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  التيار اإلصالحي :1احملاضرة 

العلماء املسلمني  ميالد مجعية مع   1931مل يكن بتاريخ إن ظهور احلركة اإلصالحية يف اجلزائر 
على املستوى اخلارجي والداخلي تعود جلهود  تقي الدين   سابقة، وإمنا كان نتيجة جهود  اجلزائريني

الذين واجهوا  والشوكاين ( 1792-1703، وحممد بن عبد الوهاب )م12ه/ 8ابن تيمية يف القرن 
على  (1899-1839) اخلرافات والبدع اليت توسلوا هبا للقبور واألحجار واألشجار وجهود األفغاين

وجهود رشيد  اإلصالح االجتماعي والتعليمي. على مستوىاإلصالح السياسي وحممد عبده  مستوى
عناوين بعض  ، يف مؤلفاهتم وعربإىل جانب صدى اجلامعة اإلسالمية، وكتاابت رجال اإلصالح رضا.

 الصحف املشرقية كالعروة الوثقى، املنار، املؤيد... 

( 1933-1866)"بن مساية"( 1866 -1939) "ابن املوهوب "أما داخليا فكانت مبادرات 
( يف العقد األول من القرن العشرين، الذين كانت العديد من اآلايت 1913 – 1848)"اجملاوي"و

إن أريد اإلصالح ما استطعت وما توفيقي إال ابهلل عليه توكلت  ﴿القرآنية نرباسا هلم كقوله تعاىل: 
ت اليت حزب هللا جزء من دعوا كما كانت فكرة إنشاء جتمع إسالمي . 88، هود ﴾وإليه أنيب

 جاءت يف اآلايت القرآنية واألحاديث النبوية.  

تبلورت الفكرة ونضجت خالل العشرينات بنشأة الصحافة اإلصالحية، بعث الروح يف  وقد 
، 1913الرتبية والتعليم العريب بتأسيس النوادي واملدارس احلرة ومساجد الوعظ واإلرشاد ابتداء من 

 صالحي. اليت مهدت فكر العامة لتقبل الفكر اإل

 ميالد مجعية العلماء

هلا أمرا يسريا يف جلزائر قاعدة مل يكن ميالد مجعية تتخذ من اإلصالح الديين واالجتماعي 
ابن ابديس أن خيطو ل قد حاو بقرنيتها يف هذه املستعمرة. ف لالحتفال املستعمرة، خاصة وهي تستعد 

هدفها توحيد جهود العلماء   مجعية اإلخاء العلميخطوة كبرية بتأسيس مجعية ابسم  1924سنة 
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اجلزائريني وطالهبم، لكن املشروع مل ير النور، يف حني ترسخت الفكرة، وإن أتخر جتسيدها إىل بعد 
 حني.

وكانت الظروف اليت استجدت خالل االحتفال القرين الحتالل اجلزائر، الذي أظهر فيه  
إن احتفالنا  «الفرنسيون حقدا دينيا أو عودة إىل الصليبية على حد تعبري أحد الفرنسيني حني قال:  

،  »لكنه احتفال بتشييع جنازة اإلسالم ،اليوم ليس احتفاال مبرور مائة سنة على احتاللنا اجلزائر
فكانت تلك االستفزازات الدينية حافزا كبريا لينتقل العلماء من التحضري والتفكري إىل مرحلة التأسيس 

نادي الرتقي ب 1931ماي  5يف  "مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني"حـيث ظهرت حتت اسم 
رئيسا هلا وشاركه العديد  غيبيا  ( عاملا جزائراي وانتخبوا عبد احلميد بن ابديس72وضمت ) ،لعاصمة اب

انئبا عن  (1965-1989من الشخصيات توحدهم نفس القناعات واالجتاه: كالبشري اإلبراهيمي )
أمني  (1960-1888والطيب العقيب ) أمني عام، (1957-1890واألمـني العـمودي )الرئيس، 
أمحد توفيق  د ، وإبراهيم البيوض أمني مال مساعكأمني مال(1945-1897ومبارك امليلي )مساعد 

وقد اعرتفت احلكومة الفرنسية بقانوهنا األساسي يف نفس الشهر والسنة،   .(1983-1899) املدين
وعشرين فصال حددت فيه اجلمعية إصالحاهتا اإلدارية   أربعة وكان هذا القانون حيتوي على 

مجعية العلماء  « :واالقتصادية، وبينت فيه اتـجاهها العام، وقد حـدد اإلبراهيمي هدفـهـا يف قولـه
املسلمني مجعية علمية دينية هتذيبية، فهي ابلصفة األوىل تعلم وتدعو إىل العلم وترغب فيه...وابلصفة  

العربية ألهنما شيئان متالزمان تدعو إليهما، وترغب فيهما، وابلصفة الثالثة تدعو  الثانية تعلم الدين و 
إىل مكارم األخالق اليت حث الدين والعقل عليها، ألهنا من كماهلما، وحتارب الرذائل االجتماعية  

خذ  اليت قبح الدين اقرتافها وذم مقرتفيها... وتعلم لرتقية فكر املسلم مبا استطاعت وترشده إىل األ
 . »أبسباب احلياة الزمنية...

ومن اجلوانب املعلنة من أهداف اجلمعية، اجلانب الديين واالجتماعي، لكنه أمهل اجلانب 
السياسي، فعلى املستوى الديين عملوا على نشر اإلسالم وفصل الدين عن الدولة والقضاء على 

األهايل وحماربة األمية عن طريق   الطرقية، بينما يف اجلانب االجتماعي والثقايف، عملوا على تعليم
مدارسهم احلرة والنوادي الثقافية وخمتلف جمالهتا، كما حاربوا األمراض االجتماعية كاخلمر والقمار  
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واخلرافات. أما على املستوى السياسي فبالرغم أن بندها األول من الفصل الثالث أكد أن اجلمعية لن  
وتتمكن من   ومضايقات اإلدارة االستعمارية،  تكاكاالحختوض يف أي مسألة سياسية، حىت تتجنب 

اليت كانت للظروف شاركت يف احلياة السياسية مضطرة  أهناحتقيق أهدافها الدينية والثقافية إال 
عاشتها اجلزائر، فتدخلت وأبدت موقفها من املسائل اليت ختص املساس ابهلوية العربية والشخصية 

 من بين جلدهتم، كما قامت اجلمعية حبركة نشيطة تدعو فيها  االندماجني العلماء  اإلسالمية، فهاجم
إىل مقاطعة البضائع اليهودية وحماربة فكرة إعطاء اجلنسية الفرنسية للجزائريني، وردها على نفي  

ت  ياملتميزة يف املؤمتر اإلسالمي؛ والذي لق ةشاركاملوجود أمة جزائرية. ابإلضافة إىل بفرحات عباس 
، بقوله: «إن املؤمتر اإلسالمي  مالك بن النيب اوصفهو ؛ ن معاصرهم كمصايل احلاجم بسببه نقدا حادا

جر احلركة اإلصالحية إىل االحنراف وجعلها متشي على قمة رأسها ال على قدميها، فأخفق املؤمتر 
هي السنة اليت هبط فيها اإلصالح إىل هاوية ال قرار   1935اإلسالمي وتشتت حركته وتعترب سنة 

 مبثابة املوافقة على االندماج. تلك املشاركة واعترباها وحمفوظ قداش هلا». كما انتقد كل من تركي رابح

السياسية ونفوا معها صفة احلزب يف  موعلى العموم فإن اجلمعية، وإن نفى قادهتا مشاركته 
هنا حزب السياسي، إال أن مواقفها كانت سياسية. كما أن اإلدارة االستعمارية عاملتها على أ

سياسي، وضيقت عليها اخلناق مرات متعددة. وميكننا القول أن اجلمعية جتنبت ذكر خوضها يف  
السياسة خوفا من رفض فرنسا إعطاءها الرخصة واالعرتاف هبا كجمعية، كما جتنبت املصري الذي  

حكامه أنفاس  ينا الذي كتمت أجيلقيته معظم احلركات السياسية الوطنية يف اجلزائر بفعل قانون األند
اجلزائريني. ووفق مفهوم معاصر فإن أهداف اجلمعية مل تقتصر على اإلصالح الديين أو االجتماعي 
فقط، بل مشلت أيضا اجملال السياسي، وعليه فإن نشاطها قد غطى كل مظاهر حياة اجملتمع جبوانبه  

 املختلفة الدينية واالجتماعية والثقافية . 

بدعوهتا ورسالتها وسائل عصرية مل تتغري يف جوهرها وقد جندت اجلمعية يف القيام 
اجلزائر وطين  «فاستخدمت املسجد للوعظ واإلرشاد، واملدرسة لرتبية وتعليم النشء حتت شعار: 

، بينما جعلت النادي للتوعية والتوجيه الوطين عن طريق اخلطب، »واإلسالم ديين والعربية لغيت
كما سخرت  يف  نشر أفكارها صحفا كثرية منها ما  .انشيدواحملاضرات، واملسرحيات واألشعار واأل
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( والدفاع ابللغة 1925( والشهاب )1925ظهـر قبـل ميالد اجلمعيـة بشكل رمسي كـاملنتقد )
( ابإلضافة إىل عناوين أخرى كان ظهورها قصري األمد،  1936(، والبصائر )la Défenseالفرنسية )

ت مجعية العلماء وسائل أخرى وليدة مناسبات خمتلفة،  والشريعة، والصراط، كما استعمل  كالسنة
كاالحتجاجات واملقابالت وإرسال الوفود والرحاالت واملشاركة يف التجمعات العامة، وغريها من 

 الوسائل اليت استخدمتها لنشر أفكارها ومبادئها واستنكارها ودفاعها عن اجلمعية ومطالب األهايل.

ابجلمعية عند إنشائها إال أهنا مل تتوان يف إظهار عدوانيتها  ورغم اعرتاف اإلدارة الفرنسية 
، ملا تقوم به من الدعاية املغرضة يف صفوف اجلزائريني،  ةطري من األنشطة اخلنشاطها  عدت و 

 1892أكتوبر  18وحتريضهم على معاداة فرنسا، فقررت اإلدارة الفرنسية يف اجلزائر العودة إىل قانون 
الذي مينع مجعية العلماء من فتح أي مدرسة حرة إال مبوافقة السلطات الفرنسية، كما قام احلاكم العـام  

مبحاولة متزيق وحدهتا بعد سنة من إنشائها، إبنشاء مجعية مضادة هلا أطلق عليها   ( Carde) "كارد"
 1933فيفري  16منشور ميشال  ، وزاد التوتر أكثر بصدور"مجعية علماء السنة اجلزائريني"اسم 

، وابإلضافة إىل اإلدارة الفرنسية كان على اجلمعية  1938مارس  8وقرار ابإلضافة إىل مرسوم ريين
فحسب  »علة العلل يف اإلفساد ومنبع الشرور«الطرق الصوفية اليت اعتربهتا مجعية  العلماء  مواجهة

وإن كل شيء مما هو متفش يف األمة من ابتداع يف الدين وضالل يف  «رأي عبد احلميد بن ابديس: 
،  »العقيدة وجهل بكل شيء وغفلة عن احلياة وإحلاد يف الناشئة، فمنشؤه من الطرق ومرجعه إليها

كما أن تركيز اجلمعية على اللغة العربية والدين اإلسالمي قد أورثها عداوة الفئة املفرنسة، وبعض من  
خاصة موقفها من حصول األهايل على املواطنة الفرنسية، وإن كانت   أعضاء فدرالية النواب املنتخبني

 مدروسة.  اجلمعية تتحالف مع بعض خصومها كالنواب، إال أنه حتالف مؤقت وكان ألهداف

وعلى العموم استطاعت اجلمعية بفضل جهود أعضائها أن تعرف توسعا كبريا داخل الرتاب 
، وحىت  1937( فرعا داخل اجلزائر سنة 130اجلزائري أكسبها ثقة اجلماهري فأسست ما يزيد عن )

( مدرسة حرة منتشرة عرب أحناء الوطن، وتوسع إىل خارجه  136استطاعت أن تؤسس ) 1936سنة 
 فأقاموا يف ابريس و ضواحيها نوادي ومدارس لتوعية العمال.  1937منذ 
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   التيار األممي : 2احملاضرة 

مل يعرف اجلزائريون املبادئ الشيوعية ونشاط الكومنرتون إال عن طريق فرنسا، كما مل يكن  
رات األممية الشيوعية الثالثة إال على لسان احلزب الشيوعي الفرنسي إبمكاهنم طرح قضيتهم أثناء املؤمت

احلزب الشيوعي اجلزائري، لكن بظهوره عرفت الساحة السياسية ديناميكية جديدة،   نظرا لتأخر ظهور 
حيث شكل قطبا آخر حيمل أفكارا وإيديولوجيات خمتلفة عن اإليديولوجية اإلصالحية واالستقاللية  

لداعية إىل املسـاواة. متيز احلزب الشيوعي اجلزائري دون بقية األحزاب الوطنية بنظرة  واالندماجية وا
خاصة للمسائل اليت ختص األهايل، كما انفرد يف عالقته بفرنسا وبصفة خاصة مع احلزب الشيوعي 
الفرنسي الذي اعتربه ويل أمره، وتبىن أفكاره حىت يف أدق خصوصيات األهايل املسلمني.كمـا لعب 

،  بلوريتاراي  حلزب الشيوعي اجلزائري دورا هاما يف الدفاع عن الطبقة الكادحة من العمال والفالحنيا
 وأبدى اهتمامه مبختلف املسائل اليت نتجت عن الفعل االستعماري يف اجلزائر.  

 : ظهور احلزب و برانجمه   

رب العاملية األوىل،  بدأت األفكار الشيوعية تنتشر يف اجلزائر بني األوساط األوروبية بعد احل
عند إنشاء االحتاد الثقايف للعمال اجلزائريني الذي  1902لكن أصوله األوىل يف اجلزائر تعود إىل سنة 

 يهدف إىل: 

 توحيد العمال اجلزائريني. - 
 الدفاع عن املصاحل املشرتكة.- 
 دراسة املسائل االقتصادية والسياسية واملشاريع القانونية واجملالس االنتخابية. - 
 الدفاع عن مصاحلهم وعن حقوق العمال. - 
 العمل على ازدهار العمال بغض النظر عن أصلهم وجنسهم. - 
بعد  وقد أتثر هذا اإلحتاد ابألفكار املاركسية، مث اخنرط أعضاؤه يف احلزب الشيوعي الفرنسي 

خالل  الذي أعلن عن أتسيسه يف مؤمتر تور، كفرع فرنسي لألممية الشيوعية. احلرب العاملية األوىل، 
يف اجلزائر مكوان من ثالثة احتادات مسيت ابالحتاد احلزب  -احلزب الشيوعي-تلك الفرتة كان 
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طني ( وقد تبنت هذه االحتادات الشر  Partie socialiste algerienاالشرتاكي اجلزائري )
ضاء فيها خالل انعقاد مؤمتر ع( من شروط العضوية يف األممية الشيوعية الثالثة اليت كانوا أ18و 16)

، ويلزم هذان الشرطان العضو مبساندة كل حركة مناهضة  1920( يف ديسمرب Tour) رتو مدينة 
ترى أن حرية   يف املستعمرات واملناداة إببعاد اإلمربايلية عن هذه املستعمرات، ابإلضافة إىل ذلك 

الربوليتاري األهلي يف مشال إفريقيا ال ميكن أن تكون إال مثرة ثورة ضد السلطة احلاكمة، وأن أحسن 
وسيلة إلعانة حركات التحرر يف مستعمرة مشال إفريقيا ليس معناه التخلي عن املستعمرة، بل جيب 

ة املشاركة يف املنظمات البقاء والعمل من أجل أن يرشح احلزب الشيوعي.كما جيب مضاعفة دعاي
 النقابية والتعاونية. 

وقد استغل شيوعيو اجلزائر الصراع الدائر بني الشيوعيني الذين كان أغلبهم فرنسيون واحلكومة  
الفرنسية بسبب أتييد احلزب الشيوعي لثورة عبد الكرمي اخلطايب يف الريف املغريب، وأسسوا فدرالية 

( من جديد، حيث مت وضعها على   1925عاد تنظيمها سنة )(، لي1924) الشيوعية اجلزائرية سنة 
خاصة بعد التطور الذي عرفته هذه   ، نفس خط املقررات األممية العاملية الثالثة املعادية لالستعمار

الفدرالية يف نظرهتا الستقالل اجلزائر، حيث رفض فرعها يف مدينة بلعباس نداء األممية الثالثة  القاضي   
املستعمرين من املستعمرات، وادعوا أن الوسيلة الفضلى ملساندة احلركات   ابلعمل على إخراج

االستقاللية ليس برتك املستعمرة، بل ابلعمل من أجل احلزب الشيوعي ومضاعفة الدعوة لالشرتاك يف 
العمل النقايب ويف الشيوعية ويف العمل التعاوين، كذلك رفض هؤالء الشيوعيون نداء األممية الشيوعية  

القاضي بتحرير اجلزائر وتونس، األمر الذي أدانه املؤمتر الدويل للشيوعية  1922ماي  20جه يف املو 
احلزب الشيوعي  ، وظل اجلزائريون املناصرون للمبادئ الشيوعية يناضلون حتت ظل1924العاملية عام 

حيث عجز الكومنرتون عن خلق حزب   ، أبغلبية  من املستوطنني يف العضوية؛سنة 15الفرنسي طيلة 
شيـوعي جزائري وترك متثيل اجلزائريني يف أيـدي احلزب الشيوعي الفرنسي، والذي بدوره مل يستطع  

وجزء مكمل هلا. وخالفا   "اجلزائر قطعة فرنسية"مناضلوه التخلص من القناعة االستعمارية أبن 
احلزب الشيوعي الفرنسي رأى أن استقالل  للمبادئ الشيوعية املنادية ابستقالل املستعمرات فإن 
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اجلزائر مرهون ابستقالل فرنسا من أيدي الربجوازية، وذلك بناء على ما جاء يف بيان احلركة العاملية  
 .»إن حترير اجلزائر سيبقى متوقفا على حترير فرنسا«الذي يقول:  1919الثالثة سنة 

عن احلزب الشيوعي الفرنسي وإن   مل يكن إبمكان شيوعي اجلزائر حتقيق جزأرهتم ببساطة
، وظلت احملاوالت 1932كانت الفكرة قد راودت شيوعيي فرنسا خالل مؤمتر ابريس بتاريخ ماي 

استطاع احلزب أن يضع له برانجما يتضمن   1934واألنشطة املختلفة خللق حزب مستقل، ففي سنة 
تصادية واالجتماعية والثقافية، ومما  سبع حماور اهتمت يف جمملها ابملسائل السياسية والعسكرية واالق

 جاء فيها: 
 .  مناهضة االمربايلية -
 ينا. جي املطالبة إبلغاء قانون اإلند -
 املساواة يف احلقوق السياسية والنقابية.  -
 فصل الدين عن الدولة.  -
 حرية الصحافة واهلجرة.  -
 رفض احلرب اإلمربايلية والفاشية.  -
 املطالبة حبل املنظمات الفاشية.  - 
الذي هو موطن كل العمال املضطهدين، والدفاع عن الصني  يتاالسوفيالدفاع عن االحتاد  -

 السوفياتية. 
الدفاع عن مطالب العمال خاصة ما يتعلق بتخفيض أجور املرتبات والنظام التقاعدي،  -

 والدعوة لرفعها مقابل مثاين ساعات عمل.

 لفالح والعامل واخلماس. الدفاع عن ا -
 الدعوة إىل توقيف نزع األمالك واحلجز وإلغاء الضرائب والديون ورسوم البيع.  -
 الدفاع عن أصحاب احلرف وصغار التجار.  -
 ابلنسبة للشباب، رفض جتنيدهم ملدة سنتني واملطالبة بتعليمهم.  -
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نية وضمان مساواهتن يف العمل ابلنسبة للنساء املطالبة مبساواهتن يف احلقوق السياسية واملد  -
واألجر، واملطالبة مبنحهن عطلة األمومة مدة شهرين قبل الوضع وثالثة أشهر بعده، وضمان املتابعة  

 والعالج هلن.

ويبدو أن هذه املطالب هي مشتقة عن برانمج األممية الشيوعية، مت الرتكيز فيها على الطبقة 
مطالبهم السياسية مسألة االستقالل، رغم أن من مبادئ  الكادحة )العمال والفالحني(، وجتنبوا يف 

 الشيوعية التمرد والثورة على اإلمربايلية. 

( بني Villeurbanne) فيلرابنيف وأثناء عقد احلزب الشيوعي الفرنسي ملؤمتره السابع 
( أُعلن عن أتسيس احلزب الشيوعي اجلزائري بشكل مستقل عن احلزب 1935جانفي  25و22)

 الشيوعي الفرنسي عوض الفرع اجلهوي ابجلزائر. 

الذي مثل شيوعيي اجلزائر، وأكد أبنه وإن منح للفرع  "عمار أوزقان "وأثناء هذا املؤمتر تدخل 
، كما    احلزب الشيوعي الفرنسي اجلزائري استقالليته،  فإن  ذلك  ال يعين  املقاطعة  واالنفصال عن

مون ال يرغبون يف حدوث الطالق مع فرنسا إبنشاء هذا  املسل «صرح كذلك بلقاسم قدور بقوله: 
التنظيم، وحنن مل نعرف يف الوقت احلاضر إال أن االحتاد بني الشعب اجلزائري والشعب الفرنسي يعترب 

احلزب الشيوعي اجلزائري التأسيسي   . وقد أكد هذا األمر جمددا مؤمتر»ضرورة، ويبقى كذلك لألبد
 .  ()1936سنة 

احلقيقة عاب الكثري من املؤرخني هذه الوصاية والنظام األبوي الذي طبقه احلزب  ويف 
فرنسا فقط،   ناحلزب الشيوعي اجلزائري ع الشيوعي الفرنسي على شيوعيي اجلزائر، ومل يقتصر ارتباط

بل ارتبط كذلك ابالحتاد السوفيايت، فقد برر هذا االرتباط أبنه مثال عن حتسن وضعية املسلمني يف  
وسيا يف ظل حكومة االحتاد السوفيايت، وقد أبدى هؤالء الشيوعيون رغبتهم يف تكوين اجلمهورية  ر 

 
ابجلزائر وُختم ببيان حدد احلزب فيه هدفه الذي خلصه يف عبارة "إنقاذ اجلزائر من  1936أكتوبر  18و 17عقد هذا املؤمتر بتاريخ   (*) 

 الدمار واالحنطاط واملوت"، وذلك ال يكون إال بتحرير العامل والفالح من سيطرة الكولون وظلم قانون األندجيينا، ورأى أنه ال يتحقق إال
حلزب الشيوعي اجلزائري النابع من الشعب، هذا الشعب الذي خدعته مجيع األحزاب الباقية وادعت أهنا متثله، وطالب ابلتحرر عن طريق ا

 من اإلمربايلية والرأمسالية واإلقطاعية ابإلضافة إىل مطالب أخرى.
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إننا لن نرتك شيئا من «السوفياتية اجلزائرية، وذلك ما جاء على لسان صحيفة الكفاح االجتماعي: 
الوحيد الذي يستطيع أن  هدفنا النهائي؛ اجلمهورية السوفياتية اجلزائرية، ألننا نرى أن هذا النظام هو 
 .»يعطي لشعبنا السعادة املادية واملعنوية والثقافية واحلريـات الدميقراطيـة الواسعة

سنة من التبعية أن مينح فرعه   15لكن قد نتساءل عن السبب الذي دفع شيوعيي فرنسا بعد 
ي إعطاء  (؛ أArabisation du partiاجلهوي ابجلزائر استقالله أو ما عرف بتعريب احلزب ) 

 احلزب الصفة العربية؟

يبدو أن حقيقة هذه املبادرة جاءت نتيجة شعور احلزب الشيوعي الفرنسي أن األمر بدأ  
ينفلت من يدها، فلم يصبح مصدر استقطاب الكثري من املناضلني، بل أن بعضهم بدأ يعمل ضدهم  

ستقالل والعودة إىل احلزب الشيوعي الفرنسي، وبدأ يطالب ابال كمصايل احلاج الذي انفصل عن
منابع احلضارة العربية اإلسالمية وتوحيد شعوب العامل العريب اإلسالمي، كما هاجم مصايل قادة 

إن «بقوله:  -من أعضاء احلزب الشيوعي الفرنسي- احلزب الشيوعي الفرنسي كمعروف حممد
مما تنفع املسلمني  اجلزائريني يريدون االستقالل لوطنهم وليس الوصاية الشيوعية اليت تضر أكثر 

 . »إننا تركنا شيوعية املوت ومتسكنا ابلوطنية اليت هي رمز احلياة«كما قال:   »اجلزائريني

إال أنه لعب دورا هاما يف نشر الوعي  "احلزب الشيوعي اجلزائري"لكن رغم ما قيل عن  
ة بعد توسعه  السياسي بني الطبقة الكادحة من الشعب أواخر الثالثينات وأوائل األربعينات، خاص

( منخرطا سنة  750وإنشائه خالاي أخرى عرب أحناء اجلزائر. وقد بلغ عدد املنخرطـني يف هذا احلـزب ) 
حيث بلغ عددهم من  1938لكنه عرف تقهقرا سنة  1937يف بداية  1100لريتفع إىل   1936

  خاصة بعد فشل مشروع بلوم فيوليت، كانت خيبة أمل شيوعي فرنسا عضو، 400إىل  100
واجلزائر، وجلأو إىل سياسة ادماج اجلزائر بفرنسا وخلق كيان جزائري يضم األوربيني واليهود ابإلضافو  

 . ، صادق هجرس.. رطقومن أبرز مناضلي هذا احلزب عمار أوزقـان وابن علي بو  السكان األصليني. 

وقد استعمل احلزب وسائل متعددة يف نضاله، ونشر أفكاره الشيوعية، كعقد املؤمترات وسفر 
الوفود إىل ابريس وإرسال الربقيات وإلقاء اخلطب، وأهم هذه الوسائل الصحافة حبكم كوهنا كانت  
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(  la Lutte Sociale)"الكفاح االجتماعي"أبسط وسيلة لتواصلـه مع اجلماهـري خاصـة صحيفة 
(نسخة ارتفعت 2139)1932سنةعرفت هي األخرى ارتفاعا يف عدد نسخها، فبعد أن سجلت  اليت
 6الصادرة يف  Alger républiqueوجريدة اجلزائر اجلمهورية  .1936سنة(نسخة 13000إىل)

  Algérie nouvelleواجلزائر اجلديدة، 1943يف اتريخ Liberté.وجريدة احلرية 1937أكتوبر 

 1946  سنة

احلزب الشيوعي اجلزائري ابملشاكل العاملية كالفاشية، وصمته عن املطالب  انشغالوكان يف 
، أدى إىل فقدان ثقة  قريبة من اهتمام اجلزائريني عن وضع مطالب سياسية واضحة هالوطنية وعجز 

 ائر. استقطبتهم أحزاب أخرى تدافع عن القومية الوطنية اجلز و اجلماهري الشعبية الذين ابتعدوا عنه، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 احلركة الوطنية خالل احلرب العاملية الثانية: 3احملاضرة 

على انعكست عرفت أربعينات القرن املاضي أحدااث هامة على الصعيد الداخلي والدويل، 
مستوى احلركة الوطنية يف اجلزائر، واحلركات التحررية على مستوى العامل عامة. فقد شهد مطلعها  

العاملية الثانية، احلدث العظيم الذي غري من اخلريطة السياسية، ابهنزام الدكتاتورية النازية،  احلرب 
والفاشية اإليطالية، وانتصار الدميقراطية، كما عرفت املرحلة أيضا ظهور منظمات عاملية للدفاع عن 

 السلم واألمن العاملي؛ على غرار منظمة األمم املتحدة، وجامعة الدول العربية. 

وبذلك تكون احلرب العاملية الثانية خلفت عصرا جديدا اهنار بعده االحتالل األوريب 
احلديث، وانتشار الفكر التحرري وبروز قوى عاملية جديدة متنافسة، مها الوليات املتحدة األمريكية،  

الثقة   فقدوا ومل يكن اجلزائريون منعزلني عن األحداث العاملية أو الوطنية. ولكنهم واالحتاد السوفيايت.
يف وعود فرنسا املتكررة عقب أزماهتا الداخلية واخلارجية، لكثرة خيبات األمل اليت تعرضوا هلا، فلم 

(،  1830تعد حتركهم وعودها ابلتغري أوضاعهم، وهم الذين جربوها يف األايم األوىل لالحتالل )
 ة األوىل.ووعدها لألمري عبد القادر، وأخرى ألمحد ابي، وأثناء احلرب العاملي

مرة أخرى معها أهبة   1رفعت فرنسا 1939مع البوادر األوىل للحرب العاملية الثانية 
استعدادها داخليا وخارجيا على مستوى مستعمراهتا بصفة خاصة اجلزائر، فجندت أبواقا للدعاية 

كوهنا احلامي  واجلهاد إىل جانبها  ، للتطوع والتجنيد يف سبيل هللا، وفرنسانياحلربية تدعوا اجلزائري
الشرعي للمسلمني يف اجلزائر، وحامية الدين اإلسالمي فيها، وجلأت يف ذلك للطريقة القدمية، 

رية الشؤون األهلية لدعوة  يوحركت األئمة ورجال اإلفتاء الرمسيني الذين كانت تشرف عليهم مد
 اجلماهري للمساندة والتأييد والدعاء هلا ابلنصر على األملان يف املساجد.  

وقد عاش اجلزائريون أايما عويصة، بعد األزمة االقتصادية احلادة، حيث غابت املواد  
القمح اللني والصلب، الذي أصبح يوزع ببطاقة على اجلزائريني،    يف ندرة األساسية، وشهدت الفرتة 

 
)الدفاع املشريك(، وكانت أرضيها  أبرمتها مع كل بولونيا وبريطانيايف احلرب العاملية الثانية نتيجة للمعاهدة اليت كانت قد  فرنسا كان دخول 1

  دخول أرضيها واحتالل نصفها مبا يف ذلك ابريس. 1940ماي  10مسرحا لعد من املعارك، فقد استطاعت القوات األملانية منذ 
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جتارب اتسم الشعور الشعيب العام ابحلذر واحليطة حبكم وتفشي األمراض وقلة األدوية...لذلك 
اجلزائريني معها، ومل يندفع لتأيدها ضد األملان إال عناصر قليلة ممن ِيؤمنون بفرنسا ويثقون هبا، وميكن 

 رصد مواقف احلركة الوطنيني من احلرب العاملية الثانية يف األيت:

 : موقف فدرالية املنتخبني /1

ال تزال حتافظ على مكانتها   أعلن املنتخبون عامة أتييدهم لفرنسا يف حرهبا ضد أملانيا، ففرنسا
يف أعني هؤالء إعجااب هبا واحرتاما هلا، وبينوا سبب موقفهم هذا أن الوقوف إىل جانب فرنسا يف  
حمنتها يسمح هلا مبراجعة سياستها حنو اجلزائريني، أبن تنظر بعني العطف واالتزان. ورغم تطوع عدد  

ت عباس بصفته صيديل احتياطي دفاعا عن من املنتخبني طواعية يف وحدات اجليش الفرنسي كفرحا
 وصرح بقوله: "إن مكاين يوجد حتت العلم إىل جانب رفاقي يف اجليش".   احلرية.

كما ابدر ابن جلول إبعالنه عن التطوع للتجنيد يف صفوف اجليش الفرنسي دفاعا عن 
تقاده وخاطب اجلزائريني  دميقراطية يف اعالعلم، ومثل اهنزام فرنسا أمام جيوش النازية انكسارا أمام ال

بقوله: "أيها اإلخوان األعزاء يف كل مكان، يف املدن والدواوير قد أجبتم حاضرين لنداء الوطن" وذّكر 
...."وبنصرهم لفرنسا سينصرون السالم 1914-1830اجلزائريني بتضحيات أجدادهم سنوات 

 ر فرنسا".واحلرية والدميقراطية، وابلتايل سيخدمون اإلنسانية بتحقيق انتصا

 :موقف مجعية العلماء املسلمني/ 2

اتصلت اإلدارة الفرنسية جبمعية العلماء أوال كهيئة اجتماعية، وعندما مل تتحصل على ما  
كانت ترغب فيه جلأت لالتصاالت الفردية، من أعضاء اجلمعية، ومتكنت من التأثري على بعض 

م إقناع رئيس اجلمعية وبقية األعضاء، إال األشخاص واستمالتهم إليها، وكانت تعتقد أن ابستطاعته
أن هؤالء رفضوا كل العروض واملساومات، وامتنعوا عن توجيه برقيات الوالء والتأييد لفرنسا يف حرهبا  
ضد األملان، كما رفضوا توجيه نداء إىل الشعب اجلزائري يدعوه إىل الوقوف جبانب فرنسا، ألجل  

 تتجنب من خالهلا الرقابة املفروضة والتوجيه اإلجباري  ذلك حاولت اجلمعية أن تضع مجلة تدابري 
 الذي تقتضيه ظروف احلرب، فقللت اجلمعية من نشاطها ، وأوقفت صحافتها مبحض إرادهتا.
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ومع ذلك تعرضت اجلمعية هلزة عنيفة خالل هذه السنوات بعد وفاة رئيسها عبد احلميد بن  
، وقبل وفاته مت إيقاف انئبه اإلبراهيمي، وأُبعد إىل أفلو، وتعرض ابقي األعضاء  1940ابديس سنة 

 إىل ضغوط، كالعريب التبسي، وإىل فرض اإلقامة اجلربية على غريه. 

 :  موقف احلزب الشيوعي/3

عن أتييده لفرنسا، لكن بعد احتالل   العاملية الثانية احلزب الشيوعي مبجرد إعالن احلرب  دراب
قامت  ،اإلحتاد السوفيايتو  بني هذه األخريةنظرا للعالقة السيئة  فيشي احلكومة امتقأملانيا لفرنسا 

حبل احلزب الشيوعي اجلزائري واهتمت الشيوعيني يف اجلزائر ابلعمل ضدها. وحلت احلزب رمسيا لذلك  
حزب الفرنسية آنذاك احلزب الشيوعي، واعتقلت 1942-1940كان نشاطه ضعيفا خالل 

 زب الشيوعي الفرنسي، الذي أعلن محلته ومواجهته للنازية األملانية. مناضليه الرتباطهم ابحل

 : الشعب اجلزائريحزب  موقف  /4

  ما رفض هذا احلزب التجنيد يف اجليش الفرنسي والتعاون أبية صفة مع اإلدارة الفرنسية، وحين
اندلعت احلرب كانت أغلبية قادته يف السجون، وهناك حاولت فرنسا أيضا مساومة بعض زعماء  

وأمام  1940يف نوفمرب احلزب، لكن دون جدوى، فقد اتصل املسئولون الفرنسيون مبصايل احلاج 
رفضه قدم للمحاكمة العسكرية، مث وضع حتت اإلقامة اجلربية بقصر الشاللة إىل أن نفي بعد ذلك 

ه أن يف اهنزام فرنسا  و ومع ذلك ظل احلزب ينشط سرا ورأى مناضل   ،(1945أفريل  30إىل برازافيل )
غبت ر أملانيا ابردة تفاؤل، ختول هلم حق املبادرة ابلتمرد على فرنسا وإعالن الثورة واالستقالل، و  مأما

جمموعة من مناضليه املتحمسني يف أن تسمح هلم القيادة ابلتوجه للعمل العسكري، إال أن القيادة  
ال تؤمتن، لكن مع ذلك رأت أن املرحلة غري مناسبة، ألن أملانيا أيضا تعد من الدول االستعمارية اليت 

هناك من اتصل ابألملان، للحصول على السالح والتدريب عليه خارج إطار احلزب. واعتربهم احلزب 
متمردين ومنهم بوراس قائد الكشافة اإلسالمية اجلزائرية، الذي اكتشفت فرنسا اتصاالته ابألملان  

الت على جهود املناضلني يف  فأعدمته. وأيضا صاحل بوذراع من قسنطينة ومل تقتصر هذه احملاو 
الداخل، بل امتدت إىل خارجها ذلك أن اجلنود اجلزائريني الذين جندوا يف اجليش الفرنسي، وكذلك 
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العمال اجلزائريني املوجودين ابملهجر فروا من فرنسا، وانضموا إىل اللفيف العريب، وهو اجليش الذي  
والعراقيني والفلسطنيني ومغاربة، حتت قيادة رشيد  تدعمه أملانيا ماليا وعسكراي، ويتشكل من السوريني 

 عايل الكيالين العراقي.

بتونس ومعه اللفيف العريب قرر اجلزائريون املوجودون   1942وحينما حل اجليش األملاين عام 
ضمن اللفيف العريب تكوين جيش جزائري، وابلفعل تكون هذا اجليش وكانت عناصره من الطلبة  

د  الزيتونيني واجملندون يف اجليش الفرنسي. وقد حقق هذا اجليش عمليات وانتصارات على احللفاء، وبع
 فرنسا.  للسجن منطرفانسحاب اجليش األملاين من تونس تعرض معظم قادة هذا اجليش 

 : أثناء احلرب العاملية الثانية احلياة السياسية يف اجلزائر 

عرفت احلياة السياسية يف اجلزائر عند اندالع احلرب ركودا، فقد تعرضت األحزاب السياسية  
اإلقامة اجلربية، وعطلت صحفهم. وأمام فراغ  وسجن قادهتا ونفوا ووضعوا ، دلالضطهااملعارضة 

الساحة السياسية خالل هذه الفرتة، أراد فرحات عباس تذكري فرنسا بوضعية اجلزائريني، واعترب ذلك  
أخر حماولة له لطلب املساواة يف احلقوق يف إطار اجلمهورية الفرنسية، وأن ذلك الوقت هو املناسب  

األمة األمة اجلزائرية من الغرق، بريوتون فبعث   إلنقاذغيري سياسي حقيقي يف اجلزائر، إلحداث ت
ينتقد فيه جتاهل  Pétain   Philippeتقريرا  إىل املرشال فيليب بيتان 1941أفريل  10بتاريخ 

مطالب ستة ماليني من اجلزائريني، وطالب مبجموعة من اإلصالحات ختص اإلصالح الزراعي 
 تطوير التعليم....واإلداري و 

نوفمرب   8وعرفت احلركة الوطنية اجلزائرية نوعا من احلرية، بعد نزول بشمال إفريقيا بتاريخ 
، وإىل جانب ذلك كان القضاء على سلطة حكومة فيشي والتنافس ما بني القادة الفرنسيني   1942

ا حبرية نسبية، استعادت  كالصراع بني اجلنرالني ديغول وجريو على السلطة، فتمتع اجلزائريون خالهل
معها احلركة السياسية بعضا  من نشاطها، وعربوا عن وجودهم وعن مطالبهم، وأحدثت هذه األجواء  
نوعا من التقارب ما بني الوطنيني اجلزائريني ووحدت بينهم للقيام بعمل مشرتك، وسبق هذا العمل 

برسالة   1942ديسمرب  20يف  مبادرة فرحات عباس وجمموعة من الشخصيات السياسية، إبرساهلم
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إىل السلطات املمثلة حينها يف الوالايت املتحدة،  إجنلرتا وفرنسا، وعربوا عن استعداداهم للمسامهة يف 
جمهود احلرب مقابل أن يتمتعوا ابإلرادة الذاتية ونوع من احلرية. غري أن هذه الرسالة مل تستقبل ابرتياح 

رأسهم اجلنرال جريوا. ويف حماولة أخرى اجتمع فرحات عباس  من طرف املسئولني الفرنسيني،  وعلى 
ببعض ممثلي العلماء وحزب الشعب وبعض النواب، ومت االتفاق على حترير بيان يوجه إىل السلطات 

، وركز البيان على  1943فيفري  12الفرنسية وإىل احللفاء. وقد صدر "بيان الشعب اجلزائري" يف 
 مخس مطالب: 

وتصفيته، أي إهناء سياسة اإلحلاق ، واستغالل شعب لشعب آخر،  لاالحتال/ إدانة 1
واالحتالل هو شكل من أشكال العبودية الفردية يف القدمي، واالستعباد يف العصور الوسطى، وهو ممن  

 جهة أخرى سبب رئيسي يف املنافسات و النزاعات بني القوى العظمى.

ت صغرية أو كبرية انطالقا مما جاء يف  /تطبيق مبدأ تقرير املصري لكل الشعوب سواء كان2
 . 1941أوت  14ميثاق األطلسي 

 /منح اجلزائر دستورا يضمن هلا: 3

 احلرية و املساواة الكاملة جلميع السكان بدون متيز ديين أو عرقي. -
القضاء على امللكية اإلقطاعية وإدخال إصالح زراعي  لفائدة الفالحني. وحق العيش برخاء   -

 الواسعة من الربوليتاراي الفالحية. للطبقة 
 ابللغة العربية لغة رمسية إىل جانب اللغة الفرنسية. االعرتاف -
 حرية الصحافة وحرية التأسيس اجلمعيات. -
 التعليم اإلجباري واجملاين ابلنسبة لألطفال من اجلنسني. -
 ع األداين. احلرية الدينية جلميع السكان وتطبيق مبدأ فصل الدين عن الدولة ابلنسبة جلمي -

، يف حكومة بلدهم، مثلما فعلت حكومة يني/ املشاركة الفورية والفعالة للمسلمني اجلزائر 4
 وحكومة املارشال بيتان واألملان يف تونس.  ابريطاني
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 احملكوم عليهم، مهما كان احلزب الذي ينتمون إليه.  السياسيني/ إطالق سراح مجيع املساجني 5

ومجع هذا البيان بني أفكار حزب الشعب، ومجعية املسلمني اجلزائريني، وسلم البيان للوايل العام 
مارس، الذي اعتربه صاحلا ألن يكون أساسا يبىن عليها اإلصالحات. كما   31مارسيل بريوتون يوم 

املتحدة األمريكية، وبريطانيا واالحتاد السوفيايت وإىل اجلنرال ديغول سلم البيان إىل ممثلي الوالايت 
 بلندن، وإىل احلكومة املصرية.  

طالب بريوتون بعد اطالعه على البيان من املوقعني تقدمي اقرتاحات ملموسة وقابلة للتطبيق. 
ابالعرتاف ابألمة جوان  وطالب هذا امللحق  10فأعد ملحق للبيان سلم للجنرالني جوان وكاتروا، يف 

وابجلنسية وابملواطنة اجلزائرية، ومطالب أخرى فورية تتعلق ب تنظيم حكومة جزائرية مكونة من وزراء  
جزائريني وفرنسيني. وبعد املوافقة املبدئية على البيان وامللحق، بدأ املوقف الفرنسي يتجه بعد ذلك حنو  

الذي عاد يف مضمونه إىل   1944رس ما 7الرفض. وصاغت فرنسا هذا الرفض إبصدارها مرسوم 
اإلصالحات القدمية، فشكلت جلنة  خمتلطة  لدراسة هذه اإلصالحات، اليت خلصت لوضع مرسوم 
مارس يف صيغته األخرية الذي نص على توسيع القائمة االنتخابية للجزائريني للمسلمني غري املواطنني، 

ألف....   60أو  50حوال الشخصية إىل وتوسيع حق املواطنة الفرنسية مع االحتفاظ بقانون األ
فرفض النواب املاليون اجلزائريون املشاركة يف أعمال هذه اللجان املالية املشاركة يف أعمال هذه اللجان 
مما أدى إىل توقيف السايح عبد القادر رئيس اللجنة العربية وفرحات عباس الذي اهتم ابلتحريض على 

 ساندهتم للبيان.  ذلك. كما هدد ابقي أعضاء هذه اللجان واجربوا على التخلي عن م

بينما رفضت احلركة الوطنية جبميع اجتاهاهتا، عدا احلزب الشيوعي هذه اإلصالحات، واعتربهتا  
غري دميقراطية وتعمل على إبقاء اجلزائر حتت السيادة الفرنسية. ومن أجل ذلك بدأت حتركات فرحات 

كة الوطنية للدفاع عن البيان  عباس من جديد يف اجتاه العلماء وحزب الشعب، نتج عنه تقارب يف احلر 
مبدينة سطيف،   1944مارس  14و مواجهة الساسة الفرنسيني، ومسي أحباب البيان واحلرية يف 

ومجعت احلركة اجتاهات سياسية خمتلفة من العلماء وحزب الشعب والنواب، وبربانمج موحد هو بيان  
السياسية قبلها، حىت وصل عدد الشعب اجلزائري، قد عرفت هذه احلركة جناحا مل تعرفه األحزاب 
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منذ   Egalitéمنخرطيها حوايل نصف مليون منخرط يف مدة قصرية، وسامهت جريدة املساواة 
 يف توسيع نشر أفكار وانتشار هذه احلركة.   1944سبتمرب   15نشأهتا 

كة  ويف احلقيقة أن صدور البيان وأتسيس أحباب البيان واحلرية قد شكل حداث مميزا يف اتريخ احلر 
الوطنية. ومع فشل حماوالت فرنسا إحداث الفرقة بني اعضاء هذه احلركة، إال أهنا  وجدت يف  

 فرصة يف توقيف نشاط احلزب. 1945ماي  8مظاهرات 
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 1945  ماي 8احلركة الوطنية بعد أحداث  :  4احملاضرة  

 1945ماي   8أحداث  -

ابلغليان وازدايد التوتر ما بني السكان اجلزائريني املسلمني  1945ماي  8األايم اليت سبقت حوادث  متيزت
والفرنسيني، تزايد خالهلا املد الوطين نتيجة للدعاية الواسعة اليت قام هبا أحباب البيان واحلرية، وبتصلب وازدايد 

ضاع هتدئة الوضع واحلفاظ على وحدة حركة نفوذ مناضلي حزب الشعب. وحاول فرحات عباس يف ظل هذه األو 
 أحباب البيان.

ومبناسبة االحتفال أبول ماي عيد الشغل، نظمت يف أغلب املدن اجلزائرية مظاهرات، وواجهتهم الشرطة 
الفرنسية بقتل العديد منهم، فبأمر من مناضلي حزب الشعب، دعا مناضليه ابلتظاهر يف كل أحناء اجلزائر. وهو ما 

ي حركة األحباب واحلرية لدعوة اجلماهري جمددا للتظاهر يف الثامن ماي مبناسبة انتصار احللفاء على شجع مناضل
النازية األملانية، مع التأكيد على أن تكون املظاهرات يف جو سلمي، ويف اإلطار القانوين املسموح به. وكانت 

وعن تعلقهم ابحلرية كغريهم من شعوب، وهو  املظاهرات ابلنسبة للجزائريني ساعة للتعبري عن املشاعر الوطنية،
 شعور كان يف التصريح به كاف إلاثرة الفرنسيني.

ومل متضي الساعات األوىل من صبيحة الثامن ماي، حىت حدث االصطدام، عند اعتداء حمافظ الشرطة 
تظاهرين، وأراده الفرنسية يف مدينة سطيف على املدعو شعال بوزيد الذي كان حيمل العلم اجلزائري متقدما امل

قتيال، فانقلبت املظاهرة اليت كانت تعبريا عن فرح اجلزائريني إىل حزن، وشحنة من الغضب  عربوا عنها ابلعصي 
 وكل ما عثروا عليه يف طريقهم. 

ويبدو أن الذي أقدم عليه الفرنسيون من مواجهة كان مكيدة مدبرة من الفرنسيني، انطالقا من تصرحيات 
، ومن ذلك ما قاله انئب عامل عمالة سطيف، ألحد املناضلني اجلزائريني، واعترب أي مساس خمتلف املسؤوليني

ال شك وأنه مرخص لكم ابلذهاب إىل نصب األموات، لكين أحذركم أبن «ابلسيادة الفرنسية سيواجه ابلقوة: 
 . »الرصاص  إبطالقالسيادة الفرنسية ال جيب أن متس، لقد أعطيت أوامري  

إىل مناطق جماورة من سطيف وقاملة وخراطة، ومتت مواجهتها يف كل املناطق بعنف،  تستفزازاوامتد اثر اال
اشرتكت فيها القوات العسكرية الفرنسية، مبا يف ذلك القوات الربية واجلوية والبحرية، والشرطة واجلندرمة...وأسفرت 

السجون واحملتشدات، وإعدام العشرات دون ياد عشرات اآلالف إىل ت، واق45000عن استشهاد ما يزيد عن 
 حماكمة.
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اي يوم لك يف نفوسنا «وقد تركت هذه احلوادث يف نفوس اجلزائريني جرحا غائرا مل ينذمل، قال اإلبراهيمي: 
ماي وكفى، وكّل مالك علينا  8السمة اليت ال متحى، والذكرى اليت ال تنسى، فكن من أي سنة شئت، فـأنت يوم 

يي ذكراك، وكل ما علينا من واجب أن ندون اترخيك يف الطروس، لئال ميسحه النسيان من من دْين أن حن
. وخلف لدى الطبقة السياسية من احلركة الوطنية نتائج إجيابية، عدلت بعدها الكثري من املفاهيم »االنفوس

من هذه األحداث التعبئة  واالجتاهات. وكانت النواة األوىل ليأس اجلزائريني من النضال السياسي، وبدأ انطالقا
 للثورة.  ةاجلماهريي

 ماي على احلركة الوطنية 8تداعيات حوادث   -

حوادث ماي عن نتائج جد خطرية على احلركة الوطنية، كان يف مقدمتها، اهنيار الوحدة الوطنية  أسفرت  
 اليت مجعت بني خمتلف أطياف احلركة الوطنية يف حركة أحباب احلرية والبيان.

:وهم ممن ال يؤمنون ابلعنف، ويعتربون املطالبة ابالستقالل تطرفا أو نوعا من فرحات عباس وأنصاره-
ماي مغامرة قامت هبا عناصر من حزب الشعب اجلزائري، اختذهتا اإلدارة الفرنسية ذريعة 8التهور، وأن حوادث 

عامل مع فرنسا هو اجملالس الشرعية تلضرب احلركة الوطنية. وأن العنف لن جيدي أمام فرنسا، وأفضل وسيلة لل
حزاب ابسم االحتاد الدميقراطي للبيان  1946الفرنسية أو املؤسسات الفرنسية. وكون بعد خروجه من السجن سنة 

ودخل حتت مظلة هذا احلزب  إىل االنتخاابت الربملانية املخصصة للجزائريني سنة  (U.D.M.Aاجلزائري )
اليت قاطعها حزب الشعب اجلزائري، ودعا  تبية األصوات. وهي االنتخاابوحتصل احلزب حينها على أغل 1946

اجلماهري ملقاطعتها، انطالقا من قناعاته القائمة على مقاطعة املؤسسات الفرنسية وقوانينها، لكن احلزب عدل عن 
االحتاد تؤيد مرشحي هذا املوقف وترشح لالنتخاابت يف اجملالس االنتخابية. بينما رأت مجعية العلماء املسلمني أن 

 الدميقراطي للبيان اجلزائري، ألفضليتهم على مرشحي اإلدارة  الفرنسية من بين وي وي.

واحنصرت مطالب هذا احلزب ابالعتدال والتعبري عن مطالب الشعب اجلزائري يف هلجة معتدلة، هبدف 
 حتسني أوضاع اجلزائريني، معتمدين على القوانني الفرنسية

 8خففت اجلمعية من نشاطها طيلة احلرب العاملية الثانية، لكن بعد حوادث  :املسلمنيمجعية العلماء -
ماي اسرتجعت اجلمعية بعضا من نشاطها برائسة البشري اإلبراهيمي، وركزت خالل هذه املرحلة على أتسيس 

إقباال شعبيا واسعا، كما   شبكة واسعة من املدارس احلرة يف املدن والقرى واملداشر ، وبناء املساجد احلرة اليت عرفت
 ابشرت إبعادة إصدار السلسة الثانية من صحيفة البصائر.
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وعلى العموم فإن العلماء أولوا عناية ابجلانب الثقايف واالجتماعي والديين، وفرضت نفسها الساحة السياسية 
 والشعبية.

العاملية الثانية للطثري من الضغوط من تعرض احلزب الشيوعي خالل احلرب احلزب الشيوعي اجلزائري: -
حل وإيقافه يف كل من فرنسا واجلزائر، واستعاد مكانته بعد نزول احللفاء، لكن دون أن تكون له مكانة شعبية أو 

ماي ومشاركة الشيوعيون الفرنسيون يف هذه  8جتاوب مع ابقي التيارات احلزبية يف احلركة الوطنية. وبعد حوادث 
جلزائريني وإابدهتم إىل جانب املعمرين واملتطرفني واإلدارة الفرنسية.  مما جعل احلزب يفقد شعبيته  احلوادث بقمع ا

حاول احلزب أن يستعيد شعبيته وعالقاته ابحلركة الوطنية، وتنقية صورته،   1947ويتدهور  تدهورا كبريا، لكن بعد  
للحركة الوطنية، كعمار اوزقان وتنشيط العمل النقايب فسعى خالل املرحلة إىل إىل ابعاد العناصر الشيوعية املعادية 

  (C.G.Tللعمال للتغلغل يف األوساط العمالية، من خالل الكونفدرالية العامة للعمال )

أتخذ وال تعطى، واالعتماد  بضلي حزب الشعب بعد هذه احلوادث  أن منا: أتكد حزب الشعب -
ي حال من األحوال، ألن فرنسا أثبتت عدم رغبتها يف التنازل ال ميكنه أن يستمر أبعلى وعود فرنسا من األمور 

 عن اجلزائر مهما كلفها ذلك، حىت وجلأت إىل إابدة كل اجلزائريني.

يف مواصلة العمل السري يف حلزب الشعب، أو اخلروج للعمل الصريح كبقية ووجد احلزب نفسه مرتددا 
على إبقاء حزب الشعب اجلزائري املنحل منذ  1946نوفمرب  األحزاب السياسية. وأخريا استقر هبم الرأي يف 

يواصل عمله السري، وانشاء حزب شرعي يعلن عنه لدى اإلدارة الفرنسية، فأسس حركة انتصار احلرايت  1939
 للتحرك السياسي وغطاء أمام فرنسا أثناء الرتشح للمختلف اجملالس. (  M.T.L.Dالدميقراطية )

اية املشاركة يف االنتخاابت للمجلس اجلزائري )الربملان(، إال أن مشاركته يف عارض حزب الشعب يف البد 
من مرشحيه. وصرح هؤالء يف جلسات الربملان على االستقالل التام، والتنديد  5كانت إجيابية ففاز بـ  1948

 سية ابجلزائر. ابلسياسة الفرنسية يف اجلزائر، والتشهري ابملمارسات القمعية اليت تقوم هبا اإلدارة الفرن
أبغلب وفاز 1947شارك يف انتخاابت اجملالس البلدية ( قد  M.T.L.Dوكان قبل ذلك حزب )

 بلدايت اجلزائر.
يف احلقيقة مل تتعامل اإلدارة االستعمارية  مع هذا النشاط ابرتياح، وإمنا سعت لتغري هذه النجاحات   

بعرقلتهم للمرتشحني ابإليقاف واحملاكمات غري قانونية والسجن والتغرمي، وتزوير نتائج االنتخاابت، ومنع املناضلني 
ذي حدث يف عهد الويل العام ايدمود نيجالن عندما من اإلشراف على املكاتب وصناديق االقرتاع ، كالتزوير ال

 أمر رجال الشرطة واجلندرمة على ملء صناديق االنتخاابت أبوراق مرشحي اإلدارة كالقياد واآلغوات...
 


