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��� -2جامعة البليدة �  -ع � لون
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 2020ماي  19/  1956ماي  19

  :محاضرة  تحت عنوان  

  1956ماي  19إضراب الطلبة 

  .من مقاعد الدراسة إA@ ج?<ات القتال من أجل تحقيق 5ستقالل

  إعداد

  .#%سا%ي ا>Eزائر محفوظ عاشور أستاذ محاضر 5� التار4خ ا>;ديث واملعاصر و7احث 5� تار4خ: الدكتور 

  2جامعة البليدة 

 

  مقدمة

إكمال الدراسة  التحر4ر4ة ،Tعدما تيقنوا Tعدم جدوى ثورة قرر الطلبة املسلمPن ا>EزائرP4ن #لتحاق بال 1956ماي  519� 

4قتل فر%سا و #ستعمار ا>;صول ع f شeادات و الشعب الذي ي`تمون إليھ يخوض حر7ا إستقاللية غZP متYافئة ضد و 

ال�q مpPت %ستعرض عليكم أmم اn;طات mذا ا>;دث الeام 5� تار4خ الثورة التحر4ر4ة ا>Eزائر4ة  إfللعودة . باآلالف يوميا 

  :ا>;دث من خالل ماي �

  .ظروف الطلبة ا>EزائرP4ن قبل تأس�س #تحاد

  .مجر4ات تأس�س #تحاد العام للطلبة املسلمPن ا>EزائرP4ن

  .عياتھ ع f الثورة وفر%سااتد و1956ماي  19إعالن إضراب 

  .مجالت مساmمة الطلبة ا>EزائرP4ن 5� الثورة التحر4ر4ة

و�قتداء طلب�نا �~م خاصة m �5ذه الظروف من جeاد الطلبة ا>EزائرP4ن إبان الثورة التحر4ر4ة نختمeا بإستخالص العZyة 

  .الصعبة ال�q �عرفeا البالد ليYونوا خZP خلف >�ZP سلف 

 :ظروف الطلبة ا��زائر��ن قبل تأسHس 5تحاد / 1

 ،Eام��متقدمة من التعليم بمع�� الثانوي وا>قلة قليلة م�~م يصلون إf مراحل ،لم يكن التعليم متاحا لYل ا>EزائرP4ن   

أراد #ستعمار الفر%��� ألغلبية mكذا. التعلي�� 5� املرحلة #بتدائية 'أق��� حد  أما �غلبية فيتوقف مسارmا

ظروف الطلبة 5� املراحل ا>Eامعية 'انت أفضل من #بتدا�ي ألن #ستعمار الفر%��� خطط إليجاد طبقة  ،ا>EزائرP4ن

دات العليا 'ي تتعامل معeا وتحمل مشروعeا #ستعماري القا��� بجعل ا>Eزائر أرضا فر%سية احاصلة ع f الشe مثقفة

  .بأتم مع�� الYلمة

�تلف ة ا>EزائرP4ن حول مبدأ واحد ، أل�~م'ان من الصعب جمع الطلبn نPتيارات ا>;ركة الوطنية  'انوا موال  fفكر  أنإ

من أجل الدفاع عن و mذا  إفر4قيالشمال جمعية الطلبة املسلمPن  الفر%سية التكتل E�5امعات ا>الطلبة ا>EزائرP4ن ب
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خاص �~م  حث�~م ع f تأس�س إتحاد  1955فيفري  27جeت للطلبة ا>EزائرP4ن نداء مؤرخ 5�و حقوقeم نفس ا>Eمعية 

  . طلبة املسلمPن ا>EزائرP4ن #تحاد العام  لل: أخذ إسم 

 

  :)U.G.E.M.A(للطلبة املسلم�ن ا��زائر��نتأسHس 5تحاد العام / 2

��،وتبعا ملسا¡� لم شمل الطلبة ا>EزائرP4ن 5� اتحاد خاص �~م �، 1955جو4لية  14و  58� بار¢س بPن  �إ%عقد مؤتمر تأس

  :بحضور ممثلPن عن املنظمات الطالبية بما ف¦~ا #تحاد الوط�� للطلبة الفر%سيPن، ناقش املؤتمرون اn;اور التالية

  .جمع شمل الطلبة ا>EزائرP4ن و توحيد مطال§~م       -

  ..إعطاء اللغة العر7ية مYان�~ا        -

  .5� ا>;ياة السياسية للبالد سبل مساmمة الطلبة      -

  .1955جو4لية  513� ©تحاد العام للطلبة املسلمPن ا>EزائرP4ن   #عالن الرس�� عن تأس�س خالل املؤتمر تم 

  الeيYلة التنظيمية لالتحاد و شروط ©نخراط عن طر4ق الفروع اn;لية،املؤتمر   أقر  

  :بانتخاب ال®Eنة التنفيذية املYونة من كما خرج

رئ�سا، العيا°�� ياكر نائبا، مولود بلeوان 'اتبا عاما، عبد الرحمن شر4ط 'اتبا مساعدا، دمحم : أحمد طالب #براmي��      -

  .ة بار¢س مقرا مركز4ا لالتحادو اختZPت مدين. منصور أمPن املال

موجeا نداءاتھ العديدة إf الرأي Pن معZ³ك ا>;ياة السياسية دخل ©تحاد العام للطلبة املسلمPن ا>EزائرT4عد ذلك    

املرتكبة 5� حق الطلبة  7جرائم #ستعمار الفر%���و  العام الفر%��� منددا بالعمليات #جرامية ضد الشعب ا>Eزائري 

، أولeم الطالب عمارة رشيد الذي إعتقلتھ الشرطة ال�q مست العديد  القضائية وا املضايقات و املتاTعاتالذين تحّمل

  .واس�شeد تحت التعذيب  1955د¶سمZy   07 5� الفر%سية 

Eنة التنفيذية ال® قررت، بضرورة التوقف عن قمع الطلبةالسلطات ©ستعمار4ة    قناعإل Tعد فشل #تحاد 5� مساعيھ   

�تلف ال®Eان لعقدn توجيھ دعوة ZPط�      لكن �سارع #حداث 5� ا>Eزائر و�عالن الطلبة  مؤتمر ثان للنظر 5� الوضع ا>

الدخول 5� إضراب غZP محدود جعل 'ل فروع #تحاد بفر%سا تنخرط 5� املس�f وت�ب�� العمل الثوري  تالميذ الثانو4ات و

  .من أجل #ستقاللو #لتحاق بج§~ة وج�ش التحر4ر الوط�� 

 

  :وTلتحاق الطلبة بالثورة التحر�ر�ة 1956ماي  19إعالن إضراب / 3

أمام �عنت السلطات ©ستعمار4ة وعدم استجاب�~ا ملطالب ©تحاد و تزايد البطش ©ستعماري إزاء الطلبة       

º� جمعية  و“الطالبية املسلمة ا>Eزائر4ةبة جمعية الشب�”حركة احتجاجية ، شاركت ف¦~ا  دخل الطلبة 5� ا>EزائرP4ن،

 “رو7ارت صوا>Eام�� «�  القررت قيادة فرع العاصمة ©جتماع بن�يجة لp³ايد القمع #ستعماري ،.   لتالميذ الثانو4ات

Rober seau “ ة الوضع بتليم �  إليجادeسبل مواج.  

مقر حزب #تحاد الديمقراطي للبيان ا>Eزائري “ كتور سعدانالد“ بنادي   أول  ا%عقد ©جتماع1956ماي  518� يوم و   

         ، ، تقبلت �غلبية الفكرةو#متحانات املفتوح عن 'ل الدروس فيھ فكرة #ضراب الشامل  تطرح بمدينة ا>Eزائر، 

يقت¿�� التفرغ  الذي  مستقبل �مةب ، مZyرتا موقفeا  ©نقطاع عن الدروسمعارضة أقلية  بالرغم من وجود و mذا

  .قصد توفZP إطارات الغد دراسةلل

 تمفتقرر ©جتماع الثا%ي  بحضور تالميذ الثانو4ات الذين 'انوا متحمسPن لفكرة #ضراب العام  5� اليوم املوا� و     

الدراسة بصفة غZP بانقطاع الطلبة عن  القا��� 1956ماي  19نداء  باإلجماع، توج بإصدار #عالن الرس�� عن #ضراب

  .©لتحاق جماعيا بالكفاح املس®À   محدودة و
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بية التاTعة الفروع الطال 'ل فقررت القضية  ن بفر%سازائرP4ا>E لبةاقش الطن 1956ماي  23و  20الفZ³ة املمتدة ما بPن 5� و

  .و#لتحاق بالثورة التحر4ر4ة عن الدروس و ©متحانات محدود ZغP ضرابلالتحاد 5� فر%سا الدخول 5�  إ

  

  :bمة الطلبة ا��زائر��ن a` الثورةمجاالت مسا/ 4

بج�ش التحر4ر الوط�� و7جناحھ السيا��Á ج§~ة التحر4ر  إلتحق طلبة ا>Eامعات والثانو4ات من مختلف التخصصات    

، الصيدلة  الطب ،الكيمياء ، اn;اماة: ، بذلك تدعمت الثورة التحر4ر4ة بطاقات Tشر4ة جديدة 5� اEnالت التالية الوط�� 

  .، التمر4ض ،الكيمياء وغmZPا

�ش التحر4ر كممرضPن وأطباء بالرغم من E< عةTة التا;Ãال À<ش التحر4ر و 5� مصا�مساmمة الطلبة 'انت 5� صفوف ج

اصل ع f يد �طباء تYو4ن متو  من خاللالكثZP 5� مجال الطب العسكري ا�~اء دراس�~م تYونوا 5� امليدان ، �علموا عدم 

الذي 'ون العديد من طلبة الطب  1الطب�ب مصطفى مYا��Á  قوا بج�ش التحر4ر الوط�� من بي�~م�وائل الذين إلتح

��� مسعودي. واملمرضPن بمساعدة أطباء آخرون �صاحب الصوت الثوري  و5� مجال الدعاية و#عالم نجد الشeيد ع

من مدينة الناظور باملغرب الشقيق 1956 د¶سمY16  Zyافحة 5� ائر ا>;رة املا>Eز الذي 'ان يÆث عZy أمواج إذاعة صوت 

   .Tعدما 'انت تÆث سر4ا من شاحنة 5� الZ³اب ا>Eزائري 

mكذا تدعمت الثورة بالعديد من الطاقات الفكر4ة و العلمية من الطالب للعمل معeا 5� صفوف ج�ش التحر4ر و      

م لتنو4ر الرأي العام #عال ضافة إf ميادين أخرى 'الدعاية و إ. ممرضPنوصا%�� قنابل وأطباء و               الوط�� كمجندين

�ش و�من #ستعمار4ة الفر%سية الفر%��� بصفة خاصةالعال�� و E<ما 'ان يرتكب من جرائم من قبل قوات ا f ذا ، عm

لدبلوماسية 5� سياق آخر  نذكر بأن #طارات �وf لو.سطة املناشZPتطوراÇ~ا بوانقل أخبار الثورة ا>Eزائر4ة و  إf جانب 

وتمرسوا ف¦~ا وفق مبادÈ~ا الوطنية  التحقوا بصفوفeالطلبة الذين لّبوا نداء الثورة و ا5� عeد ©ستقالل 'انت من  ا>Eزائر4ة

 .و#%سانية

  ا>�اتمة 

درسا 5� مجال الوطنية والتÉ;ية 5� سÆيل إستقالل  1956ماي  19يمثل إضراب الطلبة املسلمPن ا>EزائرP4ن 5�    

د أو النصر فeذا 5� ا>Eزائر ،أن يZ³ك الطلبة وتالميذ الثانو4ات مقاعد الدراسة 'ي يلتحقوا با>Eبال من أجل #س�شeا

ZP خلف >�m ZPذا ا>;دث البارز 5� تار4خ الثورة التحر4ر4ة مثال يقتدى بھ من قبل طلب�نا اليوم ليYونوا خ. قمة الوطنية 

وفعال مع الوضع الذي تمر بھ البالد بل 'ل دول العالم واملتمثل 5� إن�شار جائحة الYورونا ،أثÆت الطلبة 5� . سلف 

من أجل كسب ا>;رب ا>Eديدة ضد الفZPوس القاتل من خالل مساندmم مختلف جامعات الوطن تحدÊ~م للمخاطر 

�ش �بيض E®م لeة(ودعم;Ãس®;ة الضرور4ة من وسائل التعقيم وا>;ماية 5� بإستغالت عل) عمال ال� ZPم  لتوفeم

ظرف قيا��Á لتمكPن ا>Eزائر من تجاوز mذه الظروف الصعبة وا>�طZPة بأقل �ضرار بذلك تجسدت مقولة خZP خلف 

�ZP سلف<.  

       

  :للمطالعة

 �2006وf، ا>Eزائر،: الطبعةأحالم ومحن ، دار القصبة، .. أحمد طالب #براmي�� ، مذكرات جزائري         
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