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 للطلبة : تأسيسها ونشاطها  إفريقياكنفدرالية شمال 
الشهيد حمو  جامعة -قسم العلوم االنسانية -د/ محمد السعيد عقيب

 الوادي. لخضر
 ملخص:

يعاجل ىذا ادلقاؿ اإلطار التنسيقي بُت ادلنظمات الطالبية لكل من تونس     
واجلزائر وادلغرب األقصى، والذي توج بظهور كونفدرالية الشماؿ اإلفريقي للطلبة، 
واليت كاف تأسيسها قد تزامن مع العديد من التطورات اليت شهدهتا الثورة اجلزائرية 

طاليب  بظهور احلكومة ادلؤقتة للجمهورية على الصعيد العسكري والسياسي وال
اجلزائرية، وعلى الصعيد الطاليب ما حلق الطلبة اجلزائريُت يف فرنسا، وحل االرباد 

، فأخذت ىذه الكونفدرالية على 1958للطلبة ادلسلمُت اجلزائريُت يف جانفي 
عاتقها مهمة التنسيق بُت ادلنظمات الثالث والعمل يف اجملاؿ الطاليب 

لوماسي خدمة للقضية اجلزائرية، فأتاحت بذلك بديال مناسبا للطلبة والدب
  .اجلزائريُت للنشاط على الصعيد الدويل

RESUME: 
    Cet article traite la  question  de coordination entre les 
organisations des étudiants de Tunisie et l'Algérie et le 
Maroc, et qui a abouti à la constitution  de la Confédération 
des étudiants de L’Afrique du Nord, qui a été créé a 
coïncidé avec des nombreux développements dans la 
révolution algérienne sur le plan militaire, le niveau 
politique et le niveau  estudiantine, comme l'émergence du 
Gouvernement provisoire de la République algérienne, et 
le niveau des étudiants algériens en France, la résolution de 
l'Union des étudiants des musulmans algériens en Janvier 
1958, il a pris le confédéré assumé la coordination entre les 
trois organisations et le travail dans le domaine estudiantine 
et le domaine diplomatique pour aide  la cause algérienne, 
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ce qui permet à l'auteur de faire un substitut approprié pour 
les étudiants algériens de l'activité au niveau international. 

 المقدمة:
تعترب احلركة الطالبية أحد الروافد اذلامة اليت شدت عضد احلركة الوطنية يف     

ادلغرب األقصى(، ومن خالؿ مسَتهتا أمدت  -اجلزائر -البلداف ادلغاربية )تونس
األحزاب والتشكيالت السياسية الوطنية بالعديد من العناصر اليت صار البعض 

 االستعمارية. منها ضمن قيادات النشاط الوطٍت ضد القوى
على مسَتة ادلنظمات الطالبية ادلغاربية، نالحظ عملها على  إلطالعوعند ا     

التنسيق والتضامن فيما بينها ، وتعود جذور ىذا العمل دلا قبل اندالع الكفاح 
 منوذجا" مجعية الطلبة ادلسلمُت لشماؿ افريقيا "ادلسلح باألقطار الثالث، وتعترب 

لعمل الوحدوي الطاليب ادلغاريب خالؿ فًتة احلركة الوطنية منذ ا للحاضنة اليت سبثل
 نشأهتا حىت مخسينيات القرف العشرين.

ولقد جنحت احلركة الطالبية إىل تأسيس اربادات خاصة بكل بلد فنشأ      
، وتأسس " االرباد العاـ 1953ـ للطلبة التونسيُت" جويلية بتونس" االرباد العا
، وظهر كمنظمة خاصة بطلبة اجلزائر  1955ئريُت" جويلية للطلبة ادلسلمُت اجلزا

 . 1956بادلغرب األقصى"االرباد الوطٍت لطلبة ادلغرب" يف أوت 
ومنذ ظهور ىذه ادلنظمات وارتفاع وتَتة العمل ادلسلح خالؿ الثورة التحريرية     

، حدث التنسيق بُت ىذه ادلنظمات 1954باجلزائر بعد اندالعها يف غرة نوفمرب 
 الطالبية الثالث يف العديد من القضايا اخلاصة بكل قطر ربديدا .

وعملت ىذه االربادات الطالبية الثالث بعد استقالؿ تونس وادلغرب األقصى   
ادلسامهة التضامن فيما بينها ، و إظهار وثائق وعرى ادلساعدة و ـ على 1956سنة 

لك بتأسيس " كونفدرالية وتوج ذوالقضايا الطالبية ، الدفاع عن القضية اجلزائرية 
 مشاؿ إفريقيا للطلبة " .

للطلبة؟ وماىي أىم نشاطاهتا؟  إفريقياكيف ومىت مت تأسيس كونفدرالية مشاؿ ف   
  ؟. على الصعيد اإلفريقي والعادلي  ها يف خدمة القضية اجلزائريةإسهامما مدى و 
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 األقصى:نبذة عن االتحادات الطالبية بتونس والجزائر والمغرب أوال: 
 االتحاد العام لطلبة تونس:  -1

 احتجاجية حركة عرفت تارخيية ظرفية يف (1) تونس لطلبة العاـ االرباد تأسس     
 ادلستعمرة ، تونس بالد   مناطق سلتلف يف و التالميذ الطالبية شاملة لألوساط

أفريل من نفس السنة، وال يزاؿ اجلدؿ  30و 1952-01-20بُت  ما استمرت
 احلقيقي الزمن حوؿ تونس تاريخ من ادلعاصرة مؤرخي الفًتة أوساط يف يدور
 قد تونس لطلبة العاـ االرباد أف يرى فمنهم من .الطالبية ادلنظمة تلك لنشأة
 التونسي العاـ االرباد من بدعم  سبتون 1952 فيفري يف السرية يف تأسس
 التأسيسي ادلؤسبر انعقد حشاد. فقد فرحات العاـ أمينو قبل من وخاصة للشغل
 15 حدود يف قدر عددىم تونس من قدموا النواب من رلموعة حبضور لالرباد
 العاـ للمؤسبر الكاتب  "معلى منصور" الطالب  ألقى وقد وطلبة تالميذ بُت

أشغاؿ  افتتاح يف بالسياسي وصفو ديكن خطابا االنتماء دستوري وىو التأسيسي
 التونسي والشعب البالد تعيشو ما بسبب تونس معاناة إىل فيو أشار ادلؤسبر

 األمن قبل من الكاملة الرقابة ربت وأهنم ببلدىم ليسوا أهنم من والشباب التونسي
 .(2)احلرة  والكتابة الكلمة من وىم شلنوعوف الفرنسي
 االتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين: -2

 8. اثر ادلؤسبر ادلنعقد من (3) اجلزائريُت ادلسلمُتمت تأسيس االرباد العاـ للطلبة    
، بقاعة المتياليت بباريس، يعدما انتهت اللجنة التحضرية 1955جويلية  14إىل 

الالزمة للمؤسبر، وحضره شلثلوف عن عدة منظمات مغاربية  اإلجراءاتمن كافة 
 .(4) وافريقية وفرنسي، وشلثلوف عن الطلبة اجلزائريُت بفرنسا وبتونس وبادلغرب

ا ادلؤسبر أمحد طالب اإلبراىيمي رئيسًا للمنظمة، وإثرىا قدـ خطاباً وزكى ىذ  
، ووضح باسم ادلؤسبر األىداؼ األساسية للمنظمة   (5)حدد فيو برنامج االربػػػػػاد 

مصَتىم كمثقفُت دبصَت شعبهم ادلكافح،  واليت من بينها توحيد الطلبة ، وربط
لتقاليد االستعمارية ، اليت كانت تعمل وإزالة مجيع الفوارؽ اليت أقامتها وكرستها ا

 . (6)على جعل الشباب ادلثقف بعيداً عن رلتمعو ، ومنفصاًل عن أصولو
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ومل يكن االرباد لينفصل عن طموحات الشعب اجلزائري الذي كاف  
يقاسي من تنكيل، وتضييق االستعمار، ولذلك صلد أف مؤسسيو جعلوا يف 
اىتماماهتم مناىضة السياسة االستعمارية ، وذلك ربت غطاء توفَت الشروط 

في األمل اإلسالمية ( ، وىي بدورىا زب –الواقعية لبعث الثقافة الوطنية ) العربية 
.وكاف من أىم ما  (7)يف ربقيق التغيَت اجلذري للبنية االستعمارية ادلوجودة باجلزائر

، واليت تكونت يف البداية من (8)قاـ بو ادلؤسبروف انتخاب أوؿ جلنة تنفيذية لالرباد 
 . (9)مخسة أعضاء سيسهروف على تسيَت شؤوف ادلنظمة 

مبادرة للتعبَت عن سبسك الطلبة وىكذا فإف إنشاء االرباد مل يكن فقط  
اجلزائريُت بأصوذلم احلضارية ومبادئهم الوطنية، بل كاف أيضًا يف جوىره عمالً 
سياسيًا مرتبطًا بادلسار الذي ازبذه الشعب اجلزائري ، ربت لواء جبهة التحرير 

 . 1954الوطٍت ، ابتداء من الفاتح من نوفمرب 
اإلبراىيمي بأنو : " ديكن القوؿ ويؤكد ىذا ما ذكره السيد أمحد طالب  

أف إنشاء  االرباد العاـ للطلبة ادلسلمُت اجلزائريُت ىو نتيجة حركة جدلية ، تعرب 
يف آف واحد من جهة عن رغبة الطلبة اجلزائريُت يف االلتحاؽ بصفوؼ الشعب   
وادلسامهة يف الثورة ، وتعرب من جهة ثانية عن رغبة جبهة التحرير يف احتواء طاقة 

 .(10)الطلبة ، وتوظيفها لصاحل قضية التحرير ادلقدسة "
و يضاؼ إىل ىذا ما قالو السيد مسعود آيت شعالؿ يف ادلؤسبر الرابع لالرباد    

بأنو : " لن نستطيع فهم رسالة االرباد ما مل تضعو يف إطاره الطبيعي ، الذي ىو 
أف ادلشاكل فضمن ىذا اإلطار ندرؾ  …الكفاح التحريري الذي خيوضو شعبنا 

الطالبية الثقافية ىي يف حقيقة أمرىا ثانوية ، ومرتبطة بظروؼ ادلعركة التحريرية 
اليت يتوقف عليها مصَت اجلزائر بأمجعها، فإربادنا قد كوف ليكوف وحدة نضالية يف 

 .(11)إطار ثورتنا "
 االتحاد الوطني  لطلبة المغرب:  -3
احلركة الطالبية يف  هور على ساحةالظ (12)عرؼ االرباد الوطٍت لطلبة ادلغرب     

وأصلزت ىذه ادلبادرة يف غمرة احلماس الوطٍت ضمن إطار  ،1956ديسمرب سنة 
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، وكاف ميالد االرباد الوطٍت لطلبة ادلغرب وتطوره النضايل و  احلركة الوطنية
اإليديولوجي، و ميالد االرباد  و.ط.ـ مل يكن رلرد رغبة ذاتية لدى الطالب 

،لبلورة احلركة الطالبية 1956ن اجتمعوا يف ادلؤسبر التأسيسي عاـ ادلغاربة الذي
ادلغربية يف إطار تنظيمي بل كاف ضرورة موضوعية واستجابة قسرية يفرضها التطور 
ادلوضوعي حلركة اجلماىَت التواقة إىل التحرر السياسي واالجتماعي، وتأسيس 

 .(13) ربيةاالرباد للطلبة بادلغرب تأطَتا للحركة الطالبية ادلغ
ديسمرب  26وشكل تأسيس منظمة االرباد الوطٍت لطلبة ادلغرب بتاريخ    

بالرباط، حيث انعقد ادلؤسبر التأسيسي ذلذه النقابة الطالبية، حلظة تؤرخ  1956
لوالدة عسَتة ووعي شقي، و كاف أيضا تتوجيا دلسار العديد من اجلمعيات 

مُت بشماؿ إفريقيا والتنظيمات الطالبية السابقة، مثل مجعية الطلبة ادلسل
( ومجعية الطالب ادلغاربة 1947واجلمعية العامة لطالب الرباط ) (1927)

(. وديكن اعتبار االرباد الوطٍت 1950وارباد الطالب ادلغاربة بفرنسا ) (1948)
لطلبة ادلغرب دبثابة مدرسة نضالية رائدة وإطار للتكوين السياسي والفكري 

لنسبة للعديد من األفواج والكوادر واألطر يف سلتلف وادلعريف والتأطَت األكادديي با
اجملاالت اليت زبرجت من اجلامعة ادلغربية وأصبحت ربتل مواقع ىامة داخل 

 .(14) اجملتمع
 ثانيا . كونفدرالية شمال إفريقيا للطلبة تأسيسها ونشاطها:

. إىل  ادلغرب( -اجلزائر  -تعود جذور العالقة بُت طلبة األقطار الثالث )تونس    
اليت كانت ذبمعهم يف صفها، لكن مع « مجعية الطلبة ادلسلمُت لشماؿ إفريقيا» 

أسس طلبة كل قطر منظمة وطنية زللية  خالؿ القرف العشرين بداية اخلمسينيات
 خاصة هبم.

ورغم ذلك فإف التقارب ظل قائما بينهم، وحلم الوحدة مالزما لنضاؿ عدد     
دوية موجودة كشعور وإحساس ارتقى يف أحياف  كبَت منهم، وبقيت الفكرة الوح

كثَتة إىل ميداف التجسيد، وكاف من أبرز مظاىره ادلساعدات، وادلساندة اليت 
 حظي هبا الطلبة اجلزائريوف يف كل من تونس وادلغرب.
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وعندما نظم ا ع ط ـ ج أسبوعو التضامٍت مع الطلبة ادلعتقلُت يف سجوف     
، فإف االرباد 1957نوفمرب  10إىل  14دة من فرنسا، وذلك يف الفًتة ادلمت

 .(15)العاـ للطلبة التونسيُت، قد ازبذ موقفا حازما، وأعد برنارلا زاخرا باألعماؿ
وإثر حل االرباد العاـ للطلبة ادلسلمُت اجلزائريُت من طرؼ السلطات الفرنسية   

ذباه  ، سجل االرباد العاـ للطلبة التونسيُت موقفو1958جانفي  28وذلك يف 
يلفتوف نظر » ىذه القضية، وأصدر بيانا أوضح فيو أف الطلبة التونسيُت : 

احلكومة الفرنسية إىل خطورة مثل ىذا الصنيع الذي يشوه مسعة اجلامعة الفرنسية، 
وديس بتقاليد الدديقراطية. وأهنم يعتربوف ىذا القرار ال يؤثر على وجود االرباد 

 .(16)«العاـ للطلبة ادلسلمُت اجلزائريُت
ولقد أصدر هبذه ادلناسبة بالغا مشًتكا مع االرباد الوطٍت للطلبة ادلغاربة،     

وكذا االرباد العاـ للطلبة ادلسلمُت اجلزائريُت، وأعلن ذلك إثر ندوة صحفية 
، وتضمن ىذا البالغ تنديدا بتصرفات 1958جانفي  30عقدت يـو األربعاء 

ث، وكذا بادلمارسات اليت سبس احلقوؽ القوات الفرنسية اذباه اجلمعيات الثال
 (17)النقابية للطلبة، وبأمن طلبة الشماؿ اإلفريقي يف فرنسا.

» و حينها صرح شلثل الطلبة التونسيُت السيد : زلمد العالوي بأهنم :    
مقتنعوف بأف األىداؼ ادلقصودة من حل ا ع ط ـ ج ىي إفشاؿ تلك …

بإنشاء االرباد الشماؿ  1958نفي جا 01اإلجراءات اليت كانت نتيجتها يـو 
إفريقي للطلبة الذي مت بتونس ، و يؤكدوف بأف ىذا القرار لن ديس أبدا بوحدة 

 (18)«حركة الشماؿ اإلفريقي
أما بالنسبة لالرباد الوطٍت للطلبة ادلغرب فإف عالقاتو مع ا ع ط ـ ج كانت    

ا ديس الطلبة وم -متميزة، إذ أنو ، كلما وقعت أحداث على صعيد كل دولة 
سواء كاف ادلوقف : تضامنا ومساندة، أو احتجاجا وتنديدا، دبا  -باخلصوص 

 تستعملو السلطة الفرنسية من أساليب وسياسة قمعية.
ومن مجلة ادلواقف الشاىدة على العالقة احلسنة بُت الطرفُت تلك  

ث احلملة التضامنية اليت نظمت بينهما، إثر قرار حل ا ع ط ـ ج. ولقد ربد
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» ... تقرير لفرع ا ع ط ـ ج بالرباط عن ىذا متعرضا للنشاط ادلقاـ كالتايل : 
قمنا رفقة إخواننا الطلبة ادلغاربة، وبتصرؼ تلقائي حبمالت تضامن فعاؿ وأخوي، 
إزاء قرار حل اربادنا ونظمنا داخل احلـر اجلامعي يوما لإلضراب، وتبعتو 

 .(19)«ط احتجاجات كبَتة، أماـ سفارة فرنسا بالربا
وبعد ىذه احلركة االحتجاجية مت تنظيم أسبوع تضامٍت مع الطلبة  

اجلزائريُت، ومن مجلة النشاطات اليت تضمنها ىذا األسبوع ما جاء يف التقرير 
شرع بالتنسيق مع االرباد الوطٍت لطلبة ادلغرب وبقرار من جلنتو » ... ادلذكور بأنو 

العلـو بالرباط، وحضره عدد كبَت من التنفيذية، يف تنظيم ذبمع كبَت جبامعة 
 (20).((الشخصيات اجلزائرية وادلغربية

ولقد رافق ىذا التحرؾ الطاليب، ربرؾ احلكومة ادلغربية حيث قاـ وزير  
اخلارجية ادلغريب باتصاالت لدى احلكومة الفرنسية عندما حلت ا ع ط ـ ج، 

ية ضد منظمة حيث أبلغها احتجاج السلطات ادلغربية على األعماؿ التعسف
طالبية أحرزت على مساعدة وعطف مجيع االربادات الوطنية، وادلنظمات الدولية 

 .(21)للطلبة
ومن اجلدير بالذكر أف التنسيق بُت االربادات الطالبية الثالث لكل من :     

تونس، اجلزائر، ادلغرب، أدى إىل نتيجة عملية، سبثلت يف إنشاء " كونفدرالية 
ة" وجاء تأسيس ىذه الكونفدرالية، بعد اجتماعات تنسيقية مشاؿ إفريقيا للطلب

حضرىا شلثلو اللجاف التنفيذية لكل ارباد. ومت اإلعالف عن تأسيسها رمسيا بعد 
. وحضره 1958جانفي  2إىل  1957ديسمرب  31ادلؤسبر ادلنعقد بتونس من 

 جلوؿ بغلي –عن اللجنة التنفيذية لالرباد ع ط ـ ج  كل من : آيت شعالؿ 
 . (22)الطاىر محدي  –
)...إف وحدة الشماؿ اإلفريقي حقيقة )ولقد جاء يف  قانوهنا األساسي ما يلي :  

طبيعية و تارخيية ، ورغم احلواجز االصطناعية ادلتميزة حاليا، فإف شعبنا مل يكن 
إال واحدا يف حضارتو، وثقافتو، وينتظره نفس ادلصَت، وربدونا نفس 

 (23)اآلماؿ.((
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وقامت ىذه ادلنظمة اجلديدة بنشاط معترب، إذ أهنا دبجرد نشأهتا  
ع .ط .ـ .ج وفق القرار الذي ازبذتو .ا  -تعرضت المتحاف عسَت، وىو حل

ـ،  فكاف ردىا سريعا، ذبسد يف 1958جانفي  28السلطات الفرنسية بتاريخ 
، وإيقاؼ إف حل ارباد الطلبة ادلسلمُت اجلزائريُت» البالغ اليت تضمن ما يلي : 

مسَتيو، يف الوقت الذي يعلن فيو تأسيس اجلامعة الشماؿ إفريقية للطلبة، يرمي 
إىل خلق صعوبات يف وجو االرباد الشماؿ إفريقي، ويعترب مساسا بكرامة الطلبة 
ادلغاربة، والتونسيُت. أجل إف ىذا التعسف ليس إال انفعاال وردا على بروز اجلامعة 

 .(24)...«إىل الوجود  الطالبية الشماؿ إفريقية
 4ونظمت احتجاجا على القرار ادلذكور مظاىرات، وذلك يـو الثالثاء  
، وذلك باحلي الالتيٍت، انطلقت من ساحة السربوف )فرنسا(. 1958فيفري 

منظمة طالبية. ويف يـو  16وحضرىا أكثر من ألفي طالب وطالبة دبشاركة 
ت العلمية بباريس، حضره ما فيفري، عقدت اجتماعا بقاعة اجلمعيا 7اجلمعة 

شخص، من طلبة وأساتذة، لالحتجاج على قرار احلكومة  700يزيد عن 
 .(25)الفرنسية، وادلطالبة باإلفراج عن ادلعتقلُت

إضافة إىل ىذا فإهنا طلبت من الكتابة العامة للجنة التنسيق بُت  
حل ا ع ط ـ ج. االربادات الوطنية الغربية للطلبة، عقد ندوة طارئة دلعاجلة قضية 
أفريل  18و  17وادلشاكل الناذبة عنو، وقد مت ذلك بعقد ندوة بلندف يومي 

اربادا وطنيا قدموا من أوربا وأمريكا، وأعربت  23حضرىا شلثلُت عن  . و1958
القرارات ادلتخذة بكل وضوح وقوة، عن عطف العامل الطاليب ومؤازرتو الفعالة 

اجلزائري، كما عربت عن استنكارىا لوسائل للطلبة اجلزائريُت، ولقضية الشعب 
 (26)العنف اليت تستعملها احلكومة الفرنسية لقمع الطلبة اجلزائريُت.

وتوصل عمل االربادات:ادلغريب والتونسي واجلزائري للطلبة منسقا على  
اجتماعا  1958أوت  22حىت  19مستوى اذليئة ادلذكورة، إذ عقدت أياـ 

لوحدة الطالبية ادلغربية، وتدارس وضعية الطلبة بتونس، هبدؼ تثبيت دعائم ا
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اجلزائريُت بادلغرب وخصوصا بالقرويُت، والنظر يف ضرورة مساعدهتم دبنح إىل عدد 
 (27)من البلداف األجنبية.

بػػُت  وباسػتمرار ىػػذا التكتػل الطػػاليب، أخػذت األواصػػر الوحدويػة تتػػدعم 
الطلبػػػة أكثػػػر فػػػأكثر، وأخػػػذت تتسػػػع إىل خػػػارج دائػػػرة الفئػػػة الطالبيػػػة، وىػػػذا شػػػ  
طبيعي عرفتو األقطار الثالث حىت قبػل ىػذا التػاريخ، وأصػبح ادلعمػوؿ بػو أنػو كلمػا 
حلت مشكلة بأي قطر من األقطار إال وسػجل التضػامن بػُت الطلبػة، وادلنظمػات 

ليػػػة ادلسػػػاندة ادلاديػػػة، وادلعنويػػػة، األخػػػرى للبلػػػدين اآلخػػػرين تػػػًتجم مػػػن خاللػػػو عم
 والتنديد دبا يتعرض لو، واألمثلة عن ىذا متعددة وكثَتة.

القنبلة  -فعندما أخذت فرنسا تعد للقياـ بتجارهبا لألسلحة الكيماوية  
يف الصحراء اجلزائرية، ربركت كونفدرالية الطلبة، وعقدت اجتماعا ذلا  -الذرية 

، وبعد نقاش طويل، تبٌت اجملتمعوف 1959لية بالرباط )ادلغرب( وذلك يف جوي
اعتبار التجارب النووية، ذات سلاطر مرعبة  -» قرارات تضمنت ادلواضيع اآلتية : 

لإلنسانية، واف العناد اإلجرامي للحكومة الفرنسية وضع حيز التنفيذ ىذه 
بشار رغم ادلعارضة، واالحتجاجات  -التجارب، وتوعدت بإجرائها يف كودلب 

ر الرأي العاـ ذاإلفريقية .... وذلذا فإف رللس الكونفدرالية حي  ية للحكوماتالرمس
العادلي وخيربه، خبطر مشروع احلكومة الفرنسية على أمن الشعب اإلفريقي، ويوجو 
نداء عاجال لكل احلكومات اإلفريقية من أجل القياـ بعمل مشًتؾ دلنع فرنسا من 

ادلنظمات الوطنية، والدولية للطلبة ارتكاب ىذه اجلردية. وتطلب من كل 
والشباب. بعمل كل ما تستطيع إلفشاؿ عـز فرنسا على القياـ بعملها 

.))...(28). 
ومل تتوقف نشاطات ىذه الكونفدرالية عند ىذا بل صلد أهنا ودبناسبة  

 1961إعالف احلكومة ادلؤقتة للجمهورية اجلزائرية عن يـو اخلامس من جويلية 
التقسيم، نظمت باسم طلبة ادلغرب العريب يوما عادليا للتضامن يوما وطنيا ضد 

مع الشعب اجلزائري عرب من خاللو الطلبة عن مساندهتم، ومساعدهتم للجزائريُت 
 (29)للصمود يف وجو السياسة الفرنسية القاسية.
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ىكذا كانت ادلنظمات الطالبية الثالث : التونسية واجلزائرية وادلغربية.  
ا اليت تظهر التعاوف وادلساندة يف أوقات احملن والشدائد، اليت تعرب عن مواقفه

عاشها كل قطر، وذاؽ ويالهتا كل شعب، شلا يوحي بأف الفكر الوحدوي ظل 
متجذرا، وبقي مطمحا كلما سنحت الفرصة إال وبرز إىل الواقع، على عدة صور، 

ىذه  ومستويات، وكذلك يظهر لنا شلا سبق ذكره، أف العالقة القائمة بُت
ادلنظمات الثالث، كانت عالقة ود، ارتقت إىل درجة التضحية بأغلى ما ديلك 
اإلنساف يف سبيل دعم ومساندة أخاه من القطر اآلخر. وىنا نشَت إىل أف ىذه 
ادلواقف مل تكن منحصرة يف فئة الطلبة فقط، بل كانت منتشرة يف أغلب الفئات 

هر ذلذا ىو أف أصبحت كل من االجتماعية لشعوب األقطار الثالث، وأبرز مظ
ادلغرب وتونس بعد استقالذلا سبثالف قاعدتُت خلفيتُت ىامتُت، لدعم الثورة 

 اجلزائرية بالرجاؿ والسالح.
 : والقضية الجزائريةثالثا.  كونفدرالية الشمال اإلفريقي للطلبة 

استطاع االربادات ربط عالقات ودية، مع سلتلف ادلنظمات الطالبية،  
والعادلية، على اختالؼ توجهاهتا اإليديولوجية ومشارهبا الثقافية، الوطنية 

وانتماءاهتا الفكرية، وحىت السياسية. خاصة يف ظل الصراع الذي عرفو العامل 
  عقب احلرب اإلمربيالية الثانية، والذي عرؼ باحلرب الباردة.

 22إىل  11وعنػػػػدما عقػػػػدت النػػػػدوة العادليػػػػة للطلبػػػػة مػػػػؤسبرا ذلػػػػا بنيجَتيػػػػا مػػػػن     
، فيهػػػػػا -الػػػػػيت كانػػػػػت قيػػػػػد التأسػػػػػيس  –شػػػػػاركت الكونفراليػػػػػة ، 1957سػػػػػبتمرب 

اسػتغل وضمنت لالرباد العػاـ للطلبػة ادلسػلمُت اجلزائػريُت احلضػور ضػمن وفػدىا، ف
االربػػاد مشػػاركتو يف إطػػار الكونفدراليػػة ليعػػرؼ احلاضػػرين بوضػػعية الطلبػػة اجلزائػػريُت 
وحالة التعليم . وعلى ضوء ما قدمو ، أصدر ادلػؤسبر مالحظػات وتوصػيات مشلػت 

 . (30) عدة رلاالت 
ففي اجملاؿ الطاليب جاء فيها : )) إف وضعية الطلبػة اجلزائػريُت ال تسػمح ذلػم      

ا تعليمهم كما يتلقاه غَتىم مػن الطلبػة يف العػامل ، وإف ىػذه الوضػعية ال بأف يتلقو 
ديكػػن أف تتغػػَت مادامػػت احلػػرب قائمػػة ، ويالحػػظ أنػػو منػػذ عػػامُت مل بنفػػك الطلبػػة 
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وذلػػذا فػػادلؤسبر ….اجلزائريػػوف يسػػتهدفوف للسػػجن والتعػػذيب والطػػرد والنفػػي والقتػػل 
بػػػػػة اجلزائػػػػػريُت ، ويوصػػػػػي مجيػػػػػع يػػػػدعوا احلكومػػػػػة الفرنسػػػػػية لتغيػػػػػَت سػػػػػَتهتا مػػػػػع الطل

االربادات الطالبية يف العامل امجع بتنظيم أسبوع للتضامن مع االرباد العاـ للطلبػة 
  (31)((. 1957نوفمرب  11إىل 4ادلسلمُت اجلزائريُت وحدد ذلك من 

أمػػػػا يف اجملػػػػاؿ السياسػػػػي فػػػػإف ادلػػػػؤسبر :)) يأمػػػػل أف يتوصػػػػل الطرفػػػػاف اجلزائػػػػري     
ادؿ وسػػػػػريع للمشػػػػػكل اجلزائػػػػػري علػػػػػى أسػػػػػاس االعػػػػػػًتاؼ والفرنسػػػػػي إىل حػػػػػل عػػػػػ

باالستقالؿ الوطٍت الذي ىو الشرط األوؿ إلقامة تعليم حر ودديػػػقراطي يف اجلزائر 
)) (32) . 
ىػػػذا وصلػػػد أنػػػو عنػػػدما أقػػػدمت احلكومػػػة الفرنسػػػية علػػػى حػػػل االربػػػاد سػػػجلت     

ن والتأييػػد  العديػػد مػػن ادلنظمػػات موقفهػػا ، وكػػاف لػػذلك صػػدى كبػػَتا تػػرجم التضػػام
الواسع  ، إذ انػو وبطلػب مػن كونفدراليػة الشػماؿ اإلفريقػي للطلبػة عقػدت الكتابػة 

أبريػل  18و17العامة للتنسيق بػُت االربػادات الطالبيػة الوطنيػة نػدوة طارئػة يػومي 
 -1عػدة مالحظػات منهػا أف : ))خرجت بالئحة اشػتملت علػى  بلندف 1958

ئػريُت  سػوءا خصوصػا بعػد انعقػاد ادلػؤسبر العادلػػي زيادة احلالة اليت عليها الطلبػة اجلزا
 السابػػع للطلبة. 

الطلبة اجلزائريوف معرضوف لقمع يزداد عنفا وشدة يوما بعد يـو شلا جيعلهم زلرومُت 
مػػػن أبسػػػط احلريػػػات واحلقػػػوؽ ، ويضػػػعهم يف حالػػػة دائمػػػة مػػػن عػػػدـ االسػػػتقرار و 

 الألمن ، وقد برىن على ذلك إيقاؼ الطلبة األخَت  .
إف احلالة قد بلغت من الرداءة إىل درجة أف حػـر الطلبػة اجلزائريػوف  مػن  -

 .  (33) …((اربادىم الوطٍت الوحيد الذي ديثلهم 
وبعد توضيح ادلأساة اليت يعاين من ويالهتا الطلبة اجلزائريُت ازبػذت ىػذه النػدوة    

الػػػيت تسػػػتنكر بكػػػل شػػػدة األعمػػػاؿ العدوانيػػػة  -1موقفهػػػا الػػػذي سبثػػػل يف أهنػػػا :))
يذىب ضحيتها الطلبة باخلصػوص ، كمػا تسػتنكر بكػل صػرامة حػل االربػاد العػاـ 

 للطلبة اجلزائريُت يف فرنسا ، والذي ىو منظمة طالبية دديقراطية شلثلة.
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ال تعػػَت أيػػة قيمػػة لقػػرار حػػل االربػػاد بػػل ىػػذا اخلػػَت ادلنظمػػة الوحيػػدة الػػيت سبثػػل  -2
 الطلبة اجلزائريُت.

يق على الطلبة اجلزائريُت ضحايا القمػع ، وتعػرب ذلػم مػرة تعرب عن عطفها العم -3
 أخرى عن تضامنها الكامل .

تؤكػػػد االعػػػػًتاؼ حبػػػق طلبػػػػة ادلنػػػػاطق غػػػَت ادلسػػػػتقلة يف التطػػػور التقػػػػدمي داخػػػػل  - 
اجملتمػػػع كأشػػػخاص أحػػػرار مسػػػتقلُت.تؤكد سػػػوء حالػػػة الطلبػػػة اجلزائػػػريُت ، ىػػػي أثػػػر 

 مباشر للحرب الدائرة يف اجلزائر .
  (34) عػػػػن يقينهػػػػا  بػػػػأف جعػػػػل حػػػػد للحػػػػرب يف اجلزائػػػػر بوسػػػػائل سػػػػلمية ، تعػػػػرب -

وبادلفاوضػػػة واالسػػػتقالؿ ىػػػي الوسػػػيلة الوحيػػػدة الكفيلػػػة حبػػػل مجيػػػع ادلشػػػاكل الػػػيت 
تعػػًتض سػػبيل الطلبػػة اجلزائػػريُت ، واجملموعػػة الطالبيػػة.تطلب النػػدوة أخػػَتا مػػن جلنػػة 

مػػن أف يعػػَتوا اىتمػػامهم حقػػوؽ اإلنسػػاف ، ومػػن ىيئػػة األمػػم ادلتحػػدة ، ورللػػس األ
 .  (35)ذلذه الالئحة ((

ىكػػػذا بػػػدت ىػػػذه الالئحػػػة واضػػػحة يف مطلبهػػػا وتضػػػامنها الصػػػريح مػػػع الطلبػػػة    
اجلزائػػريُت خاصػػة بعػػد حػػل االربػػاد ، وتعػػدى ىػػذا األمػػر ليشػػمل الشػػعب اجلزائػػري 
وقضيتو ، اعتبارا من أف حالة الطلبة ليست دبعزؿ عن الظرؼ العاـ الػذي تشػهده 

رباد من جهػة وإلدياهنػا حبقػوؽ اجلزائر، شلا يوحي باقتناع ىذه ادلنظمة بطروحات اال
اإلنساف يف العامل من جهػة أخػرى ، وشلػا ال ريػب فيػو أف احلضػور ادلسػتمر لالربػاد 

 يف سلتلف احملافل الدولية الطالبية كاف لو األثر البالغ يف كل ما ذكر. 
ونشَت إىل أف الندوة السابقة الذكر أرفقت مالحظاهتا ومطالبها اليت تضمنتها      

جبزء عملي سبثل يف ما يلي : )) ترفع نػداءىا إىل مجيػع االربػادات الوطنيػة   الالئحة
كػػػي خيصصػػػوا منحػػػا ماليػػػة تسػػػاعد الطلبػػػة اجلزائػػػريُت علػػػى مواصػػػلة تعلػػػيمهم كمػػػا 
تطلػػب مػػن مجيػػع االربػػادات أف يؤسسػػوا صػػندوقا لإلسػػعاؼ لفائػػدة الطلبػػة الػػذين 

للطلبػػػػة ادلوقػػػػوفُت جلػػػػأوا إىل تػػػػونس وادلغػػػػرب وتطلػػػػب كػػػػذلك مػػػػنح أدوات علميػػػػة 
واسػػتدعاء شلثلػػُت عػػن االربػػاد العػػاـ للطلبػػة ادلسػػلمُت اجلزائػػريُت  ليقػػدموا معلومػػات 
عػػػن مشػػػاكل الطالػػػب اجلزائػػػري ، وتنػػػادي النػػػدوة أخػػػَتا مجيػػػع االربػػػادات الطالبيػػػة 
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إلبػالغ قػػرارا هتػا إىل السػػلطة الفرنسػػية وإىل حكومػاهتم احملليػػة ، وإىل الصػػحافة ويف 
نة تنسيق بُت االربادات الوطنية الغربية أنيطت هبا مهمة السهر على النهاية فإف جل

   (36)تنفيذ ىذه القرارات ونشر أعماؿ الندوة بواسطة منشورات سلتلفة.((. 
يف ادلػػػؤسبر نفدراليػػػة الشػػػماؿ اإلفريقػػػي للطلبػػػة و ك توبعػػػد ىػػػذه النػػػدوة شػػػارك      

 –بكػُت  –عاصػمة الصػينية اخلامس لالرباد العادلي للطلبة الذي جػرت أشػغالو بال
، والػػذي  هػػا. وحينهػػا مت عػػرض تقريػػر مػػن طرف1958وذلػك خػػالؿ شػػهر سػػبتمرب 

أعػػػد بعػػػد دراسػػػػة عامػػػة للوضػػػػعية السػػػائدة يف اجلزائػػػر وانعكاسػػػػاهتا علػػػى ادلشػػػػاكل 
 الطالبية.

أف احلػػػػػػرب  -1ولقػػػػػػد تضػػػػػػمن ىػػػػػػذا التقريػػػػػػر نقطتػػػػػػُت ىػػػػػػامتُت كالتػػػػػػايل : ))      
فرنسػػػا قػػػد عرفػػػت تطػػػورا خطػػػَتا بعػػػدا دلػػػؤسبر الرابػػػع بػػػرباغ  االسػػػتعمارية الػػػيت تقودىػػػا

( .شلػػػا أدى إىل خسػػػائر ماديػػػة وبشػػرية فأصػػػبح واضػػػحا هتديػػػدىا 1956)سػػبتمرب 
للسالـ العادلي ، ويظهر ىذا من خالؿ استمرار التزايد التدرجيي للقػوات الفرنسػية 

مػػن رجػػل مػػع سػػقوط العديػػد 700000وذبهيزاهتػػا بػػاجلزائر، حػػىت أصػػبحت اليػػـو 
الضػػػػحايا يف السػػػػنتُت األخَتتػػػػُت، واسػػػػتعماؿ التعػػػػذيب وتعػػػػدد ادلنػػػػاطق احملرمػػػػة أو 

.   (37)منػػػػاطق ادلػػػػوت. أنػػػػو خػػػػالؿ ىػػػػذين السػػػػنتُت احلكومػػػػات الفرنسػػػػية ادلتعاقبػػػػة
رفضػػػت كػػػل حػػػل تفاوضػػػي للمشػػػكلة اجلزائريػػػة رغػػػم أف األمػػػم ادلتحػػػدة يف دورهتػػػا 

رغػػػػػػػػػم انقػػػػػػػػػالب صػػػػػػػػػوت علػػػػػػػػػى ذلػػػػػػػػػك و   (38)احلاديػػػػػػػػػة عشػػػػػػػػػرة والثانيػػػػػػػػػة عشػػػػػػػػػرة 
، فػػػػػػػػإف احلكومػػػػػػػػة الفرنسػػػػػػػػية ظلػػػػػػػػت بعيػػػػػػػػدة كليػػػػػػػػا عػػػػػػػػن فكػػػػػػػػرة  1958مػػػػػػػػاي13

 (39)التفاوض.((. 
فػإف  1958حػىت  1956ونظرا ذلذه التطورات اليت عرفتها اجلزائر طيلة السػنتُت  

ينػدد بػادلوقف  -1ىذا ادلؤسبر وبنػاء علػى ادلالحظػات والتقريػر ادلقػدـ أكػد أنػو : ))
 ة ادلعادية لكل حل تفاوضي.الالمتغَت للحكومة الفرنسي

يعتػػرب أف ادلسػػاندة الدبلوماسػػية وادلاديػػة لفرنسػػا مػػن طػػرؼ حلفائهػػا يف احللػػف  -2
 األطلسي .ترخيصا باستمرار احلرب االستعمارية يف اجلزائر.                                                        
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ينػػػػدد بتواطػػػػؤ الػػػػدوؿ األعضػػػػاء يف ادلػػػػؤسبر اخلػػػػامس لالربػػػػاد العػػػػادلي للطلبػػػػة ،  -3
 احللف األطلسي مع االستعمار الفرنسي.

أف احلػػػػرب يف اجلزائػػػػر أدت إىل نتػػػػائج جػػػػد خطػػػػَتة علػػػػى الدراسػػػػة ، وعلػػػػى  -4  
مسػػػتقبل الطلبػػػة اجلزائػػػريُت، الػػػذين دفعػػػوا ضػػػريبة غاليػػػة للقمػػػع ادلسػػػلط علػػػى مجيػػػع 

 الؿ.الشعب اجلزائري ف شلا جعلو يساند الثورة من أجل االستق
يؤكد رمسيا دعمو لكل الطلبة والشعب اجلزائري يف ثورتو من أجل االسػتقالؿ  -5

، ويػػذكر بأنػػػو يعتقػػػد أف فػػتح ادلفاوضػػػات مػػػع جبهػػػة التحريػػر الػػػوطٍت علػػػى أسػػػاس 
 قاعدة تقرير ادلصَت ىو وحده الكفيل بوضع هناية للصراع. 

لعػػادلي للطلبػػػة يطلػػب بإحلػػاح مػػن كػػل ادلنظمػػػات الوطنيػػة العضػػوة يف االربػػاد ا -6
تكثيػػف التأييػػد للطلبػػة والشػػعب اجلزائػػري مػػن طػػرؼ حكومػػات بلػػداهنم مػػن أجػػل 
التأييػػد السياسػػي والدبلوماسػػي جلبهػػة التحريػػر الػػوطٍت ، خاصػػة يف الػػدورة القادمػػة 

 (40) لألمم ادلتحدة ((.
ادلنػػػػددة  ورغػػػػم ىػػػػذه النػػػػداءات الػػػػيت وجهتهػػػػا ادلنظمػػػػات الطالبيػػػػة والشػػػػبانية      

بػػالقمع فػػإف السػػلطات الفرنسػػية مل توقػػف ىػػذه السياسػػة العنجهيػػة بػػل زادت مػػن 
وتَتهتا باعتقاؿ الطلبة ووضعهم داخل أسوار  السجوف سواء بفرنسػا أو بػاجلزائر . 
إزاء ىذا الوضع مل يقف ا.ع.ط.ـ.ج.موقف ادلتفرج الساكت بل قاـ بالعديد من 

 ن ىذه األساليب الوحشية.ادلساعي للضغط على فرنسا وإثنائها ع
حيػػػػػث أنػػػػػو رفػػػػػع إىل كػػػػػل االربػػػػػادات الطالبيػػػػػة الوطنيػػػػػة والعادليػػػػػة قائمػػػػػة للطلبػػػػػة   

ادلسجونُت ضمت ثالثوف طالبا وعلى رأسها االرباد العادلي للطلبة ، شلا أدى هبذا 
جػػػػانفي  26إىل  20األخػػػػَت إىل ادلصػػػػادقة يف اجتمػػػػاع اللجنػػػػة التنفيذيػػػػة لػػػػو مػػػػن 

دت بالوسػػػائل القمعيػػػة الػػػيت تقػػػـو هبػػػا فرنسػػػا. واسػػػتنكرت علػػػى الئحػػػة نػػػد1959
اعتقػػاؿ الطلبػػة اجلزائػػريُت وجهػػود فرنسػػا إلشػػراؾ دوؿ أخػػرى يف احلػػرب اجلزائريػػة ، 
واعتربت أف ىذا ديثل هتديػدا خطػَتا للسػالـ العػادلي ف وطالبػت بوجػوب التفػاوض 

لمنظمػػػات مػػػع احلكومػػػة اجلزائريػػػة يف بلػػػد زلايػػػد، وقػػػدمت اللجنػػػة حينهػػػا شػػػطرىا ل
 .(41) الطالبية يف مجيع أضلاء العامل على إعاناهتا ادلختلفة للطالب اجلزائريُت.
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 15العػادلي الثػػامن للطػػالب مػػن  ىػػاالنػػدوة العادليػة للطلبػػة مؤسبر  وحػُت عقػػدت     
كونفدراليػػػػة     التنسػػػػيق يف إطػػػػارمت -ليمػػػػا–بعاصػػػػمة البػػػػَتو 1959فيفػػػػري  25إىل

القضية اجلزائرية وحالػة الطلبػة اجلزائػريُت، وادلشػاكل ، ومت دراسة طلبة ادلغرب العريب
اليت يعانوف منها وذلك من خالؿ التقرير من طرؼ جلنة البحث واإلعالـ .وخػرج 
ىػػػػذا ادلػػػػؤسبر بالئحػػػػة تضػػػػمنت العديػػػػد مػػػػن النقػػػػاط: كمشػػػػكلة الًتبيػػػػة والتعلػػػػيم يف 

حشػػػػية اجلزائػػػػر. وإجػػػػراءات احلكومػػػػة الفرنسػػػػية ضػػػػد الطلبػػػػة واسػػػػتعماذلا أسػػػػاليب و 
ا أجرب الطلبة على قضية حل االرباد وما اصلر عنها من انعداـ األمن شل و ضدىم.

ووجو ادلؤسبر رسالة واضحة إىل السلطة الفرنسية  واللجوء إىل اخلارج.مغادرة فرنسا 
شلا نصت عليو : )) استنكار القمع الذي تسلطو احلكومة الفرنسية منذ أكثر من 

ئػػػريُت، ويشػػػهر باالعتػػػداءات ادلتكػػػررة علػػػى أبسػػػط أربػػػع سػػػنوات علػػػى الطلبػػػة اجلزا
ويطلػػػػب بكػػػػل احلػػػػاج  -خاصػػػػة بأسػػػػاليب التعػػػػذيب–وأقػػػػدس احلقػػػػوؽ اإلنسػػػػانية 

بػػاحًتاـ القػػوانُت الدوليػػة ويفنػػد سياسػػة اإلدمػػاج ألهنػػا مناقضػػة لوجػػود ثقافػػة وطنيػػة 
  (42) مطابقة دلاضي اجلزائر وتقاليدىا.((

ن ىػذه الرسػالة صلػد أف ىػذا ادلػؤسبر ازبػذ وبعد ىذا  االستنكار ادلسجل ضم       
مواقف جريئة جدا ذباه القضية اجلزائرية، وبُت بأف حػل مشػاكل الطلبػة ال يػتم إال 
بإهناء ادلشكلة اجلزائرية بصورة عادلة ومرضية لكل األطراؼ ، وصرح ادلشرفوف عن 

 يعػػًتؼ ادلػػؤسبر بشػػرعية الكفػػاح الػػذي…ادلػػؤسبر عػػرب الئحػػة خاصػػة كمػػا يلػػي: )) 
يقػػـو بػػو الطلبػػة اجلزائػػريُت مػػن أجػػل االسػػتقالؿ الػػوطٍت، الػػذي ىػػو شػػرط أساسػػي 

… لكل تربية كاملة ، كما يعرب عن تضامنو الكامل مع كفاح الطالب اجلزائري 
ويعرب عن ابتهاجو للجهود اليت بذذلا ادلكتػب العػادلي للطػالب واالربػادات الوطنيػة 

لػػػػة التضػػػػامن مػػػػع الطػػػػػالب ثنػػػػاء محيف سػػػػبيل تأييػػػػد ومسػػػػاعدة االربػػػػاد اجلزائػػػػػري أ
، كما حيث ادلكتب ادلذكور االربادات الوطنية على مضاعفة تلك اجلهود اجلزائريُت

، وادلػػؤسبر يؤكػػد اقتناعػػو العميػػق بػػأف التسػػوية النهائيػػة ، والناجحػػة دلشػػاكل اجملموعػػة 
ض الطالبية اجلزائرية تتوقف على إهناء احلرب واسػتقالؿ اجلزائػر ، عػن طريػق التفػاو 

 (43) بُت احلكومتُت الفرنسية واجلزائرية((.
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 إطػػػاروىكػػػذا فػػػإف التنسػػػيق بػػػُت االربػػػادات الطالبيػػػة لتػػػونس واجلزائػػػر وادلغػػػرب يف  
الشماؿ اإلفريقي  للطلبة، أعطت دفعا كبػَتا للقضػية اجلزائريػة خاصػة الكونفدرالية 

علػػػػػػى الصػػػػػػعيد الدبلوماسػػػػػػي ، وكملػػػػػػت العمػػػػػػل الػػػػػػذي باشػػػػػػرنو احلكومػػػػػػة ادلؤقتػػػػػػة 
للجمهوريػػػة اجلزائريػػػة ووسػػػعت التعريػػػف بالقضػػػية اجلزائريػػػة للػػػدوائر الػػػيت مل تسػػػتطع 
احلكومػػػة الوصػػػوؿ إليهػػػا، وشػػػػكلت رافػػػدا آخػػػر للضػػػػغط علػػػى احلكومػػػة الفرنسػػػػية 

 واحلكومات الغربية داخل الدوائر الطالبية و الشبانية.
 الخاتمة:

جهػػدا يف سػػبيل إظهػػار القضػػية  ىكػػذا نالحػػظ أف االربػػادات الثالثػػة مل تػػأؿ     
، الؿ التنسػػيق يف ادلواقػػف ادلختلفػػةاجلزائريػػة علػػى ادلسػػتوى الػػدويل، وذلػػك  مػػن خػػ

للطلبػػة، الػػيت   فريقػػياإلشػػماؿ التػػوج العمػػل التضػػامٍت بتأسػػيس كونفدراليػػة  ذي والػػ
جػػامع لالربػػادات الػػثالث شػػبيو جبمعيػػة الطلبػػة ادلسػػلمُت  إطػػاركانػػت عبػػارة عػػن 

 . إفريقيالشماؿ 
الكونفدراليػػػة  يف نشػػػاطها أسػػػاليب ووسػػػائل متنوعػػػة كالنػػػداءات  تولقػػػد اتبعػػػ    

وجلػاف ادلسػاندة واحلضػور إىل سلتلػف النشػػاطات الطالبيػة و الشػبانية الػيت تعقػػد يف 
عمومػا والقضػية اجلزائريػة أضلاء العػػػػػػػػامل واستطاعت الدفع بالقضايا الشػماؿ افريقيػة 

ة على الصعيد الدبلوماسي خدمة للقضية اجلزائرية والنشاط بصورة فاعلخصوصا، 
، وشػػػهدت اجلزائػػػر 1956خاصػػػة وأف تػػػونس وادلغػػػرب نالتػػػا اسػػػتقالذلا منػػػذ سػػػنة 

مة إثر اشتداد الثورة التحريرية، وظهور بػوادر الػدعوة للحلػوؿ السياسػية تطورات ىا
 .عن طريق تقرير ادلصَت وادلفاوضات بُت الطرؼ اجلزائري والفرنسي 

لة أحبجػػػػم معتػػػػرب يف كسػػػػب ادلسػػػػكونفدراليػػػػة الطلبػػػػة   بفضػػػػل ىػػػػذا سػػػػامهت و     
اجلزائريػػػة العديػػػد مػػػن ادلؤيػػػدين واألنصػػػار ، الػػػذين كػػػاف ذلػػػم دور يف الضػػػغط علػػػى 
فرنسا شلا دعم االنتصار الذي حققو جيش التحرير الػوطٍت يف الػداخل، وأدى إىل 

ادلفاوضػػػػػات والػػػػػدخوؿ يف مرحلػػػػػة رضػػػػػوخ فرنسػػػػػا إىل مطالػػػػػب الشػػػػػعب اجلزائػػػػػري 
وأملػػػػو  الشػػػعب اجلزائػػػػري ربقيػػػق طمػػػػوحدبراحلهػػػا ادلختلفػػػػة، والػػػيت كانػػػػت نتيجتهػػػػا 

 .1962جويلية 5وإعالنو يف  ادلتمثل يف االستقالؿ
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 سنرمز لالرباد العاـ لطلبة تونس بػ: ا ع ط ت. -(1)
سامل لبيض، ))احلركة الطالبية التونسية، النشأة والتأسيس، وقضايا اذلوية((، اذليئة  -(2)

 موقع:اللبنانية للعلـو الًتبوية،  
www.opentech.me/~laes/.../Salem-Labiad-Students-

Mouvement--.pdf               ، 
 .13/04/2016تاريخ االطالع :             
 Mokhtar Ayachi, L'Union Générale Des Etudiantsوكذلك: 

De Tunisie au cours des années 50/60,ISHMN, 
Tunis,2003, p50.                           

 سنرمز لالرباد العاـ للطلبة ادلسلمُت اجلزائريُت بػ: ا ع ط ـ ج. -(3)
االتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين ودوره في الثورة زلمد السعيد عقيب،  -(4)

 . 77، ص2012، الشاطبية للنشر والتوزيع، اجلزائر 1، ط1511-1592
أف اإلرباد العاـ للطلبة ادلسلمُت اجلزائريُت ، يصارع أوالً  …شلا ورد يف ىذا اخلطاب : " -(5)

للتغلب على الصعوبات ادلادية اليت تواجو طلبتنا يف سلتلف اجملاالت : السكن ، ادلنح ، وغَتىا 

اجلزائرية جبعل اللغة العربية لغة رمسية  بوطننا ، وتنظيم التعليم ، وكذلك الدفاع عن الشخصية 

 وحرية الثقافة اإلسالمية ، و ادلشاركة يف بناء بالدنا " أنظر :

-UNEF, Le syndicalisme étudiant et le problème 

algérien,  France : Lille, 1960, P/03 

، اجلزائر، 2، طالتاسع عشر والعشرينثورات الجزائر في القرنين حيي بوعزيز ،  -(6)
 .372، ص2، ج1996منشورات ادلتحف الوطٍت للمجاىد، 

(7)- André  Mandouze, la Révolution Algérienne par 
textes, France, Édition d'aujourd'hui, paris, p141. 

من مخسة أعضاء عضوا ، انتخبوا جلنة تنفيذية  25انبثق عن ادلؤسبر جلنة مديرة مكونة من -(8)
، ونشَت إىل أف ىذا العدد لألعضاء مل يكن ثابتاً ، بل صلد أف اللجنة ادلديرة عددىا يًتاوح من 

أعضاء ،األوىل عبارة عن  7و 5عضوا ، واللجنة التنفيذية بُت  30وأحيانًا حىت  25إىل  17

http://www.opentech.me/~laes/.../Salem-Labiad-Students-Movement--.pdf
http://www.opentech.me/~laes/.../Salem-Labiad-Students-Movement--.pdf
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نية فتنفذ قرارات األوىل ، ىيئة إدارية تقرر السياسة العامة ، وذبمع شلثلي فروع اإلرباد ، أما الثا
 وتسيَت ىياكل اإلرباد ، ويعد ادلؤسبر أعلى اذليكل التنظيمي لإلرباد .

 , CAN, Rapport du G.P.R.A مركز األرشيف الوطٍت باجلزائر أنظر: -
Boite :21 Dossier 06. 

ياكر ) تشكلت ىذه اللجنة من السادة : أمحد طالب اإلبراىيمي ) رئيسًا ( ، العياشي -(9)
نائباً ( ، ميلود بلهواف ) أمُت عاـ ( ، عبد الرمحاف شريط )مساعداً لو ( ، زلمد منصور ) أمُت 
ماؿ ( ، حسب ما ذكره يل السيد عبد الرمحاف شريط  يف لقاء شخصي معو ، ببيتو ) بن 

.وحسب مراسلة شخصية مع الدكتور مساءاً  04/08/1999عكنوف باجلزائر ( ، يـو األربعاء 
 .20/08/1999سعود آيت شعالؿ، بتاريخ : م
. وكذلك : زلمد السعيد عقيب، ادلرجع 118اإلبراىيمي ، ادلرجع السابق ، ص/-(10)

 .80-79السابق، ص  ص 
مركز األرشيف الوطٍت ، رصيد احلكومة ادلؤقتة للجمهورية  اجلزائرية ، " التقرير األديب -(11)

،  225ببئر الباي ، العلبة/ 1960أوت  01ىل جويلية إ 26للمؤسبر الرابع لإلرباد " ، من 
 . 03ادللف/

 سنرمز لالرباد الوطٍت لطلبة ادلغرب بػ: ا و ط ـ. -(12)
 11-9االرباد الوطٍت لطلبة ادلغرب، اللجنة التنفيذية ادلؤسبر الثالث عشر، الدار البيضاء -(13)

 .  3، ادلغرب، ص1969غشت 
جريدة  ((،ربية: الوالدة العسَتة والوعي الشقي  زلمد الزاىد، ))احلركة الطالبية ادلغ-(14)

 . 2013أبريل  03، األربعاء ىسبريس االلكترونية المغربية
 .  09، ص 15/11/1957، 12، العدد المجاىد -(15)
 .10، ص 01/02/1958، 17، العدد المجاىد -(16)
 .10، ص 25/02/1958، 18، العدد المجاىد-(17)
(18)-Le Monde, N° 4051, 31/01/1958, P 03 
 C.A.N "Rapport Moral" Section de  مركز األرشيف الوطٍت-(19)

Rabat. Boite / 300. Dossier / III. 
(20)-   Ibidem 
 10. ص / 18اجملاىد ، العدد/ -(21)
 ,Mokhtar Ayachi . وكذلك: 214زلمد السعيد عقيب، ادلرجع السابق، ص -(22)

op.cit, p82.  
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 التقرير األديب للمؤسبر الرابع لػ ا ع ط ـ ج.  -(23)
 .10،  ص / 17اجملاىد، العدد /  -(24)
 .10.      ص /18اجملاىد، العدد /  -(25)
 .  13، ص / 07/05/1958. 23اجملاىد، العدد /  -(26)
التقرير األديب لفرع الرباط. وحضر ىذا االجتماع شلثال عن فرع ا ع ط ـ ج بالرباط  -(27)

 لطالب : رمحوين.وىو ا
(28)- C.A.N « Rapport des activités de l’UGEMA » 1959. 

27 septembre 1959, Boite / 300, Dossier / III.  
 .09، ص 17/07/1961، 100اجملاىد، العدد  -(29)
 .9، ص/  1957نوفمرب  15،  12اجملاىد ، العدد -(30)
 نفس ادلصدر .-(31)
 نفس ادلصدر .-(32)
 ادلصدر .نفس  -(33)
 .13، ص07/05/1958، 23اجملاىد، العدد-(34)
 نفس ادلصدر .-(35)
 نفس ادلصدر.-(36)
ىي حكومات : منديس فرانس ػ إدغار فورػػ قي موللي ػػ بورجيس مونري ػػػ فيليكس غيار -(37)

 مث  غي  موللي مرة أخرى.   
 (.1957)نوفمرب12( واؿ1956ذليئة األمم ادلتحدة )جواف 11الدورة-(38)
(39)-89- 88UGEMA, les étudiants Algériens en lutte,. 

Tunis.1961. pp  
(40)-Ibidem   
 .02، ص35اجملاىد ، العدد/ -(41)
 11. ، ص/10-02، ص ص/17/03/1959،  38، العدد / المجاىد-(42)
 نفس ادلصدر.-(43)
 


