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ملخص
كانت الثورات دائما محفزا للشعوب المكلومة لتنتفض على غاصبيها  .وكانت الثورة الجزائري احدى
هذه الثورات التي اتخذها من يتوق إلى الحرية نبراسا يقتدى به  ،وعلى غرار كل الثورات في العالم فإن
أصحابها يحاولون تصديرها .
وبالنسبة للشعب الفلسطيني فقد ظلت فكرة التعويل على الدول العربية في تحرير أرضه قائمة على
أشدها قبل قيام الثورة الجزائرية ،والعتقاد الفلسطينيين أنهم ال قبل لهم بإسرائيل وعتادها اتجهوا نحو
توكيل العرب في نيل استقاللهم ،ولذلك برز إلى السطح شعار "الوحدة طريق التحرير" ووصلت مشكلة
فلسطين إلى ما أطلق عليه أو ما يبدو أنه ( المشكلة المستعصية الحل)  ،وأصبح األمل هو أن تحرر األمة
العربية وتندمج وتقوى يوما ما على تحرير فلسطين ،ولكن مشكلة فلسطين بذاتها أصبح يحوطها الغموض
ويحوطها اليأس و أحيانا فترات من األمل وأصبح يرتكن الشعب الفلسطيني إلى الدول العربية المتحررة
لكي تقوم بواجبها  ...وأحيانا يخامر شعب فلسطين نو ع من االتكال بأن دعنا نأكل لقمة العيش  ،ويوما
ما عندما يتحرر العرب فقد يتمكنون من محاربة الصليبية الصهيونية  ...إلى قيام الثورة الجزائرية التي
قلبت الموازين وغيرت المفاهيم ،وأعادت إلى الشعب الفلسطيني األمل في إمكانية التعويل على نفسه في
تحرير أرضه ،وما عليه إال أن يتسلح باإلرادة والعزيمة  ،وأن يستعين بالمستطاع والمتاح بين يديه ـ كما
فعل الشعب الجزائري ـ لينال استقالله
الكلمات الدالة :الجزائر ،فلسطين ،القضية الفلسطينية.
Abstract
Revolutions were motivating hurted societies to revolt on their enmies.Algerian Revolution had gaved a good example
worth to be followed by all revolutions in the world.Before the Algerian revolution, Palestinians depends mainly on
Arabic countries for the idea of liberating Palestine.Because they could not face Israeal they relied on Arabs to do that,
the palestian issue seemed to be “the unsolved problem”.The palestian issue faces tow main periods: periods of despair
and ambiguity and other periods of staying and depending on living peacefully till it comes a day the Arabs will be able
to fight the crusade and Zionism movement… It is only through the Algerian revolution that the scales had turned and
the cocepts had changed. Hope came back to the Palestinians on the possibility to rely on themeselves for the liberation
of their land armed with willingness and determination and using what could be available between their hands as the
Algerians did to gain independence.
Keywords: Algeria, Palestine, The Palestinian Issue.
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اجلزائر والقضية الفلسطينية...صفحات من اجلهاد املشرتك

وقد كان لفلسطني يف زيارات اجلزائريني للمشرق نصيب ،
مقدمة
وكانت هلذه الزيارات أهداف عدة كالتعبد يف رحاب املسجد
ترتبط هذه األمة مشرقها ومغربها ،بروابط متينة ،انصهرت من األقصى ،والذي الصالة فيه تعادل  500صالة يف غريه ،أو بهدف
خالهلا يف بوتقة واحدة ،كان عماده دين موحد ،ولغة جامعة ،طلب العلم أو بقصد اجلهاد يف سبيل اهلل خاصة أن فلسطني
وتاريخ مشرتك كتبت صفحاته بدم قان ،وكان تالحم املصري كانت مقصد احلمالت الصليبية .
احلضاري بني فلسطني واجلزائر عرب التاريخ شافع على هذا
ولقد كان للجزائريني واملغاربة عموما نصيب وافر يف الدفاع
القول.
عن حياض بيت املقدس فقد شارك اجلزائريون يف جيش صالح
وحن��اول يف هذه الدراسة التطرق اىل العالقات الفلسطينية الدين األيوبي ،ومن قبله يف جيش نور الدين زنكي يف حرب
اجلزائرية ،وذلك من خالل التعرض اىل:
الصليبيني وحترير بيت املقدس ،ولعل أشهرهم عبد العزيز
بن ش��داد بن متيم بن املعز بن باديس أحد القادة العسكريني
 مكانة فلسطني لدى اجلزائريني.للسلطان ص�لاح الدين األيوبي ال��ذي ك��ان له شهرة واسعة
 هجرة املغاربة إىل فلسطني.يف مقارعة الصليبني يف فلسطني وبالد الشام عموما وهو من
 أوقاف املغاربة يف فلسطني.العائلة الباديسية اليت أجنبت أيضا أمام النهضة اجلزائرية عبد
احلميد بن باديس (.)8
 -يهود اجلزائر واالحتالل الفرنسي.

ولعل مشاركة أبو مدين الغوث "اجلد" يف الصفوف األمامية
 احلركة الوطنية اجلزائرية والقضية الفلسطينية.ملعركة حطني الشهرية اليت قادها امللك الناصر صالح الدين
يهود اجلزائر و الثورة التحريرية.األيوبي لتحرير القدس ( 02تشرين األول  /أكتوبر ، )1187
 الفلسطينيون وثورة نوفمرب.أدت إىل إصابة أبو مدين يف ذراعه الذي دفن يف تراب القدس
الشريف ليكون ش��اه��دا على ت�لاح��م امل��ص�ير احل��ض��اري هلذه
 اندالع ثورة نوفمرب وآثرها على القضية الفلسطينية:األمة مشرقها ومغربها  ،يف صراعها األزلي ضد قوى الطغيان
 -01مكانة فلسطني لدى اجلزائريني
والصليبية ضاربا أروع األمثلة يف التآزر واملؤاخاة ساقيا األراضي
رمبا ال نغالي إن قلنا أن لفلسطني يف قلوب اجلزائريني مكانة املقدسة بدماء جزائرية (.)9
خاصة  ،ومرتبة عالية  ،حيث حتتل القدس مكانة مرموقة يف  -02هجرة املغاربة إىل فلسطني :
وجدان اجلزائريني ،فهم يف حتنان وشوق دائم هلا منذ العصور
التارخيية الكنعانية الفينيقية األوىل( ،)1ورمبا أصدق تعبري عن رمبا يعتقد الكثري أن العالقات بني املغاربة والفلسطينيني حديثة
ذلك ما قاله عالمة اجلزائريني البشري اإلبراهيمي  « :ألنه عربي عهد بظهور احلروب الصليبية  ،وهذا االعتقاد يشوبه كثري من
أوال  ،ومسلم ثانيا  ،وفلسطني حبكم العروبة واإلسالم ثالثا  ،القصور ألن هذه العالقات موغلة يف القدم  ،فقد ارتبط تاريخ
فله بعروبته شرك يف فلسطني من يوم طلعت هوادي()2خيول املغاربة بفلسطني منذ األيام األوىل لدخول اإلسالم إىل بالد
أجداده على البلقاء واملشارف  ،وتصاهلت جيادهم بالريموك  ،املغرب  ،فباإلضافة إىل زيارة املغاربة لفلسطني بعد االنتهاء من
حتمل املوت ال��زؤام ل�لأورام  ،وله بإسالمه عهد لفلسطني من فريضة احلج طمعا يف األجر والثواب( ، )10فقد شهدت مدينة
يوم اختارهم الباري للعروج  ،إىل السماء ذات الربوج  ،وله إىل القدس خالل العهد الفاطمي  358هـ  463 – 969/هـ  1070/م
زيادة يف أعداد املهاجرين املغاربة  ،إذ كانوا الغالبية يف اجليش
()3
فلسطني نسبة من يوم قالوا  :غزة هاشم »
الفاطمي الذي غزا بالد الشام وقد استوطن بعضهم يف مدينة
وق��د ارت��ب��ط اجل��زائ��ري��ون بفلسطني ارت��ب��اط��ا روح��ي��ا عميقا القدس فيما عرف فيما بعد بـ " حارة املغاربة " الواقعة يف اجلهة
باعتبار أن فلسطني أرض
مقدسة ومباركة بنص القرآن يف اجلنوبية يف القدس جبوار احلرم القدسي الشريف (.)11
َ
حْ
َ
مْ
ً
قوله تعاىل  :سُ بْ َحا َن الَّذِ ي أ ْس َرى ِب َعبْدِ ِه لَيْال ِمّ َن ال َ ْس ِجدِ ال َر ِام
كنا حولَه لنُريه م ْن آياتنا إنَّه ُهو السمي ُع ويف العهد األيوبي وبعد أن حرر صالح الدين مدينة القدس
َ
ار ْ َ َ ْ ُ ِ ِ َ ُ ِ َ ِ َ ِ ُ َ َّ ِ
ِإ ىَل مْال َ ْس ِجدِ األقْ َصى الَّذِ ي ب َ َ
البصريُ ( )4وقوله الرسول (ص) يف احلديث الصحيح  « :ال عام  583هـ  1187 /م أذن ملن أراد من املغاربة الذين شاركوا
َِ
تشد الرحال إال إىل ث�لاث مساجد :املسجد احل��رام و املسجد يف هذا التحرير بالعودة إىل ديارهم  ،ولكن الكثري منهم فضل
األقصى ومسجدي هذا » ( )5وهلذا كان اجلزائريون ال مييزون البقاء يف املدينة املقدسة (. )12
بني مدينة القدس وبني مكة املكرمة واملدينة املنورة  ،ودرجوا ومما يدل على كثرة املغاربة يف هذه املدينة املقدسة أن جعل
على اعتبار أن من حج ومل يصل باملسجد األقصى ومل يتربك هلم شيخ يتوىل أمورهم ورعاية مصاحلهم وميثلهم يف احملكمة
برحابه الطاهر  ،أن حجة ناقص  ،وأنه مل يتم مناسك احلج الشرعية  ،وكان شيخ املغاربة ميثل صلة الوصل بني السكان
( ، )6ويف هذا الباب اعترب امام اجلزائر عبد احلميد بن باديس املغاربة من جهة وسلطات املدينة من جهة أخرى ممثلة بالوالي
أن رحاب القدس الشريف مثل رحاب مكة واملدينة ،وأن الدفاع أو املتصرف  ،وقد أطلقت عليه سجالت احملكمة الشرعية لقب
شيخ السادات وأحيانا شيخ املشايخ ،وشيخ املغاربة (.)13
عنها فرض على كل مسلم (.)7
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أ .أمحد شنيت

 -03أوقاف املغاربة يف فلسطني :
تعترب القدس أرض مباركة  ،باركها اهلل للعاملني « سبحان
ال����ذي أس����رى ب��ع��ب��ده ل��ي�لا م��ن امل��س��ج��د احل����رام إىل املسجد
األق��ص��ى ال��ذي ب��ارك��ن حوله »  ،وهل��ذا تنافس املسلمون من
أمراء وسالطني وأثرياء وحتى عامة الشعب على وقف الدور
واألراضي داخل املدينة املقدسة وخارجها  ،وكان للمغاربة يف
هذا الوقف نصيب وافر  ،فكانت هناك عشرات األوقاف العائدة
لشخصيات من أصول مغاربية وتعد وقفية حارة املغاربة اليت
أوقفها امللك األفضل نور الدين على بن السلطان امللك الناصر
صالح الدين األيوبي عام  588هـ  1192 /م .
أول أوقاف املغاربة ( ،)14ويعترب وقف أبو مدين الغوث "احلفيد"
أهم أوقاف املغاربة وأكربها وقد أوقفه الشيخ أبو مدين شعيب
بن أبي عبد اهلل حممد بن أبي مدين الغوث()15على أبناء اجلالية
من احملتاجني والفقراء يف مدينة القدس عام  720هـ  1320/م
وال ي��زال الكثري من اجلزائريني يذكرون حبسرة ممزوجة
باحلنني أوقافهم حبارة املغاربة بالقدس وأراض��ي قرية عني
كارم أو ما يعرف بوقفية الشيخ أبي مدين(.)16
 -04يهود اجلزائر واالحتالل الفرنسي

أحداث قسنطينة متثل أوج هذا الشعور املعادي هلذه الطائفة،
ففي الثالث أوت  1934قام اجلندي اليهودي املخمور "إلياهو
خليفة" بتدنيس املسجد األخضر بقسنطينة وشتم املصلني
أثناء وضوئهم وسب ديانتهم وعند هذا احلد انزلقت األمور
لتتحول إىل اشتباكات بني املسلمني وسكان احلي اليهودي
لتتسع هذه األح��داث إىل مناطق أخ��رى ،ومل تنته إال بعد أن
خلفت 23قتيل يف صفوف اليهود و 500جريح ،واستشهاد  04من
املسلمني وجرح  79آخرين()21وقد أرسل على اثر هذه األحداث
احلاج أمني احلسيين مببالغ مالية ملعاضدة املنكوبني و الضحايا
من سكان قسنطينة(.)22
وقد ش��ارك اليهود اىل جانب املليشيات اليت شكلها املعمرون،
يف قمع املتظاهرين أثناء أحداث  08ماي  ،)23(1945واليت زادت
يف احتقان اجلزائريني من ه��ذه الطائفة؛ خاصة وان جراح
أحداث قسنطينة مل تندمل بعد؛ فضال على ختلف اليهود على
املشاركة يف هذه املظاهرات خاصة وأنهم قد وعدوا باملشاركة
فيها ،وقد فسر اجلزائريون هذا التخلف بعلم اليهود املسبق
بنواي الفرنسيني يف قمع هذه املظاهرات السلمية (.)24
 -05احلركة الوطنية اجلزائرية والقضية الفلسطينية:
ان اهتمام اجلزائر بالقضية الفلسطينية كان منذ أيامها األوىل
واجلزائر ال زال��ت تقبع حتت نري االحتالل الفرنسي تناضل
وتصارع من اجل البقاء واالنعتاق( ،)25فعندما اجنلت للعيان
خطط الصهاينة بعد وعد بلفور واالنتداب الربيطاني كانت
اجلزائر قد مر على احتالهلا قرابة قرن ،يف هذه الظروف رمبا
كان ما يعيشه اجلزائريون حائال دون التفكري فيما يقع يف
فلسطني ،لكن اجلزائريني ربطوا مصريهم مبصري اخوانهم يف
فلسطني (.)26

مل ينس اجلزائريون كيف قلب اليهود ال��ذي عاشوا يف هذه
الديار أكثر من ألفي سنة ( )17هلم ظهر اجملن مباشرة بعدما
الحت ب��وادر دخ��ول الفرنسيني مليناء سيدي فرج سنة ، 1830
فضال على ذلك فهماليهودبرزوا على سطح األح��داث على
أنهم ساهموا يف ه��ذا االح��ت�لال م��ن خ�لال شركيت باكري
وبوشناق()18هلذا ال ميكن بتاتا ربط عمق الشعور املعادي لليهود
لدى اجلزائريني ،ببدء االحتالل الفرنسي للجزائر سنة .1830
لكن األمر أقدم من ذلك وأعقد فالشيخ املغيلي يف نهاية القرن
 15قام باجتثاث شأفتهم بعدما عاثوا فسادا يف إقليم توات بأقصى وقد اعترب الشيخ الطيب العقيب مأساة فلسطني كارثة عظمى
الصحراء اجلزائرية.
حلت بالعرب واملسلمني ( )27ورأى ابو يعلى الزواوي يف االنتداب
سعت اإلدارة الفرنسية باجلزائر منذ السنوات األوىل لالحتالل الربيطاني على فلسطني اعتداء وجورا ،ال جيوز شرعا وال قانونا
إىل ربط اليهود بالوجود االستعماري ليكونوا يف خدمة املشروع عند مجيع االم��م الدائنة بالشرائع السماوية أو املتحاكمة
اإلمربيالي وهلذا شرعت السلطات الفرنسية باجلزائر سلسلة للقوانني الوضعية(.)28
من القرارات واملراسيم قصد إدم��اج هذه الطائفة باجملموعة وم��ع حلول الثالثينات من القرن العشرين اصبحت مواقف
الفرنسية ،ولعل أهم هذه القرارات ما يعرف بقرار كرمييو اجلزائريني جلية جتاه القضية الفلسطينية ( ،)29فقد اتصل
" 24أكتوبر "1870وه��و ينص باخلصوص على إق���رار حق مصالي احل��اج بقادة العمل الفلسطيين ،حيث أكد لكل من
()19
املواطنة الفرنسية هل��ذه الطائفة يف اجلزائر وبذلك مت الشيخ أمني احلسيين الذي التقى به يف أكتوبر ،1931وأمحد
إدماج مجيع يهود اجلزائر البالغ عددهم آنذاك  35ألف نسمة حلمي باشا ـ رئيس حكومة فلسطني ـ الذي التقى به يف نوفمرب
دفعة واح��دة ،مما نتج عنه قطعهم من جذورهم التارخيية م��ن نفس السنة؛ أك��د هلما دع��م اجل��زائ��ري�ين إلخ��وان��ه��م يف
وأبعدهم عن بقية أفراد الشعب اجلزائري املسلم بدون مربر النضال ،وحبث معهما طرق دعم القضية الفلسطينية(.)30
و«عمق الشعور املعادي هلم بني األهالي املضطهدين الذين رأوا
يف قرار التجنيس اجلماعي لليهود إهانة بالغة وإجراء جمحفا وقد شارك اجلزائريون يف املؤمتر االسالمي االول يف القدس
( )31ال��ذي عقد يف ديسمرب ،1931ومم��ن حضره من اجلزائر
يف حقهم» (.)20
الشيخ أبو إسحاق أطفيش الذي ألقى كلمة اجلزائر يف املؤمتر،
هذا املشروع ال��ذي ازداد توهجا بعد إص��دار مرسوم كرمييو
وحضره كذلك االمري سعيد اجلزائري دفني معسكر(،)32وقد
دفع اجلزائريني إىل االنفجار ضد اليهود ومناهضتهم ،فشهدت
نقل سعد اهلل عن توينيب ان املؤمتر االسالمي اجلزائري سنة
اجل��زائ��ر مواجهات شعبية عنيفة من  1884إىل  ،1902ولعل
 1936جاء نتيجة ملؤمتر القدس رغم الفارق الزمين بني انعقاد
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املؤمترين(.)33
ومع ان��دالع الثورة الكربى بفلسطني ()34()1936-1939نظمت
مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني وح��زب الشعب محالت
تعبئة ومساندة ومحالت اكتتاب جلمع االموال لدعم الثوار
الفلسطينيني ( ،)35كما نظمت احلركة الوطنية مهرجانا
شعبيا ضخما باجلزائر العاصمة اشرف عليه الزعيم مصالي
احل��اج ودع��ا فيه لوقف اجمل��ازر يف حق الفلسطينيني ،وأسس
النواب املنتمون حل��زب الشعب اجل��زائ��ري "اهليئة اجلزائرية
ملساعدة فلسطني العربية" ( )36ويف هذا االط��ار استطاع حزب
الشعب من خالل "جلنة الدفاع عن فلسطني" يف  16سبتمرب1937
من ارسال مما قيمته مخسة أالف وستمئة وأربعني فرنك ،كما
رفعت احتجاجها اىل احلكومة الفرنسية بعدما اقدمت سلطات
االحتالل من حجز جزء من هذه االعانات(.)37

بريطانيا من الرتاب اللييب ،وقد بلغ عددهم ألفني من أبناء
تونس واجلزائر( )43فضال على ما مجعته ه��ذه اللجان من
اموال والذي بلغ  09ماليني فرنك سلمت لسفري مصر بباريس
أمحد عبد احلق ثروت لقاء إيصاالت رمسية()44وذلك حسب
توجيهات اجلامعة العربية (.)45
وق��د اق��دم الشيخ البشري االبراهيمي يف سبيل دع��م القضية
الفلسطينية يف ه��ذه املرحلة احلساسة على تقديم مكتبته
اخلاصة ـ اليت هي اعز ما ميلكه العامل ـ هبة لنصرة القضية حيث
كتب يقول ...«:لكنين املك من هذه الدنيا مكتبة متواضعة عي
كل ما يرثه ال��وارث عين وإنين اضعها خالصا خملصا بكتبها
وخزائنها حتت تصرف اللجنة ال�تي تشكل إلم��داد فلسطني،
وال استثين منها إال نسخة من املصحف للتالوة ونسخة من
الصحيحني للدراسة» (.)46
ويف اطار دعم القضية الفلسطينية أقدم جمموعة من العلماء
اىل زيارة دول املشرق لالتصال بأهل القضية مباشرة،وتفقد
أوق��اف املغاربة بالقدس ،وقد قام الشيخ الطيب العقيب رفقة
ع��ب��اس ال�ترك��ي وب��ن ح���ورة ب��زي��ارة أرض فلسطني ،وتفقد
خميمات الالجئني الفلسطينيني ب���األردن للتضامن معهم،
والتخفيف م��ن معاناتهم( ،)47وق��د ت�برع اجل��زائ��ري��ون مببلغ
مثانية ماليني فرنك هلذه املناسبة (.)48

ولعب املهاجرون اجلزائريون دورا يذكر يف ثورة  ،1936فقد
شاركوا بثالثة فصائل ،وذلك حسب توزيع قراهم يف اجلليل
(صفد ،طربية ،حيفا) ،وقد اختص كل فصيل منها مبهمة
عسكرية ،ففصيل صفد اختص باهلجومات املباغتة ،وفصيل
حيفا اهتم بنقل السالح ،وفصيل طربية احتص بنسف انابيب
ال��ب�ترول ،فضال على االم��ور اللوجستية ال�تي وفرتها القرى
اجلزائرية خاصة مبا يتعلق بعالج املصابني وإطعام اجملاهدين
وتزويد الثوار باملعلومات (. )38
وق��د بلغ ع��دد اجلزائريني املتطوعني يف ح��رب فلسطني سنة
وقد انتقمت بريطانيا من اجلزائريني الذين شاركوا يف ثورة  1948بني  220و 260جماهد ضمتهم الكتيبة املغاربية االوىل
 ،1936وذلك بأن احرقت دورهم واعتقلت أبناءهم ومل تقف بالنقب وبيت حلم والكتيبة الثانية واليت مسيت بالفوج التاسع
أعمال السلطات عند هذا احلد باالنتقام من اجلزائريني « ،باجلبهة الشمالية مع اجليش السوري ،والكتيبة الثالثة بشمال
فقد ع��اودت انتقامها م��رارا بنسف دار وجيه املغاربة الكائنة قطاع غزة وبعض املتطوعني جبيش اجلهاد املقدس للحسيين،
يف التليل ،وقتل حيواناته ،وح��رق أشيائه ،ودخ��ول اجليش وال يدخل يف هذا االحصاء اجملاهدين اجلزائريني القاطنني
الربيطاني ملزرعته الكائنة باألراضي السورية ونهب مزارعه بفلسطني وسوريا واملقدر عددهم باملئات وبقي عدد آخر ينتظر
مرتني ،وملا رأت هذه السلطة العامشة أن أعماهلا االنتقامية يف مراكز التطوع يف سوريا ومصر(.)49
هذه ما أضعفت من عزمية املغاربة األش��اوس فإنها واصلت ويعد اجلزائريني الذين هاجروا اىل فلسطني من رواد الكفاح
مساعيها
املتوالية مع احلكومة الفرنسية للنكاية بالوجيه الفلسطيين امل��س��ل��ح ،حيث اس��ت��أن��ف امل��ه��اج��رون اجلزائريون
()39
املذكور» ومل يكد قرار التقسيم األممي الذي نص على كفاحهم ضد الصهاينة حيث اع��ادوا تشكيل فصائلهم اليت
تقسيم فلسطني اىل دولتني
()40عربية ويهودية ،ومنطقة دولية شكلوها خالل الثورة الفلسطينية الكربى ( ،)1939-1936بقيادة
تشمل األماكن املقدسة
يصدر يف 29نوفمرب 1947حتى أبو عاطف حممود سليم الصاحل يف صفد ،وبقيادة احلاج وحش
عمت مظاهر االستنكار والسخط ب�ين مجيع اجلزائريني أرغيس يف حيفا ،ويف طربية بقيادة أبو درويش أمحد بن حممد
وانتشرت عمليات االكتتاب والتربع باملال ،فأثروا اخوانهم عيسى( ،)50فقد شاركوا يف عشرات املعارك ضد الصهاينة ،وتعد
من أم��واهل��م
( )41رغ��م ضنك العيش ،وس��وء األح���وال حتت وطأة معركة قرية هوشة اجلزائرية ( 14كلم شرق حيفا) ،اشهر
االحتالل .
هذه املعارك حيث استشهد فيها  35شهيد ،ودامت هذه املعركة
وم��ع ان���دالع ح��رب  1948تضافرت جهود العلماء والزعماء من السادسة صباحا من يوم  15أفريل  1948إىل غاية منتصف
الوطنيني يف تشكيل "اهل��ي��ئ��ة العليا إلع��ان��ة فلسطني" اليت الليل من هذا اليوم (.)51
اختارت العالمة البشري االبراهيمي رئسا هلا وعضوية كل  -06يهود اجلزائر و الثورة التحريرية:
من فرحات عباس والطيب العقيب وإبراهيم بيوض ،وانبثقت
عنها جلنة تنفيذية بالعاصمة من رجال العلم واملال والثقافة عند ان��دالع ثورة نوفمرب كان على يهود اجلزائر أن خيتاروا
حيث استطاعة اهليئة يف مدة يسرية من جتهيز  100جماهد  ،إما الوالء للجزائر املسلمة اليت عاشوا على أرضها وأصبحت
وأرسلتهم اىل ميدان اجلهاد املقدس بفلسطني ،أم��ا الذين وطنا هلم  ،أو أن خيتاروا فرنسا اليت راهنوا عليها منذ ،1830
تكفلوا بأنفسهم فهم باملئات ( ، )42ه��ذا ع��دا الذين اعادتهم لكن اليهود يف بداية الثورة ويف خطوة احرتازية منهم حرصوا
على عدم التورط املباشر يف الصراع بني املسلمني واحملتلني
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أ .أمحد شنيت

الفرنسيني (.)52

صنيعه» (. )59

لكن هذا الصمت مل يدم طويال ،فجبهة التحرير الوطين اليت
كانت تعمل على كسب مجيع القوى الكفيلة بتدعيم مواقفها
وض��ع��ت ح��دا لصمت وت���ردد ال��ي��ه��ود حبيث وج��ه��ت ن���دا ًء إىل
الطائفة اليهودية باجلزائر يف  01أكتوبر 1956بعد مدة يسرية
من مؤمتر الصومام (. )53

أما الطلبة اجلزائريون يف القدس ونابلس ،فقد هبت عليهم
نسائم الثورة بالتكريم واالحتفاء من قبل اخوانهم الفلسطينيني،
حيث يذكر سعدي بزيان االعالمي اجلزائري ،وأحد الطلبة
اجلزائريني االربع بالثانوية االبراهيمية بالقدس أثناء الثورة
التحريرية؛ كيف غريت الثورة أحواهلم فيقول « :كانت هلم
مشاعر خاصة ومرهفة جتاه اجلزائر واجلزائريني ،خاصة يف
تلك الفرتة اليت كانت فيها الثورة التحريرية مشتعلة ،فلقد
ق��دم أه��ل القدس للطلبة اجلزائريني الدعم املالي واملعنوي
وتربعوا هلم باملسكن وامللبس والطعام وفضلوهم على أبنائهم
إىل درجة أن اجلزائريني مل يكونوا يسكنون مع زمالئهم من
()60
الطلبة بل كان يتم إسكانهم يف مساكن األساتذة»

لكن اليهود الذين اختاروا أحد االجتاهني السابقني قليلو العدد
نسبيا  ،فاألقلية اليت كانت تسعى لتجنيد اليهود بقوة من أجل
الدفاع عن "اجلزائر الفرنسية" كانت تضع يف مقدمة حججها
املخاوف اليت تثريها آفاق بلد عربي مسلم مستقل  ،واألقلية
املخالفة هي تلك اليت تذكر أن السلطة االستعمارية الفرنسية
اضطهدت اليهود خالل فرتة حكم بيتان و جريود وسحبت منهم
ويتذكر سعدي موقف مدير ثانوية "النجاح" (أصبحت فيما بعد
حق املواطنة الفرنسية (.)54
ولكن اشتداد هليب الثورة احدث القطيعة بني اليهود و املسلمني جامعة النجاح) الذي رفض أخذ تكاليف التسجيل والدراسة من
فبعد م��ظ��اه��رات  1960ال�تي بينت ان اجل��زائ��ري�ين املسلمني مندوب اجلزائر ملا علم أن األمر يتعلق بطلبة جزائريني تضامنا
أصبحوا يضعون األوروبيني واليهود يف نفس احلالة كمحتلني مع الثورة آنذاك وقد بلغ حد االهتمام باجلزائريني درجة أن
خصوصا بعد الردود السلبية لليهود على نداءات جبهة التحرير أصحاب احلافالت رفضوا أخذ األجرة من هؤالء الطلبة مبجرد
 ،ومشاركة اليهود اجلادة يف األعمال اإلرهابية اليت باشرتها أن علموا أنهم جزائريون وهذا على مدار العام (.)61
ومل يكتف الفلسطينيون بالدعم امل��ال��ي ،فقد استطاع بعض
منظمة OAS (55
وعلى كل فإن الثورة اجلزائرية قد أحدثت هزة يف نفوس املتطوعني الوصول اىل جبهات املواجهة باجلزائر؛ وشاركوا
اليهود سواء يف اجلزائر أو يف فرنسا  ،ملا طرحته من تصور جديد كأطباء أو مساعدين أو مقاتلني ،ويذكر اجملاهدون عددا من
لقضية التحرر وما قدمته من تضحيات جسيمة و أحدثته من أمساء األشقاء الذين شاركوا معهم جنبا اىل جنب يف جبهات
القتال ضد االستعمار الفرنسي (.)62
وعي يف كثري من األقطار النامية (.)56
 -08اندالع ثورة نوفمرب وآثرها على القضية الفلسطينية:

 -07الفلسطينيون وثورة نوفمرب
احتلت الثورة التحريرية حيزا من اهتمام العرب واملسلمني ،حيث
أحيا زمخها عزائمهم ،فهبوا مجيعا لدعمها ومناصرتها ،وكان
من أكثر العرب احتفاء بالثورة اجلزائرية الفلسطينيون،
فرغم النكبة اليت حلت بهم مل يفرطوا يف دعمها  ،سواء بالتربع
واالكتتاب أو تنظيم املهرجانات واملظاهرات ،فقد ذكر صالح
خلف "أب��و إي��اد" أن الفلسطينيني شكلوا "جلنة معونة للثورة
اجل��زائ��ري��ة" ،ويف ه��ذا االط��ار طلب من تالميذ الثانوية اليت
يشتعل بالتدريس بها ،طلب منهم املساهمة كل حسب إمكانياته
«فكانوا ان استجابوا مجيعا للنداء برغم بؤسهم ،يف غداة اليوم
التالي ،راحوا ميرون بالتتابع امام مكتبه ،فيضع عليه البعض
قرشا والبعض االخر قرشني أو ثالثة ،وهي ان كانت مبالغ
زهيدة إال انها متثل تضحيات كربى من جانبهم ،وأخريا قد
جاء صيب حدث وهو بادي االنزعاج ليضع قميصه الذي ال ميلك
()57
سواه  ...واكتفي بان قال :لعله يفيد طفال جزائريا»

شهد التاريخ احلديث واملعاصر عددا من الثورات  ،عاملية التأثري
بسبب ما أحدثته من تغيري يف أوضاع البلدان اليت اندلعت فيها
والبلدان األخرى خارج حدودها  ،ومعلوم أن األحداث التارخيية
تقاس مبدى ما حتدثه من تأثري و تغيري يف األوض��اع احمللية
والعاملية.

ويذكر توفيق املدني يف مذكراته انه تلقى يف بداية الثورة
اعانة مالية قدرها مائيت جنيه مصري من مفيت القدس "أمني
احلسيين"  ،فسلمها بدوره إىل حممد خيذر (. )58

إن أخطر ش��يء عاناه الشعب اجل��زائ��ري طيلة  132سنة من
االستعمار الفرنسي هو حالة التشكيك يف أصله وماضيه ويف
شخصيته الوطنية والقومية ،وعندما قامت ث��ورة نوفمرب
 1954أعادت الثقة للشعب اجلزائري بنفسه وأكدت أصالته
التارخيية و احلضارية،وعودة الثقة هذه هي احلجر األساس
ألي مشروع حترري.

كما يتذكر عكرمة صربي "خطيب املسجد األقصى كيف
ان «أمه أعطته نقودا ليشرتي هلا طعاما ،لكنه تربع بالنقود
مجيعا للثورة اجلزائرية ،وقد فرحت به أمه وأك�برت فيه
118

غري أن الثورة اجلزائرية هلا ميزات وخصائص تمُ يزها عن
كثري من ال��ث��ورات وجتعلها أعظم منها ،وأبلغ تأثريا وذلك
لكونها كانت ث��ورة مسلحة ضد سلطة استعمارية شرسة
حكمت البالد بصورة مباشرة طوال قرن وثلث القرن ،وكانت
ثورة ضد روح التشكيك اليت زرعتها هذه السلطة االستعمارية
خالل هذه الفرتة الطويلة كذلك  ،وجعلت الشعب اجلزائري
يرى تارخيه الطويل الزاخر باألجماد والبطوالت شبحا وخياال،
وكانت ث��ورة منوذجية أيقظت كثري من الشعوب املكلومة
وحفزتها للمطالبة حبقوقها كاملة غري منقوصة (.)63
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وقبل جناح التجربة اجلزائرية كانت كثري من الشعوب اليت
عانت من ضيم املستدمر قد فقدت الثقة يف نفسها ،وعجزت عن
فعل أي شيء ،فكثري من هذه الشعوب اختارت مرغمة الذوبان يف
الغريـ فاملغلوب مولع بإتباع الغالب كما يقول ابن خلدون ـ ،ومن
ضمن هذه الشعوب اهلنود احلمر بأمريكا الشمالية واجلنوبية
و سكان اسرتاليا ،ومعظم أرخبيالت احمليطني اهلادي واهلندي
ويف األطلسي ،الذين مسختهم اجملتمعات األورب��ي��ة العازية
واجتثت هويتهم ،فأصبحوا تبعا هلا ،وهذا ما حدث تقريبا لشعب
جنوب إفريقيا حيث مارست األقلية البيضاء سياسة التمييز
العنصري"االبارتيد" يف إط��ار سياسة القضاء على السكان
الوطنيني مبختلف الوسائل (.)64
لقد استمر العرب واملسلمون لعدة سنوات ،وهم ال جيرؤون
على رفع رؤوسهم امام قوى الطغيان واإلمربيالية وجربوت
الغطرسة املمارسة ضدهم مشرقا ومغربا ،وجاءت نكبة 1948
لتزيد األمور سوءا؛ فكانت الثورة اجلزائرية أول رد فعل حقيقي
عليها (.)65
ولقد ك��ان انتصار ال��ث��ورة اجل��زائ��ري��ة ضربة قاسية لقوى
االستعمار واالمربيالية يف العامل  ،فلم يكن أحد يتوقع أن يأتي
يوم يرى فيه هذا الشعب الذي مل يتعرض شعب يف العامل ملا
تعرض له هو من مسح لعقيدته و حمو ألصالته وحماولة
اإلتيان على ما تبقى من هويته  ،مل يتوقع أحد أن يرى هذا
الشعب نور احلرية وأن يقهر فرنسا ذات احلول والقوة.
وقد أجنزت األمة معجزتها هذه مبجموعة من الشباب صمم
أن يهرق دمه على أرض احلرية وأن ال يرضى بالدنية ،واملتتبع
النطالق ال��ث��ورة اجلزائرية ليجد أن ه��ذه ال��ث��ورة ،هي ثورة
م ّعِلمة ،هي حبق ثورة املعجزات ،فعدد الثوار الذي فجروا هذه
الثورة ليلة الفاتح نوفمرب مل يكن يتجاوز األربعمائة وقد ارتفع
هذا العدد عشية انتفاضة العشرين أوت  1955إىل حوالي أربعة
آالف  ،ورغم هذا التزايد ورغم أهميته  ،فإنه مل يكن كافيا ألن
األسلحة مل تكن متوفرة ال نوعا و ال كما  ،ناهيك عن الذخرية
وسائر معدات احلرب (.)66
فهل يستطيع شعب بهذه اإلمكانيات البسيطة والعوائق اجلمة
ان يواجه قوة امربيالية متغطرسة متعطشة للدماء ،شحذت
قواتها واستعانت بأحالفها ،وه��ل بإمكان ال��ث��وار اجلزائريني
ان يواجهوا قرابة املليون جندي فرنسي مدججني باألسلحة
واملعدات تعج بهم ربوع اجلزائر.

معونة متعددة األشكال من خمتلف البلدان العربية اليت كانت
يف بعض األحيان تنتمي إىل معسكرات متناحرة ،وان يفلحوا يف
الوقت نفسه يف عدم اخلضوع بالتبعية ألي منها ،فكانوا رمزا ،إذا
()67
صح القول ،للنجاح الذي كنا حنلم به»
وامل��ت��ت��ب��ع مل��س��ار ح��رك��ات ال��ت��ح��رر يف امل��ش��رق ال��ع��رب��ي قبل
قيام الثورة اجلزائرية ،وبالضبط بعد ف�ترة احل��رب العاملية
الثانية جيد أن العرب اجتهوا إىل وسائل الضغط عن طريق
االحتجاجات واملظاهرات مستغلني يف ذلك التغري النسيب يف
ميزان القوى لصاحل قوى صاعدة على حساب فرنسا وبريطانيا
وذلك يف حماولة منهم لتحقيق استقالهلم تنفيذا ملبادئ االمم
املتحدة.
وكان يعيب هذا االستقالل املنقوص -املأخوذ بالطرق السلمية
القيود الظاهرة واخلفية املتمثلة يف املعاهدات واألحالف ويفسيادة ن��وع من النفوذ الغربي( )68ويف ه��ذه الظروف العربية
والعاملية ،وبعدما دخلت ال��دول العربية فيما بينها يف "حرب
ب��اردة عربية" من مزايدات ومن تبادل للتهم ،وصلت مشكلة
فلسطني اىل ما اطلق عليه "املشكلة املستعصية احلل" وأصبح
االم��ل هو ان تتحرر االم��ة العربية وتندمج ،وتقوى يوما ما
على حترير فلسطني "فالوحدة طريق التحرير" ،ولكن مشكلة
فلسطني وحيوية شعبها بذاته اصبح حيوطه الغموض واليأس،
وأصبح الشعب الفلسطيين يعول على الدول العربية املتحررة
لكي تقوم بواجبها يف الدفاع عن الفلسطينيني و إخراجهم من
ربقة االستعمار يف وقت طفا فيه مد القومية العربية على
الساحة.
وقد خامر الشعب الفلسطيين يف هذه الفرتة ،نوع من االتكال
بان دعنا نأكل لقمة العيش ويوما ما عندما يتحرر العرب فقد
يتمكنون من حماربة الصهيونية ،ظلت هذه الفكرة مسيطرة
على شرحية كبرية م��ن اذه���ان ال��ع��رب والفلسطينيني اىل
ان ج��اءت الثورة اجلزائرية اليت كانت مبثابة الصدمة اليت
أيقظت الشعب الفلسطيين من غفوته ،فزرعت فيه االمل من
جديد ،فكان العمل املسلح الذي باشرته حركة "فتح" مطلع
 ،1965وه��ن��ا ال��راب��ط��ة احليوية العضوية ب�ين ث���ورة اجلزائر
وقضية فلسطني( ،)69وقد عرب صالح خلف عن هذا بقوله« :
بدأنا االلتفات خالل هذه الفرتة اليت اثارت فينا من االحباط
اكثر ما اثارت من الرضى بالتطلع اىل مشروع كان يبدوا لنا
حتى الساعة ـ قبل قيام الثورة اجلزائرية ـ من قبيل األحالم
فالوطنيون اجل��زائ��ري��ون ك��ان��وا ق��د شكلوا منظمة ختوض
ال��ص��راع ضد اجليش الفرنسي منذ سنتني ،فكانت املعركة
البطولية اليت كنا نتابعها عن كثب ،تذهلنا ومتأل نفوسنا
اعجابا ،وطوال سهرات طويلة كنا نطرح على أنفسنا مسألة
ما اذا مل يكن يف وسعنا حنن كذلك أن ننشئ حركة واسعة
تكون ضربا من اجلبهة ال�تي تضم الفلسطينيني من مجيع
()70
االجتاهات ...بغرض اشعال الكفاح املسلح يف فلسطني»

لقد استطاعت هذه الثورة ان تسقط هذا الفرق يف ميزان القوة
من معادلة الشعوب املستضعفة يف وقوفها ضد قوى الطغيان
واإلمربيالية وهذا ما صدح به الكثري من قادة احلركة الوطنية
الفلسطينية ،يقول صالح خلف«أبو إياد» احد مؤسسي حركة
التحرير الوطين الفلسطيين ــ فتح ــ أن«:حرب العصابات اليت
اندلعت يف اجلزائر قبل تأسيس فتح خبمس سنوات قد إفادتنا
إف��ادة عميقة  .كنا مأخوذين بسرية الوطنيني اجلزائريني
الذين استطاعوا أن يشكلوا جبهة صلبة وان خيوضوا املعركة وحني مت اعالن استقالل اجلزائر بعد ثورة تواصلت حنو مثاني
ضد جيش دول��ي يفوق جيشهم أل��ف م��رة ،وان حيصلوا على س��ن��وات ،ق��دم فيها شعب اجل��زائ��ر أمثولة ه��زت العامل أمجع،
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أ .أمحد شنيت

وشكلت مفصال يف تاريخ شعوب آسيا وافريقيا خاصة«إذ بدا أن باالستعمار ال��ذي اك��ت��وى ب��ن��اره ك�لا الشعبني ،ب��ل إن هذه
هذا الشعب العظيم بنضاله وصموده قد وضع النهاية احلامسة العالقات موغلة يف القدم.
لواحدة من أهم وأخطر جت��ارب االستعمار االستيطاني وأن  -أن اهلجرة كانت متبادلة بني الشعبني ،مما زاد من ترابط
حيمل فرنسا على التسليم بهزمية مشروع استعماري بلغ مائة املصري احلضاري هلذه االمة مشرقها مبغربها -.أن للجزائريني
واثنني وثالثني عاما ،تواصلت خالهلا حماوالت طمس اهلوية ممتلكات وعقارات أوقفها اجدادهم ال تزول بالتقادم ( بوابة
القومية للجزائر ،وتشويه موروثها الثقايف العربي اإلسالمي املغاربة).
من أجل تأصيل تبعيتها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
وذلك على الرغم من اخللل الفادح يف ميزان القدرات واألدوار -اجلزائريون والفلسطينيون عانوا على السواء من دسائس ومكر
فيما بني فرنسا ذات التاريخ اإلمرباطوري وأحد أهم عمد حلف اليهود ،وظهر ذلك جليا يف اجلزائر من خالل التآمر اليهودي
األطلسي وبني أحد شعوب العامل الثالث ،اليت عملت فرنسا الذي أوقع اجلزائر يف خمالب االستعمار ،فضال على وقوفهم
مع املعمرين ضد تقرير املصري الذي فرضته ثورة التحرير.
جاهدة لدفعة حنو التخلف والضعف» (.)71
وقد ظهرت يف الثورة اجلزائرية قدوة جديدة ـ مل تستفد منها  -أن اجل��زائ��ري�ين وق��ف��وا م��ع إخ��وان��ه��م الفلسطينيني  -رغم
احلركة الوطنية الفلسطينية ـ وه��ي العمل رغ��م اخلالف وقوعهم حينها حتت نري االحتالل ــ ضد االحتالل الربيطاني
واإلرادة رغم التفكك( ،)72فرغم االختالف يف وجهات النظر بني ومن بعده الصهيوني ،وبدا ذلك جليا من خالل مشاركتهم يف
اجلزائريني ،وبرغم كل عمليات اغتيال وتصفية رفاق الدرب ثورة القسام ،حرب ....1948
ومسلسل حم��اوالت التآمر الداخلية واخلارجية إال ان قادة
الثورة اجلزائرية ابقت صراعات القادة منضبطة ضمن حدود
وحدة الصف طوال سنوات الكفاح ،ومل تدخل الثورة يف معارك
هامشية تؤثر سلبا على مسار الثورة بشكل عام (.)73

 أن الفلسطينيني ش��ارك��وا بأمواهلم وأنفسهم يف مساندةاخوانهم اجلزائريني ضد االستعمار الفرنسي.
 أن الثورة اجلزائرية ثورة مع َلمة حبق حيث اعادة روح األملللفلسطينيني ،وبعثت فيهم من جديد شعلة املقاومة ،فقاموا
بإشعال ثورة العاصفة اليت باشروها غرة .1965

قامت الثورة اجلزائرية على اس��اس الواقعية الثورية وهي
تطور جديد على صعيد حركات التحرر ،وهو ما استفادت
اهلوامش
منه احل��رك��ة الوطنية الفلسطينية( ،)74فقد جل��أت قيادة
الثورة اجلزائرية إىل االعتماد على النفس يف ظل احلصار  -1سهيل اخل��ال��دي ،اجل��زائ��ر وب�لاد الشام (صفحات من النضال املشرتك ضد
االحتالل) ،منشورات احلضارة ،اجلزائر،2013 ،ص.88
العسكري الذي فرضته فرنسا على احلدود الشرقية و الغربية
 ،ورفعت شعار االعتماد على النفس وراحت تأمر مبضاعفة -2هوادي اخليل و هاديتها :مقدمتها ،الوسيط .978
اجلهود يف جمال صنع املتفجرات من جهة ومن جهة أخرى  -3حم��م��د ال��ب��ش�ير اإلب��راه��ي��م��ي ،واج��ب��ات��ه��ا ع��ل��ى ال���ع���رب ،...ال��ب��ص��ائ��ر ،ع،25
.01/03/1948
رفعت شعار "سالحنا نفتكه من عدونا " وهو شعار أتى نتائج
 -4اإلسراء ،اآلية رقم .01
إجيابية معتربة (.)75
 -5متفق عليه.
وهذا ما جعل الفلسطينيني يسقطون من حسابهم ان الصهيونية
 -6عبد الغين بلقريوس ،صفحات من جهاد اجلزائريني بفلسطني (1948-
تؤيدها قوى االستعمار واإلمربيالية أو أن الصهيونيني اشد  ،)1949دار اخللدونية ،اجلزائر ،2010 ،ص.35
ض��راوة من املعمرين الفرنسيني ،ألنها احاطت املستعمرين  -7عبد احلميد بن باديس ،فلسطني الشهيدة ،جملة الشهاب ،أوت ،1938ص ص
الصهيونيني بنوع من الرؤية الفكرية فأما ان يبقوا يف اسرائيل .1،2
اوال وطن هلم ،بل جيب النهوض باملستطاع واملتاح ،ومناجزة
 -8عبدالغين بلقريوس،نفسه ،ص.36
املستدمر وهذا ما أدى اىل جناح التجربة اجلزائرية (.)76
لقد وجد العديد من شباب فلسطني املتحمس ـ وعلى اختالف
مشاربهم الفكرية ـ والذي وقع يف "االشكالية مستعصية احلل"
يف انتصار التجربة اجلزائرية ،وتصفية اقدم جتربة استيطانية
يف الوطن العربي ،وجد املثال امللهم والنموذج احلسن لالقتداء إذ
شهد عام  1963تشكل عشرات اخلاليا والتنظيمات الشبانية اليت
رفعت شعارات التحرير والعودة ،واعتماد الكفاح املسلح كخيار
اسرتاتيجي وباالعتماد على القدرات الذاتية املعززة بالدعم
العربي الرمسي والشعيب (.)77
خامتة:
خلصت هذه الدراسة اىل النتائج التالية:
 أن العالقات الفلسطينية اجل��زائ��ري��ة ليست حديثة عهد120

 -9وق��ف سيدي أب��و مدين يف القدس الشريف 720/1320م ،طبعة خاصة
بالقدس عاصمة الثقافة العربية ،اجلزائر ،2009 ،ص.04
-10عبد اهلادي التازي ،القدس واخلليل يف الرحالت املغربية (رحلة ابن عثمان
منوذجا) ،املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ،1997 ،ص.11
-11وقف سيدي أبو مدين يف القدس الشريف ،..مرجع سابق ،ص.06
-12نفسه ،ص.06
-13نفسه ،ص.07
-14نفسه ،ص.08
-15أبو مدين الغوث :أبو مدين شعيب بن أبي عبد اهلل حممد بن أبي مدين شعيب
األندلسي التلمساني ،ولد يف قطنيانة احدى قرى اشبيلية ،درس بفأس وقد ارحتل
اىل املشرق حيث اخذ العلم على كثري من علمائها ،ثم عاد اىل جباية حيث استقر
بها وكان له جملس للعلم والفتية بها ،وقد جرت عليه اراؤه املعارضة للموحدين
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اجلزائر والقضية الفلسطينية...صفحات من اجلهاد املشرتك
يف االعتقاد اىل التضيق عليه ،تويف يف قرية العباد بضواحي تلمسان حيث دفن بها
سنة 594هـ1197 /م ،وقد كان له حفيد من ابنه حممد واملعروف بابي مدين
احلفيد وهو صاحب الوقف املشهور
انظر :وقف سيدي أبو مدين يف القدس الشريف ،..مرجع سابق ،ص.38-39

فال يغرنك تصوييب وتصعيدي
هم اليت لبثت يف القيد راسفة
ّ
قرناً وعشرين يف عسف وتعبيد
وهم أخت هلا باألمس قد فنيت
ّ

-16حممد الطاهر عالوي ،العامل الرباني أبو مدين ،ج ،1دار األمة اجلزائرية،
اجلزائر ،2004 ،ص ص .64-65

محاتها بني تقتيل وتشريد؛

-17ناصر الدين سعيدوني ،اجلزائر منطلقات وأف��اق ،دار الغرب االسالمي،
بريوت ،2000 ،ص.365

أنظر :حممد البشري اإلبراهيمي " :هل ملن أض��اع فلسطني عيد " جملة اإلخوة
اإلسالمية  ،بغداد ،ع 12/06/1953 .15م (نشرت يف آثار اإلم��ام اإلبراهيمي ،
اجلزء الرابع  ،دار الغرب اإلسالمي  ،بريوت  ،1997 ،ص .215

-18لقد استطاع باكري وبوشناق إقناع املسئولني الفرنسيني باسرتاد القمح
اجلزائري من شركتهما وقد بلغت ديون اجلزائر على فرنسا  24مليون فرنك
اليت قامت فرنسا بتخفيضها إىل سبعة ماليني ،ثم قرر الربملان الفرنسي دفع
مليون ونصف مليون فرنك املستحقة لليهوديني واالحتفاظ بالباقي ،ثم قامت
فرنسا بعد ذلك بتجميد الديون املستحقة عليها ،فاعترب الداي هذا العمل إهانة
للجزائر ،واحلقيقية أن الشركة اليهودية كانت قد تواطأت مع قنصل فرنسا
باجلزائر ووزير خارجيتها وقامت مبخادعة حكومة اجلزائر مما أدى إىل افتعال
أزمة سياسية حادة بني اجلزائر وفرنسا انتهت حبادثة املروحة اليت كانت السبب
املباشر يف احتالل اجلزائر.
انظر صاحل فركوس ،تاريخ اجلزائر (من قبل التاريخ إىل غاية االستقالل) ،دار
العلوم ،اجلزائر ،2005 ،ص ص .180-181
-19وقد علق البشري االبراهيمي على هذا القانون بان اليهود من خالله اصبحوا"
فرنسيون باالستلحاق"
انظر:حممد البشري اإلبراهيمي ،أم��ا ع��رب الشمال اإلفريقي ،جملة البصائر،
ع.30،05/04/1948
-20ناصر الدين سعيدوني ،مرجع سابق ،ص ص .370 367-
-21فوزي سعد اهلل ،يهود اجلزائر :موعد الرحيل ،دار قرطبة ،اجلزائر،2005 ،
ص ص .82-86
-22مالك بن نيب ،العفن (مذكرات)،اجلزء األول (1932ـ ،)1940تر :نور الدين
خندودي ،دار االمة ،2007 ،ص.91
انظر كذلك:مالك بن نيب ،مذكرات شاهد للقرن ،دار الفكر ،دمشق،1984 ،
ص.319
-23شهدت الفرتة اليت تلت احداث قسنطينة جوا متوترا بني اليهود واجلزائريني
وبلغ ذلك شأوا بليغا ،وما يشهد على ذلك أن رجال الدين اليهود كانوا قد توجسوا
خيفة من مظاهرات  08ماي  ،1945خاصة بعد االشاعات اليت ظهرت عشية
املظاهرات واليت محلت اخبارا على ان اليهود مستهدفون يف هذه املظاهرات؛ انظر:
حمفوظ قداش ،تاريخ احلركة الوطنية اجلزائرية ،اجلزء الثاني(1939ــ،)1951
تر:أحممد بن البار ،دار األمة ،اجلزائر ،2011 ،ص.972
-24قام اليهود يوم  07ماي  1945مبظاهرات يف مدينة سطيف انطلقوا فيها من
عني الفوارة جابوا فيها شوارع سطيف اىل غاية مقهى فرنسا بوسط املدينة ،قاموا
فيها حبرق صور املاريشال بيتان ،مما اوقعهم يف مالسنات مع املعمرين كادت
ان تتحول اىل مواجهات ،وحسب اجملاهد والكشاف"دباح هباش" الذي شارك يف
مظاهرات  08ماي فان ذلك ما دفعهم اىل عدم املشاركة يف مظاهرات  08ماي
خوفا من انتقام املعمرين
لقاء على هامش امللتقى الوطين "دور الكشافة يف أح��داث  08ماي"1945الذي
نظمته منظمة قدماء الكشافة احياء لذكرى  69الحداث  08ماي  ،1945دار
الثقافة ــسطيف 15،16،17 ،ماي 2014

-27أمحد مريوش ،القضية الفلسطينية يف اهتمامات الطيب العقيب ،جملة
الدراسات التارخيية ،جامعة اجلزائر ،ع  ،09سنة ،1995ص ص .241
-28أبو يعلى الزواوي ،فتنة فلسطني دعواي ونظري فيها ،جريدة البصائر ،ع،80
السنة  03 ،02سبتمبرب ،1937ص.08
-29ميلود فتاتة ،نظرة احلركة الوطنية اجلزائرية لقضايا التحرر يف املشرق
(1930ــ( )1954مصر ،سوريا ،فلسطني) ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف
التاريخ احلديث واملعاصر ،جامعة اجلزائر2007 ،ــ ،2008ص.98
-30إبرير مح����ودي ،احل��رك��ة ال��وط��ن��ي��ة اجل��زائ��ري��ة وم��واق��ف��ه��ا م��ن القضية
الفلسطينية ( 1917ــ ،)1962رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ
احلديث واملعاصر ،جامعة اجلزائر2001،ـ ،2002ص.107
-31يرى توينيب أن تأسيس مجعية العلماء املسلمني ولدت نتيجة هلذا املؤمتر،
انظر :أبو القاسم سعد اهلل ،احلركة الوطنية اجلزائرية ( 1930ــ )1945ــ ج،03
ط  ،04دار الغرب االسالمي ،بريوت ،1992 ،ص.83
-32سهيل اخلالدي ،اجلزائر وبالد الشام ،مرجع سابق ،ص.422
-33سعد اهلل  ،احلركة الوطنية ـ ج ،03ص .152
-34الثورة الفلسطينية الكربى : 1936تعترب من أعظم الثورات الفلسطينية
املوجهة لالستعمار اإلجنليزي والغزو الصهيوني  ،وكان من األسباب املساعدة
على تفجريها  :استفحال تدفق اهلجرة اليهودية إىل فلسطني وتفاقم خطر
استيالء اليهود بشتى ال��وس��ائ��ل على األراض���ي العربية الفلسطينية  ،وقيام
الصهيونية بإنشاء منظمات عسكرية وإرهابية  ،وتهريب األسلحة إىل فلسطني
وتواطؤ اإلدارة الربيطانية يف ذلك  ،بدأت بوادر حتفز هلذه الثورة باإلعالن العام
عن اإلضراب يف البالد  ،واملقاطعة التامة لربيطانيا إداريا واقتصاديا كسالح جديد
يف املعركة  ،وتألفت اللجان القومية يف املدن والقرى الفلسطينية لإلشراف على
اإلض��راب  ،كما شكلت يف أواخ��ر أفريل  ، 1936اللجنة العربية العليا برئاسة
احلاج أمني احلسيين لقيادة الكفاح والتعبري عن املطالب املشروعة لعرب فلسطني
،وعندما مل تفلح بريطانيا باإلجراءات القمعية جلأت إىل حلفائها من ملوك العرب
ورؤسائهم وأمرائهم  ،الذين مل خييبوا طلبها يف فك اإلض��راب وإيقاف الثورة ،
وذلك بتوجيههم نداء إىل عرب فلسطني طالبني فيه إنهاء االضطراب وإيقاف هذه
الثورة  ،واستجاب هؤالء هلذا النداء وأوقفت ثورتهم يف  12أكتوبر  ، 1936أنظر
 :شفيق الرشيدات  ،فلسطني (تارخيا...وعربة ...ومصريا)،مركز دراسات الوحدة
العربية ،بريوت،1991 ،ص .192-196
-35كان رد فعل فرنسا على دعم اجلمعية ووقوفها اىل جانب اخوانها يف فلسطني،
ب��أن حاولت ان توقف ه��ذا الدعم وذل��ك من خ�لال الصاق تهمة قتل املفيت بن
كحول بالشيخ الطيب العقيب ابرز الناشطني يف حقل دعم القضية الفلسطينية؛
وأشد املهامجني للحركة الصهيونية؛ أنظر :أبو القاسم سعد اهلل ،خالصة تاريخ
اجلزائر(املقاومة والتحرير 1830ــ ،)1962دار الغرب االسالمي ،بريوت،2007 ،
ص.126

-25عبد ال��رمح��ن شيبان ،اجل��زائ��ر وفلسطني ب�ين ق��وة احل��ق وح��ق ال��ق��وة ،دار
اخللدونية ،اجلزائر ،2010 ،ص.57

-36أمحد أبو جزر ،العالقات اجلزائرية الفلسطينية يف ظل االحتالل الفرنسي:
مواقف واسرار ،دار هومة ،اجلزائر ،2004 ،ص.201

 -26وقد كتب البشري االبراهيمي يف مناسبة عيد الفطر املبارك ما يؤكد ذلك:

-37حممد قنانش ،احلركة االستقاللية يف اجلزائر بني احلربني (1919ــ
 ،)1939الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،اجلزائر ،1982 ،ص,150

للناس عيد ولي َه ّمان يف العيد

-38سهيل اخلالدي ،اجلزائر وبالد الشام ،مرجع سابق ،ص.424
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أ .أمحد شنيت
 -39نفسه ،ص.426
-40ينص مشروع تقسيم فلسطني على «اقامة دول��ة عربية تتكون من اجلبل
الغربي ومنطقة نابلس اجلبلية والسهل الساحلي املمتد من أسدود اىل احلدود
املصرية ،ودولة يهودية تتألف من اجلليل الشرقي ومرج بن عامر والقسم األكرب
من السهل الساحلي ومنطقة بئر السبع والنقب ،وك��ان حظ اليهود اجلهات
اخلصبة املتصلة بالعامل ،وكان حظ العرب اجلهات الرملية القاحلة واجلبلية
اجلرداء» انظر :عبد العزيز عمر ،تاريخ العرب احلديث ،ص.699
-41عبد الغين بلقريوس ،مرجع سابق ،ص.52
-42نفسه  ،ص.54
 -43الرشيد ادريس ،ذكريات من مكتب املغرب العربي يف القاهرة ،ص.150

 -64نفسه ،ص ص .37-38
-65إمساعيل دبش ،السياسة العربية واملواقف الدولية جتاه الثورة اجلزائرية
(1954ــ ،)1962دار هومه ،اجلزائر ،2000 ،ص .31
 -66حممد العربي الزبريي  ،اخلطوات األوىل يف التطبيق امليداني ألهداف الثورة
اجلزائرية  ،جملة املصادر ،عدد ،1420/1999 ، 02املركز الوطين للدراسات و
البحث يف احلركة الوطنية و ثورة أول نوفمرب  ،اجلزائر ،ص .27
-67صالح خلف (أبو إياد)  ،فلسطيين بال هوية  ،دار اجليل  ،عمان  ،ط،1996 ، 2
ص .64
 -68حسني حممد بشري ،الثورة اجلزائرية واثرها على القضية الفلسطينية،
جريدة الشعب ،ع ،31/01/1966 ،971ص.03

-44نبيل أمحد بالسي ،االجتاه العربي االسالمي ودوره يف حترير اجلزائر ،اهليئة
املصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،1990 ،ص.130

-69جريدة الشعب ،ع .03/02/1966 ،973ص.03
-70صالح خلف ،مرجع سابق ،ص ص.50-51

وقد سأل االبراهيمي االمني العام للجامعة العربية بعد ذلك ببضع سنوات عن
مصري االموال ،فأجابه بوصوهلا اىل مستحقيها .انظر :حممد البشري االبراهيمي،
آثار البشري االبراهيمي ـ ج ،02ص.522

 -71سهيل اخلالدي ،جيل قسما ،مرجع سابق ،ص.157

-45عبد الكريم بوصفصاف ،مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ودوره��ا يف
تطور احلركة الوطنية ،دار البعث للنشر ،اجلزائر ،1981،ص.359
-46جملة البصائر ،ع.05/04/1948 ،30
 -47أمحد مريوش ،القضية الفلسطينية يف اهتمامات الشيخ الطيب العقيب،
مرجع سابق ،ص.256
-48شن الشيخ االبراهيمي محلة ضد هذه الزيارة اليت كانت حتت اشراف "جلنة
فرنسا ــ اإلسالم"،وذلك بإيعاز من املستشرق "ماسينيوس" بدعوى أن اللجنة مل
تظهر اال عندما مت االمر يف فلسطني لصاحل الدول الغربية واحلركة الصهيونية،
وكان االوىل حسب االبراهيمي أن تبدأ اللجنة باجلزائر اليت االسالم فيها مستباح،
واالوقاف مهدومة  ،واملشردون شبعوا جوعا ،وتساءل ملاذا مل تبدأ اللجنة بتحرير
أوقاف االسالم يف اجلزائر انظر :أبو القاسم سعد اهلل ،على خطى املسلمني (حراك
يف التناقض) ،عامل املعرفة ،اجلزائر ،2009 ،ص149ـ.150
-49عبد الغين بلقريوس ،مرجع سابق  ،ص ص .72-77
-50سهيل اخلالدي ،اجلزائر وبالد الشام ،مرجع سابق ،ص.449
 -51سهيل اخلالدي ،اإلشعاع املغربي يف املشرق(دور اجلالية اجلزائرية يف بالد
الشام) ،دار االمة ،1997 ،ص.60
-52فوزي سعد اهلل  ،مرجع سابق ،ص .233
-53نفسه،ص .234
-54عيسى شنوف  ،يهود اجلزائر(  2000سنة من الوجود) ،دار املعرفة  ،اجلزائر،
 ،2008ص.156
-55فوزي سعد اهلل ،مرجع سابق ،ص ص .253-255
-56ناصر الدين سعيدوي ،اجلزائر منطلقات وأفاق ،مرجع سابق ،ص .387
-57صالح خلف (أبو إياد)  ،فلسطيين بال هوية  ،دار اجليل  ،عمان  ،ط،1996 ، 2
ص 25ـ.53
-58أمحد توفيق املدني ،حياة كفاح ـ ج  ،03املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر،
،1988ص.125
-59عبد الرزاق مقري ،اجلزائر والقضية الفلسطينية (حركة جمتمع السلم
منوذجا) ،دار اخللدونية ،اجلزائر ،2013 ،ص43ـ.44
-60ذكريات طالب جزائري بالقـدس ،جريدة املساء ،ع.13/01/2009، 3611
 -61نفسه.
-62عبد الرزاق مقري  ،مرجع سابق ،ص .45
 -63حيي بوعزيز ،مكانة ث��ورة نوفمرب  1954بني الثورات العاملية ودوره��ا يف
حترير اجلزائر  ،جملة املصادر ،عدد ،2001 ،04ص ص.33-37
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 -72جريدة الشعب ،ع ،03/02/1966 ،973ص.03
 -73سهيل اخلالدي  ،مرجع سابق ،ص158
-74حاول الكثري من الباحثني املقارنة بني الثورة اجلزائرية والثورة الفلسطينية،
مقدمني املعاذير لعجز الفلسطينيني يف مقابل جناح اجلزائريني ،وان كانت
حججهم واهية ،فقد ذكر"عوني فرسخ" يف دراس��ة له عن العالقة بني الثورة
اجلزائرية والثورة الفلسطينية ــ نشرها سهيل اخلالدي يف كتابه"جيل قسما"ــ
جاء فيها :أن عجز الفلسطينيني وجناح اجلزائريني يعود للظروف املوضوعية
والذاتية األكثر تعقيدا بالنسبة للفلسطينيني ،وحاول الكاتب مجع التمايزات بني
التجربتني فجعلها مخسا:
أوال :التمايز على صعيد املوقع اجلغرايف و املساحة و التضاريس :فمساحة فلسطني
التتجاوز1اىل 85من مساحة اجلزائر ،ومناطقها اجلبلية التعدو إن تكون تالال
قياسا جببال اجلزائر ،وبالتالي تتفوق اجلزائر على فلسطني بأنها أكثر مالئمة
حلرب العصابات.
ثانيا :متايز طبيعة ودور االستعمار االستيطاني يف التجربتني،فاالستعمار
االستيطاني الصهيوني يف فلسطني األكثر تعقيدا واألشد ارتباطا بالقوى الدولية
من نظريه يف اجلزائر ،ثم إن املعمرين الفرنسيني يف اجلزائر مل تنقطع صلتهم
بالوطن األم (فرنسا) ،وال حاولوا تشكيل واقع جمتمعي متميز كيفيا عما هو قائم
يف الوطن األم ،ومل يرفعوا يوما شعارا "ارض بال شعب لشعب بال ارض"
ثالثا :متايز العمق االسرتاتيجي لالستعمار االستيطاني يف احلالتني .
ففرنسا متثل العمق االسرتاتيجي لالستعمار االستيطاني يف أقطار املغرب الثالثة،
يف حني أن العمق االسرتاتيجي للمشروع الصهيوني ممتد على جانيب األطلسي،
فالفكرة طرحها نابليون ،ورعتها بريطانيا حتى قيام دولة إسرائيل سنة ،1948ثم
تولتها الواليات املتحدة االمريكية.
رابعا :متايز الواقع العربي والدولي غداة انطالق ثورة اجلزائر عام 1954عما ألت
إليه احلال عربيا ودوليا سنة 1963حني برزت على املسرح الفلسطيين نويات
تشكيالت منظمات املقاومة الفلسطينية.
خامسا :متايز الواقع على األرض اليت مت عليها ح��راك ث��ورة اجلزائر وانطالق
املقاومة الفلسطينية،فلم يكن يف داخل الشطر احملتل من فلسطني سنة1948
عدد من املقاومني ملتزم باحلراك اجلاري خارج احلدود(دول اجلوار) أو على صلة
به وإمنا كان مجيع دول الطوق شديدة احلرص على عدم املساس بالواقع الذي
متخضت عنه اتفاقيات اهلدنة اليت وقعت سنة.1949
انظر :سهيل اخلالدي ،جيل قسما :تأثري الثورة اجلزائرية يف الفكر العربي املعاصر،
ص.157-172
-75حممد العربي الزبريي  ،اخلطوات األوىل يف التطبيق امليداني ألهداف الثورة
اجلزائرية ،مرجع سابق ،ص .28
-76الشعب ،ع ،03/02/1966 ،973ص.03
-77سهيل اخلالدي ،مرجع سابق ،ص.158
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