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  بسم اهللا الرحمن الرحیم  



 

 

        شكر وعرفان                            

  .الشكر أوال هللا تعالى الذي أعانني ألتم هذا البحث      

ستاذ المشرف حاجي فاتح على بالشكر الجزیل لأل كماأتقدم

دون أن أنسى .توجیهاته القیمة ونصائحه إلنجاز هذا البحث 

  .الصادق الذي قدم لي الدعم فترة إنجاز البحث األستاذ بوطارفة

  .وكل من ساعدني من قریب أو بعید لكل أساتذة التاریخ بالقسم

  .لكل هؤالء             

  

  شكرا جزیال             



 

 

  إهداء                   

  إلى شهداء الثورة التحریریة

  إلى كل مناضل ناضل من أجل تحقیق استقالل الجزائر

  وٕالى كل من سعى من أجل العلم والتعلیم

  

  .أهدي هذا البحث         



 



 مقدمة
 

 
  أ

 :مقدمة

و  قاوم الشعب الجزائري هذا التواجدئر، الفرنسي في الجزا واجد االستعمارمنذ بدایة ت

في البدایة أخذت مراحل إلى  وقد قسم بعض المؤرخین هذه المقاومات.سیاساته المختلفة

المقاومة شكل ثورات شعبیة والتي رغم تضحیات الجزائریین من خاللها و حفاظها على روح 

  .عدم اإلستمرار في المقارمةالمقاومة لدى الجزائریین، إال أن مصیرها كان 

أحزاب لتوفر العدید من الظروف الداخلیة والخارجیة ظهر شكل جدید من المقاومة  ونتیجة

هذه الوسائل مطیة الجزائریین لمقاومة المستعمر وسیاساته و سیاسیة، نوادي و جمعیات وكانت 

 .لتحقیق مطالب الجزائریین المختلفة

في  1936عام رسمیاالذي نشأ ، الحزب الشیوعي الجزائريومن بین هذه األحزاب 

لى الحزب الشیوعي مما یعرف ع، عن الحزب الشیوعي الفرنسي نفصالهذلك بعد إر، الجزائ

شهدت مواقفه عدة تقلبات اتجاه الحركة الوطنیة الجزائریة  وقد.الجزائري تعدد مواقفه واتجاهاته

 ).1962-1954(والثورة التحریریة 

 :حاز هذا الموضوع على إختیاري ألسباب عدة منها       

 .الرغبة الشخصیة في دراسة موضوع في تاریخ الجزائر-

حظا وافرا التیار الشیوعي لم ینل أن إال األخرى تیارات السیاسیة المعظم الدراسات تركز على -

  .الدراسةمن 

بعدة مراحل في ظل الحزب الشیوعي الفرنسي و بعد ولقد مر الحزب الشیوعي الجزائري       

العوامل  البحث عن محاولة:وعلیه یمكن أن نطرح االشكالیة التالیة.إنفصاله عن هذا األخیر

موقف الحزب الشیوعي الجزائري من الثورة التحریریة الجزائریة  تطور المتحكمة في

)1954-1962.( 



 مقدمة
 

 
  ب

 :تمثل فیمایليتوتندرج تحت هذه االشكالیة مجموعة من األسئلة الفرعیة       

   الشیوعي في الجزائر؟ كیف نشأ الفكر-

   الحزب الشیوعي الجزائري؟ دافهأو مبادئ ما هي -

 تمثل نشاط الحزب الشیوعي الجزائري؟ فیما -

 ؟األخرى بتیارات الحركة الوطنیة الجزائریةكیف كانت عالقة الحزب الشیوعي الجزائري  -

  ؟1954ما موقف الحزب الشیوعي الجزائري من الثورة التحریریة في عامها األول -

من قبل السلطات الفرنسیة أم بقي  1955سنة  الحزب بعد حل الشیوعیین هل تغیر موقف -

  كما هو؟

وهو المنهج األساسي في هذا  ،وقد اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج التاریخي

باإلضافة للمنهج .بحكم اعتماده على التسلسل الكرونولوجي لألحداث و الوقائع الموضوع 

ألن الموضوع .ع الموضوعیة العلمیةوبإتبا التحلیلي وذلك لتحلیل األحداث التاریخیة للموضوع،

 .یتطلب تحلیل األحداث و المواقف التاریخیة

  :نهدف من خالل دراسة هذا الموضوع إلى 

 .الحزب الشیوعي الجزائريمبادئ وأهداف  توضیح -

 .إبراز نشاط الحزب الشیوعي الجزائري -

 .األخرى مكانة الحزب الشیوعي الجزائري بین أقطاب الحركة الوطنیة الجزائریة تحدید -

 .1962-1954دراسة موقف الشیوعیین من الثورة التحریریة  -

 موقف الشیوعیین الجزائریین من الثورة التحریریةالعوامل المتحكمة في تغیر  الكشف عن -

  .بعدما كان مناوئ لها في عامها األول



 مقدمة
 

 
  ت

  . مساهمة الشیوعیین الجزائریین في الثورة التحریریة وآثار هذه المشاركة إبراز مدى -

 :أما بخصوص الدراسات العلمیة السابقة فلم أعثر على دراسات كثیرة نذكر منها

 .1962-1954 القیم الدیموقراطیة في الثورة التحریریة الجزائریة ،بودالعة ریاض -

 .1962-1954الحركات الجزائریة المضادة للثورة التحریریة  ،بن زروال جمعة -

 :وقد تم االعتماد في هذه الدراسة على عدة مصادر ومراجع من بینها

 حیث إعتمدت علیه في التعرف على حربي محمد في كتابه الثورة الجزائریة سنوات المخاض

 .نشأة الحزب الشیوعي الجزائري

فضل تطرقت فیه لبدایات الحزب الشیوعي الجزائري والمرحلة في كتابه الجهاد األ عمار أوزقان

 .التأسیسیة له

إكتسبت منه مطالب هذا الحزب )1954-1830(قداش محفوظ في كتابه جزائر الجزائریین

  .والتي من بینها القضاء على القوانین اإلستثنائیة كقانون األهالي

مها األول تناولت منه موقف الحزب من الزبیري محمد العربي في كتابه الثورة الجزائریة في عا

 الثورة التحریریة في عامها األول 

فیه إلى موقف الشیوعیین تقیة محمد في كتابه الثورة الجزائریة المصدرالرمزوالمآل وتطرقت 

 .1955الجزائریین من الثورة التحریریة بعد سنة 

 :إضافة إلى بعض المقاالت منها      

موقف الحزب الشیوعي الجزائري من ثورة أول نوفمبر تحت عنوان الزبیري محمد العربي :مقالة 

  .للثورة في عامها األول تناولت فیه لألسباب رفض الحزب الشیوعي الجزائري لإلنضمام



 مقدمة
 

 
  ث

وقد واجهتني عدة صعوبات في إنجاز هذه الدراسة منها قلة المصادر والمراجع التي       

وباألخص موقف الحزب الشیوعي الجزائري من الثورة .ل مباشر تتحدث عن الموضوع بشك

 .لم یعرف الدراسة بشكل مفصل التحریریة 

ولدراسة الموضوع قمت بتقسیمه إلى ثالثة فصول وكل فصل یشمل على مجموعة من       

 :العناصر

 الجزائریةونشأة الحركة الوطنیة .فكرة العمل السیاسي تناولت فیه بدایة تبلور  :الفصل األول

وهو فصل .اتجاهاتهاوكذلك تیارات هذه الحركة و  ،األسباب التي أدت إلى ظهورها مل ووللعوا

 .ممهد للموضوع

ثم كیف ظهر الحزب .تطرقت فیه إلى ظهور الفكر الشیوعي في العالم  :الفصل الثاني

وكذا ر، یوعي الجزائري ثم نشأة هذا األخیالشیوعي الفرنسي الذي ولد من رحمه الحزب الش

 .وعالقته ببقیة أقطاب الحركة الوطنیة الجزائریةونشاطه مبادئه 

موقف أو رد فعل الحزب الشیوعي الجزائري إلى تم التعرض في هذا الفصل  :الفصل الثالث

والذي شمل على موقف مناوئ ورافض ، 1954الثورة التحریریة في عامها األول على 

هي المرحلة التي غیر فیها الحزب و 1956-1955إلیها، كذلك تناولت موقفه من لإلنضمام

كما تم في هذه المرحلة حل الحزب من قبل  ،لها موقفه من الثورة التحریریة وأراد اإلنضمام

األخیر فتطرقت لموقف  أما العنصر الثالث و.النشاط السريالسلطات الفرنسیة ودخل مرحلة 

لتحاق بجبهة التحریر إوالذي عرف 1962-1957الحزب الشیوعي الجزائري من الثورة من

 .علن انضمامه للثورة التحریریة بشكل علنيأو .الوطني



 
 
 
 
 
 
 
 

                        واتجاهاتها الحركة الوطنیة الجزائریةظهور  :الفصل األول     

                    )1919-1939( 

 

 نشأة الحركة الوطنیة الجزائریة:المبحث األول        

  

  .الحركة الوطنیة الجزائریة عوامل ظهور:المبحث الثاني        

  

 تشكیالت الحركة الوطنیة الجزائریةأهم اتجاهات و :الثالثالمبحث         



 )         1939 -1919(واتجاھاتھاظھور الحركة الوطنیة الجزائریة األول       الفصل
 

~ 7 ~ 
 

  : مقدمة الفصل األول

ة من أجل تصدى له الشعب الجزائري بالمقاوم  ،رحتالل الفرنسي بالجزائمنذ تواجد اإل      

فبدایتها  المقاومة تحمل عدة أشكال وأسالیبوكانت هذه  .ستعماريالقضاء على هذا العدوان اإل

برز الذین حملوا لواء هذه المقاومة لدینا مقاومة األمیر أومن ، ذات طابع شعبي مسلح كانت 

بشرق  وكذا مقاومة الحاج أحمد باي .1847حتى عام 1833عبد القادر بغرب البالد منذ عام 

وبعد هذه األخیرة عرفت الجزائر مرحلة جدیدة وهي ، 1848عام  إلى1830البالد منذ عام 

بقیام الحرب العالمیة األولى وامتدت عبر كل  .1916حتى عام 1848حلة االنتفاضات من مر 

إال أن هذه المرحلة لم تنل النجاح ألنها تفقد  وشیوخ الزوایا، ،نحاء البالد وقادها رؤساء القبائلأ

تجاه جدید إحتالل الفرنسي لإلالتنظیم والتعبئة العامة ونتیجة لهذا عرفت المقاومة الجزائریة 

بدأها األمیر خالد بعقد .1954-1919مغایر تمثل في المقاومة السیاسیة كانت في فترة 

 ألحزاب السیاسیة والهیئات الدینیةكما ظهرت ا.جتماعات وتحدید مطالب الشعب الجزائري اإل

 إفریقیالدینا نجم شمال  :ة وعلى رأس هذه األحزاب والهیئاتوالجمعیات الثقافیة والریاضی

حاد الدیموقراطي وحزب االت.معیة العلماء المسلمین الجزائریین والحزب الشیوعي الجزائريوج

تعلق باإلعداد والتعبئة  في هذه الفترة تطورت األوضاع السیاسیة خاصة منها ماللبیان الجزائري 

فترة  وهي العتماد الجزائریین على أسلوب النضال السلمي السیاسي،، 1954لثورة نوفمبر 

  .  1954-1919.ة الوطنیة الجزائریةالحرك
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  .نشأة الحركة الوطنیة الجزائریة :المبحث األول 

خالل الحرب العالمیة األولى ظهرت تغیرات في حركة المقاومة الجزائریة لإلستعمار        

إلى مقاومة وكانت نقطة تحول للشعب الجزائري من المقاومة الشعبیة المسلحة ، الفرنسي

و هذا ما سمي بالحركة الوطنیة السیاسیة و الجمعیات سلمیة تعتمد على األحزاب  سیاسیة

  . الجزائریة

الحزب المحافظ  :كما یلي وتم تقسیمها  ،م1919ویعود ظهور الحركة الوطنیة إلى سنة       

كما  ،)المساواة مع فرنسا(والحزب الوطني  )ندماجیةاإلالنخبة (راليیبلالوالحزب  ،)اإلقطاعي(

 الحزب األول عن وجود حزبین سیاسیین في الجزائر،1922ورثام سنة  ذكر الكاتب االنجلیزي

 )حزب وطني (والحزب الثاني هو الحزب الجدید  ،هو حزب الفتیان الجزائریین المعتدلین

كانت نقطة بدایة في .1919نتخابات البلدیة التي جرت في العاصمة في دیسمبر إواألكید أن 

دماجیین إ إلى تقسیم النخبة إلى نتخاباتاإلفقد أدت هذه  ،كة الوطنیة الجزائریةتاریخ الحر 

صفوف الجیش لوذلك بعد مغادرته وٕالى ظهور األمیر خالد كزعیم جدید ومعادین لإلدماج،

لشعب الجزائري یعیش ووجد ا.1919الفرنسي برتبة نقیب عند نهایة الحرب العالمیة األولى سنة 

وعمد على وضع برنامجه السیاسي الذي یحمل العدید من المطالب من في ظروف صعبة، 

  . حق الشعب الجزائري

                                                           
 الحاج مسعود مسعود:  جمةتر   ،ة، الحركة الثوریة في الجزائر من الحرب العالمیة األولى إلى الثورة المسلحأحمد مهساس 

 .60ص ،2003ر، الجزائ ،ردار القصبة للنش ،محمد عباسو 

  209ص ،2،ج1992 لبنان،  ،يدار الغرب اإلسالم  ،4ط،1930-1900الحركة الوطنیة الجزائریة  ،أبو القاسمسعد اهللا. 

  164، ص2002دار ریحانة للنشر والتوزیع ،الجزائر ، ،1ط ،موجز في تاریخ الجزائر  ،رعماعمورة.  
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  رالجزائ الحركة الوطنیة فيمؤسس ویتفق العدید من المؤرخون على أن األمیر خالد هو       

نتخابیة اإلمع العلم أن حركته لم تطالب بأكثر من منح المسلمین الجزائریین كل الحقوق 

  . للبرلمان الفرنسي 

كمعبر قوي على مطالب و  ، من أن یبرز في المجال السیاسي تمكن األمیر خالد       

یین المتشبعین بالثقافة ظهور نخبة من الجزائر  إهتمامات حركة الشبان، هذه األخیرة تتمثل في 

المطلب مما بین المسلمین و األوروبیین لكن لم یستجب هذا  طالب هؤالء بالمساواةالفرنسیة 

  .ینادي إلى التجنیس بالجنسیة الفرنسیة  :األول :تجاهین ى إإل همنقسامأدى إلى إ

  .ینادي بحق المواطنة الجزائریة :الثاني 

التي عمل و .األخوة الجزائریةتأسیسه لجمعیة من خالل كما ظهر نشاط األمیر خالد       

ولیضمن حق المطالبة بتمثیل الجزائریین في  ،تنظیم وتوحید الشعب الجزائريمن خاللها على 

  .البرلمان الفرنسي

وأسس .  حزبا سیاسیا عرف بحزب اإلخاء الجزائري أنشأ 1922في شهر جانفي و       

  .1920سبتمبر 10جریدة اإلقدام في 

                                                           
  109ص ،3ج،1990لبنان،  ،دار الغرب اإلسالمي، 1ط، ئر، أبحاث وآراء في تاریخ الجزااهللا أبو القاسمسعد. 

 كلته هناو وعاش طف. بدمشق .1875 فیفري 20ولد یوم  ، رهو خالد بن الهاشمي حفید األمیر عبد القاد: األمیر خالد  

حربیة الكلیة الودخل . وتحصل على شهادة البكالوریا بثانویة لویس األكبر بباریس . 1892ورحل مع عائلته إلى الجزائر عام 

  .164، صلمرجع السابقا ،رعماعمورة : للمزید أنظر . سان سیر 

  1998 ر،الجزائدیوان المطبوعات الجامعیة، ،)1962 - 1919(، التعددیة الحزبیة في تجربة الحركة الوطنیة األمینشریط 

 .                                                                                              07ص

  في الجزائر،  منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة  1954نوفمبرهمشاوي مصطفى، جذور

 .39، الجزائر، دس، ص1954أول نوفمبر

  165، صالمرجع السابق  ،رعماعمورة. 



 )         1939 -1919(واتجاھاتھاظھور الحركة الوطنیة الجزائریة األول       الفصل
 

~ 10 ~ 
 

، لحل مشكل 1922ف به وبأهدافه كما توجه إلى بالد القبائل في شهر أفریل عام یللتعر       

وما قاله األمیر النزاعات العشائریة وبعد ذلك ألقى خطابا دعى فیه إلى الوحدة بین الجزائریین 

 یجب أن یتحد القبائل والمیزابیون والعرب ویشكلون حزبا واحدا : خالد في هذا الخطاب 

     .بعید عنا طالما أن اإلیمان یجمعنا فالفكر العنصري

ویذكر أبو القاسم سعد اهللا أن الحركة الوطنیة قد ظهرت في شكل منظمة من العمال       

فهم فالحون   ،1926وهي منظمة نجم الشمال اإلفریقي التي نشأت سنة ، المهاجرین في فرنسا

هم كانت مستلمة من الحزب الشیوعي ر وأفكاانتقلوا إلى حیاة المدینة وعاشوا في بیئة فرنسیة 

ئریة بكل أشكالها هي أداة بأن الوطنیة الجزاتقول الفرنسیة هذا ما جعل السلطات الفرنسي 

أول منظمة جزائریة وطنیة وكانت منخرطة في بدایتها بالحركة  اإلفریقيفنجم الشمال  بلشفیة،

وأصبح نجم   الشیوعیة ولم تدم فیها فقد انفصلت عنها بعد وقت قصیر من االرتباط بها،

  .ستقالل الجزائرياإلمستقل ویحمل رایة فكرة  اإلفریقيالشمال 

ل العسكري واإلداري مختلطة ومدمجة بالعماألحزاب السیاسیة الجزائریة وكانت        

  :تجاهات أبرزها إواتخذت عدة   ،واالجتماعي

 الجزائریین  اإلقطاعیینالذي كان یسیطر علیه بعض : االتجاه المحافظ  -

 وتمثله النخبة الجزائریة: االتجاه اللیبرالي  -

 یمثله األمیر خالد الحسني : االتجاه الثوري  -

 . (3)العلماء المسلمینتزعمته جمعیة  : اإلسالمياالتجاه العربي  -

 

                                                           
  39صالمرجع السابق،   ،ىمصطفهمشاوي. 

  27، 26ص صالسابق،  المرجع ،الجزائرأبحاث وآراء في تاریخ   ،أبو القاسمسعد اهللا                                                     

المؤسسة  ،)1939 – 1919(، االتجاه الثوري في الحركة الوطنیة الجزائریة بین الحربین العالمیتین یوسف مناصریة (3) 

 .09،10ص، 1988، رالوطنیة للكتاب، الجزائ
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الحزب كنف في  أواشنزعمه الشیوعیون الجزائریون الذین ت): العالمي(االتجاه األممي  -

الشیوعي الفرنسي
.                                                                   

سنة  14ال ویلسونالرئیس األمریكي مبادئ الحركة الوطنیة هو ظهور والذي شجع       

وبهذا ظهرت  ،مبدأ حق الشعوب المستعمرة في تقریر مصیرهاو التي من أهمها  1917

م  شخصیات وطنیة بزعامة األمیر خالد وطالبت الدول المنتصرة المجتمعة في مؤتمر السال

ستقال األمیر خالد ومن یستجب المؤتمر لمطلبهم، إلم حین بباریس بحقها في تقریر مصیرها، و 

جرائم االستعمار ونوایاه  الوطني وفضح وتفرغوا للعمل ،1920الجیش الفرنسي سنة معه من 

  .وشن الحمالت في الصحف وذلك بمطالبة فرنسا بإعادة الحق المسلوب إلى أهله  ،السیئة

 1922كذلك تعود نشأة الحركة الوطنیة إلى ظهور جمعیة األخوة اإلسالمیة في جانفي       

ى غایة غیاب األمیر خالد عن الجزائر تراود فكر السیاسیین حتى سنة وظلت هذه الفكرة إل

 و مصطفاي ،شریف بن یوسففرحات عباس، : اب المنتخبین أمثال عندما ظهر النو  1936

مؤتمر ال عقد وفي هذه الفترة تحولت فكرة إنشاء حزب إلى ابن جلول،و الدكتوران علواش 

ومن نتائج  ،األمة الجزائریة حاملة لمطالبالسیاسیة الضم كل القوى الذي  جزائريال سالمياإل

االتحاد الشعبي و في هذا السیاق تم إنشاء ظهور دعوات للتكتل واالتحاد  هذا المؤتمر

  .من قبل فرحات عباس، حكیم سعدان وابن جلول 1937في عام الجزائري

 

 

  

                                                           
 10السابق، صالمرجع ، یوسف مناصریة. 
  ،ص 2012عثماني مسعود، الثورة الجزائریة أمام الرهان الصعب، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر ،

 .35،36ص

  ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع 1جزوزو عبد الحمید، الفكر السیاسي للحركة الوطنیة الجزائریة والثورة التحریریة ،

 ..287-285، ص ص2012الجزائر، 
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   .الحركة الوطنیة الجزائریةعوامل ظهور : المبحث الثاني 

إلى التحول في مقاومتهم من  هناك العدید من العوامل واألسباب التي أدت بالجزائریین     

  :الكفاح المسلح إلى النضال السیاسي لعل أهمها 

ظهور نهضة إسالمیة في العالم العربي و اإلسالمي على ید جمال الدین األفغاني       

  . واألسالیب، واحدة رغم اختالفهما في الوسائل ومحمد عبده فكالهما یمثالن فكرة

  :، وهي مقسمة إلى فئتین ز النخبة المتفوقة علمیا وثقافیابرو       

 ألفكار الغربیة واإلدماجل، والمعارضة المتمسكة بالدین اإلسالمي وقیمه أي: النخبة المحافظة 

كما تسمى هذه  ،والمرابطین، وبعض اإلقطاعیین خبة العلماء والمثقفون المحافظونیمثل هذه الن

  :من بین زعمائها 1900ظهرت منذ  اإلسالمیةالنخبة بالنخبة 

       وحمدان الشیخ عبد القادر المجاوي، عبد الحلیم بن سمایة، مولود بن الموهوب، 

  :من بین مطالبها. عمر راسم  ومحمد بن أبي شنب   ،الونیسي

 .ل النیابي تحقیق المساواة في التمثی -

 .تطویر وسائل التعلیم وفرض اللغة العربیة  -

 .معارضة التجنیس والتجنید اإلجباري  -

 .حریة الهجرة  -

 احترام العادات والتقالید الجزائریة -

  

                                                           
 دار البعث للطباعة  ،1، ط1954حتى ثورة نوفمبر  1830، مظاهر المقاومة الجزائریة من عام  محمد الطیب العلوي

 .76ص،  1985، ) الجزائر(والنشر، قسنطینة 

 119،120صص ، 2010، ردار المعرفة، الجزائ ،1، ج1989 - 1830رابح وآخرون، تاریخ الجزائر المعاصر  لونیسي. 
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على شهادات ثانویة  ا، حصلو ة هم المثقفین بالثقافة الفرنسیةدماجیاإلالنخبة العصریة أو       

وقضاة وصحفیون وجامعیة أغلبهم متجنسون بالجنسیة الفرنسیة منهم أطباء وصیادلة ومحامون 

المحامي أحمد  ،والقاضي شریف بن جیلس ، رالدكتور بن علي فكا: من بینهم  ومترجمون

  .الدكتور ابن التهامي و  بوضربة، عمر بوضربة

الشبان عنصر من أعضاء حركة 1200یتجاوز هذه النخبة في بدایة لم عدد كان      

  .وهم متجنسین بالجنسیة الفرنسیة  19ظهروا في أواخر القرن ال ، الجزائریین

هناك ظهرت حركات الوعي ف، المشرق العربي وفرنساهجرة كثیر من الجزائریین إلى       

من قبل فبعد الحرب لى أنواع جدیدة من الكفاح لم تعرف عندهم وتعرفوا ع الدیني والقومي

 ا،ظهرت شعارات التحرر كتحرر الشعوب الذي نادت به ثورة أكتوبر في روسی العالمیة األولى

  .ومبدأ تقریر المصیر الذي ظهر بالوالیات المتحدة 

نمط المعیشة  ورأى هؤالء وأثناء الحرب العالمیة األولى جندت فرنسا العدید من الجزائریین      

أدى هذا لبروز  ر،بالجزائ راحكما جائ الذي كانت تمارس بالحریة، وفي الوقتفي فرنسا وتمتعها 

  .الجزائریین  الكثیروعي وطني لدى 

معالم ثقافیة جدیدة أبرزها الصحافة من أجل بروز  باإلضافة لعوامل ظهور الحركة الوطنیة     

تكذیب الصحافة و  ،القضیة الجزائریة للرأي العام الجزائري وكذا الرأي العام العالمي إبالغ

، فرأى المثقفین قتصادیاإجتماعیا إالفرنسیة التي شوهت الحقائق وغزت الجزائر غزوا ثقافیا 

   . ونوایاها الجزائریین بضرورة توعیة الشعب الجزائري وٕاعطائه المعلومات الصحیحةعن فرنسا

      

                                                           
  120رابح وآخرون،  المرجع السابق، صلونیسي. 

 .77محمد الطیب،  المرجع السابق، ص العلوي )2(
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المجتمع  وعیةقامت بدور كبیر لتو قد  ،وطنیة لها اتجاهات متعددةال صحافةالكانت        

  :وبروز وعي سیاسي لعل أهمها 

  ةالعربی غةجتماعیة إصالحیة باللإدینیة صحیفة هي  )1904 -1903(صحیفة المغرب  -

  .الفرنسي بمساعدة نخبة من المثقفین الجزائریین بیار فونتانا، أصدرها صف أسبوعیةن

  .للعربي فخار ة،و الفرنسی ةالعربی غتینأسبوعیة بالل) : 1905 -1904(المصباح  -

 .، لعمر راسم وطنیة إصالحیة، نصف شهریة) : 1908(الجزائر  -

   .لعمر بن قدور ،، أسبوعیةإسالمیة وطنیة): 1913 -1912(روق الفا -

الذي حكم  شارل جونار، أثر ن بین عوامل نشأة الحركة الوطنیةأن م ویعتقد البعض       

 و ،الحضاري على الجزائریین لالنفتاح دعانه إالجزائر ثالث مرات فرغم عمله اإلضطهادي ف

احترام التراث الجزائري العربي اإلسالمي  ومساهمته في إنشاء و ، السماح بتعلیم اللغة العربیة

  . 1909الجامعة الجزائریة 

، تطلبت منه تنظیم أفراده سیاسیا لمواجهتها بها المجتمع الجزائري كذلك وجود أزمة مر      

، وعامل آخر تمثل في اإلحساس االحتالل الفرنسي للشعب الجزائريوتمثلت هذه األزمة في 

والشعور بحل تلك األزمة عن طریق العمل الجماعي، والذي زاد في هذه الصحوة هو تزویر 

  . اإلنتخابات البلدیة والمجالس العامة وطرد األمیر خالد من فرنسا 

  

         

                                                           
 118،119لونیسي رابح وآخرون، المرجع السابق ، ص ص. 

  جامعة باجي ، 107، العدد مجلة التراث العربيعبد النور، البعد السیاسي في تراث الحركة الوطنیة الجزائریة،  ناجي

 .113مختار، الجزائر، دس،  ص 
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) 1899 -1882(كالثورة المهدیة في السودان  ،اإلسالميلذلك أحداث العالم  باإلضافة      

  .1912على المغرب الفرنسیة واإلسبانیة الحمایة المزدوجة  ،1911غزو اإلیطالي للیبیا

وطبع عدد من الكتب  ،والحكومیة العربیة مهتمة بالتراث الجزائري األهلیةالمطابع  إنشاء      

وم الشرعیة وكان لمحمد بن أبي شنب الدور والعل واألدبالمخطوطة في التاریخ والتراجم والسیر 

  :الكبیر في ذلك وأهم هذه الكتب 

 .1908، البن مریم والعلماء بتلمسان البستان في ذكر األولیاء -

للشیخ   ،ظار في فضل علم التاریخ واألخبار، والمعروف بالرحلة الورثالنیةنزهة األن -

1908الني ثحسین الور 
.  

   تشكیالت الحركة الوطنیة الجزائریةأهم اتجاهات و  :ثالثالمبحث ال

  : اتجاهات الحركة الوطنیة -/1

  :المساواة اتجاه 1-1 

وطالب بالمساواة  ، فاقه خالل الحرب العالمیة األولىتجاه عند األمیر خالد ور إلهذا اظهر     

، العشریناتستعمرة إلى غایة منتصف بیة المو واألقلیة األور   بین الجزائریین وهم األغلبیة

، والتطور هذا كان یس واإلدماج للجزائریین في فرنساتجاه لیطالب بالتجنإلوبعدها تطور هذا ا

  ،فشل قبیل الحرب العالمیة الثانیةولكنه . فرحات عباس  من قبل الدكتور بن جلول والصیدلي

 . بیینو وكذا األور  ذلك لرفض الجزائریین

قریر بحق الجزائریین في ت.1919ویلسون سنة تجاه الرئیس األمریكي إلافطالب دعاة هذا       

اتحاد ، لكن هذا الطلب لم یتحقق فعمدوا على تأسیس هیئة مصیرهم وحكم بالدهم بأنفسهم

                                                           
 118،119لونیسي رابح و آخرون، المرجع السابق، ص ص. 

  عالم المعرفة للنشر )1948 - 1912(بوعزیز یحي، االتجاه الیمیني في الحركة الوطنیة الجزائریة من خالل نصوصه ،

 .03ص ،2009، روالتوزیع، الجزائ
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العربیة باللغتین  اإلقدامخالد جریدة  األمیر، كما أنشأ للتعبیر عن مطالبهم النواب المسلمین

رفع الظلم والجور وفي المساواة بین الجزائریین المطالبة بفي ، وكان لها الدور الكبیر و الفرنسیة

  .بیینو واألور 

 وتفرنسا من األمیر خالد ونشاطاته، وقامت بنفیه من الجزائر في أأدى هذا لقلق       

، زائریین هناك، وعمال المغرب العربيفانتقل إلى فرنسا وتواصل مع المهاجرین الج .1923

بتهمة حیازة بمصر  1925 وتفزادت السلطة الفرنسیة من الضغط علیه وتم محاكمته في أ

، وبعدها با ودخل السجن لمدة ستة أشهرو أور  جواز سفر مزور ومحاولة الفرار من منفاه إلى

ضى بقیة عمره بمنفاه بسوریا إلى غایة أن ، وقباو إلى الجزائر أو السفر إلى أور  العودة من منع

  .1936جانفيفي  توفي فیها

هو  ،ریا إستغاللیا فاق مطلب المساواةحزبا ثو  وه الطریق وأنشأواأكمل مؤید هبعد وفات      

نجم إفریقیا الشمالیة.
 .  

مع الحزب الشیوعي  متفقللشیوعیین أنه  لمیر خالد بأنه عمیاتهم المستعمر األ       

خائن  افي إفریقیا الشمالیة وأعتبروه شخص فیةوحاول أن یكون المهدي المنتظر للبولش ،الفرنسي

كانت تنشر  يالت  قداماالأوقف االستعمار جریدة  1928وفي سنة األحمقوسموه باألمیر 

بعد ذلك في ید نجم إفریقیا الشمالیة هذه الجریدة وأصبحت .  اإلصالحيبرنامج األمیر خالد 

  .بالشیوعیة  تها السلطات اإلستعماریةاتهم

 يومطالبه الت.  1919خالد الذي صدر عام  األمیرفي برنامج  تجاهاإلتظهر أهداف هذا       

  : لعل أهمها  1924قدمها إلى رئیس وزراء  فرنسا هیریو سنة 

 وضع الجزائریین على طریق  التحرر  -

                                                           
   ،217صلونیسي رابح وآخرون، المرجع السابق. 

  ،341،342، المرجع السابق، ص ص2جسعد اهللا أبو القاسم، الحركة الوطنیة الجزائریة. 
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 الرجوع إلى القانون العام   و  إلغاء القوانین الجائرة -

 حریة التعلیم والصحافة والجمعیات  -

     .عن الدولة اإلسالميتطبیق فكرة فصل الدین  -

جاه الدیموقراطي للبیان وبعد الحرب العالمیة الثانیة تطورت فكرة هذا االتجاه في ظل االت       

 .، وطالب بإقامة جمهوریة جزائریة متحدة مع فرنسا في اتحاد فیدراليالجزائري

  :االتجاه االستقاللي 2- 1

نشأ في المهجر  نجم شمال إفریقیاحزب، تمثل في الحرب العالمیة األولىبرز بعد        

، والدفاع عن مصالح الجزائریین ینادي باستقالل الجزائر والشمال اإلفریقيكان بفرنسا و 

  : ، كما ضم اتجاهین الجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیةا

نظام  إقامةیعمل على تحقیق االستقالل وذلك بكفاح الطبقة العاملة وعمل على : اإلتجاه األول

  .اشتراكي في الجزائر بعد االستقالل

األمیر الجزائریین  نویمثله مصالي الحاج وكان یسیر وفق برنامج الشبا: تجاه الثانياإلأما  

والفرنسیین في جمیع ، وفرض المساواة بین الجزائریین وعمل على إلغاء اإلدماج خالد

  . نالمیادی

تمثلت أهداف ومطالب هذا االتجاه في البرنامج الذي تقدم به النجم في مؤتمر بروكسل        

  :لعل أهمها . 1927فیفري  15إلى  10ستعمار منلإلالمعادي 

                                                           
   217،218رابح وآخرون، المرجع السابق، ص صلونیسي. 

  بن   ،الجامعیة ، دیوان المطبوعات) 1954 – 1830(بوعزیز یحي، سیاسیة التسلط االستعماري والحركة الوطنیة الجزائریة

 .74، ص2007،)الجزائر (عكنون 
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 ستثنائیة اإلإلغاء القوانین  -

 حریة الصحافة  -

 حق الجزائریین في التعلیم  -

 ستقالل التام للجزائر اإلتحقیق  -

 إنشاء جیش وطني  -

    .إرجاع األراضي والغابات التي سلبت من أصحابها -

 إلغاءولقد تأثر هذا االتجاه ببرنامج األمیر خالد خاصة في مجال الثقافي وفي المطالبة        

  .القوانین الجائرة واالستثنائیة وفي انتخاب برلمان جزائري

، ویظهر ذلك تجاه قد تأثر بالحركة الشیوعیةاإلقتصادیة فإن هذا اإل من ناحیة المطالب      

. األراضي المسلوبة ألصحابها  إرجاعفي الرغبة في تحسین وضع الفالحین وذلك عن طریق 

تجاه بالجانب الدیني ألن مطالبه نشأت في فرنسا بعیدة عن واقع الجزائریین من اإلولم یهتم هذا 

  . الناحیة الروحیة 

تهام له اإل، واتبع طریق ستعمار الفرنسياإلتجاه المواجهة والتحدي مع اإلولقد فضل هذا       

الذي تحول فیما  إفریقیاوقد مثله في البدایة نجم شمال  اإلصالحيتجاه اإلأسلوب ثوري عكس 

، وتجدد بعد الحرب العالمیة الثانیة باسم حركة االنتصار بعد إلى حزب الشعب الجزائري

هرت خالل للحریات الدیموقراطیة وضمت هیئة عسكریة سمیت بالمنظمة الخاصة التي ظ

 .وعملت للتحضیر للعمل المسلح  ، 1947المؤتمر األول سنة 
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 :االتجاه اإلصالحي  3- 1

: القادر وكتابات ، وأعمال األمیر عبدى أفكار حمدان خوجةتجاه إلاإلجذور هذا تعود        

وكذا برنامج األمیر خالد واتجاهاته التي . ابن السمایة و  وابن الونیسيالشیخ المجاوي، 

بن اتجاه طلبة العلم المصلحین كعبد الحمید اإل، وتبنى هذا تجاهاإلساهمت في تبلور هذا 

والطیب العقبي وغیرهم من العلماء والذي مثله هو   يمبارك المیل، اإلبراهیمي، والبشیر بادیس

 نالمسلمیجمعیة العلماء .  

األمر في شكل ، ظهر في بادئ اجتماعي إصالحيتجاه طابع اإلویرى البعض أن لهذا       

نادي الترقي مین في مطلع الثالثینات مع ل، وتطور إلى جمعیة العلماء المسخالل العشرینات

   .  ، والجزائر وطنناالعربیة لغتنا ،اإلسالم دیننا: شعار 

بقسنطینة هي لسان الحركة  1925جویلیة  02جریدة المنتقد الصادرة في وكانت        

، وذلك لظهور صراع بین الشباب الجزائریین والممثلین ، غلب علیها الطابع السیاسياإلصالحیة

بأمر من  1925أكتوبر 13، وتم توقیفها في 1919فیفري 04األوروبیین عند تطبیق قانون  

ت بعدها جریدة أسبوعیة سمیت بالشهاب وتمت أحداث الصراع وظهر . وزارة الداخلیة لفرنسا 

فة مراحلها اإلصالحیة فمن خالل شعارات جرائد الحركة اإلصالحیة یمكن معر . ونتائجه 

، استمرت الشهاب في ذلك إلى غایة جاهتاإل، فبعد حمل جریدة المنتقد شعار هذا واإلرشادیة

تحولت الجریدة  1929وفي مطلع . اإلصالحیة من المرحلة التمهیدیة للحركة  1928عامنهایة 

  . تجاه اإلصالحي الدینياإلمن أسبوعیة إلى شهریة واتخذت 
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القائم على فكرة  ،1921-1919فترة  يف اإلصالحيخالد  األمیرولقد ظهر برنامج        

وعند زیارة . يالفرنس يالمجلس الوطن يالمساواة بین الجزائریین والفرنسیین  ومثل الجزائریین ف

 يباسم الشعب الجزائر  أمامهخالد وخطب  األمیر ألقى ،1922سنة  يمیلیران للجزائر فالرئیس 

ن أوقد رد الرئیس میلیران ب ،يالفرنس يالمجلس الوطني ف يتمثیل نیاب أنالمضطهد وطلب منه 

  .كانت لصالح الجمیع  1919سنة  إصالحات

 اإلسالمياالتجاه من دعاة التمسك بالتراث والشخصیة الجزائریة ذات الطابع  كان هذا      

تجاه بحركة اإللتقى هذا إ دماجیین مع فرنسااإللوقوفه في وجه كبیرة  أهمیةوله  ،يالعرب

، بالهند) 1889-1817(حمد خان أ  : ومن مؤسسیها اإلسالميظهرت في العالم  يالنهضة الت

كما كانت الحركة   ،بمصر) 1905-1849(ق، ومحمد عبده بالمشر  األفغاني الدین وجمال

ي الت واألفكارمحدودة وبال بعد تاریخي حقیقي وهذا بمجيء الجبهة الشعبیة  اإلصالحیة

  .  1936أظهرتها للطبقة السیاسیة الجزائریة 

الشیخ عبد الحمید ابن بادیس الذي سمي  اإلصالحيتجاه لإلویعتبر من أول المنظرین        

كما  .، مفخرة الصحافة الجزائریة من تسمیات كرئیس جماعة المتوهبینفي الصحف العدید 

، ونشر سیرة كبار بالشهابفي مجلته المعروفة.فسر اآلیات القرآنیة وشرح األحادیث النبویة 

كما درس   ،حمد رشید رضابن العربي، ماكاإلصالحیین الذین لهم نزعة إصالحیة دینیة 

ورأى أنهم یحملون نوعا من السنة المحمدیةصفات رجال الطرق الصوفیة في بدایة جریدة 

ثم  ویونعبدااالنحطاط والجمود الفكري ونشرها في تلك الجریدة في مقال تحت عنوان 

وهابیون ألنهم ضده.  
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 .كتاب تاریخ الجزائر ألف، الذي يالمیلبن محمد مبارك  هو وثاني المنظرین بالجزائر      

رسالة الشرك :كتاب تحت عنوان فألف ي الصوفر ئر وبالفكاواهتم بالطبقة الجاهلة في الجز 

مبارك المیلي بالغ في  أن إال. وباإللحادهللا وحلل مواقف الطرقیین واتهمهم بالشرك با مظاهره و 

  الحج و الزكاة و یعرفون الصوم  اكم اآلخربالیوم باهللا وبالرسالة المحمدیة و  یؤمنونذلك فهم كانوا 

سجل وألف عالي  أدبي بأسلوبوتمیز  ،اإلبراهیميوثالث المنظریین هو محمد البشیر       

، في الجزائر اإلصالحیةالحركة  ةوتحدث عن نشأ مؤتمر جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین 

صالح الدیني كما ظهرت له مقاالت لحركة اإل  ،بقسنطینة 1936شر هذا الكتاب عام وقد ن

 د، عبأفي كل حي و مؤتمر الزوایا بعد مؤتمر األئمة: بینها  بمهاجمة الطرقیین من

   . وأظهر البشیر اإلبراهیمي أسلوبا شعري جمیل جلب له المعجبین وحفظوا مقاالته الحي

  :االتجاه اإلدماجي  4- 1

مجموعة من الجزائریین  أنقاض، على الحرب العالمیة األولىتجاه قبیل اإلهذا  برز      

، وكان هؤالء من فئات ساواة بین الجزائریین والفرنسیینفرنسین ورأوا ضرورة تحقیق الممال

حین طالب  1912تجاه في عام اإل، تبلور هذا طة بوظائف البیروقراطیة الفرنسیةجتماعیة مرتبإ

والفرنسیین ، وتحقیق المساواة التامة بین الجزائریین ستثنائیةإلافرنسین بإلغاء القوانین الشباب الم

  . في الحقوق والواجبات

بن جلول الذي ا، الدكتور محمد صالح ي، ربیع الزناتالدكتور ابن التهامي أنصارهومن       

، وقضوا على الوطنیة الجزائریة وبرزوا بثوب الوطنیة ثیناتظهر مع فرحات عباس في الثال

دكتور برئاسة ال 1927سبتمبر  11مین یوم لتجاه فیدرالیة المنتخبین المساإلأنشأ هذا . الفرنسیة 

تحاد الشعبي اإل: انقسموا إلى تشكیلتین  1938جویلیة، وفي 1930ابن التهامي إلى غایة 
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 برئاسة ابن جلولمع الفرنسي اإلسالمي الجزائريالتجبرئاسة فرحات عباس، و الجزائري

 جود أمة جزائریة خالل الثالثیناتألنهم لم یعترفوا بو  وظل هؤالء الدعاة معزولین عن الجماهیر

في صحیفة  فرنسا هي أنا: والذي یؤكد عن هذا ما قاله فرحات عباس في مقالة بعنوان 

  . فهؤالء تثقفوا ثقافة فرنسیة وفي بعض األحیان جهلوا العربیة. 1936 فیفري 27الوفاق یوم 

رالي الذي أعجب ببرنامج األمیر یبدماجي أو اللاإلتجاه اإلكما أثر الدكتور ابن جلول في       

حا لكن ض، وظهر برنامجه واتجاهاإلوظهر خالل الثالثینات كزعیم لهذا  هخالد فاقتبس من أفكار 

  : ومن مطالبهم  طابع المساواةغلب علیه 

 . احترام الحضارة  اإلسالمیة -

 . إلغاء التمییز العنصري -

 . تطبیق المساواة في الحقوق السیاسیة -

 . مجتمع حدیث بفكر جماعة النخبة لیس بفكر الفرنسیین إلىتغییر المجتمع الجزائري  -

قد ساعت فرنسا ول األصلیةمع عدم التخلي عن الحضارة  األوروبیةالتعلیم في المدارس  -

جعل الجزائر وباریس عاصمة فرنسا ملتقى ثقافي عربي  اإلدماجیین وأراد، هذا االتجاه

ن أوطالبوا بالجمع بین المجموعة الجزائریة والفرنسیة و  اإلسالميلتحقیق نهضة العالم 

 . )2( تصبح الجزائر مقاطعة فرنسیة

لقانون الفرنسي العام في واة وتطبیق اتجاه یطالب بالمسااإلبقي هذا  1936غایة  إلى      

فرحات عباس عن  أعلن 1938وفي شهر جویلیة   .ستقالل اإللة أ، ولم یطرح مسالجزائر

. والوطنیة  اإلنسانیةجل الحصول على حقوقه أالشعب الجزائري  من  داحات  تأسیس

هیئة تضم جمیع الفئات الشعبیة  تأسیسابن جلول ضرورة الدكتور  رأىولتحقیق هذه المطالب 
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كما  ،الجزائري  اإلسالميالتجمع الفرنسي  السیاسیة سمیت  واألحزابكالجمعیات الفرنسیة 

  :وضح فرحات عباس مطالبه الرئیسیة المتمثلة في 

 تطبیق الحكم بالمساواة -

 بناء نظام اقتصادي  -

  .جمهوریة جزائریة فرنسیة تأسیس -

  :االتجاه الماركسي1-5  

ولكن  ،1936استقل عنه عام  ،حزب الشیوعي الفرنسيالوهو جزءا من  1924أنشأ عام      

ستعمار اإل على عالقة معه ولم یكن یهدف للنضال الجزائري الذي یعمل على مواجهة بقي

ه مع الحزب تستمرار عالقإل، ولتجاهاإلوذلك للتواجد الكبیر لألوروبیین في هذا  .الفرنسي

   .يالشیوعي الفرنس

الجزائر عن طریق الرأسمالیة  تحمل  إلىتجاه كانت غربیة نقلت اإلهذا  وٕایدیولوجیة      

، واستبدل النظام الرأسمالي بنظام المستغلة من طبقة الرأسمالیینمشاغل طبقة البرولیتاریا

الرأسمالیة والحركة الشیوعیة في الجزائر لم تسعى  إلضعاف. شیوعي یهتم بطبقة البرولیتاریا 

جتماعي الذي هو اإلتجاه ظهر في الجانب اإلفدور هذا  ، ا أو ثوریا لنیل استقالل الجزائرسیاسی

تجاه مع المنظمات اإلهذا  إسهاماتمكمل للنضال السیاسي للحركة الوطنیة كما ظهرت 
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ویظهر في ثالث . ستعمار إلة مناهضة لحتجاجیإحركات الوطنیة األخرى في تنظیم وقیادة 

  : مظاهر تاریخیة 

، أصل التیار االستقاللي تحت لواء الحزب الشیوعي إفریقیاعند تأسیس نجم شمال  : الأو 

  .الفرنسي بفرنسا 

 عندما شارك الشیوعیون مع جمعیة العلماء المسلمین، وفیدرالیة المنتخبین في عقد: ثانیا 

تمكن الحزب الشیوعي الجزائري من ضم كل : ثالثا أما  1936المؤتمر اإلسالمي في جوان

الجبهة الجزائریة للدفاع واحترام من خالل إنشائه  1951التنظیمات الوطنیة لصفه عام 

   .  الحریات

  : تشكیالت الحركة الوطنیة الجزائریة أهم/2

 :إفریقیانجم شمال  2-1

من طرف . بباریس العاصمة الفرنسیة  1926في شهر جوان  إفریقیاتأسس نجم شمال        

ج عبد القادر الحاج علي ومصالي الحا: قتصادیة نذكر منهم إعمال جزائریین مهاجرین بدوافع 

 وهم الیتمتعون بمؤهالت ثقافیة لكن یملكون روح وطنیة.والجیاللي شبیال ومحمد معروف 

ئاسة تولى ر  .المتقدم حتكاكهم بالمجتمع الفرنسيإ خالد و األمیر ، نتیجة تأثرهم بأفكار ستقاللیةإ

الحزب عبد القادر حاج علي من موالید غلیزان له خبرة سیاسیة وعضو في الهیئة اإلداریة 

  . )2( للحزب الشیوعي الفرنسي كما عین األمیر خالد الهاشمي رئیسا شرفیا له

خالد في شكل  األمیرن قبل أثناء اقتراح م. 1924ویرجع البعض بدایة نشأته إلى سنة       

ظهر بشكل  إفریقیاونجم شمال  اإلسالمي اإلفریقيشمال السم نجم إجمعیة سیاسیة تحمل 

                                                           
 107ص  ،2010، ابن الندیم للنشر والتوزیع، الجزائر، 1أحمد، التماثل واالختالف في حركات التحرر المغاربیة، ط عبید .

  292، ص2009، دار المعرفة، الجزائر، 2ج ،1962عمار، الجزائر بوابة التاریخ ما قبل التاریخ إلى عمورة. 
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فالشیوعیین هم الذین یرجعون إنشائه إلى مصالي الحاج : وعادت رآسته 1926رسمي سنة 

تحت   07/12/1924الذي انعقد في  إفریقیا شمال أثناء مؤتمر عمال.  1924إلى سنة 

وأسندوا رئاسته لعبد القادر الحاج علي الذي كان یحمل . إشراف الحزب الشیوعي الفرنسي 

ستحواذ على اإلالحزب الشیوعي حاول ف . رمنو  ربورحلة وعبد العزی الجنسیة الفرنسیة وأحمد

عالقته مع الحزب الشیوعي  فقطع  اإلسالمیةالنجم إال أن هذا األخیر كان متشبعا بالروح 

    .ماالفرنسي نظرا لبعد األفكار والمواقف بینه

، ر من الحكومة الفرنسیة بحل النجم، وصدر قراثناء هذا الخالف ظهر مصالي الحاجأ      

، له الحق في الممارسة للحیاة المجید إفریقیانجم شمال بوغیرت قیادة النجم اسم الحزب 

ثانیة فواصل نشاطه تحت وصدر األمر بحله مرة .  م1937جانفي  25السیاسیة واستمر لغایة 

أحباب األمة ، ونظرا لهذه الظروف الصعبة التي یعیشها نجم  : حمایة جریدة األمة تحت عنوان

في باریس  1933في المنفى ویظهر ذلك في المؤتمرشمال إفریقیا داخل الوطن لجأ إلى العمل 

                                                                  : تكون مشروعه من جزئین  حیث

تعلیم اللغة  كإلغاء قانون األهالي، إطالق سراح المعتقلین وعبارة عن مطالب اجتماعیة :األول

  العربیة 

إنشاء جیش  ،انسحاب جمیع قوات االحتالل استقالل الجزائر التام،ك فهو ثوري: أما الثاني 

   . ٕانشاء جمعیة تأسیسیة و  وطني

  

  

                                                           
  وتقدم للخدمة العسكریة في فرنسا خالل الحرب العالمیة األولى، ظهرت أعماله في إطار 1974 – 1898:مصالي الحاج ،

 برز كشخصیة سیاسیة جزائریة، للمزید 1945وفي . م 1927نجم شمال إفریقیا، وفي مؤتمر بروكسل المعادي لالمیرالیة عام 

 .181ص ،2008، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، حربي محمد، الثورة الجزائریة سنوات المخاض:أنظر 

  ،65، ص2009زیدان زیبحة، جبهة التحریر الوطني جذور األزمة، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر.  
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وكان یضع أمامه هدفا أساسیا له تمثل في إقامة قاعدة قویة له في الجزائر وتحصل        

وأول فرع  1934كما تمكن من تكوین فروع له في الجزائر خالل سنة . م 1933على ذلك سنة 

إلى  ، ثم توسعمسطول ومحمد خیضر ومزغنة: عضائه له تؤسس في العاصمة ومن بین أ

  . غایة منطقة متیجة ووهران ومناطق أخرى في جنوب البالد

، وبرز دوره في المیدان السیاسي ه القویةواكتسب مصالي الحاج نفوذا هاما نظرا لشخصیت  

وذلك بتدخله في االجتماع الذي نظمته رابطة الكفاح ضد االضطهاد االستعماري  .خارج فرنسا

وقدم مطالب تخدم الجزائر والشعب الجزائري نصت على استقالل الجزائر 1927فیفريفي 

  . وانسحاب القوات العسكریة الفرنسیة 

  :بأربعة مراحل  إفریقیاومر نجم شمال 

 ) .1929- 1924(مرحلة التأسیس   )أ 

 75 ممثليمندوبا  150جمع  1924دیسمبر  07في  إفریقیاشمال  تم عقد مؤتمر عمال      

ومعنویا وتمخض عنه جمعیة  واجتماعیاألف عامل للدفاع عن مصالح العمال المغاربة مادیا 

 جتماعاتإعدة  ةئالهیوعقدت هذه  عبد القادر، يهیئة نجم شمال إفریقیا تحت رئاسة حاج عل

إلى اإلعالن عن تأسیس  1926جوان  20 يصلت ف، وتو 1925تمهیدیة في أواخر أكتوبر 

ریقیا وكان بحاجة إلى الدعم فتقرب من الشیوعیین وكان أول رئیس للحزب حزب نجم شمال إف

ي عبد القادر كانت إن حاج عل(  1938ویقول مصالي الحاج في  ر،عبد القاد يحاج عل

، ولكن في صالحنا الشیوعیین، وعالقته مع أ كثر تجربة كان أكبرنا سنا و ألنهرمزیة  هسترئا

نة لیة الرئاسة ولهذا فقد كنت أقوم باألماو تمنعه من القیام بمسؤ انت ك ثیرةتجارته وأشغاله الك

، وقد ضقت بهذه الحالة وعندما بدأ یتردد على الحزب الشاذلي خیر العامة وبأعمال الرئیس

، ولقد بقي الحزب لمدة ...)الرئاسة ولكنه لم یدم بیننا طویال  إعطائهالدین فكرنا جمیعا في 

                                                           
                                                                                                                             .44،45مصطفى، المرجع السابق، ص صهمشاوي )1( 

  134،135، ص ص2012، )الجزائر(المیلي محمد، المؤتمر اإلسالمي الجزائري، دار هومة للطباعة والنشر، بوزریعة. 
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جانفي  30، وكان اجتماع ح األمیر خالد وقبضة الشیوعیینالثمانیة أشهر یتأرجح بین إص

بقاعة القرانج أوبیل بدایة لعهد جدید فأصبح أحمد مصالي الحاج رئیسه وأصبح منظمة  1927

 15 و 10، وشارك النجم في مؤتمر بروكسل ضد االستعمار الذي عقد مابین خالصةجزائریة 

   . والذي یعتبر أكبر حدث سیاسي دولي 1927فیفري 

 :) 1933 -1929(مرحلة التخلص من التبعیة   )ب 

تم  1929نوفمبر  20وفي . تمیزت بإبعاد العناصر الشیوعیة ومراقبة أعضاء الحزب       

  .ولجأ إلى النشاط السري  ،حل النجم من طرف السلطات الفرنسیة

  :وكانت من أهم توصیات هذه المرحلة 

 حكومة ثوریة  إنشاء -

 تأسیس جمعیات وطنیة  -

 تكوین جیش وطني  -

 مجالس عن طریق االقتراع العام  إنشاء -

 فرض استخدام اللغة العربیة  -

 ) ، مرافق اجتماعیةصالت، مناجمامو (إرجاع جمیع الممتلكات للدولة  -

    )1937 -1933: (مرحلة التنظیم   )ج 

، وذلك بعد تأسیس لجنة مركزیة وشمل التنظیم صالي الحاج الجانب اإلداري للحزبتولى م  

  : الجدید ما یلي

 تعیین المشرفین على دوائر باریس وتأسیس الخالیا  -

 تنظیم حمالت شرح وتوضیح   -

 . طات الفرنسیةلتجنب الضغط من طرف السل إجراءاتاتخذت عدة  -

                                                           
 23،24بلعباس محمد، المرجع السابق، ص ص. 



 )         1939 -1919(واتجاھاتھاظھور الحركة الوطنیة الجزائریة األول       الفصل
 

~ 28 ~ 
 

مام الطلبة ظان تشكل الحزب باسم االتحاد الوطني لمسلمي شمال إفریقیا بعد 1935في سنة  

  .المسلمین 

  ) : 1939 -1937(واقع الجزائري ال على مرحلة النضج والتعرف  )د 

وأنشأ حزب .  1937مارس 20-11جتماع في إوعقد  ،األمةظهرت مجموعة أسست جریدة 

آخر هو حزب الشعب الجزائري
.  

  حزب الشعب الجزائري:  

، وهو ما أظهره في جریدة األمة وشعبيشمال إفریقیا ذو طابع قومي أن كان نجم  بعد     

اإلسالمي عارض مصالي حاج جعل  1936جوان 7، في مؤتمر باللغة الفرنسیةالصادرة 

فقرر تحویل نجم شمال افریقیا الى  ،رنسیة ووقف ضد مشروع بلوم فیولیتف الجزائر مقاطعة

  يحزب الشعب الجزائر 

، معاویة عبد الكریم وأضاف مبارك الغیاللي، بمساعدة 1937مارس 11وكان ذلك یوم        

لینافس جمعیة العلماء ولیكتسب جماهیر  اإلسالم قتصادي باهتمامه بالتجارة وإمصالي جانب 

 تجاه معتدل لعدم معارضة الجبهة الشعبیة لحزبه المتعاونةإ، وحاول أن یأخذ حزبهشعبیة في 

 ال دماج،ال لإل ورفع شعارن مر  اسيكما أخذ أسلوب سی. الجزائریة األحزابمع بقیة 

ا شخصیتها ودستورها هعتراف بالجزائر للإلبل دفع بفرنسا . لكن نعم للتحرر .نفصال لإل

   .وٕاقامة برلمانها هذا یمثل برنامج حزب الشعب الجزائري

                                                           
 23،24بلعباس محمد، المرجع السابق، ص ص. 

  المنجي سلیم وآخرون، مراجعة : والسیادة الفرنسیة، ترجمة اإلسالمیة القومیاتجولیان شارل أندري، إفریقیا الشمالیة تسیر :

 .144- 142، ص ص1976فرید السوداني، الدار التونسیة للنشر، تونس، 

   1997، )لبنان(دار الغرب اإلسالمي، بیروت   ،1، ط1962بوحوش عمار، التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة لغایة 

 .302ص
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وذلك بتجنید  ، هدفه  تحقیق التحریر الوطنيثوريوهو حزب  ،مثله مثقفین ثقافة فرنسیة وعربیةی

 إلیهجذب الجماهیر  ذا األسلوبستعماریة الفرنسیة وبهاإلائریین لذلك للقضاء على السیطرة الجز 

   ستقاللاإلحول هدف 

هتمت بالمستوى إكة وطنیة ثوریة بشكل منظم ومنتشر ظهر حزب الشعب الجزائري كحر      

  :وتبلورت مطالبه . الخارجي 

 الفرنسیة اإلدارةتأسیس حكومة مستقلة عن  -

 برلمان جزائري إنشاء -

  تقدیر اللغة العربیة والدین اإلسالمي -

   : یلي ما األمة  وما تضمنه حزب الشعب الجزائري من خالل جریدة       

 االستثنائیةالقضاء على قانون األهالي وبقیة القوانین  -

 ین والجزائریینفي الخدمة العسكریة بین الفرنسی والمساواةحریة الصحافة والجمعیات  -

  .التعلیم باللغتین العربیة والفرنسیة تطویر  -

  :الجزائریینالمسلمین جمعیة العلماء  2- 2

في  1931في الخامس من شهر ماي الجزائریین تأسست جمعیة العلماء المسلمین        

ثنان وسبعون من علماء الجزائر بدعوة من إ، حضره ع نادي الترقي بالعاصمة بالجزائراجتما

لي الزواوي لرئاسة ، وعینوا الشیخ أبا یعیرأسها السید عمر إسماعیل متألقةلجنة تأسیسیة 

، وخالل الساعة الثانیة بعد الزوال من ذلك الیوم بات، ومحمد األمین العمودي كاالجمعیة مؤقتا

ختیار عبدالحمید إ، وتم تراعقاإلئة اإلداریة للجمعیة عن طریق هینتخاب الإلجتماع آخر إعقدوا 

 .العمودي، مبارك المیلي األمین، محمد البشیر اإلبراهیمي، الطیب العقبيبن بادیس، محمد 

                                                           
  300-298هساس أحمد، المرجع السابق، ص صم. 

  247لونیسي رابح وآخرون، المرجع السابق، ص. 
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الطیب المهاجي، السعید الیجري، حسن  ،إبراهیم بیوض، المولود الحافظي، موالي بن شریف

جتمعت هذه الهیئة إوفي نفس الیوم   ،الطرابلسي، عبد القادر القاسمي،  محمد الفضیل الیراتني

بن بادیس لرئاسة ، وأنتخب عبد الحمیديالحمید بن بادیس والطرابلس باستثناء عبد اإلداریة

  . الجمعیة ونائبه محمد البشیر اإلبراهیمي 

 ، لدین من الشوائب ومحاربة الطرقیةكانت في الظاهر جمعیة دینیة تسعى من أجل تنقیة ا      

 ، السیاسیة الوطنیة منذ تأسیسهااة اللغة العربیة لكن نشاطها أثبت بأنها شاركت في الحی ونشر

انت فأهدافها ك تجاه الثورياإلوكان نشاطها كإیدیولوجیة وقفت علیها الحركة الوطنیة وخاصة 

، وتهذیب الناس ومحاربة األمراض نشأت للوعظ واإلرشادأ ، فهيوطنیة سیاسیة بالدرجة األولى

   :عنصرینفي .1947الجمعیة سنة  أهداف لسان العرب، ولقد لخصت جریدة جتماعیةاإل

  .إحیاء ما اندثر من تعالیم اإلسالم : األول 

     . قضي علیه من مظاهر اللغة العربیة إحیاء ما :الثاني 

من  ا، مع العلم أن مؤسسي الجمعیة البارزین كانو للجمعیة اوقد اتخذت العاصمة كمقر       

عضاؤه من المركزیة ولوجود نادي الترقي الذي كان أ، وذلك لكونها مقرا للسلطة البالد شرق

، وحبذ ابن بادیس ذلك لتضم الجمعیة علماء الجزائر عامة وهو ما مؤسسیها من جانب المادي

، وهذا إنني كرست حیاتي للتعلیم :نتخابه كرئیس للجمعیة قائال إأكده في أول خطاب له عقب 

  .هو هدف من أهداف الجمعیة 

                                                           
  ،1،ج 1997، )لبنان(، دار الغرب اإلسالمي، بیروت 1طاالبراهیمي أحمد طالب، آثار اإلمام محمد البشیر اإلبراهیمي ،

 .173-171ص ص

  الجزائر(الحدیث والمعاصر، منشورات التحف الوطني للمجاهد، الروبیة جمال،  قضایا ودراسات في تاریخ الجزائر قنان (

 .186، ص1994

  عبد الكریم، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وعالقاتها بالحركات الجزائریة األخرى، منشورات المتحف بوالصفصاف

 .109، ص1996، )الجزائر(للمجاهد، الروبیة 
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بنزات فیرى بأن هدف جمعیة العلماء كان یتمثل في تكوین حكومة جزائریة أما هنري       

  .بیة و تحكمها قوانین القرآن خارج السیطرة األور 

، والطرقیین یهدف إلى محاربة الزوایافیرى بأن برنامج الجمعیة  بینما فرحات عباس      

  .المتعاونین مع االستعمار وتكوین ثقافة عربیة

ذكرت اإلدارة الفرنسیة أهداف الجمعیة ووصفتها بتجدید اإلسالم وتطهیره  1941وفي سنة         

  . من الخرافات التي وضعها شیوخ الزوایا

كما هدفت الجمعیة لمحاربة األمیة بإحیاء اللغة العربیة ورفع اإلسالم ومقاومة السیاسة        

فعارضت سیاسة  والجزائر وطننااإلسالم دیننا والعربیة لغتنا : ستعماریة فكان شعارها اإل

بن جلول وابن  بها فیدرالیة المنتخبین الجزائریین بزعامة الدكتوراالدماج التي كانت تطالب 

ستعمار بإستخدام اإل، ونشرت الوعي في صفوف الجزائریین لمحاربة تهامي وفرحات عباس

تمثلة في حافة الملقاء المحاضرات كذلك الصإ المدارس وتأسیس النوادي و  وٕانشاء، المساجد

فتولى الشیخ   ،الجمعیة أعضاءونظرا لكثرة نشاطها تم تقسیم   ،صحیفتي الشهاب والبصائر

في تلمسان بینما عبد الحمید بن  اإلبراهیمي، والبشیر العقبي مهامه في الجزائر العاصمةالطیب 

   . بادیس في الشرق الجزائري واتخذ قسنطینة مركز له

بلغ عددها  1935الجمعیة العدید من المدارس في الجزائر عامة في سنة كما أسست       

وتعاملت الجمعیة مع الدول العربیة فأصبحت دول المشرق العربي طریق العبور  ،سةسبعین مدر 

م 1936للطالب الجزائریین إلى جامعات مصر وبغداد وسوریا والسعودیة للدراسة وفي سنة 

دینهما وتذوب الجزائریة في فرنسا لكي ال تنحرف عن عروبتها و أعطت الجمعیة اهتماما للجالیة 

، فبعثت الشیخ الفضیل الورثالني إلى فرنسا مع مجموعة من المعلمین في المجتمع الفرنسي

                                                           
  110- 104المرجع السابق، ص صعبد الكریم، بوالصفصاف. 

  300،301، المرجع السابق، ص ص1962عمار، الجزائر بوابة التاریخ ما قبل التاریخ إلى عمورة. 
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غة العمال المهاجرین مبادئ الل أطفالوتعلیم  واإلرشادوفتحوا نوادي بباریس لیعلموا فیها الوعظ 

  . اإلسالميوالدین 

، 1955 أكتوبرغایة  إلىالجمعیة في مطالب لها صبغة دینیة  أعمالوبعدها انحصرت       

الیمكن حل  : بیانا جاء فیه  1956، وأصدرت في جانفي حیث طالب باستقالل ذاتي محدود

الجزائریة  األمةعتراف رسمیا بحق وجود باإل إالالقضیة الجزائریة بصفة نهائیة وسلیمة 

ها الوطنیة ومجلسها التشریعي ذي السیادة وهذا مع احترام مصالح وشخصیتها الخاصة وحكومت

  .  الجمیع 

 : اتحادیة المنتخبین المسلمین الجزائریین 3- 2

وهي امتداد لحركة الشبان الجزائریین وكرد فعل على  1927تأسست في شهر جوان        

 04لمواجهة قانون  األولىالتنظیم الذي شكله رؤساء البلدیات الجزائریة بعد الحرب العالمیة 

الذي ألغى الضرائب المعروفة باسم الضریبة العربیة وفتح الطریق لبعض .  1917فیفري 

  .الفرنسیةالجزائریین للتجنس بالجنسیة 

ث اتحادیات مستقلة وتمثل قسنطینة، الجزائر ولقد نشأت هذه االتحادیة من مجموع ثال       

حضر هذا المؤتمر .  1928مؤتمر عقد في شهر جانقي سنة  أثناء، وهران وكان هذا العاصمة

  .في البرلمان األهاليهو تمثیل  واألول األساسيكان مطلب هذه االتحادیة  نائبا  176

وتزاید عدد المنتخبین الجزائریین بعد خالد  األمیرفي كنف  أنها قامتویعتقد البعض        

، الجزائریین الشبابوتبنت فكرة ودعوة .  1927سبتمبر 11، وتأسست في 1919 إصالحات

أن  األخیرذكر هذا . فظهر فرحات عباس كممثل لهذه االتحادیة وبجانبه الدكتور بن جلول 

                                                           
  301عمار،  المرجع السابق، صعمورة. 

 55شریط األمین،  المرجع السابق، ص. 
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، الحریة الجزائریین في البرلمان الفرنسي تجاه المساواة وتمثیلإمطالب المنتخبین تدخل ضمن 

  .والمساواة في المعتقد

غیرهم ضمت العدید من الفئات كاألطباء والمحامین واألساتذة والصحافیین والتجار و       

، ونظرا لبروز سیاسة التمییز جتماعیة وسیاسیةإ إصالحات، لتحقیق المنظمین لفرنسا ولثقافتها

والذي شجع عن .  واإلدماجالعنصري رأى هؤالء للقضاء على هذه السیاسة البد من التجنیس 

الذي منح حقوق سیاسیة .  1919فیفري  04ذلك هو ظهور كلیمونصو الذي أصدر قانون 

، اللیشاني زناتيالدكتور ابن تامي، بلحاج، ال: یة من أبرزهم للمثقفین الجزائریین بثقافة فرنس

  .ابن جلول و ر سعدان، فرحات عباسالدكتو 

في .  1934، وبرز دوره بكثرة من شهر أوت 1933ألخیر كان رئیسا للحركة سنة هذا ا     

، وهو سیاسي محترف وعضو في فرع الحزب الشیوعي اث قسنطینة بین المسلمین والیهودأحد

  .بقسنطینة

نشر آرائه وأفكاره في  1927، وفي عام األولىبرز فرحات عباس بعد الحرب العالمیة       

  : والمبادئ في  األفكاریبرز  1931في  وأصدره الشاب الجزائريكتیب بعنوان 

 تراث الجزائریین  ألنها اإلسالمیةاحترام الحضارة  -

 ادین ستعانة بالشباب في تحسین ظروف المجتمع الجزائري في شتى المیاإل -

  .للمثقفین العرب  ىتحقیق التعاون بین الجزائریین وفرنسا ، وجعل باریس والجزائر ملتق -

، لكن كان یؤمن بسیاسة ومسایرة الصعبةكان فرحات عباس یدرك ظروف الجزائریین        

الته من كتاب االظروف وأخذته الحضارة األوروبیة ونسي تاریخ بالده ولهذا ذكر في إحدى مق
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إن الجزائر أرض فرنسیة ونحن فرنسیون لنا قانوننا الشخصي :  1931الشاب الجزائري عام 

ال یوجد هناك شيء من القرآن یمنع و. اإلسالمي ونأمل أن تتحول من مستعمرة إلى مقاطعة

  .الجزائري من أن یكون فرنسي الجنسیة وٕانما المانع هو االستعمار

ومؤسسها الدكتور ، سنطینةلوفاق لسان حال اتحادیة المنتخبین بقوكانت جریدتي التقدم وا      

تحادیة جمعت المثقفین بالفرنسیة والذین لهم اإلوهذه . ابن جلول وفرحات عباس من محرریها 

ستقالل الجزائر البد من المساواة بین الشعب الجزائري والفرنسي إ، ولتحقیق فكرة ندماجاإلفكرة 

لذلك لم تجد قبول الجماهیر الجزائریة باالنضمام إلیها وشعرت باإلحباط وهو ما وصفه أبو 

  .تجمع مرتخ غیر متماسك: القاسم سعد اهللا 

 تنظیما قویا لم یستطیع أن یكون رأیا عاما في الجزائر فهو مجرد تیار عام ولیسلذلك       

أین تم حلها من طرف  .1941تحادیة في أعمالها إلى غایة اإلواستمرت هذه  علیه عتمادلإل

نشاطه خالل الحرب عباس ستمر فرحات إ ، و عتراف بوجودهااإلبعدم و السلطات الفرنسیة 

وتأسیسه لالتحاد  1944لحركة أحباب البیان والحریة في مارس  بتأسیسهالعالمیة الثانیة وذلك 

  .1946الدیموقراطي للبیان الجزائري سنة 
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  بالطاهیر في حضن عائلة ریفیة، درس المرحلة االبتدائیة ) جیجل(بالطاهیر  1899أكتوبر  24ولد في : فرحات عباس

والمرحلة الثانویة بجیجل وسكیكدة، وتحصل على شهادة جامعیة علیا في الصیدلیة بالجزائر، یعتبر من نخبة المثقفین، التحق 

محمد الشریف ولد حسین، المرجع : للمزید أنظر .  1930بفیدرالیة النواب المسلمین الجزائریین التي أسسها بن جلول في 

 .47السابق، ص
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 : الحزب الشیوعي الجزائري  4- 2

، وظل تابع له لمدة اثنى 1924الحزب الشیوعي الفرنسي في عام  أنقاضنشأ على        

وظهر بصفة رسمیة  ، وأغلبهم أوروبیینواألوروبیین، وكان یضم العمال الجزائریین سنة عشر

به وهذا ستقالل الجزائر ضمن مطالإ، في بدایة لم یدرج م بأنه أقدم حزب جزائري 1936سنة 

الذي أعطى المواطنة  تم ساند مشروع بلوم فیولی1936، وفي جعله حزبا یوضع في الوسط

    alger republician الفرنسیة للنخبة الجزائریة إال أنه ظهرت له جریدة الجزائر الجمهوریة

  .رلالستعما وهي الصحیفة الوحیدة المعادیة

، كو، بل بقي تابعا ویتلقى تعلیماته من موسینفصل عن الحزب الشیوعي الفرنسي ولم     

وطالب باالستقالل للجزائر والحریة هنا أظهر  1936عام  اإلسالميالمؤتمر  أفكاروتبنى 

، كما عمل على قمع الحركة الوطنیة سنة فیما سبق ساند مشروع بلوم فیولیتألن تناقص 

نوفمبر  02وفي  ، واعتبرها مقاومة فاشیة.  1945اي م 8 أحداثوهو ما وضح في .  1945

  .بجانب جبهة التحریر الوطنيوراس لدعم الثورة أرسل وفد إلى األ.  1954

اوز عدد یتج كانت المجموعة الشیوعیة مجموعة فوضویة ال ویقول عمار أوزقان    

جتماعات السریة اإلبینهم في یجري ، ولم یكن أحد یهتم بمعرفة ما أعضائها الخمسة عشر فردا

 .تصال بالجماهیر الشعبیةاإل األمرولم یعرف الشیوعیین في بادئ 

                                                           
  178عمار، الموجز في تاریخ الجزائر، المرجع السابق، صعمورة. 
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  الجزائر، مارس السیاسة منذ العشرینات كان ولد في منطقة العزازقة القبائلیة بمدینة ) 1980 -1910: (عمار أوزقان
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له 1958بجبهة التحریر الوطني، اعتقل في جانفي  1955جمعیة العلماء وساهم في تحریر جریدة الشباب المسلم، التحق عام 

  86ص.01:والملحق رقم.185حربي محمد، المصدر السابق، ص: للمزید أنظر . ر كبیر في الحزب الشیوعي تأثی
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  :اتمة الفصل األولخ

 .تجاهاتها ومطالبها كذلك إختلفت في إ ، و أقطاب الحركة الوطنیة الجزائریة لقد تعددت      

األمیر خالد خالل تجاه المساواة الذي مثله إتخذ إبینهم  فمنهم من  اإلیدیولوجينتیجة االختالف 

تجاه اإلوهو  ولىاألتجاه آخر بعد الحرب العالمیة إ، كما ظهر األولى الحرب العالمیة

جمعیة العلماء الذي یحمل لوائه  اإلصالحيتجاه اإل، و إفریقیاستقاللي والذي یمثله نجم شمال اإل

والذي ینادي بالمساواة بین  اإلدماجيلذلك لدینا االتجاه  باإلضافة، المسلمین وأعضائها

، ولدینا اتجاه أخر هو جلولابن : أمثال الجزائریین والفرنسیین مثله فئة مثقفة بالثقافة الفرنسیة 

، مثله في الجزائر كبیرا في الحزب الشیوعي الفرنسي جزءااالتجاه الماركسي والذي یعتبر 

  .نظرا للعالقة التي كانت بینهما  يالحزب الشیوعي الجزائر 
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  : مقدمة الفصل الثاني    

ر وفي في المهج أ، نشالسیاسیة في الجزائر األحزاب أقدمیعتبر الحزب الشیوعي الجزائري         

 وشهدالجزائریة  بقیة األحزاب السیاسیةعرف اتجاه مغایر ل ،حضن الحزب الشیوعي الفرنسي

، وظل تابعا لهذا ن امتدادا للحزب الشیوعي الفرنسي، وكاسیاسیة واجتماعیة إصالحاتعدة 

حد  إلىهذا الحزب االستقاللیة عنه بصفة نسبیة  ، بعد ذلك عرفلمدة اثنى عشر سنة األخیر

لم عندما كان في المهجر  ألنه، ماهیر الشعبیة في الجزائر لجانبه، وعمل على جذب الجما

، إال انه بعدما همش من قبل الكثیر من الجزائریینیعرف الدعم الجزائري الكبیر واعتبر حزب م

، وهو ما سنوضحه في الفرنسي عرف عدة تطورات وٕاصالحاتانفصل عن الحزب الشیوعي 

  .دراستنا لهذا الفصل 
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  ظهور الفكر الشیوعي في الجزائر: المبحث األول 

 و فریدریك كارل ماركس أفكاریرجع ظهور الفكر الشیوعي في العالم إلى انتشار       

في مختلف البلدان في طبعات عدیدة  بیان الحزب الشیوعي  احیث اصدر ، انجلز

، ومع تعاظم نضال الطبقة العاملة التحرري أصبح عدد قراء هذا البیان یزداد وبمختلف اللغات

كما طالبا  األوروبیةن استعمار الجزائر خدمة للحضارة أ لزماركس وانج، ویعتبر أكثر فأكثر

  . بربط الجزائر نهائیا بفرنسا

 ن هذاي ألس، یجب أن نتطرق للحزب الشیوعي الفرنفي الجزائر ولمعرفة نشأة الشیوعیة     

في ظل انتصار فالحزب الشیوعي الفرنسي نشأ .حضنه الحزب الشیوعي الجزائري نشأ األخیر

.  1920في فرنسا عام  تورالجناح الشیوعي في مؤتمر الحزب االشتراكي الذي عقد بمدینة 

ي وكذا مبادئ وكان ذلك بعد االنقسام الذي حدث بین المعتدلین الذین یؤیدون النظام البرلمان

لى أنقاض اتوریة الناشئة ع، مع الغالبیة المتطرفة التي تنادي بالدیكتمؤتمر فرساي للسالم

  زیةالبرجوا

   

                                                           

  ولد في ألمانیا في مدینة تریر، وهو مؤسس ) 1883 - 1818: (كارل ماركس ، االشتراكیة العلمیة  اشتغل بالصحافة

، ألف العدید من زوانتقل إلى باریس وهناك التقى بفریدریك انجل. في مدینة كولونیا  صحیفة الراینوعمل رئیسا لتحریر 

، األهلیة للنشر والتوزیع، 1طالحسن عیسى، أعظم شخصیات التاریخ،  :للمزید أنظر. رأس المالالكتب أهمها كتابه الشهیر 

 .481ص ،2010األردن، 

 الحسن  :للمزید أنظر. هو صدیق كارل ماركس، شاركه في تطویر أفكاره، وخصوصا كتاب رأس المال: فریدریك انجلز

 .483، صعیسى، المرجع السابق
 8ص، 1985، وسازونوف، ماركس وانجلس بیان الحزب الشیوعي، دار التقدم، موسك . 
 75، 74ص، 2010، رالبخارى حمانة، فلسفة الثورة الجزائریة، دار الغرب للنشر والتوزیع، الجزائ. 

  باألسالیب الدیموقراطیة الحدیثة بدال . مجتمع شیوعي ال طبقي هي حركة فكریة وسیاسیة تهدف الى تحقیق :الشیوعیة

اسماعیل عبد  :للمزید أنظر.من ثورة العنف كما تهدف الى حكم طبقة البرولیتاریا المتالك الدولة كل آلیات االنتاج والخدمات

  .291، 290صطلحات السیاسیة، دن، دم، دس، ص صالفتاح عبد الكافي، الموسوعة المیسرة للم

 2001، دسوقي ناهد إبراهیم، دراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، دار الكتب والوثائق القومیة، اإلسكندریة ،

 .143ص
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، و الحماس الوطني وفي رنسي معه نزعة الحیاة البرلمانیةوقد حمل الحزب الشیوعي الف       

عمل على تخلیصه من بقایا البرجوازیة لیصبح حزب شیوعي خالص وعضو في  األولىسنواته 

          .األممیة الشیوعیة

 األكثران أن الحزب الشیوعي الفرنسي كان یشكل القوة السیاسیة �ویذكر عمار أوز       

، وأعمال سریة مع النقابة العامة للعمال اإلضرابات إلىتنظیما، وكان یدعو  واألحسنتجانسا 

 إلىكما كان الحزب یتمتع بقوة مسلحة تقدر بمائة ألف مقاتل ووصل نفوذه . وتظاهرات طالبیة 

  .لذلك فهو حلیفا مفیدا ضمن السیاسة الخارجیة  إلضافةبا، طبقة الفالحین المحافظین

ذكر ، ویمنذ نهایة الحرب العالمیة األولىولقد بدأت فكرة الشیوعیة تتسرب إلى الجزائر       

ن منشورات االنضمام إلى الحركة الشیوعیة العالمیة قد أ، 1922المؤرخون المعاصرون سنة 

، عة في مرسیلیا تمدح لینین ونظامههذه المنشورات مطبو عثر علیها في منطقة القبائل وكانت 

    كما یذكر أبو القاسم سعد اهللا أن الشیوعیون قدموا من المغرب وتونس والمشرق العربي كذلك

، خالد باألمیرتها االشیوعیة في الجزائر قد ربطت دعوتها في بدای أنویعتقد البعض         

، وأصبح بفرنسا 1902یین سنة نشأة االتحاد الثقافي للعمال الجزائر  إلى األولىوتعود جذورها 

بعض أعضاء هذا االتحاد من ابرز العاملین في الحزب الشیوعي الفرنسي بالجزائر بعد الحرب 

  . العالمیة األولى

                                                           
  عفرون محرز، مذكرات ما : تسمى كذلك باألممیة الثالثة، ویقصد بها منظمة الكومنترن، للمزید أنظر : األممیة الشیوعیة

 .120ص ،2010للطباعة والنشر، الجزائر، دار هومة ، 2وراء القبور، ج
  الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1939 – 1919قنانش محمد، الحركة االستقاللیة في الجزائر بین الحربین ،

 .30ص، 1982
  222، ص2005ان عمار، الجهاد األفضل كلمة حق عند سلطان جائر،  دار القصبة للنشر، الجزائر، �أوز . 
 61، 60ص ، ، المرجع السابق، ص) 1930 - 1900( أبو القاسم، الحركة الوطنیة الجزائریة سعد اهللا. 

 21یوسف، المرجع السابق، ص مناصریة. 
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الشیوعي  كمنظمة سیاسیة وطنیة وتابع للحزب هو فالحزب الشیوعي الجزائري هنا      

وعند انعقاد المؤتمر  ،ة جزائریة للحزب الشیوعي الفرنسيمنظم أي، ر من باریسالفرنسي ومسی

تم ترشیحها أمام اللجنة لقبولها .  1935في أوت  سكوو الشیوعیة بم لألممیةالعالمي السابع 

للحزب الشیوعي  األولوعقد المؤتمر التأسیسي . كحزب مستقل عن الحزب الشیوعي الفرنسي 

، ومع هذا ظل تابع للحزب باب الوادي بالجزائر وبصفة سریة في.  1936الجزائري في جویلیة 

  .كامال الشیوعي الفرنسي ولم ینل استقالال

 1917دولة اشتراكیة في العالم عام  أول وٕانشاء، كما كان لثورة أكتوبر في روسیا      

، 1920الشیوعي الفرنسي في دیسمبر  الحزب وتأسیس. 1920في عام  الثانیة واألممیة.

عیة في الحركة والمباشر في ظهور فكرة الشیو  األولووجود فئة یساریة في الجزائر السبب 

 إطارالشیوعیة التي ظهرت في  لألفكار، وبروز فئة من المثقفین الجزائریین الوطنیة الجزائریة

  .الحزب الشیوعي الفرنسي 

 أصوله أن، حیث الحركات السیاسیة في الجزائر أقدم، الجزائريیعتبر الحزب الشیوعي      

الجزائر بعد  إلىاالشتراكیین الفرنسیین الذین تم طردهم من قبل نابلیون الثالث  إلىترجع  األولى

وكان هذا الحزب ینظر للقضیة الجزائریة نظرة خاطئة فهو لم  1871دیسمبر  02انقالب 

  .اعتبرها قضیة اجتماعیة واقتصادیة  وٕانماستقالل یعتبرها قضیة تحریر وطني ونیل اال

مطالبة الجزائریین بمقاومة خطر  إلىالحزب الشیوعي الفرنسي كان یهدف  أنوالظاهر        

 للحزب الشیوعي األول، وكان هذا هو الهدف ستعمراتهاالفاشیة الذي كان یهدد فرنسا وم

                                                           
  61، 60عمار، المصدر السابق، ص صأوزقان. 
  وتعود جذورها إلى ذلك االنفصال الكومترنثة هي األممیة الشیوعیة ، أما األممیة الثالاالشتراكیةاألممیة الثانیة هي األممیة ،

 .121عفرون محرز، المرجع السابق، ص: للمزید أنظر  .الذي حدث في األممیة الثانیة 
 153، ص2009، دار طلیطلة، الجزائر، 1بن خلیف عبد الوهاب، تاریخ الحركة الوطنیة من االحتالل إلى االستقالل، ط. 
  75، 74السابق،ص صالبخارى حمانة، المرجع. 
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 اإلفریقيالشمال  وأهالي، بحملة كبیرة لتجنید الجزائریین األخیركما قام هذا . الفرنسي 

  . األكحلمصالي الحاج ومحمد بن  أولئكلالنضمام لصفوفه وكان من بین 

لمدة الحزب الشیوعي الجزائري ظل تابعا للحزب الشیوعي الفرنسي  أنویذكر البعض       

ن أ، و أوروبیینهم  األغلبیةلكن  واألوروبیینعشر سنة وكان یضم العمال الجزائریین  اثني

 أكتوبر 18و17عقد مؤتمر بالجزائر العاصمة یومي  أثناء تأسسالحزب الشیوعي الجزائري 

بطلب من الحزب الشیوعي الفرنسي وذلك لعدم وجود انتشار واسع للشیوعیة بین  1936

  .واألوروبیة الشعبیة الجزائریة األوساط

 .1936سنة  إالالمسلمین  األهالياشتراكي بین  أوفالجزائر لم تعرف بروز حزب شیوعي       

     :ویرجع ذلك لعاملین اثنین 

ة التي اعتقدوا تعارضها ، ورفضهم للمبادئ الشیوعیاإلسالميتمسك الجزائریین بالدین :  األول

بالثقافة العالمیة ، والتیارات الفكریة الحدیثة نتیجة سیاسة التجهیل  األغلبیة، وجهل مع الدین

  . 1830االستعمار الفرنسي في الجزائر منذ سنة التي انتهجها 

  ،سیطرة الحزب الشیوعي الفرنسي على الحركات الیساریة في الجزائر عند نشأتها: الثاني 

دث له مع كما ح. وطنیة الجزائریة حزب شیوعي جزائري مستقل یتحول إلى ال إنشاءلخوفه من 

ا ما ترفضه النظریة الماركسیة التي تعبر أن انتصار الحركة ذوه إفریقیاحزب نجم شمال 

ان �أوز یقول عمار . القومیة والوطنیة الضیقة  كنف على إالالشیوعیة في العالم الیكون 

العام للحزب الشیوعي الجزائري  األمین  الشیوعیین في  واألربعینات أنخالل الثالثینات

  . الخمسة عشر فردا أعضائهاالجزائر كانت مجموعة فوضویة الیتجاوز عدد 

                                                           
  154، 153ناهد إبراهیم، المرجع السابق، ص صدسوقي. 
  174عمار، موجز في تاریخ الجزائر، المرجع السابق، صعمورة  .  
  288، 287عبد الكریم، المرجع السابق، ص صبوالصفصاف. 
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 نفالعالقة بین الشیوعیة العالمیة والحركة الوطنیة الجزائریة ظهرت عند نشأة الكومنتر        

العالقة من ، كما تظهر هذه دأ حق تقریر المصیر لكافة الشعوبوتأییدها لمب .1919عام 

خالل المؤتمرات التي عقدتها إال أنها لم تناقش قضیة الجزائر بشكل مستقل ففي مؤتمرها األول 

: ، أما المؤتمر الثاني لتركیز على مشكالت آسیا وٕافریقیاكان ا 1919الذي عقد بموسكو عام 

، وطلب من یه عن الحركات الثوریة في العالم، تحدث ف1920و عام كذلك عقد بموسك

ض ، وتعر بالد المختلفة ولیس االتحاد معهالشیوعیین مساعدة الحركات القومیة التحرریة في الا

المؤتمر الرابع للكومنترن عقد  1922، وفي نهایة عام لمشكلة الجزائر بشكل غیر مباشر

أن بعض الشیوعیین تبنوا  إال، وافرا من المناقشة، وقد أخذت القضیة الجزائریة جزئا بموسكو

مستعمرین في ربط مصیر الجزائر بمصیر فرنسا وانتهى هذا المؤتمر بعدة توصیات منطق ال

، وبعدها استقل الحزب الشیوعي الجزائري یوعیین في الحزب الشیوعي الفرنسيأهمها إدخال الش

أنه لم یحقق نتائج لصالحه لعدة عوامل منها شخصیته المختلطة ألن  إال األخیرعن هذا 

فاقد  ألنه، كذلك والیهود وبعض المسلمین من العمالن الفرنسیین غالبیة أعضائه كانوا م

، كذلك العامل الدیني من أهم العوامل في فشل التیار الشیوعي في البالد للتنظیم السلیم

   .الختالف وجهات النظر بین الشیوعیین والمسلمین  اإلسالمیة

الحزب الشیوعي الجزائري لم یظهر كحزب مستقل عن الحزب الشیوعي  أنویعتقد البعض      

المدعو بارتال   جان شانترون ولما ترأس. 1935بعد مؤتمر فیالربان سنة  إالالفرنسي 

فعین في المناصب مناضلین . مهمة إعادة التنظیم في الجزائر فأعطى للحزب طابع أهلي 

                                                           
 121عفرون محرز،المرجع السابق،ص:للمزید أنظر.المنظمة الشیوعیة العالمیة:الكومنترن.                         

 148- 146ناهد إبراهیم، المرجع السابق، ص صدسوقي. 
  1931انضم إلى الحزب الشیوعي الفرنسي سنة .شیوعي ورجل سیاسة، ومناضل عالمي ومقاوم لالستعمار : جان شانترون 

أرسل إلى الجزائر بهویة كاذبة باسم بارتال للمساعدة على تأسیس الحزب الشیوعي الجزائري، وهو من المدافعین عن أطروحة 

 .579زوزو عبد الحمید، المرجع السابق، ص: للمزید أنظر . التباین في الطبیعة النضالیة ضمن الحزب الشیوعي 
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تمثل العصر )  1938- 1937(وكانت سنتا   بوقرط، بن علي ان عمار�أوز  :مسلمین مثل 

فرعا یضم  28، وتم إنشاء في عمالة قسنطینة باألخصوانتشارها بقوة  لبروز الشیوعیة الذهبي

    .عضو من المسلمین 300و من بینهم عض 800نحو 

     الحزب الشیوعي الجزائري بادئ وأهدافم : المبحث الثاني

منذ نشأة الحزب الشیوعي الجزائري وانفصاله النسبي عن الحزب الشیوعي الفرنسي حمل      

  :یلي  لعل أهمها یتمثل فیماالمبادئ واألهداف العدید من 

االتحاد  إطار، في بین المجتمع الجزائري و الفرنسي المطالبة بالمساواة في الحقوق -

قلة تضم كل المتواجدین من ة مستقبل تكوین دولة جزائریة اشتراكی أي، الفرنسي مؤقتا

 .، یهود كالجمهوریة السوفیاتیة ، فرنسیونمسلمون

 .طالب بالتجنیس المزدوج جزائري فرنسي  -

، ویتشكل من الشیوعي الجزائري له حق التشریع تكوین برلمان جزائري وفق مفهوم الحزب -

 .ستین نائبا جزائریا وستین نائبا فرنسیا 

، ویكون لفرنسا ممثال في منتخب من قبل البرلمان المحليخص تشكیل حكومة یرأسها ش -

 .الجزائر 

  . لفرنسیة معا بشكل رسمي في الجزائرتطبیق اللغة العربیة وا -

                                                           
  تأثر منذ صغره . وتابع دروسه التكمیلیة في تلمسان إلى أن حصل على األهلیة  درس في مدرسة مازونة ،: بن علي بوقرط

أخرج من مدرسة . بالشعارات التي یروج لها الحزب الشیوعي الفرنسي أثناء حمالته االنتخابیة بخصوص استقالل الجزائر 

إلى  1936ول أمین عام له في أكتوبر عند تأسیس الحزب الشیوعي الجزائري أصبح أ. المعلمین لمیوله الوطنیة و الشیوعیة 

 . 577زوزو عبد الحمید، المرجع السابق، ص: للمزید أنظر .  1939غایة 
 44- 42، ص صبلعباس محمد، المرجع السابق. 
 دار ) 1954 - 1926( العمري مومن، الحركة الثوریة في الجزائر من نجم شمال إفریقیا إلى جبهة التحریر الوطني ،

 .47ص ،2003للنشر والتوزیع، قسنطینة، الطلیعة 
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، طالب الحزب الشیوعي الجزائري 1934نتخابات الجهویة في شهر أوت وأثناء اال       

، والمساواة في الحقوق السیاسیة األهاليقانون  بإلغاءبمناهضة االضطهاد االمبریالي وذلك 

، حریة الصحافة وكذا حریة الهجرة واألوروبیین، وفصل الدین عن الدولة األهاليوالنقابیة بین 

   .إلى فرنسا

مدة العمل وتحدید . والمرتبات األجوریة وذلك بزیادة في العمّ  وضح الحزب أهدافكما        

  .ضد البطالة على حساب الدولة وأرباب العملوعمل على التأمین . بثماني ساعات في الیوم 

ومصادرة  ، طالب الحزب بالقضاء على نزع الملكیةنسبة للفالحین والعمال الزراعیینوبال      

. لذلك ، وٕاعطاء منح لمساعدة الفالحین في األزمات وٕانشاء صنادیقاألراضي وٕالغاء الضرائب

  . ، وٕالغاء نظام الغابات ومراقبة نظام الخماسة

مدارس  بإنشاء، وطالب الحزب الخدمة الوطنیة لمدة سنتینأما الشباب فقد عارض       

، وتوظیف الجزائریین في مختلف مساواة في الحقوق السیاسیة، والللتكوین وتكون بصفة مجانیة

  .المناصب 

النساء طالب الحزب بالمساواة في الحقوق المدنیة والسیاسیة مع الرجل وتطبیق بینما    

  .اواة في األجر عند التساوي في العمل المس

مع باإلضافة لهذا طالب الحزب ودعى إلى تكوین جبهة موحدة للعمل تضم الجزائریین        

ستمالة الجزائریین لكي ینخرطوا في صفوفه إل، وطالب بذلك العمال الفرنسیین واألوروبیین

   .مبریالیةاإلولیتعاونوا مع 

  :أن الحزب الشیوعي الجزائري یناضل  محفوظ قداش ویذكر     

  .تحسین الظروف في العالمأجل  من  -

                                                           
  ،138،139ص صالمیلي محمد، المرجع السابق .  

. 
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  من أجل توفیر الخبز لكل شخص -

  ابهمنزال خاصا  أسرةمن أجل أن تملك كل  -

 والسالم للجمیع  األمنتوفیر جل أمن  -

 من أجل توفیر الطب االجتماعي  -

 من أجل حیاة جمیلة للشباب  -

    . من أجل الحریة -

  حكومة وتكون كوسیلة لتحسین الظروف في الجزائر ، وفي العالم برمتهتشكیل _   

  :یلي  فیماالحزب ظهر مبادئ  1928وفي فترة انتخابات المجلس الجهوي بوهران         

                                          كل المحتلین الفرنسیین  طرد  -

، وٕادارة مستقلة  وجیش وطني شعبي في كل ة وطنیة منتخبة باالقتراع  العامتشكیل جمعی -

 المستعمرة 

 .القضاء على القوانین االستثنائیة كقانون األهالي  -

 .منح األهالي القانون النقابي الكامل -

 .الحق في الصحافة  -

 .فرض ثماني ساعات في العمل وتطبیق التأمینات االجتماعیة  -

 .لعسكریة تطبیق المساواة بین األهالي والفرنسیین في الخدمة ا -

كل . ، وتطبیق المساواة بین العمال الجزائریین في فرنسا والعمال الفرنسیین حریة الهجرة -

 .20/04/1928في  »الكفاح االجتماعي«هذه المطالب ذكرها الحزب في جریدة 

ویعتقد البعض أن الحزب الشیوعي الجزائري طالب بحمایة مصالح فرنسا وسیادتها        

، والغریب في هذا رتها تعود لفرنسا أكثر من الجزائوالقیام بإصالحات عدیدة لعل فائد  ،بالجزائر

                                                           
  Mahfoud Kaddache , histoire du Nationalisme Algérienne( 1919- 1951) .tome2 
,S.N.E.D ,ALGER , 1980 ,p923. 

 محمد المعراجي، منشورات : ، ترجمة )1954 -1830( محفوظ، جزائر الجزائریین  قداشA N E P ،2008، الجزائر ،

  .301ص
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شعب الجزائري یتكون من ، وذكر بأن الهذا الحزب بوجود شعب جزائري موحدعدم اعتراف 

  . الشاویةو  الشام، القبائل، المیزابیین ، عربعرب قرطبة

  :بكان الحزب یهدف لذلك  باإلضافة      

وأن یصل إلى الفالحین  األوروبیینالتعلیم الزراعي وعدم قصره على المستوطنین  -

 .الجزائریین 

 .یمه لفائدة الجزائریین التعلیم العربي وتعم -

بل یفید منها  األثریاءتكون قاصرة على أبناء  ن الأجامعة عربیة بمدینة الجزائر وب إنشاء -

 .الجمیع دون تمییز طبقي

 . األنصارالشیوعیة وكسب  األفكارنشر  -

 . واإلقطاعثورة الفالحین والعمال ضد االمبریالیة إلى الدعوة  -

 .دمج الجزائر في مشاریع الحزب الشیوعي الفرنسي السیاسیة  -

     .وتحقیق االشتراكیة اإلصالحیةفي الثورة  لإلسهامتهیئة المجتمع وعناصره الفاعلة  -

ة من برنامج الكومنتیرن، فرغم استقالل الحزب مهلكانت مست بادئ و األهداففكل هذه الم      

الشیوعي الجزائري عن الحزب الشیوعي الفرنسي، إال أنه ظل یأخذ األوامر منه، وألقى اهتمامه 

بأحوال العامل والفالح االقتصادیة واالجتماعیة وطبق المساواة بین الفالح الجزائري صاحب 

ولم یظهر اهتماما في مطالبه إلى استقالل الجزائر ألنه  األرض والفالح الفرنسي المستعمر،

  .هذه الفكرة لم یؤمن بها في بدایاته 

                                                           
  ،494، ص2009بوعزیز یحي، مع تاریخ الجزائر في الملتقیات الوطنیة والدولیة، دار البصائر للنشر والتوزیع، الجزائر. 

 144دسوقي ناهد ابراهیم، المرجع السابق، ص. 
  شمس الزیبان 1954مقالتي عبد اهللا، في جذور الثورة الجزائریة مقاومة المستعمر المستمرة من االحتالل إلى فاتح نوفمبر ،

 .218، ص2013للنشر والتوزیع، د م،
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، وأید الحزب الشیوعي مطالبه وأكد على عقد المؤتمر اإلسالمي 1936وفي عام       

وبقي مطبقا لمقولة موریس طوریر الزعیم الشیوعي . ضرورة تطبیق مشروع بلوم فیولیت

أمن لشعوب المستعمرات خارج االتحاد الذي الغنى ال یمكن أن یكون هناك : ئلة الفرنسي القا

  .  عنه، مع الدیموقراطیة الفرنسیة

  نشاط الحزب الشیوعي الجزائري  : بحث الثالث مال

 .1937الحزب الشیوعي الجزائري والمؤتمر اإلسالمي -)1

ري بقسنطینة وذلك في إلى الشعب الجزائعمد الحزب الشیوعي الجزائري على توجیه نداء       

إن الحزب ": قائال  اإلسالمي، دعا فیه إلى الوحدة والتضامن تحت لواء المؤتمر 1937سبتمبر 

الشیوعي الجزائري تجده في أول صف المجاهدین في سبیل الجزائر حرة سعیدة متآخیة مع 

  : وذكر بأن الشعب الجزائري سینال الحقوق التالیة  "فرنسا

                                                                                                 .بیق مشروع فیولیت وتوسیعه تط -

 .المجالس النیابیة المساواة في  -

 .إلغاء القوانین االستثنائیة  -

 .تنفیذ قوانین العمل -

 .محاربة ارتفاع األسعار والبطالة  -

                                                           
  صاحب )1914 -1906( ، جاء كرد فعل عن التجنید اإلجباري 1936جویلیة 07انعقد بالعاصمة في :المؤتمر االسالمي ،

الفكرة هو عبد الحمید بن بادیس، من مطالبه إلغاء قانون األهالي وناقش مشروع بلوم فیولیت الذي یمنح الجنسیة الفرنسیة 

لبعض المثقفین الجزائریین، وكان هدف الشیوعیین من هذا المؤتمر جمع قوى الشعب الجزائري وراء الجبهة الشعبیة، للمزید 

 .156، ص،المرجع السابق3لوطنیة الجزائریة، جأبو قاسم سعد اهللا، الحركة ا: أنظر
 قبل المؤتمر اإلسالمي یعتبر خطوة فرنسیة إلصالح وضع الجزائر السیاسي  1936كان في عام : مشروع بلوم فیولیت

ائر وبجهة نظر فرنسا، ویؤمن بفكرة المواطنة الفرنسیة، كان موقف الشیوعیین من هذا المشروع تأیید تام، في باریس وفي الجز 

 . 222، صدسوقي ناهد ابراهیم، المرجع السابق: للمزید أنظر . بناءا على تعلیمات من موسكو 
 25مناصریة یوسف، المرجع السابق، ص. 
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نطینة ، التي ستقام بمناسبة الذكرى المئویة الحتالل قسالمخصصة للحفالتتحویل النفقات  -

 .المناسبةتظاهرة أو احتفال بتلك ، ومقاطعة كل إلى جمعیات للخیر واإلحسان

هدف الشیوعیین من هذا المؤتمر وبالدرجة األولى هو جمع قوى الشعب الجزائري وكان      

  .من شعاراتها محاربة االضطهاد والظلم في المستعمرات، والتي جعلت وراء الجبهة الشعبیة 

قبوله بمطالب المؤتمر ال یعني تنازله عن بعض من مبادئه  إنذلك  إلى باإلضافة      

بمساندة .  1936أكتوبر  18و 17التأسیسي في  األول، وبرر موقفه في بیان مؤتمره األساسیة

فسنظل دائما منتصرین بحماس لوحدة جمیع  :كل حركة تطرح مطالب مرحلیة وذكر مقولته 

  ....أو العرق أو الدین  االتجاهالمضطهدین والمستغلین دون تمییز في 

  . 1945ماي  08الحزب الشیوعي الجزائري وأحداث -)2

عي الوطني یعود إلى انتشار الو  1945ماي  08إن ظهور التحركات السیاسیة كحركة       

، وقد وصف الوطني بنوع من الهیجان السیاسي وتمیز هذا الوعي، لدى غالبیة الجزائریین

في  1945ماي 08الجزائریة عشیة  األوساطفرحات عباس هذه الحالة من التحدي التي سادت 

العزم  ةلقد كانت الجماهیر تلتهب وطنیة وتتقد حماسا مصمم: بقوله  لیل االستعماركتابه 

لغریب والذي یدفع إلى التساؤل هو موقف الشیوعیین والشيء ا.  على التطلع إلى حیاة أفضل

  . 1945ماي  08ث االجزائریین من أحد

                                                           
 48، صبوالصفصاف عبد الكریم، المرجع السابق. 
  الفرع الفرنسي لألممیة الشیوعیة(الفرنسياثر التحالف بین الحزب الشیوعي .  1936نشأة في فرنسا سنة : الجبهة الشعبیة (

 .154ص بن خلیف عبد الوهاب، المرجع السابق،:للمزید أنظر
 1992، )لبنان(دار الغرب اإلسالمي، بیروت ، 3ج، )1945 - 1930( أبو قاسم، الحركة الوطنیة الجزائریة  سعد اهللا ،

 .157ص
 المؤسسة الوطنیة ) 1962 - 1830(الفكر السیاسي الجزائري : إبراهیم محمد، المؤتمر اإلسالمي، عنوان الملتقى المیلي ،

 .174، ص2005سبتمبر  26و 25لالتصال والنشر و اإلشهار، الجزائر، 
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الوطنیة ومنافي للتطلعات فقد اتخذ الحزب الشیوعي الجزائري موقفا معادیا للمطامح       

  .حداث، واتهم الوطنیین وحملهم مسؤولیة األالشعبیة

بقصف مدن  نیراتكان سببها أمر وزیر الطیران الشیوعي .  1945ماي  08فمجازر       

ألف 40، وسطیف وقد سقط في هذه المذبحة المة�وتدمیرها مدن قسنطینة و  ةالجزائر الثائر 

  .جزائري

 إفریقیااللجنة المركزیة للحزب الشیوعي الفرنسي نداء إلى سكان شمال  تكما واجه       

الشعبیة التي عمت أرجاء  . 1945ماي  08اتهمت فیه حزب الشعب بأنه وراء أحداث 

الناطقة باسم الحزب الشیوعي الفرنسي حزب  Humanite'L ، كذلك وصفت جریدة الجزائر

  .1945ماي  08الشعب بالطابور الخامس وحملته مسؤولیة حوادث 

مسؤولیة هذه الحوادث بصفته رئیسا  ویذكر البعض أن الشیوعیون حملوا فرحات عباس      

من  1945ماي  08دث في كانت سبب فیما ح األخیرةن هذه لحركة أحباب البیان والحریة وأل

لیست هناك ثورة     ب الشیوعي الجزائري وبعنوان واضح، وفي منشور من الحز مأساة وقمع

   .  عربیة لكن مؤامرة فاشیة

لم یشارك في تلك المظاهرات واعتبرها بمثابة مؤامرة فالحزب الشیوعي الجزائري كتنظیم        

 1946أوت  13، بتاریخ لحزب الشیوعي الصادر أثر الحوادثوهذا ما تضمنه بیان ا. فاشیة 

كشفت األخیر إن حوادث قسنطینة في شهر ماي : والذي جاء فیه على الخصوص ما یلي 

                                                           
  ص 1995ائر، ، المتحف الوطني للمجاهد، الجز 02، العدد مجلة الذاكرة، 1945ماي  08سعیدوني ناصر الدین، أحداث ،

 .25-19ص

  عام من سقوط األندلس الجزائر تعود لمحمد صلى اهللا علیه وسلم، المختار اإلسالمي للنشر 500مورو محمد، بعد

 .91، ص1992والتوزیع، مصر، 
  إبراهیم، لمحات من مسیرة الثورة التحریریة الجزائریة ودور القاعدة الشرقیة، دار البعث للنشر والتوزیع، الجزائر العسكري

 . 48، ص1992
  ،15،16، ص ص2004، منشورات ثالثة، الجزائر، 1945ماي  08تابلیت علي. 
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، وشهر ري عمل كل الوسائل للوقوف أمامهاكان الحزب الشیوعي الجزائعن وجود حركة فاشیة 

المغتصبة  أموالهمدائما بسیاسة الرجعیة والتجویع التي یتعاطاها المائة في الجزائر بفضل 

   ...وبفضل حمایة ذوي الوظائف العلیا من نظام فیشي

في تلك المظاهرات  ویعتقد البعض بأن أعضاء الحزب الشیوعي الجزائري قد شاركوا      

أن مشاركة  :ا وباألخص التي جرت في سطیف ویقولیهوذلك بشهادة أحد المشاركین ف

  .مسلمین  5شخص ومن بینهم  15الشیوعیین كانت ضعیفة ال تتجاوز 

لحزب الشعب  1945ماي  08لذلك فإن الحزب الشیوعي الجزائري یرجع مجازر باإلضافة      

 )الحریة(الشیوعي الجزائري في جریدة ا یظهره المنشور الصادر عن الحزب ، وهو مالجزائري

، التحریض من حزب الشعب الجزائري  یأتي: ، والذي جاء فیه ما یلي 1945ماي  17لیوم 

، إنشاء المناضلین السریین في الجبال حي الثالث، المتعلقة باستقالل الجزائرامنمیا في النو 

، وتنظیم االضطرابات هو الحزب الذي یطبق في الجزائر ن الجزائریینیالجزائریة بإبراز الكره ب

      . األوامر التي یقدمها الهتلریون في اإلذاعة النازیة

، أصدر 1945ماي  08الشیوعي الجزائري في ویذكر بن یوسف بن خدة أن الحزب       

، وفي نفس الوقت كان الساریة القوانینتصریحا بمعاقبة المشاغبون والقتلة وفق ما تقتضیه 

الحزب الشیوعي هو الحزب الوحید المسموح له بممارسة نشاطه السیاسي في الجزائر بدعم من 

حزب وكان یسمى نفسه ب  األهمیةالحزب الشیوعي الفرنسي الذي كان یشغل مناصب كبیرة 

 كان الحزب الشیوعي الجزائري یطالب األحداث، ففي بدایة هذه  75.000المعدومین ال 

التي  واإلقلیمیة، وبعدها انتهز فرصة االنتخابات البلدیة بتسلیط وتطبیق على عملیات القمع

                                                           
  ،1995دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، المنعطف الحاسم في مسار الحركة الوطنیة،  1945ماي  08رخیلة عامر، 

 .69-66ص
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والتي فاز بها تحت تسمیة االتحاد الدیموقراطي بعدد كبیر من .  1945جرت في صیف 

   .المقاعد لیكفر عن خطأه وأصبح یطالب بالعفو عن المساجین 

  : 1954إلى  1946الحزب الشیوعي الجزائري من -)3

كان هناك تجاذب بین الجهتین فرنسا  1936الشیوعي الجزائري سنة  ببعد میالد الحز        

نشر الحزب الشیوعي الجزائري بیانا یطالب من خالله بإنشاء  1946والجزائر وفي سنة 

للتعاون  وٕاجراءات، ویقترح هذا البیان مراحل عالقات ودیة مع فرنسا زائریة ذاتجمهوریة ج

، وهذا البیان دلیل واضح على أن الحزب الشیوعي الجزائري لم یكن على علم بما یحدث معها

   .فوجئ بمیالد الحركة الوطنیة ألنه

، سعى ات للمجلس التأسیسي الثاني للحزبأجریت انتخاب 1946جوان  02وفي       

الشیوعیون إلى تحقیق االتحاد مع حركة أحباب البیان والحریة وأرسلوا مقترحات مشروع مشترك 

الجزائریة وكذا انتخاب مجلس جزائري عن طریق  باألصالةواالعتراف  اإلدماجیضم إدانة 

، ائري وحركة أحباب البیان والحریةاالقتراع العام مع تكافؤ الممثلین بین الحزب الشیوعي الجز 

الحزب الشیوعي الجزائري من ن الوطنیون لم یثقوا في تغییر وهذا االتحاد لم یتحقق ذلك أل

  . 1945ماي  08اماته في أحداث هوات انتقاداته، كما لم ینسوا موقفه

عن قوة التیار الوطني الجزائري وضعف تعداد في  1946جوان  2ولقد كشفت انتخابات       

صوت في  135.357بعدما كان له  1946صوت في  53.396الحزب الشیوعي وأضح یملك 

1945.   

                                                           
 دار الشاطبیة للنشر2مسعود حاج مسعود، ط: ، ترجمة1954یوسف، جذور أول نوفمبر  بنخدة  بن ،             

 .158،159، ص ص2012والتوزیع، الجزائر، 
  دار الوعي للطباعة 1بن داود سال منیة، ج: باتریك إفینو، وجون بالنشایس، حرب الجزائر ملف وشهادات، ترجمة ،

 . 1001، ص2012والنشر، الجزائر، 
  دار األمة للطباعة و2أمحمد بن البار، ج: ، ترجمة1951 – 1939محفوظ، تاریخ الحركة الوطنیة قداش ،             

 .1001، ص2012، النشر، الجزائر
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، ضبطت االنتخاباتة لهذالحزب الشیوعي الجزائري وضع خطة محددة  إنمع العلم        

تقوم .  1946مارس  26خطوطها العامة في  المؤتمر الثالث لحزب الشیوعي الجزائري في 

  . مجلس تأسیسي وطنيعلى  تكوین 

یحمل أفكار ومضامین  سجل الحزب الشیوعي الجزائري بیانا 1946جویلیة  21وفي       

عتراف بأهمیة إلا، وتم عیین بعد الحرب العالمیة الثانیة، واعتبر أول تحول حاسم للشیو جدیدة

                        ، تمثل في تمكین العمالرط واحد لدعم هذه الحركة الوطنیةالقضیة الوطنیة مقابل ش

زارعین والمثقفین من التنظیم الحر ضمن جمعیات الخاصة بالحزب الشیوعي الجزائري أي والم

ضمن نقابات العمال وتجمعات المزارعین والمثقفین للحزب كما وضح هذا البیان هدفه المتمثل 

الشؤون الجزائریة وعین ممثل واحد عن الجمهوریة  في تأسیس مجلس وحكومة جزائریین یسیران

، ریةأجل المسائل والشؤون المتعلقة بالعالقات الخارجیة وكذلك القضایا العسكالفرنسیة من 

، أما المجلس المنتخب باالقتراع العام فإنه سینظم قوات المسلحة یكون من الجزائریینوتشكیل ال

، وهذا ثلین المسلمین و األوروبیینحسب هذا البیان بصفة انتقالیة متساویا في العدد من المم

مع عدم . روابط اتحادیة بین الجمهوریة الدیموقراطیة الجزائریة مع شعب فرنسا  من أجل خلق

    .التخلي عن المطالب الفوریة للعمال وهذه األهداف الجوهریة للحزب الشیوعي الجزائري

.  1945فمبدأ التقارب وتوحید الموقف بین مختلف التنظیمات الجزائریة عرف بعد عام       

أنشئت لجنة مساعدة ضحایا  1948، ففي عام ولكنها لم تأتي بنتائج ایجابیةة محاوالت عدید

تان تمثالن للوهما اللجنتان ا.  1950القمع وكذلك لجنة الدفاع عن الحریة والرأي في سنة 

ناء ، والتي ظهرت أثریة للدفاع عن الحریات واحترامهافي میالد الجبهة الجزائ األولالسبب 

، وضمت كل التنظیمات االستعماریة اإلدارة، من طرف 1951جوان  17تزویر انتخابات 

حركة انتصار الحریات ، الحزب الشیوعي الجزائري: دة وهي الجزائریة التي كانت موجو 

                                                           
 25،26سعیدوني ناصر الدین، المرجع السابق، ص ص.  
 1002،1003قداش محفوظ، المرجع السابق، ص. 
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، وكان عیة العلماء المسلمین الجزائریینان الجزائري وجمی، االتحاد الدیموقراطي للبالدیمقراطیة

هذه الجبهة ذلك لفرض الوحدة في أوساط المناضلین  سیستأللحزب الشیوعي الجزائري دور في 

  .السیاسیة ن على اختالف توجهاتهم وتصوراتهموالمواطنین الجزائریی

  : ومن مطالب هذه الجبهة ما یلي 

 .إطالق سراح مصالي الحاج الذي كان یعیش تحت اإلقامة الجبریة في بوزریعة  -

 .انتخابات جدیدة ال تتدخل فیها الحكومة ، وٕاجراء إلغاء االنتخابات المزورة -

 .التوقف عن القیام بأعمال تعسفیة ضد المناضلین  -

 .الحریة التامة للصحافة  -

  .رتحریر الدین اإلسالمي من رقابة االستعما -

، فشلت بسبب رفض الحزب الشیوعي الجزائري مبدأ ه الجبهةذأن ه ه المطالب إالذرغم ه      

قررت أن تشارك في الحملة االنتخابیة بهدف  ألن قیادة الحزب. المشاركة في االنتخابات 

، ولنیل تأیید شعبي ، وفي المؤتمر السیاسیة ومواقفهفرصة للشعب لمعرفة مبادئ الحزب  إعطاء

مندوب من المسلمین  142، حضره 1952للحزب المنعقد في شهر فیفري السادس 

مناضل مسلم،  30للحزب من  اللجنة المركزیة، وتشكلت األوروبیینمندوب من  104الجزائریین

، إال أن الحزب الشیوعي واألوروبیین، فرغم هذا التفاوت بین نسبة الجزائریین مناضل أوربي 17

 8الجزائري یكسب الدعم الجماهیري الكبیر خاصة بعد اتهام أعضاء حزب الشعب في أحداث 

  1945ماي 

  

  

                                                           
 135-129رخیلة عامر، المرجع السابق، ص ص. 

  285-270عمار، المرجع السابق، ص صبوحوش. 
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  .1954-1945أعضاء الحزب الشیوعي الجزائري  عدد :ومن خالل الجدول التالي سنوضح

  دد المنخرطینــع  نةـــالس

  منخرط9000  1945

  منخرط14600  1947

  منخرط15.000   1952إلى  1949من 

  منخرط12.000   1954إلى  1953من 

تزاید عدد المنخرطین المسلمین عن   1954إلى  1952من 

  .المنخرطین األوروبیین

، ثم نقص تعداده في األولىمن خالل الجدول یظهر أن تعداد الشیوعیین في تزاید في سنوات 

بعد منعطف جویلیة  األوروبیینویرجع ذلك إلى استقالة منخرطین .  )1954 – 1953(سنتي 

1946 .         

عالقة الحزب الشیوعي الجزائري ببقیة تیارات الحركة الوطنیة  :المبحث الرابع 

  .الجزائریة

 :عالقة الحزب الشیوعي الجزائري بنجم شمال إفریقیا .1

، ذلك ألن نجم متوترة نوعاها إفریقیالقد كانت العالقة بین الشیوعیة العالمیة ونجم شمال        

ویكون حزب قائم نشأ في حضن الحزب الشیوعي الفرنسي ثم أراد االنفصال عنه  إفریقیاشمال 

الشیوعیة عن الحزب  إفریقیایون العرب بضرورة فصل أحزاب شمال ، وبهذا نادى الشیوعبذاته

ولقد كثف الشیوعیون في باریس والجزائر نشاطهم ضد النجم ذلك ألن . الشیوعي الفرنسي 

، كما طالب بالقضاء على مبادئ االرتباط فضا لفكرة اإلدماج مع فرنسامصالي الحاج ظل را

                                                           
  دار األمة للنشر 1، ط1954إلى إندالع حرب التحریر1871آجرون شارل روبیر، تاریخ الجزائر المعاصرة من انتفاضة ،

 .971،972ص ص، 2ج، 2008والتوزیع، الجزائر، 
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الجزائري الفرنسي وضرورة وجود تمثیل برلماني جزائري وكان ینظر للتخلص من السیادة 

ال یكون إال عن طریق حركة وطنیة قویة تقف في وجه فرنسا ومن أجل تحقیق ذلك الفرنسیة 

     .طالب الجزائریین باالنضمام إلى حزب النجم

به منظمة انفصالیة تعمل ضد وحز  وكان الحزب الشیوعي الجزائري یعتبر مصالي الحاج      

تركنا شیوعیة الموت  إننا: ، وما یؤكد ذلك هو مقوله مصالي الحاج ألعضاء حزبه فرنسا

  .وكانت مسألة الوطنیة هي أساس الخالف بینهما.  وتمسكنا بالوطنیة التي هي رمز الحیاة

 :بعده إلى فترتین أساسیتینب من ویمكن تقسیم العالقة بین الشیوعیین والنجم وحزب الشع      

  .حل النجم  1936إلى عام  إفریقیاعام نشأة نجم شمال  1926من عام :  األولىالفترة 

عند حل  1939وظهور حزب الشعب الجزائري إلى عام  1936فتبدأ من عام : الثانیة الفترة 

  .هذا األخیر 

شیوعي الفرنسي ودعمه له في حضن الحزب ال إفریقیاتأسیس نجم شمال  فالفترة األولى ضمت  

  :، ثم بدأت العالقة بینهما تسیر في أفق التدهور واالنحدار وما یبین ذلك ما یلي ولمطالبه

إلى الحزب الشیوعي  1928التعلیقات التي صدرت في مؤتمر الكومنترن السادس سنة  -

، وهذا من أجل بقاءه في شكل منظمة ه یعمل ضد تطور النجم في شكل حزبالفرنسي بأن

 .مناضلة وتابعة له 

، وضع فیه قاعدة تنظیمیة جدیدة موضع التنفیذ تنص على مؤتمر 1933عقد النجم سنة  -

وهذا ما . عدم القبول بازدواجیة االنتماء للنجم وللحزب الشیوعي الفرنسي في آن واحد 

، لقد كان تصرف هذا إفریقیاالشیوعیین من نجم شمال  األعضاءأدى إلى انسحاب بعض 

 .بمثابة ردة فعل على الحزب الشیوعي الفرنسي والرغبة في تأكید االستقاللیة عنه  األخیر

                                                           
  170،171ص صناهد إبراهیم، المرجع السابق، دسوقي. 
  281،282ص صعمار، المرجع السابق، بوحوش. 
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وقبل  ة في شكل أسئلة على أعضائهطرح النجم فكرة االستقالل التنظیمی 1936وفي سنة       

من  1937 جانفي 26ا فتم حل النجم في جمیع أعضائه بذلك فزادت العالقة توترا وعداءا بینهم

     .جبهة الشعبیة التي كان الحزب الشیوعي الفرنسي والنجم أعضاء فیها طرف حكومة ال

وذلك عندما أوقف الحزب .  1927ویعتقد البعض أن الصراع بینهما بدأ في خریف       

إلى توقیف تعویضات مصالي الشیوعي المساعدات المالیة عن النجم ویهدف من وراء ذلك 

، وأن سیاسته الشیوعي الیریده في رئاسة النجم الحزب ، وحین ذلك تأكد لمصالي أنالشهریة

، كما شعر مصالي الحاج أن الحزب من قبل الشیوعیینالوطنیة المستقلة غیر مرضي عنها 

الذي كان  ، وظهر أن عبد القادر الحاج عليال یناور إلبعاده عن رئاسة النجمالشیوعي بدأ فع

  .ي ید الحزب الشیوعي الفرنسي ، لم یكن في الواقع سوى أداة فیتوقع مساندته

ضع الناجم ، عقد اجتماع عام لجمعیة النجم جرى خالله بحث الو 1928فیفري  05وفي      

، وقد آزرت أغلبیة األعضاء موقف مصالي مما أضطر عبد القادر عن موقف الحزب الشیوعي

  .الحاج علي ورفاقه الشیوعیین إلى االنسحاب التدریجي من النجم 

، واستمر هذا العداء بوضوح را كبیر في التحریض على حل النجموكان للشیوعیین دو        

حزب الشعب الجزائري مع الحزب الشیوعي الجزائري وهو البدیل الذي  باسممع بدایة العمل 

موقف حزب الشعب الجزائري وسبب في ذلك هو .  1936أسسه الحزب الشیوعي الفرنسي سنة 

  .لوم فیولیت المعارض والحازم لمشروع ب

                                                           
  2013، ، دار شطایبي للنشر والتوزیع، الجزائر)1939 – 1937(بكار العایش، الشعب الجزائري ودوره في الحركة الوطنیة 

 .502،503، ص ص
  1911جنس بالجنسیة الفرنسیة سنة هو شخصیة طریفة في الحركة العمالیة ت) 1957 – 1883: (عبد القادر الحاج علي  

وهو الذي أدخل . ناضل في صفوف الفرع الفرنسي لألممیة العمالیة ثم انضم إلى الحزب الشیوعي الفرنسي بعد مؤتمر تور 

. وكان یدافع عن خط الحزب الشیوعي الفرنسي  1926مصالي الحاج إلى الحزب الشیوعي وساهم في بعث نجم شمال إفریقیا 

 .180، صحربي محمد، المصدر السابق: للمزید أنظر 
  الخطیب أحمد، حزب الشعب الجزائري جذوره التاریخیة والوطنیة ونشاطه السیاسي واالجتماعي، المؤسسة الوطنیة للكتاب

 .280، ص1986،الجزائر، 
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ویعتقد بعض الباحثین أن سبب توجیه الحزب الشیوعي بالجزائر العداء ضد الحزب        

ا له بعمله التنویري الذي یكشف عن ر یعتبره منافسا خطیً  ألنه، )حزب الشعب الجزائري (الوطني

  .المتزایدة ، كذلك عمله الدینامیكي ومبادئه وجماهریته الحزب الشیوعي الجزائري الخطیرة سیاسة

أن سبب حقد الحزب الشیوعي الجزائري على حزب الشعب الجزائري  األمةوتذكر جریدة       

بلغ عدد المنخرطین   1925ففي عام . هو التركیبة االجتماعیة واالستقاللیة السیاسیة للحزب 

   .عضو 1540في فیدرالیة الجزائر التابعة للحزب الشیوعي الفرنسي 

فنسبة الجزائریین ال تمثل . فقط من الجزائریین 310، وبيو أصل أور عضو من  1230منهم 

فهي تظهر مدى نفور الجزائریین من . ا في الثالثیناتر وهذه النسبة لم تتغیر كثیً  .%20سوى 

  .الحزب الشیوعي الجزائري

 .الجزائریینعالقة الحزب الشیوعي الجزائري بجمعیة العلماء المسلمین  .2

، إال لمسلمین والحزب الشیوعي الجزائريبین جمعیة العلماء ا اإلیدیولوجيختالف إلرغم ا       

ونقطة االلتقاء بینهما تمثلت في الدعایة لتدعیم المؤتمر . أن ظهرت عالقات طیبة بینهما 

اهمت في هذا المؤتمر بنسبة فإذا كانت جمعیة العلماء قد س.  1936الجزائري سنة  اإلسالمي

الشیوعي الجزائري مجهودات ملحوظة منذ انعقاد هذا المؤتمر إلى غایة فشله  ، فإن للحزبكبیرة

، بینما ریین في ظل مبادئ الجبهة الشعبیةأحسن وسیلة للدفاع عن حقوق الجزائ حیث یعتبره

  .تعتبره جمعیة العلماء كخطوة أولى في سبیل التحریر ونیل االستقالل

 La Lutte Socailالجزائري صحیفته الكفاح االجتماعيكما استخدم الحزب الشیوعي        

الحزب : ، وتم التعبیر من خاللها أن داف المؤتمر قبل انعقادههلتنظیم حملة لتوعیة الشعب بأ

  لك ، یعمالن بكل قوة من أجل تحقیق تعیة العلماء المسلمین الجزائریینالشیوعي الجزائري وجم

                                                           
 502،503، ص صبكار العایش، المرجع السابق. 
  1931(عبد الكریم، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین ودورها في تطور الحركة الوطنیة الجزائریة بوالصفصاف – 

 .227،228، ص ص2009، عالم المعرفة للنشر والتوزیع، الجزائر،   )1945
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وفي مقابل هذا عبرت  الدیموقراطیة للشعب الجزائريو  المطالب التي تهدف إلى الحریة     

إن الشیوعیین الفرنسیین یستحقون الشكر والتقدیر على ما یبدونه من : جریدة الشهاب بقولها 

  . عطف على ضعفنا ومقاومة الظالمین لنا

لالستعمار  كل عدو: ، فرد علیهم ابن بادیس بقوله وقد استغرب البعض في هذه العالقة      

وقوله هذا هو كرد   ، وكل صدیق لالستعمار فهو عدو عبد الحمیدفهو صدیق عبد الحمید

  . الشیوعیة خمیرة الشعب : عن مقولة  وٕاجابة

رجعیین متعصبین الجزائریین كان الشیوعیین الجزائریین یعتبرون العلماء المسلمین       

اء حلیفة للحزب جمعیة العلمروا بیهاجموهم بل اعت یعملون لفائدة ملوك العرب رغم ذلك لم

فعلى سبیل المثال نجد أن جمعیة .، و هذا ال یعني غیاب الخالفات بینهما الشیوعي الجزائري

في حین نجد الشیوعیین الجزائریین . وعلمائه العلماء تكن االحترام والتقدیر لشعب بني میزاب

: ة مثل وما شرسا ویصفوهم بعبارات شنیعیهاجمونهم في صحیفة الكفاح االجتماعي هج

. ، وهذه المصطلحات كانت تزعج العلماء العمالء، أصحاب الطرابیش، أصحاب الهائم

باإلضافة لهذا فإن الشیوعیین في توجیههم للشعب یحاولون باستمرار ضرب األمثلة باالتحاد 

أمثال لینین  ، وذلك بفضل بعض عظمائهقطاعالسوفیاتي الذي قضى على القیصریة واال

بینما جمعیة العلماء كانت . من الذین نادوا بالوحدة بین الفالحین والعمال . وستالین وغیرهما 

  .ترشد الشعب وتوجهه لالقتداء بالسلف الصالح من عظماء المسلمین في التاریخ اإلسالمي

                                                           
  یریة، رسالة عرعار كریمة، دور رجال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في حشد دعم المشرف العربي للثورة التحر  

 .47،48، ص ص2006ماجستر في التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

 1945 – 1931(عبد الكریم، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وعالقاتها بالحركات الجزائریة األخرى  بوالصفصاف( ،

 . 298المرجع السابق، ص
 أوذاینیة خلیل، دیوان المطبوعات الجامعیة، : ، ترجمة )1937 – 1926(محفوظ، قنانش محمد، نجم شمال إفریقیا  قداش

 .293، ص2013الجزائر، 
 هم سكان غردایة وأحوازها الذین فجروا في تلك الواحات حركة إصالحیة قوامها الصحف والمدارس والجمعیات : بني میزاب

 .313صبوالصفصاف عبد الكریم، المرجع السابق، : ر للمزید أنظ. لمحاربة الجمود
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جمعیة األمة كما تؤكد جمعیة العلماء المسلمین باستمرار للشعب على أن الجمعیة هي        

 الجزائریة، أما الشیوعیون فیؤكدون على أن حزبهم هو حزب األمة الجزائریة ألن برنامجه

  .والمطالب التي ینادي بها تتالئم مع مطامح األمة كلها

 األغنیاء، بین على تطبیق المساواة أمام القانونكما یعمل الحزب الشیوعي الجزائري        

فالشیوعیین . والضعفاء  واألقویاء، موظفین، والتجار والفالحونالفقراء والموظفون وغیر الو 

، روبیین مؤیدین لهم على رأس حزبهم، وأو ة مطالبهم لوجود مسلمین جزائریینیبرهنون على عدال

ین في القضاء على الكابوس وٕاذا كانت جمعیة العلماء المسلمین تعتمد على طبقة الشباب المثقف

فإن الشیوعیین الجزائریین یعتقدون بأن الطبقات االجتماعیة غیر .االستقاللاالستعماري ونیل 

فقد ذكر عمار . في التمتع بالحقوق السیاسیة ال النخبة وحدها  األولویةهي التي لها  المثقفة

الحقوق السیاسیة  إعطاءإن : قائال .  1943ان زعیم الحزب الشیوعي الجزائري سنة �أوز 

المهن الحرة والمنتخبین  ولكن یجب  صیب النخبة فقط ویقصد أصحابیجب أن ال تكون من ن

الموظفین : اسي مثل أن تعطى للفئات االجتماعیة األخرى التي برهنت على نضجها السی

، وكل من ساهم بدور فعال عمال الحافالت. دیة عمال البرید ، العمال السكة الحدیالمستخدمین

   .فهؤالء ینبغي أن ینالوا المواطنة الفرنسیة في االقتصاد الوطني والعمل الحزبي ،

نجد الحرفیین التقلیدیین والفالحین  األحیان من أنه في كثیر:قائال أوز�ان  عمار و یذكر       

فمن . یبرهنون على نضجهم السیاسي المتطور أحسن من حاملي الشهادات الجامعیة الصغار 

الحزب الشیوعي الجزائري یدعم الطبقة الضعیفة في  خالل قول عمار أوز�ان نستنتج أن

 .المجتمع من أجل االنضمام واالعتراف بهذا الحزب 

ختالف المبادئ واألهداف إلا العالقة بینهما لم تعرف االستمرار نظرً ومما سبق نستنتج أن       

 العالقةبینهما مما أدى فشل المؤتمر اإلسالمي الذي كان السبب األول في هذه 

                                                           
  1945 – 1931(عبد الكریم، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وعالقاتها بالحركات الجزائریة األخرى بوالصفصاف (

  . 316- 113المرجع السابق، ص ص
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 ).المنتخبین الجزائریة (عالقة الحزب الشیوعي الجزائري بكتلة النواب  .3

، وذلك بسبب تجمعهما في قارب واالتفاق في المجال السیاسيتمیزت العالقة بینهما بالت       

  : وتوحدت اآلراء والمبادئ بینهما ویطالبون ب. م 1936 اإلسالميالمؤتمر 

 .المواطنة الفرنسیة  إطارتحریر الجزائر المسلمة یكون في  -

 .الحصول على المساواة واالندماج في ظل المجتمع الفرنسي  -

 .الحریة التامة في تعلیم اللغة العربیة  -

  . واألوروبیینجعل التعلیم مشتركا بین المسلمین  -

جزائري في فترة انعقاد ، هو ما ذكره الحزب الشیوعي الیؤكد طبیعة هذه العالقة وما       

قط مع رفقائنا الوطنیین نرید أن نعمل سویا حول برنامج أدنى لیس ف: قائال  اإلسالميالمؤتمر 

العمودي وكل التجمعات  األمین، مع الدكتور ابن جلول وفرحات عباس، ولكن حتى الثوریین

  . األهلیة

، ألن بعد المؤتمر تستمر طویالً والغریب في هذا هو أن العالقة الودیة بینهما لم       

، نظرا لتضارب واختالف األهداف قة بینهما تمتاز بالتوتر والعداءاإلسالمي أصبحت العال

بینهما ویعود ذلك لتغییر برنامج النخبة الذي كان محوره المساواة في الحقوق مع األوروبیین 

  .وهذا حسب اعتقاد عمار أوز�ان

ان ینظر للنخبة الجزائریة على أن لیس لها أي تشابه بنخبة البلدان �وأصبح عمار أوز        

نخبة الجزائریة قد أهملت الجماهیر، بأن ال« : التي تقود الحركات الوطنیة وكذلك یذكر األخرى

كما كانت النخبة الجزائریة مثقفة بالثقافة الفرنسیة  »األهاليوتركتها تحت رحمة الكولون وقانون 
                                                           

  1945 – 1931(بالحركات الجزائریة األخرى عبد الكریم، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وعالقاتها بوالصفصاف( ،

 .335-316المرجع السابق، ص
 25أوز�ان عمار، المصدر السابق، ص. 
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، لكن یعیشون بمعزل عن الجماهیر الشعبیة اا وتجنیسً بالحضارة الغربیة ادماجً ویعجبون . 

  . ا ویتمتعون بوضعیة اجتماعیة حسنة نسبیً 

لذلك فإن مطالب الحزب الشیوعي ومطالب حركة النواب التطرح مشروعا  باإلضافة    

  . بینهما  اإلیدیولوجينهضویا متكامال وذلك االختالف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  1945 – 1931(عبد الكریم، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین وعالقاتها بالحركات الجزائریة األخرى بوالصفصاف( ،

 .282،283المرجع السابق، ص
  303محمد، المرجع السابق، صالمیلي . 
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  :  اتمة الفصل الثانيخ

الحزب الشیوعي الجزائري نتیجة استمراریة  التي عرفها  واالضطراباتقلبات ترغم ال       

، إال أنه استطاع أن یفرض نفسه على المسرح بینه وبین الحزب الشیوعي الفرنسيالعالقة 

المتعددة  التي كان مبادئه و أهدافه السیاسي وكذا الثقافي واالجتماعي وهو ما یظهره في 

، كما عرف آلخر لصالح الفرنسیین المستعمرینبعضها لصالح الشعب الجزائري والبعض ا

ا الختالف التوجهات نظرً  األخرىدة ومتباینة اتجاه تیارات الحركة الوطنیة الجزائریة دقف متعامو 

ل وینفي العم .یؤید الحل بالطرق السیاسیة للقضیة الجزائریة وكان . وكذا اختالف المبادئ 

، إال أنه بعد ذلك استطاع أن یغیر اتجاهه للقضیة الجزائریة المسلح مع السلطات االستعماریة

 .وهذا ما سنوضحه في الفصل الثالث 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  موقف الحزب الشیوعي الجزائري من الثورة التحریریة:الفصل الثالث    
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 : مقدمة الفصل الثالث

تعتبر الثورة الجزائریة التي قام بها الشعب الجزائري مرحلة هامة لتخلص من االستعمار       

الكافیة الفرنسي  والتي تشكلت في بدایتها من مجموعة من الرجال الیملكون الوسائل الحربیة 

لمواجهة دولة عظمى كفرنسا وأغلبیة األحزاب السیاسیة لم تعلن انضمامها للثورة في بدایتها 

ئري ، وحزب االتحاد الدیموقراطي للبیان الجزاصار من أجل الحریات الدیموقراطیةكحركة االنت

الثورة  ، هذا األخیر الذي عرف مراحل انتقالیة في موقفه اتجاهوكذا الحزب الشیوعي الجزائري

الثورة قد حان مبكًرا قبل آوانه  وأن جبهة التحریر الوطني هي منافس لهذه  تواعتبر أن وق

األحزاب السیاسیة وٕانهاء الخالف بین الجزائر وفرنسا الیتم إال وفق العمل السیاسي ووفق 

، إال رنساد المزیفة والكاذبة من قبل فالمطالب التي تنادي بها هذه األحزاب التي نالت إال الوعو 

أن تطور الثورة من بینهم الحزب الشیوعي الجزائري الذي شهد مواقف عدة اتجاه الثورة وقد 

، وهذا ما سنوضحه أكثر من خالل الحزب الشیوعي الفرنسيكنف في  یكون ذلك نتیجة نشأته

  . دراستنا لهذا الفصل 
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التحریریة في عامها األول  موقف الحزب الشیوعي الجزائري من الثورة :المبحث األول 

1954 

عي الجزائري تجاهها موقفا كان موقف الحزب الشیو .  1954عند اندالع ثورة أول نوفمبر       

أنه الحظ لهذه الثورة  ، وفي یومها الثاني أصدر الحزب الشیوعي الجزائري بیانا أكد فیهمناوئا

الشیوعي الجزائري قد أرسل وفدا برئاسة ، كما یذكر محمد العربي الزبیري أن الحزب في النجاح

نیكوال زانتا كسي لیأمر رفاقه في منطقة األوراس بعدم االشتراك تدبیر حركة انتصار الحریات 

الدیموقراطیة وعلى هذا األساس الخاطئ رفض الحزب الشیوعي الجزائري االنضمام إلى جبهة 

  :كما یرجع هذا الرفض لعدة أسباب  ،التحریر الوطني

ألن غالبیة أعضاء الحزب الشیوعي الجزائري من األوروبیین وهؤالء لن یقبلوا بفكرة : أوال 

انفصال الجزائر عن فرنسا من جهة ، ومن جهة ثانیة فإن نجاح هذه الثورة یعني قیام نظام 

  .وطني دیموقراطي یسوي بین جمیع أبناء المجتمع الجزائري وهذا ما یرفضه األوروبیین 

، كن أن تقوم إال نتیجة لصراع طبقيالحزب الشیوعي كان یؤمن بفكرة أن الثورة الیم ألن: ثانیا 

 إال أن الثورة الجزائریة لم تكن هكذا بل كانت ثورة شعب متعطش للحصول على الحریة

، ولم تكن صراعا طبقیا بل وحدت كل طبقات المجتمع واسترجاع سیادته فوق أرض أجداده

   .واحدة تحت علم جبهة التحریر الوطني الجزائري وجمعتهم في بوتقة

، وأن وا شریحة هامة من الشعب الجزائريالشیوعیون في اعتقادهم بأنهم یمثل: ثالثا        

انضمامهم للثورة یعني االعتراف بالزعامة للحركة الوطنیة وهذا ما جعل الكثیر من الجزائریین 

  ینفطون عن الحزب

                                                           
  36، ص2007أحمد، الثورة الجزائریة واالعالم، دار الثقافة العربیة، الجزائر، حمدي.  
  161ص ،1ج،1991، دار البعث للطباعة والنشر، الجزائر، 1ط، ، ملحمة الجزائر الجدیدةعمارقلیل. 
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وعي الجزائري مقتنعین بأن الثورة التي لن تقودها طبقة العمال كذلك كان قادة الحزب الشی     

ریة هي ثورة خبز والفالحین ضد االستقالل سیكون مآلها الفشل وفي مفهومهم أن الثورة الجزائ

، كما یعتقد هذا الحزب بأن األسلوب الدبلوماسي هو السبیل الوحید إلیجاد حل لیست ثورة كرامة

عمل تحت لواء جبهة التحریر الوطني ألنها اختارت العنف كوسیلة للقضیة الجزائریة ویرفض ال

  .السترداد الحقوق المسلوبة بدون وعي وبدون إمكانیات مادیة

، فكیف یمكن لالستعمار أن یسلك طریق الدیموقراطیة فالشیوعیون یریدون إخفاء الحقیقة    

یستعمل أسلوب العنف الیمكن أن ، فاالستعمار الذي لنزاع بینه وبین المطالبین بحقهملحل ا

بیانا في جریدة یوم الخمیس  یطرد بدون عنف باإلضافة لهذا فقد أصدر السید بشیر حاج علي

بتكوین مجلس .  1954جانفي  25وضح من خالل أن الشیوعیین طالبو في  1954نوفمبر  4

  .وطني جزائري

  :یمر بثالث مراحل 

  .وحة لكل الجزائریین المناهضین لالستعمارتأسیس لجان شعبیة مؤقتة وتكون مفت -

 .للمؤتمر  اإلعدادعقد جمعیات شعبیة تحت إشراف اللجان المذكورة من أجل -

 .تكوین لجنة وطنیة مؤقتة لوضع میثاق مشترك -

  

 

                                                           
 135، صعثماني مسعود، المرجع السابق. 
  التحق بالحزب .  1945، بعد إنهائه للخدمة العسكریة سنة القرآنیة وبالمدارس الفرنسیةتاب درس بالك: بشیر حاج علي

 1951الحزب في سنة ثم التحق بسكرتاریة .  1948في سنة  liberte الحریة، وعین رئیس تحریر جریدة الشیوعي الجزائري

المرجع  ، عبد الحمید زوزو :ة للمزید أنظر ، السنة التي حكم علیه بسنتین سجنا بتهمة المساس بأمن الدول1953حتى سنة .

  .87ص02:أنظر الملحق رقم.886، صالسابق
 168، ص1984دار البعث للطباعة والنشر، الجزائر، ، 1الزبیري محمد العربي، الثورة الجزائریة في عامها األول، ط. 
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الحتفاظ بنشاطه السیاسي الخاص لى استقاللیة كل حزب على حدى واعویرمي هذا         

یة على نداء أول نوفمبر الذي یهدف لجمع كل التنظیمات السیاس ، فهو رد فعل غیر مباشربه

، إال أن هذا المجلس الوطني لم یأتي بنتیجة ایجابیة ألنه یضم تحت لواء جبهة التحریر الوطني

 .في داخله قوات متناقضة ومتباینة في أسلوب العمل

دورة طارئة واتخذت  عقدت القیادة العلیا للحزب الشیوعي 1954نوفمبر  14وفي یوم      

، أن الحزب وأصدرت بیانا أهم ماجاء فیه.هره موقفا لینا اتجاه الثورة لكنه معادیا في جو 

بل أحداث  ، أو مؤامرة أجنبیةألمر ال یتعلق بعملیات استفزازیةالشیوعي الجزائري یشیر إلى أن ا

ومن . الشیوعیة  ، والحزب الشیوعي اتخذ موقفه على أساس المبادئصادرة عن حركة جزائریة

أجل أن یلقى هذا البیان ترحیبا في األوساط الشعبیة فقد حاول الشیوعیین أن یتظاهروا 

إن العمل الفردي یمكن أن یلحق أضرارا بقضیة الشعب : اهتمامهم بمصلحة الجماهیر بقولهمب

  .إذا كان یؤدي إلى تباطؤ عمل الجماهیر ویضعف معنویاتها ویسهل القمع بجمیع أنواعه

وعلیه فقط سقط الحزب الشیوعي الجزائري الذي كان تحت التأثیر المباشر للحزب        

    الجزائر أمة في طور التكوینالشیوعي الفرنسي في مقولة أن 

  

                                                           
 169، صالزبیري محمد العربي، المرجع السابق. 
 المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر ) 1956 – 1954(ي مرحلتها األولى استراتیجیة الثورة الجزائریة ف، بومالي أحسن ،

 .282، ص1954
 "ي أن الجزائر لیست فقط بلد تعن. هي مقولة زعیم الحزب الشیوعي الفرنسي موریس طوریز  "الجزائر أمة في طور التكوین

ون الدخول في ، والفرنسیون ال یستطیعاؤوها مثلما جاء العرب ومن سبقهمن ج، بل هي كذلك بلد ووطن الفرنسیین الذیالعرب

شریط : للمزید أنظر . انة ، وتضعهم في نفس المكصلیین، وهذه المقولة تسوي بین األوروبیین والسكان األصراع مع بلدهم األم

 .40، صاألمین، المرجع السابق
  رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث ) 1962 – 1954(الثورة التحریریة الجزائریة بودالعة ریاض، القیم الدیموقراطیة في ،

 .52، ص2006، )الجزائر(والمعاصر، جامعة قسنطینة 
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س إلى مساعدة وتحتاج من أجل نضجها وتحقیق الوحدة بین مختلف األعراف واألجنا        

  .، ومهمة الحزب هي العمل على تحقیق هذه الوحدة الجمهوریة الفرنسیة

یین لفكرة نیل االستقالل ویذكر البعض أن عدم تأیید الشیوعیین الفرنسیین والجزائر       

، بل وفي المغرب العربي برمته كان نتیجة موقف إیدیولوجي یرى أن محاربة األنظمة للجزائر

 ا یسمى بالوطن األمالحركة النضالیة التي تقوم فیماالستعماریة ال یمكن أن یتم إال في ظل 

فالشیوعیون وقفوا ضد أهداف ومطالب الحركة الوطنیة في المستعمرات إال ألنها تطالب 

  .باالستقالل عن فرنسا 

، إال أنه أفاد الجزائر ألنه فتح ي للشیوعیین من الثورة التحریریةرغم هذا الموقف السلب      

عمار : لهم یعرفون المناضلین في الحزب الشیوعي الجزائري أمثال أعین الجزائریین وجع

الذین انقلبوا فیما بعد من قادة  يعز الدین مازر ، عبد الرحمان بوشامة، عبد اهللا دمان و أوز�ان

   .شیوعیین إلى مناضلین وطنیین

 ومما یسبق یظهر واضحا أن موقف الحزب الشیوعي الجزائري یتبع موقف الحزب       

الشیوعي الفرنسي وما یوضح ذلك هو البیان الذي أصدره الحزب الشیوعي الفرنسي على 

إن الحزب : الذي جاء فیه ما یلي .  1954نوفمبر  10یوم  L’ humaniteصفحات جریدة 

قد تلعب الشیوعي الفرنسي األمین على تعالیم لینین ال یمكنه أن یقر اللجوء إلى أعمال فردیة 

    .  ، هذا إذا لم یكونوا هم الذین دبروهاالمستعمرینلعبة األشرار 

                                                           
 52صالمرجع السابق، ، بودالعة ریاض. 
 ین، دوزارة المجاه ، منشوراتمجلة أول نوفمبروعي الجزائري من ثورة أول نوفمبر، ، موقف الحزب الشیالزبیري محمد العربي

 .80، ص60العدد 
 55، ص1984، )مصر(دار المستقبل العربي للنشر والتوزیع، القاهرة  ،1الدیب فتحي، عبد الناصر وثورة الجزائر، ط. 
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أن الشعب الجزائري في  1954نوفمبر  23كما نشرت جریدة النقابة الشیوعیة في        

   .  حاجة إلى العمل والخبز ال إلى قنابل ورشاشات

حسب وجهة  والحزب الشیوعي الجزائري یعارض فكرة االستقالل ألنها 1947فمنذ سنة        

    .، كما اعتبر الثورة حركة مشبوهة وال یمكن دعمهاالجزائر وال فرنسا نظره ال تخدم

ولهذا فالحزب الشیوعي الجزائري لم ینل التأیید من الشعب الجزائري ألنه اتخذ اتجاها       

یقف ، بل كان ي للتخلص من االستعمار واالحتاللغربیا ولم یقف بجانب كفاح الشعب الجزائر 

  . في وجه أي انفصال عن فرنسا

 1954والسؤال المطروح هو هل الحزب الشیوعي الجزائري غیر موقفه المعادي للثورة بعد عام 

  .أم بقي یتخذ نفس الموقف ؟ وهذا ما سنتناوله في المبحثین الثاني والثالث 

  م 1956 – 1955موقفه من الثورة : المبحث الثاني 

كان موقفا مناوئ في عامها  الشیوعي الجزائري موقفه اتجاه الثورة الذيلقد غیر الحزب        

، وبدأ یمیل إلى المطالبة بفكرة الجمهوریة الجزائریة كما عمل على إبعاد العناصر األول

   .الشیوعیة التي اتهمت بعدائها العلني للحركة الوطنیة

من فاتح نوفمبر سبعة أشهر وكان هذا التطور في الحزب الشیوعي الجزائري بعد        

واعترف بذلك العضو الثاني   ،، واقتنع بأن العمل السیاسي وحده الیكفي1955أي عام  1954

بأن نسبة  ، كما تأكدأغلب أعضائه بدأوا باالنسحاب منهن ألفي الحزب البشیر حاج علي 

                                                           
  173، ص2012م، د، دار النعمان للنشر والتوزیع، 1954بن حمودة بوعالم، الثورة الجزائریة ثورة أول نوفمبر.. 

  91،92، ص صمحمد، المرجع السابقمورو. 
 2ج،2008منشورات السائحي، الجزائر،   ،2، ط) 1945 – 1936( ون عبد الرحمان، الكفاح القومي والسیاسيڤبن الع، 

 .223ص
 دار اإلرشاد للنشر ) 1962 – 1830( قاصري محمد السعید، دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر ،

 .609، ص2013، د موالتوزیع، 
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، مما سمح بتكوین جماعات مسلحة التحق أفرادها بجیش التحریر النجاح تفوق خطر الفشل

الشیوعیة بأن الوضع قد تغیر  العامل الجزائريكد ذلك ماكتب في جریدة یؤ الوطني وما 

  .غنیة وتلمسان حتى الحدود التونسیةوالكفاح أصبح عارًما من مرتفعات م

، وذلك بقي یمارس نشاطه السیاسي ي كجهازویذكر البعض أن الحزب الشیوعي الجزائر        

طمعا في الفوز بعدد كبیر من  1955أفریل  24و 17بمشاركته في انتخابات الدوائر یومي 

المقاعد خاصة بعد أن خال له الجو السیاسي ویذكر السید بشیر حاج علي أن انتخابات یومي 

، إال عب الجزائريللش أفریل فرصة ال تعوض لفرض التعبیر الحر والمطامح الوطنیة 24و 17

أن هذه االنتخابات قد أسفرت عن صدمة عنیقة لدي المناضلین الشیوعیین ألن السلطات 

االستعماریة لجأت إلى التزییف لیفوز مرشحوها في أغلبیة دوائر الوطن مما أدى إلى االنشقاق 

 .بین مناضلي الحزب الجزائریین ومناضلیه األوروبیین

وتضمن .  1955فقرر الحزب أن یسلك طریقا جدیدا وعقد اجتماع في شهر جوان        

إنشاء أداة عسكریة تحمل اسم المحاربون من أجل الحریة وهذا یعبر عن ارتفاع الوعي وصحوة 

الضمیر لدى هؤالء المناضلین والتفكیر في عملیة االنضمام لصفوف جبهة التحریر الوطني 

ة في بیان أول نوفمبر وكان یهدف الحزب من وراء تأسیس األداة العسكریة وفقا للشروط الوارد

منع مناضلیه الجزائریین من االلتحاق بصفوف جبهة : األول :إلى تحقیق غرضین أساسیین 

  .التحریر الوطني إذا توفر لهم اإلطار العسكري الذي مكنهم من حمل السالح داخله 

                                                           
  2007مولود قاسم، ردود الفعل األولیة داخال وخارجا على غرة نوفمبر، دار األمة للنشر والتوزیع، الجزائر، نایت بلقاسم 

 .84،85ص
 173، صالزبیري محمد العربي، المرجع السابق  

. 
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لى التفاوض من أجل وضع ما یسمى ببرنامج مشترك حمل جبهة التحریر الوطني ع: الثاني 

        :ولم تعمر طویال وذلك یعود لسببین. للعمل الثوري مع بقاء االستقالل السیاسي لكل منهما 

  رفض جبهة التحریر الوطني أیة مناقشة على المبادئ واألهداف المذكورة في بیان : األول 

  .يأول نوفمبر من طرف الحزب الشیوعي الجزائر 

  .فهو عدم احتضان الجماهیر الشعبیة لتنظیمهم العسكري: أما الثاني 

ذلك ألن الحزب إلتحق بالثورة كأفراد ولیس كهیئة وما یبرر ذلك هو شهادة عبد اهللا بن        

الذي تحدث عن موقف الحزب الشیوعي الجزائري ومیز مابین الحزب كهیئة وبین  طوبال

قد حلت  1956 الشیوعیین الجزائري كأفراد ویذكر أن كل الهیئات التي لها صبغة وطنیة قبل

ار وٕالتحقوا بصفوف ، اللجنة المركزیة لحزب حركة االنتصحزب البیان، جمعیة العلماء: نفسها 

ا الحزب الشیوعي الجزائري فإنه یرید التفاوض ویشترط أن یكون انضمامه ، بینمالثورة كأفراد

ن جبهة التحریر رفضت التنازل عن مبدأ أساسي ألللثورة كحزب لكن هذه المفاوضات فشلت 

وهو حل األحزاب ویضیف بن طوبال أن هناك بعض األفراد الشیوعیین الذین انقلبوا ضد 

جبال ومنهم من كان مسؤوال في الحزب وبرهنوا على أن حزبهم وضد موقفه والتحقوا بنا في ال

أسس الحزب الشیوعي الجزائري  1956وفي مارس  .وطنیتهم تسبق لدیهم فكرة العالمیة

منظمة عسكریة خاصة به سمیت بمقاتلي التحریر ویذكر السید بشیر الحاج علي أن الشیوعیین 

                                                           
 285-283، ص صبومالي أحسن، المرجع السابق. 
عضو في لخضر، ولد بمنطقة میلة، انخرط في حزب الشعب الجزائري: المدعو ) 2002 – 1923:( ل عبد اهللا بن طوبا ،

            شلبي : للمزید أنظر .  1958 والتنفیذ ، عضو لجنة التنسیق) 1957 – 1956(قائد الوالیة الثانیة من .  22لجنة 

             اجستیر في التاریخ حدیث و، رسالة م)1956 – 1954(تحریریة الجزائریة ، التنظیم العسكري في الثورة الآمال

  ..360، ص2006المعاصر، جامعة باتنة ، 
  دار المعرفة للنشر)1956 – 1954(بومالي أحسن، أدوات التجنید والتعبئة الجماهیریة أثناء الثورة التحریریة الجزائریة ، 

 .400،401، ص ص2010الجزائر، ،
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رر بعقد محادثات مع جبهة االستجابة لطلبهم المتكأنشأوا مقاتلي التحریر لسبب بسیط هو عدم 

  .، وأن الشیوعیین هم من ا قترحوا  دمج المقاتلین في جیش التحریر الوطنيالتحریر

جرت مباحثات بین عبان رمضان وبن یوسف بن خدة من جانب  1956وفي جویلیة        

، وتم الشیوعي الجزائريمن جهة الحزب والحاج علي جبهة التحریر الوطني والصادق هجرس

ألنهم علموا بأن جبهة . تلي التحریر وغیرهم من الشیوعیین في جیش التحریر الوطني ادمج مق

   .التحریر الوطني هي التي تحقق االستقالل وانضمامهم كان بطریقة سریة

إعالنا  1957في عددها الصادر في سبتمبر وأكتوبر  Libertéولقد نشرت جریدة       

  :تحدد فیه عالقاتها بجبهة التحریر من خالل ما یلي 

  .الحزب الشیوعي الجزائري یحافظ على استقاللیته كحزب سیاسي  -

 .الفرق العسكریة الشیوعیة أنظمت إلى جیش التحریر الوطني  -

الجزائر من أجل تأسیس جمهوریة الحزب الشیوعي الجزائري یعلن على تأییده الستقالل  -

 .دیموقراطیة شعبیة 

 أن الفرنسیین المقیمین في الجزائر، یعتبرون مواطنین مثل الجزائریین المسلمین  -

الحزب الشیوعي الجزائري ینصح الحركة الوطنیة الجزائریة بمساندة جبهة التحریر  -

 .الوطني

                                                           
  لبنان دار الكلمة للنشر، ،1ط كمیل قیصر داغر،:   جمةحربي محمد، جبهة التحریر الوطني األسطورة والواقع، تر

 .123ص،1983
  كة انتصار كان في بدایة مناضال في حزب الشعب ثم حر  ،وبوالیة تیزي وز  1928دیسمبر  13 ولد في: الصادق هجرس

، انظم فیما بعد إلى الحزب الشیوعي الجزائري وعین مسؤوال عنه بعد تعرضه للحل من قبل السلطات في الحریات والدیموقراطیة

  .150، صخلیف عبد الوهاب، المرجع السابقبن : لمزید أنظر ل.  1962سبتمبر 
 Chourfi achour , Dictionnaire de La revolution Algerienne  (1954 – 1962 ,) CASBAH edition 

Algérie 2009, p 281. 
  الحدیث  ، أطروحة دكتوراه في التاریخ)1962 – 1954(بن زروال جمعة، الحركات الجزائریة المضادة للثورة التحریریة

 .107،108، ص ص2012والمعاصر، جامعة باتنة، 
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 1956وتم اللقاء مابین الحزب الشیوعي الجزائري وجبهة التحریر الوطني في شهر ماي       

 126الذي خطف معه شاحنة تحمل  ،1956أفریل  6یوم  وذلك بعد فرار المالزم هنري مایو.

، تمكن من تسلیح عدد كبیر من الجنود ، وقد سبق مسدسا 84بندقیة و 62قطعة سالح و

، هكذا قررت جبهة 1955ة ائري أن مارس العمل المسلح منذ نهایة سنللحزب الشیوعي الجز 

  :التحریر الوطني االتصال بقادة الحزب الشیوعي الجزائري في إطار تحقیق هدف مزدوج 

  . تمثل في الحصول على األسلحة التي كسبها مقاتلو التحرر: األول

  .إیقاف كل تدعیم لصالح مقاتلو التحرر: والثاني 

وبدأها المناضلون  1954ویذكر البعض أن الشیوعیین أرادوا االنضمام للثورة منذ نوفمبر       

  .الشیوعیون بمنطقة األوراس

المعروف بخطاباته الوطنیة والشعبویة الذي اجتمع مع مصطفى  أبرزهم �روف محمد      

  .یوعي الجزائري بن بولعید وقرر االنضمام للثورة مع عدد من أتباعه في الحزب الش

             

                                                           
  الشبیبة  ، وأمینا عاما التحادمناضال بالحزب الشیوعي الجزائري ، بمدینة الجزائر كان1928ولد عام : هنري مایو

 إلى الجزائریین ، اختار االنضمامالجمهوریة المقربة من الشیوعیین ، وكان مایو موظفا بیومیة الجزائرالدیموقراطیة الجزائریة

الشریف : د أنظر ، للمزیللقناصة بملیانة برتبة مالزم 57ل، نقل هنري مایو إلى الفیلق ا1956استقالل في إلوالكفاح ألجل ا

 .152، صمحمد ولد الحسین، المرجع السابق
 2010القصبة للنشر، الجزائر،  عبد السالم عزیزي، دار:  جمةوالمآل، تر  یة محمد، الثورة الجزائریة المصدر الرمزڤت 

  .294ص
 122، صالسابق صدرحربي محمد، جبهة التحریر الوطني األسطورة والواقع، الم. 
 � بدائرة زریبة الواد والیة بسكرة، زاول تعلیمة بزاویة سیدي الصادق بالحاج وبالمدرسة الفرنسیة 1917محمد ولد عام  فرو ،

واكتسب خبرة عسكریة، انخرط في الحزب الشیوعي الجزائري بدافع محاربة الظلم االستعماري بان الحرب العالمیة الثانیة إ جند

 .والتحق مباشرة بجیش التحریر الوطني باریس 1957أطلق صراحه عام  1955اعتقلته السلطات الفرنسیة في شهر فیفري 

 .240، ص2009م، د ، وزارة الثقافة، 1یة، طالتي عبد اهللا، قاموس اعالم شهداء وأبطال الثورة الجزائر ڤم: للمزید أنظر 
 420، صالتي عبد اهللا، المرجع السابقڤم. 



                                          ) 1962 – 1954(الجزائري من الثورة التحریریة موقف الحزب الشیوعي  الثالث الفصل

 

~ 75 ~ 
 

 24باختیار مجموعة تتكون من  1954نوفمبر  03 الذي قام یوم عبد القادر الجیالليو       

مناضال كلهم جزائریون وطلب منهم االنضمام إلى صفوف الثورة وأمر بتنظیم حملة لجمع 

جویلیة  14التبرعات لشراء المعدات لشن هجمات تخریبیة على المصالح االستعماریة وفي 

ي تضم العناصر الشیوعیة تولى عبد القادر رئاسة فرقة المحاربین من أجل الحریة الت 1955

في تنفیذ العملیات الفدائیة ضمن فرق الكومندوس  الجزائریة وشارك مع زوجته جاكلین قروج

  .التابعة لجبهة التحریر الوطني 

أصدرت الحكومة الفرنسیة قرارا بحل الحزب الشیوعي الجزائري  1955سبتمبر  12وفي       

إذا نص قرار حل الحزب الشیوعي الجزائري ، لفرنسيالوزراء اإید قارفو رئیس  تحت إمضاء

إن الحزب الشیوعي الجزائري وكل الجمعیات والمنظمات : على عدة نقاط أهمها ما یلي 

  . التابعة له ممنوعة وتوقف نشاطها في كامل تراب األراضي الفرنسیة 

  : ، أوقفت جرائده الثالث ري وحلهوبعد توقیف الحزب الشیوعي الجزائ 

  Alger Nouveauالجزائر الجدیدة                                    -

                                                                           Liberte   الحریة  -

 Alger Républicain                                        الجزائر الجمهوریة -

                                                           
 كان عضوا في الكشافة اإلسالمیة الجزائریة،  1943بتلمسان، في سنة  1928جویلیة  26ولد یوم : ي لعبد القادر الجیال

، ملحمة الجزائر زعفرون محر : للمزید أنظر ، تم اعتقله 1957جانفي  4وعضوا في خلیة الحزب الشیوعي الجزائري في 

،  2013مسعود حاج مسعود، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، : جمة، تر 1962جویلیة  5المصورة من ماسینسا إلى 

 .203ص
  قادر عاما وهي زوجة عبد ال 20، بفرنسا نالت شهادة اللیسانس في الحقوق وعمرها 1919أفریل  27ولد یوم : جاكلین قروج

  .194، صالمرجع السابق ،عفرون محرز: الجیالني اعتقلت مع زوجها من قبل السلطات الفرنسیة للمزید أنظر
  203، ص، المرجع السابقزعفرون محر. 
  ،208صبن زروال جمعة، المرجع السابق. 
   77، صمولود قاسم، المصدر السابقنایت بلقاسم.  
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 الشیوعي الجزائري في نضاله في سریة إذ واصل في إصدار جریدةفاستمر الحزب          

Liberté) ( صوت الجندي : الممنوعة وكذلك أصدر جریدة جدیدة بعنوان(La voit du 

Soldat) إذ كان یشرف علیها لوسیان حنون(Lucein Hanoun) من  عددا 17، وصدر منها

  .ان حنون، تاریخ إیقاف وسجن لوسی1956إلى نوفمبر  1955سبتمبر 

ن ویذكر لخضر بورقعة أن الشیوعیین بغض النظر عن أفكارهم الشیوعیة كانوا أشجع م       

رشاشات  10، وأول دفعة للسالح كانت من قبل الشیوعیین وهي لیین وأرحم بالنسبة للثورةاالمص

هنري بیة شقیقة و وتم تسلیمها رفقة امرأة أور  . بأنه رأي هذه األسلحة بورقعة ویقول لخضر

 .تحملت المخاطر وبقیت حلقة وصلت بین جیش التحریر الوطني والشیوعیین مایو

ي الدور في استقطاب الحزب الشیوع 1946كما كان للمؤتمر الشیوعي المنعقد عام        

، واكتسابه الطابع الوطني في نضاله ضد االحتالل الفرنسي الجزائري الكثیر من الجزائریین

والذي یحمل  1952المقدم في مؤتمر   العربي بوهاليللجزائر ، وما یبین ذلك هو تقریر 

ویمكن القول أن منذ الخمسینات انفصل الحزب الشیوعي  .من أجل االستقاللعنوان 

أصل فرنسي آمنت باستقالل الجزائري عن الحزب الشیوعي الفرنسي ، مع بقاء أعضاء من 

  .، وناضلت من أجل ذلك الجزائر

  

                                                           
  71، صالسابقبن زروال جمعة، المرجع. 
  ، الملتقى الوطني حول إستراتیجیة  مقالتي عبد اهللا ، الحركات المناوئة للثورة الجزائریة في المعرب العربي الزوكیت نموذجا

 .216، ص ،2007 ،الجزائر ،منشورات وزارة المجاهدین ،2005أفریل  25 – 24البلیدة  ،الثورة في مواجهة الحركات المناوئة
  43، ص1990، دار األمة للنشر والتوزیع، الجزائر، 1لخضر، شاهد على اغتیال الثورة، ط عة �بور. 
  قل إلى ، تعلم المرحلة االبتدائیة بمكاتب قرآنیة بمدینة بسكرة وبإحدى مدارسها الفرنسیة ، انت 1912ولد عام : العربي بوهالي

، عین 1947ن شیوعیین وبواسطة ابن علي بوقرط، في سنة مناضلی، انظم إلى الشیوعیة عن طریق قسنطینة الستئناف الدراسة

أنظر  .849، صقعبد الحمید، المرجع السابزوزو : ان كأمین أول للمكتب السیاسي الشیوعي للمزید أنظر �مكان عمار أوز 

  .89ص.05- 04:والملحق رقم  .88ص 03:الملحق رقم
 103، ص1990المؤسسة الوطنیة، الجزائر، ، 1، األحزاب السیاسیة في الجزائر، جرزاقي عبد العالي. 
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  ).م 1962 – 1957(موقف الحزب الشیوعي الجزائري من الثورة من  :المبحث الثالث 

كان للحزب الشیوعي الجزائري المساهمة الفعالة للثورة وعمل على جمع في هذه الفترة        

وتمثلت مساهمته على الصعید   ،األحزاب الشیوعیة في العالم لتساند جبهة التحریر الوطني

  .الجرحى  إسعاف  ،وتوفیر األسلحة ،الدولي في أشكال مختلفة كالدعم السیاسي والدبلوماسي

الذي غادر  ،العربي بوهالي: من بینهم  الشیوعیین الجزائریین ویعود الفضل للمناضلین      

الثامن نحو الصین لتمثیل الحزب الشیوعي الجزائري في المؤتمر  1956الجزائر في سبتمبر 

استقر بمدینة براغ على رأس وفد وكممثل للحزب  1956ودیسمبر   ،للحزب الشیوعي الصیني

  .بالخارج

سلوفاكي ومعه مجموعة من و كما اتصل العربي بوهالي بالحزب الشیوعي التشیك       

المناضلین الشیوعیین الجزائریین بمساندته أمثال عبد الحمید بوضیاف عضو اللجنة المركزیة 

وكذلك بول وسیمون بوعزیز   ،مصطفى سعدون  ،هنري عالق  ،للحزب الشیوعي الجزائري

ولقد لقى هؤالء   ،ومناضلین من مدینة وهران ،طنیة الجزائریةوهما محامیان یدافعان عن الو 

والحزب  ،الدعم والمساندة من قبل الحزب االشتراكي الموحد لجمهوریة ألمانیا الدیموقراطیة

  .الشیوعي لالتحاد السوفیاتي

المتحدة في سبتمبر  األممعلى إرسال مذكرة إلى هیئة  ینالجزائری ینكما عمل الشیوعی       

مرحلة كفاح  إبرازوساهم في  ،التحریر الوطنيومعترف بصفة القیادة والوحیدة لجبهة  ،1957

                                                           
 265تقیة محمد ، المصدر السابق، ص. 
 851زوزو عبد الحمید ، المرجع السابق، ص. 
 أصبح 1951، وفي عام ، وناضل بالحزب الشیوعي الجزائري، واستقر بالجزائر 1939قدم من باریس عام : ري عالق هن 

، وواصل في إرسال مقاالته إلى اریخ منع إصدار الصحیفة بالجزائر، ت1955ر الجمهوریة دخل السریة عام مدیرا لیومیة الجزائ

 .151شریف ولد الحسین ، المرجع السابق، صمحمد ال: ، للمزید أنظر L’Humanitéفرنسا فاشر بعضها بجریدة 
  ر القصبة جناح مسعود وعبد السالم عزیزي ، دا: جمةاآلمال ، تر هنري عالق ، مذكرات جزائریة ذكریات الكفاح و          

 .344،345، ص ص2007الجزائر ،  ،للنشر
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جدیدة باستخدام الدعایة المكتوبة التي ینشرها وكانت مطابقة مع توجه جبهة التحریر 

  .الوطني

بیانا إلى هیئة األمم المتحدة  ینالجزائری ینأرسل الشیوعی 1957وفي شهر نوفمبر       

  النضال مع جبهة التحریر الوطني رك یذكر فیه أن الحزب الشیوعي الجزائري یؤید ویساندیو بنیو 

F.L.N  التي تقود المقاومة الشعبیة الجزائریة من أجل البقاء كأمة ضد االمبریالیة االستعماریة

  : وبرنامج جبهة التحریر الوطني والحزب الشیوعي الجزائري یتمثل فیما یلي 

 .االستقالل التام لألمة الجزائریة  -

 .إنشاء دولة دیموقراطیة اجتماعیة   -

 .التمتع بالمواطنة الجزائریة  حق المستوطنین األوربیین في الجزائر  -

 .فتح عالقة جدیدة مع فرنسا تعتمد على الحریة والمساواة   -

  .توطید العالقات مع تونس والمغرب في ظل اتحاد دول شمال إفریقیا  -

                    جزائریة  أخبار: عمل الشیوعیین على نشر مذكرة بالفرنسیة تحمل عنوان        

Informations   algériennes    وكثرة أعدادها بتقاریر حول التطورات الجزائر من كفاح

   .ومعارك دبلوماسیة التي لها عالقة بالقضیة الجزائریة في العالم 

ویرجع ذلك لالعتراف بفكرة القومیة الجزائریة من قبل الرأي العام الفرنسي ألن الوطنیون         

           .جعلوا هذه الفكرة كمبدأ لفتح التفاوض مع الحكومة الفرنسیة الجزائریون الذین حملوا السالح 

                                                           
 308السابق، ص صدر، المتقیة محمد. 
 113، المرجع السابق، صبن زروال جمعة. 
 348هنري عالق، المصدر السابق، ص. 
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أدى تراجع أعضاء الحزب الشیوعي الجزائري عن أفكارهم السابقة رغم التطورات التي مما 

  .والخارجي  حدثت على الصعیدین الداخلي 

على موقفه من أجل دعم العمل  ینالجزائری ینأكد الشیوعی.  1957نوفمبر  26وفي         

الوطني في الجزائر لمكافحة االمبریالیة ، وجعل جبهة التحریر الوطني تقود نضال الشعب 

  .الجزائري 

 . رسالتین إلى الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة  ینالجزائری ینولقد وجه الشیوعی       

، حیث أبرز فیهما انشغاله  1959جویلیة  15والثانیة في  1958نوفمبر  15فاألولى كانت في 

   .لتدعیم وتطویر الكفاح التحریري 

عدة بیانات یؤید فیها المفاوضات مع  ینالجزائری ینأصدر الشیوعی 1961في سنة        

 لمغرب األقصى أو تونسالحكومة المؤقتة الجزائریة ، ویرفض أي تدخل خارجي سواء من ا

على حساب الممثل الشرعي والوحید للثورة التحریریة وهي الحكومة لحل القضیة الجزائریة 

أن  :صدر الحزب الشیوعي الجزائري بیانا یذكر 1961ماي  21وفي یوم  .المؤقتة الجزائریة 

الحزب الجزائري یؤكد ویذكر نجاح مفاوضات إیفیان التي یعود الفضل األول فیما لمحاربي 

جیش التحریر الوطني وٕالى الشعب الجزائري ، وٕان إنهاء وقف القتال ال یكون حسب الحكومة 

 ... المؤقتة الجزائریة إال باالتفاق السیاسي ما بین الحكومة المؤقتة الجزائریة والحكومة الفرنسیة

 .  

                                                           
  1995 ،الجزائر ،، منشورات المتحف الوطني للمجاهد1956الصحافة الدولیة شریط عبد اهللا، الثورة الجزائریة في 

 .  250ص
 chikh slimane L’Algerie en Armes  CASbaH  Editions Alger 2005 p307. 

 309تقیة محمد، المصدر السابق، ص. 
 118بن زروال جمعة، المرجع السابق، ص. 
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: ور الذي لعبه الشیوعیین األجانب في الثورة التحریریة أمثال دأن ننسى الوال یمكننا        

وتابع مهماته  ،وبیار شولي الذي التحق بجبهة التحریر الوطني في تونس. رناند إیفتونیف

  .المجاهدكطبیب ومحرر بجریدة 

ساعدت في نقل المناضلین  التي **كلودین شولي: كذلك المناضالت الشیوعیات أمثال       

من  وٕاخراجهان رمضان بع إیواءوزیارة المرضى وتكوین الممرضین والممرضات وتمكنت من 

وقدمت دعمها الكامل للمجاهدین تحت  1957التحقت بتونس سنة .  1957الجزائر في فیفري 

الجزائریین  أالجئین، كما ساهمت بترحیل (GPRA)رایة الحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة 

أسهمت في شبكات االستعالمات  ***كذلك المناضلة آن ماري شولي .تونس إلى وطنهم ب

  .روالتجنید من أجل استقالل الجزائ

 

  

  

  

                                                           
لإلستعمار خالل حرب الجزائر ناضل بالحزب  كان من األقدام السود المناهضین 1926جانفي12الجزائر ولد ب: فیرناند إیفتون

و یعتبر إیفتون كمثل أحد شهداء ،ثم حكم علیه باإلعدام بالجزائر1956نوفمبر14ألقي علیه القبض في . الشیوعي الجزائري

                                                                                                                .151د الحسین ، المرجع السابق، صالشریف محمد ول: للمزید أنظر  .حرب التحریر والشعب الجزائري
  للمزید أنظر .  1962، بفرنسا ، ناضلت من أجل استقالل الجزائر إلى غایة  1931أفریل  21ولدت في : كلودین شولي :

 .149ولد الحسین، المرجع السابق، ص محمد شریفال
  من أوروبیو الجزائر انخرطت في النضال من أجل استقالل الجزائر توفیت .  1934ماي  07ولدت في : آن ماري شولي

  .149ولد الحسین ، المرجع السابق، ص محمد الشریف: بالجزائر ، للمزید أنظر .  1996أوت  07في 
 .149- 147الحسین ، المرجع السابق، ص ص الشریف محمد ولد)1(
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  :  اتمة الفصل الثالثخ

التحریریة لقد عرف الحزب الشیوعي الجزائري مراحل متعددة في موقفه اتجاه الثورة        

اتجاهها ألنه اعتبرها مؤامرة  الجزائریة ، ففي العام األول للثورة التحریریة كان له موقفا مناهضا

، ذلك بحكم اتخاذه نفس قرارات الحزب الشیوعي ورة وطنیة یقودها الشعب الجزائريولیس ث

مناوئ للثورة ، وبهذا ظل الحزب الشیوعي الجزائري كحزب له الفرنسي ألنه كان مازال تابعا

لجزائري من قبل العام الذي تم فیه حل الحزب الشیوعي ا 1955التحریریة الجزائریة إلى غایة 

، ألنه بدأ یدعم الثورة التحریریة عن طریق كتاباته في جرائده التي تم حلها السلطات الفرنسیة

لى المستویین ة عفدخل الحزب مرحلة سریة وبدأ یدعم الثورة التحریری. كذلك في نفس العام 

للثورة ویعود ذلك لبروز  ین، وانظم الكثیر من المناضلین الشیوعیین الجزائریالمادي والمعنوي

هم في مسیرتهم السابقة سیكون مآلها الفشل ، فركبوا القطار ر یهم وأن استمرادالوعي الوطني ل

تفاق فیه بین الذي تم اال.  1956استمرت مرحلة السریة إلى غایة عام . قبل فواتهم اآلوان 

إلى  1957وشهد مرحلة جدیدة من عام . الحزب الشیوعي الجزائري وجبهة التحریر الوطني 

في هذه المرحلة عمل الحزب الشیوعي الجزائري في مجال الثورة التحریریة على .  1962

كذلك على .  1957المتحدة عام  األمموعرض القضیة الجزائریة على هیئة . الصعید الخارجي 

    .األوروبیة لنیل الدعم والمساندة لصالح الثورة التحریریة الجزائریة ول الد
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  :خاتمة

والتي حاولنا فیها أن  بعد دراستنا للحزب الشیوعي الجزائري وموقفه من الثورة التحریریة،      

-1954(الجزائریةباإلضافة لموقفه من الثورة التحریریة  واتجاهات هذا الحزب، بادئنعالج م

  :استخلصنا عدة نتائج هامة من هذه الدراسة یمكن تلخیصها في النقاط التالیة).1962

. بفرنسا1920زب الشیوعي الفرنسي سنةنشأ في حضن الحأن الحزب الشیوعي الجزائري -

بصفة نسبیة ألنه بقي تابعا له وهذا من أجل زیادة  ،1936هذا األخیر سنة عن واستقل

  .عبیة في الحزب وكسب التأیید من قبل الجزائریینالجماهیر الش

 ثقافي وكذا، سیاسي وه ما منها ،تمیز الحزب الشیوعي الجزائري بتعدد مطالبه واتجاهاته-

  وكان یلقي اهتمامه بفئة العمال المضطهدین ویعمل على تحسین مستوى هؤالء. واجتماعي

عرف الحزب ، كماالمتعددة في اإلنتخاباتما أظهر دورا كبیرا في المجال السیاسي بترشحاته ك

لكن سرعان ما ، الشیوعي الجزائري عالقة طیبة مع بقیة أقطاب الحركة الوطنیة الجزائریة

  .واإلختالف اإلیدیولوجي بینهم تحولت إلى عالقة توتر وعداء نتیجة تطور األحداث

كان تابعا للحزب  ،ألنه1945ماي8اتخذ الحزب الشیوعي الجزائري موقفا سلبیا من أحداث -

  .لم یلقي اهتماما لهذه األحداثو . آرائهالشیوعي الفرنسي ویتخذ نفس مواقفه و 

الجزائریة ،عرف الحزب الشیوعي الجزائري موقفا مناهضا للثورة عند اندالع الثورة التحریریة-

الفئة وقد یرجع ذلك لتبعیته للحزب الشیوعي الفرنسي ،ولغلبة .1954التحریریة في عامها األول 

ثم ما لبث وأن تزاید عدد الجزائریین فیه وأصبحوا .األوروبیة عن الفئة الجزائریة في هذا الحزب

كما عمد الشیوعیون الجزائریون على نشر  لعل أبرزهم محمد قروف،ینظمون للثورة التحریریة 

السلطات  ونتیجة لهذا تم حل الحزب من قبل.مقاالت لصالح الثورة التحریریة في جرائد الشیوعیة

  .1955الفرنسیة سنة
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الشیوعیین للثورة التحریریة في البدایة بطریقة سریة خوفا من تهجم الحزب  كان إنضمام-

انتقل الحزب الشیوعي الجزائري بعد ذلك إلى مرحلة جدیدة في ظل .الشیوعي الفرنسي علیهم

 .التحریر الوطني وأعلن إلتحاقه لجبهة نضاله لصالح الثورة التحریریة وهي مرحلة العالنیة

على المستوى الخارجي لنیل المساندة والدعم من الخارج وعمل على نشر القضیة الجزائریة 

اإلستقالل التام للجزائر  ونیل.الفرنسیة وللوقوف في صف واحد ضد السلطات اإلستعماریة

یر وهناك من یعتقد أن الحزب الشیوعي الجزائري هو حزب مناوئ لجبهة التحر ، والجزائریین

الوطني وللثورة التحریریة إال أنه لم یكن كذلك بل كان منافسا لها في بدایات الثورة التحریریة 

مام الشیوعیین للثورة ضنتیجة تزاید عدد األوروبیین في الحزب مقارنة بالجزائریین رغم هذا فإن إن

أعلنت  بل هناك فئة شیوعیة غیر جزائریة في الحزبجمیعهم جزائریین التحریریة لم یكن 

إیفتون وهنري عالق وموریس أودان الذي عذب وقتل من طرف  فیرناند :إنضمامها للثورة أمثال

  .المصالح الفرنسیة ألنه ناضل لصالح استقالل الجزائر
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 1صورة عمار أوزقان قائد الحزب الشیوعي الجزائري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

551زوزو عبد الحمید، المرجع السابق، ص 1
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 )1( صورة بشیر الحاج علي األمین العام للحزب الشیوعي الجزائري  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

                              

 887ص زوزو عبد الحمید المرجع السابق، (1)
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  )03: (الملحق رقم 
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    :04الملحق رقم  

  األمناء الشیوعیین الجزائریین وفترة تولیھم األمانة العامة للحزب الشیوعي     

  1 الجزائري

  

  

  

  

 

    

    :05الملحق رقم  

  ائريالجز أھم صحف الحزب الشیوعي 

  بالفرنسیة  بالعربیة
  الحریة

  
 الجزائر الجدیدة

  
  الجزائر الجمھوریة

  

 صوت الجندي

  الكفاح اإلجتماعي

Liberte 
 
Algerie  Nouvelle 
 
Alger Republcain 
 
La voit du Soldat 
 
La llute Social 

  

  

  

                                                           

  1 .574زوزو عبد الحمید، المرجع السابق، ص 

.73نایت بلقاسم مولود قاسم، المصدر السابق، ص    

  الفترة                األمین العام    

  1939- 1936  علي بوقرط

  1942- 1939  قدور بلقاسم

  1947- 1942  عمار أوزقان

  1962- 1947  العربي بوھالي
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 :قائمة المصادر والمراجع 

  .باللغة العربیة: أوال

  :لكتب ا-1

،دار 1،ط1االبراھیمي أحمد طالب،آثار االمام محمد البشیراالبراھیمي،ج -1

  .1997الغرب االسالمي،بیروت،

الى 1871انتفاضة  أجرون شارل روبیر،تاریخ الجزائر المعاصرة من -2

  .2008للنشروالتوزیع ،الجزائر ، ،داراألمة1، ط1954اندالع حرب التحریر

لالتصال  تاریخیة،المؤسسةالوطنیة ومواقف زھیر،شخصیات احدادن -3

  .2010،الجزائر،

المنجي سلیم و :أندري شارل جولیان،افریقیا الشمالیة تسیر،ترجمة -4

  .1976آخرون،دار التونسیة للنشر ،تونس،

 .2005أوزقان عمار، الجھاد األفضل، دار القصبة،الجزائر، -5

بن :بالنشایس، حرب الجزائر ملف و شھادات، ترجمة باتریك افینووجون -6

 . 2013، دار الوعي للطباعة و النشرو التوزیع، الجزائر،1داود سالمنیة، ج

بالسي نبیل أحمد، االتجاه العربي و االسالمي و دوره في تحریر الجزائر،  -7

  .1990ئة المصریة العامة للكتاب، مصر،الھی

بلعباس محمد، الوجیزفي تاریخ الجزائر، دار المعاصرة للنشر و التوزیع،  -8

  .2009الجزائر،

بن العقون عبد الرحمان،الكفاح القومي والسیاسي من خالل مذكرات  -9

 .1986، المؤسسةالوطنیة للكتاب، الجزائر، 2معاصر،ج

، دار النعمان 1954الجزائریة ثورة أول نوفمبر  بن حمودة بوعالم، الثورة - 10    

  .2012للنشرو التوزیع، دم،

بن خلیف عبد الوھاب، تاریخ الحركة الوطنیة من االحتالل الى  - 11   

  .2009، دار طلیطلة، الجزائر، 1طاالستقالل،

مسعود حاج مسعود، :، ترجمة1954بن یوسف بن خدة، جذور أول نوفمبر - 12  

 .2012للنشروالتوزیع، الجزائر،  دارالشاطیة، 2ط 
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بوالصفصاف عبد الكریم، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین و عالقاتھا  - 13

، منشورات المتحف الوطني 1945- 1931بالحركات الجزائریة األخرى 

  . 1996للمجاھد،الجزائر،

ودورھا في بوالصفصاف عبد الكریم، جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین  - 14

  .1995تطور الحركة الوطنیة، منشورات المتحف الوطني للمجاھد، الجزائر،

، 1، ط1962بوحوش عمار، التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة لغایة  - 15

  .1997،)لبنان(دارالغرب االسالمي، بیروت

، دار األمة للطباعة و النشر و 2بورقعة لخضر، شاھد على اغتیال الثورة، ط - 16

 . 2000توزیع، الجزائر،ال

-1912بوعزیز یحي، االتجاه الیمیني في الحركة الوطنیة من خالل نصوصھ - 17

  .2009، عالم المعرفة للنشر و التوزیع، الجزائر،1948

بوعزیز یحي، سیاسة التسلط االستعماري و الحركة الوطنیة الجزائریة  - 18

  .2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،1954- 1830

بوعزیز یحي، مع تاریخ الجزائر في الملتقیات الوطنیة و الدولیة، دار  - 19

  .2009البصائرللنشرو التوزیع، الجزائر، 

- 1954(بومالي أحسن، استراتیجیة الثورة الجزائریة في مرحلتھا األولى - 20

  .1954،منشورات المتحف الوطني للمجاھد، الجزائر،)1956

أثناء الثورة التحریریة  د و التعبئة الجماھیریةأحسن،أدوات التجنی بومالي - 21

  .2010للنشر،الجزائر،  ،دارالمعرفة 1956- 1954الجزائریة

  .2004ثالة، الجزائر، منشورات، 1945ماي8تابلیت علي، - 22

عبد السالم :تقیة محمد، الثورة الجزائریة المصدرالرمزو المآل، ترجمة - 23

  .2010عزیزي، دار القصبة للنشر، الجزائر، 

حربي محمد، الثورة الجزائریة سنوات المخاض، المؤسسة الوطنیة للطباعة،  - 24

 .2008الجزائر،



       قائمة المصادر والمراجع 

 

~ 93 ~ 
 

كمیل قیصر :التحریرالوطني األسطورة و الواقع، ترجمة حربي محمد، جبھة - 25

  .1983، )لبنان(، دار الكلمة للنشر، بیروت 1داغر، ط

،سیاسیة،علمیة،فلسفیة، الحسن عیسى، أعظم شخصیات التاریخ دینیة،أدبیة -26

  .2010، األهلیة للنشر والتوزیع ، األردن، 1ط

البخارى، فلسفة الثورة الجزائریة، دار الغرب للنشرو التوزیع ، وھران  حمانھ - 27

  .2010،)الجزائر(

، دار )دراسة في االعالم الثوري(حمدي أحمد، الثورة الجزائریة و االعالم  - 28

  .2007الجزائر،الثقافة العربیة، 

الخطیب أحمد، حزب الشعب الجزائري وجذوره التاریخیة والوطنیة ونشاطھ  - 29

  .1986، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر،1السیاسي واالجتماعي، ج

 ابراھیم ، دراسات في تاریخ الجزائر الحدیث والمعاصر، دار ناھد دسوقي - 30

   .2001 الكتب والوثائق القومیة، اإلسكندریة،

القاهرة،  ،دار المستقبل العربي ،الدیب فتحي، عبد الناصروثورة الجزائر - 31

1984.  

المنعطف الحاسم في مسار الحركة الوطنیة، دیوان 1945ماي  8رخیلة عامر،  - 32

  . 1995المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، 1رزاقي عبد العالي، األحزاب السیاسیة في الجزائر خلفیات وحقائق، ج - 33

  .1990المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر،

، دار البعث 1الزبیري محمد العربي، الثورة الجزائریة في عامھا األول، ط - 34

  .1984للطباعة و النشر، الجزائر،

زوزو عبد الحمید، الفكر السیاسي للحركة الوطنیة الجزائریة و الثورة  - 35

  .2012التوزیع، الجزائر، التحریریة، دار ھومة للطباعة و النشر و
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زیدان زیبحة، جبھة التحریرالوطني جذور األزمة، دار الھدى للطباعة و  - 36

  .2009،)الجزائر(النشر و التوزیع، عین ملیلة 

، دار التقدم، موسكو، "بیان الحزب الشیوعي"سازونوف، ماركس و انجلز - 37

1985. 

، دار الغرب 1، ط3الجزائر، جسعد هللا أبو قاسم، أبحاث و آراء في تاریخ  - 38

  .1990االسالمي، لبنان،

، 4، ط2ج ،3ج،1930-1900سعد هللا أبو قاسم، الحركة الوطنیة الجزائریة - 39

  .1992دار الغرب االسالمي، لبنان،
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  .2010، دار القصبة للنشر، الجزائر، 1962- 1830

- 1937ب الشعب الجزائري و دوره في الحركة الوطنیةحز العایش بكار، - 43

  .2013 الجزائر، دار شطایبي للنشر و التوزیع، ،1939
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