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 (:1المحور)

 (1939-1919فترة ما بين الحربين العالميتين)الحركة الوطنية في 

 مقدمة:

ظهرت الحركة الوطنية باتجاهاتها السياسية المختلفة بعد الحرب العالمية األولى و ما أفرزته من     
انعكاسات سياسية دولية و محلية مشجعة على دفع  أطراف الحركة الوطنية إلى خوض النشاط السياسي 

بهويته، و نيل حقوق و االجتماعي و الثقافي ضد االستعمار تجسيدا لمطالب الشعب الجزائري في تمسكه 
 المواطنة و التحرر من الواقع االستعماري.

(؟ و فيم تمثل دورها 1939-1919فما هي مظاهر النشاط السياسي للحركة الوطنية في هذه الفترة)   
 في الحفاظ على المقومات األساسية للشخصية الجزائرية؟  و ما هو الموقف الفرنسي إزاء نشاطها؟

 نية الجزائرية:. مفهوم الحركة الوط1

إذا كانت الحركة الوطنية في مفهوما العام تعني جميع أشكال الرفض الجزائري لالحتالل الفرنسي، و    
المجسدة في كل المقاومات من مسلحة و سياسية و اجتماعية و ثقافية التي خاضها الشعب الجزائري ضد 

ه و هويته الوطنية و كرامته و (،دفاعا عن سيادت1954-1830الغزاة طوال الحقبة االستعمارية)
-1919شرفه،فإن المفهوم الخاص للحركة الوطنية)السياسية( و المتعلق أساسا بالفترة الممتدة ما بين)

( يعني جميع النشاطات السياسية و الثقافية التي قامت بها مختلف الجمعيات و المنظمات و 1954
 الجزائري من الواقع االستعماري اإلستدماري.األحزاب الوطنية ضد المحتل الفرنسي، لتحرير الشعب 

السياسية بعد الحرب العالمية األولى في ظل ظروف و عوامل مشجعة  و قد ظهرت الحركة الوطنية
 أبرزها: 

مشاركة الجزائريين المجندين في الحرب العالمية األولى أكسبتهم وعيا هاما بفضل احتكاكهم بالجنود -
 القيام بالعمل السياسي.-النخبة الجزائرية خاصة-األوروبيين،و سمحت لهم 

 التحررية،أهمها مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها بنفسها14تأثر الجزائريين بمباديء ولسون -
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ظهور دول مستقلة جديدة في أوروبا عقب الحرب العالمية األولى،مثل يوغوسالفيا،و  -
كاإلمبراطورية النمساوية المجرية و اإلمبراطورية تشيكسلوفاكيا....إلخ،وتهاوى اإلمبراطوريات التقليدية ،

 العثمانية ، و اإلمبراطورية الروسية

أحداث العالم العربي و اإلسالمي و تطوراتهما السياسية السيما في تركيا و المتعلقة بمصير الخالفة -
لسعودية،ونشاط الحركة العثمانية، وأحداث شبه الجزيرة العربية و تطوراتها السياسية الممهدة لقيام الدولة ا

 المصرية ضد االحتالل البريطاني 1919الوطنية في مصر و ثورة 

و دعايتها المضادة للرأسمالية و اإلستعمار الغربي بأشكاله المختلفة في  1917الثورة البلشفية الشيوعية -
 العالم

حرر من االستعمار، و حركة اإلصالح الديني في الشرق العربي و اإلسالمي الداعية إلى النهضة و الت-
 تأثيرها على النخبة الجزائرية اإلصالحية

االستعمارية الفرنسية التي شجعت النخبة الجزائرية على ممارسة العمل  1919إصالحات فبراير -
 السياسي و تشكيل الجمعيات و المنظمات و األحزاب السياسية الوطنية

لجزائري ، دفعت بالنخبة اإلصالحية و الوطنية إلى سياسة المسخ االستعمارية المستهدفة لهوية الشعب ا-
التصدي لها عن طريق العمل السياسي و الثقافي و اإلعالمي  دفاعا عن المقومات األساسية للشخصية 

 الوطنية.

 وأثرها على النخبة الجزائرية: 1919فيفري  4.إصالحات 2

ين دعموها في الحرب العالمية األولى حاولت فرنسا من خالل هذه اإلصالحات إرضاء الجزائريين الذ    
و من ثمة تهدئة الوضع في الجزائر، تمحورت هذه اإلصالحات أساسا حول رفع نسبة التمثيل النيابي 
للجزائريين في المجالس المحلية و توسيع القسم االنتخابي الخاص ، و منح حقوق المواطنة و الجنسية 

نت مواقف النخبة  الجزائرية المثقفة إزاء هذه اإلصالحات ، الفرنسية للجزائريين وفق شروط محددة. تباي
وعلى إثر ذلك انقسمت النخبة على نفسها إلى تيارين متصارعين، فالجناح األول قاده ابن تهامي و أتباعه 
الذين قبلوا التجنيس و االندماج في فرنسا ،كسبيل لتحقيق المساواة بين األهالي و الفرنسيين و من ثمة 

 لى حقوق المواطنة. الحصول ع
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أما الجناح الثاني فقد تزعمه األمير خالد الذي رفض التجنيس و طالب بمنح حقوق المواطنة كاملة   
لألهالي الجزائريين المسلمين دون التخلي على أحولهم الشخصية اإلسالمية،و انتقد بشدة دعاة 

التي  1919سمبر التجنيس،واتسعت الهوة بين الجناحين أثناء االنتخابات البلدية بمدينة الجزائر في دي
انتصر فيها األمير خالد ضد خصمه ابن التهامي و أنصاره المؤيدين لالندماج،وعلى إثر ذلك اشتد 

 الصراع السياسي بين الطرفين السيما مع بداية العشرينيات القرن الماضي. 
بل ومن جهة أخرى  اعتبرت هذه اإلصالحات من العوامل المشجعة لممارسة النشاط السياسي من ق   

 النخبة الجزائرية في إطار الجمعيات و المنظمات و األحزاب السياسية
 االتجاهات السياسية للحركة الوطنية:-3

 ()إتجاه المساواة(:1926-1919.حركة األمير خالد)1.3
نضاله السياسي رفقة مجموعة من  -أحد أحفاد األمير عبد القادر-(1936-1875افتتح األمير خالد)
-Wilson(1856بتقديم عريضة إلى الرئيس األمريكي ويلسن 1919ين حوله في سنة المناضلين الملتف

،طالب من خاللها بتطبيق مبدأ 1919في مؤتمر الصلح بباريس عام  -14صاحب المباديء–( 1924
سياسة فرنسا االستعمارية في تقرير مصير الشعوب على الشعب الجزائري،كما فضحت العريضة 

 1830ية معاناة الجزائريين في كل مجاالت الحياة طوال الفترة الممتدة ما بين الجزائر،حيث حملها مسؤول
و غيرها من الوعود التي تعهد بها قادة  1830جويلية 5وعدم وفائها بوعودها بموجب معاهدة ،  1919و

شريا فرنسا بعد االحتالل، و مشيرة أيضا إلى مشاركة الجزائريين مع فرنسا في الحرب و تدعيمها ماديا و ب
إال أن حقوقهم ظلت مغتصبة. كما أكدت العريضة رفض الجزائريين الخضوع للسيادة الفرنسية.و علقت 
أمالها على تصريحات الرئيس ولسن لتخليص الجزائريين من اإلستدمار الفرنسي، و تقرير مصيرهم 

 بأيديهم تحت إشراف عصبة األمم المتحدة .
العريضة لم تلق االستجابة من طرف الرئيس األمريكي، ربما يعود ذلك تجنبه إثارة هذه القضية  لكن  

لتجنب االصطدام مع الطرف الفرنسي ألذي اظهر استماتة شديدة في الدفاع عن مصالح بالده في 
 المؤتمر.

نخبة الجزائرية و بعد عودة األمير خالد إلى الجزائر،و تفرغه للنشاط السياسي منتقدا جماعة ال   
المتفرنسة بسبب قبولها الحصول على الجنسية الفرنسية ضمن إطار القوانين الفرنسية،مؤكدا أن هذا 
المطلب ال يتحقق إال ضمن اإلطار الخاص للجزائريين،مبرهنا بذلك عل أصالته و نزعته الوطنية 

فكرة المطالبة بالتحقيق الفوري  واإلسالمية،و مغيرا بذلك أهدافه و مواقفه السياسية، و ذلك بتخليه عن
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الستقالل الجزائر من خالل ما جاء في العريضة ، و التركيز على تحقيق مبدأ المساواة بين الجزائريين و 
،و الذي هدف من 1919الفرنسيين، من خالل برنامجه اإلصالحي الذي وضعه لحركته في نهاية سنة 

الستعمارية و عنصرية المستوطنين. تضمن البرنامج خالله إلى تخليص الجزائريين من سطوة اإلدارة ا
 المطالب التالية:

 التمثيل النيابي للجزائريين في فرنسا-
 إلغاء القوانين التعسفية المسلطة على الشعب الجزائري -
 التعليم اإلجباري باللغة العربية و الفرنسية-
 القانون العام على العنصرين معا.تحقيق المساواة بين الجزائريين و الفرنسيين عن طريق تطبيق -
و بالرغم من محاولة أنصار االندماج بزعامة الدكتور ابن التهامي و المستوطنين الوقوف في وجه   

حركة األمير خالد، إال أن هذا األخير أظهر تحدياته حيالهم، و واصل نشاطه بكل جرأة، و اصدر في 
لفرنسية ،ثم أصبحت تصدر باللسانين الفرنسي و العربي، باللغة ا 1919هذا الصدد جريدته )اإلقدام( سنة 

و ذلك للتعبير عن أرائه و مواقفه و التعريف بمباديء حركته ،و من ثمة توظيف الصحافة كوسيلة 
في بلورة الوعي السياسي الوطني، و حقق بذلك انتصارات سياسية على خصومه في انتخابات   نضالية

، و 1920و في انتخابات المجلس االستشاري في  أفريل  1919ر المجلس البلدي للعاصمة في ديسمب
 . 1921في انتخابات المستشارين للبلديات في جويلية 

و في ظل  ضغوطات اإلدارة االستعمارية الممارسة صد األمير خالد و حركته تحت تأثير الحملة   
خير معارضته لالندماج و الدعائية الشرسة التي شنها المستوطنون و صحافتهم ضده ، واصل هذا األ

التجنيس و مطالبا بالحفاظ على األحوال اإلسالمية للشخصية الجزائرية،وتمكن هذا األخير و بكل تحدي 
للجزائر في  ALEXANDRE MILERANDمن استغالل زيارة الرئيس الفرنسي ألكسندر ميلران

لجزائريين،و تذكيره بمشاركتهم مع و خطب أمامه مطالبا إياه بمنح الحقوق و الحريات كاملة ل 1922أفريل
 فرنسا في الحرب العالمية األولى و التضحيات التي قدموها دفاعا  عنها و عن الحرية و العدالة.

إال أن الحكومة الفرنسية لم تستجب لمطالب األمير، الذي زادت معاناته من مضايقة خصومه له، و    
التي فاز بها  1923، إلى تزوير انتخابات  أفريل إقدام اإلدارة االستعمارية تحت ضغط المستوطنين

األمير خالد ضد خصمه ابن تهامي المدعم من طرف اإلدارة التي كانت ترى في الشخصية الوطنية 
المتميزة بمثابة العدو الحقيقي الذي يدفع باألهالي الجزائريين لمقاومتها،و تقديم تضحيات جسيمة في سبيل 

 صية المحتل.  بقائها، رفضا للذوبان في شخ
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و أمام تزايد شعبية األمير بفضل مواقفه الوطنية الشجاعة،و ازدياد مخاوف المستوطنين الذين لفقوا له    
تهما تتعلق بإثارة الفوضى و تحريض الجزائريين المسلمين ضد اإلدارة االستعمارية، فقامت هذه األخيرة 

و أخذ  1924ومنها انتقل إلى باريس سنة  إلى اإلسكندرية بمصر، 1923بنفيه خالل شهر جوان عام 
يحتك بالعمال الجزائريين و يعقد المحاضرات و المؤتمرات، دافع من خاللها عن القضية الجزائرية و شهر 
بجرائم االستعمار الفرنسي ضد الشعب الجزائري،و تمكن خالل هذه السنة من بعث رسالة إلى الرئيس 

إثر انتصار اليسار الفرنسي في االنتخابات - Edouard Herriotالفرنسي الجديد إيدوارد هيريو 
 تضمنت عشرة مطالب أساسية لحركته وهي كاألتي:-الرئاسية

 التمثيل النيابي للجزائريين في المجلس الوطني الفرنسي بالتساوي مع المعمرين-1
 إلغاء القوانين االستثنائية المفروضة على الجزائريين-2
 ن و الفرنسيين في الحقوق المساواة بين الجزائريي-3
 حرية الصحافة و االجتماع-4
 التعليم اإلجباري و حرية التعليم العربي الحر-5
 حرية الجزائريين في العمل بفرنسا-6
 تطبيق القوانين االجتماعية و العمالية على الجزائريين-7
 المساواة بين الجزائريين و الفرنسيين في الترقيات العسكرية-8
 اإلسالمي عن الدولة الفرنسيةفصل الدين -9

 إقرار العفو العام على المساجين السياسيين-10

لكننن الننرئيس الفرنسنني أدار ظهننره لهننذه المطالننب،و مننن ثمننة لننم يغيننر شننيء مننن سياسننة فرنسننا اإلسننتدمارية 
كما تسببت هذه المطالب في غضب الحكومنة الفرنسنية منرة أخنرى التني  المفروضة على الشعب الجزائري،

ترصنند لحركتننه و نشنناطه،و تضايقه،فأضننطر بننذلك إلننى مغننادرة فرنسننا نحننو اإلسننكندرية أيننن الحقتننه ضننلت ت
مننرة أخننرى السننلطات الفرنسننية،حيث تعننرض لالعتقننال أثننناء محاولننة سننفره إلننى ايطاليننا و حكننم بسننتة أشننهر 

إلنى .و بعند إطنالق سنراحه  انتقنل 1925سجنا من قبنل محكمنة فرنسنية بتهمنة تزوينر جنواز سنفر فني سننة 
 بدمشق. 1936سوريا و استمر في نضاله مدافعا عن القضية الجزائرية إلى غاية وفاته سنة 

 التيار اإلدماجي:-2.3
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، المطالبة -(الليبراليلذلك عرف باالتجاه)-الغربي الليبراليمثلته النخبة الجزائرية المتأثرة بالفكر 
باإلدماج و التجنيس بدون شروط و تحقيق المساواة بين الجزائريين في الحقوق و الواجبات.ظهر هذا 

و التي فاز فيها األمير خالد،و بسبب معارضته  1919االتجاه على ثر انتخابات بلدية الجزائر سنة 
لألمير.ومن ابرز وجوه هذا  للنخبة التي قبلت اإلدماج التام جعل هذه األخير تتحول إلى خصم عنيد

المحررة باللغتين  1923االتجاه: الدكتور ابن تهامي الذي كان يدير جريدة )التقدم( الصادرة في سنة 
الفرنسية و العربية  التي تبنت أفكار و مباديء هذا اإلتجاه،إضافة إلى الصيدلي فرحات عباس،و ربيع 

السياسي  الذي تركه األمير خالد بعد نفيه  الفراغن مأل زناتي و الدكتور ابن جلول. تمكن هذا االتجاه م
من تأسيس )فيدرالية المنتخبين المسلمين( برئاسة ابن تهامي،  1927،و استطاع في سبتمبر 1923سنة 

التي ضمت أعضاء من المجالس البلدية و العماالت، طالبت مرة أخرى بتجسيد اإلدماج عن طريق منح 
ين، و تحقيق المساواة بين الجزائريين و الفرنسيين في الحقوق و الواجبات، و الجنسية الفرنسية للجزائري

إلغاء قانون األهالي، و تمثيل األهالي في المجالس المنتخبة و تطبيق القوانين االجتماعية على الجزائريين 
 مثل قوانين العمل و الضمان االجتماعي.

فة مكتوبنة، وتوظينف المحاضنرات و إلقناء الخطنب على رغم من تعدد وسائل النضال لهذا التيار من صحا
و إرسنننال الوفنننود إلنننى السنننلطات الرسنننمية ببننناريس للننندفاع عنننن مطالبنننه، إال أن تنننأثيره علنننى الجزائنننريين ظنننل 
ضعيفا بسبب تمسكه باإلدماج و دعوته للتجنيس غير المشنروط و النذي هنو فني حند ذاتنه تشنجيع لسياسنة  

 لوطنية في شخصية المحتل.فرنسا الرامية إلى إذابة الشخصية ا

اإلتجاه االستقاللي الثوري )نجم شمال إفريقيا،و حزب الشعب الجزائري(:-3.3    

 E.N.A -L’Etoile Nord Africain (1926-1937 :)-نجم شمال إفريقيا)-1.3.3

لم تنجح فرنسا في القضاء على الحركة الوطنية بنفيها األمير خالد،،بل استمرت الروح الوطنية قائمة في     

أوساط أتباعه،السيما المهاجرين الجزائريين بفرنسا من عمال وطلبة،و الجنود  الجزائريين الذين شاركوا مع القوات 

بعد نهاية الحرب ،الذين تمكنوا من تأسيس جمعية نجم  الفرنسية في الحرب العالمية األولى و فضلوا البقاء هناك 

بباريس، و بمشاركة أيضا بعض التونسيين و المغاربة، ،و كان من أبرز  1926شمال إفريقيا في مارس عام 
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المؤسسين:الحاج علي عبد القادر،و مصالي الحاج، و شبيلة الجياللي، و بانون آكلي من الجزائر، والشاذلي خير 

 س، و أعلن األمير خالد رئيسا شرفيا للنجم.اهلل من تون

ركزت النجم في بداية ظهور على االهتمام بالدفاع عن المصالح المعنوية و المادية ألهالي شمال    

إفريقيا)الجزائر تونس المغرب(. و بعد نفي المناضل التونسي خير اهلل إلى تونس من طرف السلطات الفرنسية في 

ج علي عبد القادر بتجارته،كما تخلص أيضا من العناصر الشيوعية و على رأسها ، و انشغال الحا1927سنة 

(النجم  ، خاصة 1974-1898الحاج علي عبد القادر،فتهيأت بذلك الفرصة المواتية ألن يتزعم مصالي الحاج )

م منظمة بعدما  انسحب بقية األعضاء من التونسيين و المغاربة و تفرغهم لقضايا بلديهما،فأصبح بذلك النج

 جزائرية بحتة.

برز نجم مصالي الحاج في مؤتمر بروكسل ببلجيكا المناهض لالستعمار،المنعقد خالل الفترة الممتدة ما بين   

،حيث ألقى فيه خطبته الشهيرة،مبرزا من خاللها مطالب النجم األساسية و المتمثلة 1927فيفري عام  15و  10

 في األتي:

 االستقالل التام للجزائر -

 جالء قوات االحتالل من الجزائر-

 تكوين جيش وطني-

 استرجاع األراضي المغتصبة و إعادة توزيعها على الفالحين المتضررين -

 إلغاء قانون األهالي و اإلجراءات الخاصة-



9 
 

 حرية الصحافة و التجمع و تأسيس الجمعيات-

 منح الجزائريين الحقوق السياسية و النقابية  كاملة -

 برلمان جزائري إنشاء-

 إدخال التعليم إلى جميع المستويات و إنشاء مدارس باللغة العربية-

 تطبيق القوانين االجتماعية و توسيع القرض الفالحي و تعميمه على الفالحين-

و قد وظف النجم وسائل نضالية فعالة لتوعية  المهاجرين على مختلف فئاتهم  و تعبئتهم ضد سياسة فرنسا     

رية في الجزائر،و نجد على رأسها الصحافة،فقد سبق له و أن أسس جريدتين باللغة الفرنسية في سنة االستعما

(( )) اإلقدام الباريسي((، و الثانية صدرت تحت L’ikdam Parisien،فاألولى سميت بن:)) 1927

ة التجمعات و إلقاء (( ))إقدام الشمال اإلفريقي(( ، و أعتمد أيضا على إقامL’ikdam Nord Africaineعنوان))

بهدف  التعريف بمطالب النجم المقدمة في مؤتمر  1927الخطب، على غرار التجمع الذي نظمه في أفريل 

 بروكسل،و القضايا التي تخص العمال عامة و  الحركة الوطنية خاصة، 

،لذلك قامت بحله  في رأت السلطات الفرنسية في نشاطات النجم تهديدا مباشرا لوجودها االستعماري بالجزائر     

من  1930، لكن مناضليه أبوا اإلستسالم ،حيث لجأوا إلى العمل السري و تمكنوا خالل شهر أكتوبر 1929سنة 

إصدار جريدة ))األمة(( بباريس  لتوعية المهاجرين بالتوجه الوطني للنجم و اطالعهم على سياسة فرنسا 

دفاع عن مباديء النجم و أهدافه،و تنويرهم  بإخبار مستجدات  االستعمارية المفروضة على الشعب الجزائري، و ال

في إعادة تنظيم النجم باسم))نجم شمال  1932الساحة الدولية عامة و الساحة الوطنية خاصة. و نجحوا في سنة 
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 تم فيه إعادة هيكلة النجم  إداريا و تحديد 1933ماي عام  28إفريقيا المجيد((، و عقدوا مؤتمرا بباريس في  

المهام السياسية،و وضع له برنامجا جديدا اشتمل على قسمين من المطالب،فالقسم األول تضمن المطالب العاجلة 

نشاء الجمعيات و  تمثلت في إلغاء قانون األهالي و العفو العام على جميع المساجين السياسيين و حرية التعبير وا 

برلمان جزائري منتخب و إلغاء البلديات المختلطة و الحكم حرية التنقل إلى فرنسا و المساواة في الحقوق و إنشاء 

العسكري و إجبارية تعليم اللغة العربية، و تطبيق القوانين االجتماعية على الجزائريين. أما القسم الثاني فتضمن 

 المطالب اآلجلة المتمثلة في تحقيق االستقالل التام للجزائر و إنشاء جيش وطني و سحب قوات االحتالل من

 الجزائر و تشكيل حكومة وطنية.

و لتحقيق هذه المطالب لجا قادة النجم و مناضليه إلى تعبئة المهاجرين عن طريق تأسيس الخاليا في        

مختلف المدن الفرنسية و و تنظيم الحمالت و التجمعات لتوعية الجماهير بأهداف النجم و  شرح برنامجه على 

بمدينة ليون. جلب هذا النشاط  مطاردة مناضليه و مالحقتهم من قبل  4193غرار الحملة المنظمة في سنة 

 1935السلطات الفرنسية و اعتقالهم و زج بأبرز قادته و على رأسهم مصالي في السجن  و حل النجم في سنة 

تحت اسم))االتحاد الوطني  1935لكن مناضليه لم يستسلموا بحيث تمكنوا من إعادة تنظيم النجم في سنة 

و أمام  1936لمي شمال إفريقيا(( الذي واصل نضاله  مع تولي حكومة الجبهة الشعبية الحكم في فرنسا سنة لمس

ازدياد شعبية النجم  و انتشار أفكاره في أوساط الجزائريين انقلبت هذه الحكومة عليه و قامت بحله في سنة 

1937. 
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 (:P.P.A -Parti du peuple Algérien ()1937-1939.حزب الشعب الجزائري)2.3.3

بعد حل النجم، لم يستسلم قادته لألمر الواقع، بل واصلوا نضالهم الوطني باستماتة  ،و تمكنوا من تأسيس       

بمدينة نانتير الفرنسية وبزعامة مصالي الحاج.  1937مارس 11حزبا جديدا باسم ))حزب الشعب الجزائري(( في 

سابقة في وضع برامج الحزب و تحديد سياسته،وأهدافه،مؤكدا رفضه التام وظف  قادة الحزب تجاربهم النضالية ال

لالندماج، و تمسكه بمبدأ االستقالل الوطني و مؤكدا على انفتاحه على جميع فئات الشعب و اهتمامه بجميع 

 مصالح الجزائريين في فرنسا و الجزائر.

اريس إلى الجزائر،و أسس جريدة))الشعب((  نقل حزب الشعب الجزائري مقره من ب 1937و خالل شهر جوان     

بمدينة الجزائر، برئاسة الشاعر و المناضل مفدي زكرياء، لتؤدي الدور المنوط به في مجال   1937أوت 27في 

دورا هاما في التوعية و  -التي كانت تصدر بباريس-التوعية و التعبئة، كما لعبت جريدة)األمة( لسان حال الحزب

الستعمارية و اطالع الجزائريين على األحداث و األخبار المحلية و الدولية.و كثيرا ما كان  فضح سياسة فرنسا ا

يلجأ مناضليه إلى عقد االجتماعات و إلقاء الخطب إللهاب الحماس الوطني في نفوس الجزائريين و تقوية الوعي 

حكومة الجبهة الشعبية و  الوطني لديهم ،و تحريض الشعب على مقاومة القمع االستعماري المنتهج من قبل

التصدي لسياسة المحتل المستهدفة لهويته الوطنية بشقيها اللغوي و الديني.كما وقف الحزب موقفا رافضا لمشروع 

بمدينة الجزائر ضد استبداد حكومة  1937جويلية  14،ونظم مظاهرات في 1936بلوم فيوليت اإلدماجي سنة 

 الل الوطني و إنشاء برلمان جزائري.الجبهة الشعبية ، مطالبا بتحقيق االستق

و أمام تزايد انتشار أفكار الحزب و تجذرها في أوساط الجزائريين أخذت الحكومة الفرنسية تشعر بخطورة       

نشاطه على وجودها االستعماري بالجزائر ،لذلك لم تتوان في اعتقال مصالي الحاج رفقة خمسة آخرين  من قادة 
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على العنف و المس باألمن العام و السيادة الفرنسية، و حكم على مصالي الحاج الحزب، بتهمة  التحريض 

،واصلت السلطات االستعمارية اعتقاالتها لمناضلي الحزب و كان في 1937أوت  27بالسجن لمدة سنتين  في 

منعت من الصدور جريدتي األمة و البرلمان  1939أوت 27مقدمتهم محمد خيضر و مبارك الفياللي.و في 

(،ثم قامت بحل 1939ماي  18الجزائري) هذه األخيرة أسسها مصالي و زمالءه المسجونين بسجن الحراش  في 

بتهمة  بموجب مرسوم صدر من  طرف رئيس الجمهورية الفرنسي البير لوبران، 1939سبتمبر  26الحزب في 

 .مع ألمانيا النازية-الحزب  -تعامله

 المسلمين الجزائريين(:التيار اإلصالحي )جمعية العلماء -4.3
في ظل االحتفاالت المئوية لالحتالل الفرنسي للجزائر، والمستفزة لمشاعر الجزائريين الدينية و 
هويتهم الحضارية،و تفشي الخرافات و البدع التي ألصقت بالدين اإلسالمي، و استمرار سياسة فرنسا 

و أمام الفراغ الوطني اإلسالمي الذي عرفته االستعمارية في استهدافها لهوية الشعب الجزائري الوطنية، 
الساحة السياسية بعد القضاء على حركة األمير خالد، و استمرار النخبة الجزائرية المفرنسة في دعوتها 
للتجنيس و إدماج الجزائر في فرنسا ،استدعت الضرورة إنشاء جمعية إصالحية باسم جمعية المسلمين 

يد الصفوف  لخدمة اإلصالح والتصدي لهذه الظروف ، دفاعا على الجزائريين لتجميع الطاقات و توح
 عقيدة الشعب الجزائري و شخصيته الحضارية المتميزة.

بنادي الترقي بمدينة الجزائر على إثر اإلجتماع التأسيسي الذي  1931ماي 5تأسست الجمعية في 
م:البشير اإلبراهيمي،و مبارك حضره كوكبة من العلماء المصلحين من مختلف أرجاء البالد و في مقدمته

الميلي،و الطيب العقبي، و فضيل الورتيالني،و العربي التبسي و إبراهيم بيوض...و غيرهم.و انتخب 
 ( رئيسا للجمعية و اإلبراهيمي نائبا له.1940-1889المصلح عبد الحميد بن باديس )

 
ركت بنشاطها تأثيرا عميقا في يؤكد شيخ المؤرخين الجزائريين أبو القاسم سعد اهلل أن الجمعية ت

نفوس مختلف طبقات المجتمع الجزائري في الريف و المدينة، ألنها لم توظف الخطاب السياسي الذي ال 
تستوعبه كل الفئات،و ال الخطاب المادي المحدود التأثير ، و إنما اعتمدت على الخطاب العقلي و 

و التعليم ،الذي  لقي استجابة منقطعة النظير من  الروحي المرتكز أساسا على الدين و اللغة و التاريخ
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طرف غالبية المجتمع،األمر الذي ساعد الجمعية على انتشار أفكارها و امتداد نشاطها في جميع أرجاء 
 الوطن لتصبح بذلك منظمة جماهيرية.

و لما كان اإلنسان محور اهتمامات و نشاطات الجمعية،لجأت هذه األخيرة إلى مخاطبة عقله 
لعلم و اإلصالح و الوطنية، و مخاطبة عاطفته بالدين و الخطابة و التاريخ، و لتحقيق ذلك اعتمدت با

على ثلة من شيوخ اإلصالح و المعلمين و األدباء و اإلعالميين للقيام بدورهم في هذا المجال بواسطة 
 التأليف.المساجد و المدارس و النوادي و الجمعيات و الصحافة المكتوبة و دور الكتاب و 

التي ألصقت بالدين اإلسالمي،  الخرافاتانصب اهتمامها في المجال الديني على محاربة البدع و 
و قاومت في هذا الصدد الطرقية الضالة التي ووظفها االستعمار في تخدير الشعب و هدم الدين 

 اإلسالمي،و تصدت لحركة التنصير المهددة لعقيدة الجزائريين. 
يمي عملت الجمعية على نشر التعليم العربي الحر و ترقيته،و أسست لهذا و في المجال التعل

حوالي  1935الغرض العديد من المدارس الحرة بأموال الشعب في كافة أرجاء الوطن،فقد شيدت في سنة 
مدرسة حرة،و من أهم المدارس التي أدت دورها في مجال تعليم الناشئة و زرع الروح الوطنية فيها،  35

بقسنطينة،و مدرسة  1936سة التربية و التعليم التي أسسها المصلح عبد الحميد بن باديس سنة نجد مدر 
تحت إشراف البشير اإلبراهيمي، ومدرسة الشبيبة  1937دار الحديث بتلمسان التي تأسست سنة 

لقرآن اإلسالمية التي تأسست بالعاصمة تحت إشراف الطيب العقبي.كما اهتمت بالتعليم المسجدي لتعليم ا
الكريم و الفقه و الحديث و تقديم دروس الوعظ و اإلرشاد لتوعية الجماهير بمخاطر السياسة االستعمارية 
المستهدفة لكيانهم الحضاري و إبعادها عن تأثير نشاط الطرقية المنحرفة ، على غرار ما قام به الجامع 

 ئرية الحرةاألخضر وجامع سيدي قموش بقسنطينة ، و غيرهما من المساجد الجزا
و على الصعيد السياسي أظهرت جرأة فائقة في  مقاومة االندماج عن طريق التجنيس،و أصدرت 
في هذا السياق عن طريق رئسها عبد الحميد بن باديس فتوتها الشهيرة، حرمت فيها التجنيس بالجنسية 

لسان حال الجمعية( سنة الفرنسية، و اعتبرته ارتدادا عن الدين و خيانة للوطن،نشرتها جريدة البصائر)
و طالبت من الحكومة الفرنسية بفصل الدين اإلسالمي عن الدولة الفرنسية و احترام اللغة  ، 1938

العربية وعقيدة الجزائريين اإلسالمية ،و إلغاء القوانين التعسفية المفروضة على الجزائريين األهالي،و 
 تمكينهم من الحصول على حقوق المواطنة.

اإلعالمي لعبت صحافتها دورا هام في الدفاع عن المقومات األساسية للشخصية  و في المجال
الوطنية كاللغة العربية و الدين اإلسالمي و االعتزاز بالوطن و الوطنية  نشر التاريخ الوطنية و شجب 
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الدين  السياسة االستعمارية المستهدفة للهوية الوطنية،و فضح أعمال الطرقية المنحرفة المنافية لتعاليم
اإلسالمي و عالقتها باإلدارة االستعمارية،إضافة إلى دورها في نشر العلم و المعرفة،و دعوتها إلى تعليم 
المرأة  لتحريرها من الجهل و األمية و تحصينها من الفكر اإللحادي و التنصيري الذي رافق االستعمار.و 

التي أدت دورها في هذا  -الجمعية -م صحفهانورت القاريء الجزائري باألخبار المحلية و الدولية،ومن أه
(، 1934-1933(،الصراط السوي)1933النبوية المحمدية)–(،الشريعة 1933المجال،السنة النبوية)

 ( البن باديس.1939-1925و صحيفة الشهاب)-السلسة األولى-(1939-1935البصائر)
ي الطابع الوطني و العربي لم تكن اإلدارة اإلستعمارية راضية على نشاط الجمعية اإلصالحي  ذ

خضاع نشاطها للمراقبة،و تعطيل صحفها على غرار  اإلسالمي المهدد لوجودها، حيث قامت بمضايقتها وا 
،و)الصراط السوي( في 1933،و )الشريعة النبوية( في أوت 1933ما حدث لنن:)السنة النبوية( في جويلية 

ار التعليم العربي الحر و ذلك بموجب قرارات و ،و محاربة نشاطها التعليمي للحد من انتش1934جانفي 
،و 1935، و مرسوم رينيه 1933فيفري  18قوانين تعسفية ، نكر منها على سبيل المثال: قرار 

المتضمن معاقبة كل جزائري يقوم بممارسة التعليم العربي  -المعروف بقرار شوطان-1938مارس8قرار
لجزائريين الحصول عليها بسبب الشروط و المساومات الحر دون الحصول على رخصة التي يتعذر على ا

التي كانت اإلدارة الفرنسية تفرضها عليهم،كما قامت بغلق المساجد الحرة غير الحكومية بسبب دورها في 
تربية النشء و تحصينه و نشر الوعي الوطني،ألن االستعمار اليتمدد إال بالجهل و األمية.كما قامت 

عيم الطرقية الضالة السائرة في ركابها ضد الجمعية،وتشجيع خصومها اآلخرين اإلدارة االستعمارية بتد
المعروفين)بالمصلحين المعتدلين أو التقليديين( الموظفين و المتحركين ضمن إطار شرعيتها على منافسة 

للحد من نشاط الجمعية و نفوذها.وسعت اإلدارة 1932الجمعية ،عن طريق تأسيس جمعية علماء سنة  
إلى تدبير المكائد لشق صفوف الجمعية،نذكر على سبيل المثال: قضية اغتيال المفتي محمد كحول أيضا 
و اتهام الطيب العقبي بالضلوع فيها ، و الخالف الذي ظهر بين العقبي و بن باديس سنة  1936سنة 

الرفض  بسبب الموقف من  دعم فرنسا في الحرب العالمية الذي لقي التأييد بالنسبة لألول و 1938
بالنسبة للثاني ،ونتج عن ذلك انسحاب العقبي من الجمعية و استقل بعمله اإلصالحي .إال أن الجمعية 
تمكنت من مواجهة هذه الظروف بتحد بفضل حكمة و عقالنية رئيسها ابن باديس وواصلت نشاطها إلى 

 غاية اندالع الحرب العالمية الثانية.
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-1931اال و بالغ األهمية في الحركة الوطنية خالل فترة)يتضح مما سبق أن دور الجمعية كان فع
(، بحيث يرجع لها الفضل في الدفاع و الحفاظ على المقومات األساسية للشخصية الجزائرية، و 1939

 إيقاظ أيضا الوعي الوطني لدى الشعب الجزائري.
 (:-Parti communiste algérien- P.C.Aالحزب الشيوعي الجزائري) -5.3

،كانت 1936أكتوبر  18-17أعلن عن ميالد هذا الحزب أثناء مؤتمره التأسيسي  المنعقد يومي
تركيبته البشرية خليطا من العناصر األوروبية و الجزائرية المسلمة، من أبرز قادته: عمار أوزقان ، و 

ترة منتصف ( من أهم صحفه خالل ف kifah al ijtimai -قدور بلقاسم .تعتبر جريد)الكفاح االجتماعي
م، التي دافعت عن أفكاره و تبنت مطالبه و وضحت أهدافه. تمحورت اهتمامت 20الثالثينيات القرن

الحزب الرئيسية حول الدفاع عن المصالح المادية و االجتماعية للعمال ، ومطالبته الحاق الجزائر رأسا 
الثالثينات بأنه بات من الضرورة بفرنسا ، سيما و أن األمين العام للحزب قدور بلقاسم صرح خالل فترة 

تجسيد اتحاد حقيقي بين الشعبين الجزائري و الفرنسي و الذي سيبقى إلى األبد،و طالب أيضا بتحسين 
أوضاع األهالي الجزائريين عن طريق الجنسية الفرنسية حتى يتمكن هؤالء من التمتع بحقوق المواطنة. و 

طنية ،ونفيه وجود أمة جزائرية، ومؤكدا أن الجزائر لم من جهة أخرى عرف عن الحزب رفضه للهوية الو 
تكن تشكل وطنا على اإلطالق ومن  ثمة ال يحق لها المطالبة باالستقالل و السيادة ،كما ظلت مواقفه 

الذي يأتمر  (P.C.F)مناهضة للدين اإلسالمي،السيما و أنه ظل تحت وصية الحزب الشيوعي الفرنسي
 لجزائر، لذلك نفرت منه  الجماهير الجزائرية .بأوامره و ينفذ سياسته في ا

 .الموقف الفرنسي من نشاط الحركة الوطنية :4 
تمثل اإلجراءات االضطهادية التي طالت مناضلي الحركة الوطنية و قمع  صحافتها، و غلق 
ة مدارس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين و محاربة التعليم العربي الحر، وتنظيم احتفاالت خاص

بمرور مئة سنة على احتالل فرنسا للجزائر، استعرضت من خاللها قوة االحتالل ، و أشادت بانجازات 
االستعمار الفرنسي في الجزائر،و أبرزت أيضا تصريحات رجال الكنيسة المثيرة لمشاعر المسلمين،فقد 

ويتهم الوطنية، لذلك لم كانت هذه االحتفاالت مهينة لكرامة الجزائريين و مستفزة لمشاعرهم الدينية و ه
تتردد مختلف تيارات الحركة الوطنية في شجبها ،كما دفعت بشيوخ اإلصالح إلى تأسيس جمعية العلماء 

 المسلمين الجزائريين لمقاومة هذه الظروف و الدفاع على عن المقومات األساسية للشخصية الجزائرية.
ي المتصاعد بفضل نشاط الحركة و لما فشلت هذه اإلجراءات في القضاء على الوعي الوطن

الوطنية و تجذر أفكارها االستقاللية و اإلصالحية في أوساط الجزائريين، لجأت اإلدارة اإلستعمارية إلى 



16 
 

عرض مشاريع إصالحية إغرائية على قادة الحركة الوطنية لتقويض نشاطهم السياسي الوطني، و كان من 
-Murice Viollette(1870ب المشروع موريس فيوليت أبرز هذه المشاريع، مشروع فيوليت)نسبة لصاح

المتضمن تحسين أحوال الجزائريين الثقافية و التعليمية و  1931(سياسي اشتراكي فرنسي( سنة 1960
االقتصادية، و منحهم بعض الحقوق و الواجبات و إلغاء المحاكم الخاصة، و توسيع الدائرة االنتخابية 

 استشاري.للجزائريين و إنشاء مجلس 
و إذا كانت النخبة الجزائرية قد رحبت بالمشروع،و أن الجمعية قبلته بتحفظ، فإن نجم شمال إفريقيا 
فقد رفضه لكونه يتنافى مع مطالبه الجوهرية ، ومن جهة أخرى رأى المستوطنون في المشروع تهديدا 

لفرنسية  حتى قامت بإبطاله  مباشرا لمصالحهم في الجزائر،و تمكنوا  من ممارسة الضغط على الحكومة ا
  1935في سنة 

)صحفي و  Léon Blumو بعد استالم حكومة الجبهة الشعبية السلطة في  فرنسا برئاسة ليون بلوم
أحييت المشروع، الذي أصبح  1936( سنة 1950،توفي 1872سياسي اشتراكي فرنسي من مواليد 

ام السابق للجزائر، و وزير الدولة المكلف بشؤون يعرف بنن: مشروع بلوم فيوليت)موريس فيوليت الحاكم الع
 الجزائر في حكومة الجبهة الشعبية(، و من  أهم ما تضمنه ما يلي:

 إدماج الجزائر في فرنسا-
منح حقوق المواطنة لفئة معينة من الجزائريين)الضباط، و المتعلمين و القياد و الباشاغاوات....( -

لهم الشخصية، و هذه الفئة يحق لها االنتخاب في  القسم األول مع دون االشتراط عليهم التخلي عن أحوا
 الفرنسيين.
 زيادة تمثيل الجزائريين في المجالس المحلية و الوالئية-
 التمثيل النيابي للجزائريين في البرلمان الفرنسي-
 إحداث إصالحات تعليمية و زراعية لفائدة األهالي الجزائريين-
 إلغاء المحاكم الخاصة-
 عطاء الحالة المدنية لبعض مناطق الجنوب)المناطق العسكرية( في شكل بلديات مختلطة إ-

رحبت النخبة االندماجية بالمشروع،بينما تحفظت الجمعية على بعض بنوده،و بالمقابل رفضه النجم 
حملة لتعارضه مع مطلبه األساسي في تحقيق االستقالل التام للجزائر،أما المستوطنين فقد رفضوه و شنوا 

 شرسة إلسقاطه ألنه يسوي بينهم و بين األهالي الجزائريين و يمكنهم من التفوق عليهم مستقبال .
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و في ظل هذه الظروف دعت الضرورة إلى عقد مؤتمر إسالمي لمناقشة هذا المشروع و إيجاد 
نسية، ما عدا مطالب مشتركة بين مختلف تيارات الحركية الوطنية و تقديمها لحكومة الجبهة الشعبية الفر 

 النجم الذي لم يشارك في هذا العمل.
، حضره ممثلين عن الجمعية، و المنتخبين و 1936جوان 7انعقد المؤتمر بالعاصمة في 

الشيوعيين، و تم في األخير االتفاق على ميثاق مطالب تمثلت أساسا في إلحاق الجزائر كليا بفرنسا مع 
ة و المندوبيات المالية و البلديات المختلطة،و توحيد الهيئة إلغاء المؤسسات الخاصة مثل الوالية العام

الناخبة وحق تمثيل الجزائريين في البرلمان الفرنسي و إلغاء القوانين االستثنائية و المحافظة و األحوال 
الشخصية للمسلمين الجزائريين والتعليم اإلجباري العربية و العفو الشامل على المعتقلين السياسيين 

المساواة بين الجزائريين و الفرنسيين في مجال الشغل و األجور و توزيع األراضي الشاسعة غير  وتطبيق
 المستغلة على الفالحين

و شكل لهذا الغرض وفدا خاصا تألف من فرحات عباس رئيسا ن و عبد الحميد بن باديس  و الدكتور   
المؤتمر سافر إلى باريس و استقبله  سعدان، و البشير اإلبراهيمي و الطيب العقبي للدفاع عن مطالب

الذي  طالب من األعضاء التريث ريثما يتم دراسة  1936جويلية  23رئيس الحكومة)ليون بلوم( يوم 
 مطالبه

أمام تزايد ضغط المعمرين و غالة االستعمار بباريس المطالبين بإقالة حكومة الجبهة الشعبية التي     
، و تكونت حكومة جديدة برئاسة دالدييه الذي أستقبل 1938 ، ثم عادت في سنة1937سقطت في سنة 

، و أعلن هذا األخير صراحة بأن البرلمان 1937وفد المؤتمر اإلسالمي الثاني المنعقد في شهر جويلية 
غير مستعد لقبول مشروع بلوم فيوليت ، و هددهم باستعمال القوة في حالة حدوث أي اضطراب بالجزائر، 

 الوفد و النخبة االندماجية في تحقيق حقوق المواطنة في إطار الشرعية الفرنسيةفتبخرت بذلك أمال 
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 (:2المحور )
 (1945-1939الجزائر إبان الحرب العالمية الثانية)

  مقدمة:

أشرك الشعب الجزائري في الحرب العالمية الثانية من طرف فرنسا باإلغراء و القوة و     

سخرت موارده االقتصادية لخدمة المجهود الحربي لفرنسا و حلفائها ،و ساهم أبناؤه في القتال 

ضمن الجيوش الفرنسية في مختلف الجبهات الحربية األوروبية، و أدوا دورا هاما في الدفاع 

نسا و تحريرها أراضيها من السيطرة األلمانية النازية، و ظلوا متشبثين بوعود الفرنسيين عن فر 

و الحلفاء الذين قطعوها على أنفسهم في تمكينهم من نيل حريتهم و استرجاع سيادتهم  بعدما  

يتم  النصر على ألمانيا النازية،فهل تحقق ذلك للجزائريين عقب نهاية الحرب العالمية 

 و فيم تمثلت انعكاساتها السياسية  على الجزائريين؟الثانية؟

 (:1942-1939موقف الجزائريين من إندالع الحرب العالمية الثانية و أوضاعهم ) -1 

سارع النواب و النخبة و رجال  1939لما اندلعت الحرب العالمية الثانية في سبتمبر      

زائرية الكبيرة، و أصحاب األوسمة و الدين الرسميين و القياد و الباشاغوات، و األسر الج

الشهادات، و قدماء المحاربين إلى تأييد فرنسا و دعمها في الحرب ضد ألمانيا النازية و 

،و يعتبر كل  Lepeauxحلفائها  من دول المحور استجابة لنداء الحاكم العام للجزائر لوبو

خبة الجزائرية المفرنسة من الصيدلي فرحات عباس و الدكتور ابن جلول  من أبرز وجوه الن
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التي تطوعت في الجيش الفرنسي و هللت بذلك دفاعا عن الراية الفرنسية،و الحرية السالم 

 حسب اعتقادها. 

بينما امتنعت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عن تأييد فرنسا، و إقامة دعاية لها       

البصائر(،نفس الموقف اتخذه ابن في أوساط الشعب الجزائري،و لجأت إلى توقيف جريدتها )

باديس إزاء مجلته )الشهاب(،و ذلك للحيلولة دون تورطهما في العمل الدعائي الحربي 

لصالح فرنسا،فكلفهما ذلك غاليا ،حيث تم اعتقال البشير اإلبراهيمي و نفي إلى 

لإلقامة الجبرية  و أخضع عبد الحميد بن باديس 1940شهر أفريل  أفلو)باألغواط( خالل

،و كان الشيخ الطيب العقبي قد أبدى موقفا مؤيدا 1940 أفريل 16بقسنطينة لغاية وفاته 

لفرنسا في الحرب،و بسبب ذلك وقع في خالف مع عبد الحميد بن باديس و انسحب من 

 الجمعية.

أما حزب الشعب فقد حل في بداية الحرب،و تعرض الكثير من مناضليه و زعيمه    

،بسبب 1939الحاج لالعتقال و زج بهم في السجون خالل شهري سبتمبر و أكتوبر  مصالي

التوجه االستقاللي الثوري للحزب و رفضه مساومة اإلدارة االستعمارية  و إغراءاتها  بهدف 

 التعاون معها و دعمها في الحرب،بينما ساند  الحزب الشيوعي الجزائري فرنسا في الحرب.

ة األلمانية  المحرضة للجزائريين على مقاطعة التجنيد في  صفوف و في ظل نشاط الدعاي 

الجيش الفرنسي ،و رفض غالبية الشعب الجزائري دعم فرنسا في الحرب،تمكنت هذه األخيرة 

( بحوالي 1940-1939من تجنيد عشرات اآلالف الجزائريين بالقوة، قدر عددهم خالل فترة)
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(، 1945-1943مجند خالل فترة) 134000مجند، ثم قفز عددهم إلى حوالي  123000

أرسلوا إلى مختلف الجبهات الحربية بأوروبا،و وضعوا في الخطوط األمامية من القوات 

الفرنسية دفاعا عن وطن األم فرنسا، واجهوا ظروفا قاسية ،كما استغل بعضهم كعمال في 

مة للمجهود القطاع الصناعي و األشغال العمومية، و كمزارعين في القطاع الفالحي خد

الحربي الفرنسي.كما لجأت سلطات االحتالل إلى إثقال األهالي من فالحين و تجار و 

حرفيين بالضرائب، و تسخير كافة إمكانيات الجزائر المادية للمجهود الحربي، األمر الذي 

انعكس سلبا على الظروف المعيشية و الصحية للجزائريين، حيث عانوا من نقص الغذاء و 

 األمراض و األوبئة. المجاعة و

تمكن األلمان من السيطرة على باريس، و سقطت بذلك حكومة بول  1940و في جوان   

و قامت مكانها حكومة فرنسية جديدة  بفيشي في جنوبي فرنسا برئاسة Paul Renautرينو 

الماريشال بيتان)حكومة بيتان( موالية لأللمان و حلفائهم ) دول المحور(،اتصلت هذه 

إليجاد تفاهم و تعاون  1941و مارس  1940ة بمصالي الحاج خالل شهري نوفمبر الحكوم

معه مقابل التنازل عن المطالب اإلستقاللية لحزبه،لكنه رفض، فحكمت عليه المحكمة 

سنة سجنا  مع األشغال الشاقة ،و عشرين سنة نفيا من  16بنن:  1941العسكرية في سنة 

ا فرنك ، و سلبت منه حتى أمالكه الشخصية ،فواصل الجزائر، و تغريمه  بثالثين مليون

بذلك معاناته في السجن، و لم يسلم  مناضلي حزبه أيضا من االعتقاالت و المحاكمة بسبب 

وقوفهم ضد التجنيد اإلجباري.كما تعرض الحزب الشيوعي الجزائري للحل و زج بقادته في 
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حلفاء و تعاون معهم لمقاومة ألمانيا السجون الرتباطه بالحزب الشيوعي الفرنسي الذي أيد ال

 النازية

تعمقت معاناة الجزائريين االقتصادية و االجتماعية للجزائريين بشكل مريب خالل عهد    

( بسبب استغاللها الال محدود لموارد الجزائر االقتصادية 1942-1940حكومة فيشي)

سم سعد اهلل في لتمويل مجهودها الحربي،و يذكر في هذا الصدد األستاذ أبو القا

 1941( بقوله:)) و كانت سنة 3(،ج1945-190مرجعه)الحركة الوطنية الجزائرية)

بالخصوص سنة صعبة على السكان من الوجهة االقتصادية، رغم أن الجزائر كانت بالدا 

غنية بالمواد األولية و االستهالكية، و كان يمكنها أن تعيش على اإلكتفاء الذاتي لو لم 

اتها إلى الخارج لتغذي بها األوروبيين و الفرنسيين خاصة، فمخازن الجزائر ترسل كل منتج

أفرغت من محتوياتها بحجة تغذية أم الوطن)فرنسا( أوال... أن المواد الغذائية كانت مفقودة، 

و أن األهالي كانوا يأكلون األعشاب و يشربون من اآلبار العفنة ، و يكاد كبارهم يكونوا 

فكانوا يتركون على الطبيعة حفاة عراة و كان األحياء من الناس يشاهدون عراة، أما صغارهم 

 أطفالهم و ذويهم يموتون بالمالريا في لحظات((.

،حيث ساعد  1942أخذ الوضع السياسي بالجزائر  يتغير إثر نزول الحلفاء في نوفمبر  

 ذلك؟ذلك على انبعاث النشاط السياسي للحركة الوطنية الجزائرية،  فما مظاهر 
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 و أثره على مسار الحركة الوطنية: 1942نوفمبر 8نزول الحلفاء بالجزائر  -2

تمكنننن الحلفننناء)القوات األمريكينننة و اإلنجليزينننة( و بتننندعيم منننن لجننننة فرنسنننا الحنننرة بقينننادة      
الجنننرال ديغننول فنني هننذا التنناريخ مننن اإلنننزال بننالجزائر و تخليصننها مننن سننيطرة حكومننة فيشنني 

كمنننا قننناموا بنننإطالق سننننراح المعتقلنننين السياسنننيين المحسنننوبين علنننى الحننننزب  الموالينننة للمحنننور،
الشيوعي الجزائري ،و السماح لهنم باسنتئناف نشناطهم،بينما أبقنوا علنى النوطنيين المعتقلنين فني 

منننع إخضنناع بعضنننهم لإلقامننة الجبرينننة و  1943السننجن، و لننم يطلنننق سننراحهم إال فننني أفريننل 
كسننب ود الجزائننريين و اسننتمالتهم  -الحلفنناء-اولواعلننى رأسننهم مصننالي الحنناج ،و مننع ذلننك حنن

إلننى صننفهم ضنند المحننور،عن طريننق دعننايتهم المضننادة أللمانيننا النازيننة و حلفائهننا، و اإلكثننار 
مننن الحنننديث عننن الحرينننة و االسننتقالل، و تقرينننر مصننير الشنننعوب المؤكنند علينننه  فنني الميثننناق 

لننى رأسنننهم فرحننات عبننناس ، األمننر النننذي شننجع جماعننة النخبنننة و النننواب و ع1941األطلسنني
،حينث حينث 1939على استغالل هذه الظروف و مأل الفراغ السياسي الذي عرفته البالد منذ 

اتصل بممثل الرئيس األمريكي روزفلت))روبرت مورفي(( طالبنا مننه تطبينق الميثناق األطلسني 
على الجزائر ،ثم أجرى بعد ذلك اتصناالت منع عناصنر منن حنزب الشنعب الجزائنري و ممثلني 
جمعينننة العلمننناء المسنننلمين الجزائنننريين  و أعضننناء منننن المنتخبنننين إليجننناد موقنننف موحننند حنننول 
شروط الجزائريين لالنضمام ا إلى جانب الحلفناء فني الحنرب، ،أثمنرت فني األخينر  عنن تقنديم 

،سنلمت 1942ديسنمبر  20عباس باسم )ممثلي الجزائريين المسنلمين( منذكرة إلنى الحلفناء فني 
فننني المطالبنننة بإرسننناء  -المنننذكرة -م العنننام للجزائنننر،تلخص مضنننمونهانسنننخة منهنننا إلنننى الحننناك

دستور سياسي و اقتصنادي جديند للجزائنر مقابنل دعنم الجزائنريين فرنسنا و الحلفناء فني الحنرب 
ضد ألمانيا النازية،لكنها لنم تلنق االسنتجابة منن طنرف ممثلني انجلتنرا و أمريكنا و الحناكم العنام 

 بحجة أنهم منشغلين بظروف الحرب.

و فننني ظنننل تعننننت الحلفننناء و الفرنسنننيين اسنننتمر الوطنينننون فننني تحركننناتهم و اتصننناالتهم و     
، حضننرته عناصننر مننن النخبننة و النننواب و حننزب  3/2/1943عقنندوا اجتماعننا بالعاصننمة فنني 
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الشننعب الجزائننري و جمعيننة العلمنناء المسننلمين الجزائننريين و الطلبننة، أثمننر فنني األخيننر االتفنناق 
الننب فنني شننكل ميثنناق، و تننم تكلننف فرحننات عبنناس بتحريننره ،و أصننبح علننى تقننديم مجموعننة مط

 ،و من أهم ما تضمنه:1943فيفري  10يعرف بنن:البيان الجزائري  المؤرخ في 

 إستنكار االستعمار و القضاء عليه-1

 تطبيق تقرير المصير على جميع الشعوب  -2

 منح الجزائر دستورا خاصا بها يضمن لها:-3

 الحرية لجميع السكان و المساواة بينهم دون تمييز عرقي أو ديني-

 إلغاء اإلقطاعية الفالحية و إحداث إصالحات زراعية تحقق الرفاهية للفالحين-

 االعتراف باللغة العربية كلغة رسمية بجانب اللغة الفرنسية-

 حرية الصحافة و حق التنظيم و االجتماع-

 التعليم المجاني و اإلجباري لجميع األطفال ذكورا و إناثا-

 حرية العقيدة لجميع السكان و تطبيق مبدأ فصل الدين عن الدولة على جميع الديانات-

 مشاركة الجزائريين الفعلية في حكم بالدهم -

 إطالق سراح جميع المعتقلين السياسيين -

حنناكم العننام بالجزائر)مارسننال بيرتننون(،و سننلم نننص البيننان إلننى ال 1943مننارس  31فنني       
أرسنننلت نسنننخا مننننه إلنننى ممثلننني الحلفننناء فننني الجزائنننر،و الجننننرال ديغنننول و الحكومنننة المصنننرية 

 بالقاهرة
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تظنناهر الحنناكم العننام بقبننول البيننان مننن حيننث المبنندأ،و طالننب مننن الننوطنيين تقننديم خطننة       
حرب لم تنته و وضع الحلفناء لنم عمل لإلصالح،هادفا من وراء ذلك كسب الوقت سيما وأن ال

 يكن على أحسن ما يرام.

قنننام فرحنننات عبننناس منننع رفقننناء دربنننه فننني النضنننال بتحرينننر ملحنننق للبينننان النننذي هنننو فننني       
،و سننلمت 26/5/1943األصننل عبننارة عننن شننرح مفصننل للبيان،قنندم لننإلدارة االسننتعمارية فنني 

 1943جوان  10نسخة منه إلى الجنرال ديغول في 

قسنمين: فالقسنم األول يتعلنق بإصنالحات آجلنة إصنالحات ، تنجنز بعند  تضمن الملحنق 
نهايننة الحرب،حينننث أكنند أننننه فنني نهاينننة الحننرب تقنننام دولننة جزائرينننة لهننا دسنننتور خنناص يضنننعه 
مجلننس تأسيسنني جزائننري منتخننب مننن طننرف الجزائننريين، والقسننم الثنناني عننن اإلصننالحات التنني 

هايننة الحننرب تصننبح الجزائننر دولننة )لهننا يجننب تحقيقهننا فنني الحننال، ونننص األول علننى أنننه فنني ن
دستورها الخاص يضعه مجلنس تأسيسني منتخنب عنن طرينق االقتنراع العنام منن  طنرف جمينع 

 سكان الجزائر(

أمننننا القسننننم الثنننناني فقنننند تضننننمن اإلصننننالحات العاجلننننة:و المتمثلننننة فنننني االشننننتراك الفعلنننني 
دارة حكننم بالدهننم، وتحويننل الحكومننة العامننة إلننى حك ومننة جزائريننة تتننألف مننن للجزائننريين فنني وا 

وزراء مسننننلمين و فرنسننننيين، والتمثيننننل المتسنننناوي للجزائننننريين والفرنسننننيين فنننني جميننننع المجننننالس 
الجزائريننننة والتنظيمننننات االستشننننارية، وتحقيننننق اإلدارة الذاتيننننة للنننندواوير والبلننننديات المختلطننننة ،و 

لغننناء القنننوانين تمكنننين الجزائنننريين الوظنننائف العمومينننة علنننى أسننناس المسننناواة منننع الفرنسنننيين، وا  
االسننتثنائية ،و تحقيننق المسنناواة بننين جميننع السننكان فنني كننل المجنناالت،و رفننع الرايننة الجزائريننة 

 للفرق الجزائرية التي تحارب مع جيوش الحلفاء.

و في ظل استماتة الوطنيين في نضالهم و تمسكهم بمطالبهم،أقندمت السنلطات الفرنسنية علنى 
(( النننذي وعننند الجزائنننريين بتجسنننيد اإلصنننالحات لتحسنننين تنحينننة الحننناكم العنننام للجزائر))بيرتنننون



25 
 

، الننذي اسننتلم نسننخة مننن ملحننق البيننان 1943أوضنناعهم، و عوضننته بنننن:))كاترو(( فنني جننوان 
،و أعلننن صننراحة بننأن الجزائننر فرنسننية و ستضننل فرنسننية،و أن أي عمننل 1943جننوان 11فنني 

فني اتخناذ شنتى الوسنائل يستهدف وحدة فرنسا و الجزائر سيكون مآلنه النرفض، لنذلك لنم يتنوان 
 22/9/1943إلجهنناض البيننان.و لمننا رفننض الجزائريننون الحضننور لجلسننة الوفننود الماليننة فنني 

تعبيرا عنن مطنالبتهم السنلطات الفرنسنية بتطبينق منا جناء فني بينان الشنعب الجزائري،قنام كناترو 
مننا بحننل مجلننس الوفننود الماليننة، و اعتقننال كننل مننن فرحننات عبنناس و عبنند القننادر سننائح، و نفيه

إلى إحدى قرى جنوب وهران،ثم أطلق سراحهما تحت ضنغط المظناهرات الشنعبية االحتجاجينة 
 التي عرفتها العاصمة و سطيف و قسنطينة.

 و انعكاساتها: 1944مارس 7أمرية ديغول اإلصالحية -3

حننناول الجننننرال ديغنننول رئنننيس لجننننة فرنسنننا الحنننرة كنننبح نشننناط النننوطنيين و القضننناء علنننى      
الجزائنننري عنننن طرينننق إحنننداث إصنننالحات شنننكلية لفائننندة الجزائنننريين المسنننلمين،  مطالنننب البينننان

 .1943ديسمبر  12المؤكد عليها في خطابه الشهير الذي ألقاه في مدينة قسنطينة  يوم 

بمديننة الجزائرية،المتضنمنة اإلصنالحات  1944أصدر ديغول أمرية  1944مارس 7و في   
مثلننة فنني إقننرار المسنناواة بننين الجزائننريين و المسننتوطنين و الفرنسننية المتعلقننة بننالجزائريين،و المت

ألننف مسننلم، دون االشننتراط  70-50مننح الجنسننية الفرنسننية للجزائننريين المقنندر عنددهم مننا بننين 
علننيهم التنننازل عننن أحننوالهم الشخصننية اإلسننالمية،و فننتح الوظننائف اإلداريننة أمننامهم،و منننحهم 

لمجننننننالس المحليننننننة، و إلغنننننناء القننننننوانين حننننننق التصننننننويت و الترشننننننح ،و توسننننننيع تمثننننننيلهم فنننننني ا
 االستثنائية.

رفضننننننت هننننننذه اإلصننننننالحات مننننننن قبننننننل النخبننننننة الوطنيننننننة لكونهننننننا منافيننننننة لمطالننننننب البيننننننان    
الجزائننننري،من خننننالل أنهننننا تجسنننند مننننرة أخننننرى مشننننروع دمننننج الجزائننننر فنننني فرنسننننا عننننن طريننننق 

تلنننح علنننى التجننننيس،و هنننو المطلنننب النننذي لنننم تعننند النخبنننة الوطنينننة  تنننؤمن بنننه،  بنننل أصنننبحت 
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المطالبة بالحرية و استرجاع السيادة الوطنينة،بينما وافنق الحنزب الشنيوعي الجزائنري علنى هنذه 
 اإلصالحات و اعتبرها تقدما هائال و خطوة عظيمة نحو األمام.

 Amis duوردا على هذه اإلصالحات قام فرحات عباس بتأسيس))أحباب البيان و الحرية(( 
Manifete et de la lbeté-A.M.L- كحركننة بمدينننة سننطيف 1944مننارس  14فني 

سياسية ضمت العديد من المناضلين الوطنيين من النواب و النخبة و حنزب الشنعب الجزائنري 
و العلماء و الكشافة و الطلبة، هدفت هنذه الحركنة إلنى الندفاع عنن مطالنب البينان الجزائنري ، 
و تكنننننننوين جمهورينننننننة جزائرينننننننة مسنننننننتقلة مرتبطنننننننة فيننننننندراليا بالجمهورينننننننة الفرنسنننننننية مناهضننننننننة 

ج بأفكارهننننا و النننندفاع عننننن أهنننندافها أسسننننت جرينننندة ناطقننننة باسننننمها تحنننننت لالسننننتعمار.وللتروي
 .15/9/1944(( بالفرنسية في L'égalité )المساواةعنوان))

كثفننت الحركننة مننن نشنناطها و دعايتهننا ضنند اإلصننالحات  الديغوليننة الفرنسننية،و اسننتنكارها    
ي،و دعوتهنننا إلنننى االسنننتعمار و تحميلنننه مسنننؤولية الوضنننع الكنننارثي النننذي إلينننه الشنننعب الجزائنننر 

مقاطعة االنتخابات البلدية ،مساهمة بذلك في نشر الفكر الوطني و االستقاللي  التحنرري فني 
-أوسناط الشننعب الجزائنري، و توحينند مواقنف الزعمنناء النوطنيين مننن مختلنف التيننارات الوطنيننة 

ول .و استطاعت الحركنة أن تعقند اجتمناعين مهمنين ،فناأل-باستثناء الحزب الشيوعي الجزائري
بالعاصمة حضرته عناصر فاعلة في حنزب الشنعب الجزائنري  1945كان خالل شهر جانفي 

المنحننل،و تننم فيننه المطالبننة بإلغنناء البلننديات المختلطننة و الحكننم العسننكري و الجنننوب،و ترسننيم 
اللغنننة العربينننة،أما االجتمننناع الثننناني فنننتم فننني منننارس منننن نفنننس السننننة، طالنننب فينننه المجتمعنننون 

الحنناج، و إقامننة برلمننان و حكومننة جزائرية،فهننذه المواقننف التنني أبنندتها  بننإطالق سننراح مصننالي
الحركنننة تعكنننس مننندى تحمسنننها و رغبتهنننا األكيننندة فننني التحنننرر و االسنننتقالل،مما جعنننل أفكارهنننا 
تنتشننر بسننرعة فنني أوسنناط الجزائننريين، حيننث قنندر عنندد المنتسننبين إليهننا خننالل التنناريخ المننذكور 

قنننند ولنننند هننننذا التطننننور قلقننننا شننننديدا فنننني أوسنننناط  ،و 500000بحننننوالي  -1945مننننارس -سننننلفا
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المسننننتوطنين و اإلدارة االسننننتعمارية،فراحت هننننذه األخيننننرة تعنننند العنننندة لكننننبح جمنننناح نشنننناط هننننذه 
 الحركة.فكيف تم ذلك؟

 :1945ماي  8مجازر -4

إن النشنناط السياسنني الننذي خاضننته حركننة أحبنناب البيننان و الحريننة  و مننا ترتننب عنننه مننن     
ن مننن مختلننف التيننارات الوطنيننة للنندفاع عننن مطالننب البيننان الجزائننري و توحينند مواقننف الننوطنيي

اإلصننرار علننى تجسننيده ،و مقاطعننة اإلصننالحات الفرنسننية، و دورهننا أيضننا فنني تننأجيج الننوعي 
الننننوطني  لنننندى الجمنننناهير الجزائريننننة، التنننني تعننننززت ثقتهننننا بهننننذه الحركننننة و راحننننت تقبننننل علننننى 

ارة االسنتعمارية تتخنوف منن التنداعيات الخطينرة االنخراط فيها بشكل كبير، كل ذلنك جعنل اإلد
لنشنناط هننذه الحركننة علننى وجودهننا بننالجزائر، و دفعننت بالمسننتوطنين العنصننريين  إلننى التحامننل 

 عليها و المطالبة بضرورة قمعها.

تجنبت اإلدارة االستعمارية في بناديء األمنر توظينف العننف فني سنحق هنذه الحركنة بسنبب    
ر األراضنني الفرنسننية مننن السننيطرة النازيننة األلمانيننة، ، حيننث حتمننت انشننغالها بننالحرب ،و تحرينن

هنننذه الظنننروف علنننى اإلدارة االسنننتعمارية اللجنننوء إلنننى أسنننلوب المراوغنننة و التغلنننيط فننني إبنننداء 
مواقفهننننا مننننن البيننننان الجزائننننري، و تقننننديم إصننننالحات شننننكلية لتثبننننيط عننننزائم الننننوطنيين و تفكيننننك 

 نشاطهم السياسيالظروف المناسبة لقمع  صفوفهم،و ترقب

خرج الجزائريون في مظاهرات سلمية في عدة مدن جزائرية بدفع منن 1945و في أول ماي   
مناضلي حزب الشعب الجزائري المحظور عن النشاط، و حركة أحباب البيان و الحرينة، رفنع 
خاللهننننا العلننننم الننننوطني ألول مننننرة، كمننننا طالننننب المتظنننناهرون خاللهننننا بننننإطالق سننننرح مصننننالي 

،و تحقينق االسنتقالل النوطني،و ننددوا -1945أعيد سجنه فني بداينة شنهر أفرينل  الذي-الحاج
باالسنننتعمار الفرنسننني، و لجنننأت الشنننرطة إلنننى إطنننالق الرصننناص علنننى المتظننناهرين لتفننننريقهم 

 بالعاصمة.
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خرجنننت الجمننناهير الشنننعبية فننني مننندن سنننطيف و قالمنننة و خراطنننة و  1945مننناي 8و فننني    
فننني مظننناهرات سنننلمية لمشننناركة الحلفننناء فننني احتفننناالتهم غيرهنننا منننن المننندن الجزائرينننة األخنننرى 

بانتصنننارهم علنننى ألمانينننا ومطالبنننة الحلفننناء و الفرنسنننيين الوفننناء بوعنننودهم بعننندما شننناركوهم فننني 
الحرب و في  تحرير األراضي الفرنسية من االحتالل النازي و نظام فيشي بزعامنة الماريشنال 

 ضهم للوجود االستعماري.بيتان الموال لهم،و معبرين في نفس الوقت عن رف

و كانت اإلدارة االستعمارية هي التي أعطت اإلذن للجزائريين بتنظنيم المظناهرات التني رفعنت 
خاللهنننننننننننا الراينننننننننننة الوطنينننننننننننة، والفتنننننننننننات جننننننننننناء فيها))تحينننننننننننا الجزائنننننننننننر المستقلة((،و))يسنننننننننننقط 

سنتعمارية االستعمار((،))أطلقوا سراح مصالي((،و غيرها من الشعارات التي أفزعت اإلدارة اال
، لنننننذلك لنننننم تتنننننردد فننننني توظينننننف كافنننننة أجهزتهنننننا القمعينننننة منننننن جنننننيش و شنننننرطة و ميليشنننننيات 

 45المستوطنين لسحق المتظاهرين بكل وحشية، محدثنة بنذلك مجنزرة رهيبنة  كاننت حصنيلتها 
ألف شهيد،و أحرقت عشرات القرى جراء القصف الذي اسنتهدفها منن طنرف البحرينة و سنالح 

وحشننية صنند السننكان العننزل،و تنفيننذ إعنندامات بنندون محاكمننات فنني الجننو الفرنسنني،و مطنناردة 
حننق مننواطنين أبرينناء، كمننا تعننرض قننادة الحركننة الوطنيننة لالعتقننال و زج بهننم فنني السننجون ،و 

 حل حزب رابطة أحباب و البيان و الحرية التهامه بالتحريض على التمرد.

ية منن إجهناض الحركنة الوطنينة اعتقدت فرنسا بأنها تمكنت بواسطة آلتها اإلرهابية الوحشن    
و كسنننننر شنننننوكتها و ردع الشنننننعب الجزائنننننري و إخضننننناعه لسنننننيطرتها ،إال  أنهنننننا أخطنننننأت فننننني 

شنننكلت هنننذه المجنننار دافعنننا قوينننا للشنننعب الجزائنننري و حركتنننه الوطنينننة  اعتقادهنننا هنننذا، حينننث
 لالستماتة في استرجاع الحرية و السيادة الوطنية عن طريق العمل المسلح
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 (:3المحور )

 (1954-1946)انعكاساتهنشاط الحركة الوطنية الجزائرية و 

 مقدمــة:

إذا كانت الحرب العالمية الثانية قد انتهت لصالح الحلفاء وكللت بانتصار و احتفال       
، فإن الشعب الجزائري قد عاش مأساة حقيقية بعد أن أقدمت السلطات 1945عالمي في ماي

االستعمارية الفرنسية على ارتكاب أبشع المجازر في حق الشعب الجزائري الذي شارك إلى 
صورة حية عن  1945الحرب وحررها من براثن النازية، فكانت مذبحة مايجانب فرنسا في 

ألف شهيد، 45بشاعة االستعمار الفرنسي وحقده على الشعب الجزائري راح ضحيتها أكثر من
ودمرت القرى والمداشر، وحلت رابطة أحباب البيان والحرية، وزج بزعماء الحركة الوطنية في 

 مال الجزائريين في فرنسا و حلفائها.السجون والمعتقالت وبذلك خابت آ

غير أن ذلك لم يثن من عزيمة الوطنيين، حيث انطلقت الحركة الوطنية على أسس     
بداية لنهاية  1945ماي08جديدة على عكس ما كان يتوقعه االستعمار، وكانت أحداث

الشعب النظام االستعماري في الجزائر، بعد أن ترّسخت عقيدة الكفاح المسلح، كما زاد 
الجزائري يقظة ووعيا بمطالبه في الحرية واالستقالل.فما مظاهر ذلك؟و فيم تمثلت سياسة 

 فرنسا في مواجهة نشاط الحركة الوطنية بعد نهاية الحرب؟

 .إعادة بناء الحركة الوطنية:1

واإلفراج عن زعماء الحركة الوطنية  1946مارس16بعد صدور قرار العفو العام في   
شطت الساحة السياسية بالجزائر وسمح ذلك بظهور أحزاب وطنية بتسميات الجزائرية، ن

 جديدة،تمثلت في اآلتي:
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- UNION Démocratique du-(UDMAاالتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري)-أ

MANIFESTE Algérien -:على يد فرحات عباس، و رفقاء   1946تأسس في أفريل
دربه في النضال المحسوبين على النخبة الجزائرية ،أبرزهم: أحمد بومنجل، وقدور ساطور، 
و الدكتور سعدان، وابن خليل، وأحمد فرنسيس ، تمثلت أبرز مطالبه األساسية في  تكوين 

 اليا مع فرنسا.جمهورية جزائرية مستقلة استقالال ذاتيا مرتبطة فيدر 

و كان فرحات عباس قد حدد التوجه السياسي لحزبه من خالل النداء الشهير الذي وجهه   
،بقوله:))ال نريد إدماجا و ال سيدا 1946إلى المسلمين و الفرنسيين جميعا في أول ماي 

جديدا و ال انفصاال بل غايتنا هي إبراز شعب فتي يتكون تكوينا ديمقراطيا و اجتماعيا و 
يجهز في الميدان الصناعي و العلمي و دائب على تجديد ثقافته و أخالقه، و يشترك مع 
دولة قوية و حرة و غايتنا هي إنشاء دولة تقود خطاها الديمقراطية الفرنسية،هذه هي الصورة 

 التي كنا نحلم بها، و هذا ما كانت تسعى إليه بالضبط حركتنا الرامية إلى بعث الجزائر((.

تضمن البيان برنامج عمل الحزب و المتمثل أساسا في المطالبة بتحقيق المساواة  كما      
بين الجزائريين و الفرنسيين في جميع مجاالت الحياة، و الذي ال يتحقق إال بالقضاء على 
القوانين التعسفية،و االهتمام بالتربية و التعليم و التكنولوجيا و تمكين الجزائريين المسلمين 

جاالت على نطاق واسع و بدون تمييز،و احترام اللغة العربية وذلك بجعلها لغة من هذه الم
 وطنية و رسمية للجزائر. 

وتحصل فيها على  2/06/1946شارك الحزب في االنتخابات التشريعية المنظمة في
مقعدا، و قدأعطى هذا الفوز دفعا معنويا قويا 13مقعدا من أصل 11األغلبية، حيث فاز بننن:

عباس و مناضلي حزبه للمضي قدما في تحقيق مطالب وطنية أكثر سيادية بعدما لفرحات 
شنوا حملتهم الواسعة المناهضة لإلدماج،و قدموا مشروع دستور جديد للجزائر يتضمن 
تأسيس جمهورية جزائرية مستقلة استقالال ذاتيا لها حكومتها الخاصة و علمها الخاص 
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ني الفرنسي رفض هذا المشروع بسبب ضغط غالة تعترف بها فرنسا،إال أن المجلس الوط
 االستعمار.

سبتمبر  20و ازدادت خيبة أمل فرحات عباس و رفاقه بعدما صادق البرلمان الفرنسي في  
على القانون العضوي للجزائر المعروف أيضا باسم)دستور الجزائر( الذي أكد أن  1947

ب و تقديم استقالتهم من مجلس الجزائر قطعة من فرنسا،فاثأر ذلك احتجاج نواب الحز 
 الجمهورية معبرين عن رفضهم لهذا القانون باعتباره منافيا لطموحات الشعب الجزائري.

لم ييأس مناضلوا الحزب، بل واصلوا نضالهم دفاعا عن القضية الوطنية في ظل إقدام    
ى تزوير انتخابات اإلدارة االستعمارية و على رأسها الحاكم العام الجديد إيدموند نايجالن عل

،و قامت أيضا بتزوير مماثل لالنتخابات التكميلية 1948الجمعية الجزائرية في أفريل 
، و 1951،ثم االنتخابات التشريعية في جوان 1951للجمعية الجزائرية في فبراير 
،األمر الذي دفع بقيادة االتحاد الديمقراطي للبيان 1953االنتخابات البلدية في أفريل 

أعلن فيه  1951سبتمبر  7،8،9ي إلى عقد مؤتمره الثالث بمدينة قسنطينة خالل أيام الجزائر 
عن مطالبه االستقاللية و المتمثلة في قيام جمهورية جزائرية ديمقراطية اجتماعية لها برلمانها 
و حكومتها و علمها، و المطالبة بتطبيق بمبدأ))تقرير المصير(( على جميع شعوب 

موقفه المستنكر من االمبريالية االستعمارية باعتبارها بؤرة اضطرابات المستعمرة، و أبدى 
 السلم و األمن الدوليين.

 M.T.L.D() Mouvement pour leب.حركة إنتصار الحريات الديمقراطية)
Triomphe des Libertés démocratiques:) 

المعتقلين  ،الذي ساعد على اإلفراج عن1946مارس  16بعد صدور قانون العفو العام   
 13السياسيين و على رأسهم مصالي الحاج الذي سمح له بالدخول إلى الجزائر بتاريخ 

المشاركة في االنتخابات النيابية باسم))حركة  1946و قرر في نوفمبر  ،1946أكتوبر 
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انتصار الحريات الديمقراطية(( كحزب شرعي يعلن عنه لدى اإلدارة االستعمارية و كغطاء 
المرفوض -بالتحرك سياسيا،مع اإلبقاء على حزب الشعب الجزائري المنحل شرعي يسمح له

في مواصلة نضاله الوطني السري لتحقيق مطلبه األساسي   -من اإلدارة  االستعمارية
 والمتمثل في االستقالل الوطني.

و فازت بخمسة مقاعد  1946نوفمبر  16شاركت الحركة في االنتخابات التشريعية في      
في خمسة دوائر فقط سمح لمناضليها بالترشح فيها و أقصت اآلخرين من رفقائهم من 

المتبقية ممثلوا اإلدارة االستعمارية و  08الترشح في باقي الدوائر األخرى،بينما تقاسم المقاعد 
س فوز الحركة مدى الشعبية التي أضحت تتمتع بها و تجذر أفكارها و الشيوعيين.و قد عك

 مبادئها في أوساطهم.

حللت من خالله  1947فيفري  16و  15و تمكنت الحركة من عقد مؤتمرها االستثنائي بين 
أوضاع البالد ومستقبل النضال الوطني ، انتهى المؤتمر في األخير بالمصادقة على قرارات 

اإلبقاء على مواصلة الحركة لنشاطها كحزب شرعي حتى تتمكن من  حاسمة تمثلت في
الدفاع عن أفكارها و مطالبها والمجابهة العلنية لسياسة فرنسا ،و تاكيد مواصلة حزب الشعب 
الجزائري نشاطه السري لتعبئة الجماهير حول مطلب االستقالل الوطني و التصدي لسياسة 

 لمنظمة السرية يعهد إليها مهمة اإلعداد للثورة المسلحة .فرنسا االستعمارية،كما تقرر إنشاء ا

أمام االنتشار الواسع الذي راحت تحققه الحركة في أوساط الجماهير الشعبية سعت اإلدارة   
االستعمار الى الحد من شعبية الحركة و القضاء عليها بشتى الوسائل و الطرق عن طريق 

و اعتقال مناضلي حزب الشعب 1948ة تزوير االنتخابات على غرار ما حدث في سن
الجزائري و مصادرة صحفها و على رأسها جريدة) الجزائر الحرة (وهو ما جعل مناضلي 

 الحركة يزدادون قناعة بضرورة اللجوء إلى العمل المسلح لتحقيق االستقالل الوطني   
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 جمعية العلماء مسلمين الجزائريين: -ج      

عادت لنشاطها النضالي برئاسة البشير اإلبراهيمي ،مركزة في نشاطها الثقافي التعليمي     
على تأسيس شبكة واسعة من المدارس الحرة في المدن والقرى والمداشر، فقد بلغ عدد 

 181( مدرسة، ثم ارتفع العدد إلى 90م حوالي تسعين)1947المدارس التابعة لها في سنة 
م، الذي يعد انجازا 1947نشاطها بتأسيس معهد ابن باديس الثانوي موتوج 1954مدرسة 

هاما ودفعا للتعليم والثقافة الوطنية  والى جانب ذلك قامت الجمعية بإرسال بعثات تعليمية 
طالبية إلى جامعات المشرق العربي ،لمواصلة دراساتهم العليا ، واهتمت بإقامة عالقات 

المشرق العربي وتحقيقا لهذا الهدف أرسلت الشيخ البشير ثقافية ،سياسية وتعليمية مع دول 
م،وساعده في هذه المهمة الفضيل الورتالني وفي الميدان 1952اإلبراهيمي إلى القاهرة سنة 

م 1947وذلك في سنة  اإلعالمي أصدرت الجمعية السلسلة الثانية من جريدة البصائر
ل القضايا التي تهم األمة الجزائرية. إما كوسيلة للتوعية والدفاع عن العروبة واإلسالم ، وك

م ،ألنه لم 1947سبتمبر 20في المجال السياسي فقد أعلنت الجمعية موقفها الرافض لقانون 
  يصدر من الشعب الجزائري ولم يستشر فيه على حد قول اإلبراهيمي.

و كذلك أن البعثات العلمية للجمعية خالل هذه الفترة كانت تقوم بنشاط سياسي ودبلوماسي 
كبير لصالح القضية الجزائرية ،خاصة من قبل اإلبراهيمي الذي كان يحظى بمكانة محترمة 
في المشرق العربي والعالم اإلسالمي ككل كما شاركت الجمعية في تحالف األحزاب الوطنية 

 الدفاع عن الحرية م من اجل 1951

يمكن القول بان جميع نشاطات الجمعية وجهودها ،كانت عبارة عن نضال مستميت        
ضد االستعمار وسياسته الهادفة لمسخ الهوية العربية واإلسالمية للشخصية الجزائرية وكذا 

ساهمة الوطنية الجزائرية المتميزة عن الوطنية الفرنسية ، وتكون بذلك الجمعية قد ساهمت م
 فعالة في تحصين الجزائريين من الذوبان في الوطنية الفرنسية، واالحتفاظ بكيانهم المتميز.
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 :(P.C.Aد.الحزب الشيوعي الجزائري)

استمرت عالقة الوالء واالرتباط لهذا الحزب بالحزب الشيوعي الفرنسي مما جعله        
يكن غريبا عدم إرتباط الحزب الشيوعي يتأثر بتوجيهاته المناهضة لفكرة الوطنية، وبالتالي لم 

الجزائري بالدعوة للمطالبة بالدولة الجزائرية وتحرير الجماهير من الهيمنة االستعمارية السيما 
وأن العناصر األوروبية والفرنسية كانت تشكل األكثرية في عضوية هذا الحزب أمام محدودية 

 العناصر الجزائرية المسلمة.

( A.M.Lن رفض االنضمام إلى حركة أحباب البيان والحرية)كما سبق لهذا الحزب وأ
، والتصدي إلصالحات 1943للدفاع عن بيان الشعب الجزائري الصادر في فبراير 1944
واعتبرها تقدما كبيرا، زيادة على ذلك  P.C.Aالتي رحب بها األمين العام لن 1944دوغول 

إذ اعتبرا لمتظاهرين  1945ماي،08كان هذا الحزب قد اتخذ موقفا أكثر سلبية من حوادث
 مجرمين في خدمة الفاشية.

لم يغير  الحزب من مواقفه بعد نهاية الحرب العالمية الثانية الذي أصبح يحمل تسمية)     
،حيث ظل متمسكا بموقفه الرافض لوجود أمة (ADL)(الحرية و الديمقراطية أصحاب

جزائرية و مناهضته للوطنية الجزائرية لعدم اعترافه بمقوماتها األساسية ن المتمثلة في اللغة 
العربية و الدين اإلسالمي،و ظل مؤمنا بأن مستقبل الجزائر ال يتحقق إال في إطار اإلتحاد 

م، 1954تى اندالع ثورة أول نوفمبرالفرنسي.و واصل تنكره لمطالب الشعب الجزائري، ح
والتي وصفها بالعمل االنتحاري، بل أكثر من ذلك أقدم على تكوين أداة عسكرية تحت 

 ، قصد إجهاض الثورة في مرحلتها األولى.«المحاربون من أجل الحرية»إسم

 (:1947سبتمبر20.الموقف الفرنسي )دستور2

 1947سبتمبر20سا إلصدار قانون)دستور(الستعادة نفوذها ومكانتها في الجزائر لجأت فرن
 بهدف تنظيم األوضاع الداخلية في الجزائر وكبح جماح الحركة الوطنية الجزائرية.
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 أ.أسباب صدور الدستور:

صرارها على بناء الدولة الجزائرية ذات السيادة. -  نشاط وضغط الحركة الوطنية الجزائر وا 
في الحرب العالمية الثانية ومحاولة  تراجع قوة فرنسا عسكريا وسياسيا نتيجة تضررها -

 االحتفاظ بالجزائر تحت غطاء الشرعية واإلصالحات.
بغية  1945ماي08محاولة فرنسا التخفيف من اآلثار السلبية التي ترتبت عن مجازر -

 .كسب ثقة الشعب الجزائري وامتصاص غضبه
 ب.محتوى الدستور:

 يمكن استخالص أهم ما جاء فيه على النحو اآلتي:  
 الجزائر قطعة فرنسية يتساوى سكانها في الحقوق والواجبات. -1
 تخضع الزائر للحاكم العام الفرنسي وتساعده لجنة تنفيذية مكونة من ستة أعضاء. -2
جزائريين( يختص في  60فرنسيين و 60عضو) 120تكوين مجلس جزائري يتشكل من -3

 لفرنسية.دراسة ميزانية الجزائر والمشاريع االقتصادية بموافقة الحكومة ا
 اللغة العربية لغة رسمية إلى جانب الفرنسية. -4
 إلغاء الحكم العسكري في الجنوب. -5
 إلغاء البلديات المختلطة. -6
 فصل الدين اإلسالمي عن الدولة. -7
 فتح الوظائف اإلدارية والعسكرية أمام الجزائريين. -8
 موقف الجزائريين من الدستور:-ج

 جانب األحزاب الوطنية نظرا لعدة اعتبارات: إلى 1947رفض الشعب الجزائري بنود دستور
تنكر الدستور لقضية تقرير المصير واالستقالل بالتأكيد على إدماج الجزائر واعتبارها  -

 قطعة فرنسية وبذلك فهو يتعارض مع مطالب الحركة الوطنية االستقاللية.
 لم يشارك الجزائريون في صياغة الدستور بل فرض على الشعب الجزائري. -
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 الدستور التميز بين المعمرين والجزائريين قانونيا.أكد  -
ماليين 10دستور غير عادل وال يراعي االختالف العددي بين الجزائريين الذين يمثلون -

 ألف.800والمعمرين الذين الت يتعدى عددهم
 د.موقف المستوطنين:

قيق ألنه يقدم للمعمرين إمتيازات واسعة تمكنهم من تح 1947رحب المستوطنون بدستور
االستقاللية في تسيير شؤونهم الداخلية، رغم إحتواء الدستور على بعض البنود التي تتعارض 

 ومصالحهم كاالعتراف باللغة العربية رسميا وفتح الوظائف للجزائريين.
 هـ.مجال تطبيقه:
على أرض الواقع وبقيت مجرد بنود فارغة المحتوى نظرا لسياسة  1947لم يطبق دستور 

وحرمان ألحزاب الوطنية من  1948تي أقدمت على تزوير االنتخابات البرلمانيةالفرنسية ال
الوصول إلى البرلمان وبذلك زادت قناعة الشعب الجزائري بضرورة الكفاح المسلح وقناعته 

 بعدم جدوى العمل السياسي.
 :1947( فبرايرo.s.إنشاء المنظمة الخاصة)السرية(:)3
سياسيا قويا للشعب  كسبالقد كان تأسيس حزب حركة انتصار الحريات الديمقراطية   

الجزائري نظرا للسياسة اإلستقاللية وترسيخ عقيدة الكفاح المسلح في أوساط مناضليه، خاصة 
تشكيل جهاز  1947، لذا قرر الحزب في فبراير1945ماي08الشباب الذي تأثر بحوادث

 O.Sداد للثورة المسلحة، وأطلق عليه تسمية المنظمة سرب شبه عسكري يتولى اإلع
 الخاصة )السرية( وحددت أهدافها كما يلي:

تعبئة الشعب الجزائري ومناضلي حزب الشعب لفكرة الكفاح المسلح بالتوعية  -
 السياسية.

 جمع األموال وشراء األسلحة. -
 تدريب الشباب على إستعمال األسلحة وحرب العصابات. -
 للثورة المسلحة.التحضير الجدي  -
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أحمد  -العربي بن مهيدي -محمد بوضياف-ومن أبرز أعضاء هذه المنظمة: محمد بلوزداد
سويداني بوجمعة، واستطاعت المنظمة تعبئة أكثر -عباس رمضان-آيت أحمد -بلة
مناضل على كافة مستوى القطر الجزائري، وقامت بعمليات هجومية كان أبرزها 1000من

* واالستيالء على أمواله، إضافة إلى عملية سويداني بوجمعة 1949نالهجوم على بريد وهرا
 .على محجرة للرخام بالعاصمة الستيالء على المتفجرات

لقد كانت لهذه المنظمة ونشاطها صدى واسع زرع الخوف في اإلدارة االستعمارية وعبأ 
الحركات الديمقراطية(  مناضلي حزب الشعب للكفاح المسلح خاصة بعد فشل)حركة إنتصار

في اإلنتخابات)أي العمل السياسي( بسبب التزوير الذي مارسته السلطات االستعمارية 
وتم إلقاء القبض على  1950، غير أن االستعمار كشف أمر هذه المنظمة سنة1948سنة

 بعض مناضليها وكثفت فرنسا عمليات المتابعة والبحث عن مسيري هذه المنظمة.
 :1954-1950الجزائري)حركة االنتصار للحريات الديمقراطية(.أزمة الشعب 4

م، تتمثل في تصدع 1947عرفت حركة إنتصار الحريات الديمقراطية أزمة داخلية خطيرة منذ
الحزب وبروز أجنحة متناقضة وخالفات عصفت بهذا الحزب وأبعدته عن المعركة الحقيقية 

 زمة ما يلي:ألبا وهي تحرير الجزائر، ومن أبرز أسباب هذه األ
  ظهور خالفات شخصية بين العناصر القيادية للحزب خاصة بين رئيسه مصالي الحاج

 وبعض العناصر الشابة.
  فشل الحزب في سياسة العمل الشرعي ودخوله إلى اإلنتخابات تخدم مصالح االستعمار

 الفرنسي مما دعم نظرة الجناح الثوري الرافض للعمل السياسي.
 م والقمع الذي سلطته اإلدارة الفرنسية على 1950)الخاصة( سنةكشف المنظمة السرية

مناضلي حزب الشعب، مما ترتب عنه انشقاق الحزب إلى قسمين فاألول ينادي بالتبرؤ من 
المنظمة وعدم اإلعتراف كهيئة مرتبطة بالحزب من أجل المحافظة على شرعيته وبقائه 

دة الحزب، أما الطرف الثاني فيرى أنه وبالتالي وعدم تعرضه للحل، ويمثل هذا الطرف قيا
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من الضروري مساندة المنظمة واإلبقاء على نشاطها السري لتفجير الثورة ويمثل هذا الطرف 
 الشباب المتعطش للثورة من الحزب

  الخالف حول كيفية تسيير الحزب بين أنصار اللجنة المركزية بزعامة يوسف بن خدة
اعي للحزب، بينما أنصار مصالي الحاج رفضوا ذلك الذين أكدوا على مبدأ التسيير الجم

 وأكدوا على مبدأ القيادة الفردية للحزب التي تبقى من إختصاص الزعيم مصالي الحاج.
 بعاده عن الساحة الوطنية زاد من تصدع الحزب.1952نفي مصالي الحاج إلى فرنسا  م وا 
الحزب على نفسه إلى تيارين متضادين  لقد ساهمت هذه األسباب والظروف في إنقسام -

 هما:
 .أنصار اللجنة المركزية)المركزيون(بقيادة بن يوسف بن خدة 
 .أنصار مصالي الحاج)المصاليون( بقيادة مصالي الحاج 

لقد ازدادت حدة الخالفات حينما عقد المصاليون مؤتمرا في هورنو ببلجيكا في  -
الحاج رئيسا للحزب)ح.إ.ح.د( مدى الحياة  وحل  م وقرروا فيه إنتخاب مصالي1954جويلية

اللجنة المركزية وطرد عدة شخصيات من الحزب مثل ابن يوسف بن خدة، حسين 
 األحول....

 م كان أبرز قراراته:1954كما قام المركزيون بعقد مؤتمرا بالعاصمة في أوت -
 .نبذ قرارات مؤتمر بلجيكا، ونزع الثقة من مصالي الحاج 
 بدأ القيادة الجماعية للحزب ومواصلة النضال بكل أشكاله.التأكيد على م 

فقد ساهمت هذه األزمة في إبعاد الحزب كلية عن دوره ومبادئه كحزب ثوري يسعى  -
لتحقيق مطالب الشعب الجزائري في إسترجاع السيادة واإلستقالل لذا قررت مجموعة من 

األزمة وتفجير الثورة، وعليه الشباب أغلبهم من المنظمة السرية)أو الخاصة( تجاوز هذه 
 أصبح الحزب منقسما على نفسه إلى ثالثة تيارات متضادة:

 .أنصار اللجنة المركزية بقيادة يوسف بن خدة 
 .أنصار مصالي الحاج بقيادة مصالي الحاج 
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 .أنصار المنظمة السرية  

  م:1954مارس23(C.R.U.A/ظهور اللجنة الثورية للوحدة والعمل )5

قام بتأسيسها بعض المناضلين من المنظمة السرية )أو الخاصة( بالجزائر العاصمة  
في مقدمتهم محمد بوضياف ومصطفى بن بولعيد، ومحمد دخلي مناضل من حزب الشعب، 
بهدف التوفيق بين األطراف المتصارعة)المركزيون والمصاليون(، وبالتالي إنقاذ الحزب من 

عادته إلى خطه ا لثوري، غير أن هذه اللجنة قد فشلت في سياستها التوفيقية، االنشقاق، وا 
 مما أجبرها على اتخاذ تدابير فورية للتحضير لتفجير الثورة المسلحة، من خالل ما يلي:

 بالجزائر العاصمة)بمنزل دريش الياس بحي  22عقدت إجتماع 1954في جوان
سلح.و شكلت لجنة الستة تتولى المدنية(، وتقرر فيه: نبذ النزاعات، والشروع في الكفاح الم

عملية التحضير للكفاح المسلح و هم:مصطفى بن بولعيد، ديدوش مراد،محمد العربي بن 
مهيدي،محمد بوضياف،رابح بيطاط، و كريم بلقاسم،و أضيف لهؤالء ثالثة أعضاء يمثلون 

 الثورة في الخارج و هم:أحمد بن بلة،محمد خيضر،حسين آيت أحمد.
 اجتماعيا سريا لها بالجزائر العاصمة 06عقدت ''لجنة 1954أكتوبر23في شهر ''

بمنزل المناضل بوكشورة مراد  ببلدة الرايس حميدو غرب العاصمة،و قررت: تفجير الثورة 
،و حل حزب حركة اإلنتصار الحريات الديمقراطية،و طبع اول 1954في يوم اول نوفمبر 

رج، و تشكيل جبهة التحرير و وضع خطة لتوزيعه في الداخل و الخا 1954نوفمبر 
مناطق حربية  06و تقسيم التراب الوطني إلى   ALNو جيش التحرير الوطني FLNالوطني

سناد كل منطقة لواحد من مجموعة   06وا 
 

 

 


