م ودوره في دعم الثورة الجزائرية8591 التضامن المغاربي في مؤتمر طنجة
 الزين محمد/د

– جامعة سيدي بلعباس – الجزائر

: الملخص
لعبت الدٌبلوماسٌة الجزائرٌة حوارا فعاالَّ فً ترسٌخ أسس نضال الشعب الجزائري وأوصلت القضٌة
 هذا.الوطنٌة إلى المحافل الدولٌة بإسهام المساندة العربٌة المغاربٌة مما أعطى بعدا نضالٌا للثورة المباركة
الدور الفعّال أسس لمرجعٌة الوحدة المغاربٌة وم ّد العون لثورة أول نوفمبر إنطالقا من مؤتمر طنجة الذي
. هو بمثابة منعطف حاسم للبعد والتضامن المغاربٌٌن مع الشعب الجزائري وثورته
: الكلمات المفتاحية
الدبلوماسٌة الجزائرٌة – المساندة العربٌة والمغاربٌة – الوحدة المغاربٌة – مؤتمر طنجة – التضامن
ًالمغارب
Summary :
Algerian diplomacy played an active dialogue in consolidating the foundations of
the struggle of the Algerian people and brought the national issue to the
international forums with the contribution of Maghreb Arab support, which gave a
fighting dimension to the blessed revolution. This effective role was established for
the reference of the Maghreb unity and the support of the revolution of November
1st, based on the Tangier Conference, which is a decisive turning point for the
Maghreb dimension and solidarity with the Algerian people and its revolution
Words Keys :
Algerian diplomacy - Arab and Maghreb support - Maghreb unity - Tangier Maghreb solidarity conference
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تقديم:
تبلور النشاط الثوري الجزائري بالدعائم الوحدوٌة لترسٌخ أسس نضال الشعب
الجزائري من خالل الدور الفعال الذي ساهمت به الدبلوماسٌة إلٌصال قضٌة الجزائر
المشروعة وتدوٌلها فً المحافل الدولٌة بواسطة المساندة العربٌة بوجه عام والبعد المغاربً
على الخصوص ،إذ اقتسموا محنة الجزائر وما تعٌشه من جحٌم تحت وطأة االستعمار الفرنسً
بأن ٌؤسسوا لمرجعٌة وحدوٌة مغاربٌة تمد جسر العون للثورة الجزائرٌة الذي تجسد فً مؤتمر
طنجة بٌن  03 – 85أفرٌل 8625م والذي ٌعد منعرجا حاسما للتضامن المغاربً مع الثورة
الجزائرٌة .وسنحاول اإلجابة عن التساؤل اآلتً :ما هً الظروف التً مٌزت انعقاده؟ وما هً
النتائج المستخلصة؟
لقد كان المغاربٌون على موعد مع التوجه الوحدوي فً ما بٌن العشرٌنات والخمسٌنات
من القرن الماضً فً إطار نضالهم ضد المستعمر ،هكذا برزت فكرة شمال إفرٌقٌا داخل
التنظٌمات الطالبٌة التً صاحبت مٌالد الحركات االستقاللٌة فً بارٌس خالل عقد العشرٌنات،
وبعد ذلك فكرة المغرب العربً فً القاهرة بداٌة الخمسٌنات ،وجاء اغتٌال فرحات حشاد
8628م(حشاد،8338،ص ،)888-62ونفً محمد الخامس عام 8620م واندالع الثورة
الجزائرٌة فً 8621م لٌعطً دفعة قوٌة للمد التحرري المغاربً ،ذي النفس الوحدوي .وبعد
استقالل المغرب وتونس ،كادت أن تلتئم أول قمة مغاربٌة ،لوال اختطاف طائرة زعماء جبهة
التحرٌر الجزائرٌة الخمسة الذٌن كانوا فً ضٌافة المغفور له الملك محمد الخامس فً أكتوبر
8623م ،وتأكد التوجه الوحدوي عندما التأم مؤتمر طنجة فً أبرٌل 8625م والذي أقر دعم كل
من

المغرب

وتونس

لكفاح

الشعب

الجزائري

وتأسٌس

حكومته

المؤقتة(.ولعلو،ف،ع،3803،8103ص.)85
وقد دأبت الجهات الرسمٌة والوسائل اإلعالمٌة والفئات الشعبٌة منذ شهر فٌفري 8625م
تمجٌد التقارب التونسً الجزائري وإبراز أواصر الوحدة التً تؤلف بٌن أقطار اإلقلٌم
المغاربً كافة(كنعان – العدد

.)8232،8335
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هذا وقد افتتح المؤتمر أشغاله ٌوم  84أفرٌل 8625م بنشٌد وطنً وحدوي كان مطلعه:
حٌوا إفرٌقٌا ،حٌوها ٌا عباد ،شمالها ٌبغً االتحاد(العمري،م 8383 - 8336 ،م ،ص ).883
إن الظروف الخارجٌة النعقاده ،نلخصها على ما ٌلً:
أوال :استخدام االستعمار قواعد فً كل من المملكة المغربٌة والجمهورٌة التونسٌة لضرب
الجزائر مثل فاس ،مكناس ،مراكش ،أغادٌر والرباط ،كما ٌجري تدرٌب حوالً عشرٌن ألف
فرنسً على األراضً المغربٌة باإلضافة إلى خروج طائرات استطالعٌة لمراقبة الحدود
الجزائرٌة المغربٌة( العسلً،ب8663 ،م ،ص ).8650
أما فً تونس فنجد كل من بنز رت وبٌزته للقٌام بالهجوم على وحدات جٌش التحرٌر،
والهجوم على

المدنٌٌن

فً

شرقالجزائر ،وكذلك

قصف

ساقٌة

سٌدي

ٌوسف

بحجة وجود جنود...جزائرٌٌن وكان ذلك ٌوم  5فبراٌر سنة  ،8625والذي جاء أنه كان
بواسطة طائرات أمرٌكٌة من طراز بــ  )B26( 83وهً التً فتكت باألطفال أثناء خروجهم
من المدرسة( العسلً،ب8663 ،م ،ص ).8651
ثانيا  :الدعم العسكري لفرنسا من طرف دول الحلف األطلسً فً معظم تجهٌزاتها العسكرٌة
سنة 8622م حٌث أصبح لفرنسا األولوٌة فً الحصول على طائرات هٌلكوبتر من طراز
سٌكورسً ،كما قامت الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً مارس من نفس السنة بدعمها بحوالً 23
طائرة من طراز ت  )T27( 84وهً من النوع الثقٌل.
ثالثا :الدعم الدبلوماسً لفرنسا فً حربها على الثورة الجزائرٌة ففً خطاب السفٌر األمرٌكً
فً بارٌس دوقالس دٌلون ( )Douglas Dillonأعلن عن تأٌٌد بالده لسٌاسة فرنسا فً
الجزائر بكل الوسائل ،وكذلك اعتراف الحكومة البرٌطانٌة فً بارٌس على إثر محادثات جرت
بٌن السٌدٌن هارولد ما ماكمٌالن ( )Harold Macmillanوفلٌكس غٌار ()Félix Gaillard
فً  86جوان سنة 8624م.
رابعا :التحالف الفرنسً االسبانً ضد الذراع العسكري لحزب االستقالل وهو جٌش تحرٌر
المغرب فً الصحراء ضد االحتالل االسبانً(مقالتً،ع ،8336 ،ص ).83
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أما الظروف الداخلٌة نوردها على النحو اآلتً:
 على الصعٌد الشعبً بدأت أفكار الجماهٌر تتبلور وتتضح اتجاه الثورة ،مما جعل الوعً
ٌزداد بضرورة االستقالل ،باإلضافة إلى الدعم والتأٌٌد الذي بدأت الثورة تعرفه من
طرف العلماء والعمل معها منذ سنة 8623م مثل الشٌخ أحمد توفٌق المدنً.
 أحداث ساقٌة سٌدي ٌوسف وما كان لها من تأثٌر على الجزائرٌٌن شعبا وقٌادة(العسلً،
ص ).8654
 عقد المجلس الوطنً للثورة مؤتمره الثانً بالقاهرة فً أوت 8624م الذي تقرر فٌه
توسٌع عضوٌة المجلس إلى  81عضوا ،وأصبحت بعدها جبهة التحرٌر تهتم بتفعٌل
وإقامة عالقات سٌاسٌة مع جارتٌها المستقلتٌن تونس والمغرب(العسلً ،ص ).8668
وقد تجسد ذلك فعلٌا بحضور جبهة التحرٌر الجزائرٌة لمؤتمر طنجة والموافقة على
قراراته.
 تمسك جبهة التحرٌر بمبدأ االستقالل قبل بدء أي مفاوضات ،ففً اجتماع لجنة التنسٌق
والتنفٌذ فً أكتوبر سنة  8624بتونس أصدرت الجبهة بٌانا عن موضوع المفاوضات
أكدت فٌه وبصورة قاطعة أن هدف الجبهة كان وسٌظل استقالل الجزائر وأنه لن ٌكون
هناك تفاوض قبل االعتراف مسبقا باالستقالل.
 وعندما تحدث البٌان عن طرٌقة الضغط على فرنسا من أجل االستقالل ،أشار بضرورة
عقد مؤتمر قرٌب من أجل دول المغرب العربً إلقامة اتحاد مشترك(العسلً ،ص
).8832

أشغال المؤتمر بين  72و 03أفريل :8591
أ – جدول أعمال المؤتمر:
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 .8حرب التحرٌر الجزائرٌة.
 .8تصفٌة رواسب االستعمار فً بلدان المغرب العربً (الجمهورٌة التونسٌة والمملكة
المغربٌة).
 .0الوحدة المغاربٌة (ضرورتها – أشكالها الممكنة – فترتها االنتقالٌة).
 .1األجهزة الدائمة لتنفٌذ قرارات ندوة طنجة (المؤتمر)(.خٌر الدٌن،ج ،8ص ).854
ب  -الوفود المشاركة في المؤتمر:
شاركت فٌه القٌادات الشعبٌة والرسمٌة التونسٌة والمغربٌة والجزائرٌة:
ممثلو الوفد الجزائري:
 عباس فرحات عضو اللجنة التنفٌذٌة لجبهة التحرٌر.
 الشٌخ محمد خٌر الدٌن عضو المجلس الوطنً للثورة الجزائرٌة ممثل جبهة التحرٌر
بالمغرب.
 عبد الحفٌظ بوصوف عضو اللجنة التنفٌذٌة لجبهة التحرٌر والمسؤول العسكري عن
الوالٌة الخامسة.
 عبد الحمٌد مهري عضو اللجنة التنفٌذٌة لجبهة التحرٌر.
 أحمد فرانسٌس الناطق الرسمً باسم جبهة التحرٌر.
 أحمد بومنجل الناطق الرسمً باسم جبهة التحرٌر.
 رشٌد قائد( خٌر الدٌن ،ص ).854
ممثلو الوفد التونسي:
 الباهً األدغم أمٌن عام الحزب الحر الدستوري التونسً كاتب الدولة للرئاسة.
 الطٌب المهري أمٌن عام مساعد للحزب الحر الدستوري.
 عبد هللا فرحات مدٌر الدٌوان الرئاسً.
 عبد المجٌد شاكر مدٌر الحزب الحر الدستوري.
 أحمد التلٌلً عضو الدٌوان السٌاسً للحزب الحر الدستوري.
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 علً البهلوان رئٌس بلدٌة العاصمة تونس.
 الطاهر بلخوجة أمٌن عام اتحاد الطلبة.
الوفد المغربي:
 عالل الفاسً رئٌس حزب االستقالل.
 أحمد بالفرٌج أمٌن عام حزب االستقالل رئٌس الحكومة المغربٌة.
 عبد الرحٌم بوعٌد مساعد أمٌن عام حزب االستقالل.
 بوبكر القادري.
 محجوب ابن الصدٌق أمٌن عام اتحاد العمال المغاربة.
 لفقٌه البحري قائد جبهة المقاومة المغربٌة ضد االحتالل

الفرنسً (.خٌر الدٌن ،ص ).855

واستنادا إلى السٌد عبد الحمٌد مهري فإن الوفد الجزائري قد ركز على جملة من القضاٌا منها:
 .8وضع أسس واقعٌة ومنطقٌة لقٌام وحدة بٌن أقطار المغرب العربً ،وفً هذا ٌصدر
تطبٌق وفً لبٌان أول نوفمبر الذي وضع من أهداف الثورة الجزائرٌة تحقٌق وحدة
المغرب العربً.
 .8طرح قضٌة القواعد العسكرٌة الفرنسٌة فً كل من تونس والمغرب األقصى واستعمال
هذه القواعد فً الحرب الدائرة بالجزائر.
 .0اتخاذ موقف حازم من دعم الغرب والحلف األطلسً بصفة خاصة للحكومة الفرنسٌة
فً حربها ضد الشعب الجزائري (.العمري ،ص ).883
أهم قرارات المؤتمر:
صدرت عن المؤتمر عدة قرارات هً:
 الئحة حول حرب التحرٌر الجزائرٌة( :تعهد المشاركون على الدعم السٌاسً والمعنوي
والمادي لجبهة التحرٌر من أجل استقالل الجزائر).
إن مؤتمر طنجة بعد أن درس تطور الحرب فً الجزائر وآثارها على الحالة فً شمال
إفرٌقٌا وبعد أن سجل اتفاق أعضائه على طبٌعة الحرب فً الجزائر وتطوراتها وسجل
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أٌضا التضامن الوثٌق للمصالح الحٌوٌة بٌن الشعوب الممثلة فً المؤتمر ٌعلن للمأل حق
الشعب الجزائري فً السٌادة واالستقالل وهو الحل الوحٌد للنزاع الجزائري-الفرنسً
ألن جهود الوساطة للحل السلمً لم تفلح ،وٌوصً بإنشاء حكومة مؤقتة بعد استشارة
كل من تونس والمغرب.
 الئحة حول تصفٌة رواسب االستعمار الفرنسً فً المغرب العربً :جاء فٌها بأن تكف
فرنسا فورا عن استعمال أراضً تونس أو المغرب كقاعدة للعدوان على الجزائر وذلك
بعد أن بحث ودرس المؤتمر الحالة الناجمة على القٌود العسكرٌة واالقتصادٌة التً
مازالتت تحملها كل من تونس والمغرب وقدر المجهودات التً بذلت من أجل تصفٌة بقاٌا
االستعمار.
 إعالن حول مساعدة الدول العظمى لفرنسا فً حربها ضد الشعب الجزائري (جاء على
لسان الوفود المشاركة االستنكار لهذه المساعدة ،كما أبدت آمالها فً أن تعدل هذه الدول
عن سٌاستها الضارة بالسلم والتعاون).
الئحة حول وحدة المغرب العربً :إن مؤتمر طنجة الذي ٌبدو أنه كان ٌعبر عن إجماع شعوب
المغرب العربً بتوحٌد مصٌرها فً دائرة التضامن المتٌن لمصالحها ،عن طرٌق مؤسسات
مشتركة تمكن الشعوب من القٌام بدورها بٌن األمم وتجلى ذلك فً بنود مٌثاق طنجة(دبش،
 ،8330ص ).805

 الئحة حول السكرتارٌة الدائمة والتً تسهر على تنفٌذ قرارات المؤتمر خاصة فٌما
ٌتعلق بالوحدة المغاربٌة.
 صدور مٌثاق طنجة وقد نص على:
 إن اجتماع طنجة المعبر عن اإلرادة االجتماعٌة لشعوب المغرب العربً فً
توحٌد مصٌرها فً ظل التضامن الوثٌق لمصالحها والمقتنع بأن الوقت قد حان
لتجسٌم اإلرادة فً الوحدة فً إطار مؤسسات مشتركة من شأنها أن تعطً
للشعوب تأدٌة الدور العائد إلٌها فً محفل األمم.
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 إن اجتماع طنجة ٌقرر العمل على تحقٌق الوحدة وٌعتبر أن الشكل الفٌدرالً هو
الشكل المستجٌب أكثر من غٌره لواقع البلدان المشاركة ،ولهذا الغرض ولفترة
انتقالٌة فإن االجتماع ٌقترح إقامة مجلس استشاري للمغرب العربً المنبثق عن
المجالس النٌابٌة الوطنٌة لتونس والمغرب وعن المجلس الوطنً للثورة
الجزائرٌة ،وتتمثل صالحٌات هذا المجلس فً دراسة القضاٌا ذات االهتمام
المشترك وصٌاغة التوصٌات لألجهزة التنفٌذٌة الوطنٌة.
 وصى اجتماع طنجة بإجراء لقاءات دورٌة بٌن قادة البلدان الثالثة كلما تطلبت
الظروف ذلك وذلك للتشاور حول قضاٌا المغرب العربً.
ٌ وصً اجتماع طنجة بلدان المغرب العربً بعدم اتخاذها ما من شأنه أن ٌلزم
بصورة منفردة شمال إفرٌقٌا فً مجال العالقات الخارجٌة والدفاع حتى قٌام
المؤسسات الفٌدرالٌة (.خٌر الدٌن ،ص ).856
ٌ قرر اجتماع طنجة إحداث سكرتارٌة لمتابعة وتنفٌذ القرارات ،وتتشكل هذه
السكرتارٌة من ستة أعضاء بواقع عضوٌن عن كل حركة مشاركة وبصورة تمكن
من تشكٌل مكتبٌن اثنٌن ٌكون مقر أحدهما تونس واآلخر الرباط.
موقف مؤتمر طنجة من الثورة التحريرية:
من خالل تتبع قرارات المؤتمر ندرك ما مدى تأٌٌد مؤتمر طنجة للثورة الجزائرٌة
المجٌدة  ،وضرورة استقالل الجزائر وجاء فً الكلمة االختتامٌة للمؤتمر التً ألقاها السٌد عالل
الفاسً'' :إننً أوجه من هذه الدار المباركة نداءا حارا لفرنسا طالبا منها أن ترجع لنفسها
وتعرف مصلحتها وتعلن استقالل الجزائر ...إن المغرب المتحد الٌوم ال ٌمكنه أن ٌقبل أن ٌبقى
شبر واحد بالجزائر أو غٌرها تحت النٌر األجنبً ،''...وأجمعت الوفود على ضرورة تقدٌم كل
الدعم والمساندة لجبهة التحرٌر دون تحفظ ،واتخاذ كل الوسائل لتعجٌل استقالل الجزائر
التامبتوصٌل العتاد الحربً للمجاهدٌن ووضع المستشفٌات للمرضى والجرحى والمالجئ
لالجئٌن و العمل على تعطٌل حركة الجٌوش األجنبٌة على األراضً المغربٌة والتونسٌة بوضع
خطة منسقة لتصفٌة وجود الجٌوش األجنبٌة وتخصٌص إعانات للكفاح الجزائري بكل أنواعها
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و االتفاق على إنشاء حكومة مؤقتة بعد استشارة كل من حكومتً المغرب وتونس والقٌام
بالدعاٌة الكافٌة للتعجٌل باستقالل الجزائر والتندٌد الصرٌح بمواقف فرنسا والغرب ضد الشعب
الجزائري(جرٌدة العلم المغربٌة لسان حال حزب االستقالل )www.alalam.ma
أصداء المؤتمر:
أحدث مؤتمر طنجة ضجة واسعة فً الرأي العام العالمً وهذا ما دفع بالعدٌد من
الصحف العالمٌة أن تدرج فً صفحاتها األولى مؤتمر طنجة ،ومن الذٌن اهتموا بهذا الحدث
البارز الجرٌدة البٌروتٌة الصادرة فً  38ماي 8625م ،ومما جاء فٌها'' :إن القرارات التً
صدرت عن المؤتمر ٌمكن أن تكون شبه رسمٌة لكون المشاركٌن فٌه هم من جهة حزبٌن فً
ٌدهما الحكم فً المغرب وتونس ومن جهة أخرى هٌئة تقود الثورة الجزائرٌة''...
ومن هذا المنطلق أكدت على التحام النضال المغاربً الموحد مما ٌؤكد على التجسٌد الفعلً
للقرارات التً نصها المؤتمر.
أما الصحافة األمرٌكٌة ''نٌوٌورك تاٌمز'' The New York Timesفقد كتبت'' :إن
البرنامج حدد فً طنجة ٌسٌر قدما أكثر مما كان منتظرا ،إذ أن فرنسا توجد فً الحقٌقة
موضوعة أمام األمر الواقع إذا قبلت الحكومة الفرنسٌة المقبلة التفاوض على أساس هذا
البرنامج فهناك حظ الستتباب السلم فً الجزائر ،واالحتفاظ بإفرٌقٌا الغربٌة الشمالٌة لفائدة
أو ربا وإذا ألحت فً اعتبار نفسها مرتبطة مع الجزائر حسب القوانٌن النظرٌة التً تجعل من
هذا القطر جزءا من فرنسا فإنها ستصدم بتوسع الحرب وبأزمة فً عالقاتها مع تونس
والمغرب''.
أما الصحافة الفرنسٌة فكانت أكثر عمقا وتحلٌال لما توصل إلٌه المؤتمر إذ نجد جرٌدة
La-Croixالصادرة فً  38ماي 8625م ،تذكر موقف الوالٌات المتحدة التً لم تظهر منقبضة
من التوتر الذي حصل فً طنجة وهو إحدى الدروس األساسٌة التً ٌجب على الحكومة
الفرنسٌة المقبلة أن تتلقنه ،فإن أرادت أن تتجنب المأزق فعلٌها أن تحدد فً أقرب وقت ممكن
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سٌاسة عامة إلفرٌقٌا الشمالٌة وأن تعرف أنه من المستحٌل فصل القضاٌا المغربٌة والتونسٌة
عن مشكل الجزائر''.
أما الموقف الفرنسً فقد عبرت جرٌدة '' ''La Vie Franceفً هذا الشأن عن الجنرال دٌغول
بأنه وحده القادر على إعادة سلطة الدولة ،لذلك عمد بضرب التضامن المغاربً الذي تحقق فً
مؤتمر طنجة حٌث أراد أن ٌعمد لسٌاسة مختلفة باعتماده على سٌاسة اإلدماج فً الجزائر
اعتقادا منه أنه سٌنجح فً تحقٌق مكاسب سٌاسٌة لكنه باء بالفشل( السبتً،غ،8383-8336 ،
ص ص ).862 – 860
الخاتمة:
إن مؤتمر طنجة ٌعد منعرجا حاسما للثورة الجزائرٌة فقد جسد المشروع الفعلً للوحدة
والنضال المغاربً من أجل الدفاع المشترك لمواجهة الهٌمنة االستعمارٌة الفرنسٌة ومما ساهم
فً نجاحه الظروف الدولٌة التً شجعت على تطبٌق نتائجه.
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قائمة المصادر والمراجع
مذكرات:
 الشٌخ محمد خٌر الدٌن ،مذكرات ،الجزء الثانً ،المؤسسة الوطنٌة للكتاب ،الجزائر (د،
ت).
المراجع:
 اسماعٌل (دبش) ،السٌاسة العربٌة والمواقف الدولٌة اتجاه الثورة الجزائرٌة (– 8621
 ،)8638دار هومة ،الجزائر.8330 ،
 بسام (العسلً) ،جبهة التحرٌر الوطنً الجزائري ،دار النفائس ،بٌروت 8188 ،هـ،
 8663م.
 بشٌر (بالح) ،تارٌخ الجزائر المعاصر  ،8656-8503ج  ،8دار المعرفة ،الجزائر
8334م.
 بشٌر (كاشة الفرحً) ،وقائع وأحداث لٌل االحتالل الفرنسً للجزائر ،8638-8503
المؤسسة الوطنٌة لالتصال واإلشهار 8334م.
األطاريح:
 مومن (العمري) ،شعار الوحدة ومضامٌنه فً المغرب العربً أثناء فترة الكفاح
الوطنً ،أطروحة مقدمة لنٌل شهادة دكتوراه العلوم فً التارٌخ الحدٌث والمعاصر،
إشراف أ.د /عبد الكرٌم بوصفصاف ،جامعة قسنطٌنة 8383 – 8336 :م.
 السبتً(غٌالنً) ،عالقة جبهة التحرٌر الوطنً الجزائرٌة بالمملكة المغربٌة أثناء الثورة
التحرٌرٌة الجزائرٌة  ،8638 – 8621رسالة مقدمة لنٌل شهادة دكتوراه العلوم فً
التارٌخ الحدٌث والمعاصر ،تحت إشراف األستاذ الدكتور علً آجقو ،جامعة باتنة:
.8383-8336
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الدوريات:
 عبد هللا (مقالتً) ،مؤتمر طنجة المغاربً ومسألة الوحدة والتضامن مع الثورة
الجزائرٌة ،مجلة مصادر ،المركز الوطنً للدراسات والبحث فً الحركة الوطنٌة وثورة
أول نوفمبر  ،8621الجزائر ،السداسً الثانً ،العدد .8336 ،83
 فتح هللا (ولعلو) ،على هامش الذكرى العشرٌنٌة التحاد المغرب العربً ،مجلة القدس
العربً ،العدد 03 ،3803 :صفر  8103هـ
 نور الدٌن (حشاد) ،من وحدة الكفاح والنضال إلى وحدة المصٌر دور الزعٌم الشهٌد
فرحات حشاد ،مجلة الذاكرة الوطنٌة ،عدد خاص ،الرباط8338 ،م.
المواقع اإللكترونية:
 جرٌدة العلم المغربٌة لسان حال حزب االستقالل www.alalam.ma
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