؿ ذلؾ تأكيدا منهـ عمى 
كالتي  حكا  يها  الغالي كالنفيس   ك ي س يؿ . تأكيد دعمهـ لمثكرة كعف عدـ العدكؿ عنه كاالستمرار  يه

 .إنجاحها كتحقيقها  م ادئها كالمتمثمة  ي تحقيؽ االستقالؿ الكطني لمجزائر، كاسترجاع السيادة الكطنية

  يه ك حايا  ي ساحات المعارؾ، مشاركيف شع هـ معاناتهـ كتقاسمها معه اكالذم كقفكا  ي س يمه كراحك
 عد إعالنهـ لذلؾ اإل راب عف    اصة. را طيف مصيرهـ  مصيرا ك مصير إ كانهـ مف ر قاء الن اؿ كالكفاح

مف ج هة التحرير الكطني، حيث أغمب    الدركس كاالمتناع عف تقديـ االمتحانات كتنفيذا كالذم جاء  إيعاز
الطم ة الجزائرييف هذا النداء،  ؿ كق ؿ ذلؾ زادت عمميات التحاؽ الطم ة الجزائريكف  الثكرة ك كؿ مف ج هة كجيش 

التحرير الكطني،  الرغـ مف عمميات  رنسا الترهي ية لهـ، كزيادة عمميات العنؼ كالتجريـ  ي حؽ الشعب 

 .الجزائرم المكا ح  ي الجزائر
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 خـــاتمة
 ؿ كقد شدد الطم ة لهجتهـ معها  الرغـ مف أنها كانت صاح ة   ؿ  ي السماح لهـ  الدراسة  جامعاتها، 
كلك أنها تعطيهـ المكانة الحقيقية التي ي كلها لهـ مستكاهـ الثقا ي الحقيقي، كلقد تصدل الطم ة الجزائريكف لها 

 كمف طرؼ السمطات الفرنسية  ي  كلكؿ سياساتها كتحدكها كهـ  ي  رنسا األمر الذم ترتب عميه مالحقتها لهـ

 .كؿ مدف كمناطؽ تكاجدهـ سكاء  فرنسا أك  الجزائر

 قد قدـ الطم ة الجزائريكف دعما ك يرا لج هة كجيش التحرير الكطني  الؿ الثكرة ك عد إعالف اإل راب 
كالذم يعت ر االلتحاؽ الرسمي  الثكرة كالدعـ كالمساهمة الفعالة  ها مف الناحية السياسية كالعسكرية ككذا 

االتحاد العاـ لمطم ة المسمميف " اإلعالمية كالد مكماسية، كالتي استمرت حتى  عد قياـ  رنسا  حؿ منظمة 
كالتي  الرغـ مف أنها كانت تنشط  ي جك قانكني، حيث استمر الطم ة هنا  ي دعمهـ كذلؾ مف " الجزائرييف 

 الؿ عقد العديد مف المؤتمرات كالتي  دمت كدكف أم شؾ الق ية الجزائرية كالثكرة  عد أف أسمعت صكتها 
ككس ت تأييدها كالمطال ة  استقاللها ك اعت ارها عمال مشركعا ككفاحا  ي س يؿ تحقيؽ الحرية مطم  كؿ الشعكب 
الم طهدة كالمستعمرة، كمنه  قد ساهـ الطم ة الجزائريكف  ي الثكرة منذ اندالعها ك اصة  عد تأسيسهـ التحادهـ 

نجاحها  ككذا إعالنهـ لإل راب الك ير عف الدركس  ساهمكا  يها مساهمة  عالة تحتـ عنها الد    الثكرة كا 
ك التالي تحقيؽ االستقالؿ كاسترجاع السيادة الدكلية، كليس هذا  قط  ؿ كاستمرار دعـ الطم ة لمق ية الجزائرية 

 كهذا ما يؤكدا عقد ,حتى  يما  عد تحقيؽ االستقالؿ مف أجؿ النظر  ي مستق مها  ي مستق ؿ جزائر مستقؿ
ـ، حيث كاك كا الثكرة  طريقة منظمة كمستمرة 1963ـ كالذم أجؿ إلى سنة 1962المؤتمر ال امس لهـ لسنة 

 .تماشيا م  تطكراتها كم  مستجداتها كم  إ رازات كؿ مراحمها
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( 01)الممحق رقم 

  سـ اهلل الرحمف الرحيـ

 عد  (الفرنسية)التقرير الذم قدمه مجمس إدارة جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف إلى الحككمة الجزائرية 
الق اء - التعميـ–   ي المسائؿ الدينية الثالث المساجد 1944 أكت سنة 05اجتماعه  ي 

جمعية العمماء المسمميف الجزائرييف  حكـ أمانة الديف كعهد اهلل كشهادة الكاق  تعت ر نفسها مسئكلة عند اهلل 
. كأماـ األمة الجزائرية عف اإلسالـ كمعا دا كتعميمه كلغته كجمي  شعائرا الحقيقية كأحكامه الق ائية

كتعمـ أف الحكـ القاط   ي اإلسالـ  ي مسألة المساجد هك أف التصرؼ  يها لجماعة المسمميف دكف سكاهـ، 
كأف أئمة المساجد كمف جرل مجراهـ يجب أف يككف أمرهـ راجعا إلى جماعة المسمميف دكف سكاهـ  ي 

كما شرع الكقؼ ال يرم  ي اإلسالـ إال ليقـك  كاج ات . اال تيار كالتكلية كالعزؿ كالمراق ة كتقرير الجرايات
دينية كاجتماعية أهمها هذا،  ينفؽ منها عمى المساجد كعمى القائميف  ها مف غير احتياج إلى ال زينة العامة 

كعمى هذا األساس تعت ر جمعية العمماء كؿ تد ؿ حككمي  ي هذا األمكر الدينية ظمما كتعديا  ( يت الماؿ)
. كهدما لم دأ احتراـ األدياف كحرية ال مائر كيفما كاف نكع الحككمة ال دينيا أك متدنيا  غير اإلسالـ

ككما يعت ر اإلسالـ تد ؿ غير المسمـ  ي شؤكف الديف اإلسالمي ظمما كتعديا كذلؾ يعت ر تد ؿ المسمميف 
 ي شؤكف الديف المكسكم أك العيسكم تعديا كظمما، كعمى هذا الم دأ جرت الحككمات اإلسالمية  ي التاريخ، 
 كانت تكؿ شؤكف األدياف األ رل إلى أر ا ها كالى عممائها، ككانت مجالس األح ار كمجمس األساقفة هي 
التي تتحكـ  كؿ حرية  ي المعا د كأكقا ها ك ي الق اة كأحكامهـ، كال يتد ؿ الق اء اإلسالمي األعمى  ي 

. شيء مف شؤكنهـ الدينية

كعمى هذا  األمة الجزائرية . هذا هي الحقيقة  ي النظر اإلسالمي الذم ال يتغير  تغير النظريات الزمنية
دارة معاهدا كا تيار   كاسطة عممائها هي صاح ة الحؽ المطمؽ دينا كعقال كعر ا، معقكال  ي إقامة دينها كا 
مامة كق اء كتعميـ  ما تقت يه قكاعد الديف، كتصح  ه ع ادته كأحكامه،  مف يصمح لكظائفه مف  طا ة كا 
ك ما أنها هي التي تصمي  ي المساجد  حقها الط يعي المعقكؿ أف ت تار مف تقدمه لمصالة، كما أف حقها 
الط يعي أي ا أف ت تار ق اتها الذيف ت    ي أيديهـ ركنا مف أركانها االجتماعية ال طيرة كهك النكاح، 
كركنا مف أركانها المالية ال طيرة كهك الميراث، كأف يككف لها مف اإلشراؼ عمى تعميمهـ، كمف النظر  ي 

. ما يمكنها مف رقا تهـ- تكليتهـ كعزلهـ
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كي مف لها االنتفاع  هـ كتحقؽ مصمحتها  يهـ، كقيامهـ  العدؿ كاإلنصاؼ  يما يككؿ إليهـ عمى ما تقت يه 
. قكاعد الديف

كجمعية العمماء كاألمة اإلسالمية الجزائرية مف كرائها يركف جميعا  أعينهـ أف الدينيف المتجاكريف م  اإلسالـ 
 ي قطر كاحد يتمت  أهمكهما كمعا دهما  الحرية التامة كاالستقالؿ الكامؿ دكف المسمميف كدينهـ كمعا دهـ 

اعتقادا جازما  ي قمب كؿ مسمـ  أف هذا ظمـ مف أق ح الظمـ، كتعد عمى -  تككف هذا الحقيقة المحسكسة
ذا كاف هناؾ ما هك أق ح منه  اإلسالـ مف أق ح أنكاع التعدم، كاحتقار لممسمميف مف أق ح أنكاع االحتقار، كا 
 هك غ ب اإلدارة الجزائرية عمى كؿ مف يشرحه  مسانه أك يطالب  العدؿ  يه، كهنا تتقدـ جمعية العمماء 

التي يفرض عميها الديف أف تقكؿ كممة الحؽ  عد اعتقادا،  تع ر  مساف األمة جمعاء  هذا الحقائؽ التي أشرنا 
: إليها ك الصتها أنه

نما الحؽ  ي ذلؾ »  ليس مف العدؿ كال مف الحؽ أف تتد ؿ اإلدارة الجزائرية  ي شؤكف الديف اإلسالمي كا 
. «لممسمميف كحدهـ، ألف اإلسالـ يفرض عميهـ القياـ  ذلؾ

ثـ ت سط الجمعية لمحككمة الجزائرية النقط اآلتية م ينة رأيها  يها  كؿ حرية ككؿ إ الص، معمنة أف أكؿ 
هي أف الديف هك ما - إذ عمى  همها يتكقؼ حؿ اإلشكاؿ- نقطة يجب أف يفهمها الطر اف عمى حقيقتها

يفهمه عمماء الديف، ال يفهمه عامة المسمميف الجاهمة كال ما تفهمه اإلدارة  كاسطة أعكانها الجاهميف أك 
. ال ادميف ألغرا هـ ال اصة

ذا كاف المرجكع إليه  ي شؤكف الدينيف المكسكم كالعيسكم هـ أح ار األكؿ كأساقفة الثاني كهـ أحرار  ي  كا 
معايشهـ  مماذا يذاد عمماء اإلسالـ األحرار  ي معايشهـ عف هذا الحؽ ؟ كلما يرج   يه إلى غير أهمه أك 

ذا قمنا عمماء اإلسالـ  إنما نعني كؿ - إلى  عض أهمه المرت طيف م  الحككمة  ر اط المصمحة الش صية؟ كا 
عالـ  تاريخ اإلسالـ العممي عامؿ  يما يصمح - عاؿ  قيه  حقائؽ الكتاب كالسنة، إذ هما من   اإلسالـ

نما تزف األمكر  الكاق  المشهكد،  المسمميف مف هديه كآدا ه، كأف جمعية العمماء ال تحتكر هذا الحؽ لنفسها، كا 
كهك أنها هي الهيئة الدينية الكحيدة التي قامت  شرائط اإلسالـ مف األمر  المعركؼ كالنهي عف المنكر، 
كعاهدت اهلل عمى الد اع عف عقائد اإلسالـ  ال رهاف، كعف حقائؽ اإلسالـ  العمـ، كعف شعائر اإلسالـ 

.  العمؿ، ككقفت المكاقؼ الثا تة  ي ذلؾ كمه

ذا كانت الجمعية قد لقيت  ي تاري ها  ال ا م   عض األش اص أك الهيئات اإلسالمية  ما ذلؾ   الؼ  كا 
نما هك  الؼ دا مي لك لـ يمؽ  نما هك  الؼ  يف العمـ كالجهؿ، كا   ي الديف، كما ذلؾ  ال ا  يف دينيف، كا 

تشجيعا عف  صـك الجمعية لرج  الم الفكف مسمميف، ألف الرجكع إلى الحؽ  ري ة إسالمية، كألف الحؽ  ي 
 1.اإلسالـ كاحد ال يتعدد
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