بىاصع الػمل املؿلح ي الجؼابغ (  (1945 - 1939م
الاؾخاطة :بً عمًان ًلثىمت
حامػت أبىبٌغ بلهاًض – جلمؿان
امللخو:
ًخُغ ١اإلا٣ا: ٫بلى بىاصع الٗمل اإلاؿلر التي جمشلذ في اإلاداوالث الٟغصًت و اللجان في
ظم٘ الؿالح  ،جىُٖت و حٗبئت الكٗب مً ؤظل الخدًحر للٗمل اإلاؿلر و اإلاجهىصاث
اإلابظولت في ؾبُل طل ٪و جُىع َظٍ اللجان لخهبذ جىُٓما ًمشل آما ٫الىَىُحن الشىعٍحن.
الٍلماث املكخاخُت  :لجىت الٗمل الشىعي لكما ٫بٞغٍُ٣ا – مضعؾت الغاقض – لجىت
قباب بل٩ىع – وخضة الهضام .
Résumé :
L’Article raconte sur les germes d’action armé qui constitue les
essais individuel et comité pour le rassemblement des armes ,
sensibiliser et mobiliser les gens ( le peuple ) afin d’être conscient aux
action des armement , aux efforts à exercer à ce sujet , développer ces
comité pour devenir des organisations qui représente les espoirs
nationaux révolutionnaire .
Les mots clés : Comité d’Action Révolutionnaire Nord Africain
(CARNA ) – Comité de la Jeunesse Belcourt ( CJB) – Groupe de
choc .

جبلىع الخىظه الاؾخ٣اللي في ؤخض ؤُ٢اب الخغ٦ت الىَىُت الجؼاثغٍت ،في بغهامج هجم
قما ٫بٞغٍُ٣ا الظي جإؾـ ؾىت 1926م( ،)1مخمؿ٩ا ب٨ٟغة الاؾخ٣ال ،٫واؾخمغ ًىايل
()2
مً ؤظل جد٣ُ٣ها جدذ اؾم خؼب الكٗب الجؼاثغي ()1939-1937م.
جبجى الىجم ومً بٗضٍ خؼب الكٗب ،الخُاع الشىعي الظي ٌٗخمض ٖلى الٟ٨اح اإلاؿلر
وؾُلت ال بضًل ٖجها لخد ٤ُ٣مُلبه الاؾخ٣ال ،)3( ٫في ْل ٖضم ظضوي وكاٍ ألاخؼاب
ومداولت جىخُض ظهىصَا ،ظؿضَا اإلااجمغ ؤلاؾالمي الجؼاثغي الٗام في 07ظىان  1936م،
الظي ٞكلذ مُالبه ؤلانالخُت مً بلٛاء ال٣ىاهحن الاؾخصىاثُت وبٖالن الٟٗى الكامل
()4
وجىخُض َُإة الىازبحن ونُاهت الخ ٤في الخٗلُم وجى ٠ُ٢اهتزإ اإلالُ٨ت ...
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م٘ بضاًت الخغب الٗاإلاُت الشاهُت في 02ؾبخمبر 1939م  ،ؤ٢غث ؤلاصاعة الاؾخٗماعٍت خالت
الُىاعت و ألاخ٩ام الاؾخصىاثُت ،وفي الُىم اإلاىالي ؤٖلىذ خل خؼب الكٗب الجؼاثغي
وو ٠٢سخب "ظغٍضة ألامت " و " البرإلاان الجؼاثغي "( ،)5وحٗؼػ َظا ؤلاظغاء بةظغاءاث
٢مُٗت يض ُ٢اصجه و مىايلُه  ،خُض اٖخ٣لذ الؿلُاث الاؾخٗماعٍت بَاعاث ُ٢اصًت مً
الخؼب  ،مً بُجهم عثِـ الخؼب مهالي الخاط.
 -1لجىت الػمل الثىعي لكماُ إقغٍهُا:
و٢ض ٧اهذ ٖملُاث ال٣م٘ و اإلاًاً٣اث و اإلاخابٗاث خاٞؼا ٢ىٍا إلاىايلي خؼب الكٗب
اإلاىدل ،وباألزو الشىعٍحن مجهم بإن ًىانلىا جدضحهم( ، )6ويغوعة بخضار الخُٛحر
الجظعي بىاؾُت ال٣ىة ( ، )7للىنى ٫بلى جد ٤ُ٣اإلاُالب الىَىُت الاؾخ٣اللُتٞ ،إؾؿىا
جىُٓما ؾغٍا (ً ، )8خمشل في "لجىت الٗمل الشىعي لكما ٫بٞغٍُ٣ا " ) )9( (CARNAالتي
حك٩لذ في بضاًت ألامغ مً الؿاصة ً :يـ ٖبض الغخمً  ،عقُض ٖماعة  ،مدمض َالب،
ٖمغ خمؼة ،ؤخمض ٞلُخت ولخًغ مُ٣ضف( . )10اظخمٗذ اللجىت في  15ماي 1939م مً
ؤظل يبِ و جدضًض مخُلباث اإلاكغوٕ ،وج٣غع خؿب قهاصة (ؤخض ألاًٖاء مدمىص
ٖبضون) ( )11بعؾا ٫وٞض ٖجها ( )12بلى ؤإلااهُا ٦،ما ج٣غع حكُ٨ل وٞض زاوي ًخىظه بلى ؤإلااهُا
مباقغة بٗض عظىٕ الىٞض ألاو ٫و٢ض ؤ٢ام الىٞض خىالي قهغ ٧امل بإإلااهُا في الٟترة ما بحن
 20ظىان  15-ظىٍلُت 1939م  ،وزالَ ٫ظٍ اإلاضة جل٣ى جضعٍبا ٖؿ٨غٍا في ج٣ىُاث
الخسغٍب وخغب الٗهاباث وُُٟ٦ت اؾخٗما ٫بٌٗ ألاؾلخت وٖىضما خان و٢ذ عظىٕ
الىٞض الجؼاثغي َلب مىه ٖضم بعؾا ٫وٞىص ؤزغي( ، )13لم ً ً٨لهظا الازخُاع ؤي اعجباٍ
ببرهامج الىٓام الىاػي  ،بهما اهُل ٤مً ٧ىن ؤإلااهُا الٗضو الخ٣لُضي لٟغوؿا( ، )14في خحن
ًظ٦غ بً ًىؾ ٠بً زضة بإن في ؾىت 1938م ،اجهلذ ٖىانغ جابٗت "للغاًش "ألاإلااوي
بإخض مىايلي خؼب الكٗب ًضعى الخاط صخمان  ،وَى مً صقغة آًذ ٞغاح (ألاعبٗاء
هار بًغازً) ٧ان ٌكخٛل بالخجاعة في بلجُ٩ا  ،و٧ان مبٗىزىا الغاًش ًداولىن ؾبر هىاًا
الىَىُحن الجؼاثغٍحن ومٗغٞت مىٟ٢هم في خالت وكىب الخغب  ،اهخ٣ل الخاط صخمان بلى
باعَـ لخًىع الجمُٗت الٗامت للخؼب و اَالٕ عاظٖ ،٠لى ٞدىي م٣ابلخه م٘ ألاإلاان ،
زم باصعٍ عاظ ٠مً ظهخه باَالٕ اإلاىايل مدمض عبىح ٖلى ألامغ وَى مً صقغة آًذ ٞغاح
ؤًًا ٢ ،غع الشالزت ٦خم ألامغ و اج٣ٟىا ُٞما بُجهم ٖلى ؤن ٌؿاٞغ ٧ل مً عاظ ٠و عبىح بلى
بغلحن ٖبر بلجُ٩ا ٟٞي ؾغٍت جامت  ،بٛغى ظـ هبٌ الؿلُاث ألاإلااهُت( ، )15و ط٦غ
عاظ ٠إلامشلي الؿلُاث ألاإلااهُت بإجهم لم ًإجىا بلى ؤإلااهُا ٦ممشلحن للخؼب الظي ًيخمىن
بلُه بل بهض ٝالاَالٕ ٖلى ألامىع  ،وبن الخؼب َى الظي ؾُ٣غع ُٞما بٗض الخُىاث
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اإلا٣بلت  ،و٢ض اهخهى الل٣اء باالجٟاٖ ١لى ؤن ؤإلااهُا ٖلى اؾخٗضاص جام لدؿخ٣بل مجمىٖت
مً الكباب الجؼاثغي لخلُ٣جهم جضعٍباث ٖؿ٨غٍت( ، )16وؤُٖاَم ألاإلاان وٖىص بخل٣ي
اإلاؿاٖضة الٗؿ٨غٍت مً ألاًام ألاولى للخغب  ،وٖاص الجؼاثغٍىن بلى الجؼاثغ ٢بُل بٖالن
الخغب ختى ال ًخُٗلىا في ؤوعوبا.
٧ل ٠عقُض ٖماعة مىايل مً الخؼب (خؼب الكٗب) ًضعى بىمضًً مٗغو ٝبةٖالم
مهالي بةوكاء "لجىت الٗمل الشىعي لكما ٫بٞغٍُ٣ا(،CARNA" )17بؿٟغ ٞغٍ ٤مً
اإلاىايلحن بلى ؤإلااهُا  ،لم ًىا ٤ٞعثِـ خؼب الكٗب الجؼاثغي ٖلى َظٍ اإلاباصعاث(، )18
ب٣ىله :ؤن ألاإلاان ًغٍضون اؾخٗمالىا  ٠ُ٨ٞهشٞ ٤حهم ،و٢ض وي٘ َخلغ الٗغب في آزغ
الخهيُ ٠في ٦خابه (ٟ٦احي) ،ؤهىا بطا وا٣ٞىا ٖلى الشىعة ٞةهىا وؿى ١الكٗب بلى
اإلاظبدت(.)19
ؤمغ مهالي الخاط ٞغٍ ٤مدمض َالب اإلاخ٩ىن مً ٢غابت ٖكغة ؤٞغاص( ، )20بخ٣ضًم
اؾخ٣التهم ٞىعا  ،ول٣ض جبحن ُٞما بٗض ؤن طل ٪ؤلاظغاء ٧ان في نالر ٖىانغ الٟغٍ٤
بدُض لم ًخٗغيىا ألًت مًاً٣ت بٗض اهضالٕ الخغب الٗاإلاُت ،ألن بصاعة الاخخال٧ ٫اهذ
حٗخ٣ض ؤجهم ٚاصعوا نٟى ٝخؼب الكٗب الجؼاثغي (.)21
ؤما ٖلى نُٗض الٗال٢اث الجؼاثغٍت ألاإلااهُت التي جمذ ؾاب٣ا ٣ٞض ؾاصَا التراظ٘ ،ألن
بٗض ؾ٣ىٍ باعَـ في  14ظىان  1940جسلى ًٖ وٖضَم بخ٣ضًم اإلاؿاٖضة(.)22
و اجطر ؤن َضٞهم ألاؾاسخي َى ج٩ىًٍ ٞغ ١مسغبت في الجؼاثغ ،مغجؼ٢ت لها حهضصون
.
اإلاهلخت الٟغوؿُت في الجؼاثغ
و هجض مً بحن اإلاىايلحن اإلاخدمؿحن للٗمل الشىعي في مُل٘ الخغب الٗاإلاُت الشاهُت
مً الظًً وز٣ىا الهلت بالجِل ألاإلااوي الكهُض الكاب مدمض بىعاؽ ٢ ،اثض ال٨كاٞت
ؤلاؾالمُت الجؼاثغٍت  ،الظي ا٦دكٟخه اإلاسابغاث الاؾخٗماعٍت الٟغوؿُت و جم بٖضامه في
قهغ ماي 1941م ( ، )23ألهه ٢ام و بهٟخه مىْٟا بم٨خب البدغٍت باألمحرالُت ،بدؿغٍب
وزاث ٤ؾغٍت لؤلإلاان  ،و٢ض ٨ٞغ في ظلب ألاؾلخت مً ؤظل الكباب الجؼاثغي( ، )24ؤما
اليكاَاث التي ٧اهذ ج٣ىم بها "لجىت الٗمل الشىعي لكما ٫بٞغٍُ٣ا " ٞهي مخٗضصة
ومخىىٖت ،مً بُجها(:)25
جدغٌٍ الجىىص الجؼاثغٍحن اإلاجىضًً في نٟى ٝالجِل الٟغوسخي ٖلى الخمغص َ ًٖ،غٍ٤
الضٖاًت في ؤوؾاَهم مً زال ٫وزاث ٤و وكغاث مشل :وكغٍت "الٗمل الجؼاثغي" ،و"نىث
ألاخغاع (. ")26
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وفي ؤٞغٍل  1941اجسظث اللجىت ال٨خاباث الجظاعٍت وؾُلت إلَال ١خملت مً
الكٗاعاث "ؾُيخهغ الكٗب الجؼاثغي " الجؼاثغ للجؼاثغٍحن "٧" ،ل الكٗب م٘ مهالي "،
٣ٞامذ الكغَت باٖخ٣االث ظضًضة(٦، )27ما ٢امذ اللجىت بالخٗبئت و الضٖاًت في ألاوؾاٍ
الكبابُت ،بىاؾُت ألاهاقُض وال٣هاثض و ألاقٗاع الىَىُت الخماؾُت بحن جالمُظ اإلاضاعؽ،
وال٨كاٞت ،والىىاصي الغٍايُت ....و حٗممذ بُجهم مٟغصاث الخغٍت ،الخطخُت ،خب
الىًَ( ،.)28ومً ؤَم وكاَاث اللجىت ظم٘ الؿالح و جسؼٍىه خُض ٖمل مىايلىَا ٖلى
ظم٘ الؿالح بمسخل ٠الُغ ١مً ؤماٖ ً٦ضًضة ٖلى مؿخىي الُ٣غ الجؼاثغي مؿخٛلحن
بظل ٪هؼو ٫ظُىف الخلٟاء بالجؼاثغ  ،و٢ض ٧ان اإلاىايلىن ًغ٦ؼون في بدثهم بالخهىم
ٖلى ؤؾلخت مُٗىت مشل الغقاقاث و اإلاؿضؾاث مً هىٕ  7,65مم و  12مم  ،وال٣ىابل
الُضوٍت والضٞاُٖت ألجها ٧اهذ مخىٞغة لضي الخلٟاء ب٨ثرة (.)29
الىا ٘٢ؤن مجمىٖت لجىت الٗمل الشىعي حٗغيذ لٗضة ٖغاُ٢ل مجها ٖضم وظىص
َُ٩لت مىٓمت و٢ىٍت حٗمل مً زاللها ٖلى حٗبئت و جىُٓم الجماَحر للُ٣ام بالٗمل
اإلاؿلر  ،وجىنلذ َظٍ اللجىت الٟخُت بلى يغوعة حكُ٨ل مىٓمت جخىلى مباقغة الخدًحر
للٗمل اإلاؿلر بٗض جغسخ ٢ىاٖت ؤٞغاصَا بظل ، ٪عٚم ٞكل مؿاٖحهم للخٗاون م٘
()31
الخاعط( ، )30وه٣هض ال٣ىي الٟاقؿدُت
 -2مىظمت مضعؾت الغاقض:
وبٗض ؤلاهؼا ٫ألامغٍ٩ي في الجؼاثغ اظخم٘ ؤًٖاء (لجىت الٗمل الشىعي لكما ٫بٞغٍُ٣ا
الؿاب٣ت ) ( )32الظًً ٢امىا بخجمُ٘ بٌٗ اإلاىايلحن( )33اإلاهممحن في مضعؾت الغاقض
بمضًىت الجؼاثغ  ،و ٢ض اجسظوا ال٣غاعاث الخالُت :
()34
جدغٌٍ اإلاجىضًً اإلاؿلمحن ٖلى الٗهُان ،و جىُٓم خملت يض "ملُاع الخغٍت ،
والُ٣ام بدملت حكىَل صازل الش٨ىاث ،و زانت بوكاء ؤٞىاط مً اإلاىايلحن ٦ ،ما جم
بٗضَا جإؾِـ زالًا في ال٣هبت و في حي باب الىاصي و الؿُضة ؤلاٞغٍُ٣ت  ،في خحن ْل
مغ٦ؼ اإلاىٓمت مضعؾت الغاقض بمضًىت الجؼاثغ( ، )35ؾغٖان ما جىؾٗذ اجهاالث
ؤًٖاءَا بهض ٝالخٗبئت بلى باقي اإلاىاَ : ٤بدمى بىجلُلِـ بىَغان  ،صعصوع ظما٫
ب٣ؿىُُىت الكاطلي م٩ي بخبؿت  ،الخاط خؿحن باإلاضًت و ٚحرَم(.)36
ٖٟ٨ذ "مىٓمت مضعؾت الغاقض " في بضاًت ألامغ ٖلى بًجاص الخىُٓم ال٣اٖضي الظي
اٖخمضجه في ٧ل وكاَاتها ،و َى ٧الخالي :
 الخلُت ،وجخ٩ىن مً ؤعبٗت مىايلحن و عثِـ .
 الُ٣إً ،خ٩ىن مً ؤعبٗت عئؾاء زالًا.
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 اإلاىُ٣ت ،جخ٩ىن مً ؤعبٗت عئؾاء ُ٢اٖاث .
 اللجىت اإلادلُت ،جسً٘ َظٍ اللجىت للجىت الجهىٍت ،التي ًمشلها مىضوب في لجىت
الضاثغة.
٦ما جىظض اجداصًت في ٧ل ٖمالت ،و لجىت اجها ٫للخيؿُ ٤بحن الاجداصًاث و اللجىت
الخىُٟظًت(.)37
 -3لجىـت قباب بلٌىع:
خاولذ اإلاىٓمت مً زال٩َُ ٫لها ججىُض الٟئاث الكٗبُت خىلها ،زانت مجهم
الكباب ،وٗٞال ج٩ىهذ اإلاجمىٖاث الكباهُت في اإلاضاعؽ و الجمُٗاث و الىىاصي و ٚحرَا ،
جمشلذ مهامها ؤؾاؾا في ج٩ىًٍ الخالًا الؿغٍت َىا وَىا ، )38(٥و م٘ بضاًت ؾىت 1943
يمذ ؤعب٘ ُ٢اٖاث ُ٢ :إ الجؼاثغ  ،ال٣هبت بُ٣اصة ٖمغاوي .و ُ٢إ بل٩ىع بُ٣اصة
مدمض بلىػصاص (ؤمحن في مضًغٍت مهالر الكاون ؤلاؾالمُت للخ٩ىمت الٗامت ) و ُ٢إ
"٧لىؾالىمبي" (اإلاضهُت خالُا) بُ٣اصة صًضوف مغاص  ،و الُ٣إ ألازحر َى الؿاخل الكغقي
إلاضًىت الجؼاثغ ب٩اؾخُِلُىن بُ٣اصة ؾماحي ٖبض الغخمً ُٞ ،م ؤزظث لجىت قباب بل٩ىع
) (CJBفي الخىؾ٘ بًٟل مىايلحن وكُاء وق٩لذ َظٍ اإلاجمىٖاث مً الكباب مىٓمت
٢ىٍت ٖلى ق٩ل َغمي ( :)39الخلُت  ،جخ٩ىن مً زمؿت ؤًٖاء .
اإلاجمىٖت ،جخ٩ىن مً زمؿت عئؾاء ،زالًا.
الُ٣إً ،خ٩ىن مً زمؿت عئؾاء مجمىٖاث .
٦خىػَ٘
٧اهذ مجمىٖاث الكباب ج٣ىم بيكاٍ ؾُاسخي ٖؿ٨غي بٖالمي في و٢ذ واخض
اإلاىاقحر ،و م٣اومت الخجىُض ؤلاظباعي و الضٖىة لالؾخ٣الَ ...٫ظا مً ظاهب اليكاٍ
الؿُاسخي  ،ؤما ًٖ اليكاٍ الٗؿ٨غي جمشل زهىنا في ؾغ٢ت ألاؾلخت مً اإلاٗؿ٨غاث
ألامغٍُ٨ت و الاهجلحزًت اإلاىظىصة ( )40في ؾهل مخُجت  ،و٧اهذ ٦مُت ألاؾلخت اإلادهل
ٖلحها ،حكخمل ٖلى مؿضؾاث مً ُٖاع  9مم و  12مم  ،مجهؼة بإمكاَها ،وبٌٗ
ال٣ىابل الُضوٍت الضٞاُٖت و ٖضص مً الغقاقاث  ،ومشلذ َظٍ ألاؾلخت ظمُٗهاُٖ ،ىاث
ظغبذ في ٚاب ألا٢ىاؽ  ،و طل ٪ما شج٘ ُ٢اصة لجىت قباب بل٩ىع ٖلى ؤن حٗتزم
الاؾدُالء ٖلى ٦مُت ٦بحرة مً َظٍ اإلاٗضاث الخغبُت ( ، )41ومً ؤظل طل٧ ٪ان مً
الًغوعي الخهىٖ ٫لى الكاخىت ألامغٍُ٨ت مً هىٕ  GMCالتي ٢اصَا الجىضي اإلاىايل
مدمض زمِؿت وعا٣ٞخه في مهمخه وخضة الهضام الخابٗت للخىُٓم الٗؿ٨غي الجضًض
للجىت قباب بل٩ىع .و٢ض اهتهذ الٗملُت اإلاٗغوٞت بٗملُت "الاؾترصاص" بىجاح ٦بحر ،في
هٟـ الُىم( ، )42واؾخسضمذ ٞهاثل الهضام الخابٗت لخؼب الكٗب الجؼاثغي ُٞما بٗض
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ظؼءا مً َظا الٗخاص .والجؼء آلازغ ألا٦بر٢ ،ض زهو ،بٗض ؤن ه٣ل مً مسبإ بلى آزغ،
لليكاَاث قبه الٗؿ٨غٍت التي ٧اهذ ج٣ىم بها اإلاىٓمت الخانت ،ؤما ٖملُاث جىػَ٘
اإلاىاقحر ،و٦خابت الكٗاعاث ٖلى الجضعان٩ٞ ،ان ً٣ىم بها ،بالخىاوب ،مىايلىن جدمحهم
ظماٖاث مؿلخت( .)43وعٚم الؿغٍت الخامت التي محزث وكاَاث اللجىت اإلاسخلٟت و٢هغ
اإلاضة مىظ جإؾِؿهاٞ ،ةجها جم٨ىذ مً جد ٤ُ٣قٗبُت واؾٗت الىُا ١لىٟؿها بحن ؤوؾاٍ
الكٗب الجؼاثغي٦ ،ما لٗبذ صوعا مهما في ججىُض الجماَحر إلاكغوٕ الخُاع الٗؿ٨غي
واؾخٗما ٫ال٣ىة يض الؿلُاث الاؾخٗماعٍت لخد ٤ُ٣اإلاُالب الىَىُت (.)44وٍظ٦غ ؤخمض
مهؿاؽ في خىاعٍ م٘ مهُٟى صال٘ بإن اإلاؿإلت ألاولى التي جم التر٦حز ٖلحها ٢بل ٧ل شخيء
هي حُٛحر هٓغة الكٗب الجؼاثغي بلى مٟهىم الاؾخ٣ال ٫ومٟهىم اؾخٗما ٫الٗى ٠اإلاؿلر،
وَظٍ الٗملُت بضؤث مً  1940بلى  1945خُض ؤنبذ للكٗب الجؼاثغي هىٕ مً الىًىط
الىَجي ألهه في طل ٪الى٢ذ جىخضث الخغ٦ت الىَىُت (خؼب الكٗب الجؼاثغي اإلادٓىع
وٞغخاث ٖباؽ وظمُٗت الٗلماء اإلاؿلمحن الجؼاثغٍحن) وؤؾؿىا خغ٦ت ؤخباب البُان
والخغٍت ٖىض هؼو ٫الخلٟاء بلى الجؼاثغ والتي يمذ  500ؤل ٠مىسغٍ( )45في ْغ ٝزالزت
ؤقهغ .)46( ِ٣ٞ
ؤ٦ضث ٢غاعاث ماجمغ خغ٦ت ؤخباب البُان والخغٍت ( )47ؤو الىضوة ؤلاٖالمُت لُىمي 3-2
ماعؽ  ،1945ؤؾبُ٣ت ؤَغوخت خؼب الكٗب الجؼاثغي ،بط زغط بخىنُاث مجها حٗىٌٍ
اإلاجالـ الجؼاثغٍت ببرإلاان مىخسب وهٓام الخ٩ىمت الٗامت بد٩ىمت ظؼاثغٍت ،ووي٘
صؾخىع ظؼاثغي و ٤ٞمباصت هٓام صًم٣غاَي ،بل ٧ان "الخإُ٦ض ٖلى َغٍ ٤الاؾخ٣ال،"٫
٢ىبلذ َظٍ الخجغبت ال٣اهىهُت (باإلاٟهىم الاؾخٗماعي) بمًاً٣ت وعص ٗٞل ٖىُ ،٠بط جم
خل خغ٦ت ؤخباب البُان والخغٍت ًىم  14ماي 1945م ،وفي ؤظىاء جهاًت الخغب الٗاإلاُت
الشاهُت ( ، )48واعج٩اب الاؾخٗماع إلاجاػع ماي  ، )49(1945وٍ٣ى ٫ؾٗض هللا ه٣ال ًٖ آعون:
و٢ض ازخلٟذ الخ٣اعٍغ واإلا٣اصًغ ًٖ ٖضص ال٣خلى والجغحى هدُجت ؤخضار ماي ،وجتراوح
الخ٣ضًغاث الجؼاثغٍت بحن  45.000بلى ٢ 100.000خُل ،ؤما الخ٣ضًغاث ألاظىبُت ٞخسخل٠
ؤًًا ٞبًٗها ً٣ترب مً بخهاء الٟغوؿُحن وبًٗها ً٣ترب مً بخهاء الجؼاثغٍحن ،وهي
في الٛالب مً  5.000بلى ٢ 70.000خُل( .)50وًٍُٞ ٠غخاث ٖباؽ في َظا الؿُاّ ١
بإن
ضخُت َظٍ اإلاجاػع ؤ٦ثر مً  45.000ظؼاثغي مً بُجهم ظىىص ظؼاثغٍىن ٧اهىا عاظٗحن مً
الخغب بٗضما خغعوا ٞغوؿا ،وؤظغث الخ٩ىمت الٟغوؿُت اٖخ٣االث واؾٗت( )51الىُا، ١
ؤما اإلاؿحرون واإلاىايلىن مً خغ٦ت ؤخباب البُان والخغٍت ،وخؼب الكٗب الجؼاثغي،
وه٣اباث الٗما ٫والٗلماء و٢ضماء اإلاداعبحنٞ ،مجهم مً وي٘ في اإلاددكضاث ومجهم مً
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ؤخُل ٖلى اإلادا٦م  ،وهُ٣ذ اإلادا٦م الٗؿ٨غٍت بـ 1307بصاهاث مً بُجها  99خ٨ما
باإلٖضام و  64ؤقٛاال قا٢ت مابضة ،و  329ؤقٛا ٫قا٢ت ما٢خت ،و 250خ٨م بالبراءة
و 577اهخٟاء وظه الضٖىي(.)52
٦غؾذ ؤخضار ماي  1945م الُُٗ٣ت م٘ الىٓام الاؾخٗماعي وعسخذ ٢ىاٖت
اإلاىايلحن باالزخُاع الشىعي ،وؤصع٦ذ الؿلُت الاؾخٗماعٍت زُىعة ما ظغي في ماي
1945م ،وون ٠الججرا ٫جىباع ،طل ٪ب٣ىله " :بن الجزإ الخالي (ؤي الشىعة الجؼاثغٍت )
٢ض ولض ظؼثُا مً ال٣م٘ ألاٖمى"(.)53
ّ
بيـاٞت بلى الخىُٓماث ( ،CARNAمىٓمت الغاقض )...CJB ،التي ؾٗذ بلى ظم٘
ألاؾلخت وجدًحر للٗمل اإلاؿلر ًجضع بىا ؤلاقاعة للمجهىصاث الٟغصًت لبٌٗ ٢اصة الشىعة
ألاواثل ٢بل بضاًتها ب٨شحر بٛغى الخهىٖ ٫لى ألاؾلخت والظزحرة ٧الٗملُت التي ؤ٢ضم
ٖلحها مدمض الٗغبي بً مهُضي الظي ٢ام بؿغ٢ت مؿضؾحن مً ز٨ىت وع٢لت التي ٧ان
ٖامال في بخضي مهالخها٦ ،ما ٢ام ؾىٍضاوي بىظمٗت ٖ٣ب اؾخضٖاثه للخجىُض ؤلاظباعي
ؾىت  1944بمداولـت تهغٍب ألاؾلخت مً الش٨ىت ٢غب مضًىت ؾُُ ٠بٗض ُ٢امه بجم٘
٦مُاث مً ألاؾلخت مً مسلٟاث الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ،خُض اؾخٟاص مً الٗال٢ت التي
عبُها م٘ ؤخـض الجىـىص واج ٤ٟمٗـه ٖلـى تهغٍب بٗـٌ  ُ٘٢ألاؾلخت اإلاخمشلت في ( 02ماٍ
 ،49ومؿضؾحن و 120زغَىقت) وطلٖ ٪لى صٗٞخحن بال ؤهه اه٨ك ٠ؤمغٍ في اإلاداولت
الشالشـت( ، )54واؾخجابـت ؤًًا لىهاثـذ وجىظحهـاث بٌٗ اإلاىايلُـً وال٣ـاصة في الخُاع
الاؾخ٣اللي ٖلى ٚغاع مدمض بلىػصاص ومهُٟى بً بىلُٗض اللظًً ٧اها ًىصخان صاثما
بًغوعة الخهىٖ ٫لى ؾالح ٞغصي( ، )55وفي َظا الؿُاٞ ١ةن ألاؾلخت التي ٧ان ًخم
حجؼَا مً َغ ٝالجِل الاؾخٗماعي الٟغوسخي ببان الشىعة الخدغٍغٍت ٌٗىص بًٗها بلى
ٞترة الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ٖىض هؼو ٫الخلٟاءٗٞ .لى ؾبُل اإلاشا ٫في ؾُٗضة  15هىٞمبر
1954م مً زال ٫ج٣غٍغ ًٖ حجؼ ؤؾلخت مً َغ ٝالضع ٥الٟغوسخي بٗملُت ٢ام بها بمجز٫
الؿُض ؾغؾاع ببغاَُم ابً مدمض البال ٜمً الؿً  48ؾىت الؿا ً٦بضواع وػعث بلضًت
جاعٍت ،ألاؾلخت هي :بىضُ٢ت نُض ُٖاع  16مم ،وبىضُ٢ت خغبُت مً هىٕ بغٍُاوي ،ؤزظَا
مً ال٣ىاث الٗؿ٨غٍت البرًُاهُت التي ٧اهذ جُ٣م بًىاحي مٗؿ٨غ ؾىت .)56(1945
وٖلى َظا ألاؾاؽٞ ،ةن ٖملُت ظم٘ الؿالح وجسؼٍىه باليؿبت للمىايلحن٧ ،اهذ في
خ٣ُ٣ت ألامغ ٢بل بغوػ اإلاىٓمت الخانت ( )L.O.Sواَخمامها بهظٍ اإلاؿإلت بال ؤن وجحرة
الٗمل في َظا اإلاجا٧ ٫اهذ ب٣ىة وبُغٍ٣ت ؤ٦ثر جىُٓما وقمىلُت بٗض ؤلاٖالن ًٖ جإؾِـ
اإلاىٓمت الخانت ؾىت 1947م (.)57
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في زخام َظٍ الضعاؾت ٖغ ٝالىي٘ في الجؼاثغ ببان الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ( – 1939
 ) 1945خغ٧ا ؾُاؾُا و ػزما ٦بحرا ٖلى الغٚم مً بٖالن خالت الُىاعت  ،خل ألاخؼاب
الؿُاؾُت و قً خملت مً الاٖخ٣االث و الؿُاؾُت الخٗؿُٟت و جًُِ ٤الخىا ١ججاٍ
الىَىُحن ٖلى وظه الخهىم الظًً لم ًؼصَم َظا الىي٘ بال بنغاعا في ج٨شُ٠
وكاَاتهم و مجهىصاتهم اإلابظولت في الخدًحر للٗمل اإلاؿلر  ،مً ؤَم اليكاَاث ظم٘
ألاؾلخت التي ٧اهذ بمباصعاث ٞغصًت و لجان  ،واؾخسضام ٧ل الُغ ١في ؾبُل طل٪
مؿخٛلحن ْغو ٝالخغب ٦ؿغ٢ت ألاؾلخت مً مٗؿ٨غاث الخلٟاء ،ومجهم مً ونل به
ألامغ اإلاجاػٞت باالجها ٫باألإلاان بال ؤن مؿاعي َظٍ ألازحرة باءث بالٟكل .
بياٞت بلى اليكاٍ الٗؿ٨غي اليكاٍ الؿُاسخي خُض حٗخبر ٞترة الخغب الٗاإلاُت
الشاهُت مغخلت هًىط ووعي ؾُاسخي جمشل في " ؤخباب البُان و الخغٍت " ،ومما ػاص مً
٢ىاٖت الخعجُل بالٗمل اإلاؿلر مجاػع ماي 1945م .
ٞكلذ مؿاعي اإلاىايلحن الشىعٍحن في الُ٣ام بٗمل مؿلر بال ؤجهم جم٨ىىا مً تهُئت
ألاعيُت للٗمل اإلاؿلر لخخُىع ال٨ٟغة و جهبذ جىُٓما مد٨ما مهُ٨ال ٌكمل ظمُ٘ الُ٣غ
الجؼاثغي جمشل في اإلاىٓمت الخانت ( ) 1950 – 1947م التي ؾخ٩ىن هىاة اهُال ١الشىعة
الخدغٍغٍت الجؼاثغٍت .
الهىام ــل:
( -)1هِٟؿت صوٍضة ،اإلاداوالث ألاولى لبٗض اإلاكغوٕ الىَجي الشىعي ،مجلت املهاصع ،13 :ٕ ،الجؼاثغ،
الؿضاسخي ألاو2006 ،٫م ٢( ،غم مًٛىٍ).
(ً -)2دحى بىٖؼٍؼ  ،الؿُاؾت الاؾخٗماعٍت مً زال ٫مُبىٖاث خؼب الكٗب الجؼاثغ (َ1830ـ1954-م)،
صًىان اإلاُبىٖاث الجامُٗت  ،الجؼاثغ ُٟٞ ،غي  1995م ،م . 03
( -) 3هِٟؿت صوٍضة  ،اإلاداوالث ألاولى لبٗض اإلاكغوٕ الىَجي الشىعي  ،اإلاغظ٘ هٟؿه ٢( ،غم مًٛىٍ).
(-) 4ظُاللي بلىٞت ٖبض ال٣اصع  ،خغ٦ت الاهخهاع للخغٍاث الضًم٣غاَُت في ٖمالت وَغان  :الخغوط مً
الى – ٤ٟمً ا٦دكا ٝاإلاىٓمت الخانت بلى اهضالٕ الشىعة الخدغٍغٍت الجؼاثغٍت ( ، )1954-1950ؤَغوخت
ص٦خىعاٍ في الخاعٍش ،ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض -جلمؿان )2008-2007( ،م ،م .02
(ٖ -)5بض الىَاب بً زل ، ٠جاعٍش الخغ٦ت الىَىُت مً الاخخال ٫بلى الاؾخ٣ال ، ٫صاع َلُُلت ،1ٍ ،
الجؼاثغ  2009،م  ،م .127
( -)6ؤخؿً بىمالي  ،ؤو ٫هىٞمبر  1954م -بضاًت الجهاًت لـ "زغاٞت الجؼاثغ الٟغوؿُت" ، -صاع اإلاٗاع، ٝ
الجؼاثغ 2010 ،م  ،م . 22
(ٖ -)7بض الىَاب بً زلُٟت ،جاعٍش الخغ٦ت الىَىُت  ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .127
( -) 8هِٟؿت صوٍضة  ،اإلاداوالث ألاولى لبٗض اإلاكغوٕ الىَجي الشىعي  ،اإلاغظ٘ الؿاب٢(، ٤غم مًٛىٍ) .
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( - Comite d„Action Révolutionnaire Nord Africain -)9جسخل ٠اإلاهاصع و اإلاغاظ٘ في جدضًض الخاعٍش
الغؾمي لخإؾِـ لجىت الٗمل الشىعي لكما ٫بٞغٍُ٣ا ٞ CARNAخاعٍش جإؾِؿها مدهىع بحن (-1938
 )1940م.
( -) 10ؤخؿً بىمالي  ،ؤو ٫هىٞمبر 1954م ، ...اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .22
( -)11هِٟؿت صوٍضة  ،اإلاداوالث ألاولى لبٗض اإلاكغوٕ الىَجي الشىعي  ،اإلاغظ٘ الؿاب٢( ،٤غم مًٛىٍ).
( -)12جسخل ٠اإلاهاصع واإلاغاظ٘ في ط٦غ ٖضص ؤًٖاء الىٞض و ألاعجر مً ًظ٦غ ٞ :لُخت ؤخمض  ،مُ٣ضف
لخًغَ ،الب مدمض و خمؼة ٖمغ وَىا ٥مً ًًُٖ ٠ماعة عقُض في بٌٗ اإلاغاظ٘  ،بِىما ط٦غ بً
زظة ٖبض الغخمً ًاؾحن ٖىى ؤو ٖماعة.
( -)13ببغاَُم لىهِسخي  ،ججضص ٨ٞغة الٗمل اإلاؿلر في الجؼاثغ ببان الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ()1945-1939
م ،مجلت املهاصع  ،4:ٕ ،اإلاغ٦ؼ الىَجي للضعاؾاث و البدض في الخغ٦ت الىَىُت و زىعة ؤو ٫هىٞمبر
 ، 1954لم ًظ٦غ الكهغ َ 1421 ،ـ  2001/م  ،م .91،92
( -)14هِٟؿت صوٍضة  ،اإلاداوالث ألاولى لبٗض اإلاكغوٕ الىَجي الشىعي  ،اإلاغظ٘ هٟؿه ( ٢غم مًٛىٍ ).
( -)15بً ًىؾ ٠بً زضة  ،ظظوع ؤو ٫هىٞمبر  1954م ،ث :مؿٗىص خاط مؿٗىص  ،صاع الكاَبُت،3 ٍ ،
الجؼاثغ َ 1434 ،ـ 2013 /م ،م. 114
( -)16ببغاَُم لىهِسخي  ،ججضص ٨ٞغة الٗمل اإلاؿلر في الجؼاثغ  ،اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م . 89
( -) 17بً ًىؾ ٠بً زضة  ،ظظوع ؤو ٫هىٞمبر  1954م ،اإلاهضع الؿاب ، ٤م.116
( -) 18مدٟىّ ٢ضاف  ،جاعٍش الخغ٦ت الىَىُت الجؼاثغٍت ()1939-1919م  ،ط  ، 1جـ :ؤمدمض بً الباع ،
ٍ ،1صاع ألامت  ،الجؼاثغ 2008 ،م ،م . 841
(ً -)19ىؾ ٠مىانغٍت  ،وظهت هٓغ ٞغوؿُت في جُُ٣م الىي٘ في الجؼاثغ زال ٫الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ،
مجلت املهاصع  ،8 :ٕ ،اإلاغ٦ؼ الىَجي للضعاؾاث البدض في الخغ٦ت الىَىُت و زىعة ؤو ٫هىٞمبر 1954م،
٢غم مًٛىٍ  ،م . 04
( )20ؤ٢صخى مهالي الخاط مً الخؼب الٗضًض مً ال٣اصة َ :الب مدمض ٖ ،ماعة عقُض  ،بل٨غوٕ مىسخى ،
بى٢اصوم مؿٗىص اإلاضٖى الخىاؽ َ ،جي مدمض اإلاضٖى صا٧ي  ،الض٦خىع وا٦لي  ،ألاؾخاط ؾاخلي  ،...وا٢ترح
ٖلى ٖبضون مدمض ألاماهت الٗامت للخؼب  ،لٖ ً٨بضون ؤْهغ جًامىه م٘ ٖىانغ  CARNAو ٧ان ٖلُه
الاوسخاب،اهٓغ بلى  :مدٟىّ ٢ضاف ،جاعٍش الخغ٦ت الىَىُت الجؼاثغٍت،ط ،1اإلاغظ٘ الؿاب، ٤م. 842
( ) 21مً زال ٫اإلاهاصع واإلاغاظ٘ ًخبن لىا ؤن ع ٌٞمهالي الخاط لهظٍ اإلاباصعة بٗضة حجج وٚالب ٖلحها
ؤهه بطا ٢بل الخٗاون م٘ الىاػٍحن ٞةهه ًشبذ م٣ىلت الٟغوؿُحن بإن الخؼب ٖمُل للىاػٍحن والٟاقُحن
وبظلٌُٗ ٪ي الٟغنت لٟغوؿا بمدى الخؼب لهظا يخى بهظٍ الٗىانغ ٖىى زؿاعة الخىُٓم ٧له ،
للخٟهُل ؤ٦ثر ؤهٓغ :بً ًىؾ ٠بً زضة  ،ظظوع ؤو ٫هىٞمبر 1954م ،اإلاهضع الؿاب ،٤م .117
لئلقاعة في َظا الاًُاع ٞةن مهالي الخاط ٧ان مٗخ٣ال بسجً الخغاف.
( -)22هِٟؿت صوٍضة  ،اإلاداوالث ألاولى لبٗض اإلاكغوٕ الىَجي الشىعي  ،اإلاغظ٘ الؿاب٢(،٤غم مًٛىٍ) .
( -)23ؤخؿً بىمالي  ،ؤو ٫هىٞمبر  1954م –،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .23
( -)24مدٟىّ ٢ضاف  ،جاعٍش الخغ٦ت الىَىُت الجؼاثغٍت ()1951-1939م  ،جـ  :مدمض بً الباع  ،ط ،2صاع
ألامت  ، 1ٍ ،الجؼاثغ 2008 ،م ،م  ،884م .900
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( -)25ؤخؿً بىمالي  ،ؤو ٫هىٞمبر  1954م ،اإلاغظ٘ هٟؿه  ،م .23
( -)26هِٟؿت صوٍضة  ،اإلاداوالث ألاولى لبٗض اإلاكغوٕ الىَجي الشىعي  ،اإلاغظ٘ الؿاب٢(، ٤غم مًٛىٍ).
( -)27في ظاهٟي  1941م نضع ٢غاع بصاعي ًمى٘ ؤًت ٦خابت خاثُُت  ،ألامغ الظي لم ًمى٘ اإلاىايلحن مً
مىانلت خملتهمٟٞ .ي 11ماي 1941م ًىم ُٖض "ظاهضاعْ "٥هغث ٦خاباث ظضًضة " ٖاقذ الخغٍت،
ؾُيخهغ خؼب الكٗب الجؼاثغي "٦ ...ما ؤٖلً ًٖ ٦خاباث ؤزغي في "بىعُ٢ضون" في بجاًت (21ماي
)1941م و بمضًىت الجؼاثغ زم بلها ١بٖالهاث مً نى10 ٠ؾم ٖلى 6ؾم ٖلى َى ٫الىهج مً بىػعَٗت
بلى باب الىاص  ،جدمل ٦خابت ٖلى َاب٘ هضي":ؤَل٣ىا ؾغاح مهالي – ٖاف خؼب الكٗب الجؼاثغي
(30ماي ) وفي  7ظاهٟي  1941م نضع ٢غاع بصاعي ًمى٘ ؤي ٦خابت خاثُُت ألامغ الظي ًمى٘ اإلاىايلحن مً
مىانلت خملتهم ٟٞي ؤوث 1942م ٦خب ٖباعاث "ٖاف خؼب الكٗب الجؼاثغي "ٌؿ ِ٣اإلااعقا" ٫
،للخٟهُل ؤهٓغ  :مدٟىّ ٢ضاف  ،جاعٍش الخغ٦ت الىَىُت الجؼاثغٍت  ،ط ، 2اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م .886
( -) 28هِٟؿت صوٍضة ،اإلاداوالث ألاولى لبٗض اإلاكغوٕ الىَجي الشىعي ،اإلاغظ٘ الؿاب٢( ، ٤غم مًٛىٍ).
( -) 29ؤخؿً بىمالي  ،ؤو ٫هىٞمبر  1954م ،اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م .25
( -) 30ججم٘ اإلاهاصع واإلاغاظ٘ ٖلى ؤن لجىت الٗمل الشىعي لكما ٫بٞغٍُ٣ا  CARNAهي ٢اٖضة الٗمل
الشىعي ومغخلت جمهُضًت لليكاٍ الشىعي مً زال ٫تهُئت ؤعيُت الٟ٨اح اإلاؿلر ًٖ َغٍ ٤ظم٘ وقغاء
ألاؾلخت  ،و ب٢امت اإلاساػن لها في مسخل ٠ؤهداء الىًَ عٚم ٞكلها بال ؤجها جم٨ىذ مً وكغ الىعي
الىَجي و حٛظًت الخـ الىَجي  ،ؤهٓغ بلى  :هِٟؿت صوٍضة ،اإلاداوالث ألاولى لبٗض اإلاكغوٕ الىَجي
الشىعي ()1954-1939م  ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤ـ ٢غم مًٛىٍ.
( )31اؾخإه ٠الُغ ٝالجؼاثغي اجهاالجه م٘ ال٣ىهل ؤلاًُالي في الجؼاثغ ،بلى ظاهب اجهاالجه م٘ الُغٝ
ألاإلااوي الظي لم ًى ٝبىٖضٍ ؤبضا بِىما ؤؾغ ال٣ىهل الاًُالي في عصٍ ٖلى ؤؾئلت الُغ ٝالجؼاثغي ؤن
مىُ٣ت بٞغٍُ٣ا الكمالُت ٢ض جم ج٣ؿُمها بلى ؤعب٘ مىاَ٦ ٤ما ًلي  :جىوـ و ُ٢إ قغ٢ ١ؿىُُىت مً
ههِب اًُالُا  .ما ب٣ي مً ٖمالت ٢ؿىُُىت مً ههِب ؤإلااهُا ٖمالت الجؼاثغ جب٣ى جابٗت لٟغوؿا ،
ٖمالت وَغان مً ههِب اؾباهُا  ،ؤهٓغ بلى :بً ًىؾ ٠بً زضة  ،ظظوع ؤو ٫هىٞمبر  1954م ،اإلاهضع
الؿاب ، ٤م  .120 ،119بن ٞترة الخغب الٗاإلاُت الشاهُت قهضث وكاَا و خُىٍت مً ٢بل اإلاىايلحن
الشىعٍحن.
( -)32مدٟىّ ٢ضاف  ،جاعٍش الخغ٦ت الىَىُت الجؼاثغٍت  ،ط ، 2اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م .908
(َ -) 33االء اإلاىايلىن َم  :خؿحن ٖؿلتٖ ،بض اإلاال ٪جمام  ،و خمىص ٖبضون  ،سخي ؤخمض الكُش
الخؿحن ال٣اثم بالخٗلُم في اإلاضعؾت  ،و ًظ٦غ ؾُض ٖلي ٖبض الخمُض ؤهه لم ًخم جدضًض اؾم مٗحن لهظٍ
اإلاىٓمت بل ٧اهذ َىٍتها جىدهغ في وكاَاتها اإلاخٗضصة  .ؤهٓغ بلى  :ببغاَُم لىهِسخي  ،ججضص ٨ٞغة الٗمل
اإلاؿلر في الجؼاثغ ببان الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ()1945-1939م ،اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م .93
( -) 34خملت "ملُاع الخغٍت" ٢ :غاع ؤنضعٍ الججرا ٫صٌٛىٖ ٫ىض ب٢امخه بالجؼاثغ ؤزىاء الخغب الٗاإلاُت
الشاهُت ،و اإلاخًمً ػٍاصة الؿٗغ الغؾمي ؾٗغا بياُٞا ٖلى ٧ل شخو ًضزل الؿِىما ؤو اإلاُٗم ٧ي
ًًا ٝلى٣ٟت الجِل الٟغوسخي في الجؼاثغ ،لخٟهُل ؤهٓغ  :ؤخؿً بىمالي ،ؤو ٫هىٞمبر 1954م ،اإلاغظ٘
الؿاب، ٤م .28
( -) 35مدٟىّ ٢ضاف  ،جاعٍش الخغ٦ت الىَىُت الجؼاثغٍت  ،ط  ، 2اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م .908
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( -) 36هِٟؿت صوٍضة  ،اإلاداوالث ألاولى لبٗض اإلاكغوٕ الىَجي الشىعي ()1954-1939م  ،اإلاغظ٘ الؿاب، ٤
٢غم مًٛىٍ  ،م َ .03ظٍ الضًىامُُ٨ت ؤ٢ىٗذ مهالي الخاط في ؤٞغٍل  1944م بةٖاصة بصماط جل٪
الٗىانغ في الخؼب ( .ؤهٓغ  :مهُٟى ؾٗضاوي  ،اإلاىٓمت الخانت و صوعَا في ؤلاٖضاص لشىعة ؤو ٫هىٞمبر
 ،مخُجت للُباٖت  ، pages BLEUES ،الجؼاثغ 2009،م ،م .) .37
( -) 37ؤخؿً بىمالي  ،ؤو ٫هىٞمبر  1954م ،اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤م .27-26
( -) 38هِٟؿت صوٍضة  ،اإلاداوالث ألاولى لبٗض اإلاكغوٕ الىَجي الشىعي ،اإلاغظ٘ الؿاب ، ٤ال٣غم
اإلاًٛىٍ.
( -)39مدٟىّ ٢ضاف  ،جاعٍش الخغ٦ت الىَىُت الجؼاثغٍت  ،ط ، 2اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .909
( -) 40مهُٟى ؾٗضاوي  ،اإلاىٓمت الخانت  ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .37
( -)41ظغث الٗملُت صون ؤن حٗترى ؾبُل ال٣اثمحن بها ،ؤًت ٖ٣بت ،ؤهٓغ بلى :مدمض ًىؾٟي ،الجؼاثغ في
ْل اإلاؿحرة الىًالُت – اإلاىٓمت الخانت ،-جـ :مدمض الكغٍ ٠بً صالي خؿحن ،4ٍ ،ميكىعاث زالت،
الجؼاثغ ،2014 ،م م .46-45
( -) 42ؾٗاص ًمُىت قبىٍ ٠ُ٦ ،جبلىع مكغوٕ الٗمل اإلاؿلر في الخغ٦ت الىَىُت الجؼاثغٍت زال ٫الخغب
الٗاإلاُت الشاهُت ( ،)1945-1939املجلت الخاعٍسُت املؿاعبُت (الػهضان الخضًث واملػانغ)،141 :ٕ ،
ماؾؿت الخمُمي للبدض الٗلمي واإلاٗلىماث ،جىوـ ،ماعؽ2011 ،م ،م .59
( -)43مدمض ًىؾٟي ،الجؼاثغ في ْل اإلاؿحرة الىًالُت ،اإلاهضع هٟؿه ،م .46
( -) 44بالىٓغ بلى الخجغبت التي مغث بها اللجىت زال ٫مغخلت الخغب الٗاإلاُت ومإؾاة الـ 8ماي ،1945
ًم ً٨ال٣ى ٫بإجها ٞكلذ في ججؿُض الهض ٝالظي ؤوكإث ألظله وَى جٟجحر الشىعة يض الاؾخٗماع زال٫
الخغب الٗاإلاُت الشاهُت ،بال ؤجها مً ظهت ؤزغي هجخذ في بٗض وجغؾُش ٨ٞغة الٗمل اإلاؿلر ،ؤهٓغ بلى:
ؾٗاص ًمُىت قبىٍ ٠ُ٦ ،جبلىع مكغوٕ الٗمل اإلاؿلر في الخغ٦ت الىَىُت الجؼاثغٍت ،اإلاغظ٘ الؿاب،٤
م .59
( - )45مهُٟى صال٘ ،ؾبا ١م٘ ال٣ضع٢ ،هت مظ٦غاث ؤخمض مهؿاؽ التي لم ج٨خب ،صاع الخلضوهُت ،
الجؼاثغَ1434 ،ـ2013/م ،م .52
(ٖ -)46لى مؿخىي ٖمالت وَغان٢ ،ضع ٖضص زالًا ؤخباب البُان والخغٍت بازخال ٝاإلاهاصع بسمـ ٖكغ
زلُت ؤو زمـ وٖكغًٍ زلُت ،ؤهٓغ بلى  :ظُاللي بلىٞت ٖبض ال٣اصع ،خغ٦ت الاهخهاع للخغٍاث
الضًم٣غاَُت في ٖمالت وَغان ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .06
( -) 47جم جإؾِـ خغ٦ت ؤخباب البُان والخغٍت ًىم  14ماعؽ  .1944ؤهٓغ بلى :خمُض ٖبض ال٣اصع،
الض٦خىع إلاحن صباٚحن ،اإلاش ٠٣والشىعة ،صاع اإلاٗغٞت ،الجؼاثغ ،2011 ،م .64
( -) 48ظُاللي بلىٞت ٖبض ال٣اصع ،خغ٦ت الاهخهاع للخغٍاث الضًم٣غاَُت  ،اإلاغظ٘ هٟؿه ،م .06
(ٖ -) 49غ ٝقهغ ماي 1945م في الظا٦غة الكٗبُت بكهغ ماي الضامي ،ؤي لم ج٣خهغ اإلاجاػع في  8ماي
َ ،ِ٣ٞ 1945ظا ما ؤ٦ضجه ال٨خاباث الخاعٍسُت٦ ،ما انُلر ٖلى  8ماي 1945م باالهخٟايت للخٟهُل
ؤ٦ثر ؤهٓغ بلى :ؤبى ال٣اؾم ؾٗض هللا ،ؤبدار وآعاء في جاعٍش الجؼاثغ ،طَ ،4بٗت زانت ،صاع الغاثضٖ ،الم
اإلاٗغٞت لليكغ والخىػَ٘ ،الجؼاثغ2001 ،م ،م م .109 -99
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(ٖ -)50بض الغخمان بً ابغاَُم بً الٗ٣ىن ،الٟ٨اح ال٣ىمي والؿُاسخي مً زال ٫مظ٦غاث مٗانغ الٟترة
الشاهُت (1945-1936م)  ،ط ،2ٍ ،2ميكىعاث الؿاثخي ،الجؼاثغَ1429 ،ـ2008-م ،م .417-416
( -) 51هٟي مهالي الخاط بلى بغاػُٞل ،وجم بل٣اء ال٣بٌ ٖلى ٞغخاث ٖباؽ م٘ الض٦خىع ؾٗضاوي بمضًىت
الجؼاثغ  8ماي 1945م ،وؤَل ٤ؾغاح ٞغخاث ٖباؽ بخاعٍش  16ماعؽ 1946م ،بٗض جهىٍذ اإلاجلـ
الخإؾِسخي ٖلى ٢اهىن الٟٗى ،ؤهٓغ بلىٞ -) :غخاث ٖباؽ ،خغب الجؼاثغ وزىعتها -لُل الاؾخٗماع ،-ط ،1جـ:
ؤبى ب٨غ عخا ،٫صاع الجؼاثغ لل٨خب ،الجؼاثغ2011 ،م ،م .127.-128
(ً -)52ىظض ازخال ٝفي ال٨خاباث الخاعٍسُت خىٖ ٫ضص مً خ٨م ٖلحهم باإلٖضام وٖضص مً هٟظ ٞحهم
الخ٨م ،و٦ظل ٪مً خ٨م ٖلحهم باألقٛا ٫اإلاابضة ،للخٟهُل ؤ٦ثر ؤهٓغ بلى :مدٟىّ ٢ضاف ،جاعٍش
الخغ٦ت الىَىُت الجؼاثغٍت ( ،)1951-1939ط ،2اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .1021
(  -)53ازخل ٠ال٨شحر في ج٣ضًغ وٗ٢هاٞ ،لضي الججرا ٫صٌٛى٩ٞ ٫اهذ بمشابت جمغص مٟاجئ ،وونٟتها الؿلُت
الاؾخٗماعٍت بمىاوقاث صازلُت ،ولضي بٌٗ ألاَغا ٝالضولُت ،مشل بًُالُا والىالًاث اإلاخدضة ألامغٍُ٨ت
٧اهذ ؤخضار ماي  1945في الجؼاثغ و٦ ٘٢بحر ،خُض ونٟتها الضولت ألاولى بإجها زىعة وٖهُان ،والشاهُت
باهخٟايت ،ؤهٓغ بلى :ظُاللي بلىٞت ٖبض ال٣اصع ،خغ٦ت الاهخهاع للخغٍاث الضًم٣غاَُت في ٖمالت وَغان،
اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م م .08-06
(  -)54الُاَغ ظبلي ،قب٩اث الضٖم اللىظِؿدُ٩ي للشىعة الخدغٍغٍت ( ،)1962-1954ؤَغوخت ص٦خىعاٍ في
الخاعٍش  ،ظامٗت ؤبي ب٨غ بل٣اًض – جلمؿان ،)2009-2008( ، -م م .40-39
(  -)55ؾٗاص ًمُىت قبىٍ ٠ُ٦ ،جبلىع مكغوٕ الٗمل اإلاؿلر  ،اإلاغظ٘ الؿاب ،٤م .60
()56
- FR CAOM 92/5Q36 : Navires en Mouvements (1954-1956), chemins de fer 1954,
Bulletin mensuel de questions Islamiques Avril et Mai 1955, SLNA d„ORAN.
( - )57الُاَغ ظبلي ،قب٩اث الضٖم اللىظِؿدُ٩ي للشىعة الخدغٍغٍت ( ،)1962-1954اإلاغظ٘ الؿاب،٤
م.40
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