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 لظهور الحركة الوطنيةاالرهاصات األولى : األولالمحور 

  :تعريف الحركة الوطنية -1 

الفعل الوطنية اتجاه الواقع  جملة ردودقي العالم،فهي  التحرر اتمصطلح سياسي ارتبط بحرك   

الرفض  ي يلقي بأعبائه على المجتمع الجزائري و بالتالي فهي تمثل كافة أشكالالذ االستعماري

 :و المتمثلة فيلإلستعمار

 المقاومة الشعبية لإلستعمار- 

            (                                                                      م91)العربيين خالل القرن الهجرة خارج الجزائر نحو المشرق أو المغرب - 

 .لمقاومة السياسية بداية القرن العشرينا-

 : بوادر العمل السياسي-2

سياسي لدى الجزائريين منها ظهور عوامل دخلية و أخرى خارجية في بروز الوعي ال ساهمت    

،ظهور الصحافة خاصة الحرة (جمعية التوفيقية،الجمعية الرشيديةنادي صالح باي،ال)النوادي و الجمعيات

بالحركة الجزائرية   منها كجريدة الفاروق و جريدة ذو الفقار،إضافة إلى تأثر الحركة االصالحية

إلى الجزائر،و هذا في إطار المشروع  9191المشرقية و التي تّوجت بزيارة محمد عبده سنة 

 (.الجامعة االسالمية)العام

و اهم مبدأ فيها حق تقرير ( 91)أما الناحية الخارجية فتمثلت في ظهور مبادئ ولسن ال    

وبالتالي قيام الشيوعية ضد ( 9191)الروسية  المصيرللشعوب المستعمرة، وقيام الثورة البلشفية

 .اإلمبريالية الليبرالية،حرب الريف بزعامة عبد الكريم الخطابي بالمغرب األقصى

جميع هذه المواضيع كانت أحاديث الشعب الجزائري و بالتالي ساهمت في ترقية مستواه السياسي، فقد   

     . ت في انتعاشه الثقافي و الفكري،أما العوامل الداخلية فقد ساهمة مستواه السياسيترقي ساهمت في

 كة النخبةحر

لشبان ثريات منا"رفها الشريف بن حبيلس هي فئة الشبان الجزائريين المثقفة ثقافة فرنسية ويع    

م في خريجي المدارس الفرنسية، والذين هم قادرون بأعمالهم أن يكونوا فوق الجماهيرويضعون انفسه

 ".الحقيقيينمرتبة ناشري الحضارة 

مسألة التجنس بالجنسية الفرنسية ومسألة االندماج في الوطن :لقد شغلت النخبة مسألتين هامتين هما   

 ،فقد اعتبروا أن التجنس بالجنسية الفرنسية سلوك سياسي له مكاسب اجتماعية واقتصادية(فرنسا)األم

جتمعهم الذي كفرهم و قاطعهم و قد ،فتجنسوا وتخلوا عن األحوال الشخصية االسالمية، وتحدوا نظرة م

 .انحصرت هذه الفئة في االطباء والمعلمين و المحامين



و أهم مطالب النخبة و التي صنفت بالمعتدلة حق المساواة في التمثيل النيابي،امساواة في   

 هالي،توسيع حق االهالي في انتخاب رؤساء البلديات ،نشر التعليم والثقافة االوروبية بين األالضرائب

 .قصد تطويرهم باإلضافة إلى إلغاء القوانين اإلستثنائية

و على العموم فإن مطالب النخبة لم تكن قوية و ال ثورية انفصالية ولكن كان لها الدور في االنبعاث   

 .السياسي وطرق مسألة حقوق الجزائريين على مستوى فرنسا

 :حركة المحافظين -1  

والمحافظون هم من رجال الدين الذين يسعون للحفاظ على  هي على طرف نقيض مع النخبة     

مقومات الشعب الجزائري،يطالبون بالمساواة في التمثيل النيابي و في بعض الحقوق مع المستوطنين 

 .الفرنسيين،لكنهم يعارضون فكرة التجنيس و االندماج 

فتعني اإلبقاء على  ة ،أما ثقافياو المحافظ سياسيا هو الذي يعادي ويعارض التجنيس و األفكارالغربي    

النظم االسالمية و التعليم العربي و القيم االسالمية،و بالتالي فجماعة المحافظين تمثل جميع الطبقات 

و من زعماء الدين الجزائرية ألنها تشمل المثقفين التقليديين و العلماء أو من المحاربين القدماء 

 .ن للوطنية و افكار الجامعة االسالميةالمرابطين و أهم ميزة لهم أنهم متحمسو

 :وكان برنامجهم بسيط يتمثل في  

 .المساواة في التمثيل النيابي بين الجزائريين و الكولون-9    

 .المساواة في الضرائب و الفوائد في الميزانية-2  

 .الدعوة إلى الجامعة االسالمية-1  

 .معارضة التجنيس و التجنيد االجباري-1  

 .و جميع االجراءات التعسفية اء قانون األهاليإلغ-5  

 استرجاع العمل بالقضاء االسالمي-6  

 .نشر وإصالح وسائل تعليم اللغة العربية-1  

 حرية الهجرة و ال سيما نحو الشرق االدنى-8  

عبد القادر المجاوي،عبد الحليم بن سماية،مولود بن الموهوب،حمدان )وأهم أفراد جماعة المحافظين

 (.يسي،السعيد بن زكري لون

 

 

 



 :(9121-9191)حركة األمير خالد

بعد انتهاء الحرب العالمية االولى ظهرت النخبة من جديد على مستوى األحداث و قد شاركت في      

االنتخابات البلدية التي جرت في العاصمة ،حيث شكلت الجناح المعاند لحركة األمير خالد و كانت نفظة 

 .ج الجزائريين و تجنيسهم بالجنسية الفرنسية و القانون الخاص بهاهي قضية إدما الخالف بنهما

فقد وافقت النخبة التي كانت تمثل االتجاه الليبرالي على تجنيس الجزائريين دون قيد أو شرط ،ورفض   

 :وضع قائمة بمطالبه تتمثل في األمير خالد ذلك ألنه يتعارض و األحوال الشخصية االسالمية،و قد

 .المسلمين في البرلمان الفرنسي بنسبة معادلة لعدد النواب األوروبيين في الجزائر تمثيل -9

 .إلغاء القوانين االستثنائية و االجراءات التعسفية و محاكم الّزجر و الحراسة اإلدارية -2

نفس الواجبات و نفس الحقوق الجارية على الفرنسيين فيما يتعلق بالخدمة العسكرية تطبق على  -1

 زائريينالج

تقلّد الجزائريين جميع المناصب المدنية منها و العسكرية بدون تمييز ما عدا ما تخوله الجدارة و  -1

 .االستخقاق

 .تطبيق القانون المتعلق بالتعليم العام االجباري على األهالي تطبيقا شامال كامال مع حرية التعليم -5

 .حرية الصحافة و الجمعيات -6

 .بالنسبة للدين االسالمي تطبيق فصل الدين عن الدولة -1

 .تطبيق القوانين االجتماعية و العمالية لفائدة الجزائريين -8

إذن التّف الجزائريون حول حركة األمير خالد و ناصروه في االنتخابات،و بالتالي ازداد نشاطه 

و بالمقابل بحثت النخبة عن مخرج من العزلة التي فرضت عليها فقد تركها الشعب .السياسي

لما نفي األمير ( 9121)على مستوى الساحة السياسية إال في سنة ي،و لم تعد إلى الظهور الجزائر

 .خالد من الجزائر إلى فرنسا

نرجع إلى حركة األمير خالد و التي أطلق عليها المؤرخون عّدة أسماء،فمنهم من قال أنه كان ذو    

تحسين وضعية مسلمي  تهدف إلىإصالحية  اتجاه وطني إسالمي وفبهم من قال أنها حركة

 (.حركة اإلصالح)الجزائر

 (9191)و عندما تقدم األميربعريضته إلى الرئيس ولسن األمريكي أثناء انعقاد مؤتمر فرساي    

يطالب فيها بمنح شعب الجزائر المسلم حّق تقرير مصيره بنفسه فهذا يدّل على أن حركته السياسية 

و  كانت في بدايتها ثورية انفصالية استقاللية ،تهدف إلى فصل الجزائر التام عن فرنسا سياسيا

 .عسكريا واقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا

من استبداد المستوطنين فعندما تتحّسن أوضاعهم  كان هدف األمير خالد هو تخليص الجزائريين  

لقد اشتّد الصراع بين .االقتصادية واالجتماعية رّبما يطالبون باالنفصال السياسي عن فرنسا

ئر نّدد فيها عريضة لمجلس والية الجزا االندماجيين و األمير خالد ،و قّدم الدكتور ابن التهامي



كما كتبت إحدى الصحف الفرنسية بأّن األمير يقود .األمير خالدلتي تمّيز حركة ا لعصبية اإلسالميةبا

 .حركة انفصالية واضحة األسس ضد فرنسا

لقد مرت مائة سنة و :"لكن رّد االميرعلى هذه االتهامات  كان توجيهه لنداء إلى الجزائريين جاء فيه 

مطالبنا مجدية و  كونتالمسلمون ينتظرون ساعة ازدهارهم و االعتراف بحقوقهم،لنّتحد من أجل أن 

  ".لكي ننتصر

نشاطا ملحوظا لألمير حيث أّّسس ( 9122)ورغم مضا يقات االدارة االستعمارية ،فقد شهدت سنة   

كان هدفها استقراء الوسائل التي تمكن الجزائريين من الدفاع عن حقوقهم  ،جمعية األخوة الجزائرية

إن األمير جعل يطوف البالد و يلقي المحاضرات و و من تحسين حالهم ماديا و سياسيا و ثقافيا، ثم 

الخطب السياسية، حيث ركز فيها على المسائل السياسية و المسائل االقتصادية مثل المطالبة 

بمشاركة المسلمين الجزائريين في استغالل األراضي التي يسيطر عليها المستوطنون و ذلك بصفة 

 .يدية في المناطق النائيةعادلة، و اصالح القرى و مد خطوط السكك الحد

و عندما لم تستجب االدارة االستعمارية لمطالبه، بدأ يهاجمها عن طريق جريدته اإلقدام، فتصدى له 

المستوطنون من خالل صحفهم، وبعد صراع مرير توقفت جريدته اإلقدام عن الصدور ثم نفي من 

إثارة الجزائريين على االدارة بتهمة معاداته للحكومة الفرنسية و  9121الجزائر في شهر جوان 

 .االستعمارية

وأثناء إقامته في االسكندرية اتصل األمير خالد بالمهاجرين المغاربة، و كان يتابع تطورات أحداث 

بدأ  9121وعند عودته إلى فرنسا سنة . المغرب العربي خاصة ثورة عبد الكريم الخطابي في الريف

مرات الصحفية و يلقي المحاضرات، فتوج نشاطه فيما بعد يتصل بالعمال الجزائريين و يعقد المؤت

بتأسيس نجم شمال افريقيا الذي اختير رئيسا شرفيا له، و بقي األمير خالد يدافع عن االسالم و 

 .9116المسلمين إلى أن وافته المنية بدمشق سنة 

 التيارات المؤسسة للحركة الوطنيةالنهضة و : المحور الثاني

هناك ظروف استجدت على مستوى الساحة الداخلية و الدولية ساهمت في زيادة الوعي السياسي     

و ظهور ما سمي باألحزاب ( 9111-9191)في الجزائر في الفترة مابين الحربين العالميتين 

ية السياسية أهمها تفتح الذهنية الوطنية الجزائرية و استعادة الثقة بالنفس و تطور الرؤية السياس

بالمشاركة في الحرب العالمية األولى و ت قديم الوعود من طرف المسؤولين الفرنسيين بإصالح 

 .وضعية المجتمع الجزائري

 :فكان من آثار الحرب العالمية األولى    

 ــ اإلطالع على الوضع السياسي و الفكري في الخارج

 لفترة بفرنسا ــ التأثر باالفكار الليبرالية التي كانت نشيطة خالل هذه ا



ــ تسنى للعمال و الجنود الجزائريين من خالل مشاركتهم في الحرب العالمية االطالع على 

 أخبار المشرق العربي الثورية

 :أما على المستوى الخارجي    

 ــ تحرير منطقة البلقان و استقالل بولونيا و تشيكوسلوفاكيا 

 ــ قيام الثورة الشيوعية في روسيا 

 عصبة األمم ــ تأسيس

 ــ ثورة عبد الكريم الخطابي بالريف المغربي

إذن هذه التحوالت الطارئة بعد الحرب العالمية األولى سيكون لها أثرا بالغا في تاريخ النهضة    

الوطنية الجزائرية، فقد تراجعت القيادة التقليدية، و انبعثت الحركة الوطنية في شكلها الحديث و 

 . مل السياسي تماشيا مع المرحلة الجديدةاعتمدت على وسائل الع

و مالبثت فكرة االستقالل و الثورة أن وجدت في الهجرة الجزائرية بفرنسا تربة خصبة لنموها    

 .و تطورها

كانت العاصمة الفرنسية قبلة األحرار من أوروبا الشرقية ومن المستعمرات اآلسيوية و    

يدعم الحركات التحررية في هذه المستعمرات، ( الشيوعية)االفريقية، فكان نداء األممية الثالة 

كان المكتب التنفيذي الشيوعي يولي اهتماما بالجزائر و المغرب العربي عامة، فقد وجه إثر 

ــ : نداء لتحرير تونس و الجزائر و أوصى في اجتماعه بإلحاح بـ 9122اجتماعه في ماي 

 تأسيس حزب وطني ثوري بالجزائر

 م مماثل للمغاربة بفرنسا ــ تأسيس تنظي

ديسمبر  1مثل هذه النداءات و التشجيعات مالبثت أن وجدت أثرها في الئحة صدرت في    

االقتراع العام لجميع األهالي "عن مؤتمر العمال المغاربة لناحية باريس تطالب بحق  9121

 "حتاللأسوة بالمواطنين الفرنسيين، باعتباره أحد المفاتيح السلمية على نظام اال

وكانت لجنة المستعمرات التابعة للحزب الشيوعي الفرنسي قد حاولت ترجمة نداءات مكتب    

بالسعي لتنظيم  -أحد نشطائها الجزائريين –األممية، و في هذا االطار كلفت عبد القادر حاج علي 

 .العمال المهاجرين من المغرب العربي بكيفية أو بأخرى

بمهاجر جزائري هاجر حديثا إلى فرنسا متميز  9121أكتوبر و قد اتصل لهذا الغرض في    

بالعمل على جر المغرب العربي إلى فلك "بحماسه و خطابه يدعى مصالي الحاج لينصحه 

 ".األممية الثالثة كوسيلة وحيدة النقاذ شعوبه من قبضة االمبريالية

 ".نجم شمال افريقيا"و قد أثمر ذلك بميالد حركة    

 :إفريقيا تأسيس نجم شمال -9

، و النجم (نجم الشمال االفريقي)كانت الهجرة الجزائرية هي أول من أسس حركة وطنية تحت اسم    

جمعية لمسلمي المغرب و الجزائر و تونس، تأسست في باريس طبقا للقوانين اللمصادق عليها في 



ون األساسي  الى ، وتهدف حسب ماينص عيه القان9126جوان  29االجتماع العام المنعقد يوم األحد 

 . تدريب مسلمي الشمال االفريقي على الحياة في فرنسا و التنديد بجميع المظالم أمام الرأي العام الدولي

و قد قررت منذ تأسيسها توحيد العمل مع كامل منظمات الطبقة الشغيلة و الفالحية و الشعوب    

 .المضطهدة

معية و تكون مسؤولة أمام المؤتمر السنوي، و ، تدير الج(عضو 25)و تأسست لجنة مركزية تظم    

لجنة تنفيذ صادرة عن اللجنة المركزية تجتمع بصفة مستمرة و تجمع اللجنة المركزية كلما اقتضت 

 .الضرورة

فالمؤتمر السنوي بمشاركة جميع فروعه له السلطة التامة فيها يخص مبادئ الجمعية و التوجيه    

 .و تعيين اللجنة المركزية للجمعية السياسي لها،

 :وتستلهم الجمعية خطها االساسي من المبدأ التالي   

إن مسلمي الشمال االفريقي ال يقومون بواجباتهم فقط، بل بأكثر من واجباتهم، و لهذا فإنهم يطالبون "

 ".بكامل حقوقهم

 :و مطالبهم تتلخص في أحد عشر نقطة   

 مع جميع توابعه ــ إلغاء قانون األندجينا

ــ حق االنتخاب و الترشيح في جميع المجالس و من بينها البرلمان الفرنسي بنفس الحق الذي يتمتع به 

 .المواطن الفرنسي

ــ إلغاء تام و عام لجميع القوانين االستثنائية و المحاكم الزجرية و المجالس الجنائية، و المراقبة االدارية، 

 .ن العامةو ذلك بالرجوع الى القواني

 .ــ نفس التكاليف و نفس الحقوق كالفرنسيين فيما يخص التجنيد

ــ توصل المسلمين الجزائريين لجميع الرتب المدنية و العسكرية من دون تمييز سوى الكفاءة و المهارة 

 .الشخصية

 .ــ التطبيق التام لقانون التعليم االجباري مع حرية التعليم لجميع االهالي

 .فة و الجمعياتــ حرية الصحا

 .ــ تطبيق قانون فصل الدين عن الحكومة فيما يخص الدين االسالمي

 .ــ تطبيق القوانين االجتماعية و العمالية على االهالي

 .ــ الحرية التامة للعمال االهالي بالتنقل في فرنسا أو الى الخارج من غير إجراءات أخرى

 .على األهالي مثل غيرهم من المواطنين الفرنسيين ــ يجب تطبيق قوانين العفو الماضية و الحاضرة



 :مؤتمر بروكسل ضد االستعمار 

، وحضره ممثالن باسم نجم الشمال االفريقي، مصالي الحاج عن 9121براير   95-99انعقد مابين 

قدم األول مطالب الجزائر و مطالب المغرب، وقدم الثاني  .الجزائر، و الشاذلي خير هللا عن تونس

 .تونس مطالب

فكان خطاب مصالي حول تعسف االمبريالية الفرنسية في الجزائر، وتلبية المطالب االساسية    

 .للجزائريين و أهمها مطلب االستقالل و السيادة الجزائرية و المطالب المستعجلة

ويعتبر مؤتمر بروكسل فريد في تاريخ االنسانية حيث و ألول مرة يجتمع الضعفاء للتنديد   

 ".هوشيمنه"و " سوكارنو"و " نهرو"باألقوياء، كما ضم شخصيات هامة أمثال 

نص التقرير  9121مارس  99الصادرة بالجزائر بتاريخ " الكفاح االجتماعي"و قد نشرت جريدة    

 .ضد االستعمار و نعم الستقالل الجزائر: و تحت شعار" يقضة العبيد"الخاص بالجزائر و عنوانه 

إننا ننشر هنا بيان نجم الشمال االفريقي في مؤتمر بروكسل ضد : "جريدة على المقالو قد علقت ال   

االستعمار و االمبريالية و نحيي بنشرنا لهذه الوثيقة لمنظمة غير شيوعية يقظة الشعب الجزائري 

 ".الذي يجد دائما الحزب بجانبه في كفاحه ضد االمبرياليةو للحصول على استقالله

ل  االفريقي الممثل لمصالح الجماهيثر العمالية لسكان الشمال االفريقي يطالب إن نجم الشما   

 :للجزائريين بتحقيق المطالب اآلتية، و تطلب من المؤتمر أن يتبناها

 .ــ استقالل الجزائر

 .ــ جالء قوات االحتالل الفرنسية

 .ــ تأسيس جيش وطني

، (عمالء االمبريالية و هم الكولون)الكبيرة التي استولى عليها االقطاعيون  ــ حجز األمالك الفالحية

 .الخاصة، و ارجاع األراضي المحجوزة إلى الفالحين الذين سلبت منهم و الجمعيات الرأسمالية

 .ــ احترام األمالك الصغيرة و المتوسطة

 .الى الحكومة الجزائرية ــ ارجاع االراضي و الغابات التي استولت عليها الحكومة الفرنسية

 .ــ االلغاء الفوري لقانون األندجينا و القوانين االستثنائية

 .ــ العفو لمن لهم في السجون أو تحت االقامة االجبارية أو المبعدون

 .ــ حخرية الصحافة و الجمعيات و االجتماعات

 .ي في الجزائرــ التمتع بالحقوق السياسية و النقابية المعادلة لما يتمتع به الفرنس

 .ــ تحويل المجلس المالي المنتخب بأقلية إلى برلمان جزائري منتخب باالقتراع العام



 .ــ انتخاب المجالس البلدية و العمالية باالقتراع العام

 .ــ التمتع بحق التعليم في جميع المراحل

 .ــ انشاء مدارس للعربية

 .ــ تطبيق القوانين االجتماعية

 .فالحين بقروض واسعةــ إعانة صغار ال

و هذه المطالب ال يمكن أن تتحقق إال إذا توصل الجزائريون إلى الوعي بحقوقهم و بقوتهم لفرضها   

 ".باتحادهم و التفافهم حول منظماتهم"على الحكومة الفرنسية و ذلك 

اما في ، فمن الناحية االيديولوجية لم تكن األمور واضحة تم"نجم شمال افريقيا"رغم قوة حزب    

أذهان بعض العناصر المؤسسة التي كانت تتساءل حول طبيعة الحركة و عالقتها بالحزب الشيوعي 

الفرنسي، و مجال إشعاعها و ما إذا كانت حالها بفرنسا هي نفسها بالجزائر و هذا يدل على أن 

معية خاصة نحن ج": فبخصوص طبيعة الحركة يقول الحاج علي عبد القادر ".البداية لم تكن سهلة

 ."بالمسلمين و لسنا شيوعيين

و " منظمة ثورية وطنية": بينما يبرز المناضل حسن يسعد الجانب السياسي إذ يؤكد أن النجم   

النجم إطار لجميع الفئات االجتماعية المؤمنة ":موضحا" سيلور"يتدخل ممثل الحزب الشيوعي

 ."باالستقالل

وحول عالقة النجم بالحزب الشيوعي فقد كان سوء التفاهم واقعا بين الشيوعيين و الوطنيين،    

 .والجدل حول كلمة االستقالل لم يكن سوى مؤشرعن طالق حتمي وشيك بين الطرفين

أن مناقشاته مع ": و يحدثنا مصالي عن منطلق سوء التفاهم و ما يترتب عليه من خالف فيقول   

ئما بمنظار المناضل الشيوعي شفت أنه لم يكن يرى األشياء مثل رؤيته التي تحكم داالحاج علي ك

 ."فقط

، كشف عن أغلبية وطنية 9121جانفي  19إذن كانت بداية االفتراق في اجتماع لقيادة النجم بتاريخ 

 . تعلن تمسكها الواضح بمطلب استقالل الجزائر

رابطة مالحظة االضطهاد "وما لبث هذا االتجاه أن تأكد بقوة في فبراير الموالي خالل مؤتمر    

 .المنعقد ببروكسل و قد سبق ذكره " االستعماري

تخلى الحزب الشيوعي الفرنسي عن النجم بعد أن اشتكى مثله وأن معظم  9121و في خريف    

 ".لنزعة الوطنيةتغلب عليها ا"العناصر التي كانت على صلة بهم 



بادر مصالي الحاج و رفاقه بوضع قانون أساسي للنجم، أصبح منطلقا  9128و في فبراير    

لنشاطهم المستقل و إشعاعهم بين العمال المهاجرين، بعد أن ضمنوها فكرة االستقالل بكل وضوح، 

 .إليهاالذي لم يشر ( 9126جويلية )عكس القانون األساسي األول 

يشكل نجم شمال افريقيا ظاهرة فريدة في تاريخ : "الباحثين التونسيين على الحزب و يثني أحد   

مبادرة العمال باحتالل مواقع الريادة السياسية و النجاح في التوفيق بين الوطنية و : العالم العربي

 ".االهداف االجتماعية للثورة

أن شرف الدفاع ":ل مصالي الحاجو عن بداية التبني االجتماعي للرسالة التاريخية للحزب، يقو   

 ."عن الوطن يعود إلى العمال و الفالحين و الطبقات الفقيرة في مجتمعنا

 :ويلخص منهج النجم في نقتين أساسيتين   

 .االستقالل كهدف رئيسي: األولى

 .االعتماد على الشعب باعتباره القوة الضاربة الحقيقية للحزب: الثانية

 : األساسية لهذا الحزب في ثاللث نقاط و يحدد مصالي المميزات   

 .ــ حزب فريد من نوعه حزب وطني بقيادة جزائريين عرب مسلمين

 .ــ حزب يأخذ ماضينا التاريخي و حضارتنا بعين االعتبار

 .ــ حزب يستمد قوته من مبادئ االسالم دون تعصب

مهيمنة بكلمات مثل ال (أندجين" )األهالي"وانطالقا من هذه االيديولوجية، استبدلت كلمة    

تقال باعتزاز " جزائري"وأصبحت كلمة " األمة الجزائرية"، "الشعب الجزائري"، "جزائريون"

 :على محاور ثالثة أساسية" النجم"وترتكز فكرة  ".عربي مسلم"ووضوح، وكذلك كلمة 

 .حزب ثوري، شعب جاهز الحتضان الثورة، أداة ثورية العطاء شرارة االندالع

مطلع الثالثينات، كان التحسيس و التنظيم يسيران جنب الى جنب، اعتمادا على فكرة  وفي   

أهم وسيلة للدعوة رغم تواضعها، فضال عن االتصال " االمة"االستقالل باألساس، و كانت صحيفة 

 .المباشر بالجزائريين في المقاهي و مراكز اإليواء و الفنادق البائسة

من "و في النجم في مطلع الثالثينات أننا في وضعية العمل أوال عض" راجف بلقاسم"وقد عبر    

على إعادة الجزائر إلى ": ، قبل العمل في مرحلة الحقة" أجل إعادة الجزائريين إلى الجزائر

 ."الجزائريين

بفرنسا تكوين شبكة  "النجم"و بفضل اصرار و مثابرة الرواد الوطنيين داخل الحزب استطاع    

 .9119تتألف مما يزيد عن أربعة آالف مناضل سنة 



ماي اجتماعا عاما أسفر عن  28منعطفا حاسما في مسيرة النجم، فقد عقد في  9111وشهدت سنة    

قانون أساسي جديد، تنص مادته الثانية على أن هدف الجمعية األساسي هو الكفاح في سبيل 

 .ووحدة شمال إفريقيا( المغربالجزائر، تونس، )لثالثة االستقالل التام لألقطار ا

 :من أبرز محاوره" الفرع الجزائري"وأعرب بالمناسبة برنامجا خاصا بـ    

 .ــ تأسيس حكم وطني

 .ــ استقالل الجزائر

 .ــ تكوين يش وطني

انتباه قادته  تمثيل الجزائريين في البرلمان الفرنسي بعد"وتخلى النجم في توجهه الجديد عن مطلب    

 ".االستقالل التام"إلى تعارض هذا المطلب مع فكرة 

 :فيدرالية المنتخبين المسلمين-2   

م، فبعد نفي االمير خالد وخروجه من الجزائر، وجد النواب المجال  9121تأسست في سنة   

ل و فرحات و أبرز أعضاء النخبة في مرحلة الثالثينات بن جلو .السياسي مهيأ لظهورهم من جديد

 .عباس 

و قد تعلقت النخبة في هذه المرحلة بأذيال مشروع فيوليت و التفت حولح مكرسة مبدأ التجنيس و    

أن هذه النخبة و جماعة النواب لم تستطع أن تكون رئيا عاما في البالد :ذكر سعد هللا حيث .المساواة 

سكة مثل ل افريقيا ، أو حتى جمعية متما، ألنها لم تستطع أن ترتقي الى حزب وطني مثل نجم شما

بالتالي فهي خالل الثالثينيات تيار عام ليس له تنظيم قوي يعتمد عليه و  جمعية العلماء المسلمين، و

 .ال صوت زعيم ينطق باسمه 

و أخطر شيء كان يواجه هذه الجماعة هو الضياع و الخضوع للتاثرات الخارجية و من ثمة    

 .سالحالمبادرة السياسية فقدان 

بأن احتفال فرنسا المئوي كان  9119سنة " أحمد كسوس"و الدليل ما قاله أحد أعضاء الفيدرالية    

بأن  جيلنا فرنسي فكريا، رغم أنه "مهينا ، ولكنه لم يقترح الثورة وال المناداة باالستقالل،بل اعترف

يتصور أي شكل سياسي في الشكل الذي تمثله يحتفظ بدينه و لغته و عاداته ، و مع ذلك فانه ال 

 ".فرنسا

بأن خالص الجزائر سيكون ": 9119وقد نبههم أحد الكتاب الفرنسيين، و هو السيد كوزون سنة    

 .ومع ذلك لم يعملوا برأيه" في اتخاذ النخبة مع الجماهير



إن النخبة التي تعلقت بفرنسا حضاريا تعلقا كبيرا خالل الثالثينيات رفضت االعتراف بوجود أمة    

جزائرية، فبن جلول نفى أن تكون هناك وطنية جزائرية، و كل ماهنالك في رأيه هو الوطنية 

 .الفرنسية

فرنسا هي " أما فرحات عباس فقد أعلن رأيه بأكثر وضوح و صراحة عندما كتب مقالة بعنوان   

إن الوطنية عاطفة تدفع شعبا من الشعوب إلى " :، و خاللها أنكر وجود وطن جزائري قائال"أنا

العيش معا داخل حدود معينة و هي التي أدت إلى قيام سلسلة األمم الحاضرة، ولو أني اكتشفت 

 ...."وجود أمة جزائرية لكنت وطنيا

أن النشاط السياسي ليس هو : "لى لسان فرحات عباسو الخالصة بالنسبة لفكر النخبة كما جاء ع   

بالضرورة استعادة السلطة بالقوة، بل إنه في نظره النضال من أجل تحسين و تنظيم العالقات 

 ".االنسانية

إذن فكرة الثورة و االستقالل  غير مطروحتين على مستوى برنامج فيدرالية النواب و بالتالي فهم    

 (.نجم شمال افريقيا)الوطنيين يقفون على طرف نقيض مع 

 (:التيار اإلصالحي):جمعية العلماء المسلمين الجزائريين-3

عالما من جميع أنحاء القطر الجزائري بنادي الترقي  12ث اجتمع ، حي 9119ماي  5تأسست في    

على  و الذي كان يحوز "عمر اسماعيل"بالعاصمة تلبية لنداء الجمعية التأسيسية التي ترأسها السيد 

 .ثقة االدارة االستعمارية، و ذلك لوضع القانون األساسي للجمعية

 :وقد أسفر االجتماع على تعيين   

 ــ عبد الحميد ابن باديس رئيسا

 ــ البشير االبراهيمي نائب الرئيس

 ــ العمودي األمين كاتب عام أول

 ــ الطيب العقبي كاتب عام ثان

 ــ مبارك الميلي أمين المال 

 ــ إبراهيم بيوض نائب أمين المال

 ــ المولود الحافظي مستشار

 ــ الطيب المهاجي مستشار

 ــ موالي بن شريف مستشار

 ــ السعيد اليجري مستشار



 ــ عبد القادر القاسمي مستشار

 ــ الفضيل الورثالني مستشار 

 : 9119وبالنسبة ألهداف الجمعية، فقد جاء في صفحات الشهاب في فيفري    

هدفها إسداء النصائح الدينية للعموم بعد تمحيصها و إجماعهم عليها و تأديب كل من شذ عنهم ممن "

 ".يمتهن مهنتهم الشريفة

إضافة إلى محاربة اآلفات االجتماعية مما ينكره العقل و الدين، ولم الشمل و توحيد األمة و    

 .إرشادها لما ينفعها في دينها و دنياها

أن هذه الجمعية قد وجدت لخدمة االسالم و بث علومه، و رد الشبه عنه، و :"ويرى العربي التبسي   

 ".نشر فضائله، و تقف في وجه االلزردات و الوعدات

هذه الجمعية تسعى للرقي و األخوة : " 9111كما جاء في بيان الجمعية الذي نشر في الشهاب سنة   

دائرة الدولة و القوانين الفرنسية و تريد ترقية المسلمين  على أساس االسالم، و القومية في

 ".الجزائريين في أخالقهم و أعمالهم شخصيا و اجتماعيا ليكونوا عضوا حيا عامال صالحا للتعاون

إذن فهي تسعى إجماال إلى المحافظة على المقومات الثقافية و الحضارية العربية االسالمية    

لي فقد وقفت ضد التجنيس و االندماج و عملت على إحياء اللغة العربية و للمجتمع الجزائري، و بالتا

بعث التاريخ العربي االسالمي و الجزائر جزء منه و بالتالي فعملها في الطابع العام يهدف الى 

 .استقالل الجزائر عن فرنسا

 :الحزب الشيوعي الجزائري -1

وساط االوروبية بعد الحرب العالمية األولى، بدأت األفكار الشيوعية تنتشر في الجزائر بين األ   

" اإلتحاد الثقافي للعمال الجزائريين"عند إنشاء  9192لكن أصوله األولى في الجزائر تعود إلى سنة 

 :الذي يهدف إلى

 .ــ توحيد العمال الجزائريين

 .ــ الدفاع عن المصالح المشتركة

 .يع القانونية و المجالس االنتخابيةــ دراسة المسائل االقتصادية و السياسية و المشار

 .ــ الدفاع عن مصالحهم و عن حقوق العمال

 .ــ العمل على ازدهار العمال بغض النظر عن أصلهم و جنسهم

بعد " الحزب الشيوعي الفرنسي"وقد تأثر هذا االتحاد باألفكار الماركسية، ثم انخرط أعضاؤه في    

ترة كان الحزب الشيوعي  في الجزائر مكونا من ثالثة اتحادات الحر العالمية األولى، و خالل تلك الف

و قد تبنت هذه ( partie socialiste algerien" )الحزب االشتراكي الجزئري"سميت باالتحاد 



من شروط العضوية في األمميةالشيوعية الثالثة التي كانو أعضاء ( 98و  96)االتحادات الشرطين 

، و يلزم هذان الشرطان العضو 9129في ديسمبر ( tour" )تور"فيها خالل انعقاد مؤتمر مدينة 

بمساندة كل حركة مناهضة في المستعمرات و المناداة بابعاد االمبريالية عن هذه المستعمرات، 

باالضافة الى ذلك ترى أن حرية البروليتارري األهلي في شمال افريقيا ال يمكن أن تكون إال ثمرة 

أن أحسن وسيلة إلعانة حركات التحرر في مستعمرة شمال افريقيا  ثورة ضد السلطة الحاكمة، و

كما . أجل أن يرشح الحزب الشيوعيليس معناه التخلي عن المستعمرة، بل يجب البقاء و العمل من 

 .يجب مضاعفة دعاية المشاركة في المنظمات النقابيةو التعاونية

وعيين الذين كان أغلبهم فرنسيون و الحكومة و قد استغل شيوعيو الجزائر الصراع الدائر بين الشي   

في الريف المغربي، وأسسوا " عبد الكريم الخطابي"الفرنسية بسبب تأييدالحزب الشيوعي لثورة 

من جديد، حيث تم وضعها  9125، ليعاد تنظيمها سنة 9121سنة " فدرالية الشيوعية الجزائرية"

لمعادية لالستعمار خاصة بعد التطور الذي عرفته على نفس خط المقررات األممية العالمية الثالثة ا

نداء األممية " بلعباس"هذه الفدرالية في نظرتها الستقالل الجزائر، حيث رفض فرعها في مدينة 

الثالثة القاضي بالعمل على إخراج المستعمرين من المستعمرات، و ادعوا أن الوسيلة الفضلى 

ستعمرة، بل بالعمل من أجل الحزب الشيوعي و لمساندة الحركات االستقاللية ليس بترك الم

كذلك رفض مضاعفة الدعوة لالشتراك في العمل النقابي و في الشيوعية و في العمل التعاوني، 

القاضي بتحرير الجزائر و  9122ماي  29هؤالء الشيوعيون نداء األممية الشيوعية الموجه في 

، و ل الجزائريو المناصرون 9121العالمية عام تونس، األمر الذي أدانه المؤتمر الدولي للشيوعية 

سنة حيث عجز  95طيلة " الحزب الشيوعي الفرنسي"للمبادئ الشيوعية يناضلون تحت ظل 

الحزب الشيوعي "الكومنترون عن خلق حزب شيوعي جزائري و ترك تمثيل الجزائريين في أيدي 

الجزائر قطعة "ة االستعمارية بأن التخلص من القناع، و الذي بدوره لم يستطع مناضلوه "الفرنسي

الحزب "و خالفا للمبادئ الشيوعية المنادية باستقالل المستعمرات فإن . و جزء مكمل لها" فرنسية

رأى أن استقالل الجزائر مرهو باستقالل فرنسا من أيدي البرجوازية، و ذلك " الشيوعي الفرنسي

إن تحرير الجزائر سيبقى :"الذي يقول 9191نة بناء على ما جاء في بيان الحركة العالمية الثالثة س

 ".متوقفا على تحرير فرنسا

و إن " الحزب الشيوعي الفرنسي"لم يكن بإمكان شيوعي الجزائر تحقيق جزأرتهم ببساطة عن    

، و ظلت المحاوالت 9112كانت الفكرة قد راودت شيوعيي فرنسا خالل مؤتمر باريس بتاريخ ماي 

استطاع الحزب أن يضع له برنامجا  9111ق حزب مستقل، ففي سنة و االنشطة المختلف لخل

يتضمن سبع محاور اهتمت في مجملها بالمسائل السياسية و العسكرية و االقتصادية و االجتماعية و 

 : الثقافية، و مما جاء فيها

 .ــ ضد االضطهاد االمبريالي



 .ــ المطالبة بإلغاء قانون األندجينا

 .ق السياسية و النقابيةــ المساواة في الحقو

 .ــ فصل الدين عن الدولة

 .ــ حرية الصحافة و الهجرة

 .ــ رفض الحرب االمبريالية و الفاشية

 .ــ المطالبة بحل المنظمات الفاشية

ــ الدفاع عن االتحاد السوفياتي الذي هو موطن كل العمال المضطهدين، والدفاع عن الصين 

 .السوفياتية

ــ الدفاع عن مطالب العمال خاصة ما يتعلق بتخفيض أجور المرتبات والنظام التقاعدي، و الدعوة 

 .لرفعها مقابل ثماني ساعات عمل

 .ــ الدفاع عن الفالح و العامل و الخماس

 .ــ الدعوة إلى توقيف نزع االمالك و الحجز و إلغاء الضرائب و الديون و رسوم البيع

 .لحرف و صغار التجارــ الدفاع عن أصحاب ا

 .ــ بالنسبة للشباب، رفض تجنيدهم لمدة سنتين و المطالبة بتعليمهم

ــ بالنسبة للنساء المطالبة بمساواتهن في الحقوق السياسية و المدنية و ضمان مساواتهن في العمل و 

مان األجر، و المطالبة بمنحهن عطلة األمومة مدة شهرين قبل الوضع و ثالثة أشهر بعده، و ض

 .المتابعة و العالج لهن

و يبدو أن هذه المطالب هي مشتقة عن برنامج األممية الشيوعية، تم التركيز فيها على الطبقة    

، و تجنبوا في مطالبهم السياسية مسألة االستقالل، رغم أن من مبادئ (العمال و الفالحين)الكادحة 

 .الشيوعية التمرد و الثورة على االمبريالية

 :تمر االسالميالمؤ -5

بالملعب البلدي بالجزائر  9116جوان  1يعتبر أول تجمع من نوعه في الجزائر، انعقد المؤتمر في    

 .العاصمة

حيث دعا إلى تجمع سياسي لجميع  تنسب فكرة الدعوة الى المؤتمر الى الشيخ عبد الحميد ابن باديس،   

األحزاب السياسية في إطار جبهة وطنية موحدة لوضع قائمة من المطالب التي يطلبها الجزائريون من 

 .9116فرنسا، و كان تاريخ هذه الدعوة هو يناير 



و و انطلقت الدعوة الى المؤتمر من قسنطينة، من جهة ابن باديس باعتباره رئيسا لجمعية العلماء،    

 .محمد الصالح بن جلول رئيسا لكتلة النواب بها

و أهم ماجاء فيه وهو منح الجنسية " فيوليت"الجميع هي مشروع وكانت النقطة التي التف حولها    

الفرنسية لبعض المثقفين الجزائريين بدون التخلي عن أحوالهم الشخصية، و احترام حقوق الجزائريين 

 .نصوصه اآلخرين في العيش بروح القرآن و

، و عن العلماء (محمد الصالح بن جلول، فرحات عباس)وخطب خالل المؤتمر مجموعة من النواب    

 (.ابن باديس، االبراهيمي ، العقبي)

إذن شاركت في المؤتمر كل التيارات السياسية و االجتماعية من أقصى اليمين من أقصى اليمين إلى    

، باستثناء النجم الذي ال يزال في فرنسا (، الشيوعيون، الرابطونالنواب، العلماء، الشبان)أقصى اليسار 

 .مقرا و نشاطا

و قد جمع المؤتمر كثرا من المتناقضات ليست على مستوى التخطيط فقط و لكن في االهداف    

 .االستراتيجية أيضا

مطالب فجماعة النواب و النخبةكان يهمها تطبيق مشروع فيوليت الذي وضع من أجلهم و كانت    

العلماءمنحصرة في تحرير الدين االسالمي من سيطرة االدارة االستعمارية و تعميم التعليم  العربي الحر 

أما الشيوعيون واالشتراكيون فكان يهمهم بالدرجة األولى جمع . بواسطة أبناء الشعب الجزائري أنفسهم

ا والتي جعلت من شعاراتها محاربة قوى الشعب الجزائري وراء الجبهة الشعبية التي كانوا مشتركين فيه

 .الظلم و االضطهاد في المستعمرات

لذلك كانت صياغة قائمة موحدة من المطالب أمرا عسيرا يقتضي تناسي كثير من الخالفات، و تقديم    

 .كثير من التنازالت

در وكانت بوا)وال تعبر بحماس سياسي على هذا التجمع  ولهذا جاءت مطالب المؤتمر متواضعة   

 (.فشله

 :وأهم مطالب المؤتمر مايلي   

 .ــ الغاء سائر القوانيناالستثنائية التي ال تنطبق إال على المسلمين

ــ الحاق الجزائر بفرنسا رأسا، و إلغاء الوالية العامة الجزائرية، ومجلس النيابات المالية، و نظام 

 .البلديات المختلطة

االسالمية، مع إصالح هيأة المحاكم الشرعية بروح حقيقية مطابقة ــ المحافظة على الحالة الشخصية 

 .لروح الشرع االسالمي

 (.عن الدولة الفررنسية)ــ فصل الدين عن الدولة بصفة تامة 



 .ــ إرجاع سائر المعاهد الدينية إلى الجامعة االسالمية

ينية مؤسسة تأسيسا ــ إرجاع أموال االوقاف لجماعة المسلمين لتتصرف فيها بواسطة جمعيات د

 .صحيحا

ــ إلغاء كل ماتخذ ضد اللغة العربية، والغاء اعتبارها لغة اجنبية و الحرية التامة في تعليمها، و حرية 

 .القول للصحافة العربية

 .ــ جعل التعليم مشتركا بين المسلمين و االوروبيين

 .ــ الزيادة في معاهد الصحة من مستشفيات و مستوصفات

 .تكوين جمعيات فالحية تعاونية، و مراكز لتعليم الفالحين: ت االقتصاديةــ االصالحا

 .ــ توزيع االراضي الشاسعة البور على صغار الفالحين و العمال الجزائريين

 .ــ توقيف عملية مصادرة اراضي الجزائريين

المطالب الى  لرفع( من الشبان 1من العلماء،  1من النواب،  99)وقد تكون وفد من ستة عشر عضوا    

، و يقوم الوفد بجولة في القطر الجزائري بعد 9116جويلية  29موعد السفر في حكومة باريس، و تقرر 

 .عودته من فرنسا لتنوير الرأي العام و اطالع الشعب الجزائري على النتائج

وغيرهم، " جول موش"و "موريس فيوليت"و " ليون بلوم"وقد استقبل الوفد في باريس رئيس الوزراء    

 .و قد عبر ابن جلول رئيس الوفد على ثقة الجزائر في الجبهة الشعبية و حكومتها

على الوفد، إال أن مطالب المؤتمر بقيت " ليون بلوم"ورغم الكلمات الحماسية و العاطفية التي رد بها    

 .ةحبر على ورق و لم تطبق من طرف السلطات االستعمارية و ال حتى من فرنسا الديمقراطي

 :حزب الشعب الجزائري -6

والذي " االتحاد الوطني لمسلميشمال افريقيا"بعد االفراج عن مصالي الحاج، ظهر النجم باسم ديد و هو 

و " جمعية أحباب األمة"حل من طرف االدارة االستعمارية، مع ذلك استأنف النجم نشاطه تحت اسم 

 .كانت آخر تسمية له

حزب "هو  9111مارس  99الفرنسية بتاريخ " نانشير"ليتم تشكيل حزب سياسي جديد في مدينة    

 .والذي سينتقل نشاطه إلى الجزائر في شهر جوان من نفس السنة" الشعب الجزائري

لقد تزامن انعقاد المؤتمر االسالمي مع وجود مصالي الحاج بالعاصمة و لحرص المنظمين للمؤتمر    

ون كل االتجاهات ممثلة جعله ذلك يحصل على حق مخاطبة الشعب الجزائري، فألقى مصالي على أن تك

 .خطبته العامة التي تعتبر وثيقة تاريخية من وثائق السياسة الجزائرية المعاصرة



 92و افتتح محاضرته باللغة العربية و عبر عن حماسه بالعودة الى ارض الوطن بعد غربة استمرت    

 .ألف عامل شمال افريقي باسم حزب النجم 299لغ الحاضرين تحيات سنة، و أنه يب

الى  (مطالب المؤتمر)إن هذه الخطبة التي حول فيها مصالي الحاج أنظار الحاضرين من االعتدال    

التطرف ومن الرضى بالقليل الى المطالبة بالكثير و من الدعوة الى المساواة عن طريق االندماج الى نقد 

 .االحتالل و الدعوة الى التحرر

 .و هي التي جعلت الناس يحملونه على االكتاف و يهتفون بالروح الوطنية  

ؤتمر االسالمي قد هيأ الرأي العام إذن كانت الخطبة فتحا كبيرا لحزب النجم في الجزائر، فالم   

الجزائري فوجده النجم جاهزا ناضجا، فاستفاد من و استقطبه، هذا من جهة، و من جهة أخرى ظهر 

أعضاء النجم أمام الجماهير الجزائرية في صورة االبطال المنقذين، ذلك أن هذه الجماهير كانت إألى 

وطنية و ال تكاد تشارك أو يطلب منها أن تشارك مجهولة تقريبا و معزولة عن األحداث ال 9116سنة 

.في الحياة العامة للبالد  

و يتصل بالجزائريين و يؤسس الفروع للنجم و ظل مصالي الحاج و لمدة ثالثة أشهر يطوف البالد    

يوزع المناشير، و قد كون النجم فرعا رئيسيا في العاصمة له صالحيات و نفوذ على كامل افريقيا 

.الشمالية  

قد وجدت آذانا صاغية و منتبهة من طرف ( وهي برنامج النجم)إذن االفكار التي جاء بها مصالي    

الجماهير الجزائرية، التي ستحتضن مصالي و حزبه و مطاله بكل حماس و قوة تحت اسم حزب الشعب 

.الجزائري  

لفرنسية وكان أهم في جو عدائي كبير للجبهة الشعبية ا 9111مارس  99ومنه ولد حزب الشعب في    

.عيماش، حسين راجف، موساوي رابح، كحال محمد أرزقي: أعضائه بعد مصالي الحاج  

:وكانت أهدافه ال تختلف عن أهداف النجم بعيدة المدى      

.ــ إنشاء حكومة وطنية  

.ــ برلمان جزائري  

.ــ جيش جزائري  

.ــ احترام األمة الجزائرية و العربية و االسالم  

، و شكل له خاليا و قسمات و اشتراكات 9111ك الحزب في االنتخابات المحلية في جوان و قد شار   

.تعبر عن طموحاته و آماله" الشعب"للمواطنين الجزائريين، كما أنشأ جريدة   



جويلية الشعبية تحت العلم الجزائري أكبر تحد للحزب منذ االدارة االستعمارية،  91و كانت مظاهرة    

ن الجماهير ستؤيد هذه المنظمة الوطنية تأييدا مطلقا و ترى فيها المد الثوري و من جهة أخرى فإ

.االستقاللي الذي سينسف االستعمار و االحتالل إلى األبد  

فقد قامت السلطات االستعمارية بحله في سبتمبر  ونظرا لقوة الحزب، والقوة الجماهيرية التي تدعمه،   

و  9111و اعتقلت مصالي الحاج من جديد في أكتوبر ( مع اندالع الحرب العالمية الثانية) 9111

  ".األمة"و " الشعب"صودرت صحفه 

 

 

 

 

 

 

   

 


