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 الحركة الوطنية: مساهمة المهاجرين الجزائريين فينشاط و

 تمهيد:

ً  النقابي كان العمل        ً سيأسا اً عنصرو سبباً رئيسيا  ينلجزائريا ينجراهمال ولوجفي مشاريع  ا

 لم ينظروا نيالشيوعيخصوصاً بعد نجاح الثورة البلشفية في روسيا، رغم أّن  ،للميدان السياسي

ين د ء المؤيّ هؤلكسب العمل على من خاللها يتم  كمحطة لّ إع الواسع للمستعمرات لى التنوّ إ

 اتتنظيملفي امناضلين  يصبحواهم سياسيا لكوين، وتإلى صفوفهم للنضال ضد الستعمار

  ة.الشيوعي ةالنقابي

كان لكن و إليها،بضم الجزائريين  CGTUسمحت النقابة العمالية الشيوعية الموحدة وقد        

حزب ال داخلتعمار قضية الس فيفي الحسبان عدم الخوض  وايأخذ أنالجزائريين  أيعليهم 

بداية العمل النقابي وسط الهجرة الجزائرية في فرنسا لم  أنمكن اعتبار يو .الشيوعي الفرنسي

م النقابي ينظتظهور الأّن  إلى اإلشارةيجب  كما .م1924جانفي في بعد مؤتمر ليون  إليتحقق 

ة فرعية نخب ظهورب محتسالشيوعية التي  لألمميةبعد المؤتمر الخامس  إلالجزائري لم ينطلق 

  .في فرنسا األجنبيةخاصة باليد العاملة 

 إنشا ءتّم  م أين1926 إلّ أّن سنةزة فيما بعد ميّ حاسمة وم م1925-1924فترة  إن كانتو       

لتغيير  قيةالحقي بدايةال تكان لإلمبرياليةالحركة المناهضة  إشكاليةوامتداد  ،اإفريقيشمال نجم 

وطنية تها القل من عامين على ولدتها وبفضل خاصيّ أ فبعد .س الجزائريينتسيّ ومعطيات ال

 اإلفريقينجم الشمال الن حركة إاستقالل الجزائر فمطلب خاصة وومطالبها النفصالية 

  ين بفرنسا وأوروبا.الجزائري ينجراهملل حقيقي ستؤسس لستقطاب سياسي

عمال كانوا  تلك الفترةوا بدور وطني خالل أن غالبية المهاجرين الذين قام الحظوي         

م از وورشات الفحيعملون في مصانع الغ كبيرة، بل كانوا مؤهالت فنية  يملكونل سطا ءب  

لرجال تقتصر على ان هذه الهجرة كانت أ نسجل كما .وما شابه ذلك لبلدياتباومصالح التنظيف 

ة أامر 20بنحو  م1930 سنة ر عدد المهاجرات الجزائريات إلى فرنساإذ يقدّ  ،فقط دون النسا ء

 ولم تكن ،امرأة 40لم يتجاوز عددهن  م1939 لى غايةإو ،هاجرن مع أزواجهن مّمنفقط 

ن المهاجريبعض رغبة استقرار  كما أنّ . في الغربة أزواجهن ؤانسةلعمل بل لمجل اهجرتهن أل

  فرنسيات.ب هناك جإلى التزوّ  فئة منهم دفعت قدبفرنسا 

بعمال المستعمرات المهاجرين في فرنسا وهي منظمات اهتمت  ون سّجل أّن هناك عدّة        

ا منظمات اليسار واتصالهقادة ومناضلي لغالب مؤقتة لكنها ترجمت اهتمام جمعيات كانت في ا

نظمة والم األهالي،جل تحرير تها، على غرار اللجنة الدولية من أفهم وضعيّ محاولة و ه الفئةهذب

 جل الشعوب المضطهدة.عالمية للكفاح من أال
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  :نشاط النقابة العمالية للمهاجريين الجزائريين

بهجرة األمير خالد إلى فرنسا سنة  ترتسم في المهجرمعالم النضال الوطني  بدأت       

اللبنة  م1924-1923 بالمهاجرين خاللعلى صلة فيها كان التجمعات التي  مثّلتو، م1923

ن إفريقيا مم شمالبنا ء أعلى تأسيس لجنة من الرجل شرف أفقد  األولى لهذا العمل الوطني.

 العزيز القادر ومصالي الحاج وعبد عبد علي حاجمن أمثال كانوا يستمعون إلى محاضراته 

عمال شمال اإلشراف على  بمهام لالضطالعبانون أكلي حمد بهلول وأعلي الحمامي وور المنوّ 

لتجربة ا كانتدينية. و ةصطبغت بصبغللمغاربة اوتنظيمهم في شكل هيئة إغاثة  ،إفريقيا

 ضمّ  م والذي1924ديسمبر  7مؤتمر بتاريخ  في أول ةركاالمش ه الجماعةهذلاألولى النضالية 

لدفاع عن العمال المهاجرين على ا من ورا ء ذلك هدفوكان ال ،ألف عامل 75عن لين ممثّ 

 :ساأس

 .إلغا ء قانون األهالي وغيره من القوانين الستثنائية -1

 .الجتماعاتفي عقد حق الحرية الصحافة و -2

 .تنظيم لقا ءات في أوساط األهالي -3

ة في المغرب األقصى ومصر تضامنهم مع الحركات التحرري نوقد عبر المؤتمرون ع        

فيما و ،لتعارف بين المهاجرينفسح المجال لمؤتمر أهمية بالغة كونه كتسي هذا الويوتونس. 

اها األمير التي أرسبأرضية العمل  ملتزاوال اقييفرإنجم شمال هي تأسيس جمعية سياسية بعد ل

 .خالد على مستوى شمال افريقيا

 :مؤتمر ليون

 24-20الفرنسي مؤتمر ليون الثاني للحزب الشيوعي  أعقابفي  نشاطال ايةبدكانت        

 إشرافبتحت قيادة الجزائري عزيز منور المدعو علي  تّم ذلك، ومباشرة 1924جانفي 

ل في الوسط لعماالذي سبق له هيئات المستعمرات  مسؤول  LARRIBEREلريبار

اليد العاملة الجزائرية التي  إحصا ءر بع يالنقابي بشكل ميدان نشاطوشرع ال ،الجزائري

  .األجنبيةها وسط اليد العاملة لالتي تحت األهميةسبب ب ،ضعت في المقدمةو  

زة جانب التهميش ومي إلى ،تنظيم العمال الجزائريين وغياب التقاليد في هذا الميدان نّ إ       

نقابة  نشطيية على م  انغالق تجمعات الجالية الجزائرية كل هذا سيطرح مشاكل جدّ 

، تفتحا كثراأل التيار تمثل النقابة كونولنظرا لخصوصية المهاجرين الجزائريين  المستعمرات

زب مه عبد العزيز منور للحتقرير حول التنظيم النقابي للعمال الجزائريين قدّ  جا ء في حيث

م الشيوعيين مهمة واضحة المعالم وهي اجتذاب هؤل ء الشباب ماأ" :قوله الشيوعي الفرنسي

 ."همالقيام بتكوينووسطهم  إلى
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 نّ أيبدو " التي LA CASERNE"الثكنة" "صحيفة تحرير بالتنظيم النقابي  قد استعانو       

ة على قادروالنشرية بصيغة مناسبة للجزائريين هذه عمل على تحرير  قدعبد العزيز منور 

ريدة الج أن إلى اإلشارةويجب  ،نحو التنظيم النقابي إفريقياتوعية واستقطاب عمال شمال 

كانت صحيفة و .باللغتين العربية والفرنسية م1924 سنة ظهرت " قدكازيرنا الثكنةال"

 أوجنودا  بهاجميع المراكز التي  إلىترسل  "L’USINE" "المصنع"كذلك و "رنايالكاز"

يطلبونها نظرا  أصبحوا، حيث را كبيرا عليهميثتأجعلها تحدث  ا ماوهذ ،عمال جزائريين

  .لقدسية الكتابة العربية

مجموعة من رفقة في باريس بعد مؤتمر ليون  األولقاد عبد العزيز منور النشاط        

 لكنّهاة بسيط يةحملة تحسيس (وجيالني حميدة، إسعاد، حاج علي، بورحلة معروف)ائريين الجز

 أطيرهذا النشاط بتوساعد  .نعاالمصبخاليا  وتأسيس األهاليتنظيم اجتماعات للعمال ب تسمح

ريون الجزائالعمال  أبدىحيث  ،بفرنسا األماكنالعفوية التي اندلعت في عدد من  اإلضرابات

 ً في  إضراباتقامت حركة مثالً من باريس  13ففي الدائرة  إليصال مطالبهم، كفاحاً مستميتا

اع النقل وكذلك في قط ،األوربيونبرز الجزائريون فيها كثيرا وتراجع فيها  وقد مصانع الجلود

  .لإلضراب ن هم المبادرونوفي السيارات الجزائريحيث كان منظّ 

ً  بأنهم هذه اإلضرابات الجزائريون خالل أكد        ً  يملكون وعيا خاصة على مستوى  ،عميقا

بين مصالي الحاج وحاج علي  اً قد جمعتاريخي لقا ءً  أنّ حربي محمد  يؤكدو ،صراع الطبقات

الحاج مصالي  خاللها مب الشيوعي قدّ مهرجان انتخابي للحز أثنا ء م1924 في ماي القادر عبد

 أوتلشهر مصالي الموعد الذي ضربه  أنحد يعتقد ألم يكن و ،في نهاية المهرجانالتهاني 

ما بعد فيئرية الوطنية الجزا أب أمامد الطريق مهّ سي   الجزائريينللنقاش حول وضع المهاجرين 

 .والذي سوف يحسم بعد سنوات قليلة الستقالل والنفصال عن فرنساللمطالبة ب

لت لمبادئه وامتث لحزبا برنامج تبنت التي إفريقياة شمال يئحاج علي بهالقادر  ف عبدلّ ك         

 لبالمستعمرات وتساند المطا جل استقاللالكفاح بكل الوسائل دون شرط من أ قوم بدعمالتي ت

 :الفورية ألهالي شمال افريقيا ومنها

 لغا ء قانون الهاليإ -

 هاليحق النتخاب لأل -

 المساواة في الضرائب -

 في جميع المستويات هاليعليم الجباري والمجاني لجميع األالت -

 هالي والفرنسيينبين األ رواتبالمساواة في ال -
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 لغا ء البلديات المختلطة إ -

 لغا ء القوانين الستثنائية.والمدنية وكذا إ يةلغا ء الرقابة العسكرإ -

 

 :س ومشروع الحركة الوطنية الثوريةخالد في باري األمير ظهور 

 خالد األميرا مجويلية مهرجانين شارك فيه 19و 12في  اتحاد ما بين المستعمرات نّطم       

لشيوعي واتحاد ما بين خالد والحزب ا األميرلقا ء  ماخالله حدثوقد  ،عبد القادر مع حاج علي

يدة الجد باآلمالباريس  إلى بهذهاو األمير حضور رونجيأل روبير رشا فّسري   .المستعمرات

 الرئيسووصول  م1924في ماي انتصار تحالف اليسار بمناسبة األميرضعها ووالمفاجئة التي 

 مع حركة الشباب الجزائري.  ةتعاطفماللى السلطة وهو المعروف بمشاعره إ herriot هريو 

 ألمميةاتعليمات  أساسعلى  باألميرلتصال باما بين المستعمرات  علي واتحاد بادر حاج       

وفية لتصوراته حول التحالف مع الحركات  األخيرةهذه أّن في نظره  فاألمير، الشيوعية

 رذّ تج إحداثذلك وجب عليه يمثل تيار وطني ديمقراطي ومع فهو الديمقراطية البرجوازية 

 كبر وقطع كل تعاون له مع السلطة الفرنسية.أ

حركة مع السياسية  مكانتهلدى الجماهير و األميريحضى بها رغم السمعة التي كان        

ب تعلقه رفضت حركته بسب الحكومة الفرنسية أن إلّ الشيوعيين  تغرالتي أباب الجزائري الش

الكولونيالية الهيئة  أوصت م1926 ماي . ففيورفضه سياسة التجنيس اإلسالميبالتشريع 

بتكوين حزب وطني ثوري في مستعمرة الجزائر وخلق مجموعة مشابهة له  تبدأ أنالمركزية 

 في فرنسا من المهاجرين الشمال افريقيين.

  :إفريقيانجم شمال  تأسيس

، اللنحو بزوغ الوطنية التي ستطالب بالستقه الستقاللي لنجم الشمال اإلفريقي التوجّ  إن       

ً تجعل منه حصانهي التي س وكذا توجهه الرئيسي في القطيعة بين الوطنية والشيوعية  ،لمعركةل ا

تقطب سيوهو ما يجعله  ،ومؤيدو الستقالل الوطني الذين سينتخبون مصالي الحاج كزعيم لهم

 الكثير من المهاجرين الجزائريين لالنضمام إليه.

رى الثانية من الهجرة الجزائرية صادف الموجة الكبقد تأسيس النجم ن بأ نيؤكد أجيرو       

الوصول الكثيف آللف المهاجرين الجزائريين ف .1924-1922 ما بينلى فرنسا التي حدثت إ

على المسرح السياسي في العديد من المناسبات السياسية للحزب الشيوعي يترجم استظهار 

وهو  ،بسبب القهر والضطهاد الفرنسي لهم ،ي السائد وسط الهجرة الجزائريةالشعور الوطن

حقوق الو حرياتال التي ت راعى بهاخالل البيئة السياسية في فرنسا ما جعلهم يواجهون القمع من 
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ً قومي سدون نضالً يجوهو ما جعلهم  ،على خالف المستعمرات ً جديّ  ا في نجم شمال إفريقيا  ا

 قظةيسيعمل على  ذلككل و ،الستقاللالمطالبة بجل أال الوطني الثوري من ضكأرضية للن

وهو ما جعل النجم يصبح  ،ومختلف الشرائح األخرى ،الطبقة العمالية الجزائرية المهاجرة

 .الوعي الوطنيب خاصة للنضجمدرسة 

يكشف  1926اكتوبر أولفي  إفريقيااجتماع الهيئة الفرعية الكولونيالية لشمال خالل        

ر في الجزائتأسيس حزب وطني ب إفريقيانجم شمال في تدخله عن خلق  celor سيلور أمينها

وهو المقترح الذي كان قد اطلع عليه حاج علي وجماعته منذ  ،في فرنسا سيس أخرتأوأيضا 

تنظيم الفئة و ،تكتيكهاو ،برنامجها ،حول الحركةوخاللها فتح نقاش  م1926نهاية مارس

 الشيوعية فيها.

جوان 12في كان سمالتم اختيار  أين إفريقياعام لنجم شمال اجتماع شعبي  أولإّن         

 مين العاماألو ،حاج علي عبد القادر رئاسة باريس تحتبالمستشفى شارع  63 في م1926

ن، كلي بنوبيلة ومحمد السعيد سي الجيالني، آياللي شكل من جالحاج مصالي، إضافة إلى 

يفور، سعدون، مقروش، عبد الرحمن سبتي، آيت تودرت، محمد إمحمد معروف، قدور فار، 

ً انسج هذا التنظيم الشيوعية ميالد األمميةفرضت حيث  بوطويل،وصالح غاندي، رزقي،   اما

 يووضع الحزب الشيوع .لإلمبرياليةسياسة خلق تجمع واسع من عمال وفالحين مناهضين  مع

 نير، جريدة، توفير العمل للمناضليمقرات، طبع مناش ادية تحت تصرف النجم منعدة وسائل م

 .وغيرها

قول يو ،الحقوق النقابية والسياسية منظمة دفاع عن بأنههذا التنظيم علي حاج  فعّر  ي         

 تضم مختلف الشرائح الجتماعية من ،الحزب الشيوعي منظمة مستقلة عن بأنهاعنها سيلور 

كرة الجبهة ف إلى أصالفكرة تنظيم النجم وبرجوازيين صغار. كما تعود  وفالحين ومثقفينعمال 

 التقارير أما مشروع الحزب الوطني الثوري. إطارهاالتي يدخل في  لإلمبرياليةالمناهضة 

دت هدفها بالدفاع عن حدّ بأنه منظمة فتؤكد  م1927جم لشهر فيفريحول النّ الفرنسية  األمنية

 .عضائهاأللتكوين السياسي إلى ا إضافة ،عنوية والجتماعية للمسلمينح المالمصال

-مبرسبت في فترةالكولونيالية لشمال إفريقيا يقول حاج علي خالل جلسات الهيئة        

ا أمّ  "لنااستقال جلمن أإننا نناضل  ،ولسنا شيوعييننحن جمعية مسلمين بقوله "  م1926أكتوبر

 ،ه الجماهيرتوجيفيتمثل في ا دورها في فرنسا مّ أ ثورية وطنية. ةنظممبأنّه ف النجم عرّ في   سعادإ

من و ر ودعم الحركة الوطنية في المستعمرات.وتبيان طريق التحرّ  ،ؤسهاوتوضيح أسباب ب  

في وضع قانوني داخل فرنسا ووضع غير قانوني داخل كانت حركة ال فان يةنقانوناحية الال

 الجزائر.
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ن التركيز على أن النجم كمنظمة مسلمين تناضل إفعبد القادر ومن منظور حاج علي         

لحاج الي امصن صعود إدين بدعم الحزب الشيوعي. تإنما  ،جل الستقالل ليست شيوعيةأمن 

 تهسياسى لإزية الصغيرة إلى قيادة نجم شمال إفريقيا يعود بالضبط أخرى من البرجواوعناصر 

ذلك ع وقد شج ،الكولونيالية رغم تعرجاتها وأوجه تناقضها ةالوطنية والسياسن القضية أبش

تجنيد  أيضا سياسة شجعكما  ،فريقياإلشمال النجم ال سماعلى خلق أرضية وطنية ثورية تحت 

وشرط  ،ووعد المهاجرين الجزائريين بالستقالل الوطني كخالص لهم، عناصر مثقفة

 يفهموا حيث أنهم لم ،للعبتهم ىسرأالوقوع  فيلن يتأخروا الشيوعيين  ولذلك فإنّ  .لتحريرهم

 .وبالتالي مالئمة شعار الستقالل المطروح ،عمق الشعور الوطني للمهاجرين في فرنسا حقيقة

إقدام "و "إقدام باريس"وتسمية جريدتي  ،لنجملتنصيب األمير خالد رئيسا شرفيا  لقد تمّ        

للعمل  جزائرياألمير خالد أول داعية  "، فقد كانخالد ميرإقدام األ" ب "الشمال اإلفريقي

تنشط باسم عقيدة س أول لبنة لحركة النجم ه أول من أسّ نّ أوالمرجح  ،السياسي في فرنسا

بروكسل  مؤتمرففي  ها واضحة وعميقة.كنّ لالبداية  حسب الفرنسيين منذمتطرفة  ةإيديولوجي

 :في تمثلت استقاللية علنية طالب مصالي الحاج بمطالب 1927فيفري  10-15

 استقالل الجزائر -

 انسحاب قوات الحتالل الفرنسي -

 تأسيس جيش وطني -

مصادرة كبرى المستثمرات الزراعية التي استولى عليها القطاعيون من خدام  -

 ولون والشركات الرأسمالية الخاصةالمبريالية، الك

 المصادرة للقرويين الذين حرموا منهاتسليم الراضي  -

 ي استولت عليها الدولة الفرنسيةوالغابات الت لألراضياستعادة الدولة الجزائرية  -

يون ا توعى الجزائريمكن الوصول لتحقيق هذه المطالب إل إذ ضافة الى المطالب السابقة، ولإ

 جل فرضها على الحكومة الفرنسية. دهم في تنظيمات من أتوحّ ضرورة بو ،بحقوقهم

 

لطبيعة النظام  عودمهاجرين الجزائريين يال الستقالل منذ البداية لدى لبولعل مط       

نائية وكذا القوانين الزجرية والستث ،ي الستيطاني الفرنسي في الجزائرالسياسي الستعمار

ريحة تهدف إلى مطالب جعلها ايديولوجية صللشعب الجزائري. وهذا ما للحريات لة المكبّ 

لسياسي ر امقتضى التطوّ  فها معنحو النضج بتكيّ  ةاإليديولوجيذه هجت فقد تدرّ  ،عاجلة محددة

  والجتماعي في كل من فرنسا والجزائر.

ن السياسة ميادي مس يمالى تغيير الوضع القائم تغييرا شاترمي إل ايديولوجية عميقةوهي        

 سلوب عملأ ىتبنّ ، وتةذن ايديولوجية ثورية تؤمن بالحلول الجذريإوالقتصاد والجتماع. فهي 
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وتأكيد النضج  ،لتحقيق أهداف تشمل إثارة الحماس الوطني في أوساط المهاجرين مدروس،

 وذلك من خالل الحركات .السلطة الفرنسية وجهالتفكير القومي لدى العمال في و ،السياسي

ا وهذا م .الممثل الوحيد للعمال المهاجرين هذه الحركة هي نّ أوالبرهنة على  ،الحتجاجية

في ال كتسي طابعا حزبيا بتنظيم العمحيث جعل الحركة ت قاعدة عمالية قوية. ستند إلىها تيجعل

ارتكز على مناطق شمال فرنسا  هانشاط نّ أنا نلمس نّ أغير  ،خاليا وقسمات ثم في فدراليات

 .فقط ووسطها

  

 القطبإالوقت ذاته في قبرها الخاص  عدّ ت   بأنهاالشيوعية لم تدرك  األمميةسياسة إّن         

في  وأن الجزائريون الذين ساهم الحزب الشيوعي في تكوينهم وفالمناضل ،الوطنية النفصالية

 أصبحت يةوالشيوعالقطيعة بين الوطنية الوليدة ف، نفسها ضده أسلحتهجذبهم سوف يستخدمون 

ً  برأسهاتطل  الجزائرية اع الوطنية واندف من جهة، فشل الشيوعية بسببوتزداد يوميا

ية حتى نه سيعرف مرحلة شيوعإوحول سياسة الشيوعيين في النجم ف لستقاللية من جهة ثانية.ا

لى تفقه السياسة وهو ما جعلهم إلذين لم ينضجوا بعد كانوا بحاجة فالوطنيون ا ،هعشية حلّ 

 .الشيوعيةصفوف نون في يتكوّ 

ضحية  جهدهم وا ثمرةفالذين لم يقطكل سيصبح الشيوعيون بعد تحديد البرنامج والهيا       

لة الحزب مع مماطو ة،لوطنيالة أمسب الجزائريين لشعورهم تقديرتهم وسو ء اهم وسياساتتناقضل

وصيغة الحتقار التي سلكها  ،الستعمارية األزمةفي عّز في رسم سياسته الكولونيالية 

صال انف أبدوقد  .همعليقضي سي ذلك فإنّ المستعمرات من الجزائر  أبنا ءالشيوعيون تجاه 

 لحاجا بروز شخصية مصاليوظهور مطلب الستقالل بعد ين الوطنيين الشيوعيين والقومي

إدراجها و م1927جانفي  30قبل  يةلب الستقاللامطال على في خطاباته تأكيدهلنجم ولكزعيم 

 .م1928قبل  للحركةبين هياكل اللوائح الداخلية 

 غياب شعارفي ورد مطلب التمثيل النقابي إذ  ،الموضوعحول  كبيرنقاش  لقد حدث       

 فريقياإمشتركة في شمال  كأرضيةضرورة تسجيل مطلب الستقالل  إلى أشارالستقالل وهنا 

جانفي  30 في ع برنامج النجمرف إلى أدى ، وهو ماتبعا لقرارات الهيئة الكولونالية المركزية

 la grande bellesمقولة الستقالل بشكل واضح خالل مهرجان قاعة  برزتم حيث 1927

الئحة ف ،األمنجهزة فرد من أ 250تحت مراقبة شخص  800 ضمّ الذي م 1926سبتمبر في 

يون رفالجزائ في الموضوع، صويت قد حسمت بشكل واضحالمطالب التي عرضها النجم للت

  .والحرياتوالتمتع بالحقوق  ،األهاليقانون  وإلغا ء ،يطالبون باستقالل بالدهم

لفرعية له في الهيئة ا أشيرتعبئة الجزائريين حوله كما  تمّ شعار الستقالل الذي  نأيبدو        

وخالل  ط،فق رلتحرّ مطلب لشكل في رح لم يتم تسجيله في هذه اللوائح بل ط   إفريقيالشمال 
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د قمؤتمر بروكسل  أنّ  يعني مّما لوائح الداخليةالتغيير بمح للنجم س  م 1927مؤتمر بروكسل 

 يةأمم إلنشا ءالذي كان يسعى  لمبرياليةا ةمناهضل منصة دولية خالل مؤتمر وّ أللنجم وفّر 

مصالي  ما جعل شخصية هوالف بين القوميين والشيوعيين وتحوبذلك نشأ ، لالستعمارمناهضة 

  .الدبلوماسيةبرز في ميدان تالحاج 

 "باريس إقدامإلى "ر اسمها تغيّ  التي "اإلقدام"عن طريق جريدته  إعالميانشط الحزب        

ربعة صفحات منها اثنان أعالج جوهر البرنامج على م 1927فيفري في الثالث  هاعددففي 

ة قمّ و األعلى أملناهدفنا الوحيد الستقالل الوطني "رض المقال بعنوان ع  و ،باللغة العربية

 ."خالصنا

وقف م ظهاراببل  اإلسالمجاه لي ت  د بموقف غير جدالشيوعيين التقيّ  منحاج علي  طلب       

روحي ال اإلدراكليسا متعارضين مع في العمل وتضامن الطبقات  التآخي أنوهو يرى  ،ممتفهّ 

د والمضطهد ليس في الحقيقة سوى طبقة المطار   اإلسالمهذا  أنحيث  ،للشعور الوطني

ة التي فالراح ،األوروبيةية واسعة تقطن المستعمرات وتخضع لهيمنة المبريالية رتاليبرو

 اآللمعن  تعبيرلسيت سوى  لإلسالمفي الجانب المجرد  نون المسلمويرتالييبحث عتها البرو

 .دينه وأبنا ءفي البؤس  إخوتهجانب  إلىل ستغ  انضمام الم   على وحرص

 ةاإلسالميالحركة  إلىفان النجم يكون قد انضم  الفرنسية األمن أجهزةحسب مالحظات و       

ار شوالحركة القومية في المشرق من المراجع التي ي   اإلسالم أصبح، كما العالمية في برلين

 13ب موزعين على نتس  م   3500يقارب  م ماالنجم يض   نّ أيسجل م 1927في تقرير و ،هاإلي

 .منتسب 4000 العدد صبحم أ1929وفي  3000نفي وفي جا ،في باريس 08منها  ،شعبة

الطة غإن عبارات الشيوعيين ضد المبريالية لم تكن إل ديماغوجية كالمية تهدف إلى م       

هجومات من قبل لصبح النجم عرضة لم أ1929خالل عام ف .العناصر القومية الثورية الصادقة

 اللوجستيةسحب مساعداتهم في دوا لم يتردّ  فالشيوعيون ،الفرنسية الشيوعية اإلدارة

مما جعل حكومة تارديو  ،المنظمة التي خرجت عن سيطرتهمهذه ضغط على للواستخدامها 

حتى يبادر  م1933كان لبد من انتظار سنة ف م.1929 نوفمبر 20 في إفريقياتحل نجم شمال 

 .يدالمج اإفريقيشمال نجم تحت اسم  من جديد تشكيل الحركة إعادةإلى الوطنيين ومصالي 

هوا وجّ و ،ي الشيوعيين عنهمبعد تخلّ  الجزائريين ينجراهمقوتهم من ال الوطنيون استمدّ        

 توّجهتوهكذا  ،مع تحالف صوب الحركة القومية العربية واإلسالمنشاطاتهم نحو العروبة 

 في ضيّ م  من الها مّكن ما وجرة الجزائرية كفئة من شعبها وهاله ا ءنشطالحركة الوطنية إلى 

بشعارات رئيسية وبعقيدة النفصال والستقالل التام للجزائر عن  الوطنرض أ نحوالمعركة 

  .فرنسا
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 تطور مطالب الحركة:

طالق سراح جميع إ م مطالب جديدة تمثّلت في1933 لسنة برنامج النجمنسّجل من خالل         

منح ، ماعحرية الصحافة والجت، لى فرنسا والدول الجنبيةرية السفر إ، حالمعتقلين السياسيين

انتخاب برلمان د وبالقتراع المقيّ  لغا ء المجلس القتصادي المنتخبإ، الحقوق السياسية والنقابية

نح حق العمال في الم  ، تعيين جزائريين في جميع المناصب، وطني جزائري بالقتراع العام

ولة قتصادية والعمرانية الى الدتسليم جميع المرافق ال، تأسيس حكومة وطنية ثورية، والعطل

الحقوق  تنميةق النقابين في الضراب والتضامن، وتعترف الدولة الجزائرية بح، الجزائرية

 .الجتماعية بالكفاح النقابي

لى برلمان م المقدمة من طرف الحركة التي أشارت إ1935نلمس من خالل مطالب كما       

حرية العبادة وهو خر العرق، كما ورد مطلب آ ن تمييز فيلى عبارة دو، إضافة إجزائري

هة لى الجب. أّما برنامج المطالب الفورية إوتطبيق قانون فصل الدين عن الدولة اإلسالمية،

 :التاليةفي المطالب تمثّل ت ةديدجها أشيا ء م فنسجل في1939الشعبية في فيفري 

 العفو الشامل للمنفيين والسجنا ء -

 قرارها بالقوانينمنح الحريات الديمقراطية وإ -

 حرية تأسيس الجمعيات -

 توسيع التعليم الثانوي -

 توزيع المنح بحسب الستحقاقوالحق للجميع في التعليم العالي،  -

 قانون الضمان الجتماعي -

 للبطالين منح عالوات -

 ريافمضاعفة عدد المستشفيات وإنشا ء غرف التمريض في القرى واأل -

 طان الرسمييلغا ء سياسة الستإ -

 التبشيرلغا ء إ -

 .والقضائية والتنفيذيةالسلطات التشريعية بين صل فال -

 رةسيط وهو ،في الجزائر السياسي السائد ه المطالب موقف النجم من الوضععكس هذت       

ويسود  ،هالي الوحيداألراضي مورد رزق األ مثل ية على مصادر القتصاد،ورباألقلية األ

لك وردت المطالب في صيغة ناقدة ، لذحرية التعبير جتماعي جائر تنعدم فيهفيها نظام ا

لى إنجازات وسيلة للحصول ع ة نهائية بلليس غايفالستقالل فها الستعمار، فللوضعية التي خلّ 

لوصول قبل ا ةاإليديولوجيلك وقع الجهر بالمبادئ ، لذات طابع سياسي واقتصادي واجتماعيذ

في د السائلمناخ السياسي مسايراً ل كان المطالبهذه تطور  ويتضح أنّ  إلى مرحلة الستقالل.

ي ة النضال الوطنلجم خالل مرحوتجارب النّ  ،لنضج السياسيحسب او ،فرنسا في كل مرحلة

 .الذين ساهموا بشكل واضح في تبلور الحركة الوطنية الجزائرية الجزائريين للمهاجرين
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