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نشاط الطلبة اجلزائريني باملشرق العربي أثناء الثورة التحريرية
رابطة الطالب اجلزائريني يف املشرق العربي – أمنوذجا-
د .خلويف بغداد،
قسم العلوم اإلنسانية،
املركز اجلامعي بالبيض.
مقدمة :
ال شك أن الطلبة اجلزائريني يف دول املشرق العربي قد قاموا بنشاطات
كثرية ومتنوعة أثناء الثورة التحريرية  -0103/0108 -غري أنين سـأركز
يف هذا املقال على نشاطهم يف اجملال التنظيمي.
وجتدر اإلشارة إىل أن الطلبـة اجلزائـريني باملشـرق العربـي مل يشـعروا
باحلاجة إىل تنظيم أنفسهم داخل هيئات وتنظيمات طالبية إال بعد انـدالع
الثورة التحريرية ومل تكن هلم سابقة لذلك قبل هذا التاريخ وهـذا بـالرغم
من تواجدهم بأعداد ال بأس بها يف تلك الدول منذ بداية اخلمسينات.
وبسبب بعد املسافة وألسباب خمتلفة ومتعددة أخرى سيتم التطرق إليها
أجلت انضمام هؤالء الطالب إىل االحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني
بعد تأسيسه مباشرة سنة 0100م ،فقد أسس الطلبة اجلزائريون باملشرق
العربي ابتداء من سنة 0100م رابطات طالبية خاصة بهم يف كل من
مصر وسوريا والعراق والكويت ،ثم قاموا بدمج خمتلف هذه الرابطات يف
سنة 0100م يف مجعية طالبية واحدة هي رابطة الطالب اجلزائريني يف
املشرق العربي اليت ظلت تؤطرهم حتى انضمامهم إىل االحتاد العام للطلبة
املسلمني اجلزائريني يف سنة 0108م ،وهي الرابطة اليت سأتناوهلا يف هذه
الدراسة بشيء من التفصيل.
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-0تأسيس الرابطة:
يف الوقت الذي كـان فيـه النشـاط الطالبـي يف اجلزائـر وفرنسـا حثيثـا
يتلمس طريقه جلمع مشل الطالب اجلزائريني حيثما كانوا يف احتـاد وطـين
واحد ،ويبحث عن وسائل تعبئتهم والتفافهم حـول الثـورة ،كـان الطلبـة
اجلزائريون باملشرق العربي ينحون نفس املنحى وينشـدون نفـس اهلـدف،
ولتحقيق ذلـك أسـس الطلبـة اجلزائريـون بسـوريا يف شـهر مـارس سـنة
0100م جلنة الطلبة اجلزائريني (هالل،ع ،)10 ،0100 ،ويف شهر مارس
0100م حسب شهادة الشريف سيسبان (سيسبان ،ش ،مقابلـة شخصـية،
 )3880برئاسة الطالب شريف سيسبان

الذي كان الطالـب اجلزائـري
–

الوحيد يف جامعة دمشق آنذاك ،-ولعل ما ذهب إليه عمار هـالل مـن أن
السنة األوىل للجنة متيزت بعدم التنظيم واإلهمال املالي واإلداري (هالل،
ع )10 ،0100 ،هو الذي جعـل الشـريف سيسـبان يعتـرب أن االنطالقـة
الفعلية للجنة كان يف سنة .0100
وتكونت تلك اللجنة من األعضـاء  :بلقاسـم نعيمـي نائبـا للـرئيس،
حممد العربي عبد السالم مكلفا باإلعالم ،رياحي علي مسؤوالً عن املاليـة
والعربي طرقان ،وكل هؤالء كانوا طلبة يف دار املعلمني بدمشـق يف ذلـك
الوقت (.سيسبان ،ش ،مقابلة شخصية)3880 ،
ويف مصر ،قام الطلبة اجلزائريون بانتخاب جلنة حتضريية لرابطـة الطلبـة
اجلزائريني مبصر خالل اجتماع عام بتاريخ  14أوت  1956بدار الطـالب
الفلسطينيني بالقاهرة ،وكان أعضاء هذه اللجنة هم :املنـور مـروش ،أبـو
زيان التلمساني ،ابن قاسي عبد القادر ،البشري عمر ،عبد الصمد مهـري،
عبد القادر قريش ،وعبد القادر نور .وقد قامت هذه اللجنة ببعـث رسـالة
إىل جريدة األهرام املصرية تبني فيهـا دوافـع إنشـاء هـذه اللجنـة وأمسـاء
أعضائها ،وكانت هذه اللجنة عبـارة عـن نـواة لرابطـة الطلبـة اجلزائـريني
مبصر اليت تأسست على أنقاضها يف نفس السـنة وبـنفس األعضـاء ،كمـا
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تأسست بالكويت وبالعراق يف سنة  0100رابطات للطلبة اجلزائـريني يف
هذين البلدين أيضا ،رغم أن العمل من أجل ذلك كان قـد بـدأ يف السـنة
الســابقة( .مركــز األرشــيف الــوطين ،أ،ح،م ،علبــة ) 200و(هــالل ،ع،
.)10 ،0100
وكان الدافع من تأسيس هذه الرابطات واللجـان الطالبيـة يف املشـرق
العربي ،هو شعور الطلبة اجلزائريني يف الشهور األوىل مـن انـدالع الثـورة
التحريرية بغياب هيئة طالبية جزائريــة جتمـع مشلـهم وتوحـد أفكـارهم
وجهــودهم للتصــدي للمشــاكل الــيت يتخبطــون فيهــا والصــعوبات الــيت
تواجههم سواء منهـا املاديـة أو املعنويـة الـيت كانـت تعـرتض سـبيلهم يف
اجلامعة وخارجها .باإلضـافة إىل ضـرورة إجيـاد قنـوات نظاميـة وشـرعية
ميكن من خالهلا خدمة الثورة عن طريـق التعريـف بهـا وبنضـال الشـعب
اجلزائري ومساندته بشتى الطرق والوسائل املمكنة.
ومن خالل رابطاتهم الطالبية احملليـة أدرك الطلبـة اجلزائريـون حجـم
املسؤولية الوطنية امللقاة على عـاتقهم ،ومـن ثـم مل يقتصـر دورهـم علـى
الدراسة والتفوق فيها فحسب ،بـل تعـدى ذلـك ليشـمل ميـادين أوسـع
وجماالت أكرب كانت كلها يف خدمة الثـورة اجلزائريـة .حيـث كـان الطلبـة
يتتبعون بكـل اهتمـام أحـداث الثـورة التحريريـة وتطوراتهـا يف الـداخل
واخلارج ،ويتفاعلون معها ويقومون بواجبهم حنوها دون تقصري أو إهمال
وهذا منذ اندالعها.
غري أن نشاط الطلبة اجلزائريني بدول املشرق العربي كان جمـزأ ،يفتقـر
إىل الرؤية املوحدة واجملهود اجلماعي ،فقد كانت كـل رابطـة طالبيـة تقـوم
بنشاطاتها وإسهاماتها حنو الطلبة والثورة اجلزائريـة مبعـزل عـن الرابطـات
األخرى ،وهذا ما أثر على املردود العام والنتائج املأمولة من نشـاط تلـك
الرابطات ألن إمكانيات الطلبة اجلزائريني يف كـل دولـة مـن دول املشـرق
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العربي كانت ضعيفة إىل حد كبري ،كما أن أعدادهم كانت قليلة وموزعـة
بطريقة غري متكافئة( .مهري ،م ،ب.ت)08 :
لذلك فقد ظهرت واتضحت أهمية إجياد تنظـيم طالبـي شـامل وعـام
لكل الطلبة اجلزائـريني باملشـرق العربـي ،حتـى يـتم توحيـد اإلمكانيـات
واجلهود قصد إعطاء دعم أكرب وصـدى أوسـع للثـورة وتنسـيق األعمـال
والنشاطات احملققة لذلك اهلدف( .مهري ،م ،ب.ت)00 :
وقد اهتدى هؤالء الطالب إىل فكرة مجع الرابطات الطالبية لكـل مـن
العراق والكويت ومصر وسوريا يف منظمة واحدة .ولتحقيق هذه الوحـدة
قام الطالب اجلزائريون بدمشق بالدعوة إىل عقد مؤمتر طالبي جيمع ممثلني
عن كل تلك الرابطات ،ووجهوا دعوات بذلك شارحني فيها هذه الفكـرة
وأهميتها .فلقيت هـذه اخلطـوة القبـول والرتحيـب مـن مجيـع الرابطـات
الطالبية ،وانعقـد بالفعـل أول اجتمـاع طالبـي ملناقشـة الفكـرة وإثرائهـا
واإلسراع يف إخراجها إىل الوجود بدمشق يف صيف سنة 0100م ،وحضر
إىل االجتماع ممثلون عن كل من رابطة الكويت والعـراق وسـوريا وغـاب
عنه ممثلو رابطة مصر بسبب الصعوبات املاليـة ،ممـا أدى إىل فشـل عمليـة
التجسيد العملي لفكرة املنظمة الواحدة وهـذا رغـم حتمـس اجملـتمعني إىل
ذلك ورغبتهم الشديدة يف حتقيقهـا يف أقـرب اآلجـال .ومـن أجـل ذلـك
اضطر الطلبة يف صيف سنة 0108م إىل عقد اجتمـاع ثـان بهـدف إنشـاء
املنظمة الطالبية املنشودة ،وكان هذا االجتماع قد انعقد مببـادرة مـن جلنـة
الطلبة اجلزائريني بسـوريا أيضـا ،وكمـا يف االجتمـاع األول حضـر ممثلـو
رابطات الكويت،العراق وسوريا بينما ختلف لنفس األسباب ممثلـو رابطـة
مصر ،وبالتالي فقد أخفق هذا االجتماع أيضا يف حتقيق ما عقد من أجلـه،
إال أنه وعكس االجتماع األول ،فقد خرج هـذا األخـري بتوصـيات هامـة
متحورت حول ضرورة تنسيق أعمال الطـالب اجلزائـريني مجيعـا باملشـرق
العربي يف امليادين اخلاصة بهم والعامة املتعلقة بـوطنهم وشـعبهم ،وعلـى
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ضرورة تكريس طاقاتهم يف كل امليادين للمعركـة املصـريية الـيت خيوضـها
الشعب اجلزائري ضد االستعمار الفرنسي ،وأوصى اجملتمعون جلنة الطلبـة
اجلزائريني بسوريا بأن تواصل جهودها حتى حتقيق فكرة الوحدة الطالبيـة
بني مجيع طلبة اجلزائر باملشرق العربي( .مركز األرشيف الـوطين ،أ،ح ،م،
علبة )200
وبالفعل فقد واصلت جلنة الطلبة اجلزائريني بسـوريا حماوالتهـا مـن أجـل
جتسيد فكرة توحيد الرابطات الطالبية ،وتكللت جمهوداتهـا واتصـاالتها
مع خمتلف الرابطات باالتفـاق علـى عقـد مـؤمتر جـامع لكـل الرابطـات
الطالبيــة باملشــرق العربــي بدمشــق .ويف يــوم  83جويليــة 0100م عقــد
أعضاء الرابطـات الـثالث لكـل مـن مصـر وسـوريا والكويـت اجتماعـا
حتضرييا للمؤمتر املزمع عقده مع بدايـة السـنة اجلامعيـة القادمـة ،وتطـرق
ممثلو الطـالب اجملتمعـون إىل شـؤون الطلبـة املختلفـة ووضـعيتهم املاديـة
وعالقتهم باجلبهة وباالحتـاد العـام للطلبـة املسـلمني اجلزائـريني ،وأخـريا
ضربوا موعدا يف  80سبتمرب 0100م لعقـد مـؤمترهم وملناقشـة كـل هـذه
املواضيع يف إطاره( .مركز األرشيف الوطين ،أ،ح ،م ،علبة )200
ويف الفاتح من سبتمرب 0100م املوعد احملدد ،اجتمع بدمشق مشـل
وفود كل الرابطات الطالبية باملشرق العربـي ،حيـث مثـل رابطـة الطلبـة
اجلزائريني مبصر بشري كعسيس ،علي مفتاحي وحممد صاحل جـون ،وعـن
جلنة الطلبة اجلزائريني بسوريا حضر عبد العزيز سـعد ،األزرق بـن عللـو
وحممد مهري ،ومثل رابطة الكويت حممد عربـاجي ،عبـد العزيـز يعقـوبي
وعبد العزيز مشوي ،وبسبب ختلف وفد رابطة العراق ،فقد تقرر استدعاء
طـالبني مـن طلبـة العـراق املوجـودين بدمشـق حلضـور جلسـات املــؤمتر
كمراقبني فقط وهما األخضر فرحات والربيـع أيـوب( .مركـز األرشـيف
الوطين ،أ،ح،م ،علبة )200
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ودرس املؤمترون وناقشوا كل مشـاكل الطـالب اجلزائـريني والظـروف
املاديــة الصــعبة الــيت يزاولــون فيهــا دراســتهم ســواء داخــل اجلامعــة أو
خارجها ،ثم ناقشوا مسألة تكوين احتاد عام للطالب اجلزائريني يف املشرق
العربي ،واتفقوا بعد مشـاورات واقرتاحـات متعـددة مـن طـرف خمتلـف
الوفود على إنشاء هذا االحتاد على أسـاس فيـدرالي ألن هـذا النـوع مـن
النظام يتالءم ووضع الطالب اجلغرايف واملادي واستقر رأيهم على تسـمية
هــذا االحتــاد باســم -رابطــة الطــالب اجلزائــريني يف املشــرق العربــي.-
وتتألف هذه الرابطة من الفروع اإلقليمية للطلبة ،على أن يكون األعضـاء
الذين ميثلون هذه الفروع يف الرابطة بنسب متساوية .وقام املؤمترون بوضع
مشروع القانون األساسـي للرابطـة ،وتركـوا عمليـة إثـراء هـذا املشـروع
والعمل النهائي للجان املنتخبة عـن الفـروع( .مركـز األرشـيف الـوطين،
أ،ح،م ،علبة )200
وتضمن مشروع القانون األساسي للرابطة تكوين منظمة طالبيـة جتمـع
كل الطالب اجلزائريني يف املشرق العربي ،وتضم فروع اإلقلـيم السـوري
وفروع اإلقليم املصري وفرعي الكويت والعراق .ويكـون مركـز الرابطـة
بالقاهرة نظرا العتبارها عاصمة اجلمهورية العربية املتحدة ،ولوجود مركز
جبهة التحرير الوطين بها ،وكذلك لرتكز النشاط الطالبـي بهـا ولضـرورة
إجياد مركز دائم من الناحية القانونية للرابطـة .أمـا االجتماعـات الدوريـة
جمللس الرابطة فتعقد بدمشق نظـرا ملوقعهـا اجلغـرايف الـذي يتوسـط مجيـع
الدول اليت تتواجد بها فروع للرابطة ،مما يسهل حضـور ومواظبـة أعضـاء
الرابطة يف اجتماعاتها( .مركز األرشيف الوطين ،أ،ح،م ،علبة  )200كمـا
مت يف هذا املؤمتر إنشاء جملس إداري للرابطة يتكون من اثـين عشـر عضـوا
بنسبة ثالثة أعضاء لكل فرع .ويشرتط يف عضو اجمللس اإلداري أن يكـون
جامعيا باستثناء عضو فرع الكويت ،واقرتح املؤمترون إنشاء جلنـة مركزيـة
للرابطة بالقاهرة من بـني أعضـاء اجمللـس اإلداري للرابطـة ،تتكـون هـذه
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اللجنة من أمني عام وكاتب وأمني للصندوق( .مركز األرشـيف الـوطين،
أ،ح ،م ،علبة  )200وأوصى املؤمتر يف األخري بإنشاء جلنة تنفيذية حتضريية
مؤقتة حتى موعد إجراء االنتخابات بالفروع ،وتتمثل مهمة هذه اللجنة يف
اإلشراف على تنفيذ كل القـرارات والتوصـيات الـيت خـرج بهـا املـؤمتر.
وتتألف هذه اللجنة من  :عبد العزيز سعد ،حممـد بـوعروج واألزرق بـن
عللو عن اإلقليم السوري ،بشري كعسيس ،علـي مفتـاحي وحممـد صـاحل
جون عن اإلقليم املصري ،عبـد العزيـز يعقـوبي ،حممــد عربـاجي وعبـد
العزيز مشوي عن الكويت ،أما عن الكيفيـة الـيت يـتم بهـا متثيـل الفـروع
بالرابطة ،فإن كل فرع يقوم بانتخاب ثالثـة مـن بـني أعضـائه ليمثلـوه يف
اجمللس اإلداري للرابطة والذي بدوره يقوم بانتخاب األمني العام من بـني
األعضاء الذين يشكلون اللجنة التنفيذية يف فرع القاهرة .ومت حتديد تاريخ
 30أكتوبر  0100موعدا إلجـراء االنتخابـات يف مجيـع الفـروع( .مركـز
األرشيف الوطين ،أ،ح ،م ،علبة )200
وبعد أن أنهيـت إجـراءات انتخـاب األعضـاء يف الفـروع يف التـاريخ
احملدد ومت اختيار املمثلني الثالثة من كل فرع يف اجمللـس اإلداري للرابطـة،
عقد اجمللـس اإلداري للرابطـة أول اجتمـاع رمسـي لـه حبضـور أعضـائه
املنتخبني يف  30فرباير 0101رغم أن هـذا االجتمـاع تقـرر عقـده يف 08
نوفمرب  ،0100حيث مثل مصر علي مفتاحي ،حممد بلعيد وسـعد الـدين
األمحدي ،وعن سوريا حضر عبد العزيـز سـعد وعبـد الرمحـان شـطيطح،
وعن الكويت حممد عرباجي وعبـد العزيـز يعقـوبي وعـن العـراق حممـد
صاحل شـريون ،وقـد غـاب عـن اجللسـة قـدوري اهلـامشي مـن سـوريا
ومهيدي الغوثي من الكويت ،وفيها مت التنصيب النهائي والرمسي هلياكل
الرابطة املتمثلة يف جملسها اإلداري ،الذي قـام هـو اآلخـر بتعـيني أعضـاء
اللجنة املركزية( .مركز األرشيف الوطين ،أ،ح ،م ،علبة )200
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ويف هذه اجللسة كذلك درس اجملتمعون عالقة الرابطـة باالحتـاد العـام
للطلبة وشروط االنضمام إليه .واحلقيقة أن الرابطة خالل الفرتة القصـرية
اليت عاشتها مـن سـبتمرب 0100إىل جويليـة  ،0101كـان العمـل األهـم
واألبرز الذي قامت به هو اتصاهلا الدائم مع االحتاد العام للطلبة املسلمني
اجلزائريني بواسطة املراسـالت ( مركـز األرشـيف الـوطين ،أ،ح ،م ،علبـة
 )200أو عن طريق مبعوثـي االحتاد قصد إذابة اجلليد الذي ميـز العالقـة
بينهما ،والوصول إىل اتفاق يتم مبوجبه مل مشل الطلبة املسلمني اجلزائريني
يف خمتلف أحناء العامل يف تنظيم واحد( .مهري ،م ،ب.ت)01 :
والواقــع أن تأســيس رابطــة الطــالب اجلزائــريني يف املشــرق العربــي،
والرابطات الطالبية احمللية للطلبة اجلزائريني هناك مل يلق أية معارضـة مـن
حكومات تلك الدول ،بل بالعكس ،فقد قدمت الدول العربية تسـهيالت
كبرية للطلبة اجلزائريني يف سبيل إنشاء رابطاتهم ومجعياتهم ،وذلك لعلمها
بأن هدف الطلبة اجلزائريني كان خدمة الثورة التحريرية وإمساع صـوتها.
ويؤكد الشريف سيسبان مؤسس جلنة الطلبة اجلزائـريني بسـوريا والناشـط
يف احلركة الطالبية يف املشرق العربي بأن حكومـة سـوريا مل تطلـب مـنهم
حتــى تقــديم أوراق االعتمــاد الرمسيــة لتنظيمــاتهم وتــركتهم يعقــدون
اجتماعاتهم وينشطون بكل حريـة ودون مراقبـة( .سيسـبان ،ش ،مقابلـة
شخصية)3880 ،
وكانت منطقة املشرق العربي يف ذلـك الوقـت تعـيش خماضـا سياسـيا
وفكريا حترريا تتزعمه تيارات وأحزاب بعثيـة وناصـرية وحتـى تنظيمـات
طالبية ،تـدعم كلـها كفـاح الشـعوب وخاصـة الشـعوب العربيـة ،ومـن
الطبيعي أن تساند وتدعم تلك األحزاب والتنظيمات الطلبة اجلزائريني يف
نضاهلم ،وقدمت هلم خمتلف أشكال املسـاعدة خاصـة املعنويـة يف تأسـيس
رابطاتهم الطالبية .إال أنه ورغم تلك املساعدات ،يؤكد منـور مـروش- ،
بأن الطلبة اجلزائـريني مل يكونـوا منضـمني إىل أي مـن تلـك التنظيمـات،
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باستثناء بعض احلاالت املعزولة ،وإن كانوا قد تفاعلوا معهـا يف كـثري مـن
األحيان وجتاوبوا يف األفكار واألهـداف( .-مـروش ،م-000 :3888 ،
) 000
وكانت جبهة التحرير الوطين على رأس من قدم يد العـون واملسـاعدة
للطلبـة اجلزائــريني يف دول املشــرق العربــي ،رغـم أنهــا كانــت تعــيش يف
سنواتها األوىل أوضاعا صعبة .ورغم أن الطلبة اجلزائريني أسسوا رابطات
طالبية حملية منفصلة عن االحتاد العام للطلبة املسـلمني اجلزائـريني ،إال أن
ممثلي مكاتب جبهة التحرير بتلك الدول مل مينعوا ذلك ،بل علـى العكـس
قامـوا بتقديم ما استطاعـوا من مساعدات وتسهيالت العتقادهم الراسـخ
بصدق نوايـا الطلبة اجلزائريـني يف املشرق العربـي يف خدمـة الثـورة منـذ
اندالعها ،وأن إنشاءهم لتلك الرابطـات كـان خلدمـة ذلـك الغـرض .ومل
تتدخل جبهة التحرير)احلكومـة املؤقتـة( يف أمـور الطلبـة التنظيميـة إال يف
سنة 0101م ،حتقيقا لوحدة اهلياكل والتنظيمـات الوطنيـة قصـد مواجهـة
التطورات القادمة للثورة.
 -3برنامج الرابطة:
يتضح برنامج رابطة الطالب اجلزائريني يف املشـرق العربـي مـن خـالل
األهداف اليت سطرتها يف مشروع قانونها األساسـي املنبثـق عـن جلسـات
مؤمتر طالبها املنعقد بدمشق ما بني  80و 00سبتمرب 0100م.
وميكن أن نقسم برنامج الرابطة إىل ثالثة حماور أساسية هي:
 - 0العمــل علــى تســيري شــؤون الطلبــة املاديــة وحتســني ظــروفهم الدراســية
واالجتماعية يف خمتلف األقطار العربية ،وذلـك عـن طريـق السـعي لـدى
حكومات هـذه الـدول مـن أجـل قبـول أكـرب عـدد ممكـن مـن الطـالب
جبامعاتها ومعاهدها العليا ،واحلصول منهـا مباشـرة وعـن طريـق جامعـة
الدول العربية على املنح الدراسية ،والعمل على الرفع من املستوى املادي
واملعنوي للطالب اجلزائري ،وحل كل املشـاكل الـيت تعرتضـه مـن إيـواء
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وإطعام وندرة الكتب وغريها من األمور املسـاعدة علـى الدراسـة وذلـك
بالتنسيق مع مكاتـب جبهـة التحريـر الـوطين يف الـدول العربيـة( .مركـز
األرشيف الوطين ،أ،ح ،م ،علبة )200
 - 3توثيق الصالت بني الطلبة اجلزائريني يف كل األقطـار العربيـة عـن طريـق
توحيد نشـاطاتهم واالشـرتاك يف حـل مشـاكلهم بصـفة مجاعيـة ،وتعزيـز
الـــروابط بيـــنهم وبـــني املنظمـــات الطالبيـــة والشـــبانية العربيـــة مـــن
جهة (Harbi,M, et Meynier,G, 2004 : 715)،ومـع املنظمـات
الطالبية والشبانية العاملية من جهة أخـرى( ،مـروش ،م :3888 ،ص.ص
 )000-000والعمل على تقوية وحدة طـالب املغـرب العربـي كخطـوة
أوىل يف سبيل حتقيق وحدة كل الطالب العرب( .مركز األرشيف الـوطين،
أ،ح ،م ،علبة )200
 - 2باإلضافة إىل الربنامج اخلاص بالطالب ،تعمل الرابطة على حتقيق برنـامج
وطين أوسـع أيضـا ،حيـث تسـعى وتعمـل بكـل الوسـائل واإلمكانيـات
املتوفرة للدعاية للثورة اجلزائريـة والتعريـف بهـا يف دول املشـرق العربـي
سواء على الصعيد الرمسي أو داخل األوسـاط الشـعبية ،وذلـك بتسـطري
برنامج عمل وحتديد الوسائل الكفيلـة بتحقيـق ذلـك ،كإعـداد النشـرات
املسموعة واملطبوعـات واألحاديـث والنـدوات ،فضـال عـن املشـاركة يف
االحتفاالت واملهرجانات الشعبية وإحياء املناسبات واألجمـاد الوطنيـة ،إىل
جانب اختيار الطلبة املتطوعني للعمل املباشـر يف الثـورة التحريريـة سـواء
بامليدان أو بهياكل جبهة التحرير الوطين( .مركز األرشـيف الـوطين ،أ،ح،
م ،علبة )200
واملالحظ أن هـذا الربنـامج كـان طموحـا ،وخاصـة مـا تعلـق بـاحملور
اخلاص بالدعاية للثورة التحريرية والتعريـف بهـا وحتـى االخنـراط فيهـا،
وهذا ليس باألمر املستغرب فقد قام الطلبة اجلزائريون يف املشـرق العربـي
باحتضان الثورة منذ اندالعها ،حيث عقد الطلبـة اجلزائريـون مبصـر بعـد
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اإلعالن عن اندالع الثورة مباشرة اجتماعا لدعم الكفاح املسلح ،ووجهوا
بيانا حول هذا املوضوع أذيع يف صوت العرب من القاهرة ،تبعته مواضيع
كثرية يف نفس االتـجاه بعد ذلك ،وهو مـا يـبني أن االجتـاه الـوطين لـدى
الطلبـة اجلزائريـني يف املشرق العربي قد ظهـر مبكـرا وأن الظـروف الـيت
كانوا يعيشونها قد ساعدتهم على هذا التوجه ألن الدول العربية كانت قد
احتضنت الثورة التحريرية وقدمت هلا الدعم املادي واملعنوي الـالزم منـذ
اندالعها.
-2عالقة الرابطة باالحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني:
مل يشهد املـؤمتر التأسيسـي لالحتـاد العـام للطلبـة املسـلمني اجلزائـريني
املنعقد ما بني  80و 08جويلية 0100م ببـاريس حضـور أي ممثـل عـن
الطلبة اجلزائريني يف املشرق العربي .ويرجع بلعيـد عبـد السـالم ذلـك إىل
بعد املسافة وعدم وجود اتصاالت مع الطلبة اجلزائريني يف املشرق العربـي
آنذاك(.بلعيد ،ع )00-08 :0118 ،بينما يـرى بعـض الطلبـة اجلزائـريني
باملشرق العربي كأبو القاسم سعد اهلل بأنه كانت هنـاك نظـرة متييزيـة حنـو
هؤالء متتد جذورها إىل الصراع احلزبي بني مجعية العلماء املسلمني وحركة
االنتصار ،اليت كانت تعترب طلبة املشرق تابعني للجمعية حبكم أنهم قدموا
إىل املشرق ضمن بعثاتها( .سعد اهلل ،أ ،مقابلة شخصية)3888 ،
ومهما يكن السبب فقد أثر ذلك يف نفوس الطلبة اجلزائريني يف املشـرق
العربي ،الذين اعتربوا ذلك إقصـاء هلـم وبالتـالي رفضـوا أن ينضـموا إىل
احتاد مل يستشاروا يف تأسيسه وال يف وضع قوانينـه ،وانصـرفوا إىل تكـوين
رابطات طالبية حملية يف كـل دولـة مـن دول املشـرق العربـي الـيت كـانوا
يتواجدون بها.
كما أن االحتاد مل يول اهتماما بالطلبة اجلزائريني يف املشرق العربي خـالل
السنوات األوىل من تأسيسـه ،وذلـك النشـغاله بفـتح الفـروع يف اجلزائـر
وفرنسا وتونس واملغرب ،ونظرا للعمل الذي كان يقوم به للتعريف بنفسه
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داخل األوساط الطالبيـة الفرنسـية والعامليـة والدعايـة للثـورة اجلزائريـة.
باإلضافة إىل ما حلق أعضاءه وقادته مـن اضـطهاد ومتابعـات مـن طـرف
السلطات الفرنسية بعد اإلضراب العام عن الدروس وتعرضه للحـل مـن
جــراء ذلــك اإلضــراب ،واضــطراره إىل تغــيري مقــره إىل خــارج بــاريس،
وتكريسه بعد ذلك كل طاقاته يف مل مشل مجـوع الطلبـة الـذين تفرقـوا يف
خمتلف أحناء العامل وإعادة هيكلتهم عن طريق فـتح فـروع جديـدة يف كـل
دولة من الدول اليت استقبلت عددا معينا من الطلبة اجلزائريني.
كل ذلك كان له -من دون شك -أثره يف عدم اهتمـام االحتـاد وتفرغـه
لدراسة قضية الطلبة اجلزائريني يف املشرق العربي ،إال أن ذلك مل مينعه مـن
حماولة االتصال بهم منذ سنة 0100م ،حيث ويف هذا العـام قـام االحتـاد
باالتصال مبختلف الرابطات الطالبية للطلبة اجلزائريني يف املشرق العربـي
يف حماولة منه لتوحيد الصفوف ومل الشمل ،داعيا إياهم إىل جعل رابطاتهم
فروعا لالحتاد العام للطلبة املسـلمني اجلزائـريني ،وأرسـل إلـيهم بطاقـات
العضــوية واالشــرتاك .إال أن الطلبــة اجلزائــريني يف املشــرق العربــي مل
يستجيبوا لذلك النداء رغم حرصهم الشديد على االنضـمام إىل االحتـاد،
مفضلني التكتل ضمن هيئة طالبية واحدة يستطيعون من خالهلا التفاوض
من موقع قوة مع االحتاد ،وقد أسسوا لذلك رابطة الطالب اجلزائـريني يف
املشرق العربي يف سبتمرب ( .0100هالل ،ع)082 :0100 ،
ويف املؤمتر التأسيسي للرابطة املنعقد مـا بـني  80و 00سـبتمرب 0100م
بدمشق ،ناقش الطلبة مسألة االنضمام إىل االحتاد العـام للطلبـة املسـلمني
اجلزائريني ،وبعد مناقشات ثرية وطويلة استعرضـت فيهـا مجيـع وجهـات
النظر ،تقرر قبول مبدأ االنضمام إىل االحتاد مع اعتبار الشروط التالية:
 - 0أن يعيد االحتاد تكوينه على أساس فيدرالي وذلك بسـبب اخـتالف
الظروف اليت تواجه الطلبة باختالف البيئات اليت يدرسون بها ،األمر
الذي يقتضي بأن يكـون لكـل ناحيـة مـن ميثلـها يف اللجنـة املـديرة
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نشاط الطلبة اجلزائرخني باملشرق العربي أثناء الثورة المحرخرخة

د .خلويف بغداد

لالحتاد ،وحتى يتمكن املمثلون ملختلف النواحي من دراسة ومعاجلة
املشاكل على بينة ودراية وخربة باألوضاع ،ويتـيح يف الوقـت نفسـه
لكــل فيدراليــة نوعــا مــن احلريــة واالســتقالل يف احلركــة والعمــل.
واقرتح اجملتمعـون إنشـاء سـس فيـدراليات هـي :فيدراليـة أوروبـا،
فيدراليــة اجلزائــر ،فيدراليــة املشــرق وفيدراليــة املغــرب )تــونس
واملغرب(.
 - 3أن يعاد النظر يف بعض مواد وبنود القانون األساسـي لالحتـاد حتـى
تتالءم مع النظام الفيدرالي املقرتح( .مركز األرشـيف الـوطين ،أ،ح،
م ،علبة )200
باإلضافة إىل هذين االقرتاحني ،فإن الطلبة اجلزائريني يف املشرق العربـي
يرفضون االنضمام إىل احتاد مل يستشاروا يف تكوينه ومل يكن هلم من ميثلـهم
يف مؤمتره التأسيسي( .مركز األرشيف الوطين ،أ،ح ،م ،علبة )200
وقد كلف املؤمتر التأسيسي جلنة تقوم بتحرير وبعـث رسـالة إىل االحتـاد
حول هذه القرارات ،وقامت اللجنة ببعث تلك الرسـالة إىل االحتـاد فـور
انتهاء جلسات املؤمتر التأسيسي للرابطة ،وضـحت فيهـا شـروط انضـمام
الطلبة اجلزائـريني يف املشـرق العربـي إىل االحتـاد العـام للطلبـة املسـلمني
اجلزائريني حتقيقا للوحدة الطالبية اليت هي السبيل الذي ميكنهم من تأديـة
رسالتهم الثقافية والوطنية( .مركز األرشيف الوطين ،أ،ح ،م ،علبة )200
ويف رسالة أخرى بعثها فرع رابطة الطلبة اجلزائريني بالقاهرة إىل أعضـاء
فرع رابطة الطلبة اجلزائريني بالعراق مبناسبة إرسـال االحتـاد العـام لعلـي
عبد الالوي -ممثال عنه – إىل املشرق ،والـذي مـر مبصـر والتقـى مبمثلـي
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د .خلويف بغداد

الرابطة بالقاهرة وفاحتهم يف أمر االنضمام إىل االحتـاد ،ميكـن مـن خالهلـا
معرفة موقف الرابطة من هذا املوضـوع أيضـا ،إذ أن طلبـة مصـر أجـابوه
حسب الرسالة أنه ال ميكنهم أن يتخذوا قرارا انفراديا حـول هـذه املسـألة
ألنهم يعتربون فرعا من فروع الرابطة فقط ،وأن قرارا بهذه األهمية جيـب
أن يتخذه املؤمتر .لذلك فإن طلبة مصـر يناشـدون يف هـذه الرسـالة طلبـة
العراق بأن يكون هلم نفس املوقف مع عبد الالوي الذي حتما سـيفاحتهم
يف هذا األمر عند وصـوله إىل بغـداد ،وذلـك حفاظـا علـى وحـدة طلبـة
املشــرق إىل حــني انعقــاد املــؤمتر يف ( . 0101/83/30مركــز األرشــيف
الوطين ،أ،ح ،م ،علبة )200
وعندما اجتمع طلبة الرابطـة يف أول جلسـة هلـم بدمشـق يف 83/ 30
 ،0101/طــرح موضــوع االنضــمام إىل االحتــاد للبحــث خاصــة بعــد
التطورات اجلديدة اليت حدثت بعد أن أرسل االحتاد مبعوثني عنه ) طالب
شعيب وعلي عبد الالوي ومجال حوحـو ( لتحقيـق هـذه الغايـة( .مركـز
األرشيف الوطين ،أ،ح،م ،علبة  )200ويف هذه اجللسة أعطى السيد علـي
مفتاحي  -األمني العام للرابطة – توضيحات حول الرسـالة الـيت بعثـت
إىل االحتاد ،وأعلمهم أن هذا األخري مل جيب عنها حلد اآلن ،فقام املؤمترون
ببعث رسالة ثانية لالحتاد معلنني فيها متسكهم بالشروط اليت متت صياغتها
بالرســالة األوىل والتــزامهم بهــذا املوقــف( .مــروش ،م-000 :3888 ،
)000
ويف نفس السنة قام مسعود آيت شعالل – رئـيس االحتـاد – جبولـة يف
دول املشرق العربي قاصدا إىل إنهاء موضـوع انضـمام طلبـة املشـرق إىل
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د .خلويف بغداد

االحتاد وتوحيد الصفوف ،حيث اتصل مبمثلي الرابطة وحاول إقناعهم إال
أنه فشل يف مسعاه أيضا .
وبعد فشل كل هذه املساعي واجلهـود ،تـدخل أعضـاء مـن احلكومـة
املؤقتة طالبني من السيد توفيق املدني – الذي كان وزيرا للثقافة باحلكومـة
املؤقتة ومشرفا على شؤون الطالب – وضع حد هلـذا اخلـالف ،فاسـتطاع
حبنكته ودبلوماسيته إقناع طلبة املشرق حبل رابطتهم وإحالل فروع االحتـاد
حملها( ،مدني ،ت )808 :0100 ،فقبلوا اقرتاحه بعدما أعطـاهم وعـودا
بأن احلكومة املؤقتة تتعهد على لسـان وزيرهـا للثقافـة بـأن تعقـد للطلبـة
اجلزائريني كافة مؤمترا جامعا خالل عام 0108م حيضره ممثلـون شـرعيون
من كل مكان يتواجد فيه طلبة جزائريون ( .مهري ،م ،ب.ت.)18 :
وهكذا وبعد كل هذه اجلوالت واملفاوضات اليت دامت حوالي سنتني ،مت
توحيد احلركة الطالبيـة اجلزائريـة عـرب مجيـع أحنـاء العـامل الـيت أصـبحت
منضوية كلها حتت لواء االحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائـريني ،وكـان
املؤمتر الرابع الذي انعقد بتونس يف شـهر جويليـة  0108بالفعـل مـؤمترا
حامسـا لبدايــة وتأكيـد هــذه الوحـدة ،فقــد حضـره ممثلــون عـن طلبــة
جامعات املشرق العربي ) مصر ،سوريا ،الكويـت والعـراق ( باإلضـافة
إىل ممثلي كل فروع االحتاد عرب العامل (.سيسـبان ،ش ،مقابلـة شخصـية،
 )3880و(مهــري ،م ،مقابلــة شخصــية )3880 ،و Harbi, M et
)) Meynier, G, 2004 :712
على أنه جيب التأكيد على أن اخلالف بني الطلبة اجلزائريني بدول املشرق
العربي واالحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني وان كان خالفا يف
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نشاط الطلبة اجلزائرخني باملشرق العربي أثناء الثورة المحرخرخة

األفكار والقناعات وحتى يف مسائل اهلوية والثوابت ،ويف اجلوانب
التنظيمية خصوصا ،فانه مل يكن أبدا خالفا حول الوطنية ،إذ كان كل
طرف أثناء فرتة االنشقاق ظل يبذل قصارى جهده خدمة للثورة
التحريرية ،ومل يؤثر اخلالف على اجملهود والنشاط الثوري لكال اجلناحني،
بل كان يف كثري من األحيان باعثا وحمفزا له خاصة لدى الطلبة اجلزائريني
بامل شرق الذين كانوا يريدون إثبات وجودهم وقدراتهم ( .سعد اهلل ،أ،
)08 :0103
خامتة :
ويف ختام هذه الدراسة متكنت من اخلروج ببعض املالحظات أمجلها فيما
يلي :
أن الطلبة اجلزائريني بدول املشرق العربي مل يكن هلم تنظيم طالبي
خاص بهم قبل اندالع الثورة التحريرية وان كانوا قد نشطوا يف إطار
جلان وتنظيمات ومجعيات مغاربية عديدة ،كلجنة حترير املغرب
العربي وجبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية ومجعية طلبة مشال إفريقيا
واللجنة العليا للدفاع عن اجلزائر ومجعية اجلالية اجلزائرية يف مصر،
ومجعية حترير املغرب العربي بدمشق وبريوت.
فرضت ظروف الثورة التحريرية على هؤالء الطلبة إنشاء تنظيم
طالبي جزائري متثل يف رابطة الطالب اجلزائريني يف املشرق العربي
يستطيعون اسنخدامها كقناة خلدمة أمورهم الدراسية وتقديم الدعم
للثورة.
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كانت أهداف هذه الرابطة طموحة تبني مدى محاسة الطلبة
اجلزائريني باملشرق العربي للنضال وتقديم النفس والنفيس خدمة
لقضية شعبهم.
شكل إنشاؤهم هذه الرابطة نقطة خالف مع االحتاد العام للطلبة
املسلمني اجلزائريني املعرتف به من طرف جبهة التحرير الوطين
والتنظيمات الطالبية العاملية كممثل لكل الطلبة اجلزائريني.
مت يف األخري جتاوز هذا اخلالف وتوحيد احلركة الطالبية اجلزائرية
حتت لواء تنظيم واحد هو االحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني
وحتولت فروع الرابطة اىل فروع هلذا االحتاد.
املصادر واملراجع :
- 0بلعيد ،عبد السالم  ( .ماي  -.)0118تفاصيل معركة امليم والصراع
بني الوطنيني والشيوعيني . -جملة الوحدة ،،عدد  .808ص ص -08
00
- 3مقابلة مع السيد سعد اهلل ،أبو القاسم،

اجلزائر بتاريخ 38

.3888/ 03/
 - 2مقابلة مع السيد سيسبان ،شريف ،اجلزائر بتاريخ .3880/88/83
- 8مقابلة مع السيد مهري ،حممد ،اجلزائر بتاريخ .3880/ 88/83
- 0مدني ،توفيق .)0100 ( ،حياة كفاح – مذكرات – ج ( ، 2مع ركاب
الثورة اجلزائرية) .ط .3اجلزائر :املؤسسة الوطنية للكتاب.
- 0مركز األرشيف الوطين ،أرشيف احلكومة املؤقتة  .علبة . 200
رسالة من اللجنة التحضريية لرابطة الطلبة اجلزائريني مبصر اىل السيد
احملرتم سكرتري جريدة األهرام بالقاهرة بتاريخ .0100/80/ 00
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م حضر جلسات مؤمتر الطالب اجلزائريني يف املشرق العربي بدمشق من
 0100/81/80اىل .0100/81/00
التقرير األدبي للجنة الطالب اجلزائريني بسوريا لسنة 0100/0108
بتاريخ .0100/03/00
رسالة من رابطة الطلبة اجلزائريني يف املشرق العربي اىل حضرة السيد
رئيس االحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني بتاريخ .0100/03/01
اجللسة األوىل لرابطة الطالب اجلزائريني يف املشرق العربي بدمشق يف
.0101/83/30
مشروع القانون األساسي لرابطة الطلبة اجلزائريني يف املشرق العربي.
رسالة من فرع رابطة الطلبة اجلزائريني بالقاهرة اىل أعضاء رابطة الطلبة
اجلزائريني بالعراق بتاريخ .0101/83/08
- 8مروش ،منور .) 3888( ،املناضلون املغاربة يف القاهرة والكفاح املسلح
يف اجلزائر ،جيش التحرير املغربي ( .)0100-0180اجلزائر :طبع
مؤسسة حممد بوضياف.
- 0مهري ،حممد( ،ب.ت) .ومضات من دروب الكفاح – مذكرات.-
اجلزائر :مؤسسة الشروق لإلعالم والنشر.
- 1سعد اهلل ،أبو القاسم .)0103( ،منطلقات فكرية .تونس :الدار العربية
للكتاب.
 - 08هالل ،عمار ، )0100 (،نشاط الطلبة اجلزائريني إبان ثورة نوفمرب
 .0108اجلزائر :الفوميك.
le FLN ,
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12 –Harbi Mohamed et Meynier Gilbert. (2004).
documents et histoire (1954-1962).Alger : Casbah.
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