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        كلمة شكر وعرفـان  كلمة شكر وعرفـان  كلمة شكر وعرفـان  كلمة شكر وعرفـان  
  

يس$$عني إ2ّ أن أتق$$دم  2 وأن$$ا عل$$ى عتب$$ة تخ$$ريج ھ$$ذا البح$$ث بالّص$$ورة التّ$$ي ھ$$و عليھ$$ا،
بالّشكر والعرفان الخالص إلى كّل َم$ن أم$دني ي$د الع$ون وأس$داني النّص$ح وا8رش$اد ف$ي س$بيل 

ا البح$$ث إل$$ى ن$$ور الوج$$ود، وأخ$$ّص بال$$ذكر اDس$$تاذ المش$$رف، ال$$ّدكتور يوس$$ف إخ$$راج ھ$$ذ
 F$مناصرية الذي لم يبخل علّي بنصائحه وتوجيھاته الّسديدة،طيلة مراح$ل إع$داد ھ$ذا البح$ث ب
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لخض$$ر،عبد المجي$$د بوجل$$ة،الطاھر جبل$$ي، نص$$ر ال$$دين ب$$ن داود وال$$ى ك$$ل ا8خ$$وة المش$$تغلين 

حت$$رم جم$$ال يحي$$اوي م$$دير المرك$$ز بأقس$$ام الت$$اريخ ف$$ي الجامع$$ات الجزائري$$ة؛ وال$$ى الس$$يد الم
الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية والثورة التحريرية؛ فإلى كّل ھؤ2ء، أجّدد لھ$م 

  .شكري وعرفاني بفضلھم علّي مّرة ثانية، وجزاھم هللا عنّي خير الجزاء
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  :  المقـدمـة  -  
التارخيية اجلزائرية واألجنبية حول تاريخ احلركة الوطنية والثورة التحريرية رغم   ت الكتاباتبقي     

ثرائها وتنوعها،حمصورة يف معاجلة اجلوانب السياسية والعسكرية من تاريخ نضالنا الوطين،دون التطرق 
ب الدبلوماسية ويف هذا اإلطار ميكن احلديث عن اجلوانإىل جوانب أخرى ال تقل أمهية عن األوىل،

  .املتعلقة بالنشاط اخلارجي للحركة الوطنية والثورة اجلزائرية،وموقف الدول الكربى من القضية اجلزائرية
 -1942هذا التصور جاء اختياري ملوضوع العالقات الفرنسية األمريكية واملسألة اجلزائرية  نضم     
ائل اليت ارتبطت بالعالقات الفرنسية الغرض منه حماولة اإلجابة عن بعض املس حبث عكموضو ،1962

ميزان العالقات  األمريكية وكانت اجلزائر إحدى حماورها األساسية،وحماولة معرفة أمهية موقع اجلزائر يف
الدولية خالل مرحلة النضال الوطين،على اعتبار أن هذا املوضوع يسمح جبمع معلومات حول نظرة 

ها مسائل الزالت يف حاجة إىل اهتمام الباحثني املهتمني ،وهي يف اعتقادي كلرالقوى الكربى للجزائ
بالدراسات التارخيية،والتطرق إليها ال ميكن أن يقوم به باحثا مبفرده وإمنا جيب أن تتوالها مراكز 

  . البحث واملخابر املتخصصة يف هذا امليدان من الدراسات التارخيية
الدوافع الذاتية فكان هلا  اهلذا املوضوع دون غريه،أمهذا عن الدوافع العلمية اليت كانت وراء اختياري  

 الفرنسي حول -وقعها اخلاص يف تعلقي باملوضوع وهي تنطلق من التنافس اخلفي األمريكي
الذي بدأ يطفو على سطح العالقات الفرنسية األمريكية،عقب أحداث احلادي عشر سبتمرب ،اجلزائر
ولة البحث عن املرجعيات واملنطلقات املتحكمة يف ،هذا ما زاد من متسكي باملوضوع يف حما2001

وحماورها املرتبطة باجلزائر،وعليه فان الرجوع إىل البحث التارخيي املتعلق ،العالقات الفرنسية األمريكية
ذا املوضوع،كفيل بتقدمي رؤية واضحة ألمهية موقع اجلزائر على مستوى العالقات الفرنسية األمريكية 

  . وى العالقات الدولية بشكل عامبشكل خاص،وعلى مست
  
  
  
  
   
  :إشكالية البحث -1



يكتسي أمهية  ، 1962 – 1942إن موضوع العالقات الفرنسية األمريكية واملسألة اجلزائرية خالل الفرتة   
كبرية يف فهم بعض جوانب تارخينا املعاصر لكونه جييب على عدة تساؤالت ارتبطت بتاريخ احلركة 

زائرية،وعليه فان إشكالية البحث تتوقف على اإلجابة عن مجلة من التساؤالت الوطنية والثورة اجل
  :املرتبطة مبوضوع العالقات الفرنسية األمريكية واملسألة اجلزائرية وهذه التساؤالت على شاكلة

  ما هي طبيعة الصراع األمريكي الفرنسي أثناء احلرب العاملية الثانية؟وما هي تأثرياا على اجلزائر؟ -
  ما هي دوافع االهتمام األمريكي باجلزائر؟ -
  ما موقف فرنسا من السياسة األمريكية يف اجلزائر؟ -
  هل تأثرت احلركة الوطنية بالسياسة األمريكية أثناء احلرب العاملية الثانية؟ -
  كيف تعامل اجلزائريني مع السياسة األمريكية خالل هذه الفرتة؟  -
ية األمريكية خالل فرتة احلرب الباردة؟وما هي انعكاساا على مباذا متيزت العالقات الفرنس -

  اجلزائر؟وكيف تعاملت احلركة الوطنية معها ؟ 
  هل استفادت فرنسا من حتالفها مع أمريكا يف مواجهة الثورة اجلزائرية؟ -
عل الفرنسية مباذا متيز املوقف األمريكي من السياسة الفرنسية جتاه الثورة اجلزائرية؟وما هي ردود الف -

  عليها ؟
  ما هي األسباب اليت جعلت اإلدارة األمريكية تعيد النظر يف سياستها جتاه الثورة اجلزائرية؟ -
هل كان جلنرال ديغول دور يف تغيري مسار العالقات الفرنسية األمريكية أثناء هذه الفرتة؟أما أن  -

  لى القضية اجلزائرية؟هناك أسباب أخرى سامهت يف هذا التغيري؟وما هي تأثرياا ع
  كيف تعاملت الثورة اجلزائرية مع هذا الوضع اجلديد؟    -
  
  
  
  
  
  :محتوى البحث -



وحماولة اإلجابة على هذه التساؤالت ذات األمهية التارخيية البالغة ستكون حباجة إىل مشروع   
باشرة مقدمة ومدخل وأربعة فصول وخامتة وجمموعة من املالحق ذات الصلة امل:تضمنت) خطة(

  .  مبوضوع البحث،وقائمة متنوعة باللغتني العربية واألجنبية من املصادر واملراجع
وطبيعة  حاولت إعطاء فكرة عامة عن اجلذور التارخيية للعالقات الفرنسية األمريكيةففي املدخل    

رنسية على السياسة الف راجلزائر يف السياسة األمريكية،واث عوموقتشكلها والعوامل املتحكمة فيها،
  . قبل الفرتة اليت يشملها البحث الوضع العام يف اجلزائر

 ى، عل1945 – 1942 في الجزائر بـ الصراع الفرنسي األمريكياملعنون  الفصل األولواشتمل     
ثالثة عناصر ،حيث تناول العنصر األول موضوع انضمام أمريكا للحرب واهتمامها باجلزائر،أما 

قت فيه إىل موقف اإلدارة األمريكية من السياسة الفرنسية يف اجلزائر وردود فعل العنصر الثاين فقد تطر 
  .فرنسا منها،ويف العنصر الثالث فقد حاولت فيه حتليل طبيعة تعامل اجلزائريني مع السياسة األمريكية

 - 1945التحالف األمريكي الفرنسي في الجزائر فقد محل عنوان   الفصل الثانيأما       
فرع إىل أربعة عناصر،أبرزت يف العنصر األول منه ظروف ظهور التحالف الفرنسي األمريكي ،وت1954

ودوره يف مواجهة الشيوعية العاملية،أما العنصر الثاين فكان احلديث فيه عن املشاريع األمريكية حنو 
اجلزائر،أما  اجلزائريني  ،ويف العنصر الثالث فقد عاجلت موضوع الدعم األمريكي للسياسة الفرنسية يف

العنصر الرابع واألخري فقد تطرقت فيه إىل  جهود احلركة الوطنية يف تدويل القضية اجلزائرية ومواجهة 
  .اإلسرتاتيجية األمريكية

 –1954واالستعمار قضية الجزائرية بين سياسة التحرر الوتناول موضوع  الفصل الثالث

ول عالقات الثورة اجلزائرية باحلركات على عناصر فرعية حيث تناول العنصر األ ل،واشتم1958
التحررية،ودورها يف تقدمي الدعم املادي واملعنوي للثورة اجلزائرية،أما العنصر الثاين فكان احلديث عن 
موقف أمريكا الداعم للسياسة الفرنسية يف اجلزائر،وحتدثت يف العنصر الثالث عن احملاوالت األمريكية 

ما العنصر الرابع شرحت فيه ردود فعل فرنسا على السياسة األمريكية يف إلجياد حل للقضية اجلزائرية،أ
  . اجلزائر 

  
الوجه الجديد للسياسة الدولية األمريكية نحو الثورة الجزائرية موضوع  فتناول الفصل الرابعأما 

على عنصرين اثنني،األول منه تناول القضية اجلزائرية وتصديها لسياسة  ى، واحتو 1958-1962
  . العنصر الثاين فتطرق إىل القضية اجلزائرية يف احملافل الدولية اسية، أمالفرن



  :المنهج المتبع  -
ية يف عرض الوقائع واألحداث التارخي خاصة املنهج التارخيي الوصفي حاولت االعتماد على    

ية علم من العلوم اإلنسانأي ألّن وصف الوقائع أو الظواهر يف ووصفها كرونولوجيا متصاعًدا،
املعتمدة  املادة التوثيقيةحتليل  ملت إىل ،مثواالجتماعية يكون سابًقا لغريه من املناهج األخرى

    .وحاولت توظيفها مبوضوعية علمية خاصة أن مصادر املوضوع يف اغلبها عبارة على وثائق ومذكرات
   : المصادر والمراجع -
العمود الفقري للموضوع وقد تلتها الكتب تعترب مصادر املوضوع يف معظمها وثائق أمريكية ومثلت  

والدراسات األكادميية،واملقاالت العلمية املنشورة يف الدوريات واالت العلمية،إضافة إىل الرسائل 
اجلامعية،والقواميس واملوسوعات،كما استفدت من بعض املواقع االلكرتونية خصوصا تلك املتعلقة 

بة يف أخر البحث،نكتفي بذكر أبرزها وأكثرها استعماال يف باالت االلكرتونية احملكمة،وهي مرت
  .البحث متون
  :الوثائق األرشيفية -1
ويطلق عليه  Archives du département d’état  (1942-1960) -عدت إىل وثائق اخلارجية األمريكية    

االنرتنت،حيث  وهي منشورة عرب شبكة )F R U S )foreign relations of the United statsاختصارا بـ 
وتقارير  برقياتوهي عبارة عن املتعلقة مبوضوع البحث، هذه الوثائقمن  قمت بتوظيف العديد

 – 1942( ملعنية بالدراسة غطت تقريًبا كل املرحلة اتغطية ألشغال مؤمترات دولة كربى،واتفاقيات و 
يب ويف ملغرب العر األمريكية يف منطقة ا اخلارجية وهي تقدم معلومات هامة عن السياسة،)1960

قفها من املسألة اوتبني أيًضا بوضوح طبيعة العالقات الفرنسية األمريكية ومو اجلزائر على وجه التحديد،
  . ستغين عنهايوعليه فال ميكن ألي باحث يف هذه الفرتة أن ،اجلزائرية
والتصرحيات  لربقياتموعة من املذكرات اليومية وافاكتفيت بتوظيف جم الوثائق الفرنسيةأما      

واحلكومة املؤقتة  )C.F.L.N( الصادرة عن اللجنة الوطنية الفرنسية واللجنة الفرنسية لتحرير الوطين 
وأغلب هذه ) 1946، 1942( وهي تغطي املرحلة األوىل من البحث ) G.P.R.F(للجمهورية الفرنسية 

ف الوطين الفرنسي وهي أيًضا موجودة يف األرشيمنشورة يف مذكرات اجلنرال ديغول،الوثائق 
 نيالفرنسياملتبادلة بني القادة  لربقياتاملتعلقة با كفت عدًدا منها يف البحث خاصة تلظو بباريس،

بوضوح موقف فرنسا من السياسة األمريكية  نيواألمريكان أثناء فرتة احلرب العاملية الثانية وهي تب
  .وتسلط الضوء على طبيعة العالقات الفرنسية خالل هذه املرحلة



ملتعلقة بنشاط الثورة الوثائق ا من هي جمموعةو  وثائق أرشيف الثورة اجلزائريةوخبصوص      
جزء من نشاط احلكومة متثل ،و الفصل الثالث والرابعوهي تغطي املرحلة األخرية من البحث اجلزائرية،

ية للمؤرخ حممد ورة اجلزائر يف كتاب أرشيف الث ةمنشور  هيو ، G.P.R.A  املؤقتة للجمهورية اجلزائرية 
على اعتبار أا تبني بوضوح أيًضا موقف الثورة ،هذا البحثما له عالقة بصلب  قمت بتوظيفحريب،

اجلزائرية من السياسة األمريكية جتاه القضية اجلزائرية ونشاطها السياسي والدبلوماسي جتاه الواليات 
  .  املتحدة األمريكية

  :المصادر والمراجع - 2
الذين عاصرو املرحلة وكانوا  مذكرات القادة السياسيني والعسكرينيدر واملراجع جند من أهم املصا    

عترب هذه املذكرات مصدًرا ،وتاجلنرال شارل ديغول ملؤلفها ذكرات احلربصناع أحداثها،ولعل أبرزها م
هذه خالل ،أساسيا يف هذا البحث ولدراسة طبيعة العالقات الفرنسية األمريكية واملسألة اجلزائرية

هي أيًضا متثل مصدرًا مهًما وكتاب ليل االستعمار ملؤلفه فرحات عباس،و  املرحلة اليت يغطيها البحث
هلذا البحث حيث يتعرض صاحبها إىل نشاطه السياسي منذ احلرب العاملية الثانية وإىل غاية اية 

ول من خالهلا حاة،دملؤلفه يوسف بن خ،1954أصول الفاتح نوفمرب أما كتاب زائرية،الثورة اجل
وبالتايل قدم لنا معلومات قيمة عن ،البحث عن جذور اليت كانت وراء اندالع الثورة اجلزائرية  صاحبه

نشاط احلركة الوطنية وعلى وجه اخلصوص نشاط حزب الشعب اجلزائري خالل مرحلة السرية أثناء 
 جتذير فكرة االستقالل الوطين يف  من السياسة الفرنسية وأمهية نشاطه هومواقف،احلرب العاملية الثانية

ساس من احلرب العاملية هلصاحبه أمحد ماحلركة الثورية يف اجلزائر،،وكتاب اجلزائري لشعبا ةلدى غالبي
  .الثورية نشاط احلركة الوطنية تتبع أيضا ال ميكن االستغناء عنه يف ووه،1954األوىل وإىل غاية 

  
معلومات مهمة وي على توهي حت،تونسية وجزائريةفرنسية وأمريكية و  أما الصحف فتنوعت بني   

مريكيني األدبلوماسيني السياسيني و اللقادة اوهي حتتوي على تصرحيات ،تتعلق مبوضوع البحث
وموقف هذه األخرية من املسألة ،فرنسيني وهي تبني بوضوح طبيعة العالقات الفرنسية األمريكيةالو 

مصدرًا  وقد مثلت اهد وهي لسان الثورة اجلزائريةريدة ا،ومن أهم هذه الصحف نذكر جاجلزائرية
صفحات  احتوتحيث ،قف الثورة اجلزائرية من السياسة األمريكية جتاه اجلزائراأساسيا ملعرفة مو 
قد برز ذلك و جتاه املسألة اجلزائر، لسياسة األمريكيةلهام من املقاالت التحليلية  ااهد على عدد

     .قادة الثورة تصرحياتخاصة يف 



  : ومن أهم الكتب املعتمدة واليت استفدت منها بصفة خاصة نذكر   
 L’influence, .         . وال . لصاحبه اروين م "التأثري األمريكي على السياسة الفرنسية" كتاب   -   

américaine sur la politique française ( 1945- 1954), ed, Bolland, 1989 p514 Irwin.M.Wall  
املتخصصني يف تاريخ العالقات الفرنسية األمريكية بعد احلرب  أكرب أحدهو  مريكيأباحث  فهومؤل  

فرتة  يوهو يغطخالل هذه املرحلة، ةياألمريكوهو مرجع مهم يف فهم العالقات الفرنسية ،العاملية الثانية
 .ورة اجلزائريةدة األمريكية والثمل عنوان الواليات املتحوحي آخر مهمة من مراحل البحث وله كتاب

– Irwin.M.Wall,  Les Etats Unis et la guerre d’Algérie,tr, Philippe Etienne raviraht, ed, Soleb, paris, 
sep 2006. 

عن الصادرة  األرشيفيةعلى جمموعة من الوثائق  خاصةث علمي دقيق أعتمد فيه حب نتيجةوهو 
قاالت ودراسات اإلسهامات العلمية،من م العديد من أيضاوهلذا الباحث ،مريكيةاألو اخلارجية الفرنسية 

  يف جملة التاريخ الدبلوماسي  ك املنشورةيف أهم االت العلمية على غرار تل شر،نكادمييةأ
-Revue d’Histoire diplomatique N° 314,1996. 

    

  -) 1962 - 1954( الواليات املتحدة واجلزائر من عدم االعرتاف إىل االعرتاف أما كتاب 
- Somya el Machat, Les états Unis et la guerre d Algérie, De la méconnaissance a la reconnaissance,  
(1954-1962), paris, L’Harmattan 1996,247.  

 وثائق معتمد علىهو نتاج حبث أكادميي فيف تاريخ املغرب العريب املعاصر،صة صختاملتونسية الباحثة لل 
لنفس الباحثة كتاب آخر ،و واملراجع األساسية لتاريخ الثورة اجلزائرية ةواألمريكي ةفرنسيدور األرشيف ال

 ):1959 - 1945(  إىل الوفاقالواليات املتحدة وتونس من الغموض  يتناول
- Somya el Machat, Les états Unis et la tunise de l’ambiguïté a l’entente 1945- 1959, éditions l’Harmattan 

1996, 213p.  
ى دور تونس وارتباطاا بالثورة اجلزائرية لط الضوء عسل ،موضوع البحثوتضمن معلومات هامة عن     

الفرنسي على قرية ساقية سيدي  االعتداءخاصة ما تعلق مبوضوع ،يف العالقات الفرنسية األمريكية
  . 1958يوسف عام 

،وهو من كبري إىل جمازر الشمال القسنطيين،من املرسى ال)1945-1940(جذور حرب اجلزائركتاب   -
 . وهو مرجع غزير باملعلومات أين راي غولد زيغر تأليف

الكتاب و  باحث فرحات مجالللوهو ،ا، تطورها وأثارهاشأنة يف اجلزائر، األمريكيالسياسة  كتاب  -
إىل غاية  زاوريوإومان تر  يهار  الرئيس ـالرئيس روزفلت مرورًا بة باجلزائر منذ عهد األمريكيتتبع السياسة ي

   . ديينمرحلة الرئيس ك
بدأ،وهو من تأليف الباحث توازن بني املصلحة وامل 1980 -1954العالقات األمريكية اجلزائرية كتاب   - 

  .يف الفصول األخرية منهخاصة  هلا عالقة بالبحثت معلوماحيوي على و اجلزائري عبد الكرمي بلخريي 



وهو مؤلف مشرتك ،)2000 -1945( الف واملصلحة حكية األوربية بني التالعالقات األمريوكتاب  
والكتاب وأمحد وهبان، يسر ومها ليلى م،لباحثني مصريني خمتصني يف التاريخ املعاصر والعالقات الدولية

ية الثانية وإىل غاية رب العاملاألمريكية منذ اية احل األوربيةحيوي معلومات قيمة حول طبيعة العالقات 
  .  2000عام 
دون أن أنسى الكتاب القيم للباحث التونسي حمي الدين حضري االحتاد السوفييت واملغرب العريب من   

  :1962إىل غاية استقالل اجلزائر  1917ثورة أكتوبر 
-Mohiédine Hadhri, L’URSS et le Maghreb de la révolution d’octobre à l’indépendance de 
l’Algérie (1917-1962),ed, l’harmattan, 1985-p 99.  

وقد أبرز إسرتاتيجية االحتاد السوفييت حنو بالد املغرب ويبني بوضوح كيف كان املغرب العريب ميدان 
  .للتنافس بني املعسكرين الشيوعي والرأمسايل

ات على جمموعة من املقاالت والدراسات املتخصصة لباحثني بارزين يف التاريخ العالق أيضا اعتمدتو  
الدولية تناولت موضوع العالقات الفرنسية األمريكية بعد احلرب العاملية الثانية أذكر على سبيل املثال ال 

واين  J.p Duroselleل وجان باتيست دروزي،C.R Ageronأمساء ابرز هؤالء ،شارل روبري اجرون  احلصر
وجوليت بسيس   Maurice Vaisseموريس فايس و A.Kaspiواندري كاسيب   Annie Lacroix rizالكرو ريز 

Juliette Bessisذا املوضوع باإلضافة إىل كتابات باحثني جزائريني وتونسيني اهتموا،  .  
العائق الكبري الذي  تمن اإلقرار أن طبيعة املوضوع وتشعبه والفرتة الزمنية اليت يغطيها،كان البد        

األخري إال أن أتوجه بالشكر اجلزيل لألستاذ  صادفين أثناء معاجلة فصول هذا البحث،ال يسعين يف
املشرف الدكتور يوسف مناصرية،الذي شرفين باإلشراف على هذا البحث وراعين بنصائحه السديدة 
والقيمة واليت لوالها ما كان هذا البحث ليشرف على ايته،وأوجه شكري وتقديري أيضا إىل جلنة 

،وسأكون منفتح تالبحث رغم كثرة املشاغل وااللتزامااملناقشة اليت قبلت وحتملت عبئ قراءة هذا 
الصدر يف تقبل املالحظات واالنتقادات اليت يبديها أعضاء اللجنة املوقرة العتقادي الراسخ أا ستثري 

 .هذا البحث وتسد ثغراته
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-1942(قبل اخلوض يف معاجلة صلب موضوع العالقات الفرنسية األمريكية واملسألة اجلزائرية       
حديث عن اجلذور التارخيية للعالقات الفرنسية األمريكية ،من املفيد ختصيص مدخل لل)1962

والعوامل املتحكمة فيها،فتتبع جذور هذه العالقات من شأنه تفسري طبيعة العالقات الفرنسية 
  .األمريكية يف الفرتة اليت يشملها موضوع البحث ويف الوقت الراهن أيضا

ضد االستعمار االجنليزي يف القرن الثامن  إن املساندة الفرنسية للثورة األمريكية ودعمها هلا   
عشر،قد أسس لصداقة تارخيية متينة بني الشعبني الفرنسي واألمريكي،استمدت جذورها ومقوماا 
من الرتاث الروماين اإلغريقي واملسيحي املشرتك،والشك أن هذه الصداقة التارخيية انعكست إجيابا 

غم أا شهدت بعض حاالت الفتور وتوتر يف القرن على مستقبل العالقات الفرنسية األمريكية،ر 
التاسع عشر بسبب سياسة العزلة املنتهجة من قبل أمريكا حينذاك،لكنها سرعان ما عادت إىل 
الواجهة بعد خروجها من العزلة يف القرن العشرين،ويعود الفضل للواليات املتحدة األمريكية يف إنقاذ 

كادت أن تعصف بأركاا أثناء احلرب العاملية األوىل دولة فرنسا العريقة من أزمة حقيقية  
  .أيضا من خمالب الشيوعية العاملية بعد احلرب الثانية اوالثانية،وختليصه

ضمن تقاطع هذه العالقات وتوافقها حاولت معرفة موقع اجلزائر يف العالقات الفرنسية األمريكية     
ميكن مالحظة أن كل من فرنسا واجلزائر معا يعود هلما  قبل احلرب العاملية الثانية،ومنذ الوهلة األوىل

الفضل يف دعم دولة أمريكا الفتية يف القرن الثامن عشر واالعرتاف ا ومحاية مصاحلها التجارية اليت 
بدأت يف الظهور يف غرب املتوسط،غري أننا سرعان ما نالحظ أن الدولة الفتية اختارت امليل إىل 

،وباركت احتالل فرنسا للجزائر،اليت كان 1815ف األوريب ضد اجلزائر عام فرنسا وشاركت يف التحال
هلا مطلق احلرية التصرف مبصري اجلزائر ومستقبلها،ورغم تعلق اجلزائريني كغريهم من شعوب العامل 
مببادئ ويلسون الداعية إىل حق الشعوب يف تقرير مصريها إال أن ويلسون وأمريكا مل يكن مبقدورهم 

ح طموحات الدول االستعمارية يف املستعمرات هذا ما سنحاول التطرق إليه يف هذا حينذاك كب
  .املدخل

  
  
  
  
  



     :الجذور التاريخية للعالقات الفرنسية األمريكية -1 
يعود تاريخ العالقات الفرنسية األمريكية إىل الفرتة اليت سبقت االستقالل عندما كانت أمريكا     

فرتة اليت مسحت ألمريكا باالحتكاك بعامل البحر األبيض املتوسط من مستعمرة إجنليزية،و هي ال
خالل تعامالا التجارية خصوصا مع فرنسا  مث اجلزائر، ففرنسا هي اليت فتحت أعني أمريكا على 

،ومنذ إعالن االستقالل 1البحر األبيض املتوسط عندما كانت تقدم الدعم و املساندة للثورة األمريكية
املتحدة األمريكية جاهدة إىل احلصول على اعرتاف الدول األوربية باستقالهلا،وحتقيق  سعت الواليات

دعم سياسي دويل هلا فأرسلت ممثليها إىل عواصم أوربا الغربية لعقد معاهدات صداقة وجتارة 
،وهذا االعرتاف كان 1776معها،وكانت فرنسا من أوائل الدول األوربية اليت اعرتفت باستقالهلا عام 

   .1778،والثانية عام 1776كاية يف بريطانيا وتبعه عقد معاهدتني بني البلدين األول سنة ن
كان حلركة االستنارة تأثريها أيضا على الشعب األمريكي،ولعل أفكار لوك وروسو و مونتسكيو     

لذا تبدو إىل حد كبري السند اإليديولوجي والفلسفي لكثري من مبادئ وثيقة االستقالل األمريكية ،
فاملتتبع لتاريخ العالقات الفرنسية األمريكية ،لعبت فرنسا دورا بارزا يف حرب االستقالل األمريكية

خالل املرحلة األخرية من القرن الثامن عشر ،يالحظ أن فرنسا كانت تراقب باهتمام تطور األحداث 
لرتا تواجه احلروب يف يف املستعمرات األمريكية إذ كان من مصلحتها أن ترى غرميتها التقليدية إجن

العامل اجلديد،كما أا كانت تنتظر الفرصة املناسبة لتثأر من هزميتها يف حروب السبع السنوات اليت 
  .أفقدا إمرباطوريتها األوىل

على السلطة يف )conte de vergenes(فرنسا الكونت دي فرجني ةوبعد استيالء وزير خارجي 
إذ أن املناقشات اليت 1774فرنسا بالثورة يف أمريكا،وكان ذلك عام  مجملس الوزراء الفرنسي عاد اهتما

دارت عندئذ يف املؤمتر العام أصبحت موضع االهتمام الشديد،ومبجرد أن بدأت االحتكاكات الدامية 
يستكشفون إمكانيات  ن،حىت بدأ الفرنسيو 1775بني االجنليز واملستوطنني األمريكان يف ابريل عام 

اليت 1763لتخلص من شروط معاهدة باريس لثورة األمريكية على زيادة االشتعاالعمل ملساعدة ال
أفضت إىل سيطرة بريطانيا على النصف الشمايل للقارة األمريكية،لذا جند اخلارجية الفرنسية تكثف 

                                                 
على مستعمراا بطلب مشاركتها  1768كان هلذه الثورة أسباب عديدة و السبب املعلوم أكثر من غريه هو إصرار احلكومة الربيطانية انطالقا من  - 1

حاولت احلكومة الربيطانية بلوغ ذلك بوضعها الفرنسيني و األسبان و اهلنود و  اليت تتناسب مع النفقات اليت اقتضاها دفاعها اخلاص ضد هجوم املالية
 نور الدين)تر(،ماتيو أندرسون، تاريخ أوروبا القرن الثامن عشر: للمزيد من التفصيل أنظر. موضع التنفيذ بعض القوانني امدة منذ سنوات

،مؤسسة سجل 2ليسي،الثورة األمريكية دوافعها ومغزاها،تر،سامي ناشد،جدان :وانظرايضا.345،ص1977،ر،دار الفك1حاطوم،ط
  .ومابعدها146ص،1966العرب،القاهرة،



من نشاطاا يف حتضري االتصاالت السرية املتواصلة مع بعض رجال الثورة األمريكية مقدمة هلم 
املعنوية و املادية كلما كان املناخ مناسبا لذلك،وكثريا ما أرسلت هلم شحنات من املساعدات 

،ونسجل يف هذا اإلطار الدور الذي لعبته 1األسلحة و الذخرية بعيدا عن أعني األسطول اإلجنليزي
اليت استخدمت كواجهة مظهرها املشروعات التجارية وخمبئها شراء  "herttales"هورتاليتزشركة 
  .2للمستوطنني االمريكني األسلحة
أما على املستوى الشعيب فكان محاس األحرار الفرنسيني ال يوصف حيث اعتربوا أن الثورة      

األمريكية هي انتصار ملثلهم و مبادئهم يف احلرية و العدالة و املساواة،ومنذ بداية الثورة التحق الكثري 
،وجند من بني  ا الثورة األمريكية خبدمام احلربيةمن املتطوعني الفرنسيني إىل العامل اجلديد ليدعمو 

الذي كان حينها ضابط يف اجليش الفرنسي التحق  القائد الشهير الفايتهؤالء على سبيل املثال 
جبيش جورج واشنطن برتبة جنرال و خدم القضية األمريكية بإخالص،امللفت لالنتباه أن املساعدة 

بقيت حمددة و غري معلنة ذلك أن حكومة باريس مل ترى  1777الفرنسية للثورة األمريكية حىت سنة 
من الضروري أن تتخذ موقف صريح من إجنلرتا قبل التأكد من استمرار األمريكان يف ثورم و من 

  .قدرم على الصمود
وصمودهم أمام القوات  1777إن االنتصارات اليت حققتها الثورة األمريكية خالل سنة   

ة يف العدد و العتاد جعل فرنسا تتخذ موقفا صرحيا ومؤيدا الثورة األمريكية،و ضمن الربيطانية املتفوق
 1778هذا السياق استقبل بنيامني فرانكلني عضو الكونغرس بصورة رمسية يف البالط الفرنسي،ويف سنة 

حتالف  ةاعرتفت فرنسا رمسيا باستقالل الواليات املتحدة األمريكية وعقدت معها معاهد
تعهدت فيه الدولتان مبتابعة احلرب إىل غاية رضوخ بريطانيا و قبوهلا توقيع الصلح و  1778فيفري6يف

بالتايل أصبحت فرنسا يف دائرة املواجهة مع بريطانيا،ونتج عن هذا املوقف أن زادت إمداداا للثورة 
أما  األمريكية حيث أمدت الكونغرس بقرض كبري تبعته قروض أخرى هذا عن املساعدات املالية،

املساعدات العسكرية نسجل إحبار األسطول الفرنسي إىل السواحل األمريكية حامال معه حوايل ستة 
،كان عليه جون آدامز،وخالل مرحلة حكم .)Rochambeau الضابط روشامبو(آالف جندي بقيادة 

مع  أن يعاجل مشكل تدهور العالقات الفرنسية األمريكية بسبب توقيع الواليات املتحدة معاهدة
اإلجنليز،وأرسل جون آدامز وفدا إىل العاصمة باريس يف حماولة إلعادة العالقات من جديد بني 
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البلدين إال أن مندوبيه استقبلوا بنوع من االستهزاء و هذا ما أدى إىل توتر العالقات بني فرنسا و 
و كان النصر فيها  الواليات املتحدة األمريكية إىل حد وقوع عدة معارك حبرية بني أسطويل البلدين

  1.للواليات املتحدة األمريكية
حىت كادت أن تصبح شاملة،غري أن حكمة 1798استمرت احلرب بني البلدين خالل سنة   

الرئيس آدامز و متسكه بالسلم حاال دون وقوع هذه احلرب،عند انتقال احلكم يف فرنسا إىل أيدي 
إىل باريس لقي كل ترحيب من نابليون مما أدى نابليون بونابرت أرسل الرئيس األمريكي وزيرا جديد 

لكن يف نفس الوقت أصبح األمريكان يتوجسون خوفا من مطامع نابليون ،إىل زوال خطر احلرب
التوسعية خصوصا عندما أرغم ملك إسبانيا على أن يعيد لفرنسا كل األراضي املعروفة باسم مستعمرة 

  .الويزيان
ات املتحدة األمريكية على أساس أا رغبة نابليون يف إقامة أثار هذا العمل خماوف الوالي      

إمرباطورية فرنسية يف غرب الواليات املتحدة األمريكية،وهذا ديدا لسالمة أراضيها و تفاديا هلذا 
اخلطر قرر جفرسون التحرك بسرعة مستعمال كل الوسائل املتاحة حىت و إن استدعى األمر املواجهة 

إىل جانب اإلجنليز،إن رغبة نابليون يف حتقيق انتصار على اإلجنليز جعلته يف العسكرية مع فرنسا 
 1803حاجة كبرية للمال وكانت الفرصة مواتية لذلك عندما وفد عليه مبعوثو الرئيس جفرسون سنة 

  .2الذين مل جيدوا صعوبة كبرية يف االتفاق معه لشراء مستعمرة لويزيانا مقابل مخسة عشر مليون دوالر
أن الواليات ،1805ما ميكن مالحظته خالل فرتة حكم الرئيس توماس جفرسون اليت بدأت عام      

املتحدة األمريكية واجهت مشكلة كبرية يف عالقاا اخلارجية مع أوربا،وهذا نتيجة انعكاسات الصراع 
رى،وكانت الذي عرفته أوروبا خالل تلك الفرتة بني فرنسا من جهة و إجنلرتا و حلفائها من جهة أخ

النتيجة أن فرضت كل من الدولتني احلصار على شواطئ األخرى ومل يعد بإمكان السفن األمريكية 
محل البضائع و السلع إىل املوانئ الفرنسية التابعة هلا،مث أصدرت فرنسا قرارا مبصادرة كل السفن اليت 

جة لذلك شلت جتارة أمريكا تقبل تفتيش األسطول الربيطاين هلا أو تدخل الشواطئ اإلجنليزية،و نتي
  . مع املنطقة الواسعة اليت كانت خاضعة لفرنسا يف أوروبا

كانت العالقات األمريكية اإلجنليزية متدهورة،فاإلجنليز واصلوا   جيمس ماديسونخالل فرتة حكم   
التعرض للسفن األمريكية يف عرض البحر و عرقلوا التجارة األمريكية مع فرنسا،وذكر الرئيس 
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حادثة تعرض فيها اإلجنليز للسفن  6057ريكي يف تقرير قدمه إىل الكونغرس أنه مت تسجيل حوايل األم
التحالف (وقعت الدول الكربى روسيا و بروسيا و فرنسا معاهدة  1815األمريكية،وخالل سنة 

رة ،الذي أخذ على عاتقه مهمة محاية احلكام الشرعيني يف أوروبا من الثورات و األنظمة احل)املقدس
،بأن تتصرف الواليات املتحدة 1يف هذا الظرف اجلديد اقتنع الرئيس األمريكي اجلديد جيمس مونرو

لوحدها انطالقا من سياسة العزلة و عدم التدخل يف الشؤون األوروبية اليت سار عليها أسالفه،ونتيجة 
ه جتاه أوروبا و سياست 1823ديسمرب  2 لذلك عرض يف الرسالة السنوية اليت وجهها  الكونغرس يف

  :و أبرز نقاط هذا املبدأ) مبدأ مونرو(أمريكا الالتينية و اليت أطلق عليها منذ ذلك الوقت 
إن قاريت أمريكا مبا تتمتعان به و حتافظان عليه من حرية و استقالل أصبحتا غري خاضعتني  -

 .الستعمار أي دولة أوروبية يف املستقبل
ملتحالفة خيتلف متاما عن نظام أمريكا و جيب أن تعترب أي حماولة إن النظام السياسي للدول ا        

من جانب تلك الدول لفرض نظامها على أي جزء من هذا اجلزء من الكرة األرضية خطرا على 
سالمتنا و أمننا مل نساهم بتاتا يف احلروب اليت نشبت بني الدول األوروبية ألمور خاصة ا،كما أنه 

  . نا أن نفعل ذلكليس مما يتفق مع سياست
هذا  أما خالل القرن التاسع عشر فقد متيزت العالقات الفرنسية األمريكية بتوتر شديد،و

و احلرب ) 1848-1846(رب املكسيك حب طيلة النصف الثاين من القرن التاسع عشر نشغاهلاا بسبب
و اهتمامه مل اجلديد ا لتدخل مجاعي يف العاحماولة نابليون الثالث دفع أوروبو ،)1865-1861(األهلية 

كان رد و ،يف املكسيك اإلمبراطور مكسيميليانبتثبيت دعائم عرش صديقه  1863الشديد منذ عام 
حيث اهتمت بقضية ة بعد انتهائها من احلرب األهلية،عليه مباشر  فعل الواليات املتحدة األمريكية

حتت  مة إمرباطورية موالية لفرنساإقا يفاليت حاول من خالهلا البدء  تدخل نابليون الثالث يف املكسيك
 يكن االنسحاب ملجيشها إىل حدود املكسيك و طلبت من فرنسا  إليهفأرسلت عرش ماكسيميليان،

خاصة بعد رفضهم لتدخل الفرنسيني يف و  أمام نابليون الثالث سوى االنصياع ملطالب األمريكيني
وجهة نظرها مينع الدول  راريكية و انتصانتهت هذه املسألة بانتصار الواليات املتحدة األم،و بالدهم

                                                 
بوالية ) westmoreland(هو خامس رؤساء الواليات املتحدة األمريكية، ولد يف مقاطعة ويستمورالند  James monrœ: جيمس مونرو - 1
= و قد ارتبط امسه ) 1825-1817(باريس، قبل أن ينتخب رئيسا للواليات املتحدة توىل خمتلف املهام و منها سفارته يف ) 1831-1758(.ينيافرج

و اليت تستبعد كل تدخل أورويب يف شؤون القارة  1793يف السياسة اخلارجية األمريكية خصوصا بالنظرية املعروفة حتت اسم نظرية مونرو اليت أعلنها سنة 
  .بيةاألمريكية و التدخل األمريكي يف الشؤون األورو 



على أيدي معارضيه  اعدمسقط اإلمرباطور مكسيميليان و ،و األوروبية يف التدخل يف شؤون أمريكا
1867املكسيكيني عام 

 .  
مع بداية القرن العشرين  - يالحظ أن الواليات املتحدة األمريكية منذ ختليها عن مبدأ العزلة     

لعبت دورا بارزا يف  حيث، 1906رات الدولية ومن بينها مؤمتر اجلزيرة عام بدأت تشارك  يف املؤمت
،بشأن األزمة املراكشية يضاف إىل ذلك 1الفرنسية واألملانية تالبحث عن خمرج لتوفيق بني األطروحا

بعد  1917دخول الواليات املتحدة األمريكية احلرب العاملية األوىل،إىل جانب فرنسا واحللفاء سنة 
روسيا منه،حيث سامهت أمريكا يف قلب موازين احلرب إىل صاحل احللفاء وكان دور الرئيس  باانسح

ويلسون فعاال يف هذا اال ويف إاء احلرب لصاحل احللفاء والرتويج ملبدأ حق الشعوب يف حق تقرير 
  .2مصريها

صار االستعمار غري أننا نالحظ أن مبادئ ويلسون وجدت معارضة شديدة من طرف احللفاء وأن   
وخصوصا مبدأ حق تقرير املصري من زعماء الدول االستعمارية مثل بريطانيا وفرنسا ومن بينهم جوج  
كليمنصو الفرنسي ولويد جورج االجنليزي،بل إن فرنسا وبريطانيا قامت بتوظيف مبدأ تقرير املصري 

ذ العثماين فقط،هذا ما الذي نادى به ويلسون وحصره على شعوب البلقان اليت كانت خاضعة للنفو 
جعل جمهودات ويلسون من اجل إقامة سلم عاملي تذهب أدراج الرياح خصوصا بعد عودة الواليات 

  . املتحدة األمريكية إىل انتهاج سياسة العزلة وفشل عصبة األمم يف احلفاظ وحتقيق السلم العاملي
األمريكية من جديد إىل تبين خيار العزلة انتهاء احلرب العاملية األوىل عادت الواليات املتحدة  وبعد   

يف سياستها اخلارجية،بعد خيبة األمل والالمباالة اليت تلت معاهدة الصلح اليت مل تكن مقبولة عند 
الشعب األمريكي،فالرئيس ويلسون الذي ذهب إىل مؤمتر الصلح بباريس ذهب بدون أي مصاحل 

خنرط معه يف حربه املثالية قد ختلى عنه أثناء ألمريكا ونتيجة لذلك فان الشعب األمريكي الذي ا
القرن املاضي  تعشرينيا لاالنتخابات الرئاسية بعد اية احلرب،أما العالقات األمريكية الفرنسية خال

فقد متيزت باالختالف حول العديد من القضايا،أبرزها مشكلة ديون احلرب املرتتبة على فرنسا حيث 
ديوا األصلية وعدم ربط هذه الديون باملشكل األملاين،حيث  اشرتطت واشنطن عليها أن تدفع 

حتارب من اجل قضية مشرتكة،فعلى خالف االجنليز الذين اتفقوا  تكانت فرنسا تتحجج بأا كان
على حتديد معامل ورزنامة للتسديد،فان الفرنسيني قد  1923مع الواليات املتحدة األمريكية منذ  عام 
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،ليحصلوا يف اية املطاف على شروط أكثر امتيازا عن 1926ىل غاية عام متاطلوا يف احملادثات إ
                                                  1 سنوات أخرى قبل التوقيع على العقد املربم ثنظرائهم االجنليز وانتظارهم ملدة ثال

يف عام  هاألمثلة على ذلك نذكر ان هي ميزة املرحلة ومن إن عدم التفاهم املتبادل بني الطرفني      
،الذي أدى زيارة رمسية لواشنطن وقال "كليمنصو"رئيس وزراء فرنسا  هاردينغ"الرئيساستقبل 1922

إن خسارة ألمانيا هي بمثابة النكبة العظمى في :(...هاردينغ لكليمنصو عند استقباله
ط نزع األسلحة املقرتحة من ،ونتيجة لذلك نالحظ خالل هذه الفرتة كذلك فشل خمط...)التاريخ

قبل الواليات املتحدة األمريكية،بسبب معارضة فرنسا ونسجل أن الواليات املتحدة كانت من اشد 
،من اجل إجبار أملانيا على دفع مستحقات "الريهر"املعارضني لفرنسا عندما قامت هذه األخرية بغزو 

دة خمطط عرف اقرتحت الواليات املتح1929و1924خسائر احلرب،خالل سنوات
ينصان على ختفيض مستحقات خسائر احلرب املفروضة على أملانيا هذا املخطط ،"ينوغ"و"دوايس"بـ

  .2مل ترضى به فرنسا إال وهي مرغمة
يف حماولة الدول األوربية   تالسمة األخرى اليت ميزت العالقات الفرنسية األمريكية متثل      
جهة أخرى العمل  نثر يف شؤون القارة األوربية من جهة ومأك االواليات املتحدة، وتوريطه باستقطا

على احلد من التأثري األمريكي على جمريات األحداث فميثاق املصاحلة العامة،والذي كان يف األصل 
خاصة أو باألحرى حتالف بني  طمقرتح فرنسي موجه لواشنطن دون سواها،قصد إثبات وجود رواب

يع عن طبيعته يف نظر الفرنسيني حينما أقدم كاتب الدولة البلدين،إال أن هذا امليثاق قد م
األمريكية،على إعادة صياغة امليثاق وفق النظرة األمريكية وحتويله إىل اتفاق عام مفتوح جلميع الدول 

  .3األوربية

العالقات الفرنسية  ىمع مطلع ثالثينات القرن املاضي بقي مشكل الديون يطغى عل       
رفضت غرفة الربملان الفرنسي دفع الديون املتبقية بالرغم من صغر  1932ر ديسمرب األمريكية،ففي شه

حجمها،هذا التصرف بالنسبة ألمريكا كان دليل على وجود نية من طرف الفرنسيني ترفض تسديد 
يف شكل قرار مسي قرار جونسون،والذي  1934الديون املتبقية يف ذمتها،جاء الرد األمريكي عام 

تقدمي قروض جديدة للبلدان اليت مل تسدد مجيع مستحقات ديوا السابقة،يضاف إىل يقضي مبنع   

                                                 
-  Irwin.M.wall,l influence américaine sur la politique française1945 1954,traduit par Philipe Etienne  
raviart,balland,1989, p24       -                                                                                                                                   1 

 - IBID,p24.                                                                                                                                                          -2  
-  IBID,p24   -                                                                                                                                                             . 3  



ذلك املصادقة على التزام احلياد يف ظل الصراع املتنامي يف أوروبا بني القوى الدميقراطية واملد الفاشي 
  .ورغبة أمريكا يف مصاحلة أملانيا

احلربني،مسح لإلدارة األمريكية من الوقوف  بني أن توتر العالقات الفرنسية األمريكية خالل فرتة ما   
على مدى ضعف املؤسسات الفرنسية خاصة داخل أجهزة املؤسسة العسكرية ،اليت أصبحت غري 

أصبحت 1940قادرة على مواجهة ديدات القوى الشمولية،ففي نظر واشنطن أن فرنسا بعد اهلزمية 
احد ممثلي اإلدارة األمريكية يف " روبرت ميرفي"،سيأمام ثورة وطنية قد تؤدي إىل تغيري النظام الفرن

فرنسا،كان يرى أن اجلبهة الشعبية وليون بلوم هم املتسببون يف حالة الضعف اليت أصابت اجليش 
،ففي الرسالة اليت وجهها الرئيس روزفلت إىل اجلمهورية الثالثة رأى انه من 1940الفرنسي عام 

لسياسي،وان متلك هيئة تنفيذية قوية ومستقرة وان حتدد عدد نظامها ا" أمركت" الضروري على فرنسا
األحزاب السياسية،وكان روزفلت يتمىن أن يكون املاريشال بيتان الوسيلة واألداة هلذا التغيري،نالحظ 
  .1هذا يف خطابات املودة والتفاهم املتبادلة بني الواليات املتحدة األمريكية وحكومة فيشي عند قيامها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :العالمية الثانية الجزائر في السياسة األمريكية قبل الحرب موقع - 2 

دأب اخلطاب السياسي اجلزائري عند ذكر جذور العالقات اجلزائرية األمريكية التأكيد 
والتمسك برتديد أن اجلزائر كانت من بني  أوىل الدول اليت أعلنت اعرتافها باستقالل الواليات 

                                                 
- Irwin.M.wall, l influence américaine…,op.cit, p35.                                                                                                                    
                                                                                                                                                                          -1  



طاب تناسى يف الوقت نفسه أن اخل ،غري أن هذا1795ن وقعت معها معاهدة املتحدة األمريكية بعد أ
هذه الدولة الفتية القريبة إيديولوجيا وعقائديا من الغرب األوريب،كانت من بني أهم الدول املسيحية 
إحلاحا يف الدعوة للقضاء ووضع حد لنشاط األسطول اجلزائري يف املتوسط و احمليط األطلسي،ويف 

ترمجة ونذكر هنا على سبيل املثال جمهودات كل من  د أن الكتابات التارخيية اجلزائرية تأليفا واملقابل جن
،اليت نبهت عند تناوهلا ملوضوع العالقات 1واملرحوم األستاذ إمساعيل العريب الدكتور ابوالقاسم سعد اهللا

، فالواليات املتحدة اجلزائرية األمريكية حقيقة املوقف األمريكي من االحتالل الفرنسي للجزائر
األمريكية حسب هذه األدبيات قد اتضح موقفها العدواين من اجلزائر قبل احتالهلا من طرف 
فرنسا،حيث دعت بشكل جدي ملناقشة املسألة اجلزائرية وتكوين حلف أوريب ضد اجلزائر قبل انعقاد 

  .1815مؤمتر فينا 
   2األوربية املسيحية ملواجهة اجلزائروجندها حتتل مكانة اسبانيا وتعوضها يف قيادة األمم 

واألكثر من ذلك ميكن القول أن الواليات املتحدة األمريكية كانت السباقة يف إضعاف القوة البحرية ،
" القضاء على 1812يف عام  ديكاتوراجلزائرية،بعد أن استطاع األسطول األمريكي بقيادة ستيفان 

والذي انضمت  1815وريب ضد اجلزائر اثناء مؤمتر فينا وكان هذا عشية التحالف األ،"الرايس حميدو
إليه أمريكا بصورة غري مباشرة،عندما استغلت ضعف األسطول اجلزائري وفرضت على اجلزائر 

،يقرتح يف مذكراته "وليام شالر"،وقبل احتالل فرنسا للجزائر جند قنصلها باجلزائر1816و1815معاهديت 
إحدى الدول األوربية كاشفا نقاط الضعف والقوة يف املنظومة على ضرورة احتالل اجلزائر من طرف 

  . الدفاعية اجلزائرية
إجراء اتصاالت باألمريكان من خالل  لحاو  األمير عبد القادرأما بعد االحتالل فان 
له مبدينة  لكممث" جرافيين"،مث تعيني قنصلها باجلزائر"جيمس ليب"مراسلة قنصلها بطنجة السيد 

بالقنصل األمريكي يف مدينة طنجة هي أوىل احملاوالت اليت قام   ل  األمري عبد القادراجلزائر،ان اتصا

                                                 
  :،يف هذا اال نذكرمن كتابات ابوالقاسم سعد اهللا - 1

العالقات اجلزائرية -وكذلك ؛. 25-6، ص1964، 16، 15، داملعرفة اجلزائرية، العد ة، جمل"الدبلوماسية اجلزائرية األمريكية قبل االحتالل -    
  .225-203ص .1978،ش،و،ن،ت،اجلزائر 1أحباث وأراء يف تاريخ اجلزائر احلديث،ج -،)"1830-1776( األمريكية

  :أما جمهودات املرحوم األستاذ إمساعيل العريب فتمثلت يف ترمجته ملؤلفني اثنني    
    ،1978، ش و ن ت اجلزائر ) 1816 -1776(العالقات الدبلوماسية بني دول املغرب و الواليات املتحدة :راي ويل أرين -:األول لصاحبه  

  نشره يف،)1883-1778(دول املغرب مريكية و املفاوضات الدبلوماسية بني ضباط البحرية األ -ليف الثاين املرتجم وهو  لتشارلز اوسكار بوالن،والتأ
  . 1990كتابه، فصول يف العالقات الدولية، م و ك، اجلزائر ،

  .1982،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،)1792-1492(أمحد توفيق املدين،حرب الثالثة مئة سنة بني اجلزائر واسبانيا، -  2



ا األمري عبد القادر لربط اتصاالت خارجية قصد كسب الدعم و املساندة يف جهاده ضد 
الفرنسيني،حيث عرض عليهم متليكهم أحد املراسي اجلزائرية مقابل احلصول على الدعم و املساندة ، 

،مع اختالف 1شابه للعرض الربيطاين الذي كان األمري قد تقدم به إىل بريطانيا من قبلالعرض م
بسيط ففي مقابل املعاهدة عرض عبد القادر على األمريكان أن ميتلكوا مرسى جزائريا باإلضافة إىل 

  .  2متوينه من داخل البالد،بينما مل يعرض على االجنليز سوى املتاجرة يف احد املراسي
لعل األمر الذي شجع األمري عبد القادر على االتصال باألمريكان هو إطالعه على توتر و     

حيث كان األمير عبد القادر يتابع باهتمام :(...العالقات الفرنسية األمريكية خالل هذه الفرتة
تطورات الموقف الدولي و ال سيما ما يتصل بالجزائر بواسطة الصحف األوروبية التي كان 

ومن خالل مراسلة القنصل األمريكي يتضح انه كان على اطالع على ،3...)ه ليون روشيترجمها ل
وضع العالقات الفرنسية األمريكية،وان األمري أراد توظيف تأزم العالقات الفرنسية األمريكية 

يكن على دراية مبا وقع من تطورات دبلوماسية بني أمريكا و فرنسا،فمن  لصاحله،لكن يبدو انه مل
،كانت 1836ظ أن توقيت املراسلة اليت بعثها ا األمري إىل القنصل األمريكي يف شهر أبريل سوء احل

متزامنة مع عودت اهلدوء للعالقات الفرنسية األمريكية وبالتايل فإنه من املنطقي أن يكون الرد 
 عبد القادر األمريكي على الرسالة سلبيا،لو أن األزمة الفرنسية األمريكية استمرت لكان لعرض األمري

انه :(..له أمهية اكرب بالنسبة لألمريكيني،وقد قال القنصل األمريكي بان رسالة عبد القادر قد أظهرت
  .4....)لوكان سوء تفاهمنا مع فرنسا قد انتهى إلى نزاع ال وجدنا أصدقاء لنا في الجزائر

فقد عرب عنه بصراحة  أما خبصوص املوقف األمريكي من وضع اجلزائر حتت االستعمار الفرنسي    
باملهمة الفرنسية احلضارية خالل عهدته الرئاسية عند إشادته  تيودور روزفلتالرئيس األمريكي 

ختليص أمريكا و أوروبا من الضريبة اليت كانت مفروضة ء فرنسا على القرصنة اجلزائرية،و باجلزائر و قضا
  .6حسب ما ذكره جول كامبون سفري فرنسا يف واشنطن5عليها

                                                 
. 53 – 44ص  ،1985اجلزائر،،ج.م.د)1871- 1816(،حبوث ووثائق يف التاريخ املغريب ،اجلزائر،تونس،ليبياعبد اجلليل التميمي -1  
27ص1978، ش و ن ت، اجلزائر 2جأراء يف تاريخ اجلزائر،و أحباث ،أبو القاسم سعد اهللا -  2  
مهمة ليون روش، يف املغرب و حماولته اإليقاع بني السلطان عبد الرمحان و األمري عبد القادر "مناصرية يوسف، : راجع حول نشاط ليون روش - 3
  .37-25ص ) املركز الوطين للدراسات التارخيية اجلزائري(عدد خاص  –ة التاريخ ، جمل)"1847- 1845(
  4 .29،ص،،املرجع السابق2جأراء يف تاريخ اجلزائر،و أحباث ،،أبو القاسم سعد اهللا -

.142، ص 05جلزائر العدد أبو القاسم سعد اهللا، نظرة األمريكيني للتاريخ اجلزائري، جملة الدراسات التارخيية، معهد التاريخ جامعة ا  -   5  
  6 1897-1891أصبح جول كامبون حاكما عاما على اجلزائر خالل الفرتة   -



بعد ختليها عن مبدأ - مع أواخر القرن التاسع عشر يالحظ أن الواليات املتحدة األمريكية،   
لعبت دورا بارز  حيث 1906،بدأت تشارك  يف املؤمترات الدولية ومن بينها مؤمتر اجلزيرة عام -العزلة

،فإذا حاولنا  1األزمة املراكشية نالفرنسية واألملانية بشأ تيف البحث عن خمرج لتوفيق بني األطروحا
تتبع االهتمام األمريكي باجلزائر خالل هذه املرحلة،سنجده يكاد يكون  منعدما فاالستثمارات 
األمريكية كانت حمدودة،فهي وان وجدت فإا مقتصرة على بعض الشركات املختصة يف التصدير و 

القات أمريكا باجلزائر قد ،فع) la standard oïl(االسترياد وتوزيع البرتول املعروفة باسم ستندار أويل
 2حيث غادرها عددا من قناصل الدول األجنبية بصفة ائية 1830تغري وضعها متاما بعد سنة

  .  يف السابق توأصبحت أمريكا ال تويل اهتمام للجزائر كما كان
صورة  أما بعد احلرب العاملية األوىل فان الواليات املتحدة األمريكية بدأت حتتك ذه املنطقة يف    

نشاط اقتصادي وثقايف جد متواضع ونتيجة إعالن الرئيس األمريكي ولسون عن مبادئه املشهورة 
وأمهها حق الشعوب يف تقرير مصريها،تعلقت أمال الشعوب العربية بالواليات املتحدة األمريكية  

أت بريطانيا كنصرية للشعوب الضعيفة املتطلعة إىل احلرية واالستقالل،وما أن انتهت احلرب إال وبد
طبقا ألهوائهم وأطماعهم وبدأت مبادئ ولسون  اوفرنسا يف تقسيم خريطة العامل من جديد فيما بينه

،ورغم حتمس ولسون إلنشاء عصبة األمم إال أن الواليات 3املثالية تصطدم بالواقع االستعماري
مستقبل العامل  تشارك فيها،وأثرت سياسة العزلة من جديد بعد أن أمنت املتحدة األمريكية مل

  .تاركة اال لربيطاين وفرنسا حرية التصرف يف اال الدويل يالدميقراط
هلذا ميكن القول أن التواجد األمريكي يف املنطقة العربية بشكل عام ويف اجلزائر بشكل خاص،مل  

ة العاملية انسحاب الواليات املتحدة من مسرح السياس كان،الثانيةيكن ذا أمهية قبل احلرب العاملية 
بداية فرتة جديدة من ،وتوقيع معاهدات الصلح األممعصبة  إىلبعد قرار الكونغرس بعدم االنضمام 

  :متيزت مبظهرين األمريكيةالعالقات 
  :ماــأوله 

 أجزاءهيف تقاسم الوطن العريب،فوقعت  األوربيةالواليات املتحدة ظهرها ملطامع الدول  أدارت     
 أقدام تسخوتر ،األوريبخمتلفة من االحتالل  أشكالحتت  يرة العربية وغربيهاعدا وسط اجلز  األسيوية

                                                 
Hassine Raouf Hamza, Les États-Unis et la question  tunisienne, 1939-1943 dans i.s.h.m.n,Tunisie,1989,p215. - 1  

78ص،،1975،جويلية 15،16فريقية يف العصر احلديث، الة التارخيية املغربية العدد هيفاء معلوف اإلمام، العالقات األمريكية الشمال اإل - 2  
اب، حممد حممود السروجي،سياسة الواليات املتحدة األمريكية اخلارجية منذ االستقالل واىل غاية منتصف القرن العشرين،مركز اإلسكندرية للكت -  3

       .289،ص،2005مصر،



وتطابقت هذه  اليت احتلت قبل احلرب،اإلفريقيةاالحتالل االيطايل والفرنسي واالسباين على أجزائه 
،واعرتفت لفرنسا 1ت السياسة اخلارجيةمسؤوليايف عدم التورط يف ،العام األمريكيالسياسة مع اخلط 

رتا بالتفوق السياسي يف املنطقة العربية طاملا ضمنت هاتان الدولتان مصاحل األفراد والشركات وانكل
األمريكية،وكانت مجيع القضايا اليت تقتضي تدخال خارجيا لصاحل املصاحل األمريكية حتل مع الدول 

  . األوربية
  :هماــثاني
فرتة ما بني احلربني موقف سلبيا،  وقفت الواليات املتحدة من قضايا الوطن العريب السياسية يف 

  هذه الفرتة اليت أعقبت احلرب تالثقافية واالقتصادية،وكان:برعاية األنشطة الغري السياسية تواكتف
خيبة األمل الناجتة عن أثار احلرب،وشهدت انتشار موجة العداء ضد القوى االمربيالية ورغم أن 

طة يف الذهن العريب مببادئ تقرير املصري ومعاداة الواليات املتحدة األمريكية،كانت ال تزال مرتب
  .2االستعمار فقد احتفظت بدور املراقب يف األحداث السياسية العربية

كانت العالقات الدبلوماسية للواليات املتحدة مع الوطن العريب على مستوى حمدود وتفاوتت من     
واستمر وجود 1922ت درجة متثيلها عام منطقة إىل أخرى طبقا ألمهية املصاحل األمريكية،ففي مصر رفع

  .3 1936عضو أمريكي يف احملاكم املختلطة من مظاهر نظام االمتيازات الذي الغي عام
يف منطقة املغرب العريب حيث كان االحتالل االيطايل والفرنسي واالسباين،فلم تبدي أي اهتمام  أما

صاحلها التجارية،اليت ضمنتها سلسلة من بإنشاء عالقات دبلوماسية إال يف املغرب ومن باب محاية م
،واستمرت الواليات املتحدة يف ظل احلماية الفرنسية واالسبانية،ومل 1836االتفاقيات الدولية منذ سنة 

تعرتف اإلدارة األمريكية إال باألوىل فقط يف الدفاع عن مصاحلها ومتسكت مببدأ سيادة السلطان من 
 منحها أسالفه لألمريكيني،واحتجت بعنف ضد انتهاكات اجل محاية االمتيازات األجنبية اليت

الفرنسيني هلذه االمتيازات،وحافظت على بعثة دبلوماسية يف مراكش،ويف عشرينات القرن املاضي 
وكتب بعض الصحفيني بتعاطف مع قضية  ،إىل حد ما الرأي العام األمريكي 4شدة ثورة الريف

                                                 
.25،ص،1985،بريوت،2يات املتحدة والوطن العريب يف فرتة مابني احلربني،مركز دراسات الوحدة العربية،ط خريية قامسية،الوال -  1  
.25،ص،نفسه -  2  

.26،ص،املرجع السابق، خريية قامسية -  3  
اليت  "وريا غل"، زعيم قبيلة )عبد الكرمي اخلطايب(، ورث الزعامة عن والده )1963 - 1882(حممد بن عبد الكرمي اخلطايب زعيم هذه الثورة هو  -  4

كان قد  وبذلك بدأت مرحلة جديدة من حياة حممد بن عبد الكرمي اخلطايب، بدأها بأن أكمل مانتخبته قبيلته خليفة ألبيه،،اتقطن جبال الريف املغربية
م األسبان أمام اخلطايب وتراجعهم قرر الفرنسيون بعد ازا،1921بدأه والده فجهز محلة لقتال األسبان وأشتبك معهم يف أوىل معاركه يف شهر ماي سنة 

يط اهلندي وهي مستعمرة باحمل" رينوينون"ه إىل جزيرة ت، ونف1925التدخل يف القتال ضد األمري ملصلحة األسبان ومتكنت من القضاء على ثورته سنة 
عمال جلنة طه السياسي إذ أسهم مسامهة فعالة يف أفسمحت له بذلك حيث تابع نشالب اللجوء السياسي من سلطات مصر،ط 1947يف سنة فرنسية،



 العدالة واالستقالل الذايت للريف،ومن جهة أخرى تطوع الريف،ونظمت بعثة أمريكية للمطالبة بتامني
عدد من الطيارين األمريكيني للخدمة ضد الثورة،وبعد احتجاج عصبة املرأة للسالم واحلرية األمريكية 
أوعزت وزارة اخلارجية األمريكية إىل ممثليها يف مراكش بتحذير الطيارين الن تطوعهم يتناقض مع 

      . 1ةقوانني الواليات املتحد
  

  :فترة مابين الحربينفي الجزائر خالل  العام عالوض -3

حاولت فرنسا أن ختفف من معاناة  1918بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل يف سنة    
فيفري  04رئيس الوزراء الفرنسي يف  جورج كليمنصوبإصدارها إصالحات جاء ا ،اجلزائريني

وتوسيع حقوق اجلزائريني يف انتخاب نوام يف  l’indigénatلغاء قانون األهايل إوتضمنت 1919
عطاء احلق لبعض الطبقات للحصول على اجلنسية الفرنسية شريطة التخلي إو ،االس املالية والبلدية

اليت يناهلا حق االنتخاب ال يناهلا قانون ،والفئة معرفة اللغة الفرنسيةضرورة على القانون اإلسالمي و 
،مل خالفات ويكون هلا حق شراء السالح واحلصول على بعض الوظائف يف الدولةاألهايل سوى يف امل

  .تكن هذه اإلصالحات يف الواقع سوى جمرد تلهية للشعب اجلزائري

 Mauriceموريس فيوليت أما مشروع رفضا واسعا من قبل املعمرين ت لقيرغم هذا فإا 

Violette،سياسية واإلصالحية رض فيه أفكاره الر؟عائهل ستعيش اجلز مؤلفه في  صاحبه الذي تناوله
منح اجلنسية الفرنسية إىل عدد حمدود من ،تضمن 2هذه األفكار حوهلا إىل مشروعبرؤية فرنسية،

ألف شخص،وهم محلة الشهادات العليا وبعض  25إىل  20يرتاوح عددهم ما بني  الذين اجلزائريني
هؤالء يصبحون فرنسيني يطبق عليهم القانون ،املوظفني يف إدارة االحتالل ومحلة األومسة العسكرية

اليت خيضعون فيها لقانون الشريعة شخصية كالزواج والطالق واملرياث الفرنسي باستثناء أمور األحوال ال
ردود  املشروع لقي،1936قدم هذا املشروع إىل جملس النواب الفرنسي بتاريخ ديسمرب و ،3اإلسالمية
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اجلزائري إىل الربملان الفرنسي حىت لو باع  ألم مل يقبلوا بدخول نرفضه املستوطنو حيث  أفعال متباينة
طرف تشكيالت احلركة الوطنية إضافة إىل أنه لقي احتجاج ومعارضة قوية من جنسيته ودينه وشرفه،

 خاصة فيما خيض منح اجلنسية الفرنسيةرحبوا به واعتربوه خطوة إجيابية فدعاة اإلدماج اجلزائرية،
ألنه يتناقض مع مبادئه جنم مشال إفريقيا عارضه  ويف املقابل نحهم بعض احلرياتوم،لبعض الفئات
   .االستقاللية

  

القرن   خالل الشعب اجلزائري ضد االستعمار الفرنسي خاضهااليت  املقاومة الشعبية جتربةإن   
شهد املاليني إذ است عاما سبعونبالنظر إىل أا دامت حوايل جدا، وقاسيةجتربة طويلة  تعتربالتاسع 
إضافة إىل أن القوانني االستثنائية ،1وشرد آخرون وجرد الباقون من أمالكهم وثروام اجلزائرينيمن 

لتمثيل  الفرنسية السياسة االخنراط يفإىل  ممن حتصلوا على وظائف اجلزائريني بعضبالفرنسية دفعت 
التجنيد  نقانو  نذكر القواننيتلك  ن،وموطنهم أمام احلكومة الفرنسية سواء يف اجلزائر أو يف باريس

إذا  :(.. حيث صرحوا قائلني أثار سخط أغلبية اجلزائرينيالذي ،1912اإلجباري الصادر يف سنة 
  .2)....كانت فرنسا قد أخذت منا أموالنا فلن تستطيع أن تأخذ منا أبناءنا

شعوب وحق ال  اللواالستق ةكاحلريجديدة  مفاهيم  عدة احلرب العاملية األوىل لقد أفرزت فرتة
واليت وتشكل احلركة الوطنية اجلزائرية كانت مبثابة االنطالقة لظهور املستعمرة يف تقرير مصريها،

ولكنها اختلفت يف طرق اسية اقرتبت يف مطالبها الوطنية،جتسدت يف عدة أحزاب وتيارات سي
واالجتاه  اعيون اجلزائريونسيطر عليه بعض اإلقطمن أبرزها االجتاه احملافظ الذي  وكان،ووسائل عملها

واالجتاه العريب اإلسالمي  واالجتاه الثوري بزعامة األمري خالد احلسيين مثلته النخبة اجلزائرية،و الليربايل
وأخريا ائريني،يف إطار ما عرف جبمعية العلماء املسلمني اجلز  الذي تزعمه الشيخ عبد احلميد بن باديس

          3يون واالشرتاكيون اجلزائريونالذي نادى به الشيوع االجتاه األممي

كمؤشر قوي ت الوعي الوطين  اجلزائر إرهاصاببدأت تظهر أجواء احلرب العاملية األوىل يف خضم      
حيث تصدر األمري خالد حفيد األمري عبد القادر،النشاط السياسي ذو  لبداية النضال السياسي
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 1قبل نفيه وإبعاده عن اجلزائر) 1923- 1919(لهالتوجه الوطين خالل السنوات األربع اليت أتيحت 

نضال األمري خالد كان على ثالث مستويات خمتلفة ومتكاملة داخل املؤسسات التمثيلية احمللية وعلى 
اجلبهة اإلعالمية من خالل جريدة اإلقدام،وضمن إطار مجعية األخوة اجلزائرية اليت من خالهلا متكن 

ملختلف مناطق اجلزائر قصد نشر الوعي الوطين وتثقيف اجلماهري  من إلقاء حماضرات وتنظيم زيارات
قام حيث  اجلزائرية املسألةلتدويل ومعه أيضا كانت احملاولة األوىل،،2وتوعيتها بأساليب العمل ادي

رفقة وفد من اجلزائريني بتقدمي عريضة مطالب اجلزائر إىل الرئيس األمريكي ويلسون عام 
1919

وطين مسلم  و "قامت اإلدارة االستعمارية باام األمري خالد ووصفه بـ  شاطونتيجة هلذا الن،3
املستوطنون األوروبيون الوضع الذي مر به األمري خالد استغل كما  وقامت مبضايقته الشيوعي
 4د العمل بقانون األهايلاأعالذي  1919فيفري  4فرصة لشن محلة دعائية ضده وعلى قانون ،وحركته

.  

،واليت كان 5فهي تلك الطائفة احملظوظة يف عالقتها مع اإلدارة االستعمارية اعة النخبةمج وخبصوص   
أغلب عناصرها من العائالت الكبرية ذات النفوذ و املال من جهة وذات السوابق يف خدمة الوجود 

الفكر  هأساس تكوين على تشكل التيار االندماجياألجنيب منذ بداية االحتالل من جهة أخرى،
وهلذا فقد جاءت شة أو الثقافية وكذا طريقة العمل سواء من ناحية املعيمن كل النواحي،يب الغر 

    :ىمطالب هذه النخبة يف جمملها ترتكز عل

  املساواة يف احلقوق السياسية مع الفرنسيني -

   "األندجيينا " األهايل  نإلغاء قانو  -

زائريني دون التخلي عن أحواهلم دمج اجلزائر بفرنسا مع التمثيل النيايب الكلي بالنسبة للج
   .  الشخصية اإلسالمية
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االنتخابات البلدية اليت مع  كانت االنطالقة اجلديدة للنخبة احلرب العاملية األوىل اية مع    
مجاعة النخبة مع األمري خالد يف مسألة  قد اختلفت،ل1 باجلزائر العاصمة 1919جرت يف سبتمرب 

وساط اجلزائرية وهذا ما أفقدها شعبيتها ومركزها يف األة،باجلنسية الفرنسيإدماج اجلزائريني وجتنيسهم 
عادت النخبة من جديد ودعمت بعناصر جديدة على  1923لكن مع حلول سنة منها والفرنسية،

أسست مجاعة النخبة  1927 ةيف جوان من سن،و والصيديل فرحات عباس رأسها الدكتور ابن جلول
مل أا النخبة مطالب  علىاملالحظ  و النواب المسلمين الجزائرييناتحادية " منظمة محلت اسم 
وأا جاءت كرد فعل عن ذلك التنظيم القوي املشكل ، ضوابط السياسة الفرنسيةخترج يف نطاقها عن 

1919فيفري  04من طرف رؤساء بلديات اجلزائر بعد احلرب العاملية األوىل اة قانون 
يف سنة ،و 2

من اجلمعية واحتاد النواب املسلمني اليت شهدت نوع من التفاهم والتوافق بني كل  وهي السنة 1935
قد لعبتا دورا   ما أن جريديت التقدم والوفاقك،اجلزائريني من جهة واحلزب الشيوعي من جهة أخرى

احتاد الشعب " هذا األخري الذي قام بتأسيس هما كتابات ومسامهات فرحات عباس،في توجتل كبري
  :ومن أبرز ما جاء فيه 1938يف جويلية " ي اجلزائر 

  املطالبة باملساواة وبوضع نظام اقتصادي لضمان اخلبز للجميع -

 تأسيس مجهورية جزائرية فرنسية حقيقية يف إطار حزبه اجلديد -

حىت صدر قرار حلها مني اجلزائريني يف ممارسة عملها وقد استمر نشاط احتادية املنتحبني املسل
1941يف سنة 

  .السنة اليت شهدت أيضا انسحاب فرحات عباس من هذه االحتادية وهي،3

ب انتهاء احلرب العاملية عق عناصره يف الربوز تهو األخر بدأ احلزب الشيوعي اجلزائري أما 
يف  وقد ضم،1902االحتاد الثقايف للعمال اجلزائريني سنة  منذ تأسيسمنطلقاته وجذوره تعود و األوىل،
احلزب الشيوعي  من صحف،و احتاد احلزب االشرتاكي اجلزائري" يت بـ ثالث احتاديات مسصفوفه 
هـذه األخرية م،1925لسان حال االحتاد الشيوعي اجلزائري يف سنة " الصراع الطبقي "جريدة اجلزائري 
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ليس أمامكم إال باب سالم واحد هو انخراطكم (... : 1اليت قامت بنشر نـداء إىل اجلزائريني بقوهلا
شيوعي أدخلوا إذن تحت الشعار األحمر الذي يؤدي إلى تحرير كل الشعوب في الحزب ال

م بدأ احلزب الشيوعي اجلزائري يستقل 1934يف سنة و ،...)المضطهدة والطبقات المهضومة حقوقها
  :وارتكزت مطالبه حول ما يلي احلزب الشيوعي الفرنسي  عن

طالب حبرية الصحافة واهلجرة إىل  املساواة يف احلقوق السياسية وفصل الدين عن الدولة، كما -
  اخلارج

 إلغاء الضرائب عن الفالح والعامل اجلزائري ككل -

   املطالبة حبقوق املرأة السياسية واملدنية واملساواة يف األجور مثلها مثل الرجل -

اء قلة من املناضلني باستثن ميكن القول بأن أغلب أعضاء هذا احلزب كانوا أوروبينيو   
ذلك لعدم تقبلهم للفكرة  يكن له أدىن قبول من شرائح اتمع اجلزائري،ومرد وملاجلزائريني،
اليت هي معارضة للعقيدة اإلسالمية ومما يربز تبعية احلزب الشيوعي اجلزائري للحزب الشيوعية،

نطلب من الحزب الشيوعي :(...بقوله  عمار أوزقانما صرح به أمينه العام ،الشيوعي الفرنسي
ى دليلنا ومرشدنا،إننا نقوم باستقالل داخلي للحزب عن أخيه األكبر وال نريد الفرنسي أن يبق

    .2...)استقالال تاما عنه

 1926إىل سنة جنم مشال إفريقيا، ه معيعود تاريخ ظهور فوفيما يتعلق بالتيار الوطين االستقاليل 
 واحي املادية واملعنويةللدفاع عن مصاحل مسلمي مشال إفريقيا من النه بتأسيس حيث قام مصايل احلاج

يذهب أبو القاسم سعد اهللا إىل تعريفه بأنه منظمة سياسية وطنية باملعىن املتعارف عليه ،3واالجتماعية
لألمري خالد والرئاسة الفعلية كانت  أسندت الرئاسة الشرفية للحزب،وال يف اجلزائر فقد ظهر يف فرنسا

بعد ف ة للحزب فأسندت للمناضل احلاج أمحد مصايلأما األمانة العام،للمناضل حاج علي عيد القادر
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 والرافض املعادي Bruxellesيف مؤمتر بروكسل  شارك 1927سنة  للنجم الرئاسة الفعلية هتولي
  :وارتكزت مطالب النجم فيما يلي1االستعمار

االستقالل الكامل للجزائر وجالء القوات الفرنسية من الرتاب اجلزائري وكذا إنشاء جيش  -
    وطين

مصادرة األمالك الزراعية الكبرية اليت استوىل عليها الكولون وإرجاع الغابات والراضي  -
 .للجزائريني

 إلغاء قانون األهايل وحرية الصحافة وممارسة احلقوق السياسية والنقابية -

إنشاء جملس وطين منتخب، وحق اجلزائريني يف التمتع جبميع أنواع التعليم واملطالبة بإنشاء  -
 .لغة العربيةمدارس بال

 . 2تطبيق القوانني االجتماعية وإعانة صغار الفالحني بقروض واسعة -

األمر الذي  النجمالشيوعية املوجودة داخل  رالعناص اليت نادى ا النجم رفضتها إن املطالب       
 الشيوعيني كان مههمته وعلى رأسهم احلاج علي عبد القادر،وسبب يعود لكون  أدى ا إىل مغادر 

أسس مصايل منظمة  1935خدمة املصاحل الشيوعية وليس استقالل اجلزائر،ويف فرباير من سنة  دلوحيا
التبعية  وهنا ظهرت نية مصايل يف التخلص من،"االحتاد الوطين ملسلمي مشال إفريقيا " جديدة وهي 
ني ومن العوامل اليت شجعت مصايل على االبتعاد عن الشيوعي 3الفرنسي الشيوعي إىل احلزب

التقى به شهر  الذي  والتمسك بالفكر  الوطين القومي،هو احتكاكه بشخصية شكيب ارسالن
العمل على بعث الشعور اإلسالمي يف صفوف الشعب اجلزائري وحثه على ،1935سبتمرب سنة 

الفرنسية  دارةاإل،أمام اخليار الوطين اجلديد الذي تبناه النجم يف عمله السياسي قامت بأكمله
جنم " اسم تجديدة حت ،النجم بتسمية1933سنة هر من جديد يف ساحة  العمل السياسي حبله،ليظ

الفرنسية، فقامت حبله  اإلدارةيشكل خطرا على  أصبح نشاط النجم الواسع إن،4"مشال إفريقيا ايد
وقرار احلل هذا أثار موجة من االحتجاج واالستنكار من طرف خمتلف اجلهات، ففي  1937سنة 
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الكاتب العام  عرب فيه احلبيب بورقيبة 1937الدستور التونسي اجلديد عام  حزب الذي عقدهاملؤمتر 
تواصل نشاط ،1 اجلزائرية ومع القضية النجم مع  حزبه للحزب يف باريس ملصايل احلاج عن تضامن

س مار  11مكتويف األيدي بل قاموا يوم مناضلوه  حيث مل يبقى عقب حل جنم مشال إفريقيا التيارهذا 
وبناء على اجتماع عقد مبنطقة  بتقدمي قانون أساسي جديد إىل حمافظة الشرطة بالضاحية الباريسية،1937

بنفس القيادة اليت كانت على رأس جنم مشال ن عن تأسيس حزب الشعب اجلزائري،مت اإلعال" نانتري "
أما فيما ،2...وغريهم  كحال  ارزقيراجف،  مبالقاس، ،عمارعيماش،موساوي رابحإفريقيا وهي مصايل احلاج
فهي العمل على إعادة إحياء جمموعة املطالب السياسية واإلدارية واالجتماعية خيص برناجمه ومطالبه 

رنسا وكذا مشروع فالربنامج السياسي مشل معارضة ربط اجلزائر بفيف السابق،قدمها النجم  كان قد  اليت
قالل اجلزائر وحماربة االستعمار احمللي النضال من أجل حتقيق سيادة واستبلوم فيوليت،حث على 
تأمني احلريات الدميقراطية وحرية ودعا إىل ،إلغاء قانون األهايل وقانون الغابات ووالعاملي بكل أشكاله،

حتويل النيابات ،و إىل فرنسا والبالد األجنبية والتنقل حرية السفرالصحافة واجلمعيات والعمل نقايب،و 
بني السلطات التشريعية  بالفصل املطالبة إضافة إىلة،إىل جملس جزائري )االس املالية( املالية 

    .والقضائية والتنفيذية

وجهت  ،علم اجلزائريلل ورفعه 1937جويلية  14احلزب يف  نظمهاوعلى إثر املظاهرات اليت   
انون منها العمل مبنظمة حملة قانونيا واملس بالقمات من طرف السلطات االستعمارية،له عدة اا

صدر قرار حل حزب الشعب اجلزائري  1939سنة  سبتمرب 26يف ،و واألمن وسيادة الدولة الفرنسية
 28اعتقلت الشرطة الفرنسية  1939أكتوبر  04حبكم أنه يتعامل مع أملانيا النازية ويتحالف معها،ويف 

      3 شخصية سياسية بارزة من حزب الشعب على رأسها مصايل احلاج
 إسالمية خالصة أسسعلى  فإا تأسست لماء املسلمني اجلزائرينيالع ةمجعي أما 

 غيابيا رئيسا هلا باإلمجاع والشيخ البشري اإلبراهيمي وانتخب الشيخ عبد احلميد بن باديس1931سنة

أمحد توفيق املدين والشيخ الطيب العقيب  خنبة من العلماء من بينهم تكونت قيادة اجلمعية منو نائبا له،
هدفها محاية الرتاث رسالة ثقافية وعلمية واجتماعية، عترب اجلمعية حركة سياسية ذاتتو ،4وآخرون

اتمع اجلزائري عن طريق تعليم  الروح الوطنية يف ثوبعالغربية،الوطين من الذوبان يف احلضارة 
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ومن جهة أخرى ميكن القول بأن اجلمعية برزت  وحماربة رجال الدين املزيفني هذا من جهةالشباب،
   1هلا جذور اجتماعية قوية ىل الوجود كحركة سياسية إسالميةإ

في الفصل الثالث أكد بأنه  ف اشتمل القانون األساسي للجمعية على ثالثة وعشرين فصال
على  اجلمعية نهاجيرتكز م،و ال يسوغ للجمعية أن ختوض يف األمور السياسية بأي حال من األحوال

دمة اإلسالم واملسلمني خل بوية الشريفة والسلف الصاحل،هذاالنالقرآن الكرمي والسنة ما جاء يف 
أسست اجلمعية مدارس يف خمتلف ،ومن اجل بلوغ هذه الغاية وإيصال اخلري جلميع سكان اجلزائر

ا أصدرت جريديت الشهاب والبصائر ولعل ما كملنشر الثقافة العربية اإلسالمية،جهات البالد 
خاصة عندما مسحت هلم السلطات  كافة القطر اجلزائريونشر آرائها يف  ساعدها على النجاح،

ومن جهة أخرى فقد رد الشيخ عبد احلميد ،االستعمارية بفتح نوادي ومكاتب حرة للتعليم االبتدائي
فأجابه باخلطاب "  فرنسا هي أنا" : بن باديس بلهجة شديدة على ما قاله فرحات عباس بقوله 

لقد ....وال تتكلمون باسمنا،وال تعبرون عن إحساسنا وأفكارناإنكم ال تمثلوننا أبدا،(... : لتايلا
بحثنا في صفحات تاريخ الجزائر ماضيها وحاضرها،فوجدنا األمة الجزائرية إسالمية 

وأيضا أن هذه األمة الجزائرية مسلمة وليست هي فرنسا وال تستطيع أن تكون ...متكونة
اعتربته خطرا كبريا على الكيان " إذ االندماج ،معية معارضتها لقضية من مواقف اجلو ، 2... )فرنسا
، حيث قال "علة العلل يف اإلفساد ومنبع الشرور " والطرق الصوفية حسب رأيها هي مبثابة 3اجلزائري

إن كل ما هو متفش يف األمة من ابتداع يف الدين وضالل يف العقيدة " الشيخ عبد احلميد بن باديس 
بقيت إحلاد يف الناشئة،فمنشئه من الطرق ومرجعه إليها،و لة عن احلياة و وجهل بكل شيء وغف

وازدادت حدة مع رفض اجلمعية اإلعالن عن تأييد معية واإلدارة الفرنسية يف توتر،العالقات بني اجل
  .    4فرنسا يف احلرب العاملية الثانية

مجعت  ولةحما أول،1936جوان  7يعترب املؤمتر اإلسالمي الذي انعقد باجلزائر العاصمة يف و 
ترجع فكرة الدعوة لعقد املؤمتر اإلسالمي اجلزائري إىل الشيخ عبد الوطنية،و  االجتاهات السياسيةبعض 

احلميد بن باديس من خالل صحيفة الدفاع اليت دعا فيها مجيع األحزاب السياسية اجلزائرية حلضور 
مسائل األمة هو األمة، املرجع يف " املؤمتر، وقد جاء على لسان الشيخ عبد احلميد بن باديس 

                                                 
  .107 -105املرجع السابق، ص صفصاف، عبد الكرمي بو - 1 
  .33 املرجع السابق ، ص ،......االجتاه الثورييوسف مناصرية، - 2 
  .245عمار بوحوش، املرجع السابق، ص  - 3 
  .35ص  املرجع السابق،،......االجتاه الثوري يوسف مناصرية، - 4 



مشروع بلوم فيولييت ومنح مناقشة النقطة اليت ارتكز عليها املؤمتر هي و ،1والواسطة لذلك هي املؤمترات
وكذا احرتام حقوق ية لبعض املثقفني من اجلزائريني،دون التخلي عن أحواهلم الدينية،اجلنسية الفرنس

  .2ن ونصوصه، وإلغاء قانون األهايلالفئة األخرى من اجلزائريني يف احلياة بروح القرآ

عني وفد من جانب املؤمتر سافر إىل باريس ، وقدمت هذه املطالب إىل 1936جوان  07ويف 
ميكن و  الذي وعدهم بالنظر يف هذه املطالب " Leon Blum" ليون بلوم " رئيس احلكومة يف باريس 

ربملان الفرنسي قد رفضها النجم وهذا ما  ومتثيل اجلزائريني يف الول بأن قضية ربط اجلزائر بفرنسا،الق
ما الشيوعيون واالشرتاكيون فكان يهمهم مجع قوى الشعب أ،املؤمتر يف مشاركتهكان سببا يف عدم 

ومع االضطهاد والظلم يف املستعمرات، اليت جعلت من شعاراا حماربة،اجلزائري وراء اجلبهة الشعبية
أما مصايل احلاج ديس يف دميقراطية فرنسا،ميد بن باسقوط هذه اجلبهة ضاعت آمال الشيخ عبد احل

وقد متسك بنفس ،1937عد ذلك عقد املؤمتر الثاين يف جويلية سنة ،بزمالءهو فقد قيد بالسجن هو 
وال ال تعرتف بأي حق كان للجزائريني،اليت ،مطالب املؤمتر األول إال أنه فشل أمام السياسة الفرنسية

     3هة لصاحل املعمرين األوروبينيحىت إصالحات إال إذا كانت موج

 الطبقةملكية تزايدت ،فقد بعد اية احلرب العاملية األوىلأما الوضع االقتصادي للجزائر        
من املزارعني  %2 إذ أصبحمتا القضاء على امللكية الصغرية، وبالتايلاإلقطاعية والربجوازية الفرنسية،

 عن طريق منهاحلة للزراعة،حصلوا عليها بطرق خمتلفة،من األراضي الصا %25األوروبيني ميلكون 
إذ نتاج احلبوب حولت إلنتاج اخلمور،املساحات املخصصة إل،فالقانونية احليلمصادرة األراضي و 

سنة  %44عكس إنتاج احلبوب الذي مل يتجاوز نسبة ،1935ألف هكتار يف سنة  400 حوايل بلغت
ب باهظة، طالب ا املعمرون األوروبيون مقابل ولقد فرضت على الفالح اجلزائري ضرائ،1938

اجلزائريني استخدموا من طرف  زيادة على ذلك فان،4السماح له بالرعي يف أرضهم بعد حصادها
من جهة ،و  5لتعبيد الطرقات وإقامة السكك احلديدية بأخبس األمثان ،كعمالالسلطات االستعمارية

من نتائج قد سامهت بشكل كبري يف فتح ،املية األوىلقول بأن ما أسفرت عنه احلرب العميكن الأخرى 
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إن لألحداث :(...عباس قائال  فرحات يف هذا اإلطار صرحباب اهلجرة أمام اجلزائريني إىل فرنسا،و 
الكبرى نتائج غير متوقعة على الرجال،فقد كان من نتائج الحرب الكبرى أن تعرف الجزائريون 

    1...)م كأنها أرض الميعادعلى فرنسا أثناء كفاحهم عندها بدت له

د افتقر أغلبية اجلزائريني ألدىن قم وبسبب الكساد االقتصادي الذي عرفته فرنسا،1929ويف سنة  
شروط احلياة فمسكنه عبارة عن أكواخ إضافة إىل انتشار مباين مهددة بااليار وكثرة األفراد يف البيت 

كالزهري والسل،اليت  2ار األمراض واألوبئةانتش حيث تدنت وضعيتهم الصحية وذلك بسببالواحد،
 دزا مما فانتشر الفقر،إضافة إىل غالء املعيشة من خالل ارتفاع أسعار املواد الغذائيةجلبها املستعمر،

   .يف ظل استمرارية  التسلط االستعماري،معاناة الشعب اجلزائريمن 
، لذلك استعمارية فرنسية ذات أهداف ة تعليميةبسياسوفيما خيص اجلوانب الثقافية فإا متيزت      

العربية وميش استهدف القضاء على  اللغة نوع  من التعليم خصت به األهايل،سعت إىل إجياد 
قامت  1932 يف سنة،و مع الرتكيز على إعطاء تعليم جاد ألبناء املستوطنني األوروبينياجلزائريني،

يف لذي مينع العلماء من الوعظ ا Muchelمظاهرات عارمة يف العاصمة ضد قانون ميشيل 
طنية احلركة الو عارضته بعد صدور قرار شوطان الذي خيول للشرطة التدخل يف املساجد،،و املساجد

املستوى من جهة أخرى كان االستعمار وحده املسئول على تدهور والشعب اجلزائري بصفة عامة،و 
 نفس ن خالل إنشاء املدارس األهلية،وهيم، 3وحرص على إبقاء األمية واجلهالةالتعليم باللغة العربية،

    4بقيت اإلدارة االستعمارية تتبعها يف اجلزائر إىل ما بعد احلرب العاملية الثانية اليت تعليميةالسياسة ال
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،تنفيذ لعملية 1942برز االهتمام األمريكي باجلزائر منذ نزوهلم بالساحل اجلزائري خريف عام        
هذا من اإلدارة  ىعلى املنطقة وصد دول احملور عنها،استدع ةللسيطر )عملية املشعل(عسكرية

روبير ميرفي كان حمركها القنصل األمريكية إىل صياغة سياسة متكاملة حول منطقة املغرب العريب،
املمثل اخلاص لرئيس روزفلت يف مشال إفريقيا،واقتضت الضرورة أن تتعامل اإلدارة األمريكية،ألول مرة 
مع الوطنيني اجلزائريني وحتاورهم حول مستقبل بالدهم السياسي،وتقدم لشعبهم املساعدات الغذائية 

ت اإلدارة األمريكية وعودها وشعاراا النابعة من روح الربق مرر  ة،وبسرعوالوعود باالستقالل القريب
أصبح  حق الشعوب املستعمرة يف تقرير مصريها بني اجلزائريني،حىت صخبصو  1941امليثاق األطلسي 

  . الكل يعتقد ويكاد جيزم أن اجلزائر ستنال استقالهلا عندما تضع احلرب أوزارها
الشعارات والتفوق األمريكي العسكري امليداين،كانت ويف ظل اهلالة الدعائية الضخمة وبريق       

اتفاق دارالن   و1940ويقاناتفاق مرييف  - جترى اتفاقات دقيقة ومصريية بني الفرنسيني واألمريكان
حتدد وتضبط طبيعة التواجد األمريكي باجلزائر،رغم تشنج العالقات الفرنسية - 1942كالرك 

شخصية بني روزفلت وديغول،إال أن الفرنسيني فيشيني األمريكية أثناء احلرب،بسبب اخلالفات ال
وأحرار اتفقوا على حصر مهمة األمريكان يف اجلزائر،حول هدف واحد هو استعادت املستعمرات  
كاملة موحدة،ازدادت صرامة الفرنسيني جتاه الطموحات األمريكية يف اجلزائر،عندما انفرد ديغول 

  .نسية،وانتصر على غرميه هنري جريو املدعوم من طرف روزفلتبرئاسة احلكومة املؤقتة للجمهورية الفر 
استعمل ديغول كامل صالحياته باعتباره موحد الفصائل الفرنسية،يف احلد من التأثري املتزايد      

للدعاية األمريكية باجلزائر،عندما استعان بالشيوعيني ومنحهم املناصب العليا يف اجلزائر،بغرض 
نيني امللتفني حول البيان اجلزائري وحركة أحباب البيان واحلرية،هذا العمل توظيفهم ضد مطالب الوط

أنبا بقوة بديهة اجلنرال ديغول يف فهمه للتحوالت العميقة اليت كان العامل يشهدها آنذاك قبل اية 
ئر احلرب،من صراع إيديولوجي خفي بدأ يلوح يف األفق بني االحتاد السوفييت والواليات املتحدة،واجلزا

  .كانت منذ الوهلة األوىل ميدانا خصبا هلذا الصراع
  

لذا مل يتواىن اجلنرال ديغول يف توجيه رسائله لألمريكان يف الكثري من املناسبات،وكان مؤمتر     
،املناسبة األوىل لقطع الطريق أمام دعاة الفيدرالية يف اجلزائر ويف باقي املستعمرات 1944برازافيل 

أعاد هيكلة وتوحيد اإلمرباطورية االستعمارية الفرنسية،مبا يتماشى واملصاحل  الفرنسية األخرى،إذ
الفرنسية،وألزم اإلدارة األمريكية التقيد باالتفاقات املوقعة معهم السالفة الذكر،حول ضرورة التدخل يف 



ما حال تعرض املستعمرات الفرنسية لثورات وانتفاضات داخلية،كانت توقعات الفرنسيني يف حملها،ف
حىت سارع الفرنسيون إىل تسخري العتاد العسكري األمريكي  1945أن وقعت جمازر الثامن مايو 

ألف  45الثقيل،يف قمع املظاهرات السلمية بالشرق اجلزائري،وأمام أعني األمريكان استشهد حوايل 
قدمي الدعم جزائري حسب التقديرات األمريكية،ومل حيركوا ساكنا حول ما وقع يف اجلزائر واكتفوا بت

املتسرت لفرنسا ونصحها بتفادي ثورة تكون اشد وطأ على مستقبل الوجود الفرنسي باجلزائر،حىت هذا 
النصح انزعج منه ديغول واعتربه تدخال يف الشأن الداخلي الفرنسي،ردا على تصرحيات السفري 

  . اجلزائر والسنغال،وهدد ديغول األمريكان بإغالق قواعدهم يف جيفرسون كافرياألمريكي بالقاهرة 
فسر بعض الباحثني املوقف األمريكي من مطالب اجلزائريني االستقاللية وحيال ما وقع يف شهر       

مايو من قمع،على انه مت وفق صفقة سرية أبرمت مع السلطات الفرنسية،فحواها كسب الصمت 
ن هذا أيضا مع حتول موقف األمريكي املدعوم،مقابل احلصول على مصاحل إسرتاجتية يف اجلزائر،وتزام

الواليات املتحدة جتاه املسألة االستعمارية،اليت كانت تطالب بتصفيتها مع بداية احلرب،حتول هذا 
املوقف بطريقة مفاجئة إىل النقيض من ذلك،فأصبحت من اشد املتمسكني بضرورة احلفاظ على 

  .املستعمرات األوربية
من التفصيل والتحليل يف هذا الفصل املوسوم بالعالقات  هذه النقاط حناول اإلجابة علية بشيء جممل

  . 1945 – 1942الفرنسية األمريكية خالل الفرتة 
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  انضمام أمريكا للحرب واهتمامها بالجزائرانضمام أمريكا للحرب واهتمامها بالجزائرانضمام أمريكا للحرب واهتمامها بالجزائرانضمام أمريكا للحرب واهتمامها بالجزائر -1 
،بدأ الرئيس األمريكي 1940ما تصاعدت وترية احلرب يف أوربا بعد سقوط فرنسا جوان عند       

ع السياسة األمريكية،اليت كانت ال تزال رمسيا حمافظة على احلياد،وسعيا منها إىل إجياد روزفلت يراج



تسوية سلمية هلذه األزمة،اشرتك روزفلت وتشمربلني ورئيس الوزراء الفرنسي داالدييه حلث موسوليين 
عسكرية إلقناع هتلر أن يقبل حال سلميا وحيقق له ما يريد،لكن هذا األخري ظل متمسكا بسياسته ال

يدركان أخريا أن قانون احلياد  كوردال هالالتوسعية وحتقيق مشروعه،مما جعل روزفلت ووزير خارجيته 
شجع فعال سياسة العدوان األملانية،ألا  -على األخص ما كان يتعلق بشحن األسلحة-األمريكي 

شراء األسلحة والذخائر أقنعت هتلر انه يف حالة قيام حرب أوربية فان بريطانيا وفرنسا،ال يستطيعان 
أو معدات من الواليات املتحدة،أما إذا الغي ذلك القانون فان هتلر سوف يفكر مرتني قبل اإلقدام 

  .على إعالن احلرب على دول غرب أوربا
جيتمعان بأعضاء جملس الشيوخ إلقناعهم بان خري  هلذلك أخذا الرئيس روزفلت ووزير خارجيت     

 اة اخلطر هيات املتحدة نفسها،هو مد بريطانيا وفرنسا بكل ما حيتاجونسبيل لتأمني سالمة الوال

،ورأى روزفلت أن يبني للشعب األمريكي األخطار الكثرية الناشئة عن ظهور القوى اجلديدة اليت 
أصبحت تعبث يف نظره بالسالم العاملي وان السياسة األمريكية جيب أن تساعد الشعوب الختيار 

التعبري عن رأيها ،وجيب أن تكون مؤيدة للحرية مناهضة لنظام  عطية تستطيحكومات دميقرا
االسرتقاق وجيب أن حتافظ على كل ما هو عزيز لدى اإلنسانية من حرية االعتقاد والعدالة واحلريات 

 .1الفردية وحرية التعبري

عن كثب وان  ظلت الواليات املتحدة األمريكية بعيدة عن احلرب،لكنها كانت تراقب تطورها    
روزفلت كان عازما على منع احملور من حتقيق النصر،الن هزمية فرنسا وبريطانيا تشكل أكرب كارثة حتل 
بالواليات املتحدة األمريكية،إذ يرتتب عليه أن تقوم دول احملور الثالث أملانيا وايطاليا واليابان بفرض 

قتصاد األمريكي وقد يتبعه كارثة حصار حول الواليات املتحدة األمريكية،ينتج عنه خنق اال
عسكرية،لذلك فقد خري لإلدارة األمريكية أن ختوض احلرب إىل جانب احللفاء،كانت أول خطوة 

وطلب املوافقة على  1939 سبتمرب21خطاها روزفلت يف اجتاه مساعدة احللفاء،دعوته للكونغرس يف 
نوفمرب تعديل قانون احلياد  4ر يف بيع األسلحة للحلفاء،بعد ستة أسابيع ضاعت يف املناقشة تقر 

حبيث يسمح بتصدير األسلحة والذخرية وأدوات احلرب،وقد حدث ما توقعه روزفلت من اجتياح 
أملانيا لبولندة وغرب أوربا،وبذلك حتطمت اجليوش الفرنسية وجنت القوات الربيطانية،واستسلمت 

فلت القيام بعمل حاسم لتأييد قرر روز   1940يف أخر شهر ديسمرب 1940 جوان22فرنسا بتاريخ 
الدميقراطيات الغربية يف صراعها مع النازية ،بإرسال السالح والعتاد العسكري الالزم 

                                                 
  .155حممد حممود السروجي ،املرجع السابق ،ص، - 1



ملواصلة،فالواليات املتحدة يف نظره جيب أن تكون ترسانة الدميقراطية وحصنها احلصني وانه ال ميكن 
  .1تنفيذ سياستها هذهألي دكتاتور أن يقعد الواليات املتحدة عن عزمها األكيد يف 

،هز مشاعر األمريكيني،وشعرت احلكومة األمريكية أن 1940إن سقوط فرنسا السريع يف جوان 
بريطانيا أصبحت خط الدفاع األول بالنسبة هلا ضد احملور وان عليها بذل أقصى اجلهود ملساعدة 

قرارا يقضي بتفويض ،اصدر الكونغرس األمريكي 1941مارس  11الربيطانيني،وهكذا كان احلال ففي 
الرئيس حق منح القروض واملعونات وغريها ألي حكومة يرى أن الدفاع عنها ضروري ألمن الواليات 
املتحدة نفسها،وهكذا استعمل روزفلت حقه هذا يف دعم النضال االجنليزي ضد دول احملور،فقد رأى 

نتظار،وذلك حتت ستار قانون أن املعونة األمريكية لربيطانيا جيب أن تكون سريعة وفعالة وبدون ا
،هذا القانون وضع كل موارد الواليات املتحدة يف خدمة بريطانيا قانون اإلعارة والتأجيرجديد هو 

أوال، مث مجيع الدول اليت أصبحت ضحية االعتداء األملاين،لقد بلغت قيمة املعونات األمريكية لتلك 
املتحدة األمريكية احلرب رمسيا طرفا يف  الدول حوايل مخسني ألف مليون دوالر،بدخول الواليات

احلرب إىل جانب احللفاء،أصبح العامل كله ساحة هلذه احلرب ،اليت جرت يف قارات أوربا وإفريقيا 
  .2واسيا،وأسفرت هذه احلرب عن تغيري كبري يف منط التحالفات الدولية

  
  
  
 
 
  
 

  :مواجهة دعاية المحور في الجزائر  - أ
تحدة األمريكية باجلزائر اثر انفتاحها على أوربا واهتمامها باملغرب وقع اهتمام الواليات امل   

العريب خاصة،ومع ظهور التنافس االيطايل الفرنسي على تونس،وازدياد الضغوطات الفرنسية على 
،أثارت انتباه الرأي العام والصحافة 1938-1937نشاط الوطنني املغاربة خالل سنوات 

منذ اية احلرب العاملية األوىل،حمل أنظار عدد كبري من السياح  األمريكية،وأصبح املغرب العريب

                                                 
.157 ،صالسابق،  ع، املرجحممد حممود السروجي -   1  

.128،ص،2002،العالقات الدولية يف التاريخ احلديث واملعاصر،الطبعة األوىل،دار النهضة العربية،بريوت لبنان،حممد علي القوزي - 2  



األمريكان،وأصبحوا على اطالع كبري باملواقع األثرية والسياحية اليت تزخر ا املنطقة،فقبل هذه املرحلة 
نالحظ أم كانوا اليتوفرون إال على نزر القليل من املعلومات حول اجلزائر،وهي نفس املالحظة اليت 

لها الدكتور أبو القاسم سعد اهللا،حيث الحظ غياب التأليف األمريكي عن اجلزائر بعد االحتالل سج
الفرنسي هلا،باستثناء استمرار القناصل األمريكيون يف مراسالم الرمسية فوثائق اخلارجية األمريكية 

  . 1 مليئة،باملالحظات واملعلومات عن أوضاع اجلزائر منذ االحتالل
ب العاملية الثانية ال جند أي حبث علمي أو أي عمل أخر حول املغرب العريب يف حىت احلر     

 اجلامعات األمريكية،حىت الصحافة اقتصر اهتمامها على اجلوانب العلمية التارخيية واألثرية واجلغرافية
وأصبحت املنطقة أيضا حمط أنظار رجال السينما األمريكية،حيث أنه مت تسجيل بعض ،2للمنطقة

،وفلمني اثنني  "فيلم حديقة اهللا" الم يف املغرب العريب وبلغ عددها ثالثة أفالم باجلزائر من بينهااألف
،هذا باإلضافة إىل اهتمامهم بتسجيل األفالم الوثائقية حول 1924باملغرب األقصى وفيلم بتونس عام 

، حيث نسجل حضور تواصلت أيضا نشاطات السينما توغرافية، والبعثات األمريكية املغرب العريب،و
الذي أرسل إىل املغرب العريب،عام ،)kenneth.Pendar(ك.أحد أهم اخلرباء األمريكيني وهو،بيندر

فانه الحظ عند توجهه إىل واشنطن ،)Weygand- Murphy(ويقان - ،ملراقبة تنفيذ اتفاق مرييف1941
،انه وجد صعوبة يف احلصول املهمة اليت كان بصدد القيام ا باملنطقة أوامر الستالم،1941يف ربيع 

 تعلى املعلومات الكافية حول املغرب العريب داخل أروقة مكاتب كتابة الدولة أو حىت يف باقي الوزارا
حيث أكد أن احلكومة  روبير ميرفي القنصل األمريكي اوهي نفس املالحظة اليت ذكره ،3األخرى

الواليات املتحدة  نوخالصة القول أ،4ة الثانيةقبل احلرب العاملي األمريكية قد أمهلت أفريقيا الشمالية
بعيدة عن واقع مشال إفريقيا عامة واجلزائر على وجه  تاألمريكية قبل اندالع احلرب العاملية الثانية كان

اخلصوص منذ أمد طويل يف حني كانت هلا معاهدات تربطها باململكة املغربية،فقد زال كل تواصل 
    .   5ية واجلزائر بعد االحتالل الفرنسيبني الواليات املتحدة األمريك

جتربتها السابقة أثناء  نانطلقت أملانيا يف دعايتها باجلزائر عشية احلرب العاملية الثانية،واستفادت م   
شكلت هذه احلرب ذروة سياسة أملانيا اإلسالمية يف املشرق واملغرب  داحلرب العاملية األوىل فق
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أحد   freihen max von Oppenheim(1"(1946-1860"س فون أوبنهاميالعربيني،ويعترب املستشرق ماك
كبار الشخصيات األملانية اليت لفتت االنتباه قبل احلرب وأثنائها إىل أمهية استخدام اجلامعة اإلسالمية 
واجلهاد و صفة السلطان العثماين كخليفة من أجل استمالة الشعوب اإلسالمية اخلاضعة لربيطانيا 

  .ا وتوظيف ذلك يف انتفاضات تنهك الدول االستعمارية وتشغل قواا وفرنسا وروسي
 Fur den( مؤسسة وكالة أخبار الشرق 1915ونتيجة لذلك ظهر إىل الوجود يف برلني عام     

orient Nachrichtenstelle (هدفها تنشيط الدعاية األملانية يف البلدان الشرقية  برئاسة أوبنهامي
،ومن دون 2وأشرف عليها عدد من املستشرقني وعلماء اإلسالميات األملانواإلسالمية بشكل خاص،

شك فان أملانيا قد استفادت من هذا الرصيد أالستخبارايت يف املنطقة،فاستطاعت الدعاية األملانية 
بوسائل  خمتلفة ،حصص  كأن تغذي السخط الشعيب ضد فرنسا،وذل ةأثناء احلرب العاملية الثاني

فية،جمالت،وإرسال األعوان إىل اجلزائر وصل صدى هذه الوسائل إىل اجلزائر بعد إذاعية،مقاالت صح
،وعلى اثر سقوط فرنسا السريع لقيت الدعاية األملانية رواجا كبريا بني األوساط 1941جوان 
إن أصوات :(... 1940من جويلية 20 وقد أعلنوا يف إذاعة باريس اليت افتتحوها يف،3الشعبية

سيكون بوسعها منذ اآلن أن تكون ،إفريقيا التي طالما خنقتها فرنسا المسلمين في شمال
  .4)...مسموعة من باريس عاصمة فرنسا نفسها

تصوير ادلف هتلر على انه صاحب الفضل يف حترير الشعوب احملرومة،ومنقذها من  متحيث      
ني الذي أفتتح منذ سبتمرب عبودية االستعمار ومن ابرز وسائل الدعاية األملانية آنذاك،نذكر راديو برل

اليت كانت تذيع براجمها باللغتني العربية ) Paris Mondial(وحمطة باريس مونديال  1939
عبد ،وكان هلا أعوان من مشال إفريقيا يقدمون احلصص ويديرون احملادثات،وعلى رأسهم 5والفرنسية

  .6ن يتكلم لغتهمالتونسي األصل،الذي كانت تربطه عالقات باألملان وكا الرحمن ياسين

                                                 
ت استكشاف إىل املغرب والصحراء الغربية وسوريا والعراق واسيا الصغرى واخلليج العريب،وأقام يف مصر مستشرق أملاين من أصل يهودي قام برحال -2

تضمنت تقارير حول كيفية استغالل اإلسالم واجلامعة اإلسالمية يف صراعها ضد بريطانيا وفرنسا ووضع أيضا  اأثىن عشر جملد وضع1909- 1896بني 
أملانيا اإلسالمية يف حوض ،عبد الرؤوف سنو،سياسة :ات يف مصر ومشال إفريقيا للمزيد من التفصيل راجععدة تقارير ومذكرات تتعلق بالتطور 

،وانظر أيضا،يوسف 229،ص 2003،يف العثمانيون والعامل املتوسطي،منشورات كلية اآلداب،الطبعة األوىل،الرباط،املغرب،'1918-1885'املتوسط،
    233ص،2002،حولية املؤرخ،العدد األول،1919- 1859سالمي مناصرية،الشيخ صاحل الشريف،املفكر اإل

213 صالسابق،  ععبد الرءوف سنو، املرج -  2  

142،ص2003،اجلزائر،8يوسف مناصرية،وجهة نظر فرنسية يف تقييم الوضع يف اجلزائر خالل احلرب العاملية الثانية،جملة املصادر،العدد  -  3  

177، ص 1986 ، اجلزائر،ك، و، م، 3، ط3، جة اجلزائريةالوطني ةاهللا، احلرك القاسم سعد وأب -  4  

  -    Belkacem Recham, Les musulmans Algériens dans l’Armé française (1919 – 1945), Paris,L’harmattan 1996, 
p146.  -                                                                                                  5  
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سياسة التجنيد العسكري لسكان مشال إفريقيا  تكان هدف الدعاية األملانية هو مواجهة وعرقل    
إىل جانب واحللفاء،وجعل اجلزائريني ميتنعون ويرفضون التجنيد،فالربامج اليت كانت تذيعها هذه 

احلصص اليت كان  احملطات كانت تلقى متابعة واسعة من قبل السكان،رغم صعوبة فهم مضمون
،ألنه كان يتكلم باللغة العربية الفصحى،هذا باإلضافة إىل )yunis bahri(يديرها العراقي يونس حبري

  .   1-املذياع –أن القليل من اجلزائريني من كان ميلك أجهزة الراديو 
ىل منطقة مشال وباريس دورا حموريا يف إيصال الدعاية األملانية،إ وقد لعبت كل من العاصمتني برلني    

مكتب الدعاية املوجه للمغرب العريب،وأطلق  ةإفريقيا،حيث أسس األملان يف العاصمة الفرنسية احملتل
ومن بني معاونيه ،2راجف معليه اسم خلية الشؤون اإلسالمية،وكان على رأس اخللية السيد بلقا س

  . 3حممد طالب أقاربوشن وسي جيالين
  

انتشرت يف اجلزائر الدعاية األملانية بني ،)1944-1940(سابعد اعتالء حكومة فيشي حكم فرن
الفرنسيني أنفسهم،السيما املعمرين الذين مل حياولوا بأية صورة إخفاء تعاطفهم مع حكومة فيشي 

،وأشادت بالنظام اجلديد الذي ميثله هتلر )1942-1940(،فظهرت صحف ذات توجه جديد مابني 
،وهامجت أيضا روسيا البلشفية ومن صحافة )أمريكا- بريطانيا(يةواستنكرت أعمال الدميقراطيات الغرب

 والفو دي الديباش الجيريان،دارنيير نوفيلاملعمرين يف اجلزائر خالل هذه املرحلة،جند 
،وكانت هذه الصحف وغريها تنشر أخبار بارزة عن األملان وعن سياسة املارشال بيتان كولون

،من  %80 ة،يذكر فرحات عباس أن مثانني باملائ 4و االجنليزوشعارات حكومة فيشي وتنتقد اليساريني 
يف اجلزائر،كانوا موالني حلكومة فيشي ولألملان وكان مههم الوحيد هو االحتفاظ  املستوطنني الفرنسيني

باجلزائر حتت نفوذهم،وظهرت فيهم روح التمرد على حكومة باريس حىت أن املسئولني آنذاك منعوا 
لقد ارتكبت فرنسا أخطاء، وعليها أن تدفع :(...إحدى الصحف جاء فيهمقاال من الظهور يف 

                                                 
- Belkacem recham ,op.cit., p147                                                                                                                         -1  

عب اجلزائري،وقع يف اتصاالت مع القيادة األملانية بربلني مع بداية احلرب العاملية الثانية واقرتحوا عليه تقدمي هو احد األعضاء النشطني يف حزب الش -  2
  .      147صالسابق،  ع، املرج...مناصرية،وجهة نظر:مساعدة للحزب الشعب للقيام بالثورة ضد فرنسا،للمزيد راجع

3 -  -                                                                                                                 Belkacem recham, op.cit., p153.  -                                                                                                  
وردة لبنان،مراجعة  حاج ) تر(،من املرسى الكبري إىل جمازر الشمال القسنطيين،)1945-1940(أين راي غولد زيغر،جذور حرب اجلزائر: انظر أيضاو  

                .                         65،64،66،صفحات،.2005مسعود مسعود، طبعة خاصة وزارة ااهدين،دار القصبة للنشر،اجلزائر،

  4     178 ،صابق، الس ع، املرج...،احلركة الوطنيةأبو القاسم سعد اهللا - 



،ومن الوسائل الدعائية األملانية األخرى جند الصحف  1...)لدفعه بدلها دالثمن ولسنا على استعدا
  :احلقائق التالية تو أبرز  zeinting dozreich 2 و،parezer zeinting(،)deutsche colonial zeinting( :التالية
عدم اكرتاث فرنسا مبسائل املسلمني بشمال إفريقيا،ومل حتاول تطوير مصريهم وارتكز اهتمامها   -

  .إىل الكولون  تعلى تقدمي االمتيازا
 .اعتبار فرنسا دولة ضعيفة وليست يف مصاف الدول العظمى  -
 .إبراز تفوق أملانيا على فرنسا يف مجيع ااالت  -
يف تصرحيام بتقدمي الدعم واملساعدة  داملسلمني،والتأكي راإلسالمية وأماالهتمام الكبري باملسائل   -

  .للشعوب اإلسالمية وحتقيق رغبتها يف االستقالل
 1942واستمرت إىل غاية عام ،1940مالت كفة الدعاية األملانية يف اجلزائر خصوصا بعد جوان     

لقد ، 3عاية االيطالية واالسبانية يف اجلزائروخالهلا طرح األملان فكرة تقسيم اجلزائر،وهذا ما شجع الد
 ايف االتصال باتمع اجلزائري،وحاولوا استمالته واتصلو ، 4أدرك األملان منذ البداية أمهية مصايل احلاج

به عدة مرات وكان رده دائما الرفض،ألنه أدرك خبث السياسة األملانية اليت كانت دف إىل 
  . اجلزائراستغالله من اجل حتقيق مآرا ب

املال (رفض تقدمي بعض الدعم اللوجستيكي،1939ولعلى هي األسباب اليت دفعتهم عام   
اليت كانت تطالب بالسالح واملال من ، )C.A.R.N.A(،للجنة النشاط الثوري لشمال إفريقيا)والسالح

ي كان يعمل اجل إشعال الثورة يف اجلزائر ضد فرنسا،هذا الرفض واالمتناع يفسر باختيارات هتلر،الذ
على جعل منطقة البحر األبيض املتوسط،منطقة للتوسع األملاين االيطايل مادام مل يقضي بعد على 
االحتاد السوفييت،وقد أظهرت أملانيا يف الكثري من املناسبات مبطالبها يف إقامة قواعد باملغرب 

ا،وإا ستهتم هي أيضا بالشرق العريب،فإا كانت ال تفكر يف ترك املغرب كله السبانيا وفرنسا وايطالي
أملانيا مل متتنع من تقدمي  ناألوسط ومشال إفريقيا،حىت عند انتصارها احملتمل على روسيا ومع هذا فا

دعاية كاذبة يف بالد املغرب العريب،وبني العمال واجلنود املغاربة املوجودين بأوربا بشكل عام وبفرنسا 

                                                 
 - 1 .144ص،)ت.ب(،1،ابوبكر رحال،جترليل االستعمار،،افرحات عباس،اجلزائر وثور  
2 --Charles Robert Ageron,Contribution a l étude de la propagande allemande au Maghreb pendant la deuxième                                          

Mondial, Revue d histoire maghrébine,N=7-8.jan.1977  guerre                                                       
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ند خالل جم. لمذ بالزاوية الدرقاويةبعد انقطاع عن التعليم الفرنسي تتبتلمسان، 1898 وماي 16امسه احلقيقي أمحد مصلي، من مواليد : مصايل احلاج -4
،و نضاله جعله رهن االعتقال و السجون ملدة ) 1937(و حزب الشعب اجلزائري  1926و أسس جنم مشال إفريقيا  بباريس، احلرب العاملية األوىل،

  1974جوان  21تويف يف )...1947(أعاد تأسيس حركة االنتصار للحريات الدميقراطية   1946طويلة، وبإطالق سراحه يف 



انيا حلكومة فيشي،إنذار مطالبة منها بتسليمها القواعد وجهت أمل 1941جويلية 29،ويف  1بوجه خاص
احلربية البحرية املوجودة باجلزائر والدار البيضاء ودكار،وكانت حكومة فيشي قد باشرت قبل ذلك مبد 
خط حديدي خيرتق الصحراء بناء على طلب هتلر،وكان على هذا اخلط أن يربط ميناء وهران بإفريقيا 

  . الفاشيني ل استعمال موارد هذه املستعمرة لصاحلالغربية الفرنسية،لتسهي
اكتست إفريقيا الشمالية أمهية بالغة يف اإلسرتاتيجية االقتصادية األملانية،خالل احلرب العاملية        

الثانية وهذا لعدة عوامل أمهها أن أملانيا النازية،كانت تدرك أمهية املنطقة حسب تقارير مصلحة 
،اليت تؤكد أن املنطقة حتتوي على موارد باطنية مثل البرتول ،الزيت RAICH خيللرااإلحصاء التابعة 

باملئة من اإلنتاج العاملي من 10ومناجم احلديد والفوسفات،املغنزيوم،النيكل،فاملغرب حيتوي على 
،أما 2اجلزائر تنتج قدرا مهم من الزيوت واحلديد والفوسفات ونفس األمر بالنسبة لتونس -الفوسفات

،وهنا 3فكان يرى من الضروري إدماج تصنيع إفريقيا الشمالية،يف خمطط أوربا األملانيةدارالن  يرالاألم
 ميكن مالحظة  التقرير العام لتطوير التصنيع يف إفريقيا الشمالية الذي قدمه ويقان إىل حكومة فيشي

1941جويلية  2بتاريخ 
سبة للدولة بالن ةهذا األمر يف نظر ويقان باملسألة احليوي وأصبح،4

انه ليس التصنيع فقط ولكن قبل كل :(...الفرنسية،ففي هذا التقرير أكد ويقان بقوله 
،حسب ....)شيء،المشكل سياسي واجتماعي الذي أصبح يطرح اآلن فهو مشكل حكومة

ويقان أن هذا الربنامج ينطوي على هدفني اثنني،رفع مستوى فرنسا وحفظ ارتباطها 
،ويف هذا اإلطار وضعت 5خول فرنسا احملتمل يف احلرب إىل جانب احللفاءمبستعمراا،والتحضري لد

خطة لتصنيع مشال إفريقيا مبشاركة أملانيا،وشرعت يف البحث عن البرتول يف الصحراء وعن 
الفحم،وكانت هناك حماوالت لزراعة القطن،وأخطرت احلكومة بنك اجلزائر أن يرفع العملة الورقية اليت 

    . 6ىل عشرة مليارات فرنكيصدرها من ثالثة إ
شكل موقع اجلزائر االسرتاتيجي يف احلوض الغريب للمتوسط،أثناء احلرب العاملية الثانية ميدان     

للتنافس العسكري بني قوات احملور واحللفاء،ويعود أصل هذا التنافس إىل رغبة اجلانبني يف االستفادة 
ا املنطقة،انطالقا من هذه احلقيقة حاولت اإلدارة  من اإلمكانيات االقتصادية والطبيعية اليت تزخر

                                                 
1  -                                      .- Charles Robert Ageron, Contribution a l étude de la propagande …,op.cit.p18  

 - Mohieddine Hadhri, compétitions et rivalités entre les puissances européennes en méditerranée enjeu en 
tunisien,1939-1945,(séminaire),i s h m n,Tunis,1985,p340-342. -                                                    2  

-Daniel lefeuver,Vichy et modernisation de l Algérie, Revue D Histoire, Année 1994,vol 42,p7-16.  -          3  
-Rapport du Delegue général du Gouvernement en Afrique Française a Marchal de France chef de  

l’états,objet :développement industriel de l Afrique du nord,juillet 1941,SHAT,Dossier 1,p90.                 -4  
- Daniel lefeuver,op.cit,p11-12.                                                                                                                      - 5  
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األمريكية،صياغة سياسة جديدة جتاه اجلزائر كان هدفها األساسي هو منع احملور من السيطرة على 
اجلزائر وإبقائها حتت النفوذ الفرنسي،لذا فإا حافظت على عالقاا مع حكومة فيشي املوالية 

بعملية زائر،من اجل تنفيذ خمطط التدخل العسكري املعروف للمحور يف فرنسا وعناصرها يف اجل
وهذا ما مسح للواليات املتحدة األمريكية،باالحتكاك عن قرب 1942 - نوفمرب -يف خريف المصباح

  .باتمع اجلزائري واالطالع على معاناته ألول مرة،واستمعت ملطالب حركته الوطنية
سياسة العزلة،حاولت البحث عن محاية واسعة  نم منذ خروج الواليات املتحدة األمريكية    

الذي مسح هلا أن تلعب دورا أساسيا يف العماليات العسكرية  ء،الشيةملصاحلها االقتصادية والتجاري
باجتاه القضايا الدولية،فاحلرب العاملية الثانية كانت مناسبة ساحنة هلا يف الدخول بقوة يف الساحة 

وإىل غاية اية احلرب،وهو ما  1942يب،من خالل عملية النزول عام السياسية ملنطقة املغرب العر 
جعلها تم عن قرب بقضايا املنطقة،اليت أصبحت إحدى ميادين القتال األكثر أمهية يف هذا الصراع 

،حيث أصبح مفتاح للحلول 1الدويل،فالتحكم فيها يعين السيطرة على البحر األبيض املتوسط ككل
أساسي بالنسبة لالمريكا يف سياستها اإلسرتاتيجية الرامية  ردول احملور وعنص العسكرية للحلفاء،ضد

بالرغم من أن حجم جتارا عرب قناة السويس مل يكن يتجاوز رقم - إىل محاية مصاحلها االقتصادية،
،خصوصا بعد 2املبنية على استغالل ومحاية املناطق البرتولية يف الشرق األوسط -1938بالمئة عام 1,1
 standar -اوف كاليفورنيا ستندار اويلوقيع اتفاقيات استغالل النفط مع العربية السعودية و شركة ت

oïl of california -وهلذا الغرض فإننا 3،مث بعد ذلك عقد اتفاقات مماثلة مع البحرين والكويت،
إلسراع يف وبإحلاح على قناصلها با دتأك ،1938نالحظ أن القيادة األمريكية بدأت مع اية سنة 

 اتقدمي تقاريرهم بصورة منتظمة ومفصلة حول تطور األوضاع السياسية يف منطقة املغرب العريب، وهن
-1941(نالحظ ارتفاع عدد التقارير واليوميات املوجهة إىل القيادة األمريكية خالل فرتة ثالث سنوات 

1938-1930 سابقة بأكملهاوهي تقريبا تساوي أو تفوق التقارير اليت أرسلت يف الفرتة ال،)1943
مع  ،4

بداية توسع دائرة السيطرة األملانية يف أوربا بدأت أمريكا االهتمام بشمال إفريقيا أكثر من ذي 
،إىل القنصل (Cordell Hull)"هال لكور دا"كتب وزير اخلارجية األمريكي   1940جوان 24قبل،ففي 

                                                 
  :حول اإلسرتاجتية األمريكية يف املتوسط خالل هذه الفرتة راجع  -  1

-J.B.Duroselle,A Kaspi,considérations sur la stratégie en méditerranée ,(colloque),ed, 
C N R S, paris, 1969, p359-368. 
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ه أية معلومات حول موقف حكام تونس من يف اجلزائر يطلب منه أن يربق لوزارت"فليكس كول"العام 
،وتعترب هذه املراسلة احملاولة األوىل لتأسيس سياسة 1احلرب،وكذلك أية تطورات مماثلة تتعلق باجلزائر

أكتوبر 26أمريكية جتاه اجلزائر،وتتضح السياسة األمريكية يف اجلزائر يف املراسلة الثانية،بني الرجلني يف 
باالتفاق " ماكسيم ويقان"خيرب  للقنصل العام كول بأن،"هال.ك"وزير،الرسالة تضمنت أمر ال1940

    .2اجلديد بني فرنسا وأملانيا وايطاليا ويقضي هذا االتفاق بإدارة ثالثية لشمال إفريقيا
عند تزايد نشاط دعاية احملور بشمال إفريقيا،خصوصا عند تشجيعها لبعض قادة نظام فيشي       

املندوب العام إلفريقيا 1940الذي أصبح يف سبتمرب ،Weygand(3(ويقانعلى وجه اخلصوص اجلنرال 
الشمالية الفرنسية،وهو ما يعكس اهتمام األملان وااليطاليني مبخططام بشمال إفريقيا،األمر الذي 
جعل أمريكا تتحرك للقيام بعمل مضاد هلذه السياسة وكانت موجهة أساسا إىل املستوطنني 

اولوا  بأية صورة إخفاء تعاطفهم مع نظام فيشي الفاشي،فأول إجراء قامت به الفرنسيني،الذين مل حي
،قي منصب مكلف باملصاحل األمريكية لدى حكومة فيشي 4"ر ميرفييروب"يف هذا اإلطار ،هو تعيني 

من ضمن مهامه اجلديدة أرسل إىل إفريقيا الشمالية،وكلف بتقدمي تقرير حول ،1940يف ديسمرب 
ماكسيم " املنطقة،وضمن نفس املهمة عقد اتفاق مع اجلنرالالوضعية العامة ب

  5ويهدف االتفاق إىل تقدمي مساعدة اقتصادية لسكان منطقة املغرب العريب،)M.Weygand"(ويقان
يف  ااالتفاقية جاءت يف شكل معاهدة تبادل جتاري بني حكومة فيشي واحلكومة األمريكية،لكنه

  . 6سي واستعالمايت لرصد جمريات األمور يف املنطقةاحلقيقة كانت تنطوي على برنامج جتس
كل عملية احتالل جديدة توفر للمعتدي :(...االتفاقية قائال كوردال هال"لقد وصف       

ازية ،إن مساعدتنا لألمم المقاومة ضد النستعمال ضد الشعوب الحرة المتبقيةاأللماني موارد لال
                                                 

    )  :1(انظر نص املراسلة يف امللحق رقم  -  1

   -The secretary of state (HULL) to the consul General at Algiers (COLE) .Jun 24.1940.U.S department of state. 
  Foreign relations of the united .states General and Europe.1940.(F.R.U.S).VOL II ,p570 ,571,572.    

  :وأيضا
  .42.- Hassine Raouf Hamza,les états - unis et la question tunisienne…. , op.cit, p22-   
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املستعمرات الفرنسية هلذا سعت كان ماكسيم ويقان ،حيظى بقدر من االحرتام لدى السلطات األمريكية ،باعتباره كان يرفض التجاوزات األملانية يف -  3

   .    29صراجع مجال فرحات،املرجع السابق،.احلكومة األمريكية إىل تشجيع القادة الفرنسيني على التصدي للتجاوزات األملانية
ة،يف الوقت الذي عني فيه مبهمة بإفريقيا الشمالية الفرنسي"روزفلت"،وبصفته دبلوماسي بقي هناك بعد اهلزمية،فكلفه1930عاش بفرنسا ابتداء من  -  4
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على القناعة بان كل أمة التزال حرة في أي  بل إنها قائمةليست مجرد فعل لمتبرع خيري،
   .1.)..مكان من العالم هي حلقة وصل لبقية األمم الحرة،في أي مكان أخر

  
من خالل هذا الكالم نستنتج أن غرب احلوض املتوسط ومشال إفريقيا،أصبح حمور حترك السياسة    

اجلزائرية،كمناطق عبور للمساعدات األمريكية ومنطلق هذه السياسة كان اجلزائر وقد اختريت املوانئ 
  .2يف هذه اخلطةويقان وتعد مدينة وهران املعرب الرئيسي  -األمريكية لصاحل فرنسا ضمن اتفاقية مرييف

االستعانة حبوايل عشرة أعوان  ،مت1941لتنفيذ هذه اإلسرتاتيجية نالحظ أنه خالل شهر مارس      
لقضايا الفرنسية،وأغلبهم كانت له إقامة طويلة بفرنسا قبل يتقنون اللغة الفرنسية وكانوا على دراية با

هذا قبل ،)S.R.D.G(جتنيدهم من قبل مصاحل االستعالمات التابعة لوزارة احلربية األمريكية احلرب،مت
التحاقهم مبصاحل الرئاسة األمريكية،وعملوا كنواب قناصل ووضعوا حتت سلطة روبريمرييف،الذي أصبح 

يات املتحدة األمريكية باجلزائر،وبالتايل سيطر على كافة األنشطة الدبلوماسية املمثل األعلى للوال
األمريكية بشمال إفريقيا،هؤالء األعوان قاموا بتحقيق عمل كبري يف جمال االستعالمات والدعاية،وكان 
ت جنحاهم ليس فقط يف اخرتاق احملور داخل األوساط األوربية واجلزائريني،ولكن كذلك تقدمي معلوما

   . 3دقيقة لإلدارة األمريكية،وكانت هذه املعلومات ذات طابع عسكري وسياسي وجتاري
،وبدأت البعثة تتعرف 4اعتمدت هذه البعثة يف عملها على جمموعة اخلمسة من الديغوليني األحرار   

ت جتولت يف كافة أحناء البالد،ودخلت يف اتصاالت مع أعوام الفرنسيني ،وحتصل ثعلى اجلزائر حي
من جمموعة اخلمسة على العديد من التقارير،وأطلعتها على مشاريعها فشجعها مرييف وأكثر من 
الوعود واالتفاقات،رغم هذا فان املخابرات األمريكية كانت حترتس كثريا من الفرنسيني الذين اليعرفون 

كنيث "د شاركاالحتفاظ باألسرار،وبسرعة دعمت البعثة بأصحاب البنوك واجلامعيني واملقاولني،وق
  . 5.يف هذه البعثة"بيندر
  

                                                 
  .29،ص،نفسه -  1
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ظروف احلرب جعلت اإلدارة األمريكية يف حاجة إىل مصلحة استعالمات،فقامت بتأسيس      

،وهذا من 1 1941يف شهر جويلية  "O.S.S  Office of Stratagic Serviceالوكالة اإلسرتاجتية للمصاحل 
مليات خاصة فالواليات املتحدة  األمريكية،حىت اجل تنظيم مصاحل االستعالمات السرية،والقيام بع

قبل دخوهلا احلرب كانت تبحث عن التوغل واخرتاق بعض األوساط األوربية واجلزائرية،وهذا من اجل 
،هذا العمل جاء بعد 2تشجيعها على تأسيس داخل هذه األوساط خاليا املقاومة املعادية لدول احملور

هل ثمة حركة ،"أندري فليب"ندوب ديغول بأمريكا السيدتساءل طرحه القادة األمريكان على م
يكن عمل هذه املصاحل داخل  مل،"التوجد أية خلية ديغولية بهذا البلد:"ديغولية بالجزائر؟كان رده

األوساط األوربية واجلزائرية باألمر السهل،بالنظر إىل  تلك الصراعات املوجودة بني خمتلف الفصائل 
الجنرال من جهة،وأتباع  نظام فيشي بيتانبرزها التنافس الدائر بني مؤيدي والتيارات السياسية،كان أ

من جهة أخرى،اشتهرت هذه الفصائل بالتنافس احلاد على توطيد أقدامها يف املستعمرات  ديغول
  .الفرنسية،وحتديدا يف اجلزائر على وجه اخلصوص

ا على األداء اإلداري للمسئولني نتج عن هذا الصراع غياب اجتاه سياسي فرنسي واضح،أثر سلبي     
تولد :(.... هذا بوضوح حني قال) كول(واحلكام على خمتلف مستويام،وخلص القنصل األمريكي
إىل هذا التاريخ مل يكن الوجود ،)3....لدى الفرنسيين الشك حول مكمن والءهم الوطني

ية يف منطقة نفوذ األمريكي باملنطقة يدل على أي مصاحل خاصة للواليات املتحدة األمريك
اإلمرباطورية الفرنسية،ولكن بعد هذا التاريخ بدأت تتطور السياسة األمريكية يف بالد املغرب 
العريب،بعد اطالعهم على املشاكل الداخلية اليت كانت تعاين منها املنطقة،وتوصلوهم أيضا إىل نتيجة 

أكثر اجنذابا  ايف غالبيتهم أصبحو مفادها أن شعوب املغرب العريب مثلها،مثل باقي الشعوب العربية 
،وهذا كان من بني أهم العوامل اليت جعلتها تكثف من دعايتها وتواجدها ونشاطها يف 4احملور لدول
   .املنطقة

                                                 
ومن بين أھم معاونيه المسمى وليام أيدي ،)  William danvon)  -  ة بشمال إفريقيا هووليام دانفون   مدير مكتب هذه الوكالة خالل هذه الفرت  1  

:بقاعدة طنجة وجون ايرت بتونس مكث ا مدة قصرية حيث انتقل إىل الدار البيضاء،للمزيد انظر   william Eddy   
- Hossine raouf hamza,les états unis et la question tunisienne…. , op.cit, p199. 
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    The consul General at Algiers (cole) to the to the secretary of state, July 26, 1942, F.R.U.S, Europe, 1942 II, 

p345.     
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بدأت اإليديولوجية األمريكية تدخل اجلزائر ببطء مع وصول البعثة األمريكية،بقيادة روبري مرييف       
1941سنة 

تلخيص العمل الدعائي الذي قامت به الواليات املتحدة  على هذا األساس ميكن،1
لسكان املنطقة مث االقرتاب من نظام  ةاألمريكية يف املغرب العريب،من خالل تقدمي املساعدة االقتصادي

    . 2فيشي املوايل لألملان،وصوال إىل الرتويج ألفكار وشعارات امليثاق األطلسي
يا وأمريكا،ممثلني على التوايل يف ونستون تشرشل وفرنكلني ،صدر عن بريطان1942ففي أول جانفي    

روزفلت،وثيقة هامة تعرف باسم امليثاق األطلسي،وتكمن أمهيتها يف كوا تعترب كإعالن للمبادئ 
املشرتكة اليت تتضمنها سياسة كل من البلدين،واليت ميكن على أساسها بناء  عامل أفضل،مث أنه فوق 

ميثاق األمم املتحدة،بدليل أن ثالث وعشرين أمة بادرت إىل التوقيع  ذلك يعترب خطوة حنو وضع
،والتزمت فيه باملبادئ اليت وردت "إعالن األمم املتحدة"على هذا امليثاق بعد أن صيغ يف شكل

أن الدولتين (...:بامليثاق،وقد تضمن امليثاق مثانية مبادئ،وجاء فيه عن مبدأ تقرير املصري مايلي
أن ":وكذلك."حداث تغييرات إقليمية التتفق مع رغبات الحرة للشعوب المعنيةترغبان في عدم إ

الدولتين تحترمان حق جميع الشعوب في اختيار شكل الحكومة التي ترغب العيش في 
وأنهما ترغبان في رؤية حقوق السيادة والحكم الذاتي وقد استعيدت لتلك الشعوب التي ،ظلها

   . 3.) ..جردت منها عن طريق القوة
،على ميثاق األمم املتحدة أا ال تذكر من املالحظات اليت سجلها األستاذ عمر سعد اهللا       

وإمنا هناك إشارات تدل على معناه فقط ويضيف أنه إذا مت حتليل النقاط ،صراحة مبدأ تقرير املصري
الدولتني يف احرتام حرية الواردة بشأن مبدأ تقرير املصري،فانه يتأكد لدينا أن هناك حماولة إلظهار رغبة 

الشعوب وضمان حقها يف تقرير مصريها،ويالحظ أيضا أن غاية الدولتني من اإلشارة إىل هذا 
املبدأ،يدخل يف إطار حث الشعوب الواقعة حتت السيطرة االستعمارية على املسامهة يف احلرب 

                                                 
    .134أين راي غولدزيغر،املرجع السابق،ص، -1

،حيث مت وضع بنود امليثاق األطلسي،ألهداف السلم ،ويف 1941شهرأوتاجتماع روزفلت وتشرشل يف نيوفوندالند، دصدر بع - 2
حول إنشاء منظمة "بيان األمم األربع"،إىل واالحتاد السوفييت،وسفري الصني امع وزير خارجية بريطاني"هال لكور دا"،توصل الوزير 1943نوفمرب30

يف  ر،عندما نشرت مقرتحات هذا املؤمت1944أوت  21يف "دمبرتون أوكس"األمر الذي دفع إىل عقد مؤمتر  دولية،وصياغة ميثاق األمم املتحدة ،وهو
،أهم نتيجة هلذا املؤمتر هو قبول 1945مؤمتر دويل أخر يف سان فرانسيسكو عام  ،قبلت مع بعض التحفظات ،وملراجعتها وتنقيحها عقد1944أكتوبر

القوزي،العالقات الدولية يف التاريخ احلديث  يحممد عل:مقرتحات االحتاد السوفييت، املتعلقة حبق الشعوب يف تقرير مصريها ،للمزيد راجع
  .   155،156،ص،2002واملعاصر،الطبعة األوىل،دار النهضة العربية،بريوت،لبنان،
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املدين لدى قيادة إيزاور  ثلهالرئيس روزفلت من مم بطل،و 1ومساندا للحلفاء إلحلاق اهلزمية بأملانيا
  :أن يقدم له مايراه صاحلا للموافقة عليه

  .توصيات بشأن السياسة اليت على أمريكا أن تسلكها باملنطقة - أوال       
  . مسودة املنشور الذي يوزع على السكان يف املناطق اليت سيحتلها احللفاء -ثانيا      
ئل اليت سيوجهها الرئيس إىل الدولة الفرنسية والرمسيني يف                                                                      مسودة املنشورات أو الرسا -ثالثا    

  2.مشال افريقية الفرنسية
  ،ول احلرية واالستقالل  و تقرير مصري  الشعوبوموضوعات  الدعاية  الغربية  متحورت  ح    

ويف هذا  اال  نسجل  الدور ت  و استنكار األنظمة  الشمولية،واملساواة  يف احلقوق  والواجبا
مرتمجا إىل اللغة العربية  و توزيع  نصوص  امليثاق األطلسي، الذي لعبته  املخابرات األمريكية  يف نشر

  .3ائرينيعلى نطاق  واسع  بني اجلز 
يف نشر هذه املبادئ على الدعاية االجنليزية،وكان رجال الدعاية اإلدارة األمريكية  اعتمدت     

االجنليزية من اليهود على وجه اخلصوص الذين مل يكونوا حمل عداء من طرف مسلمي مشال 
،وكانت 4إفريقيا،وكانوا يعيشون حينذاك مع املسلمني يف حالة جد حسنة يشملها االحتاد الوثيق

بريطانيا متلك أعوانا آخرين كثريين من اليهود املنتشرين عرب القطر اجلزائري،وكانوا مصممون أكثر على 
مساندة قضيتهم وحقوقهم كفرنسيني،وكانوا يأملون يف إمكانية انتصار االجنليز،لقد احتل هؤالء 

انتصارات االجنليز على  األعوان مواقع مهمة ساعدم على القيام بالوساطة لدى املسلمني،وتركت
يف ليبيا،أثرا بليغا يف نفوس املعمرين باجلزائر مما أدى إىل ارتفاع عدد املؤمنني بالنصر النهائي  االيطاليني

،ويف نفس االجتاه كانت الدعاية الديغولية 5للحلفاء وهذا ما اضعف هيبة فرنسا يف أعني اجلزائريني
ت إىل الدفاع عن فرنسا، من خالل نداء اجلنرال ديغول موجهة إىل شعوب املستعمرات الفرنسية،فدع

،لم رت فرنسا المعركة ولم تخسر الحربخس :(...،يظهر ذلك حيث قال1940 جوان18بتاريخ 
معي ،أينما كانوا أن يتحدثوا أطلب من جميع الفرنسيين تخسر شيئا الن هذه الحرب عالمية لذا
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  ):4(في الملحق رقم   انظر تعليمات الرئيس روزفلت إىل ممثله الشخصي يف مشال إفريقيا روبري مرييف -  2

Directive by président Roosevelt to Mr.Robert D.Murphy, washington, september 22,1942, 
F R U S, VoL, II, 1942, p379-380. 
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جل إنقاذ فرنسا فهي ليست وحيدة لها ،لمواجهة الخطر لندافع من أفي العمل والتضحية
إن لم تكن هنالك شبكات :(....تقول املؤرخة  أين راي غولدزيغر ،1..)إمبراطورية واسعة خلفها

ديغولية حقيقية،على األقل كان لديغول العديد من المناصرين الشباب،خاصة اليهود منهم 
  .2....)المثقفة،تزودهم بالمال والمقرات واألدمغة ةوكانت البرجوازي

بفضل التنسيق الكبري بني احللفاء وجلنة فرنسا احلرة،حيث قدمت هذه األخرية حسب اجلنرال    
،بفضل هذا العمل متكنوا من إنزال قوام العسكرية 3األمريكية ديغول خدمات كبرية للقوات

سمها لصاحل بسواحل املغرب العريب بنجاح وكان هذا حتوال كبريا يف مصري احلرب وح،1942نوفمرب 8يف
احللفاء،ومن جهة أخرى ظهرت دعاية جديدة لنظام اجلنرال ديغول وللحلفاء أيضا،من خالل توزيع 
املناشري وعرض األفالم وانطالق بث صوت أمريكا من واشنطن،وإذاعة موسكو اليت أصبح باإلمكان 

ملساواة بني ،و اليت نادت باحلرية واالستقالل وحق تقرير املصري وا1943التقاطها منذ جوان 
الشعوب،من خالل ما سبق ذكره يتضح أن الدور األمريكي كان أساسي،يف التمهيد لعملية نزول 
احللفاء بسواحل املغرب العريب من خالل العمل الدعائي الواسع بني املستوطنني وبني املغاربة بعد 

ات فوق الرتاب الفرنسي ،وعشية نزول احللفاء أذاعوا منشورا وزعوه بالطائر اتفاق ميرفي ويقانتوقيع 
هو من أذاع املنشور،وأعلن أن هدفهم هو إيقاع اهلزمية  الجنرال أيزنهاوروعلى مشال إفريقيا،وكان 

  .1917بااليطاليني واألملان وحترير فرنسا كما حدث يف سنة 
إننا سنترك بالدكم عندما يذهب عنها الخطر :(...قائال ةخاطب إيزاور فرنسي مشال افريقي    

وهكذا يتضح  أن ...)أللماني وااليطالي،وان السيادة الفرنسية على المناطق ستظل بدون تغييرا
  .4مبادئ األطلسي غري واردة بالنسبة للشعوب املستعمرة

     
ويعود اهتمام احللفاء  بشمال إفريقيا،مباشرة بعد وقوع فرنسا حتت سيطرة األملان وتثبيت حكومة     

اليت أثارا اإلدارة األمريكية،هو استحواذ  أملانيا على األسطول  فخاو فيشي العميلة هلم،ومن امل
الفرنسي،وتوجيهه ضد احللفاء هذا ما دفع بربيطانيا يف توجيه ضربة جوية ضد قاعدة املرسى الكبري 

كان   روبيرت ميرفييف حماولة لتدمري األسطول الفرنسي،ومن بني أهداف  1940جويلية  3البحرية،يف 
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إقناع احلاكم العام يف اجلزائر،مهما كان انتمائه بضرورة االلتحاق باملقاومة إىل جانب  يعمل على
احللفاء،كان على مرييف حتقيق هذا اهلدف،ولو كلفه األمر فصل اجلزائر عن فرنسا وضمن هذا 

جاء  حيث،1941نوفمرب27يف  اللورد لوثياناإلطار،جاء اتصال مرييف بالسفري الربيطاين يف واشنطن  
بيار  أنه في حالة رضوخ حكومة فيشي لضغوط األلمان ،من خالل الوزير...:(املراسلة مايلي يف

،يمكن إقامة نظام مستقل في الجزائر تحت قيادة ويقان وجلب األسطول الفرنسي عبر الفال
  . 1)...المتوسط

اجتية والعسكرية لتوسع وعليه جاء نزول احللفاء باملغرب العريب،تنفيذا هلذه اخلطة ذات األبعاد اإلسرت   
جتاه شرق إفريقيا الشمالية،وحماصرة دول احملور من اجلنوب،مث االجتاه حنو أوربا لتحريرها ،لقد اختذ قرار 

،حيث مت 1942جويلية 23، يوم )األمريكان واالجنليز وحكومة املنفى( اإلنزال يف اجتماع بني احللفاء 
من الناحية الغربية،مسيت هذه العملية يف البداية بتسمية االتفاق على بداية النزول يف مشال إفريقيا 

 "،مث قام ونستون تشرشل بتغيري التسمية،و أطلق عليها اسم- super Gymnaste -سوبر جيمناست 
    2وكلف اجلنرال ايزااور بالقيادة العليا هلذه العملية، Torche" المشعل
بشمال أفريقيا،ملا تكتسيه املنطقة من أمهية إسرتاجتية برر الرئيس األمريكي روزفلت عملية اإلنزال      

وكان من بني انشغاالته محاية منطقة النفوذ الفرنسي من هيمنة دول احملور،ففي رسالة وجهها إىل 
اآلن نرى أمام أنظارنا اإلمبراطورية التي :(....جاء فيها1942نوفمرب  8،يوم ) petain(املارشال بيتان 

بحت مهددة من طرف الهجوم األلماني وااليطالي ،الذين يحاوالن أسستها فرنسا،وقد أص
السيطرة على إفريقيا الشمالية،وتنفيذ مخطط السيطرة عليها،على ضوء هذه المخططات التي 
يعدها العدو،قررت إرسال إلى إفريقيا الشمالية قوة عسكرية فعالة،وهذا لتعاون مع السلطات 

   .3) ...للجرائم الدولية التي ترتكبها ألمانيا وايطاليا في الجزائر وتونس والمغرب،لوضع حدا

                                                 
 Memorandum (from)The British embassy to the department of state  January -):5(رقم  أنظر نص املذكرة يف امللحق -  1

24.1941.F.R.U.S.1941,II,p,245,246.   
   :لواليات املتحدة األمريكية راجعحول االختالفات يف رسم اإلسرتاتيجية احلربية هلذه العملية بني بريطانيا وا -  2

- J.B duroselle,le conflit stratégique anglo-américain de juin 1940 a juin 1944,revue d histoire modern et 
contemporaine,Tome, X,juillet,septembre,1963,pp161-184. 
-Basil liddellhart, Le point de vue britannique, historia,2eme guerre mondial,N=44,19sep,paris,1968,p1209. 
 

1- -Mohieddine hadhri, L Afrique du nord en guerre,réflexion sur la stratégie, Des puissances, Belligérantes,   

Dans,I.S.H.M.N, Tunisie, 1989, p 216.                                                               
قبل اإلنزال إىل  1942البحرية األمريكية عام  اقامت مؤخرا املخابرات األمريكية بتسليم جمموعة من اخلرائط واملخططات ألهم املدن اجلزائرية، وضعته  

الع على هذه اخلرائط لالط ،يعكس قيمة هذه الوثائق على أن الواليات املتحدة األمريكية أولت أمهية كبرية ملعرفة اجلزائر جامعة تكساس وهذا ما
  :واملخططات راجع املوقع التايل

- www.lib-utexas-edu/maps/ams/algeria_city-plans                                                      



أستدعى اجلنرال ايزااور،اجلنرال مارشال وأطلعه على اختياره ،1942يف السادس والعشرين جوان    
،وطلب منه كتم السر حىت تعلن القيادة املشرتكة عن اخلرب رمسيا،انطلق )املشعل(قائدا على عملية 

نفس السنة،قرب مدينة شرشال غرب اجلزائر العاصمة  نليلة عشرين أكتوبر مالتحضري للعملية منذ 
،الذي كان قد )esenhower(مساعد اجلنرال ايزااور،)Clark(يف سرية تامة حيث قام اجلنرال كالرك 
بالقرب من ساحل  تعلى إحدى الغواصا،1942اوت 23وصل إىل الساحل اجلزائري منذ 

شارل "ستوطنني الفرنسيني باجلنرال الفرنسي شرشال،والتقى يف منزل احد امل
الذي كان يعمل حتت قيادة أركان منطقة اجلزائر،فهو من أوائل املتعاونني ،"Charles.Mast"ماست

،حضر 2جبميع املعلومات املتعلقة خبطة نزول جيوش احللفاء باملنطقة وزوده،1مع املخابرات األمريكية
راءات امليدانية للعملية،مع أحد مستشاري اجلنرال ديغول هذا اللقاء روبريت مرييف،لتنسيق اإلج

،وبعض الضباط املرتبطني باملقاومة ومت االتفاق على سري اخلطة،وحدد 3ومستشارين عسكريني اجنليز
  .1942نوفمرب 9و 7،8تارخيها بداية من أيام 

  
اصة جرت هذه العمليات يف ظروف خاصة تزامنت مع انتصارات احللفاء وتراجع احملور،خ

بعد جناح عملية اإلنزال يف الساحل اجلزائري ،سارع ،4بعد انتصار االجنليز يف معركة العاملني مبصر
،لعقد اتفاق مع الواليات املتحدة األمريكية حيث وقع االتفاق كل من اجلنرال 5 األميرال دارالن"
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-George.Melton,Darlan amiral et homme d état française,1881-1942,traduit de l américain,par louis 
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- robert o.paxton, Darlan, un amiral entre deux blocs réflexions sur une biographie récente,vingtième siècle, 
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ت املتحدة األمريكية عن اجلانب األمريكي،وقد بينت االتفاقية بوضوح أهداف الواليا" مارك كالرك"
1942نوفمرب 9اىل 6يف املنطقة،متت عملية اإلنزال يف أربعة أيام من 

1 .  
خلق انتصار نزول احللفاء بشمال إفريقيا، ترحيبا كبريا عند احللفاء وعند تفحص مراسالت       

بعون باهتمام ستالني وتشرشل، روزفلت، فيما يتعلق بالنزول بشمال إفريقيا ،جند أن السوفيت كانوا يتا
تطور العمليات العسكرية بني االجنليز واألملان يف مصر وطرابلس ، عقب انتصار بريطانيا يف معركة 
العاملني ،فان ستالني بعث برسالة نئة إىل تشرشل وتاريخ الرسالة يتزامن مع تاريخ نزول احللفاء 

 إىل الوزير األول تشرشل ومن باجلزائر ،كتب عليها رسالة شخصية وسرية للغاية من الرئيس ستالني
،ويف الرسالة "عملية املشعل"مضمون الرسالة جند أن ستالني كان يؤكد على ضرورة اإلسراع يف اجناز 

تعبري عن اعرتافه بالقرار الشجاع، الذي اختذه الرئيس األمريكي روزفلت املتعلق بإرسال قوات أمريكية 
باملنطقة،بالنسبة لستالني يعين ختفيف الضغط على إىل مشال إفريقيا،وفتح جبهة عمليات عسكرية 

   .    2جبهة روسيا
  

  :موقف اإلدارة األمريكية من السياسة الفرنسية في الجزائر ورد فعل فرنسا -  2
  :حكومة فيشي طبيعة مواقفها مع  - أ

تبدأ مع األوىل  ةفاملرحل احلرب العاملية الثانية،مبرحلتني لمرت السياسة األمريكية باجلزائر خال     
يتمكن اجلنرال ديغول من توحيد  عندما 1943وتنتهي يف جوان  1940هزمية فرنسا أمام األملان جوان

اىل تاريخ انتصار 1943الفصائل الفرنسية يف جبهة واحدة،أما املرحلة الثانية فتبدأ منذ شهر جوان 
  .  باجلزائر واملصادف لوقوع جمازر الثامن ماي 1945 وماي 8 احللفاء على النازية يوم

،ألحد )Le jeu américain a vichy "(اللعبة األمريكية مع فيشي"ظهر كتاب بعنوان 1947يف سنة      
  )William Langer"(وليام لنجر"السيد  )Harvard(املختصني يف التاريخ األوريب،أستاذ جبامعة هارفرد

ميكن القول انه جاء كاستجابة جاء ليدافع ويربر السياسة األمريكية مع حكومة فيشي،و  الكتاب هذا
،استطاع أن يطلع على عدد من الوثائق األرشيفية اليت ال "األستاذ لنجر"لطلب احلكومة األمريكية 

ميكن ألي مؤرخ أخر االطالع عليها،إال بعد ثالثني سنة أخرى ومن  خالل هذا املؤلف،حاول 
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ة فيشي،مربزا على أن هذه العالقات األستاذ لنجر أن يقلل من أمهية العالقات األمريكية مع حكوم
  :خلصها يف األسباب التالية جاءت فقط من اجل دوافع متعلقة بقضية األمن القومي اليت

محاية األسطول الفرنسي املتواجد بشمال إفريقيا خصوصا باجلزائر،حىت ال يقع يف أيدي أملانيا  -
 .النازية

ار الفرنسي،خاصة يف مشال إفريقيا،وحتضري مواجهة الدعاية األملانية اليت أصبحت دد االستعم
املنطقة إلحلاقها إىل صف احللفاء يف مواجهة النازية،وضمن هذه اخلطة األمريكية مت تعيني األمريال 

،سفريا لدى حكومة فيشي وحىت يكون قريبا قدر املستطاع من املارشال )L amiral Laehy(الهي
يتخذ بامسه،خصوصا وان املاريشال كان كبري السن  بيتان،ويكون على اطالع حول مايدور حوله وما

وغري قادر على مراقبة كل الشؤون الفرنسية لوحده،ويف هذا اإلطار قدمت احلكومة األمريكية حلكومة 
 .  فيشي معلومات دقيقة حول املوظفني املهيئني للعمل مع أمريكا 

ة،لتفكري يف اجلنرال ويقان استثمار العالقات مع حكومة فيشي يف احلصول على معطيات كافي -
  .إلرساله من قبل حكومة فيشي إىل مشال إفريقيا،وهذا لوضع املنطقة ائيا حتت يد احللفاء

وضمن هذا املخطط دائما فانه مت إرسال روبريمرييف كممثل للسلطات األمريكية يف مشال    
تحركون حبرية يف مشال إفريقيا حتت إفريقيا،وينال ثقة اجلنرال ويقان وترك أعوان املخابرات األمريكية ي

الشكل حسب األستاذ لنجر مت التحضري لعملية اإلنزال يف  اغطاء تقدمي املساعدات الغذائية،وذ
  .مشال األطلسي،اليت مل تلقى الكثري من املقاومة الفرنسية

ي على السياسة التأثري األمريك"،يف مؤلفه الذي محل عنوان )Irwin M.Wall(أما األستاذ اروين وال    
،فانه ال ينفي هذه  األسباب )L influence américaine sur la politique française 1954 -1954(،"الفرنسية

لكنه يرى أا ليست هي الوحيدة اليت جعلت الواليات املتحدة األمريكية تقرتب من حكومة فيشي، 
  :يا فيما يلو خلصه" اروين وال"ومن هاته األسباب اليت أضافها األستاذ 

الجمهورية (أن الواليات املتحدة األمريكية مل تكن راضية على احلكومات الفرنسية السابقة - 1   
املعروفة بالدميقراطية الربملانية،اإلدارة األمريكية كانت تطلب من الفرنسيني أمركت النظام ) الثالثة

لت إىل اجلمهورية الثالثة،وهذا السياسي الفرنسي،وهذا حسب وال اروين واضح من خالل رسالة روزف
حىت يكون اجلهاز التنفيذي فعال ومستقر وتقليص عدد األحزاب السياسية،أمريكا كانت ترى يف 

  .املارشال بيتان األداة أو الوسيلة الضرورية إلحداث هذا التغيري



األمريكي الذي   اخلالفات الكبرية اليت كانت بني زعيم املقاومة الفرنسية اجلنرال ديغول،والرئيس - 2 
كان يضمر كراهية كبرية للجنرال ديغول،ولعلى هذا واحد من األسباب اليت جعلت اإلدارة األمريكية 

  .على عهد روزفلت تواصل العمل مع عناصر حكومة فيشي،حىت بعد نزول احللفاء يف مشال إفريقيا
املستعمرات استثمار العالقات مع حكومة فيشي يف احلصول على مصاحل اقتصادية يف  -3

عندما اضطرت واشنطن إىل عقد اتفاق مع جلنة فرنسا  1941الفرنسية،وميكن مالحظة هذا منذ 
احلرة،ومبوجب هذا االتفاق حتصلت الواليات املتحدة األمريكية على اعرتاف مبراقبة عدد من أقاليم 

ة فرنسا احلرة الفرنسية فيما وراء البحار،ويف املقابل اعرتفت اإلدارة األمريكية مبمثل جلن
بواشنطن،وبذلك أصبحت اإلدارة األمريكية تتدخل يف املستعمرات الفرنسية،خصوصا يف احمليط 

  .اهلادي وهذا ملواجهة اخلطر الياباين باستعمال أراضي كاليدونيا اجلديدة لضرب اليابان
بعد  غري أن نوايا أمريكا تطورت فيما بعد وأصبحت تتجه إىل تعويض فرنسا يف مستعمراا 

ضمن هذا السياق التارخيي سأحاول تتبع ،1األمريكي احلرب،وهذا ما جعل ديغول يعارض التوجه
املوقف الفرنسي من السياسة األمريكية يف اجلزائر،خالل فرتة احلرب العاملية الثانية ومدى تأثريها على 

  .   الوضع السياسي يف اجلزائر
  : ويقانماكسيم - اتفاق روبيرميرفي:الخطوة األولى -  

اإلدارة األمريكية إسرتاتيجية واضحة يف السيطرة على اجلزائر،باعتبارها منطقة عبور هامة  تأتبع      
يف غرب املتوسط،وهذا لقطع الطريق أمام دول احملور يف املنطقة وتنفيذا هلذه اإلسرتاجتية،فإا أتبعت 

ويهدف كما اشرنا إىل -العنصر السابق بالتفصيل يف قكنا قد أشرنا إيل هذا االتفا-اخلطوات التالية
احلفاظ على العالقات مع حكومة فيشي،مبا يساعد على مواصلة احللفاء للمجهود احلريب ضد 
النازية،وارتكز االتفاق على توفري املساعدات والسلع األساسية،من مواد غذائية لتشجيع سكان اجلزائر 

ركة الوطنية اجلزائرية املعتدلني ،وتقدمي وعود االلتحاق بصفوف احللفاء،و االتصال بقادة احل ىعل
 - بتحقيق تقرير املصري يف حال القضاء على النازية،عن طريق الرتويج لشعارات وأفكار األطلسي

 - بالسيد روبريمرييف هوهي اللعبة األمريكية اليت وقع يف فخها السيد فرحات عباس،من خالل اتصاالت
من طرف دول احملور،ومن نتائج هذه اخلطوة أيضا هو استغالل  للحيلولة دون احتالهلا أو استغالهلا

أن  اجلزائر وطنا وشعبا،لتجسيد وبعث االحتالل الفرنسي من جديد،تذكر وثائق اخلارجية األمريكية
،املمثل الشخصي للرئيس روزفلت يف اجلزائر،قد اتصل باجلنرال جريو،قائد القوات "روبريمرييف"السيد 
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املؤيدة للحلفاء،قبل عملية النزول بستة أيام فقط،وحدد له أهداف سياسة أمريكا  الفرنسية يف اجلزائر
  :يواليت متثلت فيما يل 1يف مشال أفريقيا

  استعادة استقالل فرنسا يف أوروبا ويف ماوراء البحار -   
                                                                                                                              1939إعادة السيادة الفرنسية يف مجيع املناطق اليت سبق للعلم الفرنسي أن رفرف عليها عام  - 

طات األمريكية لن تتدخل السل نيف حالة القيام بعمليات عسكرية يف فرنسا أو يف املستعمرات،فا -
   .بأية طريقة يف هذه القضايا ألا تعتربها من اختصاصات السيادة الفرنسية 

 : دارالن-اتفاق كالرك:الخطوة الثانية  
مرييف  تفان سبب االتصاالت األمريكية مع حكومة فيشي،اليت أجراها روبر " اروين  وال"حسب     
واجهة مع القوات الفرنسية باجلزائر أثناء النزول،فقبل توقيع ،وهذا لكي تتجنب املاألميرال دارالنمع 

،اليت راح )احللفاء(،كانت القوات الفرنسية تطلق النار على اجليش األمريكي2كالرك–اتفاقية دارالن 
ضحيتها أالف القتلى من اجلانبني،يف اية املطاف استطاع دارالن من إقناع املارشال بيتان باملوافقة 

،لكن على شرط هو أن توافق واشنطن أمريكية والفرو نكالق النار وإاء املواجهة على وقف إط
على مواصلة حكومة فيشي احلكم يف اجلزائر،وحتت إدارة األمريال دارالن،وهي الفرتة اليت يصطلح 

،وهذا متا مع األمريال دارالن،هذا االتفاق مل حكومة فيشي تحت الحماية األمريكية"على تسميتها 
    .jeu américain a vichy(3( سوى لعبة أمريكية ضد حكومة فيشي،للسيطرة على مشال إفريقيايكن 
– Annie Lacroix "(أني الكروا ريز"أما الباحثة املتخصصة يف العالقات الفرنسية األمريكية األستاذة    

riz(الذي  رو االنتصابعد انتصار احللفاء يف عملية املشعل،وه  ءجا تفاق انهاال ،فانه ترى يف هذا
 قاجلزائر بفضل التدخل األمريكي،وجاء هذا االتفا عنبيتان  لحقق  فصل وعزل حكومة املاريشا

أمريكية،االتفاق وضع إفريقيا الشمالية ومعها اجلزائر يف  -لتسيري اجلزائر حتت سيطرة مشرتكة فرنسية
احلصول على االمتيازات اإلسرتاجتية  متناول الواليات املتحدة األمريكية،وأصبح هلا احلرية املطلقة يف

وحتويل فرق اجليش الفرنسي،ومراقبة قيادات املوانئ والقواعد اجلوية واملواصالت السلكية واملالحة 
البحرية وإدارة القواعد العسكرية املثبت من طرفهم،وبعض النشاطات األخرى سريت من طرف جلان 

                                                 
FRUS  ):6(انظر امللحق رقم  416،ص، 1942، االثاين، أورب ءاجلز  -    1 وثائق اخلارجية األمريكية - 

:)7(رقم  للمزيد من التفصيل حول حمتوى هذا االتفاق انظر امللحق -1  
 -Agreement between General Mark Clark and Admiral François Darlan, Algiers, November 22, 1942, F.R.U.S, 
1942, II, 453.   
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األمريال دارالن االتفاق وال توجد فيه اإلشارة إىل وقع اجلنرال كالرك و 1942نوفمرب12،ففي 1خمتلطة
قضية مصري شعوب مشال إفريقيا،وإمنا ركز فيه على السيادة الفرنسية باملنطقة،وجاء يف هذا االتفاق 
أيضا أنه يف حالة اخلطر على الوضع الداخلي،فان على السلطات الفرنسية أن تتخذ اإلجراءات 

  .2.ام للجيش األمريكيالضرورية بالتنسيق مع القائد الع
الدول (إن أهم مالحظة تسجل على هذا االتفاق أنه قد نص على إطالق مساجني األمم املتحدة   

 مل يتعرض إىل املساجني السياسيني نيف اجلزائر،ولك)احلليفة عندئذ والقابلة للميثاق األطلسي
سالم القوات الفرنسية،اليت انه من بني شروط است"اروين ويل"،يضيف املؤرخ األمريكي 3اجلزائريني

وضعها دارالن بعد اإلنزال الشرط املتعلق باإلبقاء على نظام فيشي يف اجلزائر،حتت قيادة دارالن 
تغري من سياستها  ،وحىت بعد اغتيال دارالن فان اإلدارة األمريكية مل)فيشي حتت احلماية األمريكية(

يف ظل "  جريو"اجلزائر،حتت قيادة  يف جتاه نظام فيشي وتركت عناصره وتشريعات حكمه تستمر
األمريكية،بالرغم من معارضة الرأي العام األمريكي هلذا التوجه وانتقاداته هلذه السياسة،بسبب  ةاحلماي

اجليدة والطيبة مع حكومة فيشي هذا ما جعل ديغول وجلنة فرنسا احلرة حتتج على  تعالقات روزفل
   . 4استمرار هذه العالقات املشبوهة

 : 1943جانفي 23-17مؤتمر الدار البيضاء : لخطوة الثالثةا 

للخطوة الثانية ومكملة هلا،وجاءت أثناء انعقاد مؤمتر الدار البيضاء   هذه اخلطوة هي امتداد     
وضعت -باملغرب األقصى،ومبوجب هذا املؤمتر مت االعرتاف بإدارة احللفاء للجزائر)ANFA(مبنطقة أنفا

إىل حني تكوين إدارة فرنسية مستقرة،وقد جاء هذا االتفاق بني هنري -األمريكيةاجلزائر حتت احلماية 
جريو وفرنكلني روزفلت يف شكل اعرتاف بغياب الدولة الفرنسية،املسئولة باجلزائر،واعرتفت أملانيا 
 باحتالل احللفاء لشمال إفريقيا،باإلضافة إىل ذلك مت تعيني اجلنرال جريو يف منصب القائد األعلى يف
اجلزائر خلفا لدارالن،مع صالحيات اإلشراف على مجيع املصاحل الفرنسية،وضمن هذا السياق البد 

 Conseil"من التذكري أنه بعد نزول احللفاء باجلزائر قد اجتمع جملس إمرباطوري يف اجلزائر

Impérial" مشال ،مجع احلكام واملقيمني العامني ألقاليم ما وراء البحار يف1942ديسمرب سنة 27يف 
األعلى املدين  دالقائ ،)Giraud Henri Honore(من اجلنرال جريو اوغرب إفريقيا،واختذو 

                                                 
- Annie Lacroix –riz,Quand les américains voulaient gouverner la France,Voire : www.Monde-diplomatique 

.FR./2003/05/lacroix-riz/10168 -                                                               1  
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،وتنفيذا لتوصيات هذا االجتماع وتوصيات مؤمتر دار البيضاء األنف الذكر،صدر يف 1والعسكري
  . 2مرسوما أكد االنفصال عن حكومة فيشي1943مارس 14

لى ضرورة توحيد الصفوف الفرنسية،املنقسمة بني جريو أوصى مؤمتر الدار البيضاء أيضا ع      
الفرنسي لصاحل جريو،مبعىن أخر أن اإلدارة  -وديغول وهنا حاول روزفلت فصل الصراع الفرنسي

منهم  ةاألمريكية كانت تسعى ومتيل لدعم اجلنرال جريو وأحاطته مبجموعة من املخلصني للجمهوري
،وموريس كوف andre labarthe،اندري البارت jean mnnet،وجون موين  rene meyerريين ميار 

يف تقويض عناد جريو وأقنعه 3جون موني ،لقد جنح murice couve de murvilleدي مورفيل، 
،على حساب اجلنرال ديغول وهنا نطرح 4بضرورة دمقرطة النظام مقابل احلصول على الدعم األمريكي

األمريكية مع اجلنرال ديغول؟وما هي األسباب اليت  السؤال التايل كيف كانت طبيعة عالقات اإلدارة
  .  جعلتها متيل لدعم غرميه جريو؟هذا ما سنحاول احلديث عنه يف العنصر املوايل

  
    :طبيعة مواقفها مع لجنة فرنسا الحرة -ب
شارل " قبل احلديث عن هذه املرحلة البد من التذكري بالظروف،اليت أحاطت بظهور اجلنرال    

،اليت تلقت الدعم من قبل احلكومة )Comite national français(منقذ لفرنسا وجلنة فرنسا احلرةك"ديغول 
،واعرتفت به بريطانيا زعيما للفرنسيني 1941سبتمرب24الربيطانية و قد أنشئها ديغول يف لندن يف 

ثناء احلرب وكانت اللجنة على منط اللجان الوطنية اليت أنشئها احللفاء أ1940جوان 28األحرار،منذ 
العاملية األوىل،وقد انضمت حلركة ديغول جزيرة كورسيكا وحكام املمتلكات االستعمارية يف إفريقيا 

لونستون "،نشطت اللجنة حتت مظلة احللفاء واإلشراف الشخصي 5االستوائية الفرنسية والكامريون
ا يف األهداف احلربية ،وتبنت اللجنة منذ البداية مبادئ امليثاق األطلسي،لتأكيد مشاركته"تشرشل

للحلفاء،ذه الطريقة استفادة اللجنة من املساعدة األمريكية،متهيدا لصعودها كرمز موحد للفصائل 

                                                 
  1  .231ص، حممد حسنني،املرجع السابق - 

.231نفسه،ص، -  2  

رها الرجل املناسب الذي بقي بعيدا عن الدسائس السياسية وكان هلا انطباع جيد اختارت اإلدارة األمريكية جون موين كمستشار جلريو ألنه يف نظ -1
بسبب ارتباطات موين الديغولية الوثيقة عن الدور "كوردال هال"على شخصيته لذلك أرسلته إىل اجلزائر كممثل ملكتب توزيع األسلحة رغم معارضة 

:موين راجع  ناألمريكي يف بروز جو   
- Gérard bossiat, jean Monnet, la mesure d une influence ,Vingtième siècle, Revue d histoire, année, 1996, V.51, 
pp68-84.                   
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،غري أنه يف الوقت الذي كانت فيه عالقات روزفلت طيبة مع 1الفرنسية احملاربة ضد أملانيا النازية
د متيزت باجلفاء واخلالفات حكومة فيشي،كانت عكس ذلك مع ديغول وجلنة فرنسا احلرة فق

  .2املستمرة
ية موقف احلياد منها يف وقفت الواليات املتحدة األمريكالثانية، لعامليةندما اندلعت احلرب اع    

و مل يعن هلا سقوط فرنسا يف يد األملان الشيء الكثري، و احتفظت بعالقات دبلوماسية و البداية،
هذه األثناء بدأت الواليات املتحدة األمريكية تفتح أعينها اقتصادية مع النظام الفرنسي اجلديد ويف 

الذي ربط  ) Robert Murphy (صوب اجلزائر  اليت استقرت فيها بقنصلياا بقيادة روبرت موريف 
سواء املساندة للسلطة الرمسية الفرنسية أو تلف األطياف املتواجدة باجلزائر،جمموعة من الصالت مع خم

كل هذا كان جيري حتت أعني اجلنرال ديغول، الذي كان ينظر بعني ،و  اجلزائرينياملعارضة هلا، أو حىت
الريبة و اخلوف من املطامع األمريكية خبصوص اجلزائر، و حماولة إبعاده شخصيا عن الواجهة حىت 

    . خيلو هلا اجلو، و من مثة تستطيع التحكم يف حاضر ومستقبل فرنسا

ها مباشرة من ربط عدة اتصاالت وعالقات بالعديد من و بعد ظهور  جلنة فرنسا احلرةمتكنت 

الدول، و كان من ضمن هذه الدول الواليات املتحدة األمريكية، اليت يعتقد ديغول أنه سيأيت اليوم 

و بالتايل فإن ربط عالقات معها كان من أولوياته، على غرار باقي  ،الذي م فيه بدخول احلرب

احرتام حقوق منظمة فرنسا احملاربة اليت يقودها وإفراد حصتها من دول احللفاء، و لكن على أساس 

    3.النصر

سوستيل أن الواليات املتحدة األمريكية كانت  جاك من أبرزهم،و أنصار جلنة فرنسا احملاربةيرى 

  هلا سياسة غري متوازنة  مع الفرنسيني، ألا اعرتفت بسلطة بيتان 

ولت صّد هذا الباب أمام ديغول و رفضت تقدمي الدعم له، و أقامت معها عالقات دبلوماسية، و حا

و األهم من ذلك 1940،4و أنكرت عليه حماولة السيطرة على السنغال بعد معركة داكار يف سبتمرب 

حبسب سوستيل دائما أن الواليات املتحدة األمريكية سعت إىل السيطرة على اجلزائر البيتانية، منذ 
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عن تلك العالقة اليت مجعت حركته بالواليات املتحدة األمريكية، أا مما يذكره ديغول ،و 1942سنة 

امتازت بالربودة و عدم االكرتاث من اجلانب األمريكي شبه رمسي، أما الرمسي فقد فضل إقامة 

   .1عالقات مع فيشي مفضلة عدم ربط عالقة مع فرنسا احلرة و االبتعاد عنها

، من إعادة التفكري يف عالقته مع الواليات املتحدة 1941لكن ذلك مل مينع ديغول يف ربيع سنة 

 René (و هذا املوفد هو رينيه بليفن ا مفوضا خاصا بامسه يف شهر جوان،األمريكية، و أن يرسل إليه

Pleven (،يعد استقبال بليفن يف الفاتح و  ،2الذي كان على معرفة جيدة بالواليات املتحدة األمريكية

اإلدارة و  جلنة فرنسا احلرةلقاء رمسي جيمع بني  أول،ارجية األمريكيةأكتوبر من طرف وزارة اخل

فديغول أراد أن تتحقق األهداف اليت ل كل طرف من خالله جس نبض اآلخر،حاو ،األمريكية

فقد حاولت معرفة مدى قابلية ديغول يف أن يكون هلا أما الواليات املتحدة األمريكية،حددها ملوفده  

أنصار جلنة فرنسا ري أن غ، هو املؤشر الذي تبين عليه أسس للثقة املتبادلة بينهماو ،موضعا يف إفريقيا

لذلك  عليهم، التعجيزية بعدما حاولت الواليات املتحدة فرض شروطها،بالفاشلاللقاء  وصفوا احملاربة

 ،و ما عززةنوايا األمريكيالرفض ديغول االنصياع هلذه الشروط بعد أن أبدى ختوفه و شكه من  كان

هذه الشكوك حبسب ديغول هو االتصاالت اليت جرت يف نفس الفرتة بني األمريكيني واملندوب 

السامي الفرنسي يف اجلزائر، اجلنرال ويقاند و حتميله رؤية أمريكية إىل سلطة فيشي، مفادها أن 

  .3واشنطن مل تقرر بعد إىل أي طرف تنحاز
املَد و اجلزر، فاألمريكيون يتحدثون عن إمداد  يف هذه األثناء بلغت العالقة بني الطرفني قمة و 

و ديغول يتطرق إىل ،4اادية بواسطة إنكلرت م مبساعدات 1941اجلنرال ديغول و جمموعاته يف نوفمرب 

إقامة صالت منتظمة بني حركته والسفري األمريكي يف لندن،غري أن هذا مل يقض على شكوكه و 

  .ت الفرنسيةخماوفه من مطامح األمريكيني يف املستعمرا
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بعد حتسن نسيب يف العالقة الرمسية  ،وو هو ما زاد من سخط الواليات املتحدة األمريكية عليه  

ديغول نفسه، و متكنهما من  ذكرهسب ما ح،1942يف مطلع سنة  جلنة فرنسا احملاربةاألمريكية، مع 

عاد ديغول و أنصاره عاد التوتر من جديد يف خريف نفس السنة، بسبب استب تقصري املسافة بينهما

من عملية التحضري لإلنزال يف اجلزائر و املغرب، و املزمع أن يكون يف خريف السنة نفسها، و هو ما 

دفع بالديغوليني إىل اعتبار التحضري لإلنزال يف سرية والذي كان يقوده موريف، بعيدا عن الفرنسيني 

  . 1األحرار، عمال ضدهم

ه وراء الطلب من رئيس احلكومة الربيطانية تشرشل القاضي مبنع كما وجهوا االام لروزفلت، بأن

و حبثها عن املساندين هلا يف هذه العملية من داخل نظام  ديغول من التواجد يف إفريقيا الشمالية،

رئيس احلكومة الفرنسية األسبق   François Darlan فيشي، مما دفعها إىل االتصال باألمريال دارالن 

 .1942ه، و ذلك يف شهر سبتمرب وعرض الفكرة علي

عدم  تبل األكثر من ذلك أظهر حتسني العالقة مع ديغول، اإلدارة األمريكية حتاولمن جهتهم مل 

مؤكدين على أن ال شعبية له يف مشال ،كانة يف فرنسا احلاضر و املستقبليف رؤيته يتبوأ أية م ارغبته

   .2إلنزالإفريقيا،و هو حافز لعدم إقحامه يف عملية التحضري ل

كما أبدت واشنطن حتفظها منه لعدة أسباب أخرى، أبرزها، أن ديغول ال يفتأ يف إعالن مواقفه 
األمريكية مع زعيم جلنة فرنسا  العالقات ،و رغم التوتر الذي ميزاملعادية للواليات املتحدة األمريكية

عن طريق  لرأي العام األمريكياحملاربة،إال أن هذه األخرية جنحت يف ربط عالقات قوية مع اتمع وا
مما جتدر مالحظته هنا، أنه بالرغم من التوتر الذي ساد العالقة الرمسية ا هناك، و املكاتب اليت مت فتحه

من  لفرنسا احملاربةبني ديغول و الواليات املتحدة األمريكية، إال أن هذه األخرية مسحت للموالني 
    .3كر و يمدينة نيو  يف1940نظمات هلم، منذ اية جوان تشكيل م
أكرب املعارضة لطموحات األمريكية، مهما يكن من فان اجلنرال ديغول شكل مبواقفه 

التحديات اليت واجهت السياسة األمريكية يف اجلزائر،وكان على ساستها مواجهة إصراره على معارضة 
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احلرة تنكر كل وجود املشاريع واخلطط األمريكية يف املستعمرات،حىت اية احلرب كانت جلنة فرنسا 
لفصائل بيتان ونظامه،وكانت ناقمة على العالقات األمريكية مع حكومة فيشي املشبوهة،ومع هذا 
بقيت مؤيدة لبقائها وتقويتها،ذلك أن ديغول أدرك على ضرورة االستعانة بأمريكا لتحرير فرنسا من 

  . 1األملان واستعادة مكانتها السابقة كقوى عظمى
سه حذر ديغول إدارة روزفلت من مغبة التدخل يف الشأن الفرنسي،أو يف قضايا ويف الوقت نف   

1943 الدار البيضاء عام روهذا منذ انعقاد مؤمت تاملستعمرا
مستشار  –" هاري هوبكنز"،لقد صارح2

ديغول بأن أسلوبه املزعج كان السبب وراء سوء التفاهم املسجل يف  –الرئيس فرنكلني روزفلت 
إن أسباب سوء التفاهم ...(:نسية األمريكية أثناء احلرب،ويف هذا الشأن صرح هوبكنزالعالقات الفر 

التي حيرت الشارع ،1940 مع ديغول يرجع تاريخها،إلى فترة انهزام الجيوش الفرنسية عام
أغضبت لجنة فرنسا الحرة التي هي التي العالقات مع فيشي  استمرار،باإلضافة إلى األمريكي

لقد تابعنا مواصلة هذه السياسة مع حكومة :(... ،ويواصل قائال ....)حرباختارت مواصلة ال
من أنها أزعجت جزءا من الشعب الفرنسي وكذلك الرأي العام  مبالرغ،1942فيشي حتى نوفمبر 

األمريكي،لكن وقتها كان السبب وراء إتباع هذه السياسة هو إعداد القوة العسكرية ودخول 
  .3...)ج أصبح انشغال أمريكا الوحيد يتلخص في هزم العدووبالتدري،الحرب ضد ألمانيا

كان نتيجة " هوبكنز"من خالل هذا الكالم يفهم سبب اخلالف بني ديغول و روزفلت،حسب     
سوء فهم ديغول للخطة األمريكية يف اجلزائر،حبيث أن ديغول مل يستسغ تعامل أمريكا مع حكومة 

وحول  ،4يف تلك الظروف الصعبة وطموحه الشخصي فيشي،بسبب ضيق رؤيته للمصاحل الفرنسية
الكل يعرف الكراهية التي كان يضمرها الرئيس :(...تقول" أين راي غولدزيغر"نفس املوضوع كتبت

روزفلت لجنرال ديغول،واشمئزازه من سلوكه الفظ ومناهجه األنانية،التي تنقصها الديمقراطية 
سان بيار،زادت في عداوة روزفلت ونفوره من  ،فشل داكار،والصعوبات في لبنان وسوريا وقضية

مجلس الدفاع عن  –سوء نية قائد القوات الفرنسية،تصلبه ورغبته في إنشاء هيئات إدارية 
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،جعلت األمريكان يحترسون )1940سبتمبر(،والمجلس الوطني لفرنسا الحرة)1942(اإلمبراطورية 
مراحل تحضير عملية  منه أكثر،لذا اشترط روزفلت،أن يبقى ديغول بعيدا عن كل

  . 1...)المشعل
هناك مؤرخ أخر أضاف عامل ال يقل أمهية عن األسباب األخرى،كان سببا يف خالفات      

إن من أسباب تأليب روزفلت ضد ديغول هو الشكوك التي كان :(...روزفلت مع ديغول فيقول 
،أمام المسئولين )Tixer Adrien("تكسيه أدريان"يثيرها ممثل لجنة فرنسا الحرة بواشنطن السيد

لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإحلاح،ملاذا مالت ،2..) .األمريكان حول قائد لجنة فرنسا الحرة
اإلدارة األمريكية إىل جانب اجلنرال جريو ونصبته يف مؤمتر الدار البيضاء قائدا أعلى لقيادة اجلزائر 

رنسا احلرة ومباذا نفسر ميول بريطانيا واملمتلكات الفرنسية األخرى؟وغذت الطرف عن زعيم جلنة ف
  ؟رلتأييد ومساندة ديغول ووقوفها ضد حكومة فيشي وأنصارها باجلزائ

 يدعم االجنليز اجلنرال ديغول و جلنة فرنسا احلرة،منذ قيام بريطانيا بتعطيل برنامج املساعدات األمريك 
كومة فيشي من جهة ولتأكيد دعمها ،نكاية يف ح)اتفاقية مرييف ويقان(املوجه لسكان املغرب العريب 

جلنرال ديغول من جهة أخرى،وهذا ما أكده مسئول السفارة الربيطانية يف واشنطن ديفيد أكليس 
)David Eccles ( قائال ):...ولم األمريكية -ود التجارية الفرنسيةإن بريطانيا تتحكم في العق،

للتحضير للعملية العسكرية  حتوافق على توزيع السلع التي على أساس فصلي إال بما يسم
  .3). ..يقصد عملية المشعل(المنتظرة

املؤرخ اروين وال حاول تفسري طبيعة عالقات بريطانيا مع اجلنرال ديغول،فانه يذهب إىل ابعد من     
وكان الرجالن على خالف يف ،4مع ديغول كانت متوترة لذلك،فهو يرى انه حىت عالقات تشرش

املقابل كان هناك اتفاق بني روزفلت و تشرشل،إلقصاء ديغول لكن هذا مل الكثري من القضايا ويف 
بعد احلرب،كان يرى من اجل محاية امن املصاحل الربيطانية جيب أن يكون  ليتحقق الن ديوان تشرش
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هلا ضمانات بأن تبقى فرنسا حتت مراقبتها وسيطرا،ويف هذه احلالة ال ميكن االستغناء عن اجلنرال 
  .  1ديغول
يف اية املطاف نالحظ أن اإلدارة األمريكية اضطرت إىل التعامل مع ديغول وجلنة فرنسا احلرة     

،بعد خيبة أملها يف اجلنرال جريو،خاصة بعد أن قادت الصحف األمريكية بإيعاز من املقاومة 
نسية عن الفرنسية،محلة شديدة اللهجة ضد اإلبقاء على قوانني فيشي اليت نزعت صفة اجلنسية الفر 

اليهود،عدم إطالق سراح السجناء السياسيني،الدسائس امللكية والطابع الرجعي جلريو،خاصة عندما 
حاكم عام للجزائر خلف استنكار كبريا،باإلضافة إىل تأطري جيشه من  مارسيل بيروتوننصب 

إطاراته املوالية لبيتان وصف بالشيء 
اخلطِريِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌◌ِ 
 ِ◌◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ
 ِ◌◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ
 ِ◌◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ
 ِ◌◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ

يبدو :(...قائال" كوردال هال"صرح وزير خارجيته  بالقلق حينها تِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌،حيث شعر روزفل
 يكن اختيار وعند تأكد اإلدارة األمريكية أن جريو مل، 2..)..أن جيرو غير ملم بخبايا السياسة

صائبا من طرفهم،ومل يكن فعاال يف تنفيذ سياستهم يف اجلزائر وال حىت يف مواجهة ديغول،فالرئيس 
لتقبل بقيادته،هلذا كان  ةاه،ومل تكن القوات الفرنسية املشتتروزفلت شخصيا كان مقتنعا بضعف مستو 

أن يتم اختيار قائدا فرنسيا يحمل خصال الرزانة :(..." كوردال هال"رأي وزير اخلارجية األمريكي 
ونتيجة لذلك ظلت سلطة جريو ترتاجع أمام تنامي ،3)...والوالء،لكسب أحسن العناصر الفرنسية

مفاوضات دقيقة وشاقة بني الرجلني،توصل االثنني إىل إنشاء جهاز سلطة اجلنرال ديغول وبعد 
 )C.F.L.N(باسم اللجنة الفرنسية للتحرير الوطين،1943جوان 3حكومي ثنائي،برئاسة مزدوجة يف 

Comite Français de la libération nationale 4 نوفمرب من العام ذاته ألغي ذلك النظام  16ويف

                                                 
 - Irwin.M.wall, L influence américaine …, op.cit, p38.  -                                                                         1  

   . 143أين راي غولدزيغر،املرجع السابق،ص، -  2
  .The Conferences at Washington (1941-1942) and Casablanca,1943,F.R.U.S-       : )10(رقم  لحقانظر الوثيقة يف امل -  3

pp 810-816. 
4  -                                                                           - Irwin.M.wall, L influence américaine …, op.cit, p43-41.   



الحكومة المؤقتة للجمهورية اختذ حلركته اسم 1944جوان 3ويف  ةلرئاسالثنائي،وانفرد ديغول با
    1وراء البحار تابعة حلكومة ديغول ،واستقر باجلزائر وأصبحت مجيع أقطار ما الفرنسية

  
  
  
  
  
  

 :موقف الفرنسيين من مطالب الحركة الوطنية - 3 

قدت ف فراغ سياسي،حيثب 1942 -1940يف الفرتة ما بني  متيزت الساحة السياسية يف اجلزائر
 والشيخ عبد احلميد بن باديسرب دخل إىل سجن منذ بداية احلامصايل احلركة الوطنية أقوى قادا،
ما ،أ2غامضة ابن جلول الذي ظلت مواقفه منوسحب الشعب اجلزائري ثقته الزمه املرض حىت وفاته،

ح بشأن إذ صر هذه الفرتة، زعيما للحركة الوطنية يف نفسه واعترب فرحات عباس فظهر بوجه جديد
إن تجريد اليهود من امتيازاتهم ال يؤدي حتما إلى ترقية أوضاع :(.... إلغاء قانون كرمييو قائال

يف هذا الصدد خماطبا حكومة  فقد صرح من مكان اعتقاله مصايل احلاجأما ،.....)الجزائريين
إن إلغاء مرسوم  ...:(.ويضيف...)بنزع الحقوق لليهود لن تعطوا أي حق جديد:(...فيشي

فقام أمحد توفيق املدين  أما،....)كريميو ال يمكن اعتبراه كخطوة نحو تقدم الشعب الجزائري
 3هذه الفرتة بعد اطالعه على تصرحيات اخلارجية األملانية لخال السياسة األملانية يف اجلزائر بتوضيح

   :آنذاك وخلصها يف النقاط التالية

 .تم إال بعد اية احلرب  يقضايا االستعمار ال تسوية -

 .سعى أملانيا لكسب الفرنسيني إىل جانب احملور- 

 .من مصلحة أملانيا إبقاء املستعمرات الفرنسية خاضعة حلكومة فيشي - 

  .   احلرب جانتظار نتائو ال إفريقيا بقبول الوضع اجلديد مش دعوة شعوب -
                                                 

.232، صالسابق،  عملرجاحممد حسنني، -  1  
  .188،املرجع السابق، ص ......أبو القاسم سعد اهللا،احلركة الوطنية -2

   .335ص).ت.د(الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الثايناجلزء  ،حياة كفاح،توفيق املدين دامحأمحد توفيق املدين، - 3



أعضاء حزب الشعب اجلزائري مع  سياسة الوفاق يف البداية حكومة فيشيواتبعت         
دف إقناعه على التعاون ،1941ومارس  1940وأجرت اتصاالت مع مصايل احلاج يف نوفمرب احملل،
حكومة  وهذا ما جعل لكن مصايل رفض ذلك، باالستقاللوبشرط أن يرتاجع عن املطالبة  معها

1941مارس  28 يومعلى حماكمته تقدم  فيشي 
 16 حكما بــ رية يف حقهوأصدرت احملكمة العسك،1

ولفقت له 2وغرامة مالية ومصادرة أمالكه اخلاصة سنة 20النفي ملدة ،و سنة سجنا مع األعمال الشاقة
إال أا عربت الفرتة تعيش ظروفا صعبة،يف هذه  العلماء كانت عيةمج ،أما3مة املساس بأمن الدولة 

شاطها رغم وواصلت نكمة مصايل احلاج ستعمار،عقب حما عن موقفها من خالل التنديد بسياسة اال
د برزت من خالل ما مجاعة النخبة فقأ،4زعيمها الشيخ البشري اإلبراهيميوغياب تشديد املراقبة عليها،

اسم الشبان اجلزائريني والفالحني والعملة واملناضلني إىل راسل بالذي نشاط فرحات عباس،
تطوير ،إصالح نظام البلديات،املطالبمن جمموعة ضمن تيف شكل برنامج عملي  بيتانالماريشال 

إلغاء النظام و  وفتح باب التوظيف للجزائريني املساواة يف اخلدمة،التعليم واالعرتاف باللغة العربية
      .العسكري يف اجلنوب

ومل يعد بصراحة بإدخال اإلصالحات اسلة كان غامضا،ر املعلى الماريشال بيتان رد    
عباس إىل بيتان أبدى موقف غري معارض حلكومة فيشي،حيث جاء  ونالحظ أن مراسلة،املذكورة
عندئذ تتولد في قلب الجالية األوربية وفي أعماق ضمير جماهيرنا المتجددة الرغبة :(...فيها

لقد دافعت في هذا التقرير عن أراء :(...ويضيف..)في التواجد التي هي العنصر المكون لألمة
منذ ذلك ،و 5..)الشجاعة ألن أقوم بذلك تحت نظام فيشي الجمهورية والديمقراطية،وكانت لي

واقتنع بأن السياسة الرامية إىل املساواة يف ،6عن سياسة اإلدماج يتخلى فرحات عباسبدأ الوقت 
  .7بل جيب تكملتها بالفكرة الوطنيةاحلقوق،ليست كافية 

                                                 
  :انظر  ،1941مارس  16يوسف بن خدة بأن احملاكمة متت يوم  بن يذكر  -1

- Ben youcef Ben khada, les origines du 1er Novembre 1954, op. cit. p 88.                                 
، الشركة )ط.د ( املنجي سليم، الطيب مهري وآخرون، : شارل أندري جوليان، إفريقيا الشمالية تسري القوميات اإلسالمية والسيادة الفرنسية، تر -2

  .308، ص 1976للنشر والتوزيع، الدار التونسية، تونس ، الوطنية 
  . 245املصدر السابق، ص  ،....ليل االستعمار عباس فرحات،-3
  .336أمحد توفيق املدين، املصدر السابق، ص -4
  .310شارل أندري جوليان،املرجع السابق، ص   -5
  .248السابق، ص  راملصد ،.....ليل االستعمار عباس فرحات، -6
  .266بد الكرمي بوصفصاف، املرجع السابق، ص ع -7



رنسي باجلزائر بشكل مع نقطة حتول هامة يف تاريخ االستعمار الف فرحات عباس نشاط  تزامن    
وتاريخ فرنسا املعاصر بوجه عام،فبينما كان النقاش السياسي حاد بني الفرنسيني واجلزائريني ،خاص
كانت جتري مفاوضات دقيقة بني اجلنرال جريو واجلنرال إمكانية حتقيق مطالب احلركة الوطنية، حول

  .معا تهديغول حول إنشاء جهاز حكومي ثنائي بينهما لرئاس
  
اسم اللجنة الفرنسية للتحرير " ،ومحل1943جوان 3أنشئ هذا اجلهاز بالفعل يوم و    

،ألغى ديغول هذا اجلهاز الثنائي 1943نوفمرب16ويف )Comite français de la libération national"(الوطني
 ةالحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسياختذا حلركته اسم  1944جوان3يف ،و 1لوحدهوأنفرد بالرئاسة 

 ديغول وراء البحار يف إفريقيا السوداء ومدغشقر تابعة حلكومة باجلزائر وكانت مجيع أقطار ما واستقر
2.   
ن الظرف الذي قدم فيه البيان كان الطرف الفرنسي مشغوال بصراعه أميكن استنتاجه هو  ما    

البيان غامضة وبالتايل كانت ردود الفرنسيني على مطالب )الصراع بني ديغول وجريو(الداخلي 
مقصدها ربح املزيد من الوقت ومنذ استالم ديغول احلكم أخذا العزم على سد الطريق أمام مساعي 

              ...)إن فترة سقوط فرنسا قد انتهت(...:فرحات عباس ويف هذا اإلطار صرح ديغول
الوطنيون جيد ن أعوض ،1943صيب حكومة اجلنرال كاترو يف جوانتن ميكن القول انه مع باختصار
أمامهم قيادة جديدة عازمة على  م وجدوافرنسا مرتبكة ومستعدة لتقدمي تنازالت فإاجلزائريون 

سياسة القمع من جديد فعادت ،3إحباط مساعي فرحات عباس يف إجياد حل للمسألة اجلزائرية
بشكل  س وللوطنيني اجلزائرينيوشكلت هذه السياسة مرة أخرى خيبة أمل كبرية لفرحات عبا،

عن استيائه من هذه السياسة حينما قرر دعوة املندوبني اجلزائريني يف املأموريات املالية  س،وعرب عباعام
لالنعقاد يف  عادية هلذه اهليئة اليت دعاها اجلنرال كاتروالاجلزائرية إىل مقاطعة الدورة الغري 

  .1943سبتمرب22

                                                 
،ومل يتطرق الطرفني إىل موضوع 1943ديسمرب30لإلشارة انه بعد شهر من هذا احلادث مت لقاء اجلنرال ديغول جبنرال إيزاور باجلزائر بتاريخ  - 1

  :)11(امللحق رقم  ة يفعلى ضرورة إاء احلرب لصاحل احللفاء،راجع نص املقابل بتأكيد اجلزائر،واكتفى إيزاور
-Entretien avec le général Eisenhower,a la villa des Glycines,Alger,Le 30 december 1943,in Charles De 
gaulles,Mémoires de guerre, L’unité (1942-1944), T2,Paris ,Ed, plan,1956. 

     .231ص ،1986ر، ، اجلزائوطنية للكتابة ال، مؤسسة الرابعة، الطبعر الفرنسي، االستعماحممد حسنني -2
     .56، صالسابق،  عاملرجمجال فرحات، -  3



القبض مع احد رفاقه املسمى عبد القادر  ان رد فعل كاترو عنيفا ضد عباس حني ألقى عليهك    
املكلف بالشؤون  مل يطلق صراحة إال بعد أن تدخلت مجاعته لدى أوغسطني بريكو،1سايح

يتخلون من خالله  بعد أن نصحهم يف اإلسراع إىل تقدمي تصريح لسلطات الفرنسيةاإلسالمية آنذاك،
  :التصريح هذا ومما جاء يف عن أفكارهم السابقة

المقصود هنا الدكتور بن جلول وتمزالي وآخرون وهم أثنى عشر  -وفد الوطنيين يحرص(... 
،الذي لم يكن من تفكيره 1943سبتمبر22،باإلجماع على التأكيد بأنه يؤسف على حادث-عضوا

وال في حسبانه أنه يتمسك بالرغبة في اإلصالحات البناءة التي يلتمسها على المستويات 
والتي يتمنى أن تتحقق سريعا من حيث المشروعية والنظام  ةقتصاديالسياسية واالجتماعية واال

صورة وطنيته  حللمجتمع الفرنسي وطبعا للمثل األعلى الديمقراطي الفرنسي،ويؤكد بأوض
وإخالصه لفرنسا التي يتمنى لها بحرارة أن تتحرر بأسرع وأكمل ما يمكن ويؤكد للجنة التحرير 

ئم،واستعداده للتعاون في المجهود الحربي من أجل تحرير القومي وللجنرال كاترو والءه الدا
     .2)....الوطن وانتصار الديمقراطيات

ن إدارة اجلنرال ديغول كانت منذ البداية حازمة مع مطالب الوطنيني اجلزائريني،وتأكد هذا أنالحظ و   
املنعقد يف  لبرازافي -،بشكل واضح يف مؤمتر الكونغوةاملوقف املعادي ملطالب احلركة الوطنية اجلزائري

قراراته خبصوص  ميكن معرفة،تناول هذا املؤمتر مشاكل املستعمرات الفرنسية حتديدا و 1944فيفري 
إن أهداف المهمة الحضارية (...:مايلي ضمنيا يف النصوص الصادرة عن املؤمتر،حيث ورد اجلزائر

كذلك فان كل احتماالت ،تلغي أية فكرة تتعلق باالستقالل الذاتي،الفرنسية في المستعمرات
أو إمكانية اعتماد فكرة تقرير المصير في المستعمرات،ولو ،التطور خارج اإلمبراطورية الفرنسية

  .  3...)على المدى البعيد ليست واردة
ن أهم نتيجة للمؤمتر كانت رفض مبدأ نظام الفيدرايل داخل اإلمرباطورية الفرنسية،ليس هناك دليل ا

لكن املؤكد هو أن املؤمتر قطع الطريق أمام أية حماولة يف هذا ،تاجلزائر بالذا بان هذا املوقف يعين
أن ديغول كان متخوفا أساسا من أن حتل الدول  المؤرخ محمد حربياالجتاه،ويف هذا اإلطار يرى 

                                                 
    .214صالسابق،  عاملرج،......احلركة الوطنيةالقاسم سعد اهللا، أبو -  1

 
بريك  قرتاح اوغستني،وكان ا30/10/1943،مت اإلفراج عن عباس يوم15/10/1943بعد هذا التصريح املهني الذي أعلنته مجاعة فرحات عباس،يوم -  2

    .يهدف إىل إرغام عباس على التخلي عن مطالب البيان والرجوع إىل اخلضوع والوالء التام للسلطات الفرنسية 
     .56صالسابق،  عمجال فرحات، املرج -  3



فاخروشيف يوافقه الرأي يف هذا الشأن ،و 1العظمى األخرى حملها يف مستعمراا بعد انتهاء احلرب
  :لحيث يقو 

جديدة التتورع عن  ةإن ازدياد ضعف الدول االستعمارية القديمة،أدى إلى نشوء امبريالي(...
إعادة تقسيم العالم لمصلحتها،فحتى في سير الحرب العالمية الثانية سعت الواليات المتحدة 

فمثال في ،نإلى توسيع ممتلكاتها ومناطق نفوذها على حساب شركائها االمبرياليي،األمريكية
لمح األميركيون إلى أنهم يودون أخذ بعض المستعمرات البريطانية مقابل الديون 1942فمبر نو 

   2...)المالية المترتبة عن بريطانيا
،خاصة السياسة األمريكية يف اجلزائر مع يف بعض جوانبهيتوافق  فاخروشيف حريب وحممد كالم إن     

واملعروف حببه عباس حمرر البيان اجلزائري  فرحاتعند  اوان أفكارها الفيدرالية وجدت قبوال كبري 
دون املساس ،جاء مؤمتر برازافيل ليوحد اإلمرباطورية الفرنسيةوعليه ، 3الشديد للثقافة والفكر الفرنسي

جراء تأثريات انتقادات ،بل أن املؤمتر جاء ليمنع أن تنفصل بعض املستعمرات بنظام االستعمار
إن ...(:قد ذهب بعض املختصني لرتجيح هذا الرأي بقوهلماحللفاء كما حدث يف لبنان وسوريا،ف

لمتطلبات السلم المستقبلي جعل ،تحسن حالة الحرب العالمية واستعداد الدول االستعمارية
هذه الدول تخطط إلصالحات حتى تتجنب أي تدخل خارجي أو تدويال لمشاكلها 

ثلت يف حصوله على التفهم املشروع ن رغبة زعيم جلنة فرنسا احلرة متفإ،وعليه  4...)االستعمارية
تنفيذا لالجتاه ، 5حول حتقيق اهلوية والوحدة الفرنسية،املهددة والوقوف يف وجه رغبات االجنلوساكسون

مارس 24على قرارات مؤمتر برازافيل ائيا يف ،فقد صادقت احلكومة الفرنسية اإلمربيايل اجلديد
  :رنسية وجاءت اهليكلة على مستوينيية االستعمارية الف،ومت اإلعالن رمسيا عن توحيد اإلمرباطور 1945

                                                 
    .06،ص،1994حممد حريب،الثورة اجلزائرية،سلسلة صاد،موفم للنشر، -  1
     .07ص،)ب،ت(ة بعد احلرب العاملية الثانية،دار التقدم، موسكو،فاخروشيف،السياسة االستعماري -  2
خالل هذه الفرتة بالنظام الفيدرايل ولكن هناك أفارقة تأثروا هم أيضا بالفكر الفيدرايل ،على غرار  اليس فقط فرحات عباس من األفارقة الذين تأثرو  -  3

،تقريرا إىل مؤمتر برازافيل أوضح فيه خطر سيسكواحتاد فيدرايل،وقدم الزعيم السوداين  سنغور السنغايل مقرتحا مجع شعوب املستعمرات يف رالربوفسو 
نظرية احلكم (ولذلك فقد تنازعت مؤمتر برازافيل نظريتان ،اقرتاحا بإنشاء احتاد فيدرايل وبرملان جلميع شعوب املستعمراتالبي سياسة اإلدماج،وأبدى 
    .58د حسنني،املرجع السابق،ص،حمم:،للمزيد راجع)الذايت ونظرية اإلدماج

  .58، صالسابق،  عمجال فرحات، املرج -  4
يغول ميكن مالحظة هذه احلقيقة بوضوح أثناء اخلالف الذي وقع بني اجلنرال ديغول والرئيس روزفلت عقب قيام هذا األخري بتوجيه دعوة جلنرال د - 5

سا واحتج قائال كيف جيرأ رئيس دولة أجنبية أن يقوم بتوجيه الدعوة لرئيس فرنسا لزيارة إقليم تابع لاللتقاء يف مدينة اجلزائر،وهذا اعتربه  ديغول اهانة لفرن
  :،حول املوضوع راجعلفرنسا 

- Irwin.M.wall, L influence américaine …, op.cit,p382  
 



  ويضم املستوى الثاين املستعمرات موعة الفرنسية،فاملستوى األول يضم األراضي اليت تكون ا
جاءت اجلزائر يف املستوى الثاين لكوا جزءا من الرتاب الفرنسي و اليت تكون االحتاد الفرنسي 

كم نتج عنه رجوع على احلديغول  إن استحواذ ليه ميكن القولوع،1844لسنةحسب قرار اإلدماج 
،واملالحظ أن اجلنرال ديغول  إىل بداية االحتالل على األقل من الناحية اإلدارية،بالوضع االستعماري

يف معارضته لسياسة األمريكية،فانه استعان بشكل كبري بالعناصر الشيوعية،اليت أوكل هلا العديد من 
ضه توظيفها يف مواجهة اإليديولوجية األمريكية ويف هذا الصدد ذكر حممد حريب املناصب وكان غر 

إن الهدف الذي ينبغي ....انه بإمكاننا أن نقرأ في برنامج الحزب الشيوعي الفرنسي:(...قائال 
بلوغه واضح،وحدة فرنسا الكبرى،وتمامها من األنتيل إلى مدغشقر،ومن دكار إلى الدار 

حجة  دالصينية واوقيانيا،بلدنا قوة عظمى من أجزاء العالم الخمس،وال توجالبيضاء والى الهند 
ألجلها أن يتوقف عن ذلك لصالح الدول الكبرى،عن طريق التنازل لها عن سيادته على 
األراضي أو على الثروات والموافقة إما على انحرافات السياسة أو على تنازالت اقتصادية كبيرة 

    1....)جدا

جاءت على لسان روزفلت يف شهر جويلية  ن يلمحون هنا إىل املبادرة األمريكية،اليتالشيوعيو     
 ااقرتح مبدأ تدويل املستعمرات األوربية أوال،مث املستعمرات الفرنسية وحدها فيما بعد،هذ ث،حي1940

اس عب تامتدادها يف سياسة احلزب الشيوعي اجلزائري،فقد ام الشيوعيون فرحا دالنزعة القومية جن
أراد يف البيان اجلزائري أن يقلد الدستور االحتادي  هبأنه استوحى موقفه من األمريكان،وان

  .1944مارس14 انه بتاريخ ال يلمحان إىل احتاد فرنسي جزائري،إال هأن البيان وال ملحق األمريكي،غري
جديدة،غري  فرحات عباس بإنشاء مجهورية جزائرية مستقلة متحالفة مع مجهورية فرنسية ىناد    

إن البيان ما هو إال محاولة :(...املاركسيني أكد قائال حىت أن احد املؤرخني ةاستعمارية وال استبدادي
أمريكية إليجاد حل للمسألة الجزائرية،داخل اإلطار الفرنسي وان ميرفي كان يحاول كسب 

اإليديولوجي المعلن قبل انفجار الصراع  ....المتفتحين قبل انتهاء الحرب نالوطنيين الجزائريي
،وحول التأثري املزعوم لروبري مرييف على فرحات عباس،حسب احد املؤرخني ....)مع نهاية الحرب

،وحىت يف الربقيات السياسية 1943جمرد افرتاض ومع هذا ال يوجد أي نص خالل سنة 
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وال  األمريكية،يسمح بتأكيد أي شيء حول هذا املوضوع،باإلضافة إىل ذلك ال يتحدث  مرييف
   . 1يف مذكرام عن هذه املسألة سعبا
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  تعامل الجزائريين مع السياسة األمريكية وتأثيرها على الحركة الوطنية -4
،إال أن هناك العديد من 1945بالرغم من مرور أزيد من نصف قرن على جمازر الثامن مايو     

أدت إىل ارتكاب فرنسا   اليتل األسباب احلقيقية ،حو اليت الزالت تطرح أمام الباحثني االستفسارات
خصص هلذا املوضوع من دراسات أكادميية وملتقيات  رغم مابالهذه اجلرمية يف حق اجلزائريني،

نا ميكن احلديث علمية،إال أن هناك بعض اجلوانب األخرى مل حتظى باالهتمام من قبل الباحثني،وه
ودور القوى الكربى املتنافسة حول تقاسم لثامن مايو،ا الذي وقعت فيه جمازرعن السياق الدويل 

  .مناطق النفوذ قبل بداية تشكل النظام الدويل الثنائي القطبية
وعلى مطالب ،على اجلزائر) الصراع الدويل(احلرب  تأثريات الرتكيز علىالعنصر حناول يف هذا     
بشكل عام،ودور السياسة األمريكية يف احللفاء مع ها ركة الوطنية من خالل حماولة فهم طبيعة تعاملاحل

اجلزائر بعد اإلنزال حتديدا،وهل استطاعت احلركة الوطنية توظيف اتصاالا باحللفاء لصاحل القضية 
اجلزائرية؟وما هو موقف األمريكي من القضية اجلزائرية خالل هذه؟وهذا يقودنا إىل احلديث عن 

   .على نشاط احلركة الوطنية كعباس روبري مرييف وأثر ذلاالتصاالت اجلزائرية األمريكية،اليت بدأت مع 
املشاركة يف احلرب متباينة،فحزب الشعب اجلزائري وهو احد  نكانت مواقف األحزاب الوطنية م   

االتصال  أهم األحزاب الوطنية،رفض املشاركة فيها أو تأييدها فرغم حماوالت حكومة فيشي والنازيني
عليه إطالق سراحه مع  ايف سجنه،إال انه كان جييبهم بالرفض واقرتحو  مبصايل رئيس احلزب عدة مرات

زمالئه بشرط أن يتخلى عن مطالبه باالستقالل السياسي للجزائر،وان يؤيد السياسة املعادية 
والسيد بومنجل يف  1940لليهود،وتذكر املصادر أن مصايل احلاج قد أجاب مفدي زكرياء يف نوفمرب 

                                                 
 - Ch.R.Ageron, frahat Abbas, et l évolution politique de L Algérie musulmane, pendant la deuxième Guerre  

mondiale, in revue d histoire maghrébine n=4 Juillet 1975.p125.                                    - 1  



ونقرأ يف أدبيات حزب الشعب اجلزائري ،1بأنه يرفض التعاون مع أي طرفديسمرب من نفس السنة،
بعد احلرب العاملية الثانية،ماجاء على لسان زعيم احلزب مصايل احلاج،الذي أعترب أن اجلزائر أخطأت 

،تاريخ نزول احللفاء،حيث رأى أن احلركة الشعبية تعرضت 1942يف تاريخ حتررها يف شهر نوفمرب 
والشيوعية مسؤولية كاملة يف ارى الذي  ةالتاريخ لعدة أسباب منها،حتمل الربجوازيللكبح يف ذلك 

لو :(...أخذته املسألة الوطنية،خالل احلرب العاملية الثانية،وحول هذه املسألة يقول املؤرخ حممد حريب
ل كان سيسج1942،دون قصد منهم فان نوفمبر 1936أنهم لم يساعدوا اإلدارة االستعمارية عام 

بداية تحرر الجزائر،ففي هذا التاريخ كانت فرنسا كلها تحت االحتالل األلماني ولم يكن 
هنالك في الجزائر،غير قوات قليلة جدا ،ويرجع سبب ضياع هذه الفرصة،إلى جماعة المؤتمر 

،مسيرة حركة التحرر 1936لم يؤخر جماعة المؤتمر عام :(...ويضيف قائال  ....)اإلسالمي
من تلك  ا،أن يستفيدو 1942نوفمبر 8 ندماجية فحسب بل أنهم لم يريدوا فيبسياستهم اال

الفرصة الرائعة إلعالن استقالل الجزائر،وتحرير المعتقلين وتشكيل حكومة جزائرية 
ويعتقد األمني دباغني الذي كان يقود حزب الشعب اجلزائري يف مرحلة السرية،أن ،2....)للمقاومة

،إذ كان ينبغي أن يشن اهلجوم من أجل التحرير،ولكونه من أنصار 1942نوفمرب 8احلزب فوت فرصة 
العمل العسكري الفوري،فقد حتسر كثريا على االحرتاس الكبري ألعضاء املكتب السياسي،حيث صرح 

،ولعلى هذا ما جعل حزب الشعب .....)كانت الفرصة مواتية وكان بإمكاننا استغاللها:(....قائال
  .3فرحات عباس،يف حترك مجاعي بني أهم تشكيالت احلركة الوطنية آنذاكيسارع يف مساندة مبادرة 
الشيخ عبد احلميد بن باديس،أعضاء اجلمعية  اقد طلب رئيسهاملسلمني ف ءأما مجعية العلما

أن هذه :(.... وانتظار النتيجة اليت تسفر عليها احلرب،وصرح قبل وفاته قائال البقاء على احلياد
كان ابن باديس قد رفض يف بداية احلرب تأييد ،4...)وال دخل لهم فيها الحرب التهم المسلمين

فرنسا ضد ايطاليا وأملانيا،وكان خيطط للقيام حبركة ضدها عندما تواجه فرنسا صعوبات سياسية،وكان 
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قد خاطب األصدقاء وحمل ثقته بأنه سيعلن الثورة ضد فرنسا عندما حتني الفرصة،وقد شعر الفرنسيون 
  .1إقامته يف قسنطينة منذ بداية احلرب اددو خبطورته فح
   
  
  
  

بالنسبة للحزب الشيوعي واحتادية املنتخبني فإننا نالحظ أن هناك نوع من التوافق الظريف 
حول تأييد احلرب واملشاركة فيها،فاحلزب الشيوعي اجلزائري قد عرب زعمائه عن موقفهم املساند 

اعلنوا أم يعملون من اجل 1942نوفمرب8ء باجلزائر يف والداعي ملواجهة النازية،وعند نزول احللفا
  .  2تكوين احتاد شامل جيمع بني اجلزائريني والفرنسيني،وهذا قصد حماربة الفاشية وإقامة جزائر حرة

أما احتادية املنتخبني املسلمني اجلزائريني،ممثلة يف زعيمها فرحات عباس فقد أيد املشاركة يف      
ا يف صفوف اجليش الفرنسي،وقد جنبه هذا عدم الوقوع حتت طائلة االضطهاد احلرب واخنرط متطوع

سأوقف كل نشاط سياسي ألتفرغ  :(... الفرنسي،وعند اندالع احلرب صرح فرحات عباس قائال
كليا إلنقاذ األمة الفرنسية التي يرتبط بها مستقبلنا،ألنه لو قدر لفرنسا أن تفقد مكانتها كقوة  

  .  3)....على للحرية سوف يدفن إلى األبدكبرى فان مثالنا األ
  : بداية االتصاالت الجزائرية األمريكية -أ

  ميرفي  - اتصاالت عباس-    
ميكن القول أن األسباب البعيدة اليت أدت إىل بداية هذه االتصاالت،فهي تعود إىل تلك    

رية التطوعية ومنها قيامه االتصاالت اليت أجراها مع السلطات الفرنسية،بعد خروجه من اخلدمة العسك
وطلب مقابلته وكان طلبه 1940ديسمرب16يف ،)Abrial(مبراسلة،نائب احلاكم العام األمريال أبريال

يتعلق بتعينه يف منصب وكيل اإلدارة املالية اجلزائرية،مكافأة على جمهوده احلريب ومسح لفرحات عباس 
قابلة وطرده من مكتبه،بعد أن وجه له توبيخا أضطر لقطع امل" أبريال"باملقابلة اليت طلبها غري أن 
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لقد قابله وطرده بكلمة جافة :(.. شديد اللهجة،وأكد شارل أندري جوليان هذا الكالم بقوله
  . 1..)للغاية
عباس،اضطر إىل االتصال مباشرة بالقيادة العليا  تبعد هذه االنتكاسة اليت تعرض هلا فرحا   

،عن طريق عامل عمالة 1941أفريل 10املاريشال بيتان يف  حلكومة فيشي،ويف هذا اإلطار راسل
،الرسالة جاءت يف شكل برنامج عمل تضمن ) Maxe bounafousse(قسنطينة ماكس بونافوس

  :2املقرتحات التالية
  إنشاء صندوق فالحي خيضع ملراقبة للجان الفالحية للدوائر للحفاظ على الفالحني وأراضيهم  -
 لكربى وتسليم أراضيها على الفالحني استعادة ملكية املؤسسات ا -

 تطوير التعليم الذي ال ميكن ألي إصالح بدونه أن يكون جادا   -

  .إنشاء شكل جديد من البلديات يكون أساسه الدوار -
كانت هذه الرسالة أكثر حدة من مطالب فرحات عباس يف العقود السابقة،حتدث فيه إىل بيتان    

االستعماري،الذي خضعت له اجلزائر منذ أكثر  منتقد بشدة النظايتصورها وا نعن جزائر الغد كما كا
من قرن،وأقرتح جمموعة من اإلصالحات الكفيلة،بتحسني أوضاع اجلزائريني املتدهورة،لكن رد 

خمتصرا يف - 1941اوت14يف  -املاريشال بيتان على الرسالة كان غامضا،فبعد طول انتظار جاء الرد
  . 3...)االعتبار اقتراحاتكم سآخذ بعين(.. العبارة التالية

مل يعلن صراحة املارشال بيتان عن  إدخال اإلصالحات،ولكن اصدر أمره إىل ممثله يف اجلزائر   
العام للحكومة يف إفريقيا الفرنسية،بتعيني فرحات عباس يف  ضاملفو " Weygand"ويقان  لاجلنرا

شي،ال ترغب يف إجراء إصالحات املنصب الذي كان يريده،عندما أدرك فرحات عباس أن حكومة في
،وأصبحت هناك ضرورة حتمية 1939فانه اقتنع أن هناك تغيريات قد طرأت على العامل منذ سنة 

ليتخلى عباس عن قناعاته السابقة،حىت يكون يف مستوى تطلعات الشعب اجلزائري،اليت كان يشعر 
بان السياسة الرامية إىل املطالبة  أنه يدافع عنها وبذلك بدأ يتخلى عن فكرة االندماج،وأصبح مقتنعا
  . 4باملساواة يف احلقوق ليست كافية بل جيب تكملتها بالفكرة الوطنية

                                                 
 -Charles  André Julien, L Afrique du nord en marche, 3eme, ed, Julliard, paris, 1972.p224. -                1  
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إن التاريخ احلقيقي لالتصاالت األوىل بني األمريكان واملغاربة،بدأ يف املغرب مث تواصلت يف       
 محمد جالحا "دعىمن أصل لبناين ي مطريق أحد العسكريني األمريكان،وهو مسل ناجلزائر ع
،الذي جنح يف التوغل داخل أوساط مسلمي مدينة )hadj Mohamed seblini"(سبليني

اجلزائر،سبليين التقى فرحات عباس والدكتور سعدان وعسلة حسني وهين والدكتور تامزايل هو من 
ة نظم هلم لقاء حول مائدة غذاء،حضرها عباس وبن جلول وخلضاري والقنصل روبري مرييف،واخلالص

العامة هلذه احملادثات كان حول وضع اجلزائر،وتناولت احملادثات حىت مسألة تشكيل حكومة 
أن عناصر حزب الشعب التي  :(.... المرحوم يوسف بن خدة،ويف هذا الشأن يذكر 1جزائرية

كانت تنشط في السرية،كانت ترى من الضروري االستعداد للقيام بعمل موحد بين أطراف 
في الحرب  اقبا لقدوم األمريكان وهذا لالستفادة من األخطاء التي ارتكبنا هالحركة الوطنية،تر 

،إن نزول احللفاء باملغرب العريب كان مناسبة مشجعة لطبقة السياسية اجلزائرية 2....)العالمية األولى
  3لطرح قضية الشعب اجلزائري يف تقرير مصريه

بعض إن روبير ميرفي قد مارس تأثير في ...:(أما  شارل أندري جوليان فرأى يف هذا الشأن       
،لقد استقبل فرحات عباس عدة مرات وتحادث معه حول الحاالت غير سري ولكنه مصيري

إمكانية تطبيق مبادئ الميثاق األطلسي على الجزائر،وكان هدف روبير ميرفي من هذه 
هذه االتصاالت   مع بداية،4 .. )المحادثات هو توحيد القوات الجزائرية ضد العدو المشترك

فرحات عباس األمل يف حتقيق مطالب الشعب اجلزائري يف االستقالل،حيث رأى أن  استعاد
 Robert(األمريكيني هم من سيتوىل زمام تقرير حق مصري شعوب العامل،فاتصل بالسيد روبرت مرييف 

Murphy(،5وفحوى احملادثات كانت حول تطبيق مبادئ امليثاق األطلسي يف اجلزائر .   
ميكن مالحظة أن اإلدارة األمريكية استخدمت هذا اخلطاب اجلديد،وهو يف حقيقة األمر جوهر     

يف ذلك على شعارات امليثاق األطلسي،اليت وجدت ترحيبا  ندول احملور،معتمدي دالدعاية الغربية ض
سعيه لدى و ات عباس فرحتتبع حتركات  امنقطع النظري بني الشعب اجلزائري،ويف هذا اإلطار ميكنن

                                                 
- Mahfoud kaddache,Histoire du nationalisme algérien 1919-1951,tome II,SNED,Alger,1980, p631.                   -1  
-Benyoucef Benkhadda, Les origines du 1er novembre 1954, ed, dahlab, Alger, 1989.p227.                                 -2  

.36،ص،1995طنية،ديوان املطبوعات اجلامعية،اجلزائر،،املنعطف احلاسم يف مسار احلركة الو 1945ماي  8عامر رخيلة، - 3  
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،على أمل الوصول إىل إجياد حل للمسألة اجلزائرية،باستغالل ظروف احلرب األمريكية اإلدارةممثل 
  .1الشعور الوطين وتقدمي جمهود حريب إىل جانب احللفاء،ومن تأثريات السياسة األمريكية هو انتعاش

 يت كانت موجودة بنيالواخلالفات رغم من التناقضات لذا وجدنا أن السلطات الفرنسية على ال  
حقيقة احلرب يف منع أسباب اتصال اجلزائريني باحللفاء،وحجب  ةيف اجلزائر،صارمالفصائل الفرنسية 
قد تلقى تعليمات بان حيدد اتصاالته باملسئولني الفرنسيني على روبري مرييف نفسه "عنهم حىت أن
سوى ،ات كثرية مع الوطنيني اجلزائرينياءوالعسكريني،هلذا مل تكن له لق ةوالوالية العام املستوى احمللي

ذكر روبري مرييف يف  ،وحول هذا اللقاء1942نوفمرب 7مع فرحات عباس يف تلك اليت مجعته 
الذي  ،تلقيت زيارات عديدة،بعضها غير منتظرة بما في ذلك زيارة فرحات عباس...(:مذكراته

ن استقالل الجزائر،ولما  كان في هذه المرحلة وطنيا متشددا وتحدث معي في مرات عديدة ع
عائدا من واشنطن كان يسعى لمعرفة الموقف األمريكي من مسألة الجزائر  تكن

،وكنت أجيبه دائما أن األمريكيين يدعمون كل رغبات االستقالل،لكن أهدافنا في ةالمستقل
أفريقيا محددة بحالة الحرب،ولم يكن لدينا سوى هدف واحد هو إلحاق الهزيمة 

   .2)....بالنازيين
  : عرض المسألة الجزائرية أمام الحلفاء -ب

قام بتقدمي  1942ديسمرب  20تزامننا هذا مع االتصاالت اليت كان يقوم ا فرحات عباس،ففي      
إن ممثلي المسلمين :(....ومما جاء فيها -المسئولة -)الحلفاء(مذكرة إىل السلطات اجلديدة

،يتقدمون 1942نوفمبر  8 التي تشهدها بالدهم منذالجزائريين شعورا منهم باألحداث الخطيرة 
  :إلى السلطات المسئولة بالمذكرة التالية

الحضارة إن الحرب بعد أن قلبت وجه كل القارات وضربت فرنسا التي هي شعلة (....  
رئيس الواليات المتحدة كما قال ،فإذا كانت هذه الحرب تمتد اليوم إلى الجزائروالثقافة،

واألفراد بدون تمييز للجنس والدين فان المسلمين رب تحرير للشعوب األمريكية،هي ح
وهم بذلك ضحياتهم إلى هذا الصراع التحريري ينضمون بكل قواتهم وبكل ت،الجزائريين

ألنفسهم كما يضمنون تحريرا في نفس الوقت للقوى المهددة من  ييضمنون التحرر السياس

                                                 
،ويف املغرب تأسس 1943فربير10يف اجلزائر نالحظه من خالل نشاط واتصاالت عباس باألمريكان اليت أفضت إىل إصدار بيان الشعب اجلزائري يف  -  1

 :،للمزيد أنظر 1944حزب االستقالل يف مطلع عام 
-Hubert Deschamps,Méthodes et Doctrines Coloniales de la France, ed, Armand,colin, 1953. p179.                
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فرحات عباس،تنظيم مؤمتر يظم املنتخبني واملمثلني  ،من خالل هذه املذكرة طالب1...)قبل المحور
للمنظمات اإلسالمية لتقدمي مشروع إصالحات كفيلة بإعادة الثقة للجزائريني،وتؤدي م إىل املشاركة 

  .2اهود احلريب لتحرير فرنسا يف
ت رفضت السلطات الفرنسية املذكرة ومطالبها ألن الفرنسيني رأوا أا وجهت إىل السلطا    

األمريكية،وهم يف نظرهم هيئة غري خمتصة باملسائل الداخلية لفرنسا،إن إدراك عباس ملسألة السيادة 
اليت أصبحت واقع جديد منذ نزول احللفاء،وخضوع اجلزائر واملغرب العريب لقيادة مشرتكة للحلفاء،لذا  

ر اليت كانت تقدمها كان الغرض من اتصاله مبمثل اإلدارة األمريكية هو قطع الطريق أمام األعذا
 Roger le( روجيه لوتورنو،حول هذا املوضوع يضيف املؤرخ 3اإلدارة األمريكية جبهلها لشأن اجلزائري

tourneau....):(حين وجه مذكرة إلى ،من فرحات عباس ن غضب السلطات الفرنسيةإ
ر،وكان االعتراف بالسلطات األمريكية واالنجليزية في الجزائبسبب السلطات المسئولة،هو 

  . 4) .....هدف فرحات عباس هو إضفاء الطابع الدولي على المسألة الجزائرية
،الذي رفض "أيف شاتال"وعليه فان الرفض الفرنسي جاء دون انتظار عن طريق احلاكم العام    

،ورفضت السلطات الفرنسية أيضا 5عبارة مهينة لفرنسا" السلطات المسئولة"الرسالة واعترب عبارة 
ني املشاركة اجلزائرية يف احلرب إىل جانبها،وبني إجياد تسوية للمسألة اجلزائرية املتمثلة يف الربط ب

مطالب اجلزائريني املتعلقة حبل مشاكل اجلزائر السياسية االجتماعية واالقتصادية،بعد احلرب واعتربت 
بدورهم املذكرة حبجة ،رفض احللفاء هم 6السلطات الفرنسية هذا الربط باملساومة اليت ال ميكن قبوهلا

املسألة اجلزائرية  ناحلادثة كشفت بوضوح املوقف األمريكي م هأا ختص الشأن الفرنسي فقط،هذ
  . فالشعارات اليت كانت تنادي ا مل تعمل على تكريسها ميدانيا يف اجلزائر

ا على ما ملس فرحات عباس رد فعل فرنسا العنيف على هذه املبادرة،وخوفه من عواقبه وبعد    
تطور املسألة اجلزائرية يف جتاه أخر،غري فكرة الفيدرالية اليت كانت حني ذاك تتبلور يف ذهنه،و أراد أن 

،ولكن 1942ديسمرب22يصحح طريقة تعامله مع السلطات الفرنسية،من خالل توجيه مذكرة ثانية يوم 

                                                 
  1  .السابق ع، املرج....الوطنية ةانظر نص املذكرة يف أبو القاسم سعد اهللا، احلرك - 
.72ص،املؤسسة الوطنية للكتاب،اجلزائر،5بن حراث،ج ر،عبد القاد)تر(،)1954- 1920(لسياسيةجياليل صاري،حمفوظ قداش،املقاومة ا- 2  
51،صالسابق،  عمجال فرحات، املرج - 3 

 - Roger le tourneau, évolution politique  de l’Afrique du nord Musulmane (1920 - 1961), libraire, Armand  
colin, paris, 1962, p339.                                                                                    -4  

.228أين راي غولدزيغر،املرجع السابق،ص، - 5  
  6-  .260، صالسابق،  عاملرج ،......القاسم سعد اهللا،احلركة الوطنية أبو 



مصريها الرد السليب،حيث مل وجهها هذه املرة للفرنسيني دون سواهم،املذكرة الثانية هي األخرى كان 
القائد األعلى للقوات الفرنسية يف ) Giraud(يتلقى عباس أي رد خاصة عندما صرح اجلنرال جريو

 عدوأنه لم ي على اليهود أن يبقوا في دكاكينهم وعلى العرب مع محاريثهم:(....اجلزائر قائال
    .1) ...بحاجة إلى جنود ليواصل الحرب

  
  
    ):1943فيفري 10(ريبيان الشعب الجزائ -
،باعتباره احلدث األكثر يكتسي بيان الشعب اجلزائري أمهية تارخيية كبرية يف تطور احلركة الوطنية    

،يطالب بتسوية وإجياد 2أمهية بعد نزول احللفاء،حيث استطاع أن يكون رأي عام على املستوى الوطين
بقة مع قادة التشكيالت السياسية،ما ،حرره فرحات عباس بعد مشاورات مسةحل للمسألة اجلزائري

معارضته لفكرة إنشاء دولة عدا احلزب الشيوعي اجلزائري الذي مل تشمله هذه املشاورات،بسبب 
جزائرية بدون وجود أمة جزائرية،الشيء الذي يؤدي حسب اعتقاده إلى الوقوع في أيدي 

 . 3االمبريالية األمريكية

هذا األخري مع  دكرتني اليت وجهها فرحات عباس هلم،عمبعد جتاهل السلطات الفرنسية للمذ     
جمموعة من رفاقه و عناصر أخرى تنشط يف السرية،وتنتمي إىل حزب الشعب اجلزائري ومجعية العلماء 

موقفا  ااملسلمني اجلزائريني،احملظورين عن النشاط السياسي آنذاك بالضغط على الفرنسيني حىت يتخذو 
و شرع فرحات عباس بإجراء اتصاالت موسعة مع باقي تشكيالت واضحا من مطالبهم الوطنية،

احلركة الوطنية لتشاور حول املبادرة اجلديدة،حيث اتفق مع ابن جلول على عقد اجتماع يف مكتب 
احملامي بومنجل باجلزائر العاصمة،حضر االجتماع شخصيات بارزة من خمتلف التنظيمات 

اليت خرجوا ا من االجتماع  يف شكل - املطالب - ومت تكليف فرحات عباس بصياغة،4السياسية
بيان،عرف باسم بيان الشعب اجلزائري وحول هذه النقطة يقول عباس نفسه على جمريات هذا اللقاء 
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نشر ميثاق جديد يتضمن مطالب الشعب  ااتفق هؤالء النواب عن خطط مبدئية وقررو ...:(
  . 1)....فكلفت أنا بتحريره الجزائري

لمين "،التقى فرحات عباس مع 1942انه مع بداية شهر أكتوبر  :(...خدة فذكر أما يوسف بن  
،بسطيف حيث تم إبرام اتفاق سياسي واسع وعرض على عباس فكرة كتابة وثيقة يكون "دباغين
وكتب نصا متطرفا عن قصد،وسلمه إلى عباس وهو ...)إلى الدولة المحتلة،أيا كانت:(..عنونها

  .2...)ل من حدته بما انه ميال للتسويةيعلم أن هذا األخير،سيقل
إن هذه الوثيقة التي حررت في نوفمبر :(...أين راي غولدزيغر"و يف نفس السياق تقول املؤرخة    

،باقتراح من حزب الشعب الجزائري،نقحها عباس وخفف من حدتها ووقع عليها 1942
جمعية العلماء ممثلة في أمين ،مع 1938الذي أنشئ في جويلية ) ةالوحدة الشعبية الجزائري(حزبه

صندوقها احمد معيزة وكذا الدكاترة بن جلول،شوقي مصطفاي،احمد فرنسيس،ولقد استعملت 
   .3...)1943في فيفري " البيان"هذه الوثيقة  فيما بعد كأساس لتحرير 

الجزائر :(...مهما يكن فان عباس قد حرر البيان يف مدينة سطيف مسقط رأسه وأعطاه عنوان   
إن :(...وبعدما انتهى من حتريره قال عنه مايلي،...)مام الصراع العالمي،بيان الشعب الجزائريأ

سنة من 112هذا البيان كان بمثابة عصارة جهد لخصت فيها بصفة موضوعية ونزيهة حوصلة 
عبرت فيه عن مطامح شعبنا االحتالل الفرنسي،فاستقرأت فيه التاريخ االستعماري و 

لحقيقي غداة نزول القوات في إطاره ا،حقد وال عنف المشكل الجزائري ،وصغنا بالالوطنية
  .4)...أمريكية في بالدنااألنجلو 

منذ :(... طرح عباس يف مقدمة البيان املشكلة اجلزائرية يف سياق جديد،حيث نقرأ يف نص البيان    
سيو الجزائر تحت احتالل القوات االنجلو أمريكية،ليحتل فرن،أصبحت الجزائر 1942نوفمبر 8

جود و لجماعات متعارضة،حيث يتجاهل كل واحد " السباق نحو السلطة" الواجهة بواسطة
ثمانية ماليين ونصف مليون من األهالي،لذا فان ممثليهم يطرحون مشكلة مستقبلهم ويطالبون 

،ومن أهم النقاط اليت ركز عليها فرحات عباس أثناء 5)....بحقهم في الحياة قبل حلول السلم
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وتركز حول النقاط األساسية ،1943فرباير10انتهى من صياغته يوم  يريره لبيان الشعب اجلزائري،الذحت
  :التالية

  إدانة االستعمار بكل أشكاله وحماربته -
 .تطبيق حق تقرير مصري الشعوب املغلوبة على أمرها -
ة العربية كلغة والرخاء و يعرتف باللغ ةمنح اجلزائر دستور خاص ا يضمن هلا املساواة،الرفاهي -

 .الصحافة والتعليم اإلجباري ااين جلميع األطفال ذكورا وإناثا ةرمسية،وحري
اجلزائريني يف حكم بالدهم مشاركة  ةحرية الدين جلميع السكان وفصل الدين عن الدولة، ومشارك -

 .فعلية عاجلة
  .إطالق سراح املعتقلني السياسيني بدون استثناء -

أصبحوا  ثعن تطور مهم يف تفكري النواب ومجعية العلماء املسلمني،حي لقد عربت هذه املطالب   
،ونالحظ أن فرحات عباس أثناء صياغته للبيان،فانه 1يطالبون بدولة جزائرية ذات دستور خاص ا

استند إىل تصرحيات روزفلت املتعلقة حبق الشعوب يف تقرير مصريها،حيث جاء يف نص البيان ما 
،تأكيدا في تصريح أدلى لقد أعطى الرئيس األمريكي روزفلت...:(رة التاليةيشري إىل ذلك يف الفق

،ستكون محترمة في تنظيم يع الشعوب الكبيرة منها والصغيرةبه باسم الحلفاء بان حقوق جم
العالم الجديد،إن الشعب الجزائري الذي يجد له قوة في هذا التصريح يطلب منذ اليوم،كي 

ع الطريق على الغايات والمطامح التي يمكن أن تنشأ يتجنب كل سوء تفاهم وكي يقط
  .2)...غدا
اليت انتقدت سياسة احللفاء واملوقف األمريكي  كمن األفكار املهمة اليت وردت يف نص البيان،تل    

ولقد ...:(اخلصوص نقرأ يف نص البيان امن املسألة اجلزائرية ومسألة االستعمار بشكل عام وذ
،وان الصيغة مشكلة االستعمار ،رغم انعقاده على ارض شمال إفريقياANFA"3"أغفل مؤتمر أنفا

،إال خيبة األمل ولم ترضي 1919التي تقول إننا يجب أوال أن نحارب لم ينتج عنها في صلح 
،أن تعاني محنا يات جسيمة في نهاية الحرب الكبرىتحملت تضح،أحد واضطرت شعوب مثلنا

إن الشعب الجزائري الذي لتي مات من اجلها أبناؤها،حرية اقاسية،دون أن تنال مع ذلك ال
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،يريد أن يرى مستقبله مكفوال بانجازات األولى يعلم مصير الوعود التي أعطيت له أثناء الحرب
  .  1)...كل التضحيات وعلى السلطات المسئولة أن تسلم بحريته  لملموسة وعاجلة وهو يقب

  
فرحات عباس،الدكتور بن جلول،وتامزايل،ابن علي قام وفد ضم السادة  1943 مارس31يف يوم     

،ويف " Marcel peyrouton"مارسيل بيروتونالشريف و االخضري،بتسليم نص البيان إىل الوايل العام 
اليوم املوايل سلموا نسخا منه،إىل ممثل الواليات املتحدة األمريكية واجنلرتا وروسيا،وبعثوا نسخا أخرى 

،وحول هذا املوضوع يقول حمفوظ 2اجلنرال ديغول واىل احلكومة املصرية إىل زعيم جلنة فرنسا احلرة
فيفري 10أنه عندما انتهى عباس من صياغة البيان قدم نسخة منه إلدارة جيرو في :(....قداش
ال أحترف السياسة،إني أخوض حربا،لن يكون ..:(ويضيف قداش أن جريو رد عليه بقوله)...1943

  . 3). .ام األهالي إلى صفوف الجيش الفرنسي،بل أريد انضمهناك إصالحات
ما ميكن مالحظته هو أن احلاكم العام مارسيل بريوتون،مل يستقبل البيان الذي استلمه يف        

،إزاء مذكريت "دارالن"بنفس املوقف السليب،املتهجم الذي اختذه سلفه 1943مارس31
،اليت اعتقد أا نشأت يف "لفيدراليةا" فانه والشك قد اكتشف رائحة قوية من،1942ديسمرب22و20

،بالرغم من أن بريوتون كان 4مكتب السيد روبرت مرييف،الذي رحب بالبيان فقط إلحراج غرميه ديغول
مرتابا من نوايا عباس،فانه أبلغ أصحاب البيان أنه مستعد لدراسة مطالبهم بعناية،على شرط أن 

  :قرارين سياسيني هامني ااملساملة واختذملحق إضايف للبيان وأتبع بريوتون سياسة  احيررو 
جلنة الدراسات االقتصادية واالجتماعية "ويقضي بإنشاء 1943أفريل  3صدر يف :القرار األول

  "اإلسالمية
  . تضمن إطالق سراح املساجني السياسيني اجلزائريني ومن بينهم مصايل احلاج:أما القرار الثاني

فرحات عباس،على صياغته وحتوير بعض أفكاره اليت مل تكن  بالعودة إىل ملحق البيان الذي سهر    
واضحة للجانب الفرنسي يف النص األول،وبالتايل فان عباس أراد من هذا امللحق أن يقنع مصايل 
احلاج بوجهة نظره،أنه ختلى عن أفكاره القدمية االندماجية،وحول هذا املوضوع تذكر بعض املصادر 

تقى مبصايل احلاج خالل هذه الفرتة وتناقش معه حول حمتوى املعاصرة للحدث،أن عباس قد ال
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من أفكار وتضيف أن مصايل احلاج قد تنبه ألغراض وأهداف السلطة  هالبيان،وما حيمل
جمهورية جزائرية أني أثق فيك إلقامة :(.... الفرنسية،عندما قال لفرحات عباس كلمته املشهورة

نها ال تتنازل إال ألن تعطيك شيئا و  ها،إنفي فرنسا في المقابل ال أثق أبدا،و مشتركة مع فرنسا
  .1)......ولن تعطي إال ما ينتزع منها بالقوة
ومن جهة أخرى أراد أن يوصل رسالة إىل السلطات الفرنسية مفادها،أنه ليس لفرنسا الوقت لكي    

ذه املطالب تضيعه وأا جيب أن توافق على األقل على جزء من اإلصالحات اليت يطلبها،ذلك أن ه
اليت تقدم ا ال دف بأي حال من األحوال،إىل فصل اجلزائر عن فرنسا وملح انه ال يستطيع يف 
حالة عدم وجود هذه اإلصالحات،أن مينع مصايل احلاج وأتباعه من إشعال نار ثورة شاملة،وجدد 

الفيدرايل،ومشاركة  اتورهملحق البيان التأكيد على املطالب السابقة،مركزا على أمهية إعطاء اجلزائر دس
األهايل يف احلكومة كحق دستوري،وهو مطلب أقرب ما يكون إىل احلكم الذايت وبالتايل نوعا ما 

ذو التوجه االستقاليل التام عن  -حزب الشعب اجلزائري-غريب عن أفكار وأراء األحزاب الوطنية
طوا  للبيان وملحقه أمهية مكتفني فرتة جريو ومساعده مارسيل بريوتون قصرية،مل يع تفرنسا،وملا كان

  .وعود وتشكيل جلان لدراسة البيان بإعطاءفقط 
ففي االجتماع األول الذي عقد : واالجتماعية مرتني ةاجتمعت جلنة الدراسات الشؤون االقتصادي   

،حبضور املدير العام للشؤون 1943جوان26اىل23أفريل،أما االجتماع الثاين فعقد من17و14يومي 
جوان من نفس 26،ومت حترير ملحق البيان يوم )Augustin Berque"(بريك أوغسطني"ية اإلسالم

  :السنة،وتضمن ملحق البيان فصلني
يف هذا  ءمتعلق بإصالحات آجلة لن يتم اجنازها إال بعد اية احلرب،ومما جا:الفصل األول    

ضعه مجلس تأسيسي عند نهاية الحرب تصبح الجزائر دولة لها دستورها الخاص،ي:(...الفصل
  .2...)جزائري منتخب من طرف كافة الجزائريين 

أما الفصل الثاين فانه نص على إصالحات عاجلة طالب الشعب اجلزائري بتنفيذها يف احلني،و     
،وملا أصبح هذا )Catroux(سلم ملحق البيان إىل اجلنرال ديغول ونسخة منه إىل ديوان اجلنرال كاترو

رفض بشدة أن يلتزم بتعهدات سابقيه وضرب عرض ،1943جوان 30لى اجلزائر يف األخري واليا عاما ع
      . 3.احلائط كل جهود عباس ومجاعته وصرح بأنه مشغول باحلرب ال بالسياسة
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 :وفقدان األمل في الوعود األمريكية حركة أحباب البيان والحرية - ج   

فض السلطات الفرنسية املتوايل للمطالب أمام تنامي موجة غضب الوطنيني اجلزائريني جراء ر     
الوطنية املعرب عنها يف البيان وملحقه،وغياب اإلرادة السياسية للجنة فرنسا احلرة يف معاجلة املسألة 
اجلزائرية،وإمهاهلا بشكل واضح من خالل تأكيدات اجلنرال ديغول يف الكثري من احملطات على بقاء 

وبعد ذلك يف  1943رية الفرنسية،تأكد هذا يف خطاب قسنطينة اجلزائر كجزء ال يتجزأ من اإلمرباطو 
،وبذلك أراد قطع الطريق على أصحاب البيان ومساعي فرحات عباس لتشكيل 1944مؤمتر برازافيل 

  .مجهورية جزائرية مرتبطة مع فرنسا حبكم فيدرايل
ألنه مل يستوعب ،1944مارس7حىت يقلل ديغول من غضب الوطنيني اجلزائريني فأنه اصدر مرسوم    

ما كان جيري يف اجلزائر من تزايد الشعور الوطين حنو االستقالل،وضرورة إجياد تسوية للمسألة اجلزائرية 
يتحقق معها االستقالل،ومل يقبل مبطالب اجلزائريني وظل تفكريه متأثرا بوحدة اإلمرباطورية 

حات،وهي يف حقيقة األمر الفرنسية،وهي األسباب املباشرة اليت جعلته يعلن عن هذه اإلصال
،ومن أبرز ما جاء يف املرسوم هو حق منح املواطنة الفرنسية لعدد تمشروع بلوم فيولي"مستوحاة من 

  .1من اجلزائريني وإنشاء غرفة برملانية خاصة باجلزائر
مبطالب البيان إىل  ن،واملتمسكو 1944مارس 7يف خضم هذه األحداث اجته الرافضون ملرسوم     

مل ميضي أسبوع واحد عن صدور  ثيف إنشاء إطار تنظيمي للدفاع عن مطالب البيان،حبيالتفكري 
،حيث قام فرحات عباس بإجراء اتصاالت واسعة "حركة أحباب البيان والحرية"املرسوم حىت ظهرت

مع التشكيالت السياسية األخرى،ودار النقاش حول هذا املشروع اجلديد،فاالتصاالت مشلت مجعية 
زب الشعب اجلزائري على وجه اخلصوص،ومل تتأخر مجعية العلماء يف املوافقة على العلماء وح

املبادرة،بالرغم من خماوف الشيخ اإلبراهيمي من سياسة فرحات عباس املطالبة باحتاد فيدرايل مع 
  .2فرنسا،اليت قد تؤدي إىل نتائج سلبية على مستقبل احلركة الوطنية
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فرحات عباس،أنه أجرى اتصاالت مع مصايل احلاج بعد  ريذكأما حزب الشعب اجلزائري ف     
ويذكر انه قضى يوما يف بيته بسطيف،مث بعد إقامة قصرية يف اجلزائر ، 1943إطالق سراحه يف مارس 

وزاره عباس بإقامته اجلربية مرتني أخرها 1"بوغار بقصر الشاللة" العاصمة،وضع حتت اإلقامة اجلربية يف
1944ديسمرب23يف 

                         . 3أبدى مصايل موافقته على هذه املبادرة لكنه سجل له بعض التحفظات حيث،2
وفيما يتعلق باحلزب الشيوعي اجلزائري فقد رفض االنضمام إىل احلركة،حبجة أن فرحات عباس قد    

أصحاب "تسرع يف تأسيس احلركة ويف املقابل أسسوا حركة خاصة م أطلقوا عليه اسم
يصرحون بأن هدفهم هو حماربة النازية ومحاية فرنسا أوال،أما املسألة اجلزائرية فهي  ا،وكانو "ديمقراطيةال

" ،يف العدد األول من"قانز عمار او "يف نظرهم ستسوى بعد احلرب،وهذا ما يتضح من خالل تصريح 
معية وعناصر ،لسان حال احلزب الشيوعي اجلزائري،لقد أمثرت اتصاالت عباس مع اجل"جريدة الحرية

مبدينة 1944مارس 14حزب الشعب على التوحد إلنشاء حركة أحباب البيان  واحلرية يوم 
،وكان اهلدف من تأسيسها هو حتقيق مطالب البيان،وعن أهداف احلركة فيلخصها عباس  4سطيف
  :5كما يلي

  .الدفاع عن البيان ياملهمة العاجلة واألكيدة هلذه احلركة، وه - 
  .اجلديدة اليت هي روح حركتنا نشر األفكار  -
  :استنكار االستبداد والتنديد بالعنصرية وجربوا،مث حددنا وسائل نشاط حركتنا كما يأيت -
  .إسعاف كل ضحايا القوانني االستثنائية وضحايا القمع واالضطهاد  -
  .البيان  رإقناع اجلماهري مبشروعية حركتنا وخلق تيار يؤاز -
ة جزائرية وتأسيس مجهورية مستقلة،مرتابطة بروابط فيدرالية مع مجهورية ترويج فكرة إنشاء دول -

فرنسية جديدة مناوئة لالستعمار،وخلق روح التضامن يف اجلزائر بني اليهود واملسلمني 
  .واملسحيني،وبث شعور املساواة ورغبة التعايش يف السراء والضراء

ألساسي،من جناحها فاإلدارة الفرنسية سهل ترسيم احلركة بعد إيداع ملف اعتماد قانوا ا  
الحركة هذه مسموح لها ويعتقد :(.... اوغستين بيركاستحسنت املبادرة،فحسب توصيات 
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الحاكم العام شاتينو جازما انه باإلمكان استغالل هذه الحركة إلرجاع فرحات عباس إلى 
 اوها حركة خطرية،واعتربو أما اإلطارات الشيوعية واألقدام السوداء فاعترب ،1...)المعسكر الفرنسي

فرحات عباس زعيما خطريا ألنه يتمتع بدعم كبري يف الوسط السياسي الفرنسي،وله القدرة على إقناع 
  .روبري موريف"الرأي العام العاملي،خاصة بعد أن  أصبح كثري الرتدد على مكتب 

يني يف االخنراط حققت احلركة يف ظرف وجيز جناحا كبريا،من خالل اإلقبال الكبري للجزائر   
االف 500فيها،وتعبئتهم لاللتفاف حول مطالب البيان،حيث وصل عدد املنخرطني فيها إىل حوايل 

املساواة لسان حاهلا يف بث دعايتها،ووفرت احلركة الغطاء "،معتمدة يف ذلك على جريدة 2منخرط
سيكون عمل  ،فكيف3السياسي الشرعي لعودة نشاط أعضاء حزب الشعب احملظور للعمل السياسي
  احلركة يف ظل التناقض اإليديولوجي املوجود داخل تيارات املشكلة احلركة؟   

،باجلزائر العاصمة وحضرته  1945مارس عقدت احلركة مؤمترها األول يف األسبوع األول من شهر      
بدأ املشكلة هلذا التحالف،نالحظ أن املؤمتر قد ساده جوا من التفاهم على م ثالتشكيالت الثال

حتقيق االستقالل،غري أن امللفت لالنتباه أنه خالل املؤمتر وأثناء املناقشات ظهر تطور جديد على 
مستوى املطالب اليت كانت احلركة قد طالبت ا منذ تأسيسها،حيث انه خالل املؤمتر مل يبقى 

زائري وحكومة احلديث عن مجهورية جزائرية متحدة فيدراليا مع فرنسا،بل أصبح احلديث عن برملان ج
جزائرية،حيث أعلن املؤمتر بأغلبية ساحقة معارضته ألي نظام فيدرايل مع فرنسا،وترك احلرية للدولة 

  .  اجلزائرية املقبلة يف اختيار النظام الذي ترضاه وتراه مناسبا هلا
 ن،بأيصرح أعضاء حركة أحباب البيان والحرية:(....توصل املؤمتر إىل إصدار التوصيات التالية    

 لقدم إلى الحكومة الفرنسية الزا ي،والذ1943فيفري10بيان الشعب الجزائري المحرر يوم 
  :                                ،وركز املؤمتر على عدة مسائل هامة نذكر منها4.....)القاعدة األساسية إلعمالهم

  .تبديل االس اجلزائرية بربملان منتخب -
  .يناالعرتاف بالعلم الوط -
  .تبديل الوالية العامة حبكومة جزائرية -
  . إطالق سراح مصايل احلاج بدون أي قيد أو شرط -
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شكلت مبادرة عباس يف تأسيس حركة أحباب البيان واحلرية،ومواصلة برناجمه املعلن لتحقيق      
باس مطالب البيان صدمة عميقة يف وسط الرأي العام الفرنسي،وكان سبب هذه الصدمة هو حتول ع

من التوجهات االندماجية مع فرنسا والوالء املستميت هلا،إىل التوجهات الفيدرالية القريبة من 
االجتاه االستقاليل،وبقراءة أخرى فان الوطنيني اجلزائريني هم أيضا صمموا على انطالقة  تأطروحا

لقوات  جديدة يف نضاهلم السياسي الوطين،بعد أن فشلت جهودهم يف تليني مواقف االستعالء
                                         . 1احللفاء واالستعمار الفرنسي جتاه مسألتهم الوطنية

القوة الوحيدة املسيطرة داخل  همنذ انعقاد املؤمتر األول للحركة أثبت حزب الشعب اجلزائري،ان   
كمون يف زمام يديرون اخلاليا واملقاطعات ويتح االقمة إىل القاعدة،حيث كانو  ناحلركة م

أمورها،القيادة احلقيقية للحركة مل تكن بيد فرحات عباس ومجاعته،الن إطارات حزب الشعب األصغر 
سنا واألكثر ديناميكية وجرأة اضطلعوا مبسؤولية حتضري املؤمتر،سيحصلون على سلسلة من النجاحات 

  ).  ونالثورة بالقان( اليت ستدمر إسرتاجتية فرحات عباس وحماوالته املعتدلة
أقلية على كل املستويات داخل احلركة،واملذكرة  سونتج عن هذا الوضع أن أصبحت مجاعة عبا  

اخلاصة بإقامة مجهورية مستقلة يف إطار فيدرايل مع فرنسا وجزائر مستقبلية حتت رعاية فرنسا باتت 
عالقة هلا مرفوضة،الن اقرتاح حزب الشعب القاضي بإنشاء برملان جزائري وحكومة جزائرية ال 

                   .  2بفرنسا،لقي ترحيب ومباركة اجلميع
تتفق الكثري من الدراسات الغربية على تأثري السياسة األمريكية يف الساحة السياسية اجلزائرية،         

أثناء احلرب العاملية الثانية كان حمسوسا وواضحا على احلركة الوطنية يف اجلزائر،فقد أصبحت اجلزائر 
،قاعدة لإلسرتاتيجية األمريكية باملتوسط،ويف هذا 1944واىل غاية1942نزول احللفاء ا يف خريف  ذمن

أن فترة الغليان الوطني التي عرفتها :( ...إىل القول  الغروسدو  بول مارياإلطار تذهب الباحثة 
 ةكانت االنطالقالجزائر خالل الحرب العالمية الثانية،قد غذتها الواليات المتحدة األمريكية،و 

هي ميثاق األطلسي وان سياسة الواليات المتحدة األمريكية الخارجية استوحت من هذا 
يكية الميثاق،فالخطة التي عزمت على تطبيقها في الجزائر كان قد اقترحها مركز الدراسات األمر 

رات ،اقترح تحويل كل المستعمالقريب من الحزب الديمقراطي،ففي تقرير له في بداية الحرب
هذا التقرير،لكنه  تإلى بلدان توضع تحت الوصاية الدولية،تبنى روزفلت في البداية اقتراحا
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مالبث أن تخلى عنها،لصعوبة تطبيق هذه المقترحات،واصطدامها بعراقيل تعود في األساس إلى 
للهيمنة  -تناقضات السياسة األمريكية،ورفض الدول االستعمارية الكبرى فرنسا وبريطانيا

مع اإلنزال األمريكي فان :(....جاك بيركويف نفس اإلطار يرى ،1..)ريكية من جهة أخرىاألم
  .2).....صورة فرنسا التقليدية في المغرب الكبير قد تالشت

إن إنزال األمريكيني مث إقامة معسكرام باجلزائر،كان له صدى كبريا عند السكان بغض النظر     
ماعي،إن التفوق املادي والتقين للجيش األمريكي أثار إعجاب  عن أصوهلم ثقافتهم ومستواهم االجت

كل سكان املغرب العريب،ألم اكتشفوا جيش منتصر يتجاوز بكثري اجليش الفرنسي املتقهقر،الغري 
بعيدا عن مشال إفريقيا،مل يكن  1940املكيف خلوض حرب عصرية نظرا لسوء تسليحه،إن هزمية جوان 

،اليت بقيت ذكراها يف األذهان،الن اجلزائريني 1942الثة أيام يف خريف وقعها مؤثرا مثل هزمية الث
  .3عاشوها عن قرب

كان الجنود :(...املعاصرين لألحداث  دأيت امحد  وهو اح ويف هذا الشأن يذكر حسني    
،مثيران مشاجرات مع الفرنسيين،رغم ذلك أو هماألمريكيون يدخلون  األحياء الممنوعة علي

لذلك كان الجزائريون يتعاطفون  مع الجيش األمريكي،كان هناك نوع من الطابع  ربما باألحرى 
نؤمن الديمقراطي في سلوك الجنود والضباط األمريكيين،ولم نكن آنذاك نلقي باال للدعاية وكنا 

                         4حرفيا باألوهام التي تمخض عنها لقاء محمد الخامس و روزفلت خالل مؤتمر أنفا
ميكن للباحث املتمعن أن يستنتج أن السلوك األمريكي يف اجلزائر،عرب شخصية روبري مرييف الذي 

وشعارات األطلسي بني اجلزائريني،ووقع بذلك يف فخ السياسة  ،استطاع استغالل عباس لرتويج أفكار
األمريكية املبنية أساسا على التناقض،فالتصرحيات العلنية لساسة األمريكان تظهرها أا نصرية القضية 
اجلزائرية والشعوب املستعمرة بشكل عام،لكن ما كانت ختفيه كان يف خدمة االستعمار الفرنسي يف 

حول حركة أحباب  يف األمر بقاء فرحات عباس وبعض أعضاء احلركة الوطنية امللتفنياجلزائر،والغريب 
،رغم أن حقيقة 1945البيان واحلرية،مشدودين إىل الوعود األمريكية حىت عشية جمازر الثامن مايو
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دارالن السالفة -كالرك املوقف األمريكي من املسألة اجلزائرية،قد اتضح جبالء منذ توقيع اتفاقية
  .  1كرالذ 
يطمح يف احلصول على هذا  لال يزا ن،كا1945واألكثر غرابة هو أن عباس إىل غاية شهر أفريل   

وكان ينتظر 1945أفريل29التأييد،والدليل على ذلك اخلطاب اجلماهريي الذي ألقاه مبدينة سطيف،يوم 
لجميع  بأن هذا المؤتمر سيضمن الحرية:(... فرانسيسكو،حيث صرح نأن يشارك يف مؤمتر سا

وكان أيضا متحمسا لفكرة حضور ، 2.) ..الشعوب وان الشعب الجزائري سيكون من بينها
أشغال مؤمتر سان فرانسيسكو،معتمدا على الوعد الصادر عن احللفاء من أن الشعوب املستعمرة 

عند  تفس القناعة كانن،3 سيكون هلا حق املشاركة يف مؤمتر السالم وان تعرب عن نفسها بكل حرية
بان مؤتمر سان :(...قائال 1945مارس16تلمسان يف  مدينة صرح من يالذاهيمي،اإلبر  لشيخ البشريا

ولعلى هذا العوامل هي اليت ،..)فرانسيسكو سيجلب استقالال جزئيا لشعوب شمال إفريقيا
جعلت اجلزائريون يعلقون أماهلم على الواليات املتحدة األمريكية،يف فرض منطقها على فرنسا بعد 

   . 4اجلزائر  نتصار على النازية وإاء االستعمار الفرنسي مناال
،أن اجتماعا 1945وضمن نفس االعتقاد ذكرت مصاحل االستخبارات الفرنسية العامة يف مارس   

توجد :(...قائال محمد صالح بن رجمألحباب البيان انعقد بوهران،حتدث فيه األمني العام للحركة 
 .فأعتقد الجميع انه ثمة دعم أمريكي حقيقي للمسألة الجزائرية،ريكاأمة أجنبية وراءنا إنها أم

(.5   
أن أعضاء حزب الشعب اجلزائري،قد فقدو األمل يف احلصول على تأييد ويف املقابل نالحظ    

خبث السياسة األمريكية ،ويؤكد هذه  ااألمريكيني للمسألة الوطنية ونيل االستقالل حيث اكتشفو 
حيث  المرحوم الشاذلي المكيناضلي حزب الشعب خالل هذه الفرتة، املسألة احد ابرز م

التي قام بها فرحات عباس حيث اتصلوا  ،أن ممثلي حزب الشعب قاموا بنفس المهمة:(....ذكر
الذي قال لهم إن المعلومات المستقاة من مصادر ،هم أيضا بالمسئول األمريكي روبير ميرفي
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أغلبية الشعب الجزائري،وان هذا األخير لن يتبعكم ولن تمثل  مختلفة تدل على أن حركتكم ال
  .     1) ...هيعطيكم ثقته في حال استشارت

يف هذا اجلو املشحون بالغضب املتصاعد بني أوساط اتمع اجلزائري،وداخل قيادته الوطنية        
حرماننا مستغال  استطاع حزب الشعب اجلزائري،من جتذير وغرس أفكاره بني اتمع اجلزائري األكثر

يف ذلك الغطاء السياسي الذي منحته إياه حركة أحباب البيان واحلرية،يف هذه األجواء املتميزة بتزايد 
الظرف الدويل الذي وقعت ،ف1945ماي 8وترية العنف والتصادم بني املعمرين واجلزائريني وقعت جمازر 

الواليات املتحدة  لجعديدة،هور مالمح عامل جديد بقوى جببداية ظ مواملتس فيه اازر
ورأينا كيف كان تدخلها يف مشال  -احللفاء أثناء احلرب-جمموعة دول أوربا الغربية متتزعاألمريكية،

  .ريقيا منقذا لفرنسا من دول احملورإف
إىل الدور الذي لعبه فرحات عباس يف تشكيل حركة أحباب البيان واحلرية،فان تلك  وبالرجوع   

،وتشكيل حكومة علقة حبق الشعوب يف تقرير مصريهاها من طرف األمريكيني واملتالوعود اليت تلقا
 فانه ملالشعب اجلزائري بوعود األمريكان، تعلق اديجزائرية اليت أصبحت حديث العام واخلاص،وازد

االختالف الذي كان بني الفرنسيني فيما بينهم من جهة،ومع االجنلو ساكسون من جهة يدرك مدى 
صول على مناطق النفوذ واملصاحل اإلسرتاتيجية داخل املستعمرات،واستعمال موضوع أخرى،حول احل
كورقة ضغط من طرف اإلدارة األمريكية يف حتقيق مآرا   االستعمارية معاجلة املسألة

  .نسا احلرة واإلدارة األمريكية يف اجلزائر واحد منهاواخلالف الذي كان بني جلنة فر االمربيالية،
ت الذي كانت فيه سياسة الرئيس روزفلت تتبىن اخليار املعادي لالستعمار على األقل ففي الوق    

على قاعدة التنمية والتبادل احلر بني   ينظاهريا،من خالل امليثاق األطلسي الذي نص على السلم املب
صرحية  دعوة هو امليثاق األطلسي أنالوطنيون اجلزائريون  عتقدا،كل دول العامل واملساواة بني الشعوب

تب الدولة ،هذا االعتقاد ازداد عندما صرح نائب كا2مصريها من طرف أمريكا حلق الشعوب يف تقرير
لصاحل استقالل الشعوب " كوردال هال"،وكاتب الدولة لشؤون اخلارجية "سيمنر ويلس"األمريكي 
جميع  إن انتصارنا البد أن يقترن أيضا بحرية:(....قائال" ويلس.منرس"فقد صرح  املستعمرة

 االشعوب من الهيمنة االستعمارية التي انتهت،حق الشعوب في االستقالل البد أن يعترف
لقد قلت إن الرئيس وأنا وكل الحكومة نتمنى :(....د صرح هو أيضاأما كوردال هال فق)...به
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،إن مبدأ روزفلت املعادي 1).....اآلن الحرية لجميع الشعوب المستعمرة وأيضا في اقرب اآلجال
،حتول 1943باملغرب األقصى جانفي "أنفا" 1943ستعمار والذي عرب عنه أثناء مؤمتر الدار البيضاء لال

إىل اعرتاف بضرورة التفاوض خبصوص تطوير الشعوب املستعمرة،اليت أصبحت مؤهلة للحصول على 
اىل غاية 1942(االستقالل،مقابل اخلدمات املقدمة أثناء احلرب،بالرغم من التواجد األمريكي يف اجلزائر

دورا هاما يف دفع وتشجيع احلركة الوطنية إىل املطالبة بتسوية املسألة  ب،الذي لع)1944عام 
اجلزائرية،واحلصول على االستقالل يف إطار احلكم الفيدرايل بفضل محلته الدعائية وقوة 

لها السيد روبرت بوضوح عندما أفصح ممث تقفها من املسألة اجلزائرية قد تأكدامو  غري أن،2إمكانياا
عقب اتصاله بقائد القوات الفرنسية،آنذاك اجلنرال جريو حيث حدد له أهداف السياسة ،مرييف

- كالرك(و)ميرفي- ويقان(امتداد لالتفاقيات السابقةهي األمريكية بشمال إفريقيا و 
  : ،واألهداف اليت حددها الطرفني هي)دارالن
اليت سبق للعلم الفرنسي أن رفرف عليها قبل سنة  إعادة السيادة الفرنسية يف مجيع مناطق -     

  .سواء يف فرنسا أو يف مستعمراا1939
أي داخل الرتاب الفرنسي أو يف (يف حالة القيام بعمليات عسكرية يف املنطقة التابعة لفرنسا و-     

من  السلطات األمريكية لن تتدخل بأي طريقة يف هذه القضايا ألا تعتربها نفا،3)املستعمرات
    . 4الفرنسية القومية ةاختصاصات السيادة الفرنسية، واإلدار 

سوء الفرنسية األمريكية،بسبب  العالقات يف فتورالننا نسجل بعض حاالت أالرغم من ب         
ذا األخري أراد أن يقطع الطريق أمام بسبب أن هواجلنرال ديغول و  تبني روزفل احلاصل التفاهم

جنرال ديغول يف التعبري عن لمؤمتر برازافيل أول فرصة ل ،ويعترباجلزائراملشاريع األمريكية يف 
جليا يف اجلزائر عندما لك ،وظهر ذداخل املستعمرات الفرنسيةاألمريكية  طموحاتال ةعارضومذلك،

االحتاد (أعلنت السلطات الفرنسية،أا ترفض منح اجلزائر احلكم الذايت داخل اموعة الفرنسية
ي الفكرة اليت طاملا طالب ا عباس كما رأينا مع البيان وملحقه،واحلقيقة أن موقف ،وه)الفيدرايل

" عندما قامت وقد اتضح قبل وقوع جمازر الثامن ماياألمريكية من املسألة اجلزائرية، الواليات املتحدة
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يف  الفعال إن النقطة األخرية من هذا االتفاق تعطينا فكرة عن املوقف األمريكي،من جمازر الثامن مايو عشية انتصار احللفاء على النازية، ودورها -  4
حيث استعملت فرنسا العتاد العسكري األمريكي  من سالح الطياران وكذا وقعت اازر أمام أعني ، الوحدة الرتابية لإلمرباطورية الفرنسية احلفاظ على

   . الفرق العسكرية اليت الزالت متواجدة باجلزائر 



وق مبساءلة اجلنرال ديغول حول حق1945باململكة املصرية،خالل شهر ابريل "حكومة النحاس باشا 
 إىلالشعب اجلزائري وطالبته رمسيا مبنح االستقالل للجزائر وتونس واملغرب،وقدم نسخ من هذا الطلب 

  .1حكومات كل من أمريكا وبريطانيا وبلجيكا وروسيا للضغط على احلكومة الفرنسية
بب يف ،والسي ال حيتاج حىت عناء اإلجابة عليهاعتربت احلكومة األمريكية الطلب املصر               

ذلك أا كانت تعيب على احلكومة املصرية مواالا ألملانيا،ويزداد وضوح املوقف األمريكي من 
خصوصا تلك  ،فاالطالع على وثائق اخلارجية األمريكيةواملسألة اجلزائرية عقب وقوع جمازر الثامن ماي

  ريكية بالقاهرة السيداملتعلقة مبراسالت عزام باشا باسم اجلامعة العربية إىل رئيس البعثة األم
 ىعل يكية،فيما وقع يف اجلزائر من جمازرحمتوى الرسالة أشار إىل مسؤولية الواليات املتحدة األمر ،تاك

 سيطرةت فرنسا من ذوانق1942ا تدخلت يف اجلزائر عام أاعتبار أا كانت هلا السلطة يف اجلزائر،و 
  .2مشال إفريقيا علىعادت السيادة الفرنسية أو  احملور
 املراسلة،فإا اتصلت بسفريها بباريس السيد  عندما اطلعت اخلارجية األمريكية على نص           

وزير اخلارجية الفرنسية،حيث  جورج بيدووطلبت منه التدخل لدى السيد ،فرياكجيفرسون  
 تكسيه اليت قدمها وزير الداخلية الفرنسي السيدارجية األمريكية يف صحة األرقام،شككت اخل

  .3وخبصوص ضحايا القمع الذي عرفته اجلزائر يف الثامن ماي
وان القمع قد جتاوز احلدود وأن هناك ،وقالت اخلارجية األمريكية أن هذه األرقام غري صحيحة     

اخطر االحتماالت اليت ميكن حدوثها يف املستقبل،املراسلة توضح أن اإلدارة األمريكية حاولت منذ 
فقد أصروا على عزام باشا،أم مل يتحركوا إال ،يف اجلزائر من جمازر عوق ولية مالتهرب من مسؤ البداية ا

اإلدارة األمريكية  يعين أن ،هذا وليس لطلب اجلامعة العربية كمنظمة دولية استجابة لطلبه الشخصي
ى اليت  ميكن ،واملالحظة األخر القمع الفرنسي للجزائريني يف الثامن مايوتريد تدويل  ال كانت
 ومجازر الثامن ماي قد تعاملت مع ملفأيضا،أن اإلدارة األمريكية هذه املراسلة قرائها من خالل است

كانت متلك سلطة املشورة والرأي يف املغرب  من منطلق أا دمن التحفظ واحلذر الشدي بنوع، 1945
إلضافة إىل ،هذا با1943خصوصا ما تضمنته قرارات مؤمتر الدار البيضاء  خالل هذه املرحلة العريب
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الشرق اجلزائري  ريف قنبلة قرى ومد اش،أن اجليش الفرنسي قد استعان بالطائرات األمريكية واالجنليزية
    1السلمية أثناء هذه املظاهرات

طائرة أمريكية واجنليزية وأخرى مسرتجعة،مث تدعمت 28تدخلت  يوماخالل مخسة عشر       
األقصى،تستعمل يف العادة لنقل اجليش والعتاد لكن بطائرات قدمت من مكناس واجلديدة باملغرب 

خالل هذه املرة استعملت كوسيلة للقصف وقنبلة اجلزائريني عن طريق الغارات اجلد منخفضة،واليت 
يتخللها قصف أهداف معينة بالرصاص،وألول مرة أعلن اجليش الفرنسي عن استعماله ألسلحة 

 نوع كولت  ومسدسات أمريكية من  حربColt.2رشاشة وبنادق

يف تقرير هلا بأن  وهي لسان حال اجليش األمريكي ستارزنشرت جملة وذا اخلصوص        
الفرنسيني قد استعملوا الطائرات لضرب املدنيني اجلزائريني، ويف ظرف يوم واحد طار الطيارون 

خلفها الطائرات مرة واستخدمت القاذفات األمريكية الثقيلة واملتوسطة، مث طارت  300الفرنسيون حنو 
مي املخابئ العربية يف اجلبال ر الربيطانية الصنع لتسحق السكان اهلاربني من املنازل، و و الفرنسية 
،وعليه فان اازر وقعت أمام أعني األمريكان ومل يتحركوا إليقاف بشاعة القمع الذي حلق 3بالقنابل

  . بالشعب اجلزائري
،أثناء وقوع تواجد األمريكي يف اجلزائرال ى يفمن رأالبعض  بلثرة شعارام املعادية لالستعمار رغم ك 

تصرحيات السفري  بل إن،4عند ظهور أي طارئ ساعدمإشارة مطمئنة للفرنسيني على ماازر مبثابة 
ية شأن داخلي خيص اجلزائر  ةهرة،قد أثارت غضب اجلنرال ديغول الذي أعترب املسألاألمريكي يف القا

بإغالق التهديد  رد ديغول على األمريكان كانو  بسيادا اسال تقبل املس وفرنساوحدها، فرنسا
سكات أمريكا عن الفرنسي فعال كافيا إل ،فهل كان التهديد5قواعدهم يف اجلزائر ودكار بالسنغال

؟أما أا فضلت السكوت مقابل احلصول على مصاحل إسرتاجتية يف املستعمرات 1945 وفضائع ماي
  الفرنسية؟ 

 ومن خالل قراءة املوقف األمريكي من املسألة اجلزائرية،أثناء النزول وبعد جمازر الثامن ماي       
  ،يتضح زيف الشعارات والوعود األمريكية املتعلقة بتأييد قضايا التحرر ومسألة تصفية االستعمار1945
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واد األولية ملالبحث عن ا يف آن واحد،فعلى املستوى االقتصادي هدفها اقتصادي وسياسيحيث كان 
إضعاف الدول األوروبية واألسواق اخلارجية،أما على املستوى السياسي فإا كانت تعمل على 

حيث أن دخوهلا ،الواليات املتحدة األمريكية من جتربة احلرب العاملية األوىل قد استفادة،لاملنافسة هلا
أن  بلفقط، رباطوريتها االستعماريةملساعدة الدول األوربية على االحتفاظ بإم احلرب هذه املرة مل يكن

لضغط على الدول األوربية  على نطاق واسع يشعارات ومبادئ امليثاق األطلس توظف أمريكا
ويف تنمية املصاحل األمريكية داخل  ،يف تنفيذ اإلسرتاجتية األمريكية اجلديدة)بريطانيا-فرنسا(االستعمارية

  .انيةبعد احلرب العاملية الث املستعمرات األوروبية
بالرغم من خالفاا العميقة مع سياسة اجلنرال ديغول،فإا اضطرت أمام مصاحلها قبوله على     

أن روبري موريف منذ  كمضض حيث بدأت تفكر يف فرتة ما بعد احلرب،ويظهر هذا جليا يف اجلزائر ذل
صاحل األمريكية وصوله إىل اجلزائر،ترأس جلنة خرباء اقتصاديني كانت مهمتها التحضري لتطوير امل

املستقبلية يف اجلزائر،فخالل فرتة حكم اجلنرال جريو مت االتفاق على أرضية عمل وتعاون جتاري 
  .فرنسي أمريكي مستقبلي

كانت الواليات املتحدة األمريكية،قد سيطرة على 1943يف هذا اإلطار نالحظ انه مع بداية عام    
اخلام ونظام العملة واألكثر من ذلك فان السياسة  السوق التجارية الفرنسية، خصوصا سوق املواد

االقتصادية املخصصة للجزائر،فإا بنيت على أساس برنامج إعادة األعمار،يتم متويله من طرف 
  .1الشركات التابعة للحلفاء وليس من ميزانية احلكومة الفرنسية

ذو أبعاد إسرتاجتية مصلحيه  نانية،كاإن اهتمام اإلدارة األمريكية باجلزائر خالل احلرب العاملية الث    
وتوسعية،وهذا نالحظه مباشرة بعد اية احلرب حيث جندها قد سيطرة على شبكة هامة من القواعد 

مطارا لصاحل قواا 25العسكرية واملنشآت اإلسرتاتيجية يف كامل تراب املغرب العريب،من ضمنها 
إيفاد جلنة من جملس  نظرا ألمهية هذه املصاحل متاجلوية،من بينها ثالثة مطارات أساسية باجلزائر،و 

،ونقرأ يف تصريح 1945يف الربامج الدفاعية،إىل املغرب العريب منذ مطلع عام  ةالشيوخ األمريكي خمتص
ليس فقط ألعمال الصيانة ،يمكن االستفادة تجاريا من هذه المصالح:(.....مقرري اللجنة مايلي

و هناك تقرير أخر صادر عن ،....)خارجية في هذا الجانبسم سياسة ر والبيع وإنما بإمكاننا 
وزارة اخلارجية يثمن تقرير جلنة جملس الشيوخ،ويوصي باالهتمام بنتائج اليت توصلت إليها 

بان يضمن في المناطق الفريدة من نوعها في :(...اللجنة،التقرير أوصى جملس الشيوخ مبايلي 
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كومة األمريكية سياسة نشيطة عن طريق ربط شمال إفريقيا،والشرق األوسط أن تتبع الح
ويضاف ،1..)عالقات صداقة مع الحكام المتحالفين معنا أثناء السلم مثلما كانت أثناء الحرب

إىل هذا فان اجلزائر قد احتلت أمهية خاصة يف أجندة السياسة األمريكية،خالل هذه الفرتة باعتبار 
املتوسط،الذي أصبحت الواليات املتحدة األمريكية توليه أا حتتل منطقة إسرتاجتية يف البحر األبيض 

أمهية خاصة،خصوصا مع بداية إرهاصات اخلالف اإليديولوجي بني االحتاد السوفييت والواليات 
املتحدة األمريكية،ونتيجة لذلك اقتنعت اإلدارة األمريكية،بضرورة إبعاد االحتاد السوفييت عن منطقة 

 1945مع نهاية عام :(..اخلصوص يصف احد الباحثني هذه املسألة البحر األبيض املتوسط،وذا
بدأت سياسة التحالف الثالثي في المتوسط تتالشى تتطلب خيارا جديدا،هذا الخيار الجديد  

طق إستراتجية في البحر كان محوره هو منع االتحاد السوفيتي من الحصول على منا
،وهي مرحلة حكم )1945-1939(خالل فرتة احلرب سياسة األمريكية يف اجلزائرإن ال،2)...المتوسط
ترفع فيه  كانت   اجلزائر بالتناقض،ففي الوقت الذي،اتسمت سياسته يففرنكلني روزفلت" الرئيس

وتطمئن الشعوب املستعمرة على  االواليات املتحدة األمريكية شعارات حق الشعوب يف تقرير مصريه
ناء االستعمار الفرنسي من جديد يف اجلزائر،وهذا من جندها تعمل جبهد إلعادة باالستعمار، إاء 

احلرب،يف األخري ميكن رصد نتائج السياسة باجلزائر يف النقاط  داجل املصلحة األمريكية فيما بع
  :التالية

أصبحت الواليات املتحدة  بعد نزول احللفاء باجلزائر،وبفضل جهود فرحات عباس -         
  .  ة اجلزائريةاألمريكية على اطالع باملسأل

من اجل إعادة بناء اإلمرباطورية (استفادة الواليات املتحدة األمريكية من تواجدها باجلزائر -        
   .استثمار اسرتاتيجي مستقبلي وحتويل جمهودها العسكري يف اجلزائر اىل،)الفرنسية
  وعود األمريكية  ي زيف الشعارات والكشفت لرأي العام اجلزائر 1945 وجمازر الثامن ماي -     
دور أمريكا يف تثبيت سلطة اجلنرال ديغول ومدى مسؤوليتها يف الوضع الذي آلت إليه أوضاع   -     

  .هذه الفرتة ءأثنا يةاحلركة الوطنية اجلزائر 

جعلت فرنسا ،1945-1944إن التبعية االقتصادية والضعف السياسي يف فرنسا خالل الفرتة مابني    
الواليات املتحدة األمريكية للحصول على الدعم االقتصادي،هنا نسجل أن  توجه أنظارها إىل
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هو الذي وضع قواعد  جون مونياملستشار السابق للجنرال جريو القريب من اإلدارة األمريكية،السيد 
وضع برنامج استرياد ميتد إىل  1944التبعية االقتصادية للواليات املتحدة األمريكية،ففي شهر نوفمرب 

،أصبحت من خالله الواليات املتحدة األمريكية تغطي حاجيات فرنسا بـ 1946مطلع سنة  غاية 
من املواد النصف املصنعة  %80من الفحم واملواد األولية و %25من املنتجات الفالحية والغذائية و50%
نسية ،يف هذا السياق التارخيي ما ميكن مالحظته على مستوى العالقات الفر 1اجلاهزة من املواد%90و

األمريكية أا بدأت تتجه حنو التفاهم بعد أن شهدت أسوء حاالا أثناء احلرب،بسبب اخلالفات 
ومما زاد يف تعزيز هذه العالقات مباشرة بعد اية احلرب،يرجع إىل ذلك  لالكبرية بني روزفلت وديغو 

ا مسي باحلرب الباردة ،يف إطار مالصراع الذي سيظهر بني املعسكرين االشرتاكي واملعسكر الرأمسايل
  .مهددة باملد التحرري،املدعوم من طرف املعسكر الشيوعي  ستصبح الدول األوربية االستعماريةو 
لقوة ا انضوت الدول االستعمارية حتت عباءة الواليات املتحدة األمريكية الوضع أمام هذاو   

ريادا ،اليت فقدت على أوروباة الثانية ،وهذا كان من أهم نتائج احلرب العامليالرأمسالية الغربية اجلديدة
األمريكية بفضل املساعدات املقدمة لالوروبا من اجل  اإلدارةستطاعت ا،للعامل بسبب خسائر احلرب

من الواليات املتحدة مكن ،الناتو وتشكيل التحالف العسكري األطلسي -مشروع مارشال - األعمار
  .    قيادة املعسكر الغريب بعد احلرب الثانية

ترى يف خضم هذه املتغريات الدولية ما هو املآل الذي ستؤول إليه العالقات الفرنسية األمريكية    
بعد اية احلرب؟وما هي التأثريات هذه املرحلة على اجلزائر؟ إذن هذه أهم التساؤالت اليت سنحاول 

  . اإلجابة عليه يف الفصل املوايل إنشاء اهللا
   
    
 

                                                 
 - André Kaspi, La mission de jean Monnet a Alger, Mars- octobre 1943, Publications de la Sorbonne,1971.    
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جتربة احلرب العاملية الثانية لإلدارة األمريكية من التعرف على األمهية اجليواسرتاجية للجزائر  مسحت      
إن املساعدات األمريكية لفرنسا احملاربة يف إحكام قبضتها على اجلزائر  ،يف احلوض الغريب للمتوسط

سرتاتيجية األمريكية،ومتثلت يف السيطرة على أمام اإل افتح أبواب اجلزائر على مصراعيه، كان عربونه
شبكة واسعة وهامة من القواعد العسكرية واملنشآت اإلسرتاجتية،ليس فقط يف اجلزائر ولكن يف كامل 

مطارا لصاحل قواا اجلوية،منها ثالثة مطارات أساسية يف اجلزائر،زيادة  25املغرب العريب،من بينها 
مهية خاصة يف أجندة السياسة اخلارجية األمريكية،على اعتبار على ذلك فان اجلزائر قد احتلت أ

موقعها االسرتاتيجي يف احلوض الغريب للمتوسط،الذي أصبحت توليه أمهية خاصة مع بداية ظهور 
اخلالف اإليديولوجي بينها وبني االحتاد السوفييت،هذا ما وصفه احد الباحثني عندما قال انه مع بداية 

التحالف الثالثي يف املتوسط يف التالشي وتطلب خيارا جديدا،هذا اخليار  ،بدأت سياسة1945عام 
  .اجلديد كان حموره هو منع االحتاد السوفييت من احلصول على مناطق اسرتاجيية يف املتوسط

إن ما متخض عن احلرب العاملية الثانية من نتائج وخيمة على فرنسا،جعلها يف وهن سياسي    
دى ا اللجوء اىل للواليات املتحدة األمريكية،للحصول على الدعم واقتصادي ال مثيل له،أ

يف ،جون مونياالقتصادي ملواجهة أثار احلرب،ويف هذا اإلطار أسهمت جهود اخلبري الفرنسي الكبري 
تثبيت قواعد التبعية االقتصادية والسياسية الفرنسية للواليات املتحدة األمريكية فيما بعد احلرب،ويف 

ق ميكن مالحظة انه على مستوى العالقات الفرنسية األمريكية،أا بدأت تتجه حنو هذا السيا
التفاهم ،ومما زاد يف تعزيز هذه العالقات ذلك الصراع الذي سيظهر بني االحتاد السوفييت والواليات 

كني املتحدة األمريكية حول تقاسم مناطق النفوذ يف العامل،وكان دعمها لفرنسا مشروط دائما بعدم مت
  . األحزاب اليسارية من الوصول إىل السلطة يف باريس

ومن اجل احلفاظ على املصاحل الغربية يف مشال إفريقيا،فان اإلدارة األمريكية كانت أكثر وعيا       
،واملوجه إىل الرئيس ))N.S.Cذه املسألة،مثلما يثبته احد التقارير الصادر عن جملس األمن القومي

بسبب أمهية إفريقيا الشمالية بالنسبة :(...أن نقرأ يف هذا التقرير العبارة التالية هاري ترومان،وميكن
يشكلون ..ألمن الواليات املتحدة األمريكية،فان املقاطعات الثالث،اجلزائر،وتونس واملغرب األقصى

اره مع بعض وحدة سياسية وجغرافية لشمال إفريقيا الفرنسي،واملغرب األقصى هو األكثر أمهية،باعتب
،وبتايل أصبحت الواليات املتحدة تعترب نفسها معنية ...)ركيزة أساسية كجسر بني األطلسي واملتوسط

بشكل مباشر،بقضية حفظ االستقرار السياسي يف منطقة املغرب العريب،ومواجهة أي ديد شيوعي 
مشروع  -مريكيةا هلذه الغاية فقد أدجمت اجلزائر يف املخططات األجتسيدحمتمل ضد التواجد الفرنسي،



،وأصبحت أمريكا مطالبة بتقدمي  - 1949و معاهدة حلف الشمال األطلسي عام  1947مارشال 
الدعم االقتصادي لفرنسا ومستعمراا يف مشال إفريقيا،وعليه ميكن القول أن املخططات األمريكية 

  .احلركة الوطنيةمنحت فرنسا وسائل جديدة يف تشديد قبضتها على اجلزائر،دون أي اعتبار ملطالب 
دف من جهة أخرى إىل احتواء اقتصادي وعسكري  تإن السياسة األمريكية يف اجلزائر كان  

وسياسي للمسألة اجلزائرية،وهلذا الغرض فإا نظمت سلسلة من املؤمترات والندوات حول مشال 
من تقدمي  يماك غحيث استطاع الدبلوماسي األمريكي  1950إفريقيا،أبرزها ندوة طنجة أكتوبر 

خالصة أهداف السياسة األمريكية يف املنطقة،وحدد موقفها بوضوح من مطالب الوطنيني املغاربة 
االستقاللية،وتوافقت النظرة األمريكية مع الرأي الفرنسي القائل بان املغاربة عموما غري مؤهلني لتسيري 

  .شؤوم بأنفسهم يف حال منحهم االستقالل
انت اإلدارة األمريكية تدرك مدى الضعف السياسي الذي أصاب أجهزة ولكن يف نفس الوقت ك   

،لكن لويب 1947يف اجلزائر رغم إعطائها قانوا اخلاص لعام  ااجلمهورية الرابعة،وحتجر سياسته
املعمرين عمل على إبقائه جمرد نصوص قانونية مل جتد طريقها إىل التنفيذ،إال ما خيدم مصاحلها يف 

مرار االنسداد السياسي يف اجلزائر بدأت الواليات املتحدة األمريكية،تثري خماوف اجلزائر،أمام است
الفرنسيني وتطالبهم بضرورة تطبيق قانون اجلزائر على ارض الواقع،دون اللجوء إىل إصالحات جديدة 

ع مرة أخرى تسار  اجعلته ةجتربة فرنسا الفاشلة يف اهلند الصيني إنلتفادي ما هو أسوء يف املستقبل،
يف طلب العون من حلفائها الغربيني،ملواجهة املد الشيوعي يف مستعمراا اإلفريقية،واقرتحت عليهم 

مشروع اورا دمج اقتصاديات املستعمرات اإلفريقية يف االقتصاد األوريب،نتيجة لذلك ظهر 
،وبواسطته ضمنت إشراك الدول الغربية يف مسألة احلفاظ على مستعمراا من الزحف أفريكا

  .الشيوعي
متيزت السياسة األمريكية جتاه منطقة املغرب العريب،بالتناقض فمن جهة تعمل من اجل احلفاظ      

على مصاحلها اإلسرتاتيجية،ومن جهة أخرى كانت تستثمر يف املبادئ األمريكية الداعمة لتقرير 
قوية ضد نشاط املصري لصاحل املستعمرات،وهذا ما أدى يف أحيان كثرية إىل ردود فعل فرنسية 

الدبلوماسيني األمريكيني،وأجربوهم على االلتزام بدعم السياسة الفرنسية يف اجلزائر فقط،وما يالحظ 
انه خالل هذه املرحلة،فان املسألة اجلزائرية واملطالب الوطنية كانت الزالت مل ترتسخ كانشغال 

ريني إىل فقدان تلك الرغبة اليت  أساسي بالنسبة للخارجية األمريكية،وهذا ما أدى بالوطنيني اجلزائ
كانت حتدوهم يف السابق بشأن تدخل أمريكي لصاحل قضيتهم،وذلك بسبب استمرارها يف دعم 



 -1945التواجد الفرنسي،امللفت لالنتباه أن اخلرباء األمريكان ظلوا طوال فرتة الرئيس هاري ترومان 
رنسي يف مشال إفريقيا،والغرض واضح ،يستثمرون يف توظيف التهديد الشيوعي ضد التواجد الف1954

من ذلك هو احلصول على املزيد من املصاحل اإلسرتاجتية واالقتصادية يف املنطقة،بل وصل م األمر 
إىل حد اام الوطنيني اجلزائريني بامليوالت الشيوعية،رغم إدراكهم أن اجلزائريني مل تكن تربطهم 

مع الواليات املتحدة،وقامت بتضخيم قوة احلزب  ةصالت بالشيوعية،مقارنة باتصاالم املكثف
مبقدوره ديد التواجد  الشيوعي اجلزائري،وصورته على انه القوة السياسية الوحيدة يف اجلزائر،اليت

الفرنسي يف اجلزائر،رغم معرفتها التامة مبحدودية تأثريه يف الساحة السياسية اجلزائرية،فاملتعارف عليه 
واقفه كانت متناقضة مع مبادئ وتاريخ الشعب اجلزائري،وأفكاره تتعارض مع لدى العام واخلاص أن م

مطالب احلركة الوطنية االستقاللية،وكان يطالب ببقاء اجلزائر حتت السيادة الفرنسية،لذا وجد نفسه 
 .بعيدا عن حتقيق أمال الشعب اجلزائري ويف عزلة عنه

لوضع يف اجلزائر،يبقى الباحث متسائال عن أمام تناقض وتضارب التقارير األمريكية خبصوص ا   
دواعي هذا التناقض رغم امتالكهم معلومات كثرية حول اجلزائر،واتصاالم املستمرة مع الوطنيني 
اجلزائريني،لكنهم يف املقابل مل يتمكنوا من تتبع ما كان جيري من حتول داخل حركة انتصار احلريات 

ة اليت بدأت تتحرك دف إشعال فتيل الثورة لتجاوز أزمة الدميقراطية،وتتبع تلك اموعة النشط
احلركة،لذلك كان حدث اندالع الثورة بالنسبة لإلدارة األمريكية مبثابة األمر املفاجئ والغري 

الثورة ضد  ماملتوقع،وحىت عشية اندالع الثورة أكدت التقارير األمريكية،إن اجلزائريني غري مهيئني لتنظي
  .  الوجود الفرنسي

كل هذه املوضوعات سنحاول اإلجابة عليها بالتفصيل يف هذا الفصل الذي سيتناول العالقات 
  .وتأثرياته على اجلزائر 1954 -1945الفرنسية األمريكية خالل الفرتة 

  
  
  

 : التحالف األمريكي الفرنسي في مواجهة الشيوعية العالميةالتحالف األمريكي الفرنسي في مواجهة الشيوعية العالميةالتحالف األمريكي الفرنسي في مواجهة الشيوعية العالميةالتحالف األمريكي الفرنسي في مواجهة الشيوعية العالمية    - 1

ب العاملية الثانية، فقد شاركت فيها العديد من الت احلر ياقت شعوب العامل بأكملها تقريبا و ذ    
 أوروبا وآسيا ومشال إفريقيا،وبذلك عمت أثارها،يف ودارت احلرب يف عدة مناطق من العامل،الشعوب

فقد اختفت الدول تغيريات موازين القوى، املادية والبشرية بوباإلضافة إىل خسائر احلر العامل كله،
مارية الكربى من جمال التأثري األحداث،كربيطانيا وفرنسا، العظمى ذات اإلمرباطوريات االستع



بعد أن كسبت قوة ،وانتقلت موازين القوى إىل كل من الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد السوفييت
مادية ومعنوية من احلرب، وكان تضامن هاتني الدولتني أثناء احلرب مؤقتا ومرتبطا مبصاحلها 

بشكل  اية احلرب،وظهر االختالف اإليديولوجي بني املعسكرين ك بعدفسرعان ما أن،اآلنية
إذا أرادت الدول  تعقدت األوضاع،وحاول كل معسكر أن جيلب إليه األعوان ومناطق النفوذجلي،

وأت احلرب هي اليت حققت النصر على اليابان،باعتبارها ،الغربية التحكم يف نتائج احلرب
  .1لصاحلها

إىل الزحف على شرق أوربا بأكمله،فبسط نفوذه على  1948منذ عام  فييتسارع االحتاد السو     
وهنغاريا و بلغاريا ورومانيا وألبانيا،عن طريق معاهدات سياسية  اأملانيا الشرقية وبولونيا وتشيكوسلوفاكي

وقعت خالل احلرب تضمن إقامة أنظمة شيوعية يف تلك البالد موالية لالحتاد السوفييت،وتنص هذه 
هدات على تقدمي تلك الدول العون لبعضها البعض ضد أي عدوان من قبل أملانيا أو املعا

،قامت يف تلك الدول نظم حكم جديدة حتت اسم 2حلفائها،وان يقوم بينها تعاون اقتصادي وثقايف
الدميقراطيات الشعبية،تعتمد على نفس األسس اليت قام عليها احلكم السوفييت،وقد وقفت دول 

األيدي أمام االنقالبات الداخلية اليت حدثت لصاحل االحتاد السوفييت يف الدول التابعة الغرب مكتوفة 
له،ألا مل تكن تستطيع القيام بعمل جمد لوقف التدخل الروسي هذا من جهة ومن جهة أخرى،فقد 

ال يف اعتربت أن دول شرق أوربا ذات أمهية كبرية بالنسبة ألمن االحتاد السوفييت وسالمته،كما هو احل
دول غرب أوربا بالنسبة ألمن الواليات املتحدة وسالمتها،أي أن الواليات املتحدة قبلت سياسة األمر 

 ،لكن عندما بدأ هذا الواقع يف دول شرق أوربا كنوع من تقسيم النفوذ بينها وبني االحتاد السوفييت
جع االحتاد السوفييت على التدخل األخري يتطلع إىل اليونان وقفت له الواليات املتحدة باملرصاد ومما ش

تلك  ،إن3يف شؤون تلك البالد الدور الكبري الذي قامت به املنظمات الشيوعية يف مقاومة النازية
لذلك رأوا يف ثورة اليونان ،صدى سيئ يف نفوس الغربيني تركت التطورات اجلارية يف شرق أوروبا

ومن بعده  مبدأ ترومانومن هنا ظهر سرتاتيجي،اال والتهديد اليت تعرضت له تركيا خطر يزعزع مركزهم
إىل الكونغرس األمريكي يف شهر ،فقد تضمنته الرسالة اليت وجهها أما مبدأ ترومانمارشال، مشروع

    .4الدويل واملخاطر اليت باتت دده تدهور الوضع إىل يلفت فيها النظر،1947مارس سنة 
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ونة ا بل كانت معصحسان أو عمال اقتصاديا خالوهكذا مل تكن املساعدة األمريكية مبحض اإل     
وكانت مناطق الصراع األساسية هي ،1عسكرية قدمت يف صورة أدوات حربية وخرباء عسكريني

على كسب هذه املنطقة  فحرصت الواليات املتحدة األمريكية،الشرق األوسط وجنوب شرقي آسيا
اطنها حماصرة وتطويق خصمها االحتاد هرها مصلحة هذه البلدان وباإىل جانبها فأقامت أحالفا ظ

وعليه ،الل ثروات الشعوب املستعمرة من جهة أخرىغومواجهة حركة التحرر واست،السوفييت من جهة
  :يميكن تلخيصها فيما يل فقد أحدثت احلرب تغيريات أساسية يف الوضع الدويل

اما ية األوىل قد قضي عليه متالذي أضعفته أحداث احلرب العاملظام احلكومات األوروبية القدمية،فن - 
ودب الضعف يف رب مباشرة كدولة كربى يف العامل،فانتهت فرنسا بعد احلبعد احلرب العاملية الثانية،
التقليدية اليت تقوم على توازن  اسياسته ومل تعد بريطانيا قادرة على إتباع،النفوذ الربيطاين يف العامل

   .ذا الشأن بني دول القارةالقوى عندما كان هلا الكلمة النافذة يف ه

الدولتني الوحيدتني اللتني ترمسان  أصبحت الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد السوفييت مها - 
لى الدول األوروبية بعد أن كانت هذه الصفة مقصورة ععليه، سياسة العامل وتتنافسان على السيطرة

   .أحباث الذرة والتقدم التكنولوجي يف وزاد من قوة نفوذها أما تزعمتا العاملالغربية فقط،

ت ثورة يف األفكار القدمية ثدحت النظم العسكرية القدمية وألبمت اكتشاف أسلحة جديدة ق - 
بريطانيا، خص يف الغرب وعلى األ املنيعة إذ أصبحت الدول الصناعية،املتعلقة باجلغرافية العسكرية

   .عرضة للهجوم والتدمري يف عصر السالح الذري

انتعاش القومية وانتشارها يف آسيا وإفريقيا ومطالبتها حبق تقرير املصري وإاء االستعمار وذلك  - 
   .2أدى إىل تغيري الوضع السياسي واالقتصادي السائد فيها

   
  
  
  
  

                                                 
  .39نفسه، ص  -   1
بريوت، لبنان، بعة األوىل، دار النهضة العربية،الط،)1950- 1815(دراسات يف تاريخ أوروبا  احلديث واملعاصر د علي القوزي،عمر عبد العزيز،حمم- 2
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ا إذ،املآسي اليت يعيشهالدى الشعب الفرنسي، ارصومل ختفي نشوة االنتول إىل فرنسا دخل ديغ      
 مما زاد يف تعقيدالفرنسي، مشل اخلراب كل شيء وصار السمة املميزة حلياة العامة يف اتمع

جمهورية الفرنسية لكانت احلكومة املؤقتة ل،1سيادة الفوضى وعدم التقيد بالقانون والنظام العامالوضع،
)GPRF(، دم جتانس تشكيلة زاد من تعقيده عسياسيا داخليا صعبا،برئاسة اجلنرال ديغول تواجه وضعا

 على أساس ائتاليف،مل يصمد طويال شكيلهات ،اليت أملت ضرورات املقاومة منذ ازام فرنسا،احلكومة
،لقد كان الزام 1944إذ بدأ التصدع يف احلكومة بني خمتلف االجتاهات املكونة هلا بدءا من سنة 

االجتماعية الرافضة  اتوانقسام اتمع الفرنسي إىل مقاومني من خمتلف التيار ،فرنسا
أن أفرز نتائج ،والعاملني من أجل التحرر من جهة واملستسلمني للهزمية من جهة أخرىلالستسالم،

اليت أدت إىل إبراز التناقضات السياسية يف فرنسا،وأعطت الثانية، متناقضة بعد اية احلرب العاملية
رار الذين أتوا من لندن حاأل ينيإذ حدث أول صدام بني الفرنس،الصراع السياسي مسات جديدة

                                                 
  .08ص،1974دار الكويت نو الدين حاطوم ،) تر(،1945تاريخ عصرنا منذ املؤلفني الفرنسيني،مجاعة من  -   1



الذي كان يرأسه جورج ) C.N.R(الداخل اتمعني حول جملس املقاومة القومي  يواجلزائر ومقاوم
  .1بيدو

اليت تشكلت من جديد يف السر مثلت يف جملس ،وعليه فإن األحزاب السياسية الفرنسية  
وكان هلا بضعة رجال يف احلكومة ،ائروأخذت مقاعدها يف الس االستشاري يف اجلز القومي، املقاومة
فقد اعترب اليمني ضالعا مع احلكومي،حدث التصدع يف هذا اجلهاز  لكن منذ اللحظة األوىل،املؤقتة

ومل ،أن يكونوا يف اليسارفرنسيني مجيعهم وكان الوسط غائبا وأراد ال،وبالتايل مت إقصائه احملتل النازي
إذ أن احلكومة االئتالفية اليت كانت تضم الشيوعيني ،ار تعرف احلياة السياسية يف فرنسا استقرا

والذي أدى ،سرعان ما تداعت أركاا نتيجة التصادم بني أطرافها،ينيبواالشرتاكيني واجلمهوريني الشع
شكل عام ،ب)اإلصالحات(لعدم موافقتهم على سياسة احلكومة ،يف النهاية إىل انسحاب الشيوعيني
خاصة بعد االستفادة  يات املتحدة األمريكيةوالارجية الفرنسية حنو الونتيجة حتول خط السياسة اخل

االشرتاكيني، اجلمهوريني (وبانسحاب الشيوعيني متكنت أحزاب الوسط ،من مشروع مارشال
لتدخل بعدها فرنسا يف سلسلة من ،1951،من السيطرة على احلياة السياسية إىل غاية عام )عبينيالش

حياة السياسية الفرنسية طيلة لإىل أن أصبحت ظاهرة مالزمة ل، دادت وتريااألزمات احلكومية اليت از 
  .2فرتة اخلمسينات

هو ذلك التحول ،ما ميكن مالحظته على احلياة السياسية يف فرنسا بعد احلرب العاملية الثانية  
ة فقد حتول من نظام سياسي مبين على الشخصية الكارزمتي،الذي عرفه النظام السياسي الفرنسي

وهي أهم ميزة عرفتها ،وهو سيطرة األحزاب السياسية الكثرية إىل نوع آخر من احلكم،جنرال ديغوللل
أصبح ،الثانية ةالسياسي الفرنسي عقب احلرب العاملي،فالنظام 3فرنسا خالل مرحلة اجلمهورية الرابعة

مما أدى إىل ،تتداخل الصالحيا بسبب،والتنفيذية داخل مؤسساته التشريعية يواجه مشاكل هيكلية
إن الجمهورية :(...يقولكتب يؤكد هذا اجلنرال ديغول يف مذكراته حيث  ،عدم االستقرار احلكومي

                                                 
 CNRناد يف التاريخ مث حتول إىل السياسة منذ أن شارك يف املقاومة حىت ترأس الس الوطين للمقاومة ، كان است)1983-1899( جورج بيدو -   1

حيث أصبح مناصر  1954دخل املعارضة السياسة منذ  1950-1947رئاسة احلكومة املؤقتة مث وزيرا أوال ما بني  1946، شغل سنة 1943سنة 
  .1968وعاد إىل فرنسا بعد  إىل املنفى 1964للجزائر الفرنسية جلأ سنة 

، تعاقب أربعة وعشرين حكومة على السلطة يف فرنسا، مما نتج عنه نوعا من الشلل اإلداري املزمن  )1954-1946(شهدت الفرتة املمتدة ما بني  - 2
  .كان أثار ذلك اجلمود أكثر وضوحا يف أجهزة التخطيط وتنفيذ الربامج

3 -                                                                      Irwin .M.Wall, L influence américaine …, op.cit,P56. -  



الفرنسية الرابعة،أصبحت تعاني أزمة هيكلية في نظامها،تمثلت أساسا في تعارض الجهاز 
    .1...)التنفيذي مع الجهاز التشريعي

احلركة اجلمهورية (قرر الدميقراطيني واملسيحيون ،1946 اعتزال ديغول احلكم يف اية سنة بعد      
 احلزب الشيوعي(اليسار  البقاء يف احلكومة وهذا حىت ال تبقى الساحة فارغة حلزيب،) MRPالشعبية

وهنري تيجني وجورج بيدو وموريس شومان ،2وحينها التزم كل من وروبري شومان،)واحلزب االشرتاكي
وجول موش ، 3وغي موليه لومبليون ،مع زعماء احلزب االشرتاكي،على التعاون يف إطار احلكومة

 بول راماديةاالشرتاكي  4فانسان أوريولوهذا يعين إقصاء الشيوعيني وعندما عني ،وفيليكس غوان
عمد هذا األخري إىل إقصاء الشيوعيني الذين عارضوا التدخل الفرنسي ،1947على رأس احلكومة عام 

هذا االنقالب السياسي ساهم يف تقريب وجهات ،حلكومة االجتماعيةيف اهلند الصينية وسياسة ا
الطريق لتطبيق خطة مارشال يف فرنسا وجعل فرنسا ختتار املعسكر  دوعب،األمريكية-النظر الفرنسية
   .5الذي تنتمي إليه

بعد احلرب العاملية الثانية،فيتمثل يف تلك الروح للمستعمرات الفرنسية أما الوضع السياسي   
اليت صارت تطالب حبقها يف تقرير ،شعوب املستعمرات الفرنسية بنيحررية اليت انتشرت الت

 ينالتسليم به يع،وهو ما يعين بالنسبة للطبقة السياسية الفرنسية يسارها وميينها على حد سواء،مصريها
ا جعل مم،وهو ما مل يكن مقبوال من كل االجتاهات السياسية يف فرنسا،زوال اإلمرباطورية الفرنسية

تلجأ إىل استعمال القوة وسياسة القمع يف الكثري من األحيان ضد ،السلطات االستعمارية الفرنسية
عريب مدغشقر، املغرب ال،شعوب اهلند الصينيةها ومن،شعوب املستعمرات الراغبة يف حق تقرير مصريها

                                                 
1   -                                               Charles de Gaulle, Mémoire de guerre, III,Le salut , Paris, plon, 1959.-  
ووزيرا للخارجية  1948-1947تب فرنسي كان نائبا يف اجلمعية الوطنية مث أصبح وزيرا أول ما بني ، سياسي وكا)1963-1886:( روبار شومان -   2

-1956فكان صانع التقارب األورويب تعرض إىل انتقادات إلذاعة أجربته على االنسحاب، بعدما كلف بوزارة العدل ما بني  1953-1948ما بني 
  : زيد أنظر، للم)من أجل أوروبا( ألف عدة كتب منها 1957

Robert Paul(sous la direction), le petit robert dictionnaire illustre des noms propres,édition revue, 1996.P1891  
ما  SF10واألمني العام لـ  1957ومارس  1956رئيس احلكومة الفرنسية خالل الفرتة ما بني جانفي ) 1975-1905(، سياسي فرنسي غي موليه - 3
  :للمزيد انظر.1969- 1946بني 

Robert Paul, op. cit. P1438. - 
يف عهد حكومة اجلبهة  1937والعدل سنة  1936، حمامي وسياسي، أشرف على عدة وزارات ،املالية سنة )1966-1848( فانسان أوريول -   4

إىل  1947رحلة االنتقالية، مث انتخب رئيسا للجمهورية سنة وبعد التحرير ترأس الس التأسيسي مرتني خالل امل 1943الشعبية، جلأ إىل بريطانيا سنة 
  :للمزيد انظر.1954غاية 

Robert Paul,.op.cit, P148. -  
  .71ص، )ت.د(يوسف صومط، دار اجليل الطعة األوىل، بريوت لبنان، ) تر) (1991-1945(بيار ميكال، تاريخ العامل املعاصر  - 5



املستعمرات  ع،باملقارنة محيث كانت سياسة القمع الفرنسية أكثر وضوحا،وخصوصا يف اجلزائر
فإن فرنسا قد فقدت مكانتها  ،بعد احلرب العاملية الثانية أما على املستوى الدويل،الفرنسية األخرى

وميكن مالحظة ذلك منذ ،أت دورها العاملي كدولة كربى يف العامل حيث أن احلرب،كقوة عاملية
الواليات املتحدة األمريكية ،الذي مجع الثالثة الكبار االحتاد السوفييت،1943مؤمتر طهران نوفمرب 

عندما مل ،1945 يفيفر  شهرالطا يمؤمتر األمر أيضا أثناء ويتكرر ، توجه الدعوة إىل فرنسا،وملوبريطانيا 
ترك االنطباع لدى عامة الفرنسيني بزوال مكانتهم  ا،ممفرنسا حلضور أشغال هذا املؤمترلتوجه الدعوة 

الرئيس األمريكي روزفلت  قام حني،رنسا ملكانتها العامليةواحلدث األكثر إثارة على فقدان فالدولية،
لكن ديغول رفض االستجابة هلذه الدعوة وكتب عن ،لاللتقاء به يف مدينة اجلزائر،بدعوة اجلنرال ديغول

!! الرئيس األمريكي دعا رئيس فرنسا،للقيام بزيارة فرنسا:(..يقولسبب الرفض يف مذكراته 
بول هذه الدعوة؟،في منطقة تعتبر من أهم نقاط التراب ،متسائال كيف يمكن لديغول ق!

  .1....)الفرنسي من طرف رئيس دولة أجنبية

إذ أن املعادالت الدولية اجلديدة اليت سادت بعد احلرب العاملة ،2هذه القضية أثارت ضجة كبرية    
املتحدة  وأصبحت السيادة الدولية لكل من روسيا والواليات الثانية،أفرزت قوى دولية جديدة

أن فرنسا كانت من الدول املعنية بشكل مباشر مبشروع ،ويكفي التدليل على ذلك األمريكية
الوضع السياسي الفرنسي املتأزم بعد احلرب ،فالذي سيأيت احلديث عنه يف العناصر الالحقة،مارشال
حيث حتصلوا ،1945أكتوبر  شهر إثر انتخاباتإىل احلكم، أدى إىل صعود الشيوعينيالثانية، العاملية

كان   1947ويكفي أن نذكر يف هذا الصدد أن وزير الدفاع الفرنسي لعام ،3الوزارية على أهم احلقائق
عضوا يف احلزب الشيوعي الفرنسي وفضال عما تقدم، كان الشيوعيني يسيطرون على احتاد العمال 

  .4ج ويف أي وقت يريدوناملركزي، وبالتايل بإمكام إعالن اإلضراب يف أي قطاع من قطاعات اإلنتا 

ن التحالف اجلديد لليسار سيوجه ،إ)J. Caffery(كافري جيفرسون  وهذا ال يعين حسب    
مع  مسايرتهإىل عدم  وهذا ما يؤدي يف اية املطاف،االقتصاد  الفرنسي حنو وجهة االقتصاد املغلق

 أصبح يطرح مشاكل،سيةفحضور الشيوعيني يف احلكومة الفرن،أهداف السياسة التجارية األمريكية
حول ،أثناء املفاوضات املزمع إجراؤها يف املستقبل مع الطرف الفرنسي،األمريكية لإلدارةبالنسبة جدية 

                                                 
:)13(رقم  بشأن رفض ديغول التقاء روزفلت يف مدينة اجلزائر يف امللحقانظر بالغ رئاسة احلكومة الفرنسية  -   1  
2  -                                                                        -Irwin .M.Wall, L influence américaine …, op.cit, p45. 

- Ibid,p45.  -                                                                                                                                                             3  
  .139جون فوسرت داالس، حرب أم سالم، العاملية للطباعة والنشر، القاهرة، بدون تاريخ، ص  -   4



وفتح اعتمادات جديدة إىل فرنسا احلرب، املسائل االقتصادية املتعلقة مبشكل الديون وتصفية ديون
تح اإلنتاج السينمائي وف ،ن جهة أخرىوم واسطة بنك االسترياد والتصدير،ب)املساعدات والقروض(

هو انتهاج اخلارجية ،األمريكي ملفاوضن املخاوف اليت طرحها ا،م1الفرنسية األمريكي أمام الشاشات
فمن ،)double jeu(أي أا أصبحت تلعب على حبلني كما يقال ،الفرنسية لسياسة ذات وجهني
امليثاق  ،ول مع نظريه جوزاف ستالنيحينما وقع اجلنرال ديغوهذا  جهة أخرى ترتبط مع موسكو

احلفاظ على  ضرورة أصبح ديغول يلح على من جهة أخرى،و 1944ديسمرب  10يف  السوفييت  الفرنسي
يف  يقول ول ديغول تربير هذه السياسة حيث كتبالقد ح،الدعم األمريكي لفرنسا

نفيذ المخطط الواسع كان يبدو لي أن المرحلة الجديدة،قد تسمح لي بالبدء في ت:(....مذكراته
بالدي،أن أؤمن لفرنسا األمن في أوربا الغربية وذلك بمنع  الذي كنت قد وضعته من أجل

إمكانية ظهور خطر رايخ جديد،وأن أتعاون مع الغرب والشرق،وأن اعقد عند الضرورة تحالفا 
حويل مع البعض أو مع اآلخرين،ومن دون أن أقبل أبدا،أي نوع من التبعية وأن أحصل على ت

  .2...)االتحاد الفرنسي تدريجيا إلى شريك حر

ديغول عن احلكم مع أواخر  لاجلنرا قبل رحيل،املالحظ على تطور العالقات الفرنسية األمريكية    
وضمن هذا ،3،أن هذا األخري أصبح يبحث عن تطوير عالقات حكومته مع واشنطن1945سنة 

الرئيس هاري ترومان شهر  ع نظريه األمريكيم،املسعى نسجل اللقاءات اليت مجعت شارل ديغول
قبل افتتاح مؤتمر لندن حيث  :(....يقول مذكراته يف ديغول تبوعن هذه الزيارة ك،1945أبريل عام 

كان يترتب على وزراء الخارجية وضع أساس لالتفاق المشترك،توجهت إلى واشنطن فمنذ ثالثة 
،الذي رئيس الجديد يود محو األثر السيئأشهر،كان هاري ترومان يطلب مقابلتي،وربما كان ال

خلفته دعوة روزفلت لي غداة مؤتمر يلطا،ورفضي لتلك الدعوة غير أن ترومان كان يريد قبل  
  .4...)كل شيء أن يطلع مباشرة،على نوايا فرنسا في بداية ذلك السالم العسير

                                                 
1 -                                                                         .Irwin .M.Wall, L influence américaine …, op.cit, p45 -  
  ):14(انظر نص املراسلة يف امللحق رقم  - 2

  -Message au président Truman,paris,Le 29 mai 1945.In Charles De gaulles ,Mémoires de guerre, Le salut 
(1944-1946), T3, Paris,Ed, plan 1959,p464-465.         

قبل يف هذا اإلطار تأيت حمادثات اجلنرال ديغول مع مبعوث الرئيس روزفلت وحبضور جيفرسون كافري لتعيد الدفئ للعالقات الفرنسية األمريكية  -  3
  ):15(حول املوضوع راجع امللحق  رحيل روزفلت

- Entretien avec M.Harry Hopkins,envoye spécial du président Roosevelt,rue saint-dominique,le 27 janvier 
1945, In Charles De gaulles ,Mémoires de guerre, Le salut….,op.cit,pp428 a 432. 

      -  .Charles De gaulles ,Mémoires de guerre, Le salut…,op.cit,p471 :                 قبول دعوة ترومان لزيارة واشنطن   -   4



 بناء عالقات يفلطرفني دليل على رغبة ا،فالربقيات الكثرية واملتعددة بني ديغول وترومان     
األمريكية على -لتبحث مستقبل العالقات الفرنسية،وعليه جاءت لقاءات ديغول وترومان،جديدة

أعرب ديغول ،1945 وماي 29مؤرخة يف  ترومان من ديغول إىل الرئيس موجهة ففي برقية،أسس جديدة
أجل مستقبل البلدين، ويف صاحل  ري الكثري منعلى رغبته يف مقابلة ترومان وينتظر من هذه املقابلة اخل

والدعوة ،عندما وجه له ترومان دعوة لزيارة الواليات املتحدة األمريكية،اجلميع وتأكدت رغبة ديغول
1945مؤرخة يف آخر جويلية عام 

1.  

بأن الواليات املتحدة ،وجدت واشنطن الفرصة املواتية لإلفصاح لطرف الفرنسي أثناء هذه اللقاء 
 ،2إال بعد حصوهلا على ضمانات يف السري إىل جانبهااملساعدات إىل فرنسا،دم ال تق األمريكية

اعتربته اإلدارة األمريكية بالعمل باجلدير ،هودات ديغول يف إبعاد الشيوعيني عن الوزارات احلساسةجم
يف معاجلة القضايا املشرتكة اليت ،ساهم هذا العمل يف تقريب وجهات النظر بني الطرفني،باملالحظة

خصوصا بعد زيارة ديغول ،وهذا ما أدى إىل تطوير العالقات الثنائية بني البلدين فيما بعد،البلدين م
واليت قد ،واحملادثات اليت أجراها مع ترومان1945خالل شهر أوت إىل الواليات املتحدة األمريكية،

بلدين خاصة شكل حجرة عثرة يف عالقات الاليت كانت ت،أذابت اجلليد على الكثري من املسائل
  . 3والتزام أمريكا بتقدمي مساعدات لفرنسا،اليت كانت موضع خالف بني البلدين،األملانيةاملسألة 

جعل املسألة األملانية ثانوية بالنسبة ،إن التقارب الفرنسي األمريكي الذي جاء بعد هذه الزيارة  
السياسة األمريكية يف أوربا بشكل السوفيتية اليت أصبحت تشغل  قارنة باملسألة األمريكية،بامل لإلدارة

الرغبة املتزايدة من طرف موسكو يف دعم احلزب و ،4عام ويف عالقاا مع فرنسا على وجه اخلصوص
جعلت األجهزة االستخباراتية الفرنسية ،ملواجهة تطور املصاحل األمريكية يف فرنسا،الشيوعي الفرنسي

حتت  ب الشيوعي الفرنسيز حيث أصبح احل،رنسالشيوعيني يف فعلى ا تكثف من مراقبتها،ةواألمريكي
أن بيد تفتقارير  هاوصلت يت،ال)SDECE( ةاملخابرات الفرنسي مصاحلمن طرف ،1947املراقبة منذ عام 
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  Message au président Truman,paris,le 5 juillet 1945,in Charles De gaulles ,Mémoires de guerre, Le 
salut…,op.cit,p471   
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- Entretien avec le président Trumun, le 24 août 1945, in Charles De gaulles, Mémoires de guerre, Le salut…, 
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عن طريق تنظيم سلسلة من ،الشيوعيني حيضرون لقيام بعمل من أجل الوصول إىل احلكم يف فرنسا
زعيم احلزب  أصبحت جتمع اليت،اللقاءات املكثفة وحسب هذا التقرير فإن،اإلضرابات واالحتجاجات

أما األجهزة ،2هو دليل على ذلك Dimitrovودميرتوف  M.Thorez(1(الشيوعي الفرنسي موريس توريز 
يلولة احلو ،قامت بعمل ضخم للحد من التأثري الشيوعي بفرنسا هي األخرى فإا،األمريكية تاملخابرا

) CIG(الذي قامت به اهليئة اجلديدة املسماة  الكبري لدوروهنا نسجل ا،دون وصوهلم إىل السلطة
)Central Intelligency Group(3،ال،مفادها أنه يف الوقت الراهن بفرنسا ةتوصلت هذه اهليئة إىل خالص 

وتضيف أنه بإمكان التوقع أن ،ميكن قيام أي حكومة بدون وجود مشاركة الشيوعيني فيها
وضمن نفس التدابري األمريكية ،4ق االنقالبيالسلطة عن طر مبقدورهم الوصول إىل ،الشيوعيني

 إرسال رئيس الفيدرالية متخالل هذه الفرتة  يف فرنسا وأوربا بشكل عام،ملواجهة املد الشيوعي
American fédération of Lobour (AFL) :األمريكية للعمال دف ،(Irving Brown)السيد أرفنيغ بروان   (

ويف هذا اإلطار أقرتح ،وهذا ملواجهة النقابات الشيوعية،ري الشيوعية وتنظيمهاالعمل مع النقابات الغ
إىل  بطريقة سرية كبرية  السفري بوهلري على ناظر اخلارجية الفرنسية أنه مستعد إىل دفع مبالغ مالية

 وهذا بغية تشكيل نقابة عمالية جديدةCGTبني يف ترك الكونفيدرالية العامة للعمال غالنقابني الرا
  .5القوة العماليةباسم 

،هذا العمل 6الذي قام بفتح مكاتب له يف أوربا،ل األمريكياالعم حتادأسند هذا العمل إىل ا    
ديسمرب  19خالل دورا يف ،و (CGT)حيث أننا نسجل أن الكونفيدرالية العامة للعمال  أعطى مثاره

يف مواجهة اإلمربيالية ،عائيلدداء ا األنياعرتفت بعدم مقدرا على يئة اجلهود من أجل حتس،1947
هذا باإلضافة إىل ،7ر شوكة النقابة العماليةسقلة لكستاليت أصبحت تستعمل النقابات امل،األمريكية

استطاعت  حيثاالعتماد على العمل الدعائي الضخم عن طريق السينما على وجه اخلصوص،
                                                 

، مث عضوا يف املكتب السياسي 1920، زعيم احلزب الشيوعي الفرنسي، كان عضوا يف احلزب منذ تأسيسه سنة )1964-1900:( موريس توريز - 1
  .1930عدها ارتقى إىل األمانة العامة حلزب سنة ، وب1925سنة 

2  -                                                  -Vincent Aurial Journale du septemnat.15 sept. 1947, A, colin, 1970   
  (CIA) (central intellegency Agency)هذا اجلهاز سيتحول فيما بعد إىل وكالة املخابرات املركزية  -   3
4 -                                                                     Irwin.M.wall, L influence américaine …, op.cit, p67,68.- 
من  1940سنة حلت ،1902، استطاعت حتقيق الوحدة النقابية يف مؤمتر مونبلية عام 1895، تأسست يف ليموج عام الكنفيدرالية العامة للعمال -  5

يون طرف حكومة فيشي، بعد احلرب العاملية الثانية أصبحت حتت تأثري الشيوعيني فاخنرطت يف األممية النقابية لذلك انسحب منها جمددا الفوضو 
      -.Robert.Paul.op.cit.496                                                           :     واالشرتاكيون واإلصالحيني، للمزيد أنظر

  .71صبيار ميكال، املرجع السابق،  -   6
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بدأت سياستها تعطي مثارها يف أوربا و اإلمربيايل، اإلدارة األمريكية الرتويج لنموذج األمريكي
1لوم بايرن بتفاقيات انقصد هنا و -قد فتحت االتفاقيات املوقعة بني فرنسا وأمريكاالغربية،ل

(les 

accords Blum-Burnes) -كان اهلدف السياسي ،والقروض األمريكية على فرنسااملساعدات  دفقلبداية ت
وجه  1946جانفي  23يوعي على فرنسا، ففي من هذه املساعدات هو وضع حد ائي لتهديد الش

إلعالمه عن ، (Jefferson caffery) جيفرسون كافري،رسالة سرية إىل السيد (L’eon Blum)ليون بلوم 
حول ما ،هذه الزيارة كان هدفها هو تقدمي عرض أمام احلكومة األمريكية زيارته املرتقبة إىل واشنطن

لوم بويالحظ كافري أن ،ط هذا بتوجيه لالقتصاد الفرنسيتنتظره فرنسا من حاجات اقتصادية مع رب
األمريكان بأن فرنسا لن تصبح دولة محراء أي  -مفاوضيه–ليون ذاهب أيضا ليطمئن حمدثيه 

  .2شيوعية

- لعالقات الفرنسيةابالنسبة ملستقبل ،واشنطن زيارة عمل ناجحة بلوم إىل ليون كانت زيارة   
بأن فرنسا أرسلت أحسن :(...عندما صرحتريكية عليها ،حسب وصف اإلدارة األماألمريكية

للحصول على القروض -في إشارة منها إلى رئيس الوزراء بلوم ليون-المحاميين 
الواليات  ،أنJames Byrnesلقد أكد كاتب الدولة األمريكي جيمس بايرن ،...)والمساعدات

لتقدمي املزيد من القروض وأضاف بأنه ،املتحدة األمريكية بإمكاا أن تبدأ سياسة جديدة جتاه فرنسا
يكون لنا فرص كثرية لقراءة ومناقشة املسائل السياسية حول القروض ومنها ما يتعلق  يف املستقبل

ودعم أعضاء احلكومة املؤهلني ،الفرنك عملة بالسياسة النقدية والتجارية ورغبة واشنطن يف تطوير
حة و مفت،الفرنسية املستعمرات تصبحأيضا يف أن  األمريكيةالرغبة انت ،وكني بالسياسة الليرباليةحبواملر 

بعد احلرب العاملية الثانية وجدت  عليه فإن الواليات املتحدة األمريكية،و 3أيضا أمام التجارة األمريكية
اليت ،مضطرة إىل إنقاذ فرنسا من خمالب الزحف الشيوعي والفوضى السياسيةأخرى، نفسها مرة
  .جلمهورية الرابعةعيشها مع ميالد اتأصبحت 
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بفضل العون املتواصل من ،لقد استطاعت هذه األخرية جتاوز خسائر احلرب وإعادة األعمار    
خالل إدارة ،ا األمريكيةت احلكومة الفرنسية مع نظري علقد وق1طرف الواليات املتحدة األمريكية

  :أساسيتني مها الرئيس هاري ترومان اتفاقيتني

  .هذا االتفاق تطور فيما بعد إىل مشروع مارشال،1948ائي سنة اتفاقية التعاون الثن -

نة سدفاع املشرتك من خالل معاهدة حلف الشمال األطلسي املوقع لارتباط الدولتني باتفاق ل-
1949.  

كانت اإلدارة األمريكية راضية على ،)1953-1945(ترومان إذ نالحظ أنه خالل فرتة رئاسة     
شروع االحتاد الفرنسي،لكن بقيت حذرة من التهديد الشيوعي لفرنسا وعلى وعلى م اجلمهورية الرابعة
الرئيس هاري عرب و لقد تعهدت إدارة ترومان مبتابعة مصري فرنسا بعد احلرب،،آن واحد مستعمراا يف

إن الشعب األمريكي :(....ويدترومان شخصيا عن هذا االلتزام لوزير خارجية فرنسا جورج ب
،يدركون بأن األمة الفرنسية برهنت على عزمها وقدرتها على االلتحاق والحكومة األمريكية

بمركزها الطبيعي،بين األمم التي ستحظى بأكبر قدر من المسؤوليات في الحفاظ على السلم 
   .2....)في عالم ما بعد الحرب

لقوى مثلت تغيريا جذريا يف ميزان االثانية، إن النتائج اليت متخضت عنها احلرب العاملية    
بسيطرا على  نظرية ماكيندرقق حيأن ،أوشكا متثل يف ظهور االحتاد السوفييت كقوة كربى،الدولية

ورها يف احلرب العاملية الثانية،لن ينتهي يث أدركت الواليات أن د،ح3وسط وشرق أوروبا عقب احلرب
فرتة احلرب  خالل حةاملل فإذا كانت حاجة دول أوربابعيد، وإمنا سيمتد إىل أمدبانتهاء تلك احلرب،

  فإن حاجتها إىل املساعدات األمريكية للبناء والتعمري يف فرتة ما بعد احلربإىل السالح األمريكي،
قد قربت ،فالفراغ السياسي وااليار االقتصادي وحالة الفقر والضياع اليت خلقتها احلربأشد، كانت

ت التنظيمات الشيوعية يف خمتلف دول فنشط،بني اجلماهري اجلائعة وبني أساليب الدعاية الشيوعية
                                                 

  .82صلسابق، مجال فرحات، املرجع ا - 1
  .82ص،  مجال فرحات، املرجع السابق - 2
صاحب هذه النظرية هو هالفورد ماكيندر، وخالصة نظريته هو أن قلب العامل وحموره يتمركز يف وسط وشرق أوربا، مث البحر املتوسط ومشال  -   3

  : إفريقيا، أي املنطقة العربية بأسرها يف املشرق واملغرب للمزيد من التفصيل راجع
مركز ، يف السياسة األمريكية والعرب،سلسلة كتب املستقبل ،التطور االسرتاتيجي للسياسة األمريكية يف الوطن العريببكر صباح تنرية، -

  .101ص،1985 ودراسات الوحدة العربية الطبعة الثانية، بريوت، ماي
: ل وإىل منتصف القرن العشرين، مركز اإلسكندرية للكتابحممد حممود السروجي، سياسة الواليات املتحدة األمريكية اخلارجية منذ االستقال -

  .205،206، ص ص2005مصر



واجتذبت إليها عدد غري قليل من الناس حيث وجدنا أن أوىل انتخابات أجريت يف غرب أوربا ،أوربا
ويف ،متخضت عن حصول احلزب الشيوعي اإليطايل على ثلث أصوات الناخبنياحلرب، يف أعقاب

  .الشيوعياحلكم ذات فرنسا حصل الشيوعيون على ربع األصوات وليست الدولتان 

وربا، أدركت أ شرق النفوذ الشيوعي يف دول بازديادأحست الواليات املتحدة األمريكية  عندما  
وشعرت حباجتها إىل وضع سياسة بعيدة ،يهدد مصاحلها التجارية يف العامل الذي بات سيماجلطر اخل

اخلبري  جورج كناناونة مبع،هاري ترومانوقد استطاع الرئيس األمريكي ،املدى ملواجهة هذا اخلطر
أو  من رسم سياسة جديدة أطلق عليها اسم سياسة كبح اجلماحالسوفيتية،األمريكي يف الشؤون 

 ،1سياسة احلصر وتقوم تلك السياسة على دعامتني أساسيتني إحدامها اقتصادية واألخرى حربية
إلنقاذ  خصيصا والذي جاء،ومشروع احللف الشمال األطلسي العسكريمتثلت يف مشروع مارشال 

  .املد الشيوعيدول غرب أوربا من 

وهو الذي مسى املشروع بامسه األمريكية وقتئذ،حيث دعا مارشال وزير خارجية الواليات املتحدة    
شرط أن يقوم بلتقدمي معونات اقتصادية لدول أوربا يف صورة منح ،النطاق عساإىل وضع برنامج و 

ادي فيما بينهما وبني بعضها أمر ضروري إلنعاشها من فالتكامل االقتص،بينها تعاون اقتصادي
دوالر  مليون5000حيث قدرت الواليات املتحدة األمريكية األموال الالزمة لتنفيذه يف حدود ،جديد
فاملشروع من وجهة النظر األمريكية سوف يقف يف ،وذلك لفرتة أربع سنوات أو مخس سنوات،سنويا

اجلوع والبؤس املنتشرين بني هذه الشعوب اليت متثل ثلثي عدد ل غوجه الشيوعية اليت حتاول أن تست
ومن الناحية االقتصادية فإن املشروع سوف يوسع دائرة األسواق اليت تستوعب منتجات ،سكان العامل
  .2الدول الغربية

وحماولة عاجلة لإلبقاء على كيان تدهور األورويب،ا لوقف العريسكان مشروع مارشال عالجا   
حىت تستطيع الوقوف على أقدامها لتتحمل ،معاونة هلا على بناء اقتصادياا من جديددول أوربا و 

 حيل تنفيذ املشروع دون تقدم النفوذ ملورغم ذلك ،مسؤولية الدفاع عن نفسها ضد أي عدوان
ظر ما تسفر عنه مشاورات ومناقشات رجال تفلم تنمن هذا اخلطر، خشيت بريطانيا وفرنسا،الشيوعي

 لتنظيم الدفاع 1947ا معا معاهدة دنكرك يف مارس تفوقع،رب يف الواليات املتحدةالسياسة واحل
ضد أي عدوان وكان ذلك مبثابة النواة األوىل حللف الشمال األطلسي، وتأكدت خماوف عنهما،

                                                 
-( Policy of containment :(يطلق عليها باالجنليزي ب -  1   
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،مما 1948الدولتني بعد حدوث االنقالب يف تشيكوسلوفاكيا لصاحل االحتاد السوفييت يف فرباير من عام 
يف بروكسل مارس "ول غرب أوروبا إىل اإلسراع يف توقيع معاهدة الدفاع الذايت اجلماعي دفع  د

  .1بني بريطانيا وفرنسا وهولندا، لكسمبورغ، بلجيكا،1948

وأعلن الرئيس ترومان يف ذلك الوقت، أن ،رحبت الواليات املتحدة األمريكية باملعاهدة وأيدا      
اسية يف سبيل منح الدولة احلرة املعاونة اليت تطالبها،وبذلك التقت هذه املعاهدة تعد خطوة هامة وأس

من  حول إجياد تكتل عسكري غريب حلمايتها،وجهة النظر األمريكية مع وجهة نظر دول غرب أوروبا
ففي شهر أبريل مت ،مسا يف مستقبل دول غرب أوروبااح 1949كان عام  خطر املعسكر الشيوعي

  .2لف الشمال األطلسيالتوقيع على ميثاق منظمة ح

تصرف يف تعلى أن ،لقد عولت الواليات األمريكية منذ إنشائها حللف الشمال األطلسي  
دون أن تكرتث كثريا هليئة األمم املتحدة، وقد ،الشؤون الدولية وفق ما متليه عليها مصلحتها اخلاصة

لقوات املتحالفة يف أوربا ل امعندما كان يشغل منصب القائد الع،رعرب عن هذا االجتاه اجلنرال إيزاو 
اعتقد أنه يجب علينا أال نلزم أنفسنا بأي خط جغرافي أو نربط أنفسنا :(...بقوله 1952يف جوان 

بأي عائق،على أي نحو وال أومن بوجوب غسل أيدينا وتصفيد أنفسنا ببيانات تسبق أعمالنا،إذا 
يحين الوقت المناسب لذلك وطبقا يتعين علينا أن نكون متأهبين للعمل وفقا لمصالحنا،عندما 

   3...)لمصلحتنا الذاتية،مصلحتنا الذاتية المستنيرة بالقياس إلى العالم الحر

مع دول غرب أوربا بعد احلرب العاملية األمريكية، هذا على مستوى عالقات الواليات املتحدة  
فعرفت تغيريا مهما يف ،أما على مستوى عالقات السياسة األمريكية اخلارجية يف حد ذاا،الثانية

فقد لعب مارشال دورا مهما يف ابتكار وسائل ،ث عنهاتبحأدوات عملها واألهداف اليت أصبحت 
أدى قانون األمن القومي إىل إنشاء هيئة  1947جديدة ملواجهة حتديات احلرب الباردة،ففي جويلية 

عسكرية واخلارجية ملصلحة وذلك لتنسيق السياسة ال،القومي جلس األمنمب متثلت فيما يعرفجديدة 
إال اخلارجية، ورغم اعرتاف هذه اهليئة يمنة السلطات املدنية يف تقرير السياسيةقومي،الدفاع واألمن ال

   4أا أعطت أمهية جديدة إىل العوامل العسكرية
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ولكن يبدو أنه كان حماطا ومطوقا بالوزارات العسكرية ،وكان وزير اخلارجية عضوا يف الس  
كانوا أعضاء أيضا يف الس وملا كان مارشال ،وزراء الدفاع واجليش والبحرية والقوات اجلويةألن 

فقد بدا للنقاد مهمة، كان هناك عسكريون آخرون حيتلون مناصب دبلوماسية،وملا  نفسه رجال عسكريا
   . 1أن العسكريني قد انتزعوا حقا السيطرة على السياسة اخلارجية األمريكية

إىل إدخال تعديالت جذرية على الثانية، ة اإلسرتاجتية قادت روزفلت مع اية احلرب العامليةالضرور     
فاملوقف األمريكي اجلديد تأكد مع ميثاق سان فرانسيسكو، مارس ،مذهبه املعادي لالستعمار

ومل يناقش إال قضايا ،الذي عاجل قضايا األقاليم املستعمرة يف جماالت حمدودة وضيقة،1945
هذا يعين تراجع السياسة األمريكية املعادية ،و عمرات املوضوعة حتت نظام الوصاية الدوليةاملست

الواليات املتحدة األمريكية  ،جعلتأثري احلرب الباردة اليت أعقبت احلرب العاملية الثانية ،إن2لالستعمار
،يف صاحل واملبادئوهذا بسلوك سياسة متزج بني املاالستعمار، ها من قضية إاءفإىل تعديل موقتضطر 

باعتبار أن ،غالب األحيان اسرتضاء تارة للدول االستعمارية الراغبة يف اإلبقاء على الوضع الراهن
طاملا أا باقية انتشار الشيوعية، املستعمرات متثل يف إطار الصراع بني الشرق والغرب حاجزا يف وجه
لشمل األطلسي،وتركها يعين إتاحة حتت سيطرة الدولة االستعمارية األعضاء يف منظمة احللف ا

ومسايرة للتيار التحرري وذلك حسب اجتاه آخر يف السياسة ،لشيوعيةا لصاحل ستيالء عليهالالفرصة ال
بتشجيع هذه األخرية ،يقول بتفويت الفرصة على الشيوعية املساندة حلركة التحرير،اخلارجية األمريكية

وبالتايل جند أن الواليات املتحدة ذا من جهة أخرى،،وهعلى إقامة األنظمة الدميقراطية ببلداا
والتيار  األمريكية فضلت عدم اختاذها ألي موقف ائي،وعملت بدور املوقف بني التيار االستعماري

ففي هذا اال كانت السياسة اخلارجية ،منذ عهد ترومان)التحرري(املعادي لالستعمار 
األمر الذي عرضها لتهمة ممارستها السياسة ذات ،نإذن حتاول إجياد نوع من التواز ،األمريكية
ما يؤاخذها ممثلو بينف، )DOUBLE JEU( اللعب املزدوج: ،أو ما يسمى يف عرف الدبلوماسيني بـوجهني

حركات التحرر على دعمها للدول االستعمارية من خالل مشروع مارشال وحىت على التحالف 
ل كل نفوذها لضغط على الدول االستعمارية لوضع يف الوقت الذي كان ينبغي عليها استعما،معها
ويف الوقت ذاته كانت الدول االستعمارية تلقي عليها بالالئمة لكوا تشجع على لالستعمار، حد

      . دف أن حتل حملها بعد حترر هذه املستعمرات،الثورات يف املستعمرات
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السياسة األمريكية يف اجلزائر بعد احلرب العاملية الثانية،إال بربطها بالسياسة األمريكية  ال ميكن فهم   
يف كامل املنطقة العربية عموما ويف مشال إفريقيا حتديدا،لذلك ميكن مالحظة أنه طرأ تغيري اسرتاتيجي 

إليهما يف العناصر سبقت اإلشارة -أساسي يف السياسة األمريكية اخلارجية،وذلك نتيجة عاملني اثنني،
ظهور االحتاد السوفييت كقوة عظمى على مسرح السياسة الدولية،والثاين هو خروج : ،أوهلما- السابقة

اقتصاديا وعسكريا،يف الوقت الذي كانت فيه  حلفاء أمريكا وخاصة فرنسا وبريطانيا ضعيفتني
                                                                                                                             .                1سيطرما على املستعمرات،قد بدأت تتزعزع بل تنهار

ل إفريقيا أثناء كشفت احلرب العاملية لثانية عن األمهية اإلسرتاتيجية،للمستعمرات الفرنسية يف مشا
هزم احملور وكان هذا  عامال مهما يف زعزعة القوات األملانية وأدى  قاإلنزال األمريكي باجلزائر،مما حق

أوربا الغربية،وعليه فإن التجربة األمريكية يف إفريقيا الشمالية،مل تكن  يف1944إىل فتح جبهة ثانية عام 
مع بداية ظهور إرهاصات مواجهة جديدة يف لتذهب سدا أمام أعني اخلرباء األمريكان خصوصا 

ومن أجل احلفاظ على املصاحل الغربية يف إفريقيا الشمالية، فإن القادة ،2األفق ضد االحتاد السوفييت
األمريكان كانوا أكثر وعيا ذه املسألة،مثلما يثبته أحد التقارير املوجهة إىل الرئيس هاري ترومان،وإىل  

ش والبحرية وسالح اجلو وقيادة املارينز،مصدر التقرير جملس األمن كتابة الدولة لدفاع واجلي
التقرير يقدم رؤية شاملة حول السياسة األمريكية يف مشال إفريقيا،ويرفع القناع خاصة  ،)NSC(القومي

،ويف هذا التقرير السري ميكننا أن 3على اإلسرتاتيجية األمريكية جتاه احلركات الوطنية يف املغرب العريب
بسبب أهمية إفريقيا الشمالية اإلستراتيجية بالنسبة ألمن الواليات المتحدة :(...أ خصوصانقر 

،يشكلون مع بعض وحدة )الجزائر، تونس، المغرب األقصى(األمريكية،فإن المقاطعات الثالث 
سياسية وجغرافية لشمال إفريقيا الفرنسي،والمغرب األقصى هو األكثر أهمية،باعتباره ركيزة 

 .4...)جسر بين األطلسي والمتوسطأساسية ك

منذ صدور هذا التقرير أصبحت اإلدارة األمريكية،ترى نفسها أا معينة بشكل مباشر بقضية ضمان 
االستقرار السياسي يف منطقة املغرب العريب،ودافعهم األساسي يف ذلك األمهية اجليوسرتاتيجية اليت 

الشيوعي وانتصار اجليش األمحر يف أوروبا تكتسبها،ظهر هذا االهتمام خصوصا مع بداية املد 
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الشرقية،واندماج كامل هذه املنطقة ضمن نطاق النفوذ السوفييت،وكانت املفاجئة أيضا مع تقدم 
وتزامن هذا مع اندالع الثورة  (Mao. TSE. Ting)يف الصني،بقيادة ماوتسي تونغ  1946الشيوعية عام 

 داإلمرباطورية االستعمارية الغربية يف إفريقيا وآسيا،لقيدل على بداية تضعضع  حالفيتنامية،مما أصب
متيزت السياسة األمريكية جتاه منطقة املغرب العريب،بعد احلرب العاملية الثانية مباشرة بالتناقض فمن 
جهة تعمل من أجل احلفاظ على مصاحلها اإلسرتاتيجية واالقتصادية،ومن جهة أخرى كانت حتاول 

ة الداعمة لتقرير املصري لصاحل املستعمرات،وهذا ما جعل فرنسا تثور ضد تطبيق املبادئ األمريكي
السياسة األمريكية،ووضعوا الفرنسيني أمريكا أمام خيار واحد فقط إلتباعه وكان هذا اخليار هو دعم 

  .1السياسة الفرنسية يف اجلزائر ويف باقي املغرب العريب

يكية،يف توطيد عالقاا مع فرنسا وهذا وضمن هذا السياق بدأت الواليات املتحدة األمر   
للحصول على مكاسب يف منطقة مشال إفريقيا،خاصة مع بداية احلرب الباردة وهو األمر الذي قوى 
إرادة الواليات املتحدة األمريكية لضمان وضعية مستقرة يف مشال إفريقيا وخصوصا يف املغرب 

بعد الزيارة املتكررة للوحدة البحرية العريب،من خالل احلصول على قواعد عسكرية ا خاصة 
  .2األمريكية ملوانئ طنجة واجلزائر وتونس

واملالحظ أن الصحافة السوفيتية كانت تتابع باهتمام تطور السياسة األمريكية مبنطقة املغرب   
العريب،فاألكثر التعاليق تداوال يف الصحافة السوفيتية تؤكد أنه من بني شروط توقيع خطة مارشال،هو 

صول الواليات املتحدة األمريكية على قواعد عسكرية يف املغرب العريب،وحسب الصحافة السوفيتية ح
دائما،فإن الواليات املتحدة األمريكية أصبحت تنظر إىل األقاليم الفرنسية،يف مشال إفريقيا مبكانة 

املغرب األقصى  قاعدة يف 40خاصة يف إسرتاتيجيتها العسكرية،مؤكدين يف ذلك على أا قامت ببناء 
  .3قاعدة يف إفريقيا السوداء 70وقاعدة يف تونس  15قاعدة يف اجلزائر و   50و 

استنتاج جورج مارشال البليغ،عند مغادرته  جورج كينانخلص الدبلوماسي األمريكي الكبري         
ن كانت أوربا في حالة م:(...،حيث قال4االحتاد السوفييت،عقب انتهاء أشغال مؤمتر موسكو

الفوضى،وكان البد من فعل شيء ما،ولو أن مارشال لم يتخذ تلك المبادرة،لكان لآلخرين أن 
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،فاملبادرة اليت يقصدها هي اإلعالن عن مشروع مارشال لدعم أوروبا،اعتمدت 1...)يتخذوها
الواليات املتحدة هذا الربنامج،إلعادة بناء اقتصاد أوروبا بشكل عام وفرنسا بشكل خاص،على 

أا كانت أكثر املتضررين من دمار احلرب واألكثر تعرضا للتهديد الشيوعي،ظهر املشروع منذ  اعتبار
،وبسرعة حتول إىل حمور أساسي يف السياسة اخلارجية األمريكية يف أوروبا الغربية، 1947شهر جوان 

السفري أصبح سالحا قويا خالل مرحلة احلرب الباردة،حيث ذهب ممثل الرئيس األمريكي يف أوروبا 
  . 2إىل حد وصف املشروع بأنه عملية إلطفاء احلرائق 1949هارميان،يف عام 

،فقال إن فكرة مشروع مارشال كانت بالنسبة (Alfred Groser)أما الباحث ألفرد غروسر   
،وأصبحت  (Nio.Liberal)لإلدارة األمريكية،رهان جديد لرأمسالية صناعية جديدة،أي ليربالية جديدة 

وتنفيذا هلذا املشروع أصبحت اإلدارة األمريكية ،3على تصدير هذا النموذج إىل أوروبا أمريكا تعمل
طن  1.087.000مطالبة بتزويد فرنسا ومستعمراا يف مشال إفريقيا،بشحنات من القمح بلغت حوايل 

غبة ،واعتربت اجلزائر عميال مشاركا يف هذا الربنامج، غري أننا نسجل ر 1947هذا يف شهر جويلية عام 
واشنطن يف اقامة برنامج مستقبل لبناء اقتصاديات إفريقيا الشمالية يف إطار خطة مارشال،هذه الرغبة 

   .4مل جتد التجاوب من السلطات الفرنسية

على اجلزائر بصفة خاصة  زإن الفصل الثالث من نص االتفاق الثنائي األمريكي الفرنسي،رك  
فرنسا تعني األقاليم التابعة  نذا االتفاق،أضمن مصطلحات ه:(... وضعها كما يلي حبتوضي

للجمهورية الفرنسية مع المناطق واألراضي التابعة إلدارتها،وفق تفويض دولي أو انتداب دولي 
،وتدخل اجلزائر حتت تعريف األقاليم التابعة للجمهورية ...)بما في ذلك االتحاد الفرنسي

ح مشروع مارشال وسائل جديدة لفرنسا،وترك هلا الفرنسية،وبالتايل ختضع لكل بنود االتفاق،لقد من
حرية التصرف دون أي اعتبار ألي معارضة ميكن أن تربز من طرف الوطنيني اجلزائريني،من هنا ميكننا 
االستنتاج أن خطة مارشال،كانت دف من جهة أخرى إىل احتواء اقتصادي للمسألة 

ملخططات األمريكية،مشروع مارشال ومعاهدة ومنطقة مشال إفريقيا يف ا ولدمج اجلزائر،5اجلزائرية
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احللف الشمال األطلسي،نظمت اإلدارة األمريكية سلسلة من املؤمترات حول مشال إفريقيا،ولعل 
،واليت جاءت لكي حتدد إطار السياسة األمريكية يف 1950أبرزها ندوة طنجة خالل شهر أكتوبر 

  .1املنطقةاملنطقة وترسم اإلسرتاتيجية األمريكية الشاملة يف 

أمام تنامي املد الشيوعي كانت فرنسا يف حرية من أمرها،من األطماع الشيوعية جتاه مستعمراا     
خالل فرتة احلرب الباردة،وانطالقا من جتربتها الفاشلة يف اهلند الصينية،فإا دأبت على االستعانة 

يف املستعمرات الفرنسية،حيث  باحللفاء من خالل اتفاقيات التعاون للوقوف يف وجه املد الشيوعي
،طلبت فيه اخلارجية الفرنسية من احللفاء 1950جاء يف مراسلة إىل وزارة اخلارجية األمريكية سنة 

توحيد جهودهم ملنع الزحف الشيوعي يف إفريقيا،عن طريق دمج مصاحلهم االقتصادية يف القارة 
مكمل ملشروع مارشال،وأصبح نواة ملشروع السمراء واجلزائر جزء من القارة،وهذا االقرتاح هو متمم و 

وختاما هلذا العنصر،فإن املرحلة أكدت على أمهية املساعدات األمريكية يف جناح مشروع )أورا إفريقيا(
أورا إفريقيا،كان هدفه دمج اقتصاديات املستعمرات اإلفريقية يف االقتصاد  األورويب ومن هنا جاءت 

   .2خمطط شومان املتعلق بالوحدة األوروبيةأصوات تطالب بدمج مشال إفريقيا يف 

بالرغم من املساعدات املالية الضخمة اليت قدمها املشروع لفرنسا،إال أن األوضاع االجتماعية   
للشعب اجلزائري،ظلت مزرية يف صورة شبه مقدرة حيث استمرت البطالة وسياسة األجور املتدنية مسة 

أكثر انتشار بني العمال اجلزائريني مقارنة مبا كان يعيشه يوميات الفرد اجلزائري،وكانت هذه احلالة 
املعمرين أو الطبقة العمالية يف فرنسا،ويف املقابل نالحظ تواصل استهالك واستنزاف الثروات 
جلزائرية،لفائدة االقتصاد الفرنسي والغريب بشكل عام،وبالتايل فقد ازدادت الفوارق باالجتماعية بني 

   . 3واملستوطنني األوروبيني بشكل ملحوظأبناء الشعب اجلزائري 

كيف مثل مشروع مارشال اجلانب االقتصادي من الحظنا  رأينا يف العنصر السابق،مثلما 
السياسة األمريكية يف أوروبا،بعد احلرب العاملية الثانية،أما اجلانب العسكري هلذه السياسة،فتمثل يف 

ا يعرف مبعاهدة حلف الشمال تشكيل التحاف العسكري لدول الشمال األطلسي،أو م
ظهر هذا التحالف عندما اشتدت احلرب الباردة بني املعسكرين الرأمسايل ،4األطلسي
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والشيوعي،وازدياد النفوذ السوفييت باجتاه أوروبا لذلك رأت كل من فرنسا وبريطانيا وبلجيكا وهولندة 
 17ثاق بروكسل املربم يف وللكسمبورغ،أن مصاحلها تقتضي أن تتحالف عسكريا،وقد مت ذلك يف مي

،ولكن سرعان ما تبني أن تلك الدول غري قادرة مبفردها على الوقوف يف وجه ما اعترب 1948مارس 
توسعا سوفيتيا يف الغرب دون املساعدة األمريكية،لذا مت إجراء مفاوضات ومشاورات مجعت كل من 

هدة التحالف الشمال األطلسي يف احلكومة األمريكية وحكومات أوربا الغربية،أفضت إىل توقيع معا
- مبدأ ترومان، -أما جذور هذا احللف فهي تعود إىل،1949واشنطن يف يوم الرابع من شهر أبريل 

،الذي ميكن تلخيصه يف التعهد الذي أخذه على عاتقه يف الدفاع عن العامل الغريب - السالف الذكر
ب على السياسة األمريكية أن تقوم أنه من الواج:(... ،حيث جاء يف هذا التعهد)العامل احلر(

،مسلحة أو )عصابات يسارية(بمساعدة الشعوب التي تناضل ضد االستعباد، من طرف أقليات 
  .1...)ضغوطات خارجية

زامن توقيع معاهدة هذا التحالف مع التهديد الشيوعي لالستعمار الفرنسي يف آسيا،حيث كانت ت  
ألمر الذي كان وراء إسراع فرنسا،إىل االنضمام إىل التحالف ،ا1946تقع أحداث الثورة الفيتنامية سنة 

دون تردد لقد ترسم التحالف العسكري الفرنسي األمريكي مباشرة بعد توقيع املعاهدة،وأثناء هذه 
إن بنود المعاهدة،تلزم :(... عن رضا فرنسا هلذا التحالف حيث قال" هنري كوي"املناسبة صرح 

دفعة تسلمتها فرنسا كانت عبارة عن  لأو ،...)بالدفاع عن أوروباالواليات المتحدة األمريكية 
من نتائج انضمام فرنسا إىل  وكان1950خالل شهر مارس  تجمموعة من الطائرات احلربية،وصل

نصت املادة الرابعة من املعاهدة  داحللف األطلسي هو إحلاق اجلزائر مبنظومة احللف األطلسي، فق
المسلح على أراضي عضو أو أكثر من أعضاء التحالف، ) داءاعت(اعتبار أي هجوم :(.. على
أمريكا الشمالية أو المقاطعات  واالعتداء على األراضي التابعة لألعضاء في أوروبا، أ يتعن

إقليم تركيا أو الجزر الخاضعة ألعضاء منظمة الحلف  والجزائرية التابعة لفرنسا، أ
  .2....)األطلسي

ام توازن داخل التحالف،عرب إشراك دولة متوسطية يتيح هلا كان الفرنسيون حريصني على قي
طلب إشراك املقاطعات الفرنسية يف اجلزائر،كما اشرتطوا التزود بالسالح فورا،ونشر القوات األمريكية 
فوق أراضيها،وافقت اإلدارة األمريكية على جتهيز ثالث فرق فقط من فائض املخزون األورويب،وقد 
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،أمام رئيس جملس الوزراء الفرنسي 1948ل زيارته لباريس يف تشرين األول أعلن جورج مارشال خال
،بأن يكتفي الفرنسيون فقط بتقدمي قوات برية فيما تتكفل الواليات املتحدة األمريكية هنري كوي

بالقوات البحرية واجلوية،غري أن اإلدارة األمريكية كانت تدرك أمهية املوقع الفرنسي االسرتاتيجي 
 قلب أوربا،وال تدخر جهدا للتأثري يف احلياة السياسية والرأي العام،وقد تلقت فرنسا ما املركزي يف

  .1مليون دوالر 1450يقارب نصف املساعدة العسكرية املرصودة قدرها 

احتلت إفريقيا الشمالية مع مطلع اخلمسينات أمهية خاصة،تقريبا مثل الدور الذي لعبته أثناء احلرب  
حيث أا سامهت فعليا يف مواجهة املد الشيوعي،لقد مسحت مستعمرات االحتاد العاملية الثانية،

 مجند47.000بأن إفريقيا الشمالية باستطاعتها تقديم :(..بأن يقول فانسان أوريولالفرنسي للرئيس 
  .2.)سنويا لدعم الجيش الفرنسي

ت اعرتافا مجاعيا أصبحت إذن اجلزائر ضمن حدود التدخل العسكري األمريكي،فاملعاهدة محل   
بسيادة فرنسا على األراضي اجلزائرية من جهة،وتركت حرية استعمال القوة ضد اخلطر احملتمل 
لتقديرات أعضاء املنظمة من جهة أخرى،وما أن أحلقت اجلزائر باحللف األطلسي حىت أصبحت 

من تونس واملغرب  للسياسة الدفاعية األمريكية مصلحة هامة يف مشال إفريقيا،بل أصبحت اجلزائر أهم
  .3يف السياسة الدفاعية األمريكية على املدى البعيد

 تحبكم بنود املعاهدة حتصلت الواليات املتحدة األمريكية،على امتيازات جديدة يف اجلزائر متثل    
يف حمطات وقود الطائرات وهياكل عسكرية حبرية يف املوانئ اجلزائرية،واستفادت أيضا من مدارج 

ملطارات وميادين الرمي والتدريب للجيوش األمريكية،ببساطة فإن الرتاب اجلزائري أصبح للطائرات وا
قاعدة تدريب وعبور ومتوين للقوات األمريكية ألجل غري مسمى،بعد أن متت املصادقة على منح 

،ونظري هذه االمتيازات املتحصل عليها 1950جوان  27الواليات املتحدة األمريكية هذه املصاحل يف 
أصبح مبقدورها استعمال أسلحة الناتو يف اجلزائر،  1950اجلزائر،فإن فرنسا مع بداية سنة  يف

وهي السنة اليت اندلعت فيها  1954،فإنه حبلول سنة هفباعرتاف وزير الدفاع الفرنسي جاك شوفا لي
   .4من أسلحة الناتو لديها يف كل من اجلزائر وتونس %10الثورة التحريرية،كانت فرنسا توظف 
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إن الدعم الذي خطيت به فرنسا من طرف اإلدارة األمريكية،كان من أجل احلفاظ على املصاحل      
االستعمارية الغربية يف اجلزائر،وكان هذا الدعم مشروطا دائما بعدم وصول األحزاب الشيوعية إىل 

ى أوسع نطاق احلكم يف فرنسا،فاخلارجية األمريكية كانت ترى أن اخلطر الشيوعي أصبح منتشرا عل
داخل فرنسا،وحىت داخل مستعمراا بل أصبحت مشال إفريقيا هي األخرى مهددة باملد 
الشيوعي،فحسب حتليل مفصل من نائب وزير اخلارجية األمريكي،إىل القنصل األمريكي بالرباط 

كانت لديهم معلومات تفيد بأن الشيوعيين يعملون :(...موريس باسكي،أنه يف شهر جويلية
إلى السلطة في فرنسا،ولضمان سالمتهم فإنهم اتبعوا خطة إصالحات تدريجية لفائدة  للوصول
،تبدأ بمنحهم الحكم الذاتي بدال من االستقالل الفوري،وبما أن -يقصد الجزائريين–األهالي 

هذه اإلصالحات تأتي باسم فرنسا الشيوعية،فإن اإلستراتيجية النهائية ستكون سيطرة االتحاد 
غري أن هذا التهديد مل يصل إىل درجة التهديد الشيوعي،الذي ،1....)ى شمال إفريقياالسوفيتي عل

  .2أصبحت عليه املستعمرات الفرنسية يف اهلند الصينية

  

  

صدر تقرير آخر للخارجية األمريكية يعرتف بوجود ديدات تستهدف املنطقة ومما  1947يف سنة و  
ظ على الجزائر،ووضع سياسة موجهة إليجاد حلول بأن فرنسا ليس بمقدورها الحفا:(..جاء فيه

ألهم المشاكل المطروحة في الجزائر،وهذا ما سيطرح مشاكل جدية لفرنسا في المنطقة 
   .3....)مستقبال خصوصا مع تزايد نشاط الوطنية العربية

واليت جاءت كنتيجة  (Dean Acheson) دين أشسونضمن نفس السياق جاءت حتذيرات       
الناجتة عن الزحف الشيوعي،وهي املخاوف نفسها اليت كانت تشغل بال احلكومة للمخاوف 

أبدى قلقة  (Yves chatayneau)  إيف شاتينوالفرنسية،لذلك جند أن احلاكم العام يف اجلزائر العاصمة،
André Marty عن تداعيات زيارة أندري ماريت   ،األمني العام للحزب الشيوعي الفرنسي إىل  

ا ترتب عنها من نتائج على مستقبل اخلط السياسي للحزب الشيوعي اجلزائري،الذي يسري اجلزائر،وم
يف فلك توجهات احلزب الشيوعي الفرنسي ويف هذا اإلطار أشار إيف شاتينو،إىل أن تغيري هام قد 
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حيدث يف اجلزائر من خالل حماولة االحتاد السوفييت والشيوعيني يف تقدميهم ملشروع حتالف عرض على 
أنه إذ :(... ،ويضيف ايف شاتينو1الوطنيني اجلزائريني،تشرتك فيه كل تيارات احلركة الوطنية اجلزائرية

تم هذا التحالف فإن الحركة الوطنية الجزائرية،بإمكانها استغالل الصحافة القوية التي يمتلكها 
وف من الشيوعيون،ومن األمور التي أصبحت تثير مخاوف السلطات الفرنسية،أيضا هو التخ

متخوف  شاتينو إيفظل ،2...)احتمال حدوث تقارب بين االتحاد السوفيتي والجامعة العربية
من الضغط والتأثري الشيوعي على احلركة الوطنية اجلزائرية،خصوصا مع تالشي القطيعة بني االحتاد 

ام بعمل الدميقراطي للبيان اجلزائري وحزب الشعب اجلزائري،وأصبح شاتينو يرى من الضروري القي
  .3لكبح التأثري السوفييت على الوطنيني عن طريق حترك أجنلوساكسون

واصلت اخلارجية األمريكية تتبع تطور الوضع يف اجلزائر،حيث أعدت تقرير  1948خالل عام     
على أن :(...أكدت فيه (Policy planing Staff)شرحت فيه السياسة األمريكية يف منطقة مشال إفريقيا 

لم تقم بإصالحات في المنطقة،فإن اإلطراف الشيوعية ستستغل الوضع المتدهور في فرنسا إذ 
الجزائر وتوظفه لصالحها،واصلت اإلدارة األمريكية من تحذيراتها للسلطات الفرنسية،من تزايد 
التوجهات الوطنية المطالبة باالستقالل،وفي التقرير أيضا إشارة إلى أن اإلدارة األمريكية،كانت 

ذكر السلطات الفرنسية بأنها ال تعمل من أجل تفجير االستعمار الفرنسي من أجل دائما ت
نالحظ أن اخلارجية األمريكية تعمدت إضافة هذه املالحظة،ألا كانت ،4...)تعويضه في المنطقة

تدرك اهلواجس اليت أصبحت عند الفرنسيني،جراء تزايد نشاط الدبلوماسيني األمريكان يف 
قارير اليت حتصلت عليها اخلارجية الفرنسية،أن االهتمام األمريكي املتزايد باملنطقة املنطقة،فحسب الت

مبعثه الرغبة يف احلصول على قواعد عسكرية الستغالهلا،يف حالة أي هجوم شيوعي على أوروبا،غري 
أن الفرنسيون أصبحوا يشتبهون يف نشاط الدبلوماسيني األمريكان بتشجيعهم للوطنني املغاربة يف 
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احلقيقة أن الواليات املتحدة األمريكية،مل تكن ترغب يف تكرار جتربة اهلند الصينية يف مشال     
لذا جندها قد نظمت ندوة للممثلني الدبلوماسيني ،1إفريقيا،ووقوع هذه املنطقة حتت التأثري السوفييت

،وأكدوا يف هذه الندوة 1948 والل شهري ماياألمريكان يف مشال إفريقيا،الذين اجتمعوا يف باريس خ
،وقد )تونس واملغرب األقصى(على أنه من املستحيل النظر إىل اجلزائر،بنفس الرؤية إىل الدول ااورة 

أوصت الندوة على ضرورة قيام احلكومة األمريكية بطلب من نظريا الفرنسية يف اإلسراع يف تطبيق 
،وأن اإلدارة األمريكية ال -1947يقصد تطبيق القانون األساسي  -اإلصالحات اجلارية يف اجلزائر،
  .2تطالب بإجراء إصالحات جديدة

إن املصاحل املشرتكة اليت أصبحت تربط الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا حبكم االتفاقيات       
اف اإلسرتاتيجية الثنائية املوقعة بني الطرفني،واملتعلقة باستغالل ثروات املستعمرات لتحقيق األهد

املشرتكة،فإن مستقبل العالقات الفرنسية األمريكية قد تطورت وازدهرت وعرفت أحسن فرتاا أثناء 
إدارة هاري ترومان،وبطبيعة احلال فقد كان هناك تأثري سليب يف تعامل اإلدارة األمريكية مع احلركة 

اإلدارة األمريكية بعيدة عن معرفة حقيقة ،حيث أصبحت )املسألة اجلزائرية(الوطنية اجلزائرية ومطالبها 
وما جيري بداخلها من حتوالت عميقة خاصة داخل حركة انتصار احلريات ،3تطور احلركة الوطنية

الدميقراطية،اليت ظهر من بني صفوفها جمموعة تؤمن بالعمل املسلح كوسيلة وحيدة لتحقيق 
الفرنسية نفس الرؤية حول مستقبل  يف املقابل أصبح لإلدارة األمريكية واحلكومة،االستقالل

،من خالل احلكم على أن شعوب املستعمرات غري مؤهلة للحصول )املسألة االستعمارية(املستعمرات 
على االستقالل الفوري أو حىت على احلكم الذايت،نالحظ هذا التوافق يف الرؤية من خالل تصريح 

ش قمة ثالثية بني فرنسا وبريطانيا والواليات على هام"غي دو التورنال"ممثل وزير اخلارجية الفرنسي 
حيث توقع من احتمال ظهور الفوضى والدمار :(..1950 واملتحدة األمريكية خالل شهر ماي

وعدم االستقرار،إذ ما تم منح الشعوب اإلفريقية االستقالل،دون التحضير لذلك،الموقف 
ة وعدم مقدرتهم على تسيير الفرنسي كان يستند إلى تبرير بانعدام الكفاءة لدى األفارق

بالرغم من حصول الواليات املتحدة األمريكية،على معلومات من طرف استخباراا ،...)أحوالهم
بوجود روح وطنية يف بلدان مشال إفريقيا بتأثري من اجلامعة العربية،إال أا شككت يف مدى متثيل 

املخربين األمريكان أيضا بأن اجلزائريني الوطنيني اجلزائريني لطموحات الشعب اجلزائري،ورغم اقتناع 
                                                 

1 -                                                                                                                                      Irwin.M.wall, op.cit, p93.-  
2 -                                                                                    Samya el machat, les états unis et l’Algérie…,op.cit,p20.-  
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أصبحوا يف حالة عداء لكل ما هو فرنسي وأمريكي يف آن واحد،وهذا نتيجة للعالقات الثنائية 
اإلسرتاجتية اليت تربط البلدين،وهناك أشارة أيضا إىل أن الروح القومية يف اجلزائر هي القوة احلقيقية 

ود الفرنسي يف املنطقة بشكل مباشر وتعمل على إبعاد أي ،إال أا أصبحت تدعم الوج1املستقبلية
ديد شيوعي على املنطقة خصوصا وأن املرحلة يف نظر اإلدارة األمريكية،أصبحت حرجة وهذا 
النشغاهلم يف اهلند الصينية ويف كوريا،فمن غري املرغوب أن تنتقل عدوى اهلند الصينية إىل إفريقيا 

  .2الشمالية

،التقرير ال يكاد (CIA)صدر تقرير آخر عن الوكالة املركزية األمريكية 1950ن عام يف شهر نوفمرب م  
يذكر أي وجود للروح الوطنية ملناضلني اجلزائريني،وما الحظه هو وجود كتل وطنية صغرية متثل بؤر 

ء إىل إزعاج لإلدارة الفرنسية،هذه اجلماعات يف نظر املخربين األمريكيني تتحرك باستعمال ورقة االنتما
الشيوعية،والتقرير خيلص إىل نتيجة مفادها أن اجلزائريني واملغاربة عموما فإم مازالوا ال يستوعبون 

،بعد 1952عند وصول الضباط األحرار يف مصر إىل احلكم يف جويلية ،مفاهيم االستقالل واحلرية
نسيني واألمريكان يف عملية انقالبية ضد حكم امللك فاروق،أصبح هذا يشكل انشغاال كبري لدى الفر 

آن واحد،حيث تأكد هلم بأن القادة اجلدد يف مصر سيوحدون قضيتهم،مع الوطنيني من مناضلي 
السفري األمريكي  يف مصر،  جيفرسون كافريذا الغرض فإن ،هل3حركة االنتصار املستقرين يف القاهرة

يت أصبحت دد االستعمار بعث برسالة إىل وزير خارجيته جون فوسرت داالس،يوضح فيها املخاطر ال
الفرنسي يف مشال إفريقيا،خصوصا إذا ما حتولت القاهرة إىل مسرح مركزي لقرارات احلركة الوطنية 

  4اجلزائرية

هو بدوره أصبح يثري بعض املخاوف النامجة عن بعض  (Leonard)احلاكم العام ليونار     
قادة احلركة الوطنية املغاربة،املتواجدين يف بعقد لقاءات مع  الجنرال نجيباإلشاعات،املتعلقة بقيام 

القاهرة وكان احلاكم العام ليونار ال يتمىن أن تتضامن الثورة املصرية،مع قادة احلركات الوطنية يف 
صدر تقرير عن وكالة املخابرات األمريكية،الحظ التقرير عودة  1952شهر سبتمرب  يف،5املغرب العريب

يتسألون عن ) اجلزائريني من أصل أورويب(الواجهة،مما جعل املستوطنني  نشاط الوطنيني اجلزائريني إىل
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املشكل اجلزائري وهو مسألة حسبهم حيوية يستعصى حلها،باملقارنة مع املشكلة التونسية 
واملغربية،حسب التقرير فإن الوضعية غري مستقرة وقد تؤدي إىل ظهور مترد يف يوما من األيام على 

) أي تاريخ التمرد(ها على ترك اجلزائر وحسب التقرير دائما فإن هذا التاريخ السلطة الفرنسية،جيرب 
،بينما كانت تسود االنتفاضة يف تونس واملغرب األقصى، كانت اجلزائر 1يبدو أنه مازال بعيد األمد

يرى أنه ال ميكن ،(Lockett)يسودها اهلدوء يف أغلب أحنائها،فالقنصل األمريكي باجلزائر العاصمة 
شغال اآلن بالوضع يف اجلزائر،باملقارنة بالفوضى املوجودة يف تونس وال ميكن توقع حدوث االن

   .2شيء،مادمت فرنسا تقوم مبراقبة البالد

 
 

  

يف حتليله إىل قوة فرنسا وضعف وسائل اجلزائريني،ويضيف كذلك أنه عندما  (Lockett)ويستند      
تحدة والواليات املتحدة األمريكية،لقضيتهم فإم ال يتأكد اجلزائريني من مساعدة وتأييد األمم امل

نظرة إمجالية حول املشكل ) خالصة(حاول تقدمي  (Lockett)،القنصل 3خيتارون التوجه حنو العنف
اجلزائري فقد نبه إىل انزعاج اجلزائريني،من استمرار التدهور االقتصادي واالجتماعي للجزائر،وأى 

لشعب اجلزائري،غري جاهز وغري مهيأ إلتباع القادة الوطنيني جتاه العمل تقريره بأن أكرب شرحية من ا
  .4)أي الثورة(املباشر 

حىت عشية اندالع راح يؤكد  ،القنصل األمريكي باجلزائر السيد كالركميكن مالحظة أن 
ؤرخ م أعده وهو الثورة التحريرية على انعدام احتمال ديد للتواجد الفرنسي يف اجلزائر،فحسب تقرير

،التقرير أشار إىل االنقسام الذي أشهر من اندالع الثورة اجلزائرية مخسة،أي قبل 1954 ماي 19يف 
(M.T.L.D)أصبحت عليه حركة انتصار احلريات الدميقراطية  ويف شهر ،5،وأن اجلزائر يف استقرار عام 

الوطنية اجلزائرية  صدر تقرير آخر عن تطور الوضع يف اجلزائر،حيث جاء فيه أن احلركة 1954سبتمرب 
خالل هذه الفرتة أصبحت يف مرحلة فتوا،وال حتمل يف براجمها غري أهداف حمدودة ولن يكون 
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ما يالحظ أنه حىت هذه املرحلة،فإن ،بوسعها إحداث اضطرابات عنيفة ضد فرنسا يف القوت الراهن
سي بالنسبة للخارجية املسألة اجلزائرية واملطالب الوطنية،كانت الزالت مل ترتسخ كانشغال أسا

األمريكية،وهذا رغم رغبة الوطنيني اجلزائريني يف تدخل أمريكي لصاحل قضيتهم مثلما كانوا يف 
جتربة احلرب العاملية الثانية وذلك بسبب استمرار اإلدارة األمريكية يف دعم التواجد الفرنسي  -السابق
   1.باجلزائر

  

  

  

  

   

  

  

    

   : رنسية في الجزائررنسية في الجزائررنسية في الجزائررنسية في الجزائرللسياسة الفللسياسة الفللسياسة الفللسياسة الف        األمريكياألمريكياألمريكياألمريكي        الدعم  الدعم  الدعم  الدعم      -3

بشأن التوفيق بني ضرورة إصالح ،يف حرية من أمرها بعد احلرب العاملية الثانية أصبحت فرنسا  
كان هاجسها الوحيد هو ،وضع املستعمرات والعمل على إبقاء االحتاد الفرنسي حتت سيطرا
متاشيا مع مبادئ مؤمتر يت،الذا االستماتة يف احليلولة دون وصول املستعمرات إىل االستقالل أو احلكم

إذ أن نكبة فشلها يف اهلند  ري يفرض نفسه عليهاغي،لكن سرعان ما بدأ الت1944لسنة  لبرازافيالكونغو 
املنظر  يقول كتب  ويف هذا اإلطار،حتولت إىل سابقة إنذار بإمكانية فشلها يف إفريقيا الشمالية،الصينية

Duverger Mauriceديفرجيه الدستوري
سياسة تصفية االستعمار هي من أهم أحداث  أن ...:(2

النصف الثاني من القرن العشرين،فشعوب المستعمرات السابقة اتجهت نحو االستقالل 
وسيادة الجنس األوروبي لم تعد مقبولة،وأخذنا نسيير نحو االعتراف الفعلي ال النظري فحسب 

،سياسة متقلبة بين القمع 1947بالمساواة بين األجناس البشرية وقد انتهجت فرنسا منذ سنة 
فما هي طبيعة السياسة .3...)بالقوة والجنوح إلى منح حق تقرير المصير والحرية من جهة أخرى

  .الفرنسية؟وما هي مواقفها من السياسة األمريكية يف اجلزائر أثناء هذه الفرتة

                                                 
1   -                                                                                    .Samya el machat, les états unis et l’Algérie…,op.cit,p27-  
2 -  -Maurice Duverger, Droit constitutional et institutions politiques ,Tom2, presses universitaires de 

France,1959,p491.                                                                   
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ببداية  ،اإلفريقية خبطورة احلالة يف مستعمراا شعرت فرنسا منذ اية احلرب العاملية الثانية  
خصوصا بعد أن شاركوا بأرواحهم ودمائهم يف ،مطالبة شعوب هذه املستعمرات حبقوقهم الطبيعية

فقررت فرنسا حتويل مستعمراا فيما وراء البحار إىل احتاد النازي، حترير فرنسا نفسها من االحتالل
ستعاملهم معاملة يتساوى فيها  وكأا تسخر من شعوب هذه املستعمرات بادعائها عليهم أا،فرنسي

واقتبست منه املظهر دون اجلوهر وكان ،اجلميع ولكنها كانت حتاول التشبه بالكومنولث الربيطاين
  . 1االستعمار الفرنسي يف ذلك أكثر رجعية ومجودا من االستعمار الربيطاين

بحت تنادي به اغلب مبطلب االستقالل الذي أصديغول نفسه حماصرا  اجلنرال ففي اجلزائر وجد     
وعليه أصبحت اإلمرباطورية الفرنسية يف حاجة إىل تشكيالت احلركة الوطنية منذ احلرب العاملية الثانية،

كانت اجلزائر حمل اهتمام كبري من قبل اإلدارة ما بعد احلرب، مبا يتماشى وأوضاع فرتة إعادة تنظيم
وفقدت الثقة يف الوعود الفرنسية خصوصا ،االفرنسية،بعد أن ضعفت العالقات بني اجلزائريني وفرنس

حتت االحتالل السريع  هيبة فرنسا كقوى ال تقهر بعد سقوطها توتالش،1945 وماي 8بعد جمازر 
ديغول أن يواجه الفراغ السياسي الناتج عن ايار اجلمهورية الثالثة يف جوان  اجلنرال كان على،النازي
عددا من  ظهر،1947ملسائل حىت أنه مع حلول سنة لقد سارعت فرنسا إىل معاجلة هذه ا،1940

يف هذا الظرف بدأت فرنسا تعمل على إعادة ،رض منها إجياد تسوية هلذه املشاكلغاملشاريع كان ال
األمريكية وعلى  اإلدارةوبناء ما خربته احلرب واعتمدت يف ذلك على عالقاا املتميزة مع ،اإلعمار

ة على التوفيق بني سياستها اخلارجية وسياستها جتاه رب ا جموهذا ما جعله،إمكانيات مستعمراا
  .2املستعمرات

عرضت لتحديات جديدة بفعل ،ونتج عن هذه املسألة أن أصبحت املستعمرات الفرنسية  
وتنافس املعسكرين الشيوعي  وتداعيات احلرب الباردة اليت أنظمت إليها فرنسا،املخططات األمريكية

فوذ من دون شك أن هذا الوضع اجلديد سيكون له األثر على واضع حول تقاسم الن،والرأمسايل
 جليلرئيس األمريكي هاري ترومان بشكل ،لقد وضح ديغول سياسة فرنسا جتاه مستعمراا،3اجلزائر
أعلنت بأن العصر الجديد حسب رأي سيسجل حصولها :(...يف هذا الصددكتب يقول حيث  

بأن طرق ذلك االستقالل ستكون متنوعة على االستقالل،مع البيان ) المستعمرات(
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وتدريجية،وعلى الغرب أن يدرك ذلك وأن يرغب فيه،ولكن ال بد أن تجري األمور مع الغرب 
وليس غيره،وإال فإن الشعوب التي مازالت بدائية والدول غير الوطيدة الدعائم سيثير كراهية 

لذي سيستفيد في العالم من األجانب والبؤس والفوضى،وكان من اليسير أن تتنبأ سلفا من ا
وقد قلت لرئيس ترومان أننا مصممون على السير بالدول التي :(... ويضيف قائال،1...)ذلك

تقع تحت سيطرتنا نحو التصرف الذاتي،وقد يمكن اإلسراع في ذلك بالنسبة للبعض،بينما 
عاة يتطلب البعض اآلخر وقتا أطول والحكم في ذلك يعود لفرنسا وحدها،وليس أكثر مد

لألسف من مناقشات الدول الغربية،في هذا المجال ومن سوء الحظ أن هذا هو ما حدث في 
من المساندة التي قدمتها الواليات  يالمشرق العربي،ورحت أشرح أسباب غضب

  .2...)األمريكية،مؤخرا لعملية االحتيال التي قام بها البريطانيون

هلوة اتساعا بني السلطة االستعمارية والشعب ازدادت االفرنسي، أمام هذا التوافق األمريكي  
وأصبحت احلكومة الفرنسية تبحث عن خمرج هلذه ،1945 وماي 8اجلزائري خصوصا بعد جمازر 

 اغري أ،حماولة استعادة ثقة اجلزائريني وهذا من خالل تطبيق سياسة إصالحات جديدة،و األزمة
واالستمرار يف النضال الوطين لقد ،التحدي وجدت نفسها أمام وطنيني جزائريني عازمني على مواصلة

سياسة بناء االحتاد الفرنسي الذي كان يهدف إىل ربط املستعمرات بالوطن ،باشرت احلكومة الفرنسية
حبيث مل يرتك أي جمال لفكرة الفيدرالية أو  يرفض كل جتزئة ألقاليمه،األم فرنسا يف نظام إداري واحد

 علجزائريني ملهو إعالن حق التمثيل الربملاين  السياسة اجلديدةوكانت أول خطوة يف هذه ،االستقالل
كبادرة أوىل من ،1946مث تبعتها اخلطوة الثانية بقرار إنشاء الغرفة االنتخابية يف سنة ،1945سنة اية 

اجلمعية  كان يف واقع األمر خيضع لسيطرة،ا الربملانذنوعها مسحت للجزائريني بالتمثيل احمللي ولكن ه
واليت تقع حتت سيطرة النواب املعمرين حبكم الصالحيات املخولة ،اليت تعد الربملان احلقيقيئرية اجلزا
 وماي 5لقد ركز مشروع الدستور اجلديد الذي مل حيظى بالثقة أثناء التصويب عليه يف ،هلم

1946
تلف ألحزاب والتنظيمات الوطنية يف خملمما أتاح ،1946وكانت هناك حماولة ثانية يف جوان ،3

حيث برز خيارين األول يطالب باحلكم ،الفرصة للتعبري عن رأيها حول املوضوع،املستعمرات الفرنسية
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درايل يف اإلطار الفرنسي وميثله يف اجلزائر تيار فرحات عباس واخليار الثاين يطالب باالستقالل يالف
   .منههوشي وميثله يف اهلند الصينية 

وهران، (واعتبارها أن مقاطعات اجلزائر الثالث ،فرنسية اورغم اعتبار فرنسا أن اجلزائر أرض
جند أن فرنسا رغم ذلك مل حتاول إعطاء اجلزائر نفسها، تكمل مقاطعات فرنسا،)اجلزائر، قسنطينة

بل طبقت عليها من الناحية التشريعية نفس النظام الذي ،نفس احلقوق اليت يتمتع ا الفرنسيون
رغم إصرارها على أن اجلزائر أرض فرنسية  ن حيث التمثيل السياسيم،طبقته يف دول االحتاد الفرنسي
   .1من الناحيتني اإلدارية والسياسية

بوضع وكان أمامها أربعة مشاريع تتعلق ،1947يف شهر أوت  انعقدت اجلمعية الوطنية الفرنسية      
احلزب الشيوعي وكانت هذه املشاريع قد قدمت من طرف احلكومة الفرنسية ومن القانوين، اجلزائر

وقام نواب حركة انتصار احلريات ،2لبيان اجلزائريلواحلزب االشرتاكي وحزب االحتاد الدميقراطي 
الذي كان ينص على منح اجلزائر االستقالل ،الدميقراطية بعرض وجهات نظرهم حول هذا القانون
مل تم مبقرتحات االحتاد احلكومة الفرنسية ،الذايت مع ارتباطها مع فرنسا بعالقات احتادية فيدرالية

وال باقرتاحات حركة االنتصار أثناء املناقشة يف ،لبيان اجلزائري يف الس اجلمهوريلالدميقراطي 
1947أوت  27اجلمعية الوطنية يف 

مواقف املعرب عنها من قبل لومل تعر اإلدارة الفرنسية االستعمارية ل،3
اهتمام فكان أن صادق الربملان على القانون األساسي  أدىن،ارصنواب االحتاد الدميقراطي وحركة االنت

هذا القانون يقضي بإجياد ،والذي تقدمت به احلكومة الفرنسية1947سبتمرب  20اخلاص باجلزائر بتاريخ 
ويشتمل على قسمني قسم جزائري وقسم أورويب لكل ،جملس جزائري يتمتع أساسا بصالحيات مالية

 تفوق األمر الذي يكرس،لجزائر حبق املراقبة على السلكم العام وحيتفظ احلا ،نائبا 60واحد منهما 
  :هي ميةتيب حتتوي ضمنيا على إمكانية تقدااألوروبيني،إال أن هناك أربعة تر 

  .لغاء البلديات املختلطةإ-

 .استغالل الشعائر الدينية اإلسالمية -

 .تدريس اللغة العربية يف مجيع مراحل التعليم -
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 .أة اجلزائريةحق التصويت للمر  -

،ونتيجة لذلك قام نواب االحتاد الدميقراطي 1لكن تطبيقها يبقى مرتبطا مبوافقة ثلثي أعضاء الس    
القانون املقدمة من  مشروع احتجاجا على املصادقة علىمن الس اجلمهوري، بتقدمي استقالتهم

ليس هذا القانون :(...رحصوكان رد فرحات عباس على هذا القانون حني ،طرف احلكومة الفرنسية
إدماجيا،في حين أنه يسعى ألن يكون كذلك،وليس فيه شيء ديمقراطي بالرغم أنه ولد في أسى 
التحرير العظيم،وليس تقدميا حيث يأخذ بيد ما يعطيه باألخرى،وهو قانون بال شخصية وبال 

ستبقى تحت شكل أصالة ميت ال تدب فيه الحياة،وأصالته الوحيدة إذ كانت له أصالة،هي أنه ا
جديد االمتيازات القديمة لكبار مالك األرض،إنه فقط استبدل سلسلة ذهبية بالسلسلة 

  .2...)الحديدية التي تقيدنا فعال

فإن الس الوطين الفرنسي صادق عليه وشرع ،رغم ردود الفعل اليت رافقت طرح هذا القانون  
وبيون مل يرتاحوا لفكرة املساواة النظرية اليت جاء وإذا كان األور ،1948يف تطبيقه ابتداء من شهر أبريل 

واليت تعطي اجلزائر نظريا بعض احلقوق اليت جتعل منهم متساوون مع املعمرين ،ا القانون
فإم من جهة أخرى كانوا يرون فيه فرصة ،مساواة قائمة على تقدمي األقلية على األكثرية،األوروبيني
أمام قوانني فرنسا ومنعها من أن ،وقطع الطريق ب اإلدارة واالقتصادعلى دوالي،الستيالء التاملعظيمة 

  3.حبجة أن اجلزائر أصبحت هلا شخصيتها اخلاصة،تطبق يف اجلزائر

للخروج من األزمة السياسية أو المتصاص ،يأيت بشيء جديدمل  ل عن هذا القانون فإنهيمهما قو      
بل إن القانون جاء جامعا ،نتخابيتني على حد سواءمجموعتني االلغضب النواب اجلزائريني املمثلني ل

ت اليت فرضت على اجلزائر منذ السنوا،وملخصا حملتويات املراسيم والقوانني واألمريات االستعمارية
 نيتفاملتمعن يف هذا القانون يرى أنه يشتمل على مثانية أبواب وساألوىل لالستعمار الفرنسي،

عن اجلماهري ،مون بالنخبة اليت تتمتع حبق املواطنةيس فصل من وأنه يهدف بالدرجة األوىل إىلمادة،
ألجل ذلك فإنه القى ،حالة التبعية الدائمةيف إبقائها  ية،علىالشعبية اليت ترغب سلطات االستعمار 

من أنه مل رغم على الو  على اختالف مشارم السياسية،معارضة مطلقة من مجيع املنتخبني اجلزائريني
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د حاربوه بكل ما ،قفإن ممثلي اموعة االنتخابية األوروبيةي املزري،اجلزائر  الشعب عمن وض،يغري شيئا
  .1رفضوا التصويب عليه ن املوستطنني هم بدورهموعلى غرار النواب الوطنيني فإ،أتوا من قوة

شكل بجزائريني ولو لل،أبواب حقوق اجلنسية الفرنسية،1947فتح قانون اجلزائر لسنة لقد    
اليت ،كسابقيه من القوانني اإلصالحية،ا على ورقرب ح قانونهذا اللكنه على أرض الواقع ظل ،انتقائي

وإصالحات االحتاد الفرنسي  1944مارس  7مثل مرسوم ،اجلزائريني متصاص غضباختذا فرنسا ال
1946لسنة 

2. 

ر حىت غاب أم على أسلوب املماطلة والتقاعس،اعتمدت اإلدارة االستعمارية يف اجلزائر  
 هالذي كان يعيش،والنتيجة مل يطرأ أي تغيري على حياة البؤس والتدهور االجتماعي،القانون تدرجييا

1954فاتح نوفمرب  اجلزائريون إىل غاية اندالع ثورة
وهذا ما جعل ديغول يكتب عن سلبيات ،3
يف  الفرنسيةود يف السياسة مجعنه من  روما أجن،السلطات االستعمارية يف عدم تطبيقها هلذا القانون

،رسمت باسم فرنسا أثناء مؤتمر 1944أنه منذ يناير عام :(....يقول حيث ذكر يف مذكراتهاجلزائر،
،إذ منحت حق 1945برازافيل االتجاه الالزم حول مستقبل المستعمرات واتبعت خطة سنة 

م إن المسألة الجزائرية هي التي أربكت النظا:(...ويضيف قائال)....التصويب في الجزائر
الفرنسي بأقصى شكل ممكن،حيث ظلت الحكومات المتعاقبة في باريس تتبع أسلوب 

،فيما تعلق بالقانون 1947المراوغة إلى غاية اندالع الثورة،بالرغم ما أقره النظام الفرنسي عام 
األساسي للجزائر، الذي أحدثت بموجبه جمعية وطنية تنتخب باالقتراع العام،وتملك صالحية 

الميزانية ومناقشة القضايا التي يتوالها الحاكم العام،لقد كان ذلك خطوة هامة التصويت على 
في الطريق السوي،لو توخوا إنجاز خطوات أخرى،التجهت الجزائر بشكل سلمي نحو تسلم 

الجمهورية  عم ية تتحد تدريجياسكانها األصليين،دفة شؤون البالد ونشوء دولة جزائر 
كل ممثلي الشعب اجلزائريني  معارضة من األوروبيني ومن لقي إن هذا القانون .4...)الفرنسية

إدخاله حيز التطبيق ولكنه ،"إيف شاتينو"لقد حاول احلاكم العام االشرتاكي ،املعتدلني والراديكاليني
  لفه االشرتاكي خأما ،حتت ضغط األوروبيني الذين طلبوا بذلك،مل يلبث أن عزل من منصبه
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د استهدف احلركة الوطنية مستعمال كل ما لديه من وسائل قانونية فق،"مارسيل إدمون نايجالن"
احلركة األكثر جذرية ،ذلك من حيث ال يدري لكنه عزز لتحطيمها والقضاء عليها،1وغري قانونية

وظل هذا ،بالتزوير االنتخايباملعاصر  وبقى امسه مرتبطا يف تاريخ اجلزائرداخل التيار االستقاليل،
أن فقد زعماء احلركة الوطنية  ،ومن نتائج هذه الوضعيةق طيلة سبع سنواتالقانون حربا على ور 

لتصدي أخرى،ل البحث عن وسائل ثورية أو يفومن جهة أخرى بد هذا من جهة ممصداقيته
  .2ومواجهة االستعمار الفرنسي

 طرف من لتعامل مع أيلمستعدين  االذين مل يكونو  )املعمرين(لقد استطاع غالة الكولون        
وزيادة ،قد متكنوا من التغلغل بسهولة يف أوساط األغلبية احلاكمة يف فرنسا،لأطراف احلركة الوطنية

ممثلني يف حكومة  وافإم استطاعوا أن يكون،على جتذيرهم يف تلك األوساط لفكرة اجلزائر فرنسية
روين " (René Mayer)بواسطة واحد منهم وهو نائب قسنطينة ،(Robert Schuman)روبارشومان 

 Marcel) مارسيل إدمون نيجالن بالسيد (Yves chatagneau)الذي أدت ضغوطاته إىل استبدال ،"ماير

edmon Nagelen)كان هذا األخري اشرتاكيا ،1948فيفري  11على اجلزائر ابتداء من يوم  اعام ،حاكما
اية لإلجنازات ،جلزائريرى يف استقالل ا لكنه بالنسبة للجزائر كان ميينا متطرفا،يف مذهبه السياسي

درسة التزوير األوىل ملسس األفإنه شرع يف وضع ،حىت ال حتدث هذه الكارثة حسبهو  الفرنسية
  .3والتزييف االنتخايب

وراحت  عقب احلرب العاملية الثانية،مامها إىل املخططات األمريكيةضاستغلت فرنسا فرصة ان  
هذا من جهة ومن ،الطريق أمام األطماع اخلارجيةوهذا لقطع ،تلوح مبشاريع إصالحية يف مستعمراا

راحت تشرك مستعمراا يف هذه ،جهة أخرى يف نفس الوقت فإن السلطات االستعمارية
لذا ،من االستفادة من خريات املستعمرات الفرنسية،حىت يتسىن لدول الغربية هي األخرى،املخططات
وعلى دستور االحتاد ،الفرنسية الرابعة راضية على اجلمهوريةإدارة الرئيس هاري ترومان،أصبحت 

 لويف أوربا بشك،يف نظرها من شأا املسامهة يف إرساء السلم يف فرنسا،الفرنسي كخطوة إجيابية
فمن هذه ،اليت تزخر ا اجلزائر،فاالقتصاد الفرنسي قد ارتبط ارتباطا وثيقا باملوارد االقتصادية،4عام

مصنوعات مث تعود إىل إىل ول حتلكي ،تم إرساهلا إىل فرنسااألخرية كانت تستخرج املواد اخلام وي
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أو إقامة نظام اقتصادي  ومل يكن من السهل على فرنسا تغيري هذا الوضع علتوز ،اجلزائر مرة أخرى
وجدت ألطلسي،ر اجلزائر وقيام الصناعة فيها،ومع انضمام فرنسا إىل احللف اييساعد على تطو ،آخر

من حيث أن ،وأفاد هذا فرنسا من ناحية أخرى،ت اجلزائر جزءا منهها ستزداد إذ ما كانسبأن مكا
  .1فرنسية ضأعادت اعرتافها باجلزائر كأر ،قد احللف األطلسي يفالدول األخرى 

إن سعي فرنسا إىل التمسك واالحتفاظ باجلزائر،كان من أجل تسخريها خلدمة أغراضها      
ومن مثا استغالل اإلمكانيات ،ف األطلسيوخدمة أغراض الدول األعضاء يف احلل،االستعمارية

هذا ما جعل فرنسا تسعى إىل إعطاء اجلزائر ،الطبيعية والبشرية ووضعها حتت تصرف الدول الغربية
حماولة بذلك عزل احلركة الوطنية ،بني االحتاد الفرنسي وبني اعتبارها أرضا فرنسية ما نظاما جيمع

وبينها وبني احلركة التحررية العربية يف املشرق ،)ونس واملغربت(اجلزائرية عن نظريا يف املغرب العريب 
الذي حاولت فرنسا التمويه ،1947فنتج عن هذا الوضع املعقد الذي أفرزه دستور اجلزائر  لعام ،العريب
ذا الوضع ملواصلة بسط سيادا ه لها واستغالتب احلركة الوطنية  وتفتير وض،الشعب اجلزائري ىبه عل

  . 2ائيا على اجلزائر
الذي عرفته السياسة الفرنسية ،اسيسيفقون على أن االنسداد المتالرمسيون الفرنسيون  أصبح  

ثورة الفاتح نوفمرب  تفجريكان أحد األسباب اليت أدت إىل ،)1954-1945(يف اجلزائر خالل الفرتة 
ل عام خال (L’éclaire de l’est)فرانس يف جريدة  سويف هذا اإلطار كتب بيار منداي،1954
،هو سبب المأساة  التي تعيشها 1947إن عدم تطبيق قانون الجزائر لعام :(...يقول1956

بأننا أعطينا وعودا وفتحا مجال العنف الخطأ أصبح جسيما، :(...قائالوأضاف ...)الجزائر
،لم نطبق قانون الجزائر،لقد قمنا بتحطيم ثقة الجزائريين،في تلك 1947خصوصا بعد عام 

فيلة بالتطور واإلنجازات،والنتيجة كما هو معروف تشقق األحزاب وانتخابات مزورة الوسيلة الك
عبد وعليه ميكن تأكيد االستنتاج الذي وصل إليه ااهد ،3...)وفقدان األمل وانتفاضات وقمع

أنه يمكن القول أن فرنسا االستعمارية،منذ مؤتمر برازافيل :(...لو قي كتب  حني،الرحمن كيوان
،قد استعدت في  1945ؤتمر سان فرانسيسكو المتعلق بميثاق األمم المتحدة عام وبعد م1944
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سرية تامة لتحضير عملية من أجل عرقلة تطبيق ميثاق األمم المتحدة في الجزائر بكل 
    .1...)الوسائل

السياسي اجلزائري  على يئة الوضع،1945مايو  8بعد جمازر  مل النظام االستعماري الفرنسيع     
وجدت اإلدارة الفرنسية  واحتواء غضب الوطنيني اجلزائريني،لذلك وإجياد جو من الثقة جديد من

،تنفيذا هلذا املخطط الوطنيني وامتصاص غضبهم ،الستمالةنفسها مضطرة إىل تلطيف األجواء
 من خالل دعوم إىل املشاركة يف،فتح باب الرتشح للربملان الفرنسي أمام اجلزائرينيب اجلديد،قامت

أي بعد مخسة -1945أكتوبر  21الذي تقرر أن جتري انتخاباته يوم انتخابات الس التأسيسي األول،
  .2ويتوىل هذا الس وضع الدستور األول املؤسس للجمهورية الرابعة،1945مايو  8أشهر من جمازر 

عي اجلزائري سوى احلزب الشيو جلزائرية،خالل هذه الفرتة مل يكن ينشط يف الساحة السياسية ا    
يف حني أن رئيس حركة ت رئاسة زعيمها الدكتور بن جلول،واحتادية املنتجني املسلمني اجلزائريني حت

شعب اجلزائري السيد مصايل السيد فرحات عباس وكذا زعيم حزب الية،أحباب البيان واحلر 
 ا كلهم رهن االعتقالكانو ،ورئيس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني الشيخ البشري اإلبراهيمياحلاج،

مقاطعة  سريةالشعب اجلزائري الناشطني يف ال طالبت حركة أحباب البيان واحلرية وحزب،3السياسي
الشعب  فكانت استجابة 1945مايو  8بسبب الظروف الصعبة الناجتة عن جمازر ،هذه االنتخابات

نتخابات مشاركة ضئيلة مل حيث كانت املشاركة يف هذه االة استجابة واسعاجلزائري لنداء املقاطعة،
  .4مسجل يف القوائم االنتخابية 1350000من مجلة  705000جتاوز 

مارس  16فور تنصيبه أصدر قرار العفو القائم يف بات الس التأسيسي األول أنه من نتائج انتخا 
مبقتضى هذا القرار أطلق سراح زعماء ،و الذي نص على إطالق مجيع املساجني السياسيني،1946
جلزائر أن ومن إجراءات تلطيف الساحة السياسية يف اية املعتقلني يف السجون الفرنسية،ركة الوطناحل

الذين ثبت تورطهم يف عملية القمع عاد جمموعة من املوظفني الساميني،بإبقامت السلطات الفرنسية،
ما مسح لزعماء هذا ،1945يف شهر مايو  السلميةالوحشي املرتكب يف حق اجلزائريني أثناء املظاهرات 

رجوع من جديد إىل مباشرة العمل السياسي، فكيف ستتعامل احلركة الوطنية اجلزائرية لل ة الوطنيةكر احل
   .مع هذا الواقع اجلديد؟

                                                 
1   -         -Abderrahmane Kowane, aux sources immédiates du 1er Novembre 1954, édition, Dahlab, 1996-p17.  
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P235.  
4   -                 -  André Noushi, la naissance du nationalisme Algérien (1914-1945), ed, minuit, paris ,1962, P143.  



  :في تدويل القضية الجزائرية ومواجهة اإلستراتيجية األمريكية جهود الحركة الوطنية - 4 
لتعريف يف اأمهية العمل الدبلوماسي ،خاص حركة انتصار احلريات الدميقراطية بشكل أدركت

وجاء هذا الوعي بعد تطور الوضع الدويل وتغيري موازين ،وشرح املسألة اجلزائرية لرأي العام العاملي
حيث ان الراضخة حتت السيطرة األجنبية،وعلى اخلصوص يف البلدلقوى عقب احلرب العاملية الثانية،ا

 نتيجة مما أدى إىلالبلدان،يف معظم هذه ،لتحرر الوطينميكن مالحظة بداية منو وتطور حركات ا
مثل ما حصل يف سوريا حسب ظرف كل بلد، الوطين اهلاستقال على كثري من هذه البلدان  صولح
ربا حتررية ضد االستعمار وكانت الفيتنام ختوض ح،البنان واهلند وباكستان وأند ونسيو 

الشعوب اليت تريد  قتدي بهتمنوذج ،رة الفيتناميةوحققت عليه انتصارات باهرة وأصبحت الثو الفرنسي،
اليت ارتكب االستعمار الفرنسي ،1947غشقر عام دوهكذا حتركت شعوب ماالستقالل والتحرر،

  . قتيل7000ضدها جرمية بشعة راح ضحيتها حوايل 
د للحماية ت على وضع حموصم،وحتركت أيضا احلركة الوطنية يف املغرب األقصى

 وكان رد1947يف الدار البيضاء شهر أبريل الشعب املغريب يف مظاهراته سلمية،الفرنسية،حيث خرج 
الك املئات من هوكانت النتيجة ،للشعب املغريب دواالضطها يةالقمع فرنسا من خالل اإلجراءات

فقد حتول الفرنسية، تونس وقع نفس األمر فقد رفض الشعب التونسي اإلصالحات املغاربة ويف
هذا األخري مل يتمالك نفسه هرات سلمية ضد االستعمار الفرنسي،إىل مظااب مدينة صفاقس ر إض

 مام هذه املستجدات بدأت احلركة الوطنية،أ1وراح يطلق النار على املتظاهرين فقتل وجرح املئات منهم
 ذكمال  يهاحيث برزت احلاجة إل،1946تفكر يف اللجوء إىل منظمة األمم املتحدة منذ سنة اجلزائرية،
بفعل تداعيات ،الشعب اجلزائري أمام حتجر السياسة الفرنسية لدى انتشار حالة اليأس بعد،أخري
 أيضا ذلك،وعالقة بني اجلزائريني والسلطة الفرنسيةاهلوة اليت زادت من تعميق  1945 وماي 8جمازر 

  2إفريقيا لومشا يف العامل وحتديدا يف اهلند الصينية،بظهور احلركات املطالبة باالستقالل
ذكر أثناء مؤمتر اإلطارات يف شهر أكتوبر  ،حيثتدويل املسألة اجلزائرية ضرورةمصايل احلاج على  نبه

نصحه باإلسراع يف التعريف باملشكل اجلزائري وقال  ام باشا األمني العام للجامعة العربيةعز أن ،1946
ثنائي مع فرنسا من الحوار ال،عرفوا بها إذا أردتم أن تخرجواإن مشكلتكم غير معروفة،(....:له
  .3)....دعوا الرأي العام العالمي يقف إلى جانبكمدويلها،وت
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بتوجيه ،1948قام خالل شهر ديسمرب ،عمال ذه التوجيهات نالحظ أن السيد مصايل احلاج
وطالب بتطبيق مبدأ حق الشعوب يف تقرير مصريها، ح فيه عدم تطبيقفضنداء إىل األمم املتحدة ي
عندما أقحمت فرنسا اجلزائر يف معاهدة حلف و ،1ليه يف ميثاق األمم املتحدةهذا املبدأ املنصوص ع

وحررت مذكرة انتصار احلريات الدميقراطية،دون استشارة اجلزائريني احتجت حركة ،الشمال األطلسي
لذي مل يستشر اإىل هذا اإلجراء التعسفي الفرنسي،لفت انتباهها ،لهامة وجهتها إىل األمم املتحدة

لكي ،اثاالنتصار سعيا حثي حركة سعت،2ومل يؤخذ برأيه ومل يراعي حىت شعورهاجلزائري، فيه الشعب
وألجل ذلك عملت على املشاركة يف كل التظاهرات تدويل املسألة اجلزائرية،تصل إىل أقصى مدى يف 

ر يف املؤمت،1948لذا جند احلركة تشارك يف شهر جويلية سنة كانت تم باملسائل االستعمارية،اليت  
هذا األخري توج أشغاله ببيان ختامي قدم هليئة األمم المربيالية لشعوب إفريقيا وآسيا،املعادي ل
املطلب الذي كانت تطالب به  كامل السيادة وهو،لصاحل الس التأسيسي اجلزائري،املتحدة
1946منذ تأسيسها سنة حركة،

3.  
،فرصة حضورها يف احلريات الدميقراطية عن أي انتماء لشيوعية مل تضيع حركة االنتصار اوبعيد     

وهنا ميكنا أن ،1949خالل شهر أبريل عام نظم حتت إشراف األحزاب الشيوعية، الذيمؤمتر السالم،
حركة انتصار احلريات وية حتت ضاليت كانت منسجل أيضا نشاط التنظيمات والفروع،ن

على املستوى اخلارجي ونذكر هنا  وكان هلا نشاط كثيفالدميقراطية،وتعمل لصاحل القضية اجلزائرية،
ومشاركتها يف عدة  ، SMAية وكذلك الكشافة اإلسالمية اجلزائرية ناملنظمات الطالبية والشبا

ودبست بمث يف ،1947سنة  )Prague(تظاهرات نذكر منها املهرجان الدويل للشبيبة يف براغ
)Budapest ( 4م الوطين اجلزائريأين عرضوا موقف حركة االنتصار ورفعوا العل،1949سنة.  

فإن حركة وط األساسية لقيام الكفاح املسلح،عد تأسيس املنظمة اخلاصة ولتوفري الشر ب 
حث ناقشت التقرير مبنطقة زدين، 1948عقدت مؤمتر يف شهر ديسمرب قراطية،انتصار احلريات الدمي
على ضرورة  الذي حاول تنبيه اجلميعنظمة اخلاصة السيد حسني آيت امحد،الذي قدمه عضو امل

وكان هذا التقرير مبثابة املرشد الذي حدد احملاور ،استغالل الوضع الدويل لصاحل املسألة اجلزائرية
                                                 

الوطنية وثورة أول  والبحث يف احلركة سلسلة ندوات املركز الوطين للدراسات) 1962-1830(وحدة البحوث والتوثيق، تطور الدبلوماسية اجلزائرية  - 1
  .83ص، 1998، اجلزائر 1954نوفمرب 

وعزيز،السياسة االستعمارية من خالل مطبوعات أنظر نص مذكرة حزب الشعب اجلزائري االحتجاجية إىل  أعضاء هيئة األمم املتحدة يف حيي ب - 2
  .288- 277ص،1995ديوان املطبوعات اجلامعية، ،)1954-1830(حزب الشعب اجلزائري 

3 -                                                                                           . 819Kaddache (M),Histoire…,op.cit,p-  
4   -                                                                                         Kaddache (M),Histoire…,op.cit,p820.  



وسطر إسرتاجتية احلركة مع حتديد التحالفات القادرة على إجناح كربى للسياسة الداخلية واخلارجية،ال
 . 1اسينيوقد سعى ضمن النشاط اخلارجي إىل حتقيق هدفني أس،الكفاح املسلح

  .حتقيق وحدة الكفاح على املستوى املغاريب -1
 .هاواستمرار  لتفجري الثورةجلب املساندة السياسية واملادية واملعنوية الضرورية  -2
ركة من أجل إخراج احل،ادة من التضامن العريبفاقتنع يف األخري املؤمترون على ضرورة االستو      

يقول حسني آيت ،2العريب احلليف املوضوع واألمثل للجزائر ملاباعتبار العالوطنية اجلزائرية من العزلة،
أنه تنفيذ لتوصيات هذا المؤتمر،قامت حركة االنتصار بإيفاد محمد  (..:امحد يف مذكرات حمارب

،ليبحث إمكانية تزويد 1949األمين دباغين ممثال عنها إلى مصر خالل شهري سبتمبر وأكتوبر 
فة مدى إمكانية الدول العربية والجامعة العربية تقديم المنظمة الخاصة باألسلحة،وكذا معر 

حركة انتصار زعيم  نذكر زيارةلنفس املهمة تقريبا و ،3...)المساندة عند تفجير الثورة في الجزائر
حيث قام جبولة إىل البلدان ،1951خالل شهر سبتمرب  إىل املشرق العريباحلريات الدميقراطية،

حيث ،1954حوى هذه الزيارة يف مقابلة مع جريدة اجلزائر احلرة عامحتدث مصايل احلاج عن ف،العربية
قتي  قمت بزيارة القاهرة وهنا خصصت و ية فريضة الحج في البقاع المقدسة،بعد تأد:(...قال

ممثلي البلدان قادة الجامعة العربية أو للبجميع مظاهره سواء كله لتعريف بالمشكل الجزائري،
يقة للشعب الجزائري الخصوص على توضيح الطموحات العموحرصت على العربية اإلسالمية،
خاصة على  ألححتوشرحت لمحدثي العديدين جميع أوجه المسألة و في االستقالل،

  .4...)نتظرها منهمن المساعدة المعنوية التي
وهذا لتزامن تواجده ا مع ح له إمكانية إمتام مهمته يف مصر، تتملغري أنه يبدو أن مصايل احلاج 

و العودة إىل  لذا رأى من الضروري قطع رحلته املشرقية،نعقاد دورة األمم املتحدة يف باريسقرب ا
على ة،اجلزائري سألةعلى هامش أشغال دورة األمم املتحدة عرض مصايل احلاج املباريس،حيث 

العه مندويب الدول العربية واإلسالمية وكان هذا النشاط موجه إىل الرأي العام العريب واإلسالمي إلط
  .5ما جيري يف اجلزائرمبوضوعه على 
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 4املنعقدة أيام ركة انتصار احلريات الدميقراطية،جاءت قرارات املؤمتر الثاين حل سياقنفس ال يفو      
حيث ركز املؤمتر على أمهية النشاط السياسي الدويل للحركة باجلزائر العاصمة، 1953أفريل  6و
 متثل حسب رؤية احلركة  أصبحت اليتق الكتلة العربية األسيوية،يف نطاوهنا أبرز أمهية العمل عيله،وتف

إفريقيا،ومساندا للقضية اجلزائرية  سائل مشالمبوهذا نظرا الهتمامها أبرز ظاهرة على املستوى الدويل،
بشكل خاص ،ونتيجة لذلك فان حركة االنتصار قد تيقنت بان الكتلة العربية  واألسيوية،أصبحت 

  : لذا جاءت قرارات املؤمتر املتعلقة باجلانب الدبلوماسي كالتايل،1لجزائرأهم سند خارجي ل
    .اهتمام احلركة بتتبع تطور الوضع الدويل وتوظيفه لصاحل املسألة اجلزائرية -1
 .الكفيلة بإعانتها على نشاطها اخلارجيحلركة باملوارد البشرية واملادية،تزويد ا -2
 .رين املتنافسنيقاء على احلياد املتيقظ إزاء املعسكبال -3
منذ اية احلرب العاملية وبناءا على هذه القرارات فان احلركة ركزت اهتمامها جتاه املشرق العريب     

   :مهمتني أساسيتني،وهذا لتحقيق 1951الثانية وإىل غاية 
                                  تشويه      وحقيقة الوضع والتصدي لكل أوجه اللتعريف بطبيعة الصراع يف اجلزائر،ا -أوهلما      

ومن النضال الوطين العريب، أي من فرنسا إىل املشرق،االتنسيق املغاريب مكانا وأهداف نقل - وثانيهما
انتقلت  1951ول سنة لفإنه حبواالعتماد على املساعدة العربية، ملسلحح ا كفاملطليب إىل الدعوة على ال

فبعد أن  ،معتربة إياه حليفا موضوعيا،ملها مع املشرق العريبحركة األنصار إىل رؤية جديدة يف تعا
أصبحت مصر ،خارج الرقعة العربيةاملنفى هلا يف حالة الضرورة ختتار  يف احلركة كانت العناصر القيادية

 إىل وهكذا فقد حل حممد خيضر،للعناصر القيادية املطاردة من طرف السلطات الفرنسية جأمل
بعد ليلتحق ما أمحد بن بلة،ويف نفس السنة التحق به حسني آيت امحد ،1951 جوان  5القاهرة يوم 

حنو  توجيه السالحو  املسائل العسكرية لتكوين الفدائيني هذا األخري توىلقد فراره من سجن البليدة و 
يف حني توىل أيت أمحد مهمة الناطق الرمسي باسم حركة انتصار احلريات يف الندوات املعادية  اجلزائر،

  .2الستعمارل
 كسببدأت هذه اموعة تتحرك من اجل حتضري الظروف املواتية لإلعالن عن تفجري الثورة و   

حيث رع اجلزائر مبكتب املغرب العريب،رئيس فييد العريب هلا،ويف هذا االجتاه حترك حممد حيضر،التأ
ر حريات الدميقراطية أشار فيها باسم حركة انتصالجامعة العربية،بعث مبذكرة إن اللجنة السياسية ل
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جيري فيها،  اوم حيول دون النظر يف مسألة اجلزائربأن الوضع يف املغرب وتونس ال جيب أن اليت ميثلها،
 يهدف إىل تدويل املسألة اجلزائرية وتسجيلها يفعريب وأسيوي، فاجلزائريون يطالبون بنشاط سياسي
  .1تني املغربية والتونسيةضيخاصة بعد أن مت عرض القجدول أعمال هيئة األمم املتحدة،

اليت ستحتضن الثورة اجلزائرية يف اخلارج واليت اجلهود يف حتضري القواعد اخللفية،سامهت هذه 
عل أن كل الظروف اخلارجية كانت يف لو ،ستكون السند املعنوي واملادي هلا حىت تصل إىل مبتغاها

د ظهور الضباط األحرار يف مصر عام خصوصا بعى إشعال فتيل الثورة يف اجلزائر،صاحل العازمني عل
هذا ما جعل نشطاء غرب األقصى يف نفس السنة تقريبا،وانطالق االنتفاضة يف تونس وامل،1952

مع تكوين و هذا اهلدف،إلشعال الثورة وكانت اخلطوة األوىل حن،الزمن يتسابقون مع املنظمة اخلاصة 
نها جبهة التحرير الوطين اليت ستفجر الثورة تنبثق عساليت ،)CRUA(اللجنة الثورية للوحدة والعمل 
  .1962إىل غاية حتقيق االستقالل عام ها وتقود 1954التحريرية يف الفاتح من نوفمرب 

  
  

يف الداخل ،1945بعد سنة  مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني فقد اتسع هو األخرنشاط أما     
يوضح السمعة ،1962إىل غاية  1952خلارج من سنة واخلارج ولعل بقاء الشيخ البشري اإلبراهيمي يف ا

ويتجلى ذلك يف املساعدات ية يف األوساط العربية اإلسالمية،العالية اليت أصبحت تتمتع ا اجلمع
وعليه فإن نشاط اجلمعية ،2إلبراهيمي وزمالئهلتقدمها البلدان املضيفة  كانت  املادية  واملعنوية اليت

وكانت خطتها يف ذلك ملي،باملسألة اجلزائرية وتدويلها،الرأي العام العاكان يهدف إىل تنوير  اخلارجي
وجه  ىعل ويف اجتاه العامل الغريب بشكل عام وفرنسا،واإلسالمي مد باخلصوص على العامل العريبتتع

هذا اإلطار انتقل الشيخ البشري اإلبراهيمي إىل باريس يف مستهل شهر ديسمرب  ففيالتحديد،
 ،املشاركة يفتصال بالوفود العربية واإلسالميةوهذا باالقادة التشكيالت الوطنية  لمشاركة مع،ل1951

بالغ األمهية  كان لوجود رئيس اجلمعية يف باريس،أثرد  قو ،املنعقدة يف باريس أشغال هيئة األمم املتحدة
 يف املساعي حثيث وكان لوفد اجلمعية نشاط،كثري من الشخصيات العربية واإلسالميةيس  يف حتس
غري أن ،1951ديسمرب  8إىل إقامة حفل كبري احتفاء بالوفود العربية اإلسالمية يف يوم  ،الرامية

   .3السلطات الفرنسية قررت منع هذا االحتفال
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فإن نشاط ية العلماء املسلمني اجلزائريني،باملقارنة مع حركة انتصار احلريات الدميقراطية ومجع   
صرا على نشاطات زعيمه فرحات كان حمدودا ومقت،ن الجزائريالخارجي االتحاد الديمقراطي للبيا

وهنا جيدر بنا التذكري بلقاءاته تدويل املسألة اجلزائرية، هلادفة إىلاالعديد من املبادرات ب قامالذي عباس،
،واليت تطرقنا إليها يف الفصول السابقة،وهي تلك مع ممثل الرئيس األمريكي السيد روبروت مرييف

الذي قدمه إىل احللفاء وكانت هذه أول ه على صياغة بيان الشعب اجلزائري، شجعتاليت االتصاالت
وواصل فرحات عباس من تكثيف لقاءاته مع املمثلني الدبلوماسيني وة حنو تدويل املسألة اجلزائرية،خط

ة الفرنسي بشكل الذي جعل احلكومة العامة،للواليات املتحدة األمريكية املعتمدين باجلزائر العاصمة
ممثلي السفارة مع املشبوهة اليت أصبح يقوم ا فرحات عباس  تصاالتن هذه االجتستهباجلزائر،

هو اآلخر تأيده للقضية حتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري،دى االبهذا وقد أ،1األمريكية باجلزائر
العلماء مببادرة من مجعية  1948اليت ظهرت يف جوان ينية وكان عضوا يف جلنة املساندة،الفلسط

مع ،1948وشارك االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري يف جويلية ة االنتصار،املسلمني اجلزائريني مع حرك
حركة االنتصار يف املؤمتر املعادي لإلمربيالية لشعوب آسيا وإفريقيا،ويف مؤمتر االحتاد املنعقد يف شهر 

إىل التنديد بالنظام رية والسلم واحلضارة و إىل حفظ احل،هيئة األمم املتحدة االحتاد دعا 1949سبتمرب 
بإعانة الشعوب ،من الواليات املتحدة األمريكية 1950وطالب فرحات عباس خالل سنة االستعماري،

من أجل  وذكر بااللتزامات املوقعة من طرف األمم املتحدة،املضطهدة يف القضاء على االستعمار
والقمع املسلط على شعوب املغرب ،رب الفيتناميةدي احتجاجه على احلبوأحترير الشعوب املستعمرة،

  .2الشعوب املستعمرة اطالب وقضايوجتاهل األمم املتحدة مل،العريب وإفريقيا
لتدويل من املغرب العريب  مع إخوامشرتكة م هودج ويضاف إىل هذا أن اجلزائريني كانت هلم     

الل تكثيف اتصاالم والتشاور فيما إىل فرتة احلرب العاملية الثانية من خ،وهي تعود قضيتهم
ومن أجل حتقيق ذلك فإم تكتلوا يف لتوحيد نضاهلم السياسي،دف إجياد صيغة مشرتكة ،بينهم

حتت رئاسة شيخ األزهر ،بالقاهرة 1944فيفري 18ت يف ساليت تأس،جبهة الدفاع عن إفريقيا الشمالية
تحقيق االستقالل التام لبالد كانت تطالب بو وكاتبه الشيخ الفضيل الورثالين، حممد األخضر حسني

  .3املغرب العريب
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قادة احلركة الوطنية  جعلت،إن األحداث اليت شهدها املغرب العريب بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية   
مايو  8بالطرق القدمية خاصة بعد جمازر ،يقتنعون بعدم جدوى مسايرة االستعمار الفرنسييف املنطقة،

جوان  30والقمع الذي شهدته قرييت زمردين وبين حسان يف تونس يف زائر،يف اجل 1945
1945واحلوادث اليت عرفتها مدينة مكناس ،1946

1.  
يف ضرورة التنسيق والعمل فيما بني احلركات اريخ أصبح املغاربة يفكرون جبدية،منذ هذا الت      

هو تأييد ل اليت ساعدت على ذلك،ومن العوام قضية املغرب العريبلتدويل  وهذاالوطنية الثالث،
حكومة النحاس باشا اليت قامت يف شهر أبريل  ذ فرتةمنصرية لقضايا املغرب العريب،احلكومة امل

تقدمت بطلب رمسي ملنح ،حيث مبسألة اجلنرال ديغول حول حقوق الشعب اجلزائري،1945
الواليات (ومات التالية ثلي احلكمموقد قدم هذا الطلب إىل للجزائر وتونس واملغرب،االستقالل 

أما العامل األكثر وهذا لضغط على احلكومة الفرنسية،) روسياريطانيا، بلجيكا،باملتحدة األمريكية،
مناسبا لنشاط  اليت وفرت مقرا،1945هو ظهور اجلامعة العربية عام عول عليه املغاربة كثريا،أمهية والذي 

  .رتكة من أجل التحرر الوطينبالقاهرة لتنسيق جهودهم املشالوطنيني املغاربة،
وبعد االستماع إىل أمينها العام ،1945ففي اجتماع جملس اجلامعة العربية خالل شهر ديسمرب        
باختاذ التدابري على تعهد األمانة العامة للجامعة،أصدر جملس اجلامعة قرارا نص عزام باشا،يد سال

واالضطهاد املسلط على شعوب املغرب التعسف  فيفالالزمة للقيام مبساعي سياسية ألجل خت
أصدرت العديد من  حيثواصلت اجلامعة العربية اهتمامها بالكفاح العريب يف املغرب العريب،،2العريب

مشاكله يف دراسة و ،"السياسية والقانونية لبحث شؤون املغرب العريب ةاللجن" هاليشكتومنها القرارات،
يف يد الوطنيني املغاربة يف شرح قضاياهم على  وقد كانت هذه الدراسات وسيلة،شىت اجلوانب
  .3املستوى الدويل

ام باشا عز فأثناء زيارة ،لقد أيدت اجلامعة العربية بدون حتفظ قضايا شعوب املغرب العريب
ها نطالب ومن أجلشعوب مشال إفريقيا هي شعوب عربية،أعلن أن ،1946لباريس خالل شهر أكتوبر 
 التحضري يف اجلامعة العربية قد سامهت،ل4واحلق يف حتقيق املصري احلريةما تطالب به كل الشعوب،
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، حتت 1947فيفري عام  21 إىل غاية 15ودامت أشغاله من اد مؤمتر املغرب العريب بالقاهرة،نعقال
إىل كبري من الشخصيات العربية واإلسالمية،  حبضور عددشا األمني العام جلامعة العربية،و رئاسة عزام با
كلمة االفتتاح ،األمني العام للجامعة العربية  ىألق ،ويف املؤمترحلركات الوطنية املغاربيةجانب ممثلي ا

تأييد  علن بصراحة عنوأنري االستعمار الفرنسي حتت ده املغرب العريب،اليت أشار فيها إىل ما يكاب
  .1بغية حتريره من االستعمار،ودعم اجلامعة العربية لقضية املغرب العريب

يف املغرب ،تدويل مسألة االستعمار الفرنسي واالسباينمبسألة  ةخاص عناية ملؤمترا وىلقد أل 
القرارات   من و ،2العريب وجاء ذا اخلصوص ضرورة عرض قضية املغرب العريب على اهليئات الدولية

تنسيق ،ومن بني أهدافه،تأسيس مكتب املغرب العريب بالقاهرة إعالنه عن هو،اليت خرج ا املؤمتر
  .يف املغرب العريب الوطين لت النضاطأنش

اليت أسندت تأسيس جلنة حترير املغرب العريب،استطاع املكتب من  1948ويف شهر جانفي 
لقد عمل مكتب املغرب العريب منذ تأسيسه على زعيم الريفي عبد الكرمي اخلطايب،رئاستها إىل ال

د  املنتشرة يف العديد من الدول عدفوجه هو وفروعه ملغرب العريب على األمم املتحدة،قضية اعرض 
واىل الواليات املتحدة األمريكية باعتبارها زعيمة املعسكر  ربقيات إىل هيئة األمم املتحدةال كبري،من

ذكرة لألمني العام لألمم ماملكتب، أرسل 1948نوفمرب  2بتاريخ الغريب الذي تنتمي إليه فرنسا،ف
وضمن نفس التوجه وجه أعضاء املكتب وجلنة غرب العريب،ياسة الفرنسية يف املأدان فيها الساملتحدة،

 اجلزائريني يف على حماكمة املعتقلني السياسيني،مذكرة احتجاج إىل األمم املتحدة،حترير املغرب العريب
سي برقية يمطالبني بإطالق سراح هؤالء املساجني ووجه الرو ،)مجاعة املنظمة اخلاصة(سجن البليدة 

 منطقة يف املتدهور أطلعه فيها على الوضع ،1951املنعقدة بباريس سنة ،املتحدةلألمم  هيئةإىل رئيس 
  .3ة من قمع استعماري رهيبطقوما يتعرض إليه الشعب يف املن،املغرب العريب

باسم زمالئه يف القاهرة إىل الواليات املتحدة ،ةقيبتوجه احلبيب بور  1946منذ شهر ديسمرب 
ولعل ، 1947ليعود منها إىل القاهرة يف شهر مارس املغرب العريب،عريف بقضية تونس و للت،األمريكية

ف لك  قيبةوكان بور ع مكتب املغرب العرب يف نيويورك،هذه الزيارة هي اليت مهدت الطريق لفتح فر 
الواليات لتمثيل حزب الدستور اجلديد التونسي وحزب الشعب اجلزائري بالسيد عبد الكرمي عثمان،
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إال بضعة  ومل متضي على إقامته،1947جوان  27املهدي بنونة فوصل نيويورك يف أما املتحدة األمريكية،
 1952وأصبح املكتب بداية من سنة  أشرف عليه بنفسهأيام،حىت أسس مكتب للمغرب العريب هناك،

استمالة هو  ،مكتب نيويورك ملغرب العريب فرع فتحهدف وكان حتت إشراف السيد أمحد بالفريج،
  .1يكي لقضايا املغرب العريبالرأي العام األمر 

يبدو أن جلنة املغرب العريب وزعيمها عبد الكرمي اخلطايب،كان هلا نشاط دويل موازي ملا يقوم 
به مكتب املغرب العريب،حيث نالحظ قيام عبد الكرمي اخلطايب املتواجد بالقاهرة،بتوجيه برقية يف شهر 

،حيث أكد معارضته إلشراك Bevinوبيفن Achesonاشسون  .واىل دtrygvelie،إىل كل من1949ابريل 
اجلزائر يف احللف األطلسي،وهذا حسب رأيه يتعارض مع مبادئ العدالة واحلرية املمنوحة 
للشعوب،وعند مناقشات التصديق على معاهدة احللف األطلسي،خالل اجتماع الكونغرس يف شهر 

حترير املغرب العريب بواشنطن،هو ،مندوب جلنة abed bouhafa،فإننا جند عابد بوحافة 1949جويلية 
األخر قد احتج بأكثر حدة،من خالل تقدميه لعريضة سلمت إىل الرئيس ترومان،باسم كامل املغرب 

احللف األطلسي،فاملادة الرابعة منه تضمن لالحتالل الفرنسي  العريب،ضد دمج املقاطعات الفرنسية يف
،إن رسالة عابد بوحافة مل تلقى 2و مترد يف اجلزائراحلصول على املساعدة العسكرية يف حال قيام ثورة أ

ممثل السلطات  Henri bounetاستجابة إعالمية يف الصحافة األمريكية، وهذا افرح هنري بونو 
.)wshington post (الفرنسية،ومل تنشر هذه العريضة إال يف صحيفة الواشنطن بوست

3
  .

   
من شأنه أن يعطينا ،دالع احلرب العاملية الثانيةمنذ ان احلزب الشيوعيإن تتبع نشاط ومواقف     

 حقيقة االدعاءات األمريكية حول مزاعم التهديد الشيوعي للتواجد الفرنسي يفإجابة واضحة على 
ضد  اليت أنشأا جلنة فرنسا احلرةون اجلزائريون يف خاليا املقاومة،لقد اخنرط الشيوعيمشال إفريقيا،

كان الشيوعيون اجلزائريون من أشد املعارضني للبيان 1942هر نوفمرب وأثناء نزول احللفاء شاحملور،
وألفكارها املتعلقة باالستقالل وإنشاء دولة ،اجلزائري ولربنامج حركة أحباب البيان واحلرية

ضبطوا هلا ،"وا عليها اسم أحباب الدميقراطيةأطلقيث سارعوا إىل تأسيس حركة مضادة،ح،4جزائرية
وتعبئة املسلمني )يقصدون احلركة الوطنية(يت يف مقدمتها حماربة االنفصاليني جمموعة من األهداف تأ

إىل ابعد من ذلك،عندما  عمار اوزقاناإلطار ذهب السيد  اجلزائريني يف سبيل حترير فرنسا، ويف هذا
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إنهم تخلوا عن حمار النازية ليركبوا بآخرة الميثاق (...:عن أقطاب احلركة الوطنية قال
   1....)األطلسي

صرح  1944سبتمرب  23يوم نظمها احلزب الشيوعي اجلزائري،ويف مناقشات الندوة املركزية اليت      
ألن االستقالل ن في االنفصال عن فرنسا الجديدة،إن مصلحة الجزائر ال تكم(...:أوزقان

هذه املواقف مكنت الشيوعيني من ،2)...مستحيل وهو ال يخدم سوى إمبرياليات أجنبية أخرى
واعترب الشيوعيون اجلزائريون ذلك وطنية اليت أقامها اجلنرال ديغول،شاركة الفعلية يف تسيري احلكومة الامل

ومن اجلدير بالتذكري أن احلزب اإلدارة الفرنسة االستعمارية، ون معملانتصارا هلم وأصبحوا يتعا
يف  أكرب جزء من املسؤوليةيتحمل فعليا وقويا يف احلكومة الفرنسية،الشيوعي اجلزائري باعتباره شريكا 

والغريب يف األمر أن قيادة احلزب الشيوعي ال تنكر ذلك بل إن ،1945مايو  8ما وقع من جمازر يف 
قد طالبت بتسليط أشد  العقوبات على  تؤكد أا كانت منذ اللحظات األوىل،حمفوظاته الرمسية

  . 3زائريممن قادوا املظاهرات يف الشرق اجل،منظمي هذا التمرد وأعوام
بالنتائج العكسية اليت أصابت احلزب الشيوعي ،مباشر تأثر احلزب الشيوعي اجلزائري بشكل   
هذا ما جعل سا االنضمام إىل املعسكر العريب،بعد أن اختارت فرننسي بعد احلرب العاملية الثانية،الفر 

زب الشيوعي كان احلنرال ديغول احلكم،خصوصا بعد مغادرة اجلينسحبون السلطة،الشيوعيني 
وكان يف نظرهم جمرد فرع الفرنسية، تري األقرب إىل األطروحااجلزائري يف نظر غالبية الشعب اجلزائ

لصاحل النضال الوطين يف إطار  الذي ختلى عن مبادئ األممية الشيوعية،تابع للحزب الشيوعي الفرنسي
دا كل البعد عن الواقع ي بقي بعيهذا ما انعكس على احلزب الشيوعي اجلزائري الذ،4املقاومة الفرنسية

دوره تابعا كليا للحزب بالذي كان  ،منجذبا فقط وراء نظريات احلزب الشيوعي الفرنسياجلزائري،
كان (...:وهايل حيث قالبيد العريب سويؤكد هذا أحد أعضائه البارزين ال،الشيوعية السوفييت

هذا ما ،5...)بل وفي تناقض معها الشيوعيون في الجزائر يعيشون في عزلة عن الحركة النضالية
 ذهه موقف شك أن تغيري والة سياسته جتاه املسألة اجلزائرية،مراجع إىلدفعه بعد احلرب العاملية الثانية 
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إىل اإلسرتاتيجية اجلديدة اليت اخذ يعمل ا احلزب الشيوعي الفرنسي  ديعو الطريقة السريعة واملفاجئة،
السياسي للحزب الشيوعي اجلزائري،كان مواكبا هلذه التطور  لذا وجدنا أن،1خالل هذه الفرتة

من خالل مراجعة حماضر اجتماع اللجنة املركزية حلزب اإلسرتاتيجية وميكننا التدليل على ذلك،
اليت توجت أشغاهلا بتوجيه نداء إىل ،1946جويلية عام  21و 20املنعقدة يومي ،الشيوعي اجلزائري

  .  2ة، جبهة وطنية ديمقراطيبزالحرية، األرض، الخ:"التايل الشعب اجلزائري، محل العنوان
 ةطيل ،حمور سياسة احلزب الشيوعي اجلزائري لستشكظ أن اخلطوط العريضة هلذا النداء،واملالح    

إن الحزب (...:حيث جاء يف هذا النداء،3إىل غاية اندالع الثورة اجلزائرية 1946الفرتة املمتدة من 
التي هي في طور التكوين وعلى ب الوحيد الممثل لألمة الجزائرية،الحز  هو،الشيوعي الجزائري

إنما اطية بالنسبة للمسألة الجزائرية،هذا األساس فهو يرى أن الحل األوحد واألكثر ديمقر 
يعين أن  وهذا،4....)يتمثل في تحويل الجزائر إلى شريك لفرنسا في إطار االتحاد الفرنسي

نفس املطلب أي املطالبة اد الدميقراطي للبيان اجلزائري،ح يشارك االحتأصباحلزب الشيوعي اجلزائري 
فكرة اجلبهة أصبح يطالب ب اجلزائري هذا باإلضافة إىل أن احلزب الشيوعيللجزائر،حبكم فيدرايل 

 السياسة أي أنه أصبح يدعو إىل توحيد القوى الوطنية يف تكتل واحد ملواجهةالوطنية الدميقراطية،
  .ةاالستعماري
السلطة  يف استعادة مكانته يف أعلى هرم،بعد أن فقد احلزب الشيوعي الفرنسي األمل  
اعتمد الشيوعيون على ،1947من خمطط مارشال سنة  بسبب موقف االحتاد السوفييتالفرنسية،
لكن بعد إبعادهم ىل التغلغل داخل األوساط الشعبية،كخطة جديدة دف إاحلركة السلمية،أسلوب 

 دفاعا عن ميوالماعفوا من معارضتهم لنظام الفرنسي،ض،1947سنة  رمادية بولمن حكومة 
كل من احلزب الشيوعي والنقابة من تكوين جبهة شعبية،ضمت   1950حيث متكنوا سنة االشرتاكية،

وهذا جاء كمحاولة الحتواء مجيع التيارات اليسارية املعارضة داخل فرنسا ويف ،)CGT(العمالية العامة 
اد احلزب وتبعا هلذه التوجيهات أع بغرض توسيع قاعدة اجلبهة اليسارية،الحتاد الفرنسيمستعمرات ا
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اليت برهنت االنتخابات على ه جتاه احلركة الوطنية اجلزائرية يف مواقفالشيوعي اجلزائري هو األخر،النظر 
  .يف األوساط الشعبية ذرهاجت
وتقريب مواقفه حول املسألة ،عي اجلزائريبالرغم من التغيري الذي طبع إسرتاتيجية احلزب الشيو   

ت متحفظة من يإال أن هذه األخرية شككت يف نواياه وبق،احلركة الوطنية تمن أطروحا اجلزائرية
ورفضت العرض الذي قدمه بشأن تكوين جبهة وطنية ،عالقته باحلزب الشيوعي الفرنسي املشبوهة

  .دميقراطية
أنه مل يكن ميثل بالنسبة للجزائريني حزبا جزائريا أصيال هو ،ومشكلة احلزب الشيوعي اجلزائري     

ومن األسباب اليت أدت باحلركة الوطنية لعدم ،1ثقتهم وهلذا مل يتمكن من جتنيد اجلماهري ونيل
بالرغم من أن كل تيارات احلركة الوطنية ،حول تشكيل جبهة دميقراطية موحدة بهاالستجابة إىل مطل

  : 2النقاط التالية األسباب يف ههذ حصر ميكن و طلبحينها كانت تسعى إىل هذا امل
  .بفكرة اجلزائر أمة يف طور التكوين ةاملتعلق،هبأيديولوجيت متسك احلزب الشيوعي اجلزائري -1
للغة العربية وللعروبة واإلسالم ونظرته إىل هذه املكونات على ،رفض احلزب الشيوعي اجلزائري -2

كان اجلزائر ففي اعتقادهم أن مليون أورويب جيهلون أا ال تشكل املوروث التارخيي لكل الس
 .والرجعيةف سالم حسب األيدلوجية الشيوعية فإا مثال للتخلاللغة العربية أما العروبة واإل

أن حل املسألة اجلزائرية ال يكون إال بإحلاقها باالحتاد الفرنسي  ىير احلزب الشيوعي اجلزائري، -3
 .اقعي الوحيدالذي يبقى بالنسبة إليهم احلل الو 

غري أن احلركة وإىل إيديولوجية الشيوعية، إىل االحتاد السوفييتاحنياز احلزب الشيوعي اجلزائري، -4
فإا ال ترى أي أمل يف االنضواء ،الوطنية اجلزائرية كانت ترفض اإلمربيالية الفرنسية وحتارا

واليت ال خيتلف موقفها عن اليت تستعمر شعوبا إسالمية كثرية ،حتت لواء اإلمربيالية السوفيتية
موقف االمربياليات الغربية فيما يتعلق بالقضايا األساسية اليت م الوطن العريب وخاصة منها 

 .القضية الفلسطينية
على غرار االحتاد السوفييت واألممية الشيوعية بالكيان اعرتاف احلزب الشيوعي اجلزائري، -5

أما احلركة الوطنية ،تواطؤ الدول العظمىبا الصهيوين على أرض فلسطني املغتصبة من أصحا
قضيتها األساسية ومنذ الوهلة األوىل قامت ،بكل تشكيالا فإا اعتربت القضية الفلسطينية
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يف أراضي فلسطني وهذا ما حدث يف زائري لالسرتجاع البقاع املقدسة،بتعبئة الشعب اجل
 .1948حرب 

على اعتبار أا تتناقض مع إيديولوجية ،عريب املوحدرفض احلزب الشيوعي اجلزائري لفكرة املغرب ال
كن فصل اجلزائر عن املغرب أما احلركة الوطنية فإا ترى أنه ال ميلقة باجلزائر أمة يف طور التكوين،املتع

    .والعكس صحيح الشرتاكهم يف املصري الواحد الذي وحدته اجلغرافيا والتاريخ واللغة واإلسالمالعريب،

 يقدماا لقادة احلركة اليت كان املعسكرين الشيوعي والرأمسايلرية،راءات الكثغم من اإلبالرغ      
  سواءية إىل أي إيديولوجية،رفضوا كل تبع،اجلزائريني غري أنواء حتت لواءهم ضمن أجل االنالوطنية،

 اأو شيوعية دف إىل استغالهلا واستخدامها كمعول يف صراعهكانت غربية وهي يف صراع معها،
سياسة التزمت ،حيث لذا نالحظها تبتعد عن كل شبهة تضعها يف خانة أحد املعسكرينالغرب، دض

معه يف كتلة واحدة أال وهي  ختندقتف املوضوعي الذي يعندما اختارت احللاحلياد مث احلياد اإلجيايب،
  .1الكتلة العربية األسيوية

املغرب العريب يف الصراع  ةطقأمهية منعلى ن اجلزائريون كغريهم من املغاربة،لقد أدرك الوطنيو 
ضمن نطاق نفوذه منذ أن أحلقت اجلزائر طقة،املن ريب الذي يعتربغخاصة بالنسبة للمعسكر الالدويل،

من أي ديد   فيهاوبالتايل وجب عليه احلفاظ على مصاحله ،2مبعاهدة حلف الشمال األطلسي
فإم حاولوا توظيفها جتاه ،هذه احلقيقة او كدر أاملغاربة منذ أن الوطنيون  لذا نالحظ أن،خارجي

الضغط على فرنسا ملنح املنطقة يف إلجبارها هذا املعسكر الغريب، و  ةالواليات املتحدة األمريكية زعيم
،ويف هذا اإلطار ميكن احلديث حىت ال تقع املنطقة حتت السيطرة الشيوعية وحسبهم يف هذااستقالهلا،

غري لألمري عبد القادر،سعيد عبد القادر إىل الواليات املتحدة عن النداء الذي وجهه االبن الص
األمريكية،من اجل دعم احلركة الوطنية يف اجلزائر،غري أن هذا النداء مل يكن له صدى إعالمي  

وضمن نفس املساعي نذكر مراسلة حممد خيضر والدكتور شوقي مصطفاوي وهم عضوين يف ،3كبري
أن فرنسا مبقابل املساعدة  اتدخل الواليات املتحدة األمريكية،ومتنو حركة االنتصار،حيث رافعوا لصاحل 

فمنذ سنة ،4اليت تتلقاها من قبل الواليات املتحدة األمريكية،تقبل طلب تغيري سياستها يف اجلزائر
حماولني كسب موقفها جتاه حنو الواليات املتحدة األمريكية، يتوجهونالوطنيون املغاربة، بدأ 1946
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ة إىل أمريكا خالل نفس السنة ضمن هذا با إدراج زيارة احلبيب بورقينميكن أيضا وهنا،قضيتهم
الذي سعى إىل  ،1948غرب العريب يف نيويورك منذ نالحظ كذلك نشاط فرع مكتب امل،و 1اإلطار

واالنتهاكات لى حقيقة الوضع يف املغرب العريب،كسب الرأي العام األمريكي من خالل إطالعه ع
  حركة انتصار احلريات الدميقراطية هي األخرى،ويف هذا االجتاه حاولت 2سا يف املنطقةاليت ترتكبها فرن

حيث نالحظ أا ، ةاجلزائري من أجل كسب موقفها إزاء املسألة،االتصال بالواليات املتحدة األمريكية
إرسال حيث قامت ب،1948تلجأ إليها عندما تقوم اإلدارة االستعمارية بتزوير انتخابات شهر أفريل 

إىل الرئيس األمريكي هاري ترومان وجاء يف هذه  ،باسم جلنة حترير املغرب العريب  مذكرة احتجاج
إن حماية االحتالل الفرنسي بفضل دعم مشروع مارشال،ليس فقط يخل بأهداف :(..الربقية

هذا المشروع ولكن يقدم خدماته ألعدائه الشيوعيين في الجزائر،عن طريق قيادته الفرنسية 
لروسية،وهذا ما سيفتح المجال لالتحاد السوفيتي في التطلع إلى هذه المنطقة اإلستراتجية من ا

،نتيجة ري أن الواليات املتحدة األمريكية مل تعر اهتمامها لنداءات الوطنيني اجلزائريني،غ3...)العالم
وأا أيضا باجلزائر، يخطرا على التواجد الفرنس شكلت ال أن احلركة الوطنية اجلزائرية،مازلت اعتقادها

  .)معاهدة احللف الشمايل األطلسي-مشروع مارشال(أصبحت يف عالقات إسرتاجتية مع فرنسا 
مواقف  يكن بوسع الواليات املتحدة األمريكية،إبداء  ،ملالفرتةانه خالل هذه  ا يعينهذو 

وعلى ا،شؤون مشال إفريقي من أي تدخل أمريكي يف ستغضب شريكتها فرنسا اليت بدأت تتحس
إال  ،الوطنيني مع ممثلي الدبلوماسية األمريكية يف اجلزائر يهااليت كان جير التصاالت الكثرية،م من ارغال

والوالء لالحتاد ،بامليوالت الشيوعية باامهم ،قابلت الوطنينيأن الواليات املتحدة األمريكية
مترها الثاين املنعقد خالل شهر ذا نالحظ أن حركة انتصار احلريات الدميقراطية منذ مؤ ،ل4السوفييت
ال  االنتصار ركةحوضرورة إبراز للعامل أن ،أكدت على ضرورة مراعاة الظروف الدولية،1953أفريل 

فإا ترفض الدخول يف  ويف نفس الوقت،حتاد السوفييتا مع تنتمي إىل الشيوعية وليس هلا أي والء
اجلزائري يف حق تقرير مصريه، فالنضال وتؤكد أن نضاهلا نابع من مطلب الشعب صف الرأمسالية،

وبالتايل فهي حركة حتررية وعليه فإا رد فعل على السياسة االستعمارية، الوطين للحركة الوطنية هو
اليت تدين كل اضطهاد وترى أنه ليس من ق الطبيعي ومن األخالق العاملية،تستمد شرعيتها من احل

                                                 
1   -                                                           -Samya el machat, Les états Unis et la Tunisie…, P193. 
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3   -                                                                      Mohamed Teguia, op.cit,p115.- 
4   -                                 Samaya el machat, les états unis et l’Algérie…. , op.cit, p18.- 



يف ذلك  طهدا من قبل إنسان أو شعب آخر، وهيمض،املقبول أن يكون هنالك إنسان أو شعب ما
ومها حقان مكرسان تارخييا يف استقالل ،وحق الشعوب يف تقرير مصريهاتستند إىل مبدأ القوميات 

ومببادئ الثورة الفرنسية لعام ،1876املستعمرات الربيطانية القدمية يف أمريكا الشمالية عام 
وميثاق هيئة األمم  1941وامليثاق األطلسي لعام ،1919 لعام ومعاهدة الصلح ومبادئ ولسون،1789

وبفضل هذه املستندات استطاعت ،1949، وإعالن حقوق اإلنسان واملواطن لعام 1945املتحدة لعام 
كل مة باالنتماء إىل الشيوعية،أو أي إيديولوجية   أن تبعد على نفسها،احلركة الوطنية

   .1رجي يبعدها عن أهدافها أو يرهن قرارااوأصبحت بعيدة عن أي استعمال أو توظيف خاأخرى،
أن :(.. محمد يزيد اهدحسب شهادة اار بأنه منذ بداية احلرب الباردة،وعليه فيمكن اإلقر     

،سلكت سياسة الحياد تجاه المعسكرين،وعارضت إلحاق 1948الحركة الوطنية منذ سنة 
قف مكتوفة الجزائر بمعاهدة الحلف الشمال األطلسي وصرحت أنها لن ت

ومبادئه املنافية لتاريخ الشعب  عارضت أيضا توجهات احلزب الشيوعي اجلزائريو ،2...)األيدي
وأنه ال ،الذي اعتربته أداة يف خدمة أهداف احلزب الشيوعي الفرنسي والشيوعية السوفيتيةاجلزائري،و 

البعد عن طموحات كل   قفه البعيدةاومو ،يهتم باملسألة الوطنية إال يف نطاق السياسة االستعمارية
مها من أجل تكوين يقداليت كان احلزب الشيوعي اجلزائري،فبالرغم من العروض الشعب اجلزائري،

ولعل من األسباب ،رفضت هذه العروض مجلة وتفصيالجبهة دميقراطية،إال أن حركة انتصار احلريات،
واء حتت لواء ض أمل يف االنتبتعد عن الشيوعية ألا كانت ترى ال،اليت جعلت حركة انتصار احلريات

واليت ال خيتلف موقفها عن موقف االمربيالية يت تستعمر شعوبا إسالمية كثرية،ال ،االمربيالية السوفيتية
وخاصة منها القضية الفلسطينية حيث ،فيما يتعلق بالقضايا األساسية اليت م الوطن العريب،الفرنسية

على أرض فلسطني وهذا يتناقض متاما ،ة بالكيان الصهيويناعرتف االحتاد السوفييت واألممية الشيوعي
اليت بدأت تعبئ اجلماهري الشعبية للمسامهة يف حترير البقاع األصيلة، مع توجهات احلركة الوطنية

1948املقدسة منذ سنة 
،الذي رفض للبيان اجلزائري دميقراطينفس املوقف جنده عند االحتاد ال،و 3
فإن االمربيالية األمريكية يف نظر قيادة االحتاد ال تشكل خطرا  إليهسبة وبالناالنتماء إىل الشيوعية،
وال من روسيا وال من غري منتظر ال من اجلامعة العربية،وخالص اجلزائر ،على بلدان مشال إفريقيا
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بأنه ال (... 1950سبتمرب  17وقد صرح السيد فرحات عباس بتاريخ ،1الواليات املتحدة األمريكية
إىل جانب االحتاد التموقع  وعليه فبالنسبة لالحتاد أن،)...اون مع حزب تابع لستالينيريد أن يتع
املوقف الشيوعي من تقسيم  إذا أخذنا يف االعتبار،يتناقض مع مصلحة الشعب اجلزائري،السوفييت
  .2والعمل على فصل اجلزائر املسلمة عن الوطن العريبفلسطني،

اه ،جتفإا قد التزمت منذ تأسيسها سياسة احليادالعريب،مستوى جلنة حترير املغرب أما على    
الزعيم الريفي عبد ،كان على رئيس جلنة حترير املغرب العريباية احلرب الباردة،فمنذ بد املعسكرين

اليت حاولت استقطابه إىل جانبها واختاذه ،الكرمي اخلطايب مواجهة طموحات وأطماع القوى العظمى
يف إطار الصراع القائم آنذاك بني املعسكرين ،اسية يف منطقة املغرب العريبوسيلة لتحقيق مآرا السي

حىت اتصلت باخلطايب تأسيس جلنة حترير املغرب العريب، فلم ميض أسبوع على بيان،الرأمسايل والشيوعي
ليون من مسلمي االحتاد تعرض عليه املال والسالح وتضع حتت رهن إشارته ربع م،جهات سوفيتية

كما اتصلت به يف نفس يف املغرب العريب، ة ضد االستعمار الفرنسيمعالن ثورة عار السوفييت،إل
عرضت عليه املال والسالح وترتك له ،يف القاهرة نالوقت شخصية أمريكية عن طريق سفري أفغانستا

على  مقابل إعالنه العداء للشيوعية واملوافقةاليت حيرر ا الشعوب املغاربية، احلرية يف اختيار الوسيلة
ومن ،واألمريكي لكن اخلطايب رفض العرضني السوفييتسكرية أمريكية يف املغرب العريب،إنشاء قواعد ع

والغاية األساسية اليت تسعى مبشروعه التحريري،خالهلما تبني للخطايب مدى اهتمام القوى العظمى 
له كذلك أن رفضه  كما تبنيالريفية،لبطل الثورة ،إىل حتقيقها من تقدمي الدعم املادي واملعنوي

  .3ال حمالة إىل إجهاض مبادرته بكل الوسائل املمكنة واملتاحة هلا،لعروضها سيدفع بالقوتني
ميكن القول يف اية هذا الفصل أن اإلدارة األمريكية،قد استطاعت توظيف حتالفها مع فرنسا   

رتاجتية وأدخلت اجلزائر عنوة يف مواجهة الشيوعية العاملية،بغرض االستفادة من املصاحل التجارية واإلس
ضمن املشاريع األمريكية رغم معارضة اجلزائريني هلا،ويف املقابل فان السياسة األمريكية جتاه احلركة 

 .الوطنية كانت سلبية،حيث جتاهلت مطالب احلركة الوطنية وامتها بانتمائها للشيوعية
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  .09العدداالستعمار،منشورات املعهد األعلى لتاريخ احلركة الوطنية التونسية،
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قع،وحىت شكل حدث اندالع الثورة بالنسبة لإلدارة األمريكية مبثابة األمر املفاجئ والغري املتو     
الثورة ضد الوجود  معشية اندالع الثورة أكدت التقارير األمريكية،إن اجلزائريني غري مهيئني لتنظي

الفرنسي،وبعد اندالعها سايرت التقارير األمريكية،الطرح الفرنسي القائل أن ما وقع من أحداث 
دي خارجية تعمل ،ما هي إال أحداث معزولة من تدبري عصابات موجهة من أي1954الفاتح نوفمرب 

لصاحل الشيوعية والقومية العربية،وان مبقدور فرنسا استعادت اهلدوء واألمن إىل ربوع اجلزائر،لكن مع 
مرور الوقت وجلوء فرنسا إىل املزيد من التعزيزات العسكرية،مستعملة يف ذلك العتاد العسكري للحلف 

ظ حول ما يقع يف اجلزائر،واضطرت األطلسي على أوسع نطاق،أدى باإلدارة األمريكية إىل التحف
،إىل منع قنصلها يف اجلزائر العاصمة من التعليق عليها،هذا 1955أوت  20أثناء وقوع هجمات 

اإلجراء اعتربته السلطات الفرنسية مبثابة التخلي الصريح ألمريكا عن التزاماا ببنود معاهدة حلف 
 .يف حال وقوع اعتداء على اجلزائرالشمال األطلسي،اليت تضمن حسبها التغطية العسكرية 

بل ذهب األمر بالفرنسيني إىل ابعد من ذلك،عندما اموا الواليات املتحدة بالوقوف وراء الثورة       
اجلزائرية،وهم من دبرها من اجل تعويض االستعمار الفرنسي يف اجلزائر،هذا االام أصبح حديث 

إلدارة األمريكية،عن طريق سفريها يف باريس الصحافة الفرنسية،وأمام هذه الشكوك اضطرت ا
إىل تقدمي تصريح علين حدد بوضوح املوقف األمريكي الرمسي من الثورة ،1956عام  دوغالس دايلون

اجلزائرية،التزمت فيه بتأكيد استمرار دعمها للوجود الفرنسي يف اجلزائر،واعتربت أن ما جيري يف اجلزائر 
ي احد التدخل فيه،ومنذ هذا التاريخ أصبحت متثل الثورة هو شأن فرنسي داخلي و ال حيق أل

 .اجلزائرية انشغال أساسي بالنسبة للخارجية األمريكية،وخصصت قسما خاصا يعىن بالشؤون اجلزائرية
وعليه فان هذا التصريح قد شكل نقطة البداية للسياسة األمريكية جتاه الثورة اجلزائرية،واثر ذلك      

لدعم األمريكي على كافة األصعدة،فعلى الصعيد العسكري قامت بتزويدها بدأت فرنسا تتلقى ا
بأحدث الطائرات واملروحيات،وعلى الصعيد الدبلوماسي فإا ما فتئت تعمل على عرقلت مناقشة 
القضية اجلزائرية يف اجلمعية العامة للهيئة األمم املتحدة،حبجة أن املسألة اجلزائرية هي مسألة فرنسية 

ضرورة إعطاء فرنسا الوقت الكايف إلجياد حل عادل وسلمي للمسالة اجلزائرية،وسارعت أيضا داخلية و 
للحد من النتائج الوخيمة  املرتتبة على السياسة الفرنسية،جتاه الثورة اجلزائرية،بعد تورطها يف العديد 

قناة السويس من اجلرائم الدولية اليت كانت دف من ورائها القضاء على الثورة،على غرار أزمة 
،كلها أحداث حاولت 1958،والعدوان على قرية ساقية سيدي يوسف 1956واختطاف قادة الثورة 

الواليات املتحدة تقزمي أثارها على املستوى الدويل،حىت ال تستفيد منه الثورة على الصعيد 



فان  الدبلوماسي،وال يستغل من طرف الشيوعية يف صراعها مع الغرب،أما على الصعيد السياسي
الواليات املتحدة عملت على دعم السياسة الفرنسية يف اجلزائر،من خالل تزكية خمتلف املشاريع 
الفرنسية املوجهة للقضاء على الثورة اجلزائرية،مثل إصالحات جاك سوستال و خطة غي موليه الثالثية 

ب يف التصور وقانون اإلطار،واستمرت يف تأييد سياسة ديغول اجلزائرية،كلها مشاريع كانت تص
األمريكي لتسوية املسألة اجلزائرية،داخل اإلطار الفيدرايل املغاريب املرتبط مع فرنسا،وعمليا أصبحت 
 الثورة اجلزائرية يف مواجهة أكيدة مع التحالف الفرنسي األمريكي،هذا ما تبينه األرقام  أن حوايل

أمريكي،ومن ناحية أخرى ساهم  من العتاد العسكري املستعمل ضد اجلزائريني كان من صنع   80%
  .هذا الدعم يف إطالة عمر األزمة وتعقيدها والزج ا يف رحى احلرب الباردة

فرتة الرئيس ايزااور،جلأت اإلدارة  لمع تواصل الدعم األمريكي للسياسة الفرنسية يف اجلزائر طوا    
شرق وهذا لتربير الدعم املقدم األمريكية إىل تصنيف الثورة اجلزائرية،يف خانة صراع الغرب مع ال

لفرنسا،الذي كانت جبهة التحرير الوطين تطالب بإيقافه،لقد تفطنت قيادة الثورة إىل هذا اجلانب 
املهم يف العالقات الدولية،لذلك جندها تعود إىل مرجعياا وتلتزم سياسة احلياد جتاه املعسكرين 

الوطنية،دون االرمتاء يف أحضان أيا منها،حىت ال املتنافسني حماولة استغالل الطرفني لصاحل القضية 
وتنئ بالقضية اجلزائرية عن التأثريات السلبية للتجاذب اإليديولوجي بني  اترهن مصري قرارا

املعسكرين،فإا اجتهت تبحث عن الدعم عند حليفها الطبيعي واملوضوعي العامل العريب 
، سامهت 1955يت تشكلت عقب مؤمتر باندونغ واإلسالمي،امللتف حول الكتلة االفرو آسيوية ال

الكتلة االفرو آسيوية مسامهة اجيابية يف دعم الثورة اجلزائرية،على كافة املستويات والدفع ا حنو حتقيق 
أفاقها النهائية،كان دورها فعاال خصوصا أثناء جلسات اجلمعية العامة لألمم املتحدة حيث 

ة الشعب اجلزائري يف نيل استقالله واسرتجاع سيادته استطاعت إقناع اهليئة األممية بأحقي
املغتصبة،الغريب يف األمر أن اإلدارة األمريكية ظلت ختتبئ وراء فكرة أن املسألة اجلزائرية هي مسألة 
فرنسية داخلية،بالرغم من وقوفها على مدى الضعف الذي أصاب أجهزة اجلمهورية الرابعة وتوايل 

واحدة تلوا األخرى،بسبب االنعكاسات السلبية الستمرار الثورة اجلزائرية سقوط احلكومات الفرنسية ال
يف استنزاف االقتصاد الفرنسي وشل كيانه من الداخل،إن عدم االستقرار السياسي يف فرنسا وسيطرة 
لويب املعمرين والعسكريني املتطرفني،على سلطة القرار يف باريس كلها قرائن على ور السياسة 

مواجهة الثورة اجلزائرية،وما أحداث قناة السويس وحتويل الطائرة املقلة لقادة الثورة  الفرنسية يف



واالعتداء على قرية سيدي يوسف احلدودية،واالنقالب على اجلمهورية الرابعة،إال دالئل عن عجز 
  .ذا ما سنحاول التطرق إليه يف هذا الفصلهالسلطات الفرنسية يف إجياد حل للمسألة اجلزائرية،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
     
  : تحررات الحركبالثورة عالقة  -1
إىل مـيالد حركـة  1954 -1950انتهى املخاض الصـعب الـذي عرفتـه احلركـة الوطنيـة خـالل سـنوات    

،وهــي تلــك اللجنــة الــيت أوكــل 1954يف مــارس  C.R.U.Aثوريــة عرفــت باللجنــة الثوريــة للوحــدة والعمــل 
نفــس الســنة،ويف ســبيل ذلــك كانــت أوىل اخلطــوات العمليــة يف إليهــا اإلعــداد لتفجــري الثــورة يف خريــف 



 19541يف صـــائفة ســـنة  9وال 6وتشـــكيل جلـــان ال 22التنظـــيم اجتماعـــات سياســـية أشـــهرها اجتمـــاع 

وأهم نتيجـة ميكـن استخالصـها فيمـا يتعلـق مبسـار تطـور التيـار الثـوري يف احلركـة الوطنيـة،حىت انـدالع ،
،كان بشكل آخر ارمتاء يف وضع خماض صعب جديد أكثر خطورة 2مالثورة تتمثل يف جتاوز وضع التأز 

ومصـــريية لـــيس بالنســـبة للنخبـــة اجلريئـــة،اليت اختـــارت أســـلوب املواجهـــة مـــع االســـتعمار فحســـب وإمنـــا 
  . 3بالنسبة للشعب اجلزائري ككل

نســيون يف وقــت كــان الفر  1954انــدلعت الثــورة اجلزائريــة يف آخــر ليلــة مــن ليــايل شــهر أكتــوبر ســنة      
حيتفلـون بعيــد القديســني واجلزائريــون ينتظــرون املولــد النبـوي الشــريف،إن رمزيــة هــذه املقاربــة تظهــر األمــر 
وكأنه كان يعرب عن إرهاص على انبعاث ومولد الشعب اجلزائري من جديد،وايـة عهـد اسـتعماري،إن 

ة للـرأي العـام الفرنسـي يف اجلزائـر اندالع الثورة اجلزائرية كان مبثابـة عاصـفة يف مسـاء زرقـاء صافية،بالنسـب
ويف فرنسا،لكنه مل يكـن مفاجـأة لـإلدارة االسـتعمارية يف اجلزائـر،اليت كانـت تتوقـع حـدوث حركـة مترديـة 

،تكمــــن خطــــورة 1954،إّن حــــدث انــــدالع ثــــورة الفــــاتح نــــوفمرب 4مــــن قبــــل بعــــض النشــــطاء اجلزائــــريني
فريقيا ككل،فمن خالل ثالثـني عمليـة عسـكرية يف تداعياته على الوجود الفرنسي يف اجلزائر ويف مشال إ

مطلــب سياســي و اإلفصــاح جهــارًا عــن قضــية شــعب  ن،كانــت كافيــة للتعبــري عــ1954أكتــوبر  31ليلــة 
  . يرزخ حتت الطغيان الفرنسي

،عــن وضــع جديــد متيــز ببــدء مرحلــة جديــدة طبعتــه 1954وأســفرت أحــداث صــبيحة أول نــوفمرب      
لكــوا العزميــة واإلميــان رغــم قلــة اإلمكانيــات،وبني قــوة اســتعمارية كانــت تعــد مواجهــة شرســة بــني ثــوار امت

،وتبـوأت العناصـر الثوريـة النشـيطة مراكـز قيـادة الثـورة يف 5من بـني أهـم القـوى العامليـة عسـكريًا وسياسـًيا
س املناطق اخلمس، اليت كانت تقسم الـرتاب الـوطين،فتزعم مصـطفى بـن بولعيـد املنطقـة األوىل يف األورا

إىل  ) بــالد القبائــل( ،بينمــا أســندت املنطقــة الثالثــة )الشــمال القســنطيين( وديــدوش مــراد املنطقــة الثانيــة 
إىل رابــح بيطــاط وكلــف العــريب بــن مهيــدي بقيــادة ) العاصــمة والوســط( كــرمي بلقاســم واملنطقــة الرابعــة 

ف منسـًقا وطنيًـا بـني قـادة ،اىل جانـب ذلـك مت تعيـني حممـد بوضـيا6)القطاع الوهراين( املنطقة اخلامسة 

                                                 
1  -                    -Mohamed Harbi, la guerre commence en Algérie, ed, complexes Bruxelles, 1984, p p 20, 23.  
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3 -               -Ahmed Mahsas, le mouvemente révolutionnaire en Algérie l’harmattan, Paris – 1979, p 310- 311    
4 -                                        -Yves courrier, la guerre d’Algérie, les fils de la toussaint, Fayard, Paris, 1968, p219. 
5- Philippe tripier, l’autopsie de la guerre d’Algérie, ed, France empire,Paris, 1972, p35.                                     -   
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،أبــرز 1منـاطق الـداخل والوفــد اخلـارجي للثـورة املتواجــد بالقـاهرة منـذ ايــة األربعينـات مـن القــرن املاضـي
متثـل يف كونـه ظـل وليـدا  )1956 – 1954( ميزة متيـز ـا النشـاط الثـوري خـالل املرحلـة األوىل مـن الثـورة 

ــــاد ــــوار والقي ــــة موعــــات الث ــــادرة الفردي ــــة للمناطق،وكــــان خاضــــًعا بصــــورة مباشــــرة وكبــــرية للمب ات احمللي
لالمكانيـــات املاديـــة لكـــل منطقـــة ومســـتوى التنظيم،وكـــذا لعبقريـــة قيـــادة الثـــورة حســـب شـــهادة ضـــباط 

    .2اجليش الفرنسيني
وعليـــه فقـــد انـــدلعت الثـــورة اجلزائريـــة يف ظـــل معطيـــات داخليـــة ومســـتجدات إقليميـــة ودولية،بالغـــة     

أبرزهــا احلـرب البــاردة بــني املعسـكرين الشــيوعي والرأمسايل،هــذا الظـرف مســح برتســيخ فكــرة  األمهيـة ولعــل
الثــــورة عنــــدما حتولــــت إىل واقــــع معــــاش يف اجلزائر،وعنــــدما اســــتطاعت أن تعلــــن عــــن مشــــروع ومطلــــب 
سياســي يتمثــل يف حتقيــق االســتقالل عــن طريــق وضــع حــد للهيمنــة االســتعمارية الفرنســية الــيت جتــاوزت 

وربع القرن من الزمن،بعد فـرتة وجيـزة اسـتطاعت الثـورة أن تـدفع الشـعب اجلزائـري يف أتـون معركـة القرن 
حيـث شـهدت  1955أوت  20اسرتجاع السيادة الوطنيـة،وكان ذلـك يف هجمـات الشـمال القسـنطيين 

 اجلزائر أول استعراض شعيب للتحدي يف وجه االستعمار الفرنسي يف شكل التحام رائـع مـع الثـورة،رغم
،يضـاف إليهـا االنتصـارات 3جسامة التضحيات وخطورة املغامرة اليت أقدم عليها الشهيد زيغـود يوسـف

العسكرية الباهرة يف اجلرف والونشريس وجبال الظهرة وجرجرة،حيث متكنت الثورة اجلزائريـة مـن تثبيـت 
 سـنوات املنظمـة نفسها داخلًيا  بامتالك تنظيمات حملية خاضـعة لقيـادات ذات جتربـة نضـالية تعـود إىل

  .اخلاصة،أمثال العريب بن مهيدي،مصطفى بن بولعيد،ديدوش مراد وغريهم من الثوار الرواد
كمـــا امتلكـــت الثـــورة اجلزائريـــة وفـــًدا سياســـًيا للتمثيـــل الدبلوماسي،تشـــكل مـــن رواد مؤسســـي اللجنـــة     

حركــة انتصــار احلريــات  الثوريــة للوحــدة الثوريــة للوحــدة والعمــل ومــن قــدماء املنظمــة اخلاصــة ومناضــلي
الدميقراطيـــة،أمثال حممـــد خضري،حســـني أيـــت أمحد،حممـــد بوضـــياف،أمحد بـــن بلـــة،األمن وبـــاغني وقـــد 

و تصـبح القـاهرة ،19544اختذت هذه اموعة من القاهرة مركزًا هاما للدعاية للثـورة اجلزائريـة منـذ سـنة 
  5موجات إذاعة صوت العربنقطة انطالق حلمالت التأييد العربية للثورة اجلزائرية على 
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Yves courrier, la guerre d’Algérie en images, Fayard, Frances, 1972, p76.-  



 1954بــالرغم مــا حققتــه الثــورة مــن مكاســب سياســية وعســكرية منــذ انــدالعها يف الفــاتح نــوفمرب     
،فــان الثــورة دفعــت يف نفــس الوقــت الــثمن باهظــا حيــث فقــدت العديــد مــن 1956أوت  20وإىل غايــة 

بــني هؤالء،الشــهيد بــاجي  ،يف هــذا الصــدد ميكــن ذكــر مــن1954القــادة الــرواد الــذين فجــرو الثــورة عــام 
،وديـدوش مـراد استشـهد 1956مـارس  22،ومصطفى بـن بلعيـد يف 1954نوفمرب  8خمتار أستشهد يوم 

من القادة الشهداء الرواد، وأمام  وغريهم1955،وبن عبد املالك رمضان  استشهد عام 1955يف جانفي 
ت االسـتعمارية حاولـت اسـتغالل هذه التحديات اليت كانت تواجه الثورة يف عامهـا األول،فـان السـلطا

هذا الظرف الصعب الذي كانت متر به الثورة،لكي تلصق ا العديد من الصفات والتهم وتعتربها غري 
لــذا فــان قيــادة الثــورة انتبهــت ، Rébellionأصــيلة وهــي بإيعــاز مــن أيــدي خارجيــة مثــل  صــفة التمــرد   

هيكلــة القيــادة واملؤسســات الناطقــة بامسها،قــد  مبكــرا هلــذا األمر،وبالنســبة هلــم أن اســتمرار عــدم وضــوح
يساعد علـى اسـتمرار وضـع االلتبـاس بالنسـبة لألطـراف الدوليـة علـى اخـتالف مواقفهـا،يف هـذه األثنـاء 
بــدأ التفكــري حنــو العمـــل يف اجتــاه عقــد مـــؤمتر وطــين يــنظم الثورة،وضــمن هـــذا التوجــه أخــذت العناصـــر 

رمضان وعمـر أوعمـران زمـام املبـادرة وذلـك بالتنسـيق مـع حممـد املتواجدة داخل اجلزائر من أمثال عبان 
العريب بن مهيدي يف القطاع الـوهراين وبـن طوبـال وزيغـود يوسـف يف الشـمال القسـنطيين وكـرمي بلقاسـم 
وعمــريوش يف القبائــل ومت إشــعار الوفــد اخلــارجي بالقــاهرة بفكــرة االجتماع،لــذلك غــادر أمحــد بــن بلــة 

  .  1 بعة ما سيجري يف الصومامالقاهرة حنو مدريد ملتا
   
العامل يف القرن العشرين عدة انتفاضات ثورية يف خمتلف القارات،نتج عنها تغيري جمرى  شهدوقد   

التاريخ يف البلدان اليت حدثت ا هذه الثورات،حيث أطاحت هذه االنتفاضات الشعبية باألنظمة 
يدة،ونتيجة هلذه االنتفاضات برزت قوة السياسية الفاسدة،وأقامت بدال منها أنظمة ثورية جد

اجتماعية جديدة وذلك بصفتها جمموعة من اآلراء تعرب عن املطامح اإلنسانية للجماعات 
البشرية،اليت تسعى للتخلص من األزمات السياسية واالقتصادية اليت تتخبط فيها واستبداهلا بنظام 

فان األفكار السياسية  لى هذا األساسوع،2جديد يستجيب لرغبات اجلماهري املتطلعة حلياة أفضل
اليت تتحول إىل مذهب وإيديولوجية وطنية حتمل يف طياا كافة مظاهر احلياة الروحية والقيم الوطنية 
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واإلسرتاتيجية اجلديدة،لتغيري أهداف اتمع وأوضاعه وإذا سرت فكرة يف أوساط مجاعة سرعان ما 
  1فيقودها إمياا إىل جماة عظائم األمور بعزم ال يقلتوحد أشتاا وتشد أزرها وتكمن بنياا،

املنطلق فان إيديولوجية الثورة اجلزائرية،كانت إحدى الوسائل اليت ارتكز عليها قادة  من هذا    
الثورة،لكي يوحدوا كلمة الشعب اجلزائري ويهيئوا الوسط االجتماعي الصاحل لنجاح الفكر 

ية بالبالد،وبتجنيد اجلميع خلوض معارك املصري املشرتك واسرتداد الثوري،املضاد للسياسة االستعمار 
 بل  NEW DEAL،مل يكن عهدا جديدا 1954،وعليه فان الفاتح نوفمرب 2السيادة والكرامة للوطن

مهدت له إيديولوجية ثورية،فحدث ائتالف ولقاء حول بيان موجه إىل كافة الشعب اجلزائري،والذي 
ير الوطين،اليت سطرت األهداف و األولويات وهي إقامة دولة جزائرية أعلن عن ميالد جبهة التحر 

،دميقراطية واجتماعية وفق املبادئ اإلسالمية،وحددت الوسائل من عسكرية وسياسية ودبلوماسية 
  . وجمال العمل يف الداخل واخلارج

رة شعبية ضد ،هو حتول يف أسلوب املقاومة وهو إعالن عن بداية ثو 1954بيان أول نوفمرب  إن    
االحتالل األجنيب،قادا عناصر وطنية بسلطة مركزية صارمة،اعتمدت على ازدواجية العمل بالدخل 
واخلارج،واجهت من خالله االستعمار الفرنسي وحلفائه،انطلقت من الريف وانتقلت إىل املدينة بل 

وحسب  - 1958عام  بداية من شهر أوت -الفدائية حىت إىل داخل الرتاب الفرنسي اوصلت عمليا
اإلعالم الرمسي جلبهة التحرير الوطين ،فان الثورة اجلزائرية هي معركة حتررية غري مستوحاة ال من القاهرة 

،وجيمع اغلب مؤرخو  الثورة اجلزائرية على أا حركة 3وال من لندن وال من موسكو وال من واشنطن
التحرير الوطني هي حركة ثورية وهي جبهة :(...حتررية،ويف هذا اإلطار يذهب حممد جباوي بان

أن جبهة التحرير الوطني حركة وطنية :(...فانه يرى أما حممد عباس،..)دليل األمة ومحرك الثورة 
ثورية،هدفها ليس مجرد الحصول على االستقالل،بل القضاء على النظام الكولونيالي وقلب 

فى األشرف فانه يرى أن جبهة التحرير أما بالنسبة ملصط،4..)أوضاع البالد والعباد رأسا على عقب
الوطين كانت يف بدايتها ،تعبريا جديدا عن وطنية جزائرية حتررية دميقراطية واجتماعية،مبدئها االعرتاف 

  .5حبق الشعب اجلزائري يف االستقالل
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،بأا ليست انقالبا ضد نظام 1954ويف نفس السياق يرى عمار بوحوش بان ثورة اجلزائر لعام      
طين برجوازي،مثل الثورة الروسية،أو الصينية أو الكوبية،وإمنا هي ثورة شعبية ضد الغزاة األجانب و 

الذين جاءوا من خمتلف البلدان واجلنسيات،لإلقامة يف اجلزائر واالستيالء على خرياا وتسليط مجيع 
قد اعتربوا أنفسهم اجلزائر  أنواع االضطهاد ضد سكان هذا البلد،واألكثر من ذلك فان املعمرين يف

متفوقني عرقيا وحضريا وفكريا عن اجلزائريني،ولذلك كانت خطتهم تقتضي بان تكون العالقات 
  .1املوجودة بني املعمرين الوافدين إىل اجلزائر وأبناء البلد األصليني دائما عالقة سيد بعبيده

البالد،وإخضاعها للنفوذ وإذا كانت إسرتاجتية فرنسا باجلزائر دف إىل التحكم يف أوضاع      
الفرنسي والقضاء على الشخصية اجلزائرية،فان هذه اإلسرتاجتية كانت خاطئة،حيث أا هي اليت 
سامهت يف خلق قاعدة أساسية وأرضية مشرتكة جلميع اجلزائريني،لتشكيل جبهة مشرتكة هدفها 

ر الوطين بأا برزت إىل فيقول عن جبهة التحري عمار اوزقاناألساسي هو سحق العدو املشرتك،أما 
،هي املنظمة الوطنية الوحيدة اليت استقطبت مجيع االجتاهات والبوتقة اليت انصهرت 1954الوجود عام 

،من اجل هدف واحد هو حتقيق االستقالل 2فيها مجيع الفئات واهليئات السياسية املتواجدة بالبالد
  .الوطين
رك على الصعيد اخلارجي التح ،يف الثورة املسلحةمباشرة بعد تفجري جبهة التحرير الوطينسعت     

من أجل فك العزلة اليت فرضها  للجماهري والتعبويتقوم به على الصعيد العسكري  مبابشكل موازي 
ة اجلزائرية ومن مث فإّن طرح القضي3طيلة قرن والربع القرنمار الفرنسي على الشعب اجلزائري،االستع

ياسة ال نتيجة توافق ظروف معينة ولكنه كان تطبيقا لسو  الصدفة يكن وليد ملعلى الصعيد الدويل،
ب اجلزائري والرأي العام املوجه إىل الشع اجلبهة يف امليدان اخلارجي،حيث تضمن بيان أول نوفمرب

  : مبدأين أساسني مها العاملي
   تدويل القضية اجلزائرية -1
  للجزائر  عنيبالطكسب تأبيد احللفاء   -2

،وبعض الدول 4ب جبهة التحرير الوطين مواقف تأييد من دول اجلوار العربيةهذا ما اكس     
الصديقة يف اموعة االفرو أسيوية وهو األمر الذي أهلها لتغدو بعد اقل من سنة على اندالعها ممثال 
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شرعيا وحيدا للقضية اجلزائرية،ومكنها بفعل الدعم العريب واإلفريقي األسيوي من إخراج املسألة 
هي يا ترى  ،فما1955ائرية إىل الفضاء الدويل بعدما احتضنها ألول مرة مؤمتر باندونغ شهر ابريل اجلز 

أمهية مؤمتر باندونغ يف تدويل وتشكيل كتلة مساندة للقضية اجلزائرية؟ هذا ما سنحاول التطرق إليه يف 
   .العنصر املوايل
  عالقة الثورة بالمجموعة االفرواسيوية -أ

قضية اجلزائرية أهم القضايا اليت متت دراستها يف املؤمترات اإلفريقية األسيوية منذ كانت ال  لقد    
،ويعود هذا إىل دور جبهة التحرير الوطين يف تنمية نشاطها الدبلوماسي يف 1955مؤمتر باندونغ سنة 

اخلارج من جهة،و إىل دور الذي قام به بعض الزعماء العرب واألسيويون من جهة أخرى،كالرئيس 
املصري مجال عبد الناصر،والرئيس رو،والرئيس االندونيسي امحد سوكارنو،وكان للبلدان اإلفريقية 
األسيوية مواقف هامة لصاحل القضية اجلزائرية اليت أخرجتها من إطارها الضيق الفرنسي اجلزائري إىل 

  .المإطار أوسع يدخل يف جمال الصراع بني قوى االستعمار والتسلط وقوى التحرر والس
وقد اعرتفت جبهة التحرير الوطين باهود الذي بذلته الشعوب اإلفريقية واألسيوية يف نضاهلا من 

إن :(...اجل التحرر واالستقالل،وكتبت ااهد يف هذا الشأن منوهة ذا اجلهد حيث قالت
ا ينبع الشعوب اإلفريقية األسيوية تضم شتاتها الممزق لتكون كل ماعندها من عواطف النبل وم

  . 1..)في أعماقها من حرارة الفتوة لتكون من خلفنا قاعدة ارتكاز في المعركة
  : تشكل كتلة باندونغ -1- أ   
يف ظل احلرب الباردة والصراع على مناطق النفوذ من طرف االحتاد السوفييت والواليات املتحدة      

أجتمع يف ،2ول الصغرية إليهااألمريكية،ويف ظل دبلوماسية البحث عن أحالف عسكرية وجلب الد
 وسرييالنكا وباكستانهي اهلند وأندونسيا ورمانيا،أسيوية  دولرؤساء مخس ،1954 وومايشهري أبريل 

هناك مواضيع أخرى  أن وأشاروا إىل،ةنييالوضع يف اهلند الص ثلبح-رييالنكاس-يف مدينة كولومبو
شهر ديسمرب من السنة نفسها وهناك قرروا  ةيندونيساالوغور بمث اجتمعوا مرة أخرى يف ،تشغل باهلم

  .واألسيويةالدعوة إىل عقد مؤمتر جيمع البلدان اإلفريقية 
 جاؤوا من دول أفريقيا وآسيامندوب، 600حبضور حوايل و  1955أبريل  18يوم ؤمتر باندونغ مأفتتح     

ا يف صً ي تعيش نقخرجت حديثًا من اهليمنة االستعمارية وهمتخلفة قامسها املشرتك هو أا دول 
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بلًدا بعضها حترر حديثًا  29مجع املؤمتر حوايل ،1التغذية والصحة وانتشارا لألمية وتضخًما يف السكان
شاركت و  يكن عضوا يف هيئة األمم املتحدة ملوبعضها ،حتت نري االستعمار األجنيب الزالوبعضها 

يف الرابع والعشرين ،2فيت فلسطنيص ومرب بعض الوفود كمالحظني مثل وفود املغرب العريب الثالث وق
بصفته مالحظ من أجل  نعندو بهة التحرير الوطين أشغال مؤمتر باجحضر وفد  1955أبريل من عام 

الشعبني  من دائرة احمليط الفرنسي وربطها بقضييت إخراجهاو أمام اتمعني ،طرح القضية اجلزائرية
    3هيئة األمم املتحدةام أمالسعي لطرحها  بداية وكذلكالشقيقني تونس واملغرب،

تسجل بصفة رمسية يف مؤمتر باندونغ إّال أن وجود وفد  مل اجلزائريةعلى الرغم من أن القضية     
حيث مثل اجلبهة كل من السيدين حسني آيت أمحد يعد انتصارًا كبريًا، يف املؤمتر جبهة التحرير الوطين

حيث ابية بالنسبة للقضية اجلزائرية،باندونع جد اجيوكانت النتائج اليت متخض عنها مؤمتر ،4وحممد يزيد
إن مؤتمر الدول ...:(جاء فيها  على الئحة خبصوص كفاح شعوب املغرب العريب ق املؤمتردصا
روآسيوية يؤيد حقوق الجزائر والمغرب األقصى وتونس في تقرير مصيرها بنفسها ونيل فاآل

  .  5....)استقاللها
  : ضية الجزائرية في هيئة األمم والمحافل الدوليةالدعم االفرواسيوي للق -2-أ 

زائرية على هيئة األمم عرض القضية اجل على ضرورةؤمتر املاملشاركون يف  وبذلك أكد    
 29دولة افريقية وأسيوية رسالة إىل األمني العام لألمم املتحدة بتاريخ  14حيث وجه مندوبو املتحدة،
ة للجمعية العامة ة اجلزائرية يف جدول أعمال الدورة العاشر تضمنت مطلب إدراج القضي،1955جويلية 

هم هذا النصر حفز ا،و معنويا وهذا ما اعترب انتصارا دبلوماسيا لقيادة الثورة ورفع منلألمم املتحدة،
ات نتصار ا لتحقيق على املستوى الدويلمضاعفة النشاط الدبلوماسي يف على التفكري اجلدي،

 شهر ضعت اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخنتائج مؤمتر باندونغ أن و ،وكان من 6أخرى دبلوماسية
 اجلمعية من أشغال الوفد الفرنسي انسحب وعندئذقضية اجلزائرية يف جدول أعماهلا،ال 1955سبتمرب 
 جاك حيث صرحيها،مسؤولي باعرتاف ة للحكومة الفرنسيةوهكذا مت توجيه ضربة قامسالعامة 
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الحدث ذا قيمة معنوية كبيرة لدى الجزائريين أكثر من الحصول على  أن هذا :(....سوستال
    . 1)....السالح

 -حبيث أعتربها ادغارفوررارات الصادرة عن مؤمتر باندونغ،من القالفرنسية السلطات  تظاغتا    
Edgar faure- لندوة الصحفية من خالل التصريح الذي أدىل به يف ا آنذاكرئيس احلكومة الفرنسية

بأنها قاسية وجارحة فيما يتعلق بوجود فرنسا في شمال افريقيا،فالمؤتمر :(...يت نشطها بباريسال
بالذكر قضية القطر الجزائري والحال أّن هذا القطر هو جزء ال يتجزء من  خص ولهقحسب 
مع مؤمتر باندونغ قد شكل منعطًفا تارخيًيا يف ميدان التضامن العاملي ،وهذا دليل على أن 2..)فرنسا
استقالهلا  حتقيقجبهة التحرير الوطين بضرورة  أعلنت خالله ومنالشعب اجلزائري،قضية 
كسب على ضرورة   دتالشعب اجلزائري كما أك خيوضهوأبرزت للعامل نوعية الكفاح الذي ،الوطين

 استطاعت،وعليه فقد 3حتت السيطرة االستعمارية القريب سماليت كانت باأل الشعوبمساندة 
أن تدحض ية،واجلهو  واإلقليميةبفضل حيويتها وحضورها القوى يف املؤمترات الدولية ،ثورةال دبلوماسية

الدعاية الفرنسية وأن جتين أوىل مثارها على الصعيد الدويل يف هيئة األمم املتحدة، بعد إصدار هذه 
ة سلمية تسوي دإجياالئحة سياسية تضمنت دعوا لفرنسا إىل ضرورة  1957األخرية يف دورا سنة 

  .4وهو ما أعترب مبثابة اعرتاف ضمين حبق الشعب اجلزائري يف تقرير مصريهللقضية اجلزائرية،
نتصار لالفقد كان من قوي مع القضية اجلزائرية،كلل بربوز تضا  الدبلوماسي للثورةنشاط ال نإ      

نية أيام جانفي الثما عقب إضرابعلى مستوى هيئة األمم املتحدة، الثورةالذي حققته دبلوماسية 
واحلقيقة أن الثورة اجلزائرية لدفاع عن القضية اجلزائرية،ا روآسيوية يف تبين مسألةفحافز للدول اآل،1957
 -السالف الذكر- 1955اآلسيوي منذ مؤمتر باندونغ عام  اإلفريقيتطور فكرة التضامن  لتغاستقد 

قفها أكثر حساسية من القضايا ذات ومن املفيد توضيح أن جمموعة البلدان االفرواسيوية كانت موا
اإلفريقية ؤمترات اخلاصة بالشعوب من امليث نتج عنه ظهور العديد الطابع االستعماري،ح

وسامهت يف تدويل القضية  القضية اجلزائرية ودافعت عنهاجلت وأغلب هذه املؤمترات عا،واآلسيوية
   . اجلزائرية،هذا ماسنحاول التعرض إليه يف العنصر املوايل

                                                 
- Alistair Horne,Histoire de la guerre d Algérie,Albin Michel,paris,1987,p255.                                                         

  -                                        1  
  . 154السابق، ص  ع،املرج.......أحسن بومايل،إسرتاتيجية الثورة -2
 . 154السابق ،ص  ع،املرج.......أحسن بومايل،إسرتاتيجية الثورة -  3
من خالل حمفوظات الثورة اجلزائرية باملركز الوطين  1959-1958النشاط الدبلوماسي للحكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية عمر بوضربة، -4
 .  83ص ،2002،جامعة اجلزائر،رشيف،رسالة ماجستري،قسم التاريخلأل



  :الثورة الجزائرية في المؤتمرات اإلفريقية -ب
عام إفريقيا تقوم جبهة التحرير الوطين ممثلة باحلكومة املؤقتة  وهو1962ا من بداية عام اعتبار      

بنشاط دبلوماسي كثيف باجتاه إفريقيا،لكي متارس ضغطا دوليا على فرنسا وجتد جبهة التحرير الوطين 
ئعا فشخصيته القوية،ونشاطه الذي ال يكل،وبالغته املقنعة،كل ذلك را ممثال فرانز فانونيف شخص 

جيعل منه ناطقا عظيما لصاحل القضية الوطنية يف كل إفريقيا،فمقاالته يف ااهد ومداخالته يف 
املؤمترات العديدة وامللتقيات اإلفريقية اجلامعة،سامهت يف إظهار صوت الثورة اجلزائرية على خمتلف 

إصغاء كبريا وجناحات عديدة على املسرح الدويل اإلفريقي،ومنذ أن عني بدء من  األصعدة،وتضمن
دائما للحكومة املؤقتة يف أكرا،فانه سيبذل من مقره يف غانا،نشاطا سياسيا مكثفا  ممثال1960مارس 

استطالعية خطرة مشال مايل من اجل  مبهمة1960ميتد إىل كوناكري وليوبولدفيل،ويقوم خالل صيف 
،وقبل هذه الفرتة حظيت القضية 1قاعدة تسمح بإيصال األسلحة عن طريق الصحراء اجلزائريةإنشاء 

اجلزائرية باهتمام الدول اإلفريقية ويتضح هذا من خالل خمتلف املؤمترات اإلفريقية هذا ما سنحاول 
  .  التطرق إليه بالتفصيل يف العنصر املوايل

 : بالقاهرة اآلسيوية المنعقد ةمؤتمر الشعوب اإلفريقي -
  )1958جانفي  01إىل  – 1957ديسمرب  26(

اهد السيد حممد األمني ممثًال يف شخصية اجي للثورة يف أشغال هذا املؤمتر،شارك الوفد اخلار     
وبعد اية املداوالت تدخلت عدة وفود لشرح وجهة نظرها،و دباغني،وناقش املؤمتر القضية اجلزائرية،

    2صيات لصاحل الشعوب املكافحة من أجل حريتها واستقالهلاأصدر املؤمتر قرارات وتو 
القضية اجلزائرية،  شقها السياسي، جند أنه خصص قرارًا خاًصا بيفقرأ نص قرارات املؤمتر نوعندما 

عي في االستقالل والسيادة القومية ونظًرا ألّن ر نظًرا لحق الجزائر الش (..:ولقد جاء فيه
الشعب  إبادةتستمر في خوض حرب استعمارية تهدف إلى ،ةالحكومات الفرنسية المتعاقب

 قد أثارت سخط واحتجاج قسم هام من الرأي العام الفرنسي،الجزائري،ونظًرا ألّن هذه الحرب
خسائر مادية وفي األرواح وأدت إلى هجرة مئات اآلالف من  في تب،ونظرا ألنها تسبوالعالمي

ة الجئين أصبحوا في حاجة ماسة لمساعدة ولهم إلى وضعيتحالسكان إلى تونس والمغرب و 

                                                 
 عمليا ااهد فخامة رئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة،رفقة جمموعة من ااهدين لتصبح قاعدة خلفيةجتدر اإلشارة أن جبهة مايل قام بفتحها  -1

.للثورة خارج حدودنا اجلنوبية متصلة مع إفريقيا  
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من توصيات هيئة األمم المتحدة،حينما عرض كل من  رغمعاجلة،ونظًرا إلصرار فرنسا على ال
   .  1..)المتصارعينين فر طجاللة الملك محمد الخامس والحبيب بورقيبة وساطتهما بين ال

  
  
  
  

الم العاملي سدد أمن شعوب إفريقيا وال،ائرينظرًا ألّن هذه احلرب اليت فرضت على الشعب اجلز      
  : األسيوية املنعقد بالقاهرة قرر ما يلي اإلفريقيةفإّن مؤمتر تضامن الشعوب 

اليت تقرتفها ضد  رائمها القوات االستعمارية الفرنسية واجلنشتيستنكر احلرب االستعمارية اليت  )1
  . الذي يكافح يف سبيل استقاللهالشعب اجلزائري،

 . ه للكفاح البطويل الذي يقوم به الشعب اجلزائرييؤكد تعضيد )2
 :بـ املؤمتريطالب  )3
  . االعرتاف جببهة التحرير الوطين كممثل وحيد للشعب اجلزائري  - أ

املبادرة إىل إجراء مفاوضات على أساس االستقالل التام للجزائر بني احلكومة الفرنسية   -  ب
 .   وجبهة التحرير الوطين اليت متثل الشعب اجلزائري جهةمن 

فورًا عن الزعماء اخلمسة للثورة ومجيع الوطنيني اجلزائريني املوجودين يف السجون  اإلفراج  -  ت
 . واملعتقالت الفرنسية

اجلزائر ويوجهون نداء إىل استنكار جتنيد األفارقة يف اجليش الفرنسي الذي حيارب يف  )4
  . اجلزائريون إخواموا مقاتلة فضكي ير هؤالء،

وخاصة شعوب أفريقيا وأسيا أن ينظموا محالت صحفية وأن امل،يع شعوب العمن مج يطلب )5
يقوموا مبظاهرات وأن يتخذوا مجيع الوسائل األخرى الكفيلة بتعبئة الرأي العام الدويل ضد 

ومحل فرنسا على احرتام حقوق اإلنسان واتفاقيات جنيف اخلاصة ،حرب اإلبادة يف اجلزائر
 .   بقوانني احلرب
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وآسيوية توصية للدورة الثالثة عشرة لألمم املتحدة، ديسمرب ر فار قدمت الدول األويف هذا اإلط       
االعتراف بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره والمطالبة بإجراء  (:على نصت 1958

  .  1)الجزائريين والفرنسي المتصارعينمفاوضات بين الطرفين 
  
  
  
  
 . 1958أفريل  22 – 15بأكرا من  المنعقد اإلفريقيةمؤتمر الشعوب  -
اسية يف جدول أعمال هذا املؤمتر،وخصوصية هذا النقطة األسشكلت الثورة اجلزائرية وقضيتها،   

قضايا شعوا والدفاع عن للنظر يف ،فريقيةاإلل مؤمتر ينعقد يف قلب القارة أو  باعتبارهاملؤمتر،
 هذا املؤمتر مت التأكيد على أّن ويفة،حيث أوىل املؤمتر أمهية قصوى ملناقشة القضية اجلزائريحقوقهم،

فرنسا  ثحنوهلذا فإننا وحيدة اليت متثل الشعب اجلزائري،جبهة التحرير الوطين اجلزائرية هي اهليئة ال
البة بأن طواملىل تسوية ائية وعادلة للمشكلة،على الدخول يف مفاوضات عاجلة معها للوصول إ

كل حماولة ممكنة ملساعدة الشعب دت العزم على بذل  ؤمتر عقأن الدول املشاركة يف املتدرك فرنسا 
اجلزائري يف نيل استقالله، وأوصى املؤمتر بتأليف بعثة افريقية للقيام جبولة يف عواصم العامل لكسب 

  . 2ذا املؤمترهلحلكومات ا دييتأ
  . 1959أوت  8إلى  4من ) ليبريا( مؤتمر مونروفيا  -
ومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية،كعضو وشارك وفد احلكملستقلة،قية امجع هذا املؤمتر الدول اإلفري  

لم اجلزائري إىل جانب رايات البلدان اإلفريقية املستقلة التسع فحقق لعحيث رفرف ارئيسي يف املؤمتر،
  .  3فعالية الدبلوماسية اإلفريقية للثورة اجلزائرية تسخوتر بذلك انتصارًا على الصعيد الدبلوماسي 

 :ديسا باباأ 1960جويلية  المستقلة اإلفريقيةشعوب مؤتمر ال -
شاركت فيه الثورة ومن بني قراراته تأكيده على حق تقرير املصري واستقالل الشعب اجلزائري،    

واألمم املتحدة،  اإلفريقية لحيث أوصى املؤمتر حكومات الدو إىل تسوية عادلة، يؤدي كأساس
وتكوين وفود من ممثلي الدول الناحية املادية والدبلوماسية، نستمرار يف تأييد القضية اجلزائرية ماال

                                                 
 . 155،ص،،املرجع السابقحممود حلمي مصطفى وآخرون -1
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املستقلة للتنقل يف عواصم العامل لشرح وتأييد القضية اجلزائرية،وأستنكر املؤمتر أيضا سياسة  اإلفريقية
وأوصى املؤمتر الدول ،1ء اجلزائرية والصحراء اإلفريقيةلصحراا يف فرنسا اخلاصة بالتجارب النووية

   2ة افريقيةقعالالزمة ملنع التجارب الذرية يف الصحراء أو يف أي ب اإلجراءاتاختاذ باألفريقية 
  1961جانفي  7 – 4 المغرب األقصى الدار البيضاء إفريقيامؤتمر أقطاب  -
كوامي نكروما رئيس وشارك فيه الرئيس  ك حممد اخلامس،لإليه املغفور له امل دعاهذا املؤمتر     

رئيس مجهورية مايل، والسيد  تاايننيا وموديبوكغس أمحد سيكوتوري رئيس مجهورية والرئيمجهورية غانا،
وكان فرصة أخرى جلبهة التحرير الوطين للجمهورية اجلزائرية، ؤقتةفرحات عباس رئيس احلكومة امل

ة عن هذا الدعم رب فجاءت قراراته مع،اإلفريقيةلكسب املزيد من التأييد واملساندة والدعم من البلدان 
  : الصدارة وكانت كالتايل احتلتحيث جند يف الئحة القرارات أن القضية اجلزائرية 

  . نضال من أجل االستقاللالمساندة شعب اجلزائر وحكومته املؤقتة يف  -1
 دعوة الدول إىل العمل على زيادة املساعدة السياسية و الدبلوماسية واملادية -2

 .  للثورة
األطلسي إىل فرنسا يف حرا من أجل  استنكار املساعدة اليت يقدمها احللف -3

 . استعمار اجلزائر إعادة
ملنع استخدام أراضيها يف العمليات املوجهة ضد  الغربية وغريها دعوة الدول -4

 . الشعب اجلزائري
 . اليت تعمل حتت القيادة الفرنسية يف اجلزائر فورًا اإلفريقيةاملطالبة بسحب القوات  -5
 . جيش التحرير الوطينيف  اإلفريقينيول املتطوعني بق -6
.                                                ا فباحلكومة املؤقتة اجلزائرية على االعرتاعرتف دعوة احلكومات اليت مل ت -7
ي يف حرب اجلزائر يرتتب عليه أن تعي الدول املشرتكة يف املؤمتر ضإعالن أن امل -8

 . النظر يف عالقاا مع فرنسا 
اجلزائر ورفض أي حل يصدر عن طرف واحد  سيمقلتريع فرنسا معارضة مشا -9

 .  ورفض أية حماولة لفرض أو منح دستور للجزائر
 . تشرف عليه فرنسا وحدها يف اجلزائر تاءفستااستنكار أي  -10

                                                 
   :)26(رقم  نظرا ألمهية املؤمتر فان وزارة احلربية الفرنسية أعدت تقريرا مفصال عنه انظر امللحق-  1 

-Compte rendu français La conférence d addis abeba,juin 1960,ministre des armées,SHAT,1H1164-1 ,In 
Mohammed harbi et Gilbert Meynier,Le F LN Documents et Histoire,ed,casbah,Alger,2004,p755.        
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  . 1961مارس  31القاهرة  -مؤتمر الشعوب اإلفريقية الثالث-

ر وأطماعها يف فصل الصحراء عن اجلزائر، حيث الفرنسية يف اجلزائ املناوراتكشف هذا املؤمتر عن 
ية وعن الوحدة الرتابية بشدة عن القضية اجلزائر جبهة التحرير الوطين يف املؤمتر،دافع ممثل وفد 

ويف هذا الشأن قرر مؤمتر القاهرة تقدمي الدعم الكامل ملوقف احلكومة املؤقتة املتعلق بالصحراء  للجزائر،
يف اجلزائر فإّن املؤمتر  وضعبعد دراسة لتطورات األخرية لل،و 1زائريكجزء مكمل للرتاب الوطين اجل

  : أصدر القرارات التالية
مساندة احلكومة املؤقتة اجلمهورية اجلزائرية يف مفاوضاا مع احلكومة الفرنسية  - )1

  . لوضع مبدأ تقرير املصري موضع التنفيذ
دبلوماسية واملادية يف املرحلة بتكثيف مساندا السياسية وال اإلفريقيةتوصي الدول  - )2

احلالية ليتاح للشعب اجلزائري حتقيق سيادته الكاملة ويفرض احرتام سيادة أراضيه 
 . القومية اجلزائرية

مساندة تامة فيما يتعلق بقضية  اجلزائرية مساندة موقف احلكومة املؤقتة للجمهورية - 3           
     2من األراضي القومية اجلزائرية جزأيتجزًءا ال  باعتبارهاالصحراء اجلزائرية 
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  :عالقة الثورة الجزائرية بحركة عدم االنحياز-
  1956جويلية 19-18مؤتمر بريوني يوغسالفيا المنعقد في -  

اصدر أقطاب السالم،مجال عبد الناصر والرئيس اليوغساليف تيتو والرئيس رو بيانا مشرتكا      
،نورد منه ما تعلق بالقضية اجلزائرية حيث 1956 جويلية19-18بريوين يومي ثالثيا عقب اجتماعهم يف 

حبث رؤساء الدول الثالث املوقف يف اجلزائر،وهو يعترب يف رأيهم بالغ األمهية بل يتطلب اهتماما كبري 
للشعب اجلزائري،ولدعم السالم يف هذا اجلزء من العامل ونظرا إلميان  ةمن وجهة نظر احلقوق الطبيعي

ؤساء الدول الثالث بان السيطرة االستعمارية غري مرغوب فيها إطالقا فضال عما يرتتب عليها من ر 
أضرار باحلاكمني واحملكومني معا،فإم يرون من واجبهم التعبري عن عطفهم التام على رغبة الشعب 

ن أصل أوريب الذين هم م صاجلزائري يف احلرية ،ويدركون انه يوجد يف اجلزائر عدد كبري من األشخا
الذين جيب محاية مصاحلهم،على انه جيب أال يقف هذا يف طريق االعرتاف باحلقوق املشروعة 
للشعب اجلزائري،كما أم يؤيدون كل اجلهود واملفاوضات اليت دف إىل إجياد حل عادل وسلمي 

اوضات  بني للقضية اجلزائرية،خصوصا وقف أعمال العنف وجيب أن يؤدي وقف إطالق النار إىل املف
     1األطراف اليت يعنيها األمر،وتسوية سلمية للمشكلة

  . 1961سبتمبر  6 – 1المؤتمر األول لدول عدم االنحياز بلغراد من  -
أول سبتمرب بتاريخ ،دبلغرايف  اليوغسالفيةيف العاصمة  ملؤمتر األول لدول عدم االحنيازا أنعقد    

وهذه الدول هي ،)ةالالتينيأمريكا ( يوية وأوروبية وأمريكية دولة أفريقية وآس 24 ممثلووحضره ،1961
 ،، املغرب، نيبالإثيوبيا، قربص، سيالن، الكونغو، كوبا، كمبودياأفغانستان، اجلزائر، سوريا،  

وأرسلت  يوغسالفيا، السودان، تونس، الصومالاجلمهورية العربية املتحدة، اململكة العربية السعودية، 
هلا كمراقبني مهمتهم تتبع أحداث املؤمتر دون االشرتاك يف  مندوبني، وإكوادورازيل دول بوليفيا والرب 
ركز أشغاله حول موضوع االستعمار وخصوصا مسألة القواعد ناقشات،املت أو يتصو الأي قرار أو 

وقف كل العمليات  هقراراتاملؤمتر يف  بوطالالعسكرية املفروضة على الدول النامية والشعوب احملتلة 
ووقفها  يف اجلزائر وأعلن أيضا معارضته للتجارب النوويةورًا،فرة عمملسلحة ضد الشعوب املستا
نضال الشعب اجلزائري من أجل احلرية واالستقالل ووحدة أراضيه ففي  هقراراتوقد أيد املؤمتر يف ورًا،ف

  : ما يتصل بالقرارات حول اجلزائر جاء ما يلي
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كفاح شعب اجلزائر كفاًحا عادًال ودستوريا من أجل احلرية عترب الدول املشرتكة يف املؤمتر،ت -
وتقرير املصري واالستقالل، وكذلك من أجل وحدة أراضيه القومية مبا يف ذلك الصحراء، وهلذا 

ن رؤساء الدول واحلكومات يسعدهم خاصة أنه ميثل او ،ستقاللرة االكفهي مصممة على ف
  .  1املؤقتة واملمثل الشرعي هلا يةئر اجلزائر يف هذا املؤمتر رئيس احلكومة اجلزا

وعليه فان ظهور جمموعة دول عدم االحنياز أصبحت متثل منافسة جدية للدول الغربية يف اهليئات 
 .الدولية،مثل األمم املتحدة من جهة،وديدا ملصاحلها القومية من جهة أخرى

   : عالقة الثورة الجزائرية بالعالم العربي  -
اندالعها يف الفاتح نوفمرب منذ ،دعمها وتأييدها للثورة اجلزائريةاملشرق العريب لقد أظهرت دول     

ة يف املشرق وتأيت بير عالدول ال انتماءاتو توجهات  باختالفرغم تفاوت أمهية  هذا الدعم ،1954
نضال ضد ال قد تبنتباعتبارها ،مصر يف طليعة الدول العربية تأييًدا ومساندة للقضية اجلزائرية

يضاف إليها النظام السوري ،و عار الوحدة العربية الشاملةشوحاملة  ياليةرب واالمعمار االست
ى العربية يف دعمها الالمشروط و إدراكا منها لدور هذه الق،الذي أيد وساند الثورة دون تردد،و والعراقي

ل يف الثورة وخلق املشاكفرنسا إىل اامها بالضلوع يف  سعت خاصة مصر، فقد للقضية اجلزائرية
ملصري ا اإلسكندريةومما زاد يف تأكيدها على ذلك احتجازها للباخرة أتوس القادمة من ميناء اجلزائر،
ذه ،هطنا من األسلحة املصرية واملوجهة إىل الثورة اجلزائرية 70عني بسبواحململة 19562أكتوبر  17يوم 

كتها يف العدوان الثالثي على املعطيات أقنعت فرنسا بضرورة حتطيم هذه القوة العربية، وذلك مبشار 
لكن فشل هذا العدوان زاد من قوة مصر وعزر من ،1956يف خريف  وإسرائيلمصر رفقة بريطانيا 

  .3التضامن العريب وهو ما استفادت منه الثورة اجلزائرية عربًيا وتعززت مسعتها دولًيا
لكتلة األفرو ا يف إطار تدويل القضية اجلزائرية قد سامهت الدول العربية بقوة يف عمليةل    

 داخلخاصة مريبالية،واحملبة للسلم واملناهضة لإل واإلسالميةلدورها الفاعل ضمن الدول العربية أسيوية،
  4اللوائح املعدة للمصادقة يف اجلمعية العامة إعدادهيئة األمم املتحدة من خالل 

     :االشتراكي عالقة الثورة الجزائرية بالمعسكر-
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مبدأ أساسي يف سياسيتها وهذا منذ األوريب األمريكي، لالستعمارة الدول االشرتاكية تعد مناهض     
وظهور االحتاد ،1917يف أكتوبر  البلشفيةعقب الثورة  السوفييتقيام النظام الشيوعي يف االحتاد 

 ضد االستعمار الرأمسايل األوريب، فقدم الدعم لالنتقاض،الذي دعم شعوب العامل الثالث السوفييت
 اإليديولوجيوقد زاد توجه هذه الدول يف هذا االجتاه بعد جتدد صراعها للثورة الصينية واهلند الصينية،
وقد أختذ هذا الصراع  أشكاال متعددة مثل مع النظم الرأمسالية الغربية، عقب احلرب العاملية الثانية

، وإنشاء )1947 رشالمامشروع ( واملشاريع االقتصادية ،)القنبلة الذرية(و التسلح حناق بالس
  . وغريها من األحالف األخرى،)1949حلف الشمال األطلسي ( العسكرية  األحالف

عطيات الصراع متغريت ،1953مارس  05الني يف ستوزيف ج السوفييتلكن منذ وفاة الرئيس   
 وهو ما ميز العالقات الدولية عند اندالعا يعرف مبحاوالت التعايش السلمي،ظهر ميه لتوخفت حد

  .19541الثورة اجلزائرية يف الفاتح نوفمرب 
من عمر  يف السنوات األوىل االشرتاكيودول املعسكر  السوفييتاملوقف السياسي لإلحتاد  اتسم     

سعى إطار مواكبة التحوالت يف الصراع مع الغرب الرأمسايل وهو ما الثورة بالغموض والرتدد،يف 
اسة مستقلة عن املعسكر يس ستنتهجبأا ،السوفييتحتاد حيث أومهوا االالفرنسيون إىل استغالله،

احلزب  نيوكذا التقارب الذي حدث يف فرنسا ب،حتديدا ريب وعن الواليات املتحدة األمريكيةغال
موافقته على السلطات عنه منح احلزب الشيوعي الفرنسي، نتجالشيوعي واحلزب االشرتاكي،

من أن حتل الواليات  السوفييتوكذلك لتخوف االحتاد ية املمنوحة لالكوست يف اجلزائر،االستثنائ
ع مرور الوقت اتضحت مو ،2يف حال انسحاب فرنسا منها،املتحدة األمريكية حمل فرنسا يف اجلزائر

مة الثورة داخلًيا وخارجًيا وتطور نشاطها الدبلوماسي بواسطة احلكو  وانتشار فبعد تطورالرؤية أكثر،
وبداية سنة  1957اية عام خاصة منذ  وفييتسالغيري املوقف تاملؤقتة للجمهورية اجلزائرية،

يف باريس معربًا عن انشغال حكومته  السوفييتهذا التغيري منذ أن صرح سفري االحتاد  دوجتس،1958
واهتمام اإلحتاد ،1958ية سيدي يوسف عام قب العدوان الفرنسي على ساقع،عن الوضع يف اجلزائر

رغم عدم و ادية لالجئني اجلزائريني،مساعدات ممث تقدمي ،3م يف اجلزائربعملية إحالل السل السوفييت
وله بإّال أنه أعلن عن ق،يف هذا الفرتة مة املؤقتة للجمهورية اجلزائريةباحلكو  السوفييتاعرتاف االحتاد 

لقد ساهم ،1961و 1960خالل سنيت  تجسديوهو ما ساعدات املادية وباألسلحة كذلك،دها باملمب
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بإمداد قوات جيش التحرير ا لوطين يف تونس بأربع ،الصني الشعبية مجهورية رفقة سوفييتالاالحتاد 
 لغبتني إىل جيش التحرير الوطين باملغرب حنكما قدم شطنا، 25000بـات أسلحة قدر وزا شحن

     . 1طنا 1500وزا اإلمجايل 

 :ةعالقة الثورة الجزائرية بدول أمريكا الالتيني -
شبيها بوضع القارة اإلفريقية،وعليه جاءت  ةدالع الثورة اجلزائرية كان وضع أمريكا الالتينيأثناء ان     

،وكان دخول هذه األخرية يف اللقاءات ةمؤمترات السالم كذلك مؤيدة لكفاح شعوب أمريكا الالتيني
،وحضورها  1955والتظاهرات االفرواسيوية متأخرا مقارنة بإفريقيا واسيا اتمعني يف باندونغ منذ عام 

كان مع مؤمتر بلغراد السالف الذكر،ونشري هنا أن كوبا وثالث دول أمريكية حضرت املؤمتر بصفة 
مراقب وهي،بوليفيا والربازيل واإلكوادور،وهذا يعترب إشارة لتوسع التجمع األسيوي اإلفريقي باجتاه 

ب اإلفريقية األسيوية املنعقد جتمع القارات الثالث،وقد تأكد هذا يف املؤمتر الثالث لتضامن الشعو 
،ويف املؤمتر الثاين حلركة عدم االحنياز املنعقد بالقاهرة يف جويلية 1963فيفري11اىل3من  2موشي:ب

باموعة االفرواسيوية،كان مع انطالق الثورة  ةيف واقع األمر أن التحاق أمريكا الالتيني،19643
حرير الواسعة يف العامل الثالث،حيث توحدت القارات الكوبية اليت كانت إيذانا اللتحاقها حبركة الت

  .الثالث اة االمربيالية
  

إن العالم الثالث لم يعد إفريقيا واسيا فقط وهذا :(....ويف هذا اإلطار كتبت ااهد تقول      
تلك التي تبرهن لنا منذ  ة،فالقوى الحية ألمريكا الالتيني1960هو االكتشاف الذي حصل عام 

سنوات على دعمها الدائم في نضالنا،تعرف اليوم بالتجربة أن النضال المعادي لالستعمار عشر 
املهام  وجتدر اإلشارة إىل أن من،4...)واحد لهو نفسه النضال المعادي لالمبريالية،وهو نضا

الدعائي بدول أمريكا و القيام بالنشاط اإلعالمي ،هو نيويوركب جبهة التحرير الوطين كتبملاملوكلة 
حيث ربط اتصاالت متواصلة مع مراسل متطوع امسه فاتيح أغا ،لصاحل القضية اجلزائرية الالتينية

يشرف عليها  كان  من أجل اجلزائر اليت الشيليةوباللجنة الربازيلية، يودي جانريور  مبدينة بوعياد املقيم
  .انتياغوس السيد عمر بوميفريا املقيم بالعاصمة
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وبفضل هذه العالقات متكن تراسل باستمرار السيد بوعياد، كانت  بدورهاكما أن وزارة اخلارجية      
األب برينغر إىل  القسيس القائمون على املكتب من تنظيم جولة دعائية لصاحل القضية اجلزائرية قادها

اليت بدأت يف بداية سبتمرب هذه اجلولة  حتت محاية اهلالل األمحر اجلزائري أمريكا اجلنوبية
مصاحل  طرف وأدت إىل رد فعل عنيف مندى كبري يف هذا اجلزء من العامل،ص كان هلا،19591

الفرنسي األب برينغر خصوًصا أثناء مروره  لقسيسالفرنسية اليت حاولت إحلاق الضرر با االستخبارات
  .2بالعاصمة البريوفية مليا

  
  
  
  
  
  
  
  

   :في الجزائر الداعم لفرنساموقف أمريكا  -2
   :الدعم السياسي الرسمي -

فرتة ثناء ،أيف أوربا يمركزا أساسيا يف اإلسرتاتيجية الدفاعية للحلف األطلس فرنسا لقد احتلت       
طتها الدفاعية ضد املعسكر خحمور  حيث مثلت للواليات املتحدة األمريكية،احلرب الباردة

الذي  هذا ما جعل الساسة الفرنسيني يعتقدون أن انتماء فرنسا للحلف األطلسي ،واالشرتاكي
  .3سالمة مصاحلها يف مستعمرااو  هو ضمان ألمنها،ةتتزعمه الواليات املتحدة األمريكي

وجدوا أنفسهم مضطرين ،فإن شركاء فرنسا داخل منظومة احللف األطلسي االساسهذا  وعلى     
لق التعاون الغريب استطاع خوبالتايل فإن نظام ،الوسائل لإىل دعم فرنسا يف حرا ضد اجلزائر بك
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و  ةسياسيال ااالت هذا الدعم مشلو ،فرنسا بطريقة غري مباشرة و يف سرية تامة دعم قاعدة واسعة ل
احلديث عن الدعم األمريكي لفرنسا يف مواجهة الثورة  إىل يقودنا ة،هذا مادبلوماسيالو  ةعسكريال

ة األمريكية والثورة يف كتاا الواليات املتحد الباحثة التونسية سامية المشاطتذكر ،1اجلزائرية
،فان اإلدارة األمريكية كانت ترفض كل فكرة لدعم )1962- 1945(اجلزائرية،بأنه طوال فرتة الثورة

. ل.شارل خالمؤر  ،أما2الوطنيني وبعدهم جبهة التحرير الوطين ومل ترتك هلم جمال يف دعم مطالبهم
دالس،كانوا متفقين على أن الرئيس إيزنهاور ووزير خارجيته  جون فوستر :(...فيذكر قيدز

ضرورة تأييد اإلدارة األمريكية لفرنسا و هذا لكي تستعيد فرنسا مكانتها كقوى عظمى في 
العالم،وكان االثنين مقتنعين بأهمية فرنسا ومستعمراتها في إيقاف تقدم النفوذ السوفيتي و 

ة الخمسينات و الشيوعية العالمية و هذا كان محور السياسة الخارجية األمريكية خالل فتر 
بالتالي كانت عامال حاسما في عالقات الواليات المتحدة األمريكية مع شعوب الشرق األوسط 

  .3...)و شمال إفريقيا
  
  
فقنصلها  األمريكية واليت فاجأت السلطات،1954عند اندالع الثورة اجلزائرية يف الفاتح من نوفمرب    

صلة مباشرة  هأن ما وقع ليلة الفاتح نوفمبر، ل:(...  يف تقريرا كتبه ذكر ،)الركك(اجلزائر مبدينة 
بأن زعماء هذه الهجومات ينتمون إلى حركة :(.... وأضاف(...) باأليدي الشيوعية و موسكو

 أما السفري،4...)انتصار الحريات الديمقراطية و تحركاتهم جاءت تحت ضغط الجامعة العربية
بالرغم من أن شيوعي إفريقيا و شيوعي (... :لفقد كتب يقو ،دوكالس دايلوناألمريكي بفرنسا 

تفادي دعم الثوار الجزائريين،إال أن فرنسا لديها دالئل بأن الثورة  افرنسا أو حتى موسكو حاولو 
مراقبة من بعيد من طرف الشيوعيين،وأن هناك تونسيين متواجدين اآلن في روسيا و 

احلدود يف حتليل ما وقع يف اجلزائر ليلة الفاتح األمريكان إىل أبعد  خلرباءذهب ا،5...)تشيكوسلوفاكيا
حيث الحظوا أن هناك تشابه يف اخلطط التكتيكية مثل تلك اليت اتبعها احملاربون ،1954نوفمرب 
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،كل حصص إذاعة بودابستاليت تبث من القاهرة و  صوت العربلاإلذاعية ،واحلصص نالفيتناميو 
لكي  وراء الثورة اجلزائرية،ووعيون هم من يقف بأن الشي،D. Dillon لدايلونهذه الدالئل أكدت 

يثبت بان الثورة تسري وفق توجيهات شيوعية،فانه حاول الرجوع إىل مسار احلزب الشيوعي اجلزائري 
أصبح ذا اتجاه استقاللي و زكى  1945أنه منذ :(... بعد احلرب العاملية الثانية،ويف هذا الشأن قال

   1....)جمهورية جزائرية مرتبطة مع فرنسا
كانوا ميلكون رؤية  داالس.جون فو  يزاورإ الثنائي نأ،وال ينو أر ذكر املؤرخ  ويف نفس السياق      

 الثورة يف اجلزائر تقف وراء هي من أن أيدي الكرملني و الشيوعية،مفادها واحدة حول الثورة اجلزائرية
 الثوريةالوطنية بني الشيوعية و  االختالف املوجودمل يفرق بشكل واضح ،إيزاور أن الرئيس و يضيف
أحداث اجلزائر خالل شهر نوفمرب  تمن جهتها فإن الصحافة الفرنسية قد ربط،و 2العربية

بأن كل ما يقع في الجزائر :(... بالصراع الدائر يف الشرق األوسط و احلرب الباردة و قالت،1954
  .3...)مصدره مصر و القاهرة و من راديو بودابست

  
  

ميكننا املالحظة أن املوقفني الفرنسي واألمريكي قد توافقا حول رؤية موحدة جتاه الثورة وعليه      
يف التصدي للثورة األمريكي  الدعمإىل كسب  ونسارعاجلزائرية،وهذا ما جعل الفرنسيني ي

بالرغم من أن (...:  Couve de Murville كوف دومارفيل قال ومواجهتها،ففي هذا الصدد
ال يمكنا إال أن نشكر (...)د جلبت انتباه العالم،حول الشأن الجزائري،أحداث الجزائر ق

كانت شروحاتنا لرأي العام العالمي حول الطبيعة المحدودة ....الموقف األمريكي المتفهم
تحرك  ي،ويشير أيضا لأليدي الخارجية الت)يقصد هجومات الفاتح نوفمبر( للعمليات اإلرهابية 

  .4...)وحسب رأيه ان الشعب الجزائري بقي هادئ ووفي... ره المؤامرة على حد تعبي ههذ
هي عودة اهلدوء إىل  ة بالدهأن مصلح،األمريكي القنصل يف تعليقها على أحداث اجلزائر ذكرو 

حول املسألة ،جون فوسرت داالس لوزير اخلارجية األمريكيتصريح  ،نالحظ هذا يف  أول5اجلزائر
حيث أعلن له بأنه ،فريد زين الدين ري السوري لدى واشنطن السيدأثناء استقباله لسف جاء اجلزائرية

                                                 
-Ibid,p24.                                                                                                                                                                 -1  
 - Irwin.M.Wall,Les Etats-Unis et La guerre d Algérie,(tr),Philippe Etienne ravirat,ed,soleb,paris, 2006,p36.    -2  

- Samya El machat,Les Etats –Unis et la guerre d Algérie …., op.cit, p25.                                              - 3  
 -  Samya El machat,Les Etats –Unis et la guerre d Algérie …., op.cit, p25.  -                                              4  

  ):28(رقم  انظر امللحق -  5
 - F.R.U.S,NOV,1954-p393.  



 حصل على هذه النوايا الطيبة منقد  داالساحلقيقة أن ،و رمرتاح للنوايا الفرنسية الطيبة جتاه اجلزائ
نوفمرب  30في داالسوكان له لقاء مع الذي زار الواليات املتحدة األمريكية ،مندايس فرانس

و ،يف واشنطن  شارل مالك عندما التقى بالسفري اللبناين داالسف أيضا مع تكرر هذا املوقو ،1955
حيث ،جاء بناء على طلب من السلطات الفرنسية،العربية ليبدوا أن التحرك األمريكي جتاه الدو 

كان قد طلب من  داالس ذلك أن ،بدأت واشنطن تلعب دور الوسيط لتهدئة الرأي العام العريب
لثورة اجلزائرية من املؤيدة ل،لوقف بثها للحصص اإلذاعية دى احلكومة املصريةالسفري السوري السعي ل

يف إمتام خططه  منداس فرانس الفرصة لكي ينجحات العربية،كان يأمل يف أن تعطي اإلذاعالقاهرة و 
  .1االوضع يف مشال إفريقي ،بدال من زيادة تأجيجيف اجلزائر

،حول سبل مواجهة املسألة كومتني الفرنسية واألمريكيةاملشاورات بني احلالتنسيق و  لقد استمر     
وافرا من اهتمام ،واليت احتلت حيزا كبريا وأخذت قسطا اجلزائريةثورة مراحل تطور الاجلزائرية،عرب 

 -الذكر لسالفةا - منداس فرانس بداية من الزيارة الرمسية اليت قام ا رئيس احلكومة الفرنسي الطرفني
العربية ا من السلطات األمريكية أن تلعب دورها يف الضغط على احلكومات إىل واشنطن وطلب فيه

نالحظ أن احلكومة الفرنسية توجهت بشكل مباشر إىل  إنناعليه ف،و 2دعمها للقضية اجلزائرية إليقاف
فالسفري  حىت توقف دعمها للثورة اجلزائريةلتأثري على القاهرة، البحث عن دعم سياسي أمريكي

حاول احلصول على وعد مصري لوقف ،جيفرسون كافري Jefferson Caffery هرة األمريكي بالقا
املوقف السياسي األمريكي  يبقى،3اجلزائر موضوع اهلجمات ضد فرنسا وختفيض احلصص اليت تتناول

 املعتمد لدى فرنسا يهو ذلك الذي صدر عن السفري األمريكية،و اجلزائر  املسألة حول والصريح البارز
لذي استهل خطابه باإلشارة إىل تدهور الوضع يف ا،1956مارس  20في  D.Dillonن دوكالس دايلو 

  .مواجهة الوضعمؤكدا دعم بالده لفرنسا يف ،اجلزائر
حول سوء التفاهم حول ،جاء لتصفية األجواء بني باريس وواشنطن دايلون تصريح مضمونإن      

كما ،يد األمريكي لسياستها اجلزائرية من جهةحيث أن فرنسا مل تكن راضية عن التأيية،املسألة اجلزائر 
أا كانت تشك يف وجود نية لدى الواليات املتحدة للحلول حملها يف مشال أفريقيا من جهة 

للتذكري باألدلة على صدق  اضطرحىت أن دايلون  هذا التصريح جاء لطمأنة احلكومة الفرنسية،أخرى
ث أكد أن الواليات املتحدة ترى أن اجلزائر هي مشكلة أييدها لفرنسا حيت يفالواليات املتحدة، نوايا

                                                 
.133،مجال فرحات،املرجع السابق،ص - 1  

 - Hartmut , La guerre d Algérie …,op.cit,p113.                                                                                                   -2  

 -   Samya El machat,Les Etats –Unis et la guerre d Algérie …., op.cit,p30.  -                                            3  



املتعلق بتسليمها لطائرات مروحية ،أن احلكومة األمريكية استجابة فورا لطلب فرنسا،و فرنسا داخلية
يؤكد ،جاء لصريح تربيريتهو أنه  دايلون ما ميكن مالحظته على تصريح،1املضادة حلرب العصابات

الوجود الفرنسي يف مشال  غبة أمريكا يف استمرارور طة والكاملة لفرنسا،رو غري املشالاملساعدة األمريكية 
 مارغريت هيجينس معحيث صرح يف مقابلة صحفية ،يزاورتبناه الرئيس إ املوقف،هذا اإفريقي

Margaret Huggins حيث أكد موافقته على تصريحات دايلون ورأى أن (...،حول املسألة اجلزائرية
انت عويصة وكان في نفس الوقت متخوف من التدخل الشيوعي في كالمشكلة الجزائرية،

  .2...)المنطقة و حذر من إمكانية تأثير الحزب الشيوعي الجزائري على الثوار الجزائريين
  

 ،ضمن املسائل املتعلقةاملسألة اجلزائرية تصنفميكن االستنتاج أن اإلدارة األمريكية مل  قمما سب     
و هذا ما دفع ،لكن صنفتها ضمن صراع احلرب الباردة بني املعسكرينحرر،و والت كافحة االستعمارمب

و من جهة  حرا ضد التأثري الشيوعي يف املنطقة يففرنسا،اإلدارة األمريكية إىل مساندة و تأييد 
مارس  28بتاريخ ،احللف األطلسي الذي نشر يف صحيفة نيويورك تاميزتصريح اعرتف ،أخرى
لذا أعطي الضوء األخضر بطريقة ضمنية لفرنسا ،األمن الغربينيو  لنسبة للدفاعاجلزائر با بأمهية1956

اليت كانت تعترب ديدا للواليات املتحدة و ،إلمخاد الثورة اجلزائرية وتسخريها لسحب قواا من أوربا
  .3احللف األطلسي يف إفريقيا و البحر األبيض املتوسط إلسرتاتيجية

كان منتشرا بشكل واسع بني كبار قادة اإلدارة ،من املسألة اجلزائرية ندايلو الواقع أن موقف و       
الذي كان يشغل منصب نائب و األول  خبصوصو ،داالس.ف.جو  ريتشارد نيكسون أمثال،األمريكية

تقدمي  بعد مثل املسألة اجلزائرية،فإنه مل يكرتث أن يشري إىل مسألة يف غاية احلساسية،رئيس اجلمهورية
غري أن هناك أقوال ،1957يف اية سنة ،مشال إفريقيا قادته إىلإثر زيارته ،إيزاور ئيسالر تقريره إىل 

تعاون مع الرئيس احلبيب بورقيبة تفيد بأنه أوصى يف تقريره بال،نيكسونريتشارد  أخرى  صدرت عن
جون خلارجية ما وزير اأ،4مشال إفريقيااملصاحل الغربية يف  بطريقة حتفظ وجودسألة اجلزائرية،إلاء امل

فهو من جهة كان يفضل أن تبقى بالده ،فكان هو اآلخر أكثر عداء للمسألة اجلزائرية،فوسرت داالس
زام لكان يرفض إ من جهة أخرىو  داخلية فرنسية على اعتبار بأا مشكلة،بعيدة عن املشكلة اجلزائرية

                                                 
.147،مجال فرحات،املرجع السابق،ص - 1  

.64- 62،ص ص،2007،مسري حشاين،وزارة ااهدين،اجلزائر،)تر(،)1980-1954(بلخريي،العالقات اجلزائرية األمريكية عبد الكرمي -  2  

.64عبد الكرمي بلخريي،املرجع السابق،ص، - 3  
.149مجال فرحات،املرجع السابق،ص، - 4  



لك جنده يتشبث برأيه القائل مع ذ،و استعمال األسلحة األمريكية يف اجلزائر معد هافرنسا بشرط جيرب 
،وعليه ميكن رصد املوفق 1لفرنسا لكي تتصرف يف املسألة اجلزائرية كيفما شاءتبضرورة ترك احلرية 
األحداث من خالل بعض ،الداعم لفرنسا يف سياستها اجلزائرية بشكل واضحاألمريكي املساند و 

  :وهيالبارزة خالل هاته املرحلة 
  .حول املسألة اجلزائرية كنيديالسيناتور الدميقراطي جون   ة لتصرحياتمعارضة اإلدارة األمريكي -

  ).قانون اإلطار –اخلطة الثالثية ( دعم اإلصالحات الفرنسية  - 
  .و مهمة املساعي احلميدة 1958االعتداء على ساقية سيدي يوسف فيفري  - 

إثر ،كنيدي  نجو  اتورلتصرحيات الدميقراطي السينملعارضني من أهم ا داالس.ف.جون كان      
حيث جاء ،1957جويلية  2يف أعضاء الكونغرس أمام ،ناهض لالستعمار الفرنسي يف اجلزائراملخطابه 

الذي وجه انتقاداته ،2جون فوسرت داالسل على لسان جرد فعل اإلدارة األمريكية بشكل مستع
قدمي خطة لتمرير قرار ون تيدحيث صرح بأنه هناك بعض النواب ير ،دييكن.ج بطريقة غري مباشرة إىل
 عن طريق منح،بالعمل على إجياد حل للمسألة اجلزائرية  إيزاور يطالب إدارة،من جملس الشيوخ

األطلسي أو بالتعاون مع تونس و اجلزائر حكم الذايت أو فيدرايل وذلك باالعتماد على احللف 
  .3املغرب
 تواصل،داالس.ف.جون عن طريق فإن اإلدارة األمريكية  عرقلتهاو  كنيدي ملواجهة خطةو     

أن اإلدارة األمريكية تتعاطف مع :(... داالس صرح  يف هذا الشأنو  لكنيدي انتقادااسلسلة 
الشعوب المستعمرة وأنه يدرك مدى صعوبة المسألة الجزائرية،معبرا بأنه ال توجد قيادة وطنية 

ي كقيادة وطنية تمثل الثورة لتمثيل الجزائريين،وبذلك أنكر داالس وجود جبهة التحرير الوطن
 داالس راح،يف إجياد خمرج للمسألة اجلزائرية دييكن رضته خلطةالتربير مع،و 4...)والشعب الجزائري

تعترب يف رأيه أسوء من حالة  وجود حاالت استعمارية يف روسيا،أمام جملس الشيوخ يشري إىل
  .االستعمار الفرنسي يف اجلزائر

قد ،و 5حول املسألة اجلزائرية دييكن ترحب مبشروع مل إلدارة األمريكيةأن ا لقولميكن ا وعليه     
ت اخلارجية الفرنسية عرب و  دييكن ضد خطة،ارتاحت اإلدارة الفرنسية من املوقف الرمسي األمريكي
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بأن اإلدارة :(....حيث قالHerve Alphand هاريف ألفاند عن طريق سفريها بواشنطنعن ارتياحها،
  1.....)كان ننتظره منها  األمريكية قامت بما

  
  
  

إىل الرتحيب باإلصالحات ،سارعت اإلدارة األمريكيةومواصلة يف دعمها الالمشروط لفرنسا      
حىت أن الواليات  هذا يف حماولة منها للقضاء على الثورة،و اليت عزمت تطبيقها يف اجلزائر الفرنسية
    نبهاإلطار و يف هذا نسية يف اجلزائر،الفر  موقفها من السياسة عنأزاحت بذلك الغموض ،املتحدة

 مشال يف الوجود الفرنسي عن فعابأن قوة التدخل األمريكي تديف باريس، أشيلي القنصل األمريكي
قيام فرنسا بإجراء إصالحات سياسية و اقتصادية و اجتماعية و تقوم بتطبيقها  شرط إفريقيا ولكن 

 ،على انه مقرتح قانون اإلطار يفالقادة اجلزائريني رأوا  حىت أن،2ملواجهة الوضع املتدهور يف اجلزائر
دافعت الواليات ،3حلل املسألة اجلزائرية ةاألمريكي لرؤيةحيمل حال فيدراليا حسب ا هأمريكي لكون

ألول أن اجلزائر جزء ال يتجزأ من اجلمهورية ا يف بنده نصالذي ،اإلطار قانوناألمريكية عن 
 استمرت يفبعد مرور أربعة سنوات من احلرب اإلدارة األمريكية، أخرى أنيؤكد مرة  ما هذا،و الفرنسية

  4وبقائها متمسكة بفكرة إجياد حل ليربايل و دميقراطي للمسألة اجلزائرية،فكرة اجلزائر فرنسية ةساندم
 لتسوية املسألةاإلدارة األمريكية كانت تشجع على احللول الليربالية املقدمة من طرف فرنسا إن        

1956 عام  وكان ذلك يف تصريح رمسي خالل شهر مايية،واملتمثلة يف اإلصالحات و جلزائر ا
نشري و ،5

داخل هيئة األمم  حىتامتد ،ة الفرنسية يف اجلزائرسيياسلإلصالحات الأمريكا  إىل أن تأييد
ء عطاإ،كابوت هنري لودج ففي الدورة احلادية عشر للجمعية العامة لألمم املتحدة طلب،املتحدة
    6.ا فرصة لتطبيق برناجمها اإلصالحيفرنس
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حىت ،و تنسيق املواقف بني الدولتني حول املسألة اجلزائرية يعف التقارب الفرنسي األمريكتضا      
 ليس فرنسااألمريكية،واحللف األطلسي و  الواليات املتحدة أصبح قادة الثورة يعتقدون أم يواجهون

وقع االعتداء اجلوي الفرنسي على الساقية سيدي يوسف  ماندعبشكل واضح ا ذيتضح هوحدها،و 
باتت دد السلم الدويل و ذلك ،أن الثورة اجلزائرية ألمريكا واضحاا حيث بد،19581فيفري  8يف 

و حاولت احلكومة الفرنسية ،)املغرب وتونس(النعكاسات أثارها على الدول ااورة املستقلة حديثا
يف ثالث نقاط  -أصحاب املساعي احلميدة -لوساطة األمريكية اإلجنليزيةحتديد مهمة امنذ البداية،

  : هي
  .وضعية اجلنود الفرنسيني بتونس -   
  .مراقبة احلدود الفرنسية التونسية -   
  .ةخاصة فيما يتعلق باجليوش الفرنسيية حول النزاع الفرنسي التونسي و استئناف املفاوضات الثنائ - 

تعرض وساطتها حلل اخلالف التونسي  اإلدارة األمريكيةاليت جعلت لعلى من األسباب و      
تأثري سياستها و  اجلمهورية الفرنسية الرابعةمؤسسات هو ضعف على الساقية، عقب االعتداء الفرنسي

النظام الفرنسي على  ههو اخلطر الذي ميثل :السبب الثاين،أما اجلزائرية على استقرار احللف األطلسي
  .احللف األطلسيسالمة فرنسا و 

كالتايل بالنسبة للسياسة املتبعة من طرف فرنسا يف ،داالس.جون ف جعليه جاء استنتا و      
خسران البلدان ااورة للجزائر ،لإلدارة األمريكية بالنسبة تؤدي إىل استمرار احلرب و هذا يعين،اجلزائر

م و دعملا، ع كامل املغرب العريبنفسها يف حرب محينها  ستجد فرنسا ،و تونس و املغرب و ليبيا  يأ
مسلحة وممولة من طرف اإلحتاد السوفييت و و  الدول العربية و عبد الناصر مجالمن طرف مصر 

لتوجيهات الفرنسية خبصوص مهمة املساعي احلميدة،فقد أوصى داالس  تنفيذا،و 2عامليةالشيوعية ال

                                                 
را هاما يف تقزمي تداعيات أزمة العدوان الفرنسي على ساقية سيدي يوسف وهذا حىت ال يستغل من طرف جبهة التحرير لعبت اإلدارة األمريكية دو  -  1
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ة أو قوات أممية ملراقبة احلدود التونسية على احلدود الفرنسية التونسية مشرتكبإنشاء دوريات بوليسية،
  1عمليات تسلل ااهدين بني البلدين عومن اجلزائرية
مربرا حملاولة فرض حصار على ،الغريب يف األمر أن الواليات املتحدة اختذت من هذا االعتداء      

ن احلديث عن املسألة و دالتعامل مع األزمة، إيزاور ارة الرئيسحيث قررت إد خنقهازائرية و املسألة اجل
 آثار تداعيات األزمة على املستوى الدويل ءكخطة الحتوا،داالس.جون فهذا ما اعتمده اجلزائرية،و 

،وهذا ما 2الهلا لصاحل املسألة اجلزائرية يف اخلارجغحىت ال يرتك الفرصة للثورة اجلزائرية و قيادا الستو 
 Robert مرييف  ريروب،لوسطني أصحاب املساعي احلميدةيعرب لمما جعله  احلبيب بورقيبةتنبه له الرئيس 

Murphy بيليهارولد  مساعد وزير اخلارجية األمريكي و اإلجنليزي Harold Beeley  مساعد كاتب الدولة
إن مهمتكما ستفشالن حتما إذا لم تتطرق بعمق :(... عند مقابلتهما قائال،للخارجية الربيطانية

،بقيادة جبهة التحرير احلبيب بورقيبة التقى وعلى إثرها ،....)رئلجوهر القضية وهي مسألة الجزا
املساعي احلميدة املسألة  تشمل حمادثات أصحاب حريصني على أناالثنني كانا الوطين و 
سيدي قف األمريكي من االعتداء على ساقية و عليه فإن احلكومة التونسية مل تأخذ بامل،و 3اجلزائرية

  .ا للثورة اجلزائريةعلى مسانديوسف،و هذا تأكيدا 
بل امتد الدعم و التأييد إىل داخل  ،بدعم فرنسا سياسيا و عسكريا ةفي الواليات املتحدتمل تك     

اجلمعية  دورات أشغال يف،ذلك باالعرتاض على عرض القضية اجلزائريةو  كواليس هيئة األمم املتحدة
اليت أا كانت من الدول  ة يف ذلكيناسمت،جدولتهالعمل على عرقلة او  يئة األمم املتحدةهل العامة

هذا كانت القضية اجلزائرية من بني  رغم ،ولكن1945سامهت يف صياغة ميثاق األمم املتحدة عام 
رغم ، 1961 و 1956سنواتمابني  أهم القضايا اليت حبثتها اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف دوراا

من خالل متعن ،4ختص فرنسا وحدها ية هي مسألة داخليةفرنسا وادعائها بأن املسألة اجلزائر  معارضة
هي سبعة دورات مواكبة ملسار تطور الثورة اجلزائرية اجلمعية العامة لألمم املتحدة،و حماضر دورات 

املتماسكة و املنسقة بني مندويب فرنسا و الواليات  ةحيث نرى بوضوح الطريق،)1955/1961(
  5ضوع املسألة اجلزائريةحول مو املتحدة داخل اهليئة األممية 
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 لرأيعمت ادو  1956 - 1955 بكل حزم فرنسا خالل سنيت  األمريكيةاإلدارة ساندت      
بأن النزاع الجزائري ليس أمرا دوليا بل أمر داخلي يخص فرنسا  :(...الفرنسي القائل

ة العاشرة يف جدول أعمال الدور ،إدراج القضية اجلزائريةضت منذ البداية عار  امن مث،و ..)وحدها
املتضمن تسجيل القضية ،و 1955جويلية  26آسيوية يف - اآلفرو اموعةبعد طلب ،1للجمعية العامة

طبقا للمادة العاشرة من باندونغ و استنادا إىل توصيات مؤمتر ،اجلزائرية يف جدول أعمال الدورة العاشرة
  .النظام الداخلي للجمعية العامة

 تقرير يفتؤكد فيها على مبدأ حق الشعوب طلبها مبذكرة توضيحية، أسيوية-اموعة االفرو أحلقت    
 22لدراستها يف العامة  بعدها أحيلت القضية اجلزائرية على اللجنة السياسية للجمعية ،و مصريها
 يف الفرنسي رئيس الوفدو ، كريستيان بينوتها  ارجيخوزير و أن ممثل فرنسا  نسجلهنا ،و 1955سبتمرب

قام حبملة ،و قد اعرتض على عرض القضية يف جدول أعمال الدورةية العامة،الدورة العاشرة للجمع
هذا املسعى و اعترب أن  طبداخلها إلحبا،و دبلوماسية واسعة النطاق خارج أروقة األمم املتحدة

القرار وجد مساندة أمريكية معارضة فرنسا هلذا ،إن 2موضوع اجلزائر هو شأن فرنسي داخلي
جلزائر جزء ا عتبار أنباالقرار  ىسلبيا عل، هنري كابوت لودج  يكاأمر حيث صوت مندوب مطلقة،

  .3الفقرة الثانية من الفصل السابع مليثاق األمم املتحدةبهلذا فإنه حتجج ،من فرنسا
 بعدم،1955سبتمرب 22توصي من جانبها بتاريخ ،هذا ما جعل اللجنة السياسية لألمم املتحدةو    

قد اختذت اللجنة قرارها بأغلبية مثانية أصوات مقابل ،و ل أعمال الدورةإدراج القضية اجلزائرية يف جدو 
- القضية اجلزائرية يف الكتلة اآلفرو مؤيديكرد فعل انتقد و ،4مخسة وامتنع اثنان عن التصويت

إىل إعادة الكتلة اآلفروآسيوية بو هذا ما أدى ،االستعماري لكملناقشة املش أمريكامعارضة ،آسيوية
أنطوان ية،يئة األمماهلمما دفع ممثل فرنسا يف ،1955سبتمرب30ى اجلمعية العامة يف عل عاملوضو  طرح
  .الدورة أشغال باالنسحاب من بتهديد بيناي
 ل الدورةصويت بسحب املوضوع من جدول أعمايف التما ممثل الواليات املتحدة فإنه مل يرتدد أ      

 أصوات مخسةمع امتناع  27صوت مقابل  28هلذا جاءت نتائج التصويت بالرفض كاآليت ،مرة ثانية
املتعلق  ع عن قرارهيرتاج أنطوان بينايذا ما جعل و ه ،ثقة لصاحل فرنساال اعتربت النتيجة جتديد
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الدورة يف  فرنسا معاألمريكية  الدبلوماسية هاختذت ،ونفس السلوك1العامةاجلمعية   مبقاطعة أشغال
 تالبطاليت ،آسيوية-اآلفرو الكتلةدولة من  18مت به صوتت ضد مشروع قرار تقد دفق،احلادية عشر

،يف ةياجلزائر  قيادة الثورةو  يةفرنسال احلكومة دعت،و االستجابة حلق اجلزائريني يف تقرير مصريهمبفرنسا 
أوضح ممثل الواليات املتحدة أن تصويته فيما يتعلق مبشروع القرار هو ،و مفاوضات مباشرةالبدء يف 

  .2بعيد االحتمال
جدولة القضية اجلزائرية بناء على  ،قد عارضجملس األمن يتضح أنمن خالل هذه الدورة و       

لتفسري املوقف األمريكي السليب من ، مقابل اثنان و امتناع عضوين،و تصويت سبعة أعضاء بالسلب
 بأن بالده(... :هنري كابوت لودج باألمم املتحدةاملتحدة  تالواليا سفريصرح ،اجلزائرية ةاملسأل

-لكن اموعة اآلفرو،3...)تعتقد بأن عرض المسألة الجزائرية ال يساعد على إيجاد حل لألزمة
نوفمرب  15أخريا مت قبوهلا يف ،و 1956أكتوبر  13أعادت طرح القضية اجلزائرية يف دون كلل، آسيوية
أن تستغل بأن بالده أرادت  ذلك بررفقد ،بينو كريستيان بتأييد فرنسي أما السفري الفرنسي،1956
أكد متسك بالده مببدأ ،و د تدخل أجنيب يف األزمة اجلزائريةو إلثبات وجلإلجابة على منتقديها،و الفرصة 

،عرضت اجلزائر يف السالفة الذكر -الثالثية–غي مولي إصالحات حكومة و تطبيق  ةالسيادة الفرنسي
 لودج.ك. هنري محيث قا1957 فيفري 6 يف األمنو  اللجنة السياسيةالقضية اجلزائرية على 
 احلكومة بإعطاء طالب حيث،الفرنسي قفدفاع عن املو لل،داالس.ف .جون باالستدالل بتصرحيات

  ،مشروعني حول القضية اجلزائريةناقشت اللجنةحي و ق برناجمها اإلصالبط،لكي تفرصةال يةفرنسال
تقدمت به  :الثاين أما املشروع،4اآلفروآسيوية من الكتلةدولة  18قدم من طرف  :فاملشروع األول   

عن  تعبريال وفق رغبة األمم املتحدة يف متت صياغتهو  الفيليبني،تايالند ،اليابان: دولكل من 
املوقف األمريكي على ،والغريب يف األمر أن استمرار العنف و معانات الشعب اجلزائريها،يف قلق

لسبب  ،ويف شرحهزائريف اجل يةفرنسالاملشروعني بسبب انتقادهم لسياسة  عارض مندوا،لسان 
حيتوي على فقرات ليس من شاا  نص املشروعبأن ،لودج.ف. هنريمعارضته للمشروع األول أعلن 
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 يقف،هينري كابوت لودجإن املتأمل يف تصرحيات ،وعليه فتسهيل إجياد حل للمشكلة اجلزائرية
ألسرة الدولية،اهلادف لعرقلة عمل ا بشىت الوسائل اليت أصبحت تعملو  من املوقف األمريكي استغربم

  .1للمسألة اجلزائرية تسويةإجياد إىل 
ومعه الدول الغربية وبعض دول  األمريكي باملندو  قاماقع ويف مناورة مكشوفة وبعيدة عن الو    

: (... وثيقة املشروع  ورد يفحيث :حمتواهرغم ضعف لتصويت لصاحل مشروع ثالث أمريكا الالتينية،با
عن أملها في أن يتم فتح محادثات ثنائية بين طرفي النزاع في إطار  إن الجمعية العامة تعبر

التعاون المثمر و أن تتم االستعانة بوسائل إضافية للوصول إلى حل للمسألة 
املزيد من  وأريد به إعطاء،1957فيفريي 5يف الثالث  د املشروعااعتم ،واملالحظ  انه مت....)الجزائرية

  .2يف القضاء على الثورة اجلزائرية يب أمورهالتمكينها من ترتالوقت لفرنسا،
فإن الدورة احلادية اإلدارة األمريكية يف لعب أدوارها، جنحتلعراقيل اليت ابالرغم من كل هذه          

نص املشروع   لرغم اعتدااملسألة اجلزائرية،وهذا  من تدويل كبرياقرتبت  ،للجمعية العامة ةعشر 
هي أن املنظمة الدولية ،اليت حتصلت عليها جبهة التحرير الوطين النتيجة،و -السالف الذكر-الثالث

اليت جاءت  ةأم الدورة الثانية عشر ، 3أصبحت تشعر بالتهديد اخلطري اليت بات يهدد السلم العاملي
 الفرنسية حيث كانت آخر مجعية تناولت القضية اجلزائرية يف عهد اجلمهورية،1957 ةيف ختام سن

بطلب ،سيويةأ-أفرو من الكتلة ان و عشرين دولةتتقدمت اثن،1957ية سنة ففي شهر جويل،الرابعة
السفري السوري لدى جدد ،1957ثناء انعقاد اجلمعية العامة يف شهر سبتمرب وأ جدولة القضية اجلزائرية

يف هذا  نشري،و حتذيره من إمكانية االستعانة بالتدخل األجنيب حلل املسألة اجلزائريةاألمم املتحدة،
بشكل  جورج بيكولدى األمم املتحدة ،حضر ممثل احلكومة الفرنسيةر أنه يف هذه الدورة اإلطا
بإبالغ الوفود املشاركة بأن سياسة فرنسا يف  هحضور  غاهلا و ليس للمشاركة فيها وبررملتابعة أش،رمزي
ة تشويه الثورة حماول نتائج إسرتاتيجية التهدئة مركزا على بعرضتتغري واكتفى الوفد الفرنسي ،ال اجلزائر

  .4 وحشيةجرائم  وااهدين واامهم بارتكاب
خطوة أثناء هذه الدورة على جتنب أي ،لقد حث ممثل الواليات املتحدة األمريكية اجلمعية العامة     

يعد ية،فرنسال احلكومة   قانون اإلطار الذي تقدمت بهقد تعوق التقدم حنو حل سلمي،وذكر أن 
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ببطىء  قد بدأ يتغرياألمريكي وقف املأن ،غري أننا  نسجل  سياسي يف اجلزائرلاحنو تطور هامة خطوة 
الوساطة اليت تقدمت ا كل من تونس و املغرب يف ،موافقته علىاألمريكي على  ندوباملعندما أشار 

الوساطة التونسية هذه لكن نالحظ أن فرنسا قد رفضت ،اجلزائرية ةقضيلل إلجياد تسويةمنهم  اولةحم
  .1،وهذا حبجة أن البلدين طرفني يف األزمة اجلزائريةربيةاملغ
   ممثلة يف ميكن اإلشارة أيضا إىل أنه بالرغم من انتقادات الدميقراطيني داخل الكونغرسو     

حيدث تغيريا ،إال أنه مل 1957املعتمد يف جويلية  153قرار جملس الشيوخ ،و  دييكن.وجون مانسفيلد
 لودج.هنري كحيث واصل سألة اجلزائرية داخل هيئة األمم املتحدة،امليف املوقف األمريكي جتاه 

قيادة ما ة،أغري صرحيا أ ا ،علىكان ينظر إليه،فإن اجلانب الفرنسي  ةبالرغم من هذه املواقف الداعمو 
قف فإم نظروا إىل املو ،سيويةأ-فروو الكتلة  األالدول العربية  اهئمن وراالثورة اجلزائرية و 

اليت سامهت هي يف ،عن مبدأ من مبادئ ميثاق األمم املتحدة أن أمريكا قد ختلت على،األمريكي
    .2صياغته و هو مبدأ حق الشعوب يف تقرير مصريها

توقيع معاهدة احللف  دبع ،وتعززتلقت فرنسا دعما عسكريا منذ اية احلرب العاملية الثانيةو      
من خالل تصريح القادة و  - يف العناصر السابقةالذي اشرنا إليه  -1949ي عام سالشمايل األطل

تداعيات احلرب  ةيف مواجه،نقف على أمهية هذا الدعم بالنسبة لفرنسا و املعسكر الغريب،الفرنسيني
إن بنود :(... رضا فرنسا ذا التحالف حيث قالعن ،هنري كوي يف هذا اإلطار صرحو  الباردة

حيث بعد توقيع املعاهدة مباشرة ،....)بالدفاع عن أورباالمعاهدة تلزم الواليات المتحدة األمريكية 
فأول دفعة تسلمتها فرنسا كانت عبارة  عن ،بدأ الدعم العسكري األمريكي يتهاطل على فرنسا

املعاهدة أيضا أحلقت اجلزائر مبنظومة  ومبوجب1950 جمموعة من الطائرات احلربية سلمت هلا سنة 
  .3دة الرابعة من بنود املعاهدةنصت عليه املا امباحللف األطلسي حس

 Alexander بروديألكسندر ،ممثل فرنسا يف احللف األطلسي وعندما اندلعت الثورة التحريرية أصبح   

Parodiيف أوربا إىل إفريقيا الشمالية من أجل ،للقوات الفرنسية طرعلى ضرورة نقل مراكز املخا لحي
ائر وانكلرتا اعتربت قاعدة أساسية يف اإلسرتاتيجية فاجلز ،مواجهة التهديد اجلديد القادم من اجلنوب

                                                 
-Maurice Vaisse,La Guerre Perdue a L O N U ? In Jean pierre Rioux, la guerre d Algérie et les français, ed, 

Fayard, France, 1990, p455.                                                                                                     -1  

.84بق،ص،حممد علوان،املصدر السا -  2  
.  36حممد عزيز شكري، املرجع السابق،ص   -3  



تنفيذا للمعاهدة حتصلت فرنسا على ما و 1منذ جتربة احلرب العاملية الثانية،العسكرية للحلف األطلسي
  .2دوالر مليون1450يقارب نصف املساعدات العسكرية املرصودة و قدرها حوايل 

 1070فرنك منها  مليون1520لغت حوايل على مساعدات ب 1952حيث نالحظ أا تلقت عام    

املساعدات  ارتفعت1953يف عام العسكري و  الباقي خصص للدعم،و فرنك مساعدات اقتصادية مليون
الباقي مساعدات و  فرنك كمساعدات اقتصادية مليون 1030منها فرنك، مليون1950إىل 

ىل جتميع العديد من عتاد إ،اضطرت فرنسا لتغطية العجز يف اجلانب العسكري يف اجلزائر،و 3عسكرية
 ترندربولتF47  ىل اية احلرب العاملية الثانية،ابتداء منالذي يعود إاإلسناد الثقيل األمريكي الصنع و 

لتابعة للمالحة اجلوية و الطائرات ،اسكايرايدر والتحقت ا طائرات كورسري AD4مرورا ب   B52إىل
 لإلشارة أن هذه الطائرات استعملتو  شرت يف مشال إفريقيااليت ن،النفاثة التابعة للفرق الثالث املطاردة

املتحدة أخرى،للواليات  هذا باإلضافة إىل أن فرنسا قد قدمت طلبية،4يف احلرب اجلزائرية كلها
هي يف األصل طائرة ،و T6طائرة جديدة من طراز  300لشراء  1956األمريكية يف شهر مارس و أفريل 

صواريخ  برشاش ورامجةتسليحها و  بتصفيح قمرا ذلكات حربية،و بعمليتدريب مت تعديلها للقيام 
1960حىت أصبحت الطائرات النموذجية لإلسناد اخلفيف يف اجلزائر إىل غاية عام وقنابل،

5
.  

خالل فرتة ،العريب يف اإلسرتاتيجية الغربية بنظرا لألمهية اليت أصبحت حتتلها منطقة املغر و      
فإن الواليات املتحدة ،مليادين املتنافس عليها من قبل املعسكريناخلمسينات باعتبارها إحدى ا

مبوجب معاهدة احللف األطلسي فقد حتصلت على العديد من االمتيازات العسكرية يف ،و األمريكية
من استعمال أسلحة احللف األطلسي يف اجلزائر  1950هذا ما مسح لفرنسا منذ عام ،املنطقة
السنة اليت اندلعت فيها  هيو  1954 فإنه حبلول سنة،جاك شوفاليه اعرتاف وزير الدفاع الفرنسي،وب

                                                 
 -   Irwin.M.Wall, Les Etats-Unis et La guerre d Algérie …, op.cit, p46.                       -                                         1  

.26بيارميكال،املرجع السابق،ص، - 2  

:ة املمنوحة إىل فرنسا يفانظر جدول املساعدات األمريكي -   3 
                                                                                                                                                                                  -

Hartmut La guerre d Algérie…, op.cit, p122. 

،1943 ة أمريكية الصنع،ذات مقعد واحد وحمرك واحد،مت جتهيز العديد من الوحدات القوات اجلوية الفرنسية ،منذ سنةمطارد:  F47 -4 
.هي مقنبلة متوسطة ذات حمركني ،أمريكية الصنع اقتنتها فرنسا أثناء حرب اهلند الصينية:  B52  -    

ركني ومقعد واحد مت تصميمها يف اية احلرب العاملية الثانية،واقتنتها القوات مطاردة مقنبلة ذات املدى البعيد ،أمريكية الصنع وذات حم: AD4 -        
ميشال فورجي،احلرب الباردة وحرب اجلزائر،وزارة ااهدين،دار القصبة : اجلوية الفرنسية،خالل الثورة اجلزائرية ،للمزيد من التفصيل راجع 

9،ص،2008للنشر،اجلزائر،  

.63،ص،ملصدر السابقاميشال فورجي، -  5  



الناتو اليت كانت موجودة من أسلحة  )%10(ةباملائ عشرة الثورة اجلزائرية كانت فرنسا توظف حوايل
  1حبوزا يف كل من اجلزائر و تونس

ألسلحة  املتزايد اليت ظهرت بسبب استعمال فرنساو لرغم من اخلالفات الفرنسية األمريكية با      
بالواليات املتحدة األمريكية إىل الكثري من  ىأد ،مماالناتو املوجودة يف أوربا واستعماهلا يف اجلزائر

اإلجراء الفرنسي خصوصا بعد أن أثريت هذه املسألة من طرف الوطنيني يف  حولمتعاض والقلق،اال
يف بشكل فعلي أصبحت تشارك ،األمريكية اإلدارةاعتربوا أن ،الذين و يف املشرق العريب امشال إفريقي

مبنع استعمال  ةطالبباملما أدى باإلدارة األمريكية على لسان وزير الدفاع  ذاه،و مواجهة الثورة اجلزائرية
  2وطالب بإرجاع و عودة القوات و التجهيزات العسكرية إىل أوربايف اجلزائر، عتاد احللف األطلسي

فإن اإلدارة األمريكية أصبحت تطرح مشكل العتاد ،ع الثورة اجلزائريةاجلدير بالتذكري أنه منذ اندالو    
هذه املسألة كانت موضوع احملادثات الفرنسية و  مستقبل التحالف،و العسكري للحلف األطلسي

جون و بني  جاك شوفاليه العام للدفاع الفرنسي والكاتب دايلون.داليت متت بني  األمريكية
أحد االنشغاالت ،حىت أصبح أمر التحالف األطلسي نطنيف واش داالس ومنداس فرانس.ف

حيث كانت هذه األخرية تلح على ضرورة عدم إضعاف احللف األطلسي ،األساسية لإلدارة األمريكية
  .3األوربية اجلبهة بعد سحب رجاله و عتاده من

 التواجدعيم يت وتدو قبأن ت دايلون،كاتب الدولة للدفاع الفرنسي  شوفاليه أبلغويف هذا السياق     
وأضاف بأن الوحدات املوجهة إىل إفريقيا  أصبح أمرا ضرورياالفرنسي العسكري باجلزائر،

من  % 10يقارب من ما األخري وضح بأنه  ،يفستعود إىل أوربا يف حالة قيام أزمة يف أوربا،الشمالية
مواصلة اإلدارة بالرغم من ،4العتاد العسكري املستعمل يف تونس و اجلزائر مصدره احللف األطلسي

 من أمهية يف خط ذلك هيشكل ،ملاورباأ  من هو عتاد اتوحتذيراا خلطورة سحب قوات الن األمريكية
  .5فإن فرنسا قد استمرت يف مواجهة الضغوط األمريكية،املواجهة ضد الزحف الشيوعي يف شرق أوربا

بأكملها من ،نقل فرقا عسكريةقامت بوتأكيدا لرغبتها يف استعمال عتاد احللف األطلسي فإا      
ستخدمت األسلحة وا دفاعية كافية قوات ريبغأصبح غرب أوربا ،و إىل اجلزائر ةجبهتها الغربية األوربي

 امر إنو  له عالقة بالشيوعية   تكنالذي مل،و يف احلرب ضد الشعب اجلزائري األطلسية الدفاعية

                                                 
-F.R.U.S, 1952-1954, XI-I, NOV12, p397-398. :)29(رقم  امللحقالتقرير يف انظر   -    1  
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،مبقاطعة دوما األمريكية إىل منطقة سبمبعدا امسحب الفرقتني الثانية و الثالثة من أملانيا وإرساهل
منع املعونة و املدد الذي يأيت للمجاهدين و  ملراقبة احلدود الغربية -،1غرب اجلزائر أقصى يف تلمسان

تحدة األمريكية على هذا موافقة الواليات املوعليه فان - ،لدليل على ذلكمن املغرب األقصى
املؤسسات التشريعية األمريكية والغربية وهذا ما يبني التواطؤ داخل  املوضوع مت دون مناقشةاإلجراء،

تعريض اجلبهة األوربية غم ر  االكبري بني أعضاء احللف األطلسي وفرنسا يف مواجهة الثورة اجلزائرية هذ
غري صورة الواليات املتحدة األمريكية يف هذا احلرب و لو ب مشاركةعلى أخر دليل  هذاللخطر،و 
تربيراا الستعماهلا املتزايد للعتاد العسكري من كومة الفرنسية اصلت احل،و 2مباشرة

احلكومة الفرنسي  سرئي فمن وجهة نظر،املزيد من الدعم العسكري طلباألطلسي،واستمرارها يف 
،وهذا يف مشال إفريقيا واألمن النظام باستتباإىل حتقيق دف  فإن السياسة الفرنسية،منداس فرانس

تضمن  موضحا يف هذا اإلطار بأن املادة الرابعة من بنود األطلسي،ملصاحل الغربيةالدفاع عن امن أجل 
 أما بالنسبة،3فإن حتقيق السلم يف مشال إفريقيا فهي مسؤولية اجلميع هوعلي للجزائر الدفاعيةالتغطية   
أن  له نأكد يف بيا و على قاعدة املادة الرابعةألة اجلزائرية،فإنه رفض مناقشة املس داالس.لجون ف

تقدمي  وواصل احلديث بالتذكري بأنه من اخلطأ،هذه املسألة ال تعاجل إال مع باقي أعضاء التحالف
منداس  فهو خطأ جسيم لقد رد حدث هذاوإن ،عرض املسألة اجلزائرية أمام الس األطلسيو 

بأن فرنسا ال تنتظر الرفض لسياستها :(...حيث قال ،داالس.ف جون على تصرحيات فرانس
  .4...)لجزائرية وإنما تنتظر الدعم ضد الهجمات الخارجيةا

دد سالمة احللف ،املسألة اجلزائرية صبحتأ كيف  ،بدا واضحاع تزايد تدهور الوضع يف اجلزائرم    
السياسة ىل تغيري سياستها جتاه إيف اية املطاف، األطلسي وهذا ما أدى بالواليات املتحدة األمريكية

وبعد ،فريقياإجديدة يف مشال  ةصيني خاصة وأا كانت تريد جتنب ظهور هندئر،الفرنسية يف اجلزا
 من خالل االتفاق على صيغةلك ذو،ريةئطابق وجهات النظر الفرنسية واألمريكية حول املسألة اجلزات

 القيام بإصالحات ،واحلل الليربايل حسب املنظور األمريكي،يتمثل يف5ريةئاللمسألة اجلز  ليربايلال احلل
 و -وهذا ما كانت تقوم به السلطات الفرنسية يف اجلزائر -رئسياسية واقتصادية واجتماعية يف اجلزا

                                                 
.منطقة سبدو هي إحدى الدوائر اإلدارية التابعة حاليا لوالية تلمسان بأقصى الغرب اجلزائري - 1  
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حتقيق اإلصالحات و هذه املزيد من الوقت لتنفيذ ،عطاء احلكومة الفرنسيةإ يهدف هذا اإلجراء إىل
أصبحت ،وعلية نطقةاحملافظة على املصاحل الغربية يف امل ومن مثا )القضاء على الثورة(ئةتهدال مشروع

بالتايل ضمنت فرنسا ئر و يف اجلزا الواليات املتحدة األمريكية تدعم فرنسا بشكل مباشر ومكشوف
   .األمريكي واالقتصادي املزيد من الدعم العسكري

على شروط حتويل ونقل العتاد العسكري ،رة األمريكيةادإلا ةوافقنسجل ما هنتنويع مصادره وو    
قرار احلكومة األمريكية والقاضي بوضع يف متناول  لكکذئر،وىل اجلزاإلصينية وجتهيزاته من اهلند ا
اإلدارة األمريكية تتمىن من  تكان،و 1املضادة حلرب العصابات) هليكوبرت (ات يفرنسا مثانية مروح

 بأن يتفهم مساعي اإلدارة األمريكية يف تلبية طلبات فرنسا حس،الفرنسي النظامالرأي العام و 
  .2اإلمكان

جاك ،ئق الدعم العسكري األمريكي لفرنسا جاء على لسان احلاكم العام للجزائروعن حقا     
لم يكن لفرنسا سوى طائرة واحدة من نوع بيل وأما الطائرات :(...ولقي كتب  عندماسوستال 

،ارتفع عدد الطائرات 1955سيكور سكاي وبنان،فإن فرنسا لم تكن تصنعها أصال وفي أوائل 
طائرة عمودية من صنع  30وطائرة خفيفة  60واجهة الثورة الجزائرية إلي حوالي المستعملة لم

،حتى أرتفع عدد الطائرات ارتفاعا مذهال حتى بلغت 1956أمريكي ولم يكد يحل شهر أوت 
مما مسح ،1958لقد استمر الدعم األمريكي لفرنسا إىل غاية عام ،3...)هليكوبتر  150وطائرة   500

اليت كانت تستعملها يف األراضي الوعرة  ،الفرنسي يف هذا النوع من الطائرات وياجل بتوسيع األسطول
وحدة  204وحدة منها  250وقد قارب هذا األسطول حوايل ،كاجلبال واألودية ضد ااهدين

 60تسلمت فرنسا حوايل  1960شهر جانفي  وفيT28الصنعأمريكية ،4األمريكية مصدرها الواليات
فيد ،وت5طائرة إضافية 96فرنسا حوايل  مالتفاق على طلب ثاين يقضي بتسلمت ا،و ة هارفاردر طائ

قد دفعت اإلدارة األمريكية ،)1960-1952(بأنه خالل فرتة إدارة الرئيس إيزاور  صادرخمتلف امل
  .اإلعارة لالستعمال يف اجلزائرالتأجري و البيع و عن طريق بكميات كبرية من املعدات العسكرية 
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  )بياسيك-ورسكي  يكس(الطائرات الثقيلة العمودية -                                    
رون الذين أما الطياالصنع،وكذلك قنابل النابامل، مريكيةاألقنابل الو  بالذخريةوكل هذه الطائرات مزودة 
يف إحدى  فيجري تدريبهم يف مراكز التدريب التابعة للحلف األطلسييستعملون هذه الطائرات،



من الواليات  ،طائرة عمودية 27اشرتت فرنسا  1959ويف أواخر سنة  ابأملانيد اجلوية األمريكية القواع
6لتحل حمل الطائرات ت 28تطائرة  60و املتحدة األمريكية

1  
  : سالح القوات البحرية -

 يف تابعة ،وهيتستعملها فرنسا يف حراسة الشواطئ اجلزائرية كانت  معظم السفن احلربية العصرية     
اليت يتكون منها ،ألف طن 700طنا من جمموع  94575 ب وهي تقدر األطلسيللحلف  األصل

وزع حسب مباشرة و هي تت بشكل تساهم يف حرب اجلزائر ،وهيسالح احللف األطلسي البحري
  : الرتتيب التايل

  .ألف طن 22و تبلغ محولتها  حامالت الطائراتمن  02اثنني  -     
  .ألف طن 14) مانش - روو أ( احدة من نوع طائرات و  حامالت-     
  .طن 3360محولة الواحدة ،)غيشون اإليطايل و شاطورونو ( سفينة من نوع  23-     
  .طن1300سفينة أمريكية محولة الواحدة  11 -     
  .طن1550 الواحدة سفينة اجنليزية محولة 13-      
  .طنا 325 حلراسة الشواطئ محولة الواحدة اأمريكي امركب 16-     

  .غواصات أملانية 4 -                 
  .غواصات إجنليزية 3 -                 
  غواصة مضادة لأللغام 80 -                 

،زد على ذلك أن لوازم باإلضافة إىل هذا فإن العتاد الصحي واملئونة يستورد أغلبها من أمريكا     
لقد كانت تقريبا كل األسلحة و الطائرات مريكا،الصيانة والتجهيز كانت مضمونة من طرف أ

 ستعملتكانت و  معظمها مصنوعة يف الواليات املتحدة األمريكية و للحلف األطلسي تابعة العمودية
إن ،تطورةاملمريكية التكنولوجية األ ذاتواستفادت فرنسا من الطائرات املقنبلة ،ضد الثوار اجلزائريني

من الطائرات ¾ بأن ثالثة أرباع ،يبني وي الفرنسي يف اجلزائراجل لعسكريحتليل وضعية العتاد ا
ألرقام ميكننا تتبع للغة اباو ،2كانت طائرات أمريكية الصنع،1957املستعملة ضد الثورة اجلزائرية عام 

بلغ  1954حيث جند أنه يف عام ،ريكي املقدم إىل فرنسااألم واالقتصادي مدى أمهية الدعم العسكري
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الباقي وزع على شكل مليون فرنك للدعم العسكري و  1090ن فرنك منها مليو  2730حوايل 
  .مساعدات متنوعة

مليون  1200منها ،مليون فرنك فرنسي 2060وصل حجم املساعدات حوايل  1955عام ويف      
جند  1955عام نالحظ انه مع بداية كن ،لاملبلغ املتبقي للمساعدات األخرى،و فرنك للدعم العسكري

حيث وصلت  يف نفس السنة إىل حوايل ،خنفاضيف االدأ بساعدات العسكرية أن حجم امل
  .مليون للدعم االقتصادي أما الباقي فكان موجها إىل الدعم العسكري 310منها فرنك، مليون980
  امنه ،فرنك مليون480حوايل  لتصل إىل اخنفضت املساعدات األمريكية لفرنسا 1957يف عام و     
  .1ت االقتصاديةمليون للمساعدا 190
  
  

احلريب زويدها بالعتاد تجمرد  على مل يقتصر الدعم األمريكي لفرنسا يف حرا ضد الشعب اجلزائري    
أمدت الواليات املتحدة األمريكية فرنسا مبعونات  بل،ت على نقل هذا العتاد إىل اجلزائرسكو الو 

طيلة  لة احلرب ضد الثورة اجلزائريةملا استطاعت فرنسا موص و لوال هذه املساعداتكبرية   اقتصادية
باهظة حيث    ،وأصبحتاحلرب على فرنسا تكلفسبعة سنوات ونصف،وهذا ما أدى إىل رفع  

أي ما يقارب ملياران من الدوالرات األمريكية يف ،مليار فرنك فرنسي) 800(حبوايل مثانية مائة  تقدر 
ستون يل ايضاف إليهم حو ،زائرفرنسا بسبعمائة ألف جندي يف اجل ظاحتفا،وهذا نتيجة السنة
فرنسي نقلوا إىل مشال  احتياطيأربعون ألف جندي مائة و و  جندي سحبوا من أملانيا،60000.00ألف

مخاد يدخل بطبيعة احلال ضمن املشاريع العسكرية الفرنسية اهلادفة إىل التهدئة وإ كله  هذاإفريقيا و 
  .2الثورة اجلزائرية

جلوء احلكومة الفرنسية إىل سياسة ،و نتائجها إفالس اخلزينة الفرنسية هذه التكاليف الباهظة كان من   
القروض  االستدانة عن طريق أخريا اللجوء إىل،وسياسة فرض الضرائب و القروض الداخلية

أمريكية  أموال  يف احلقيقة رؤوس ،وهيكانت أملانيا الغربية من أوىل الدول اليت أقرضت فرنسا،و الدولية
 مث جاءت أمريكا نفسها وأقرضت فرنساإىل قروض لفرنسا، مباشرة غري ولت بطريقةموجودة بأملانيا،ح
قرض  على1957عام  من احلصول،جون مونياالقتصادي يف هذا اإلطار متكن ،و 3بشكل مباشر
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مخسون مليون دوالر من احلكومة ستة مائة و ) 650(حبوايل قدر،من اإلدارة األمريكية سخي
  .زانية العامة للحكومة الفرنسيةاية املطاف إىل تسجيل عجز كبري يف امليهذا ما أدى يف ،1األمريكية

 مستحقات وصلتلوحدها، املتحدة األمريكية فالواليات،نتج عن هذا الوضع ارتفاع ديون فرنسا     
 1466.7حوايل  بلغت 1960عام  مليون فرنك،ويف 1585.4إىل حوايل ،1959عام  ديوا على فرنسا

ن هذه األرقام بال شك تبني إ،2فرنك مليون1392.70وصلت فقد  1961يف عام  ،أمامليون فرنك
لفرنسا يف مواجهة الثورة  االقتصاديضخامة الدعم األمريكي العسكري و  بوضوح حجم و

  .موصلة حرا ضد الثورة اجلزائرية لوال هذا الدعم ملا استطاعت فرنسا،و اجلزائرية
دم باختصار األسباب الرئيسية اليت جعلت الواليات املتحدة هذه احلقائق ميكننا أن نقبعد سرد و   

 ةواجهمل احلصول على الدعم اللوجستيكي احلكومة الفرنسية يفؤيد وتليب رغبات األمريكية تدعم و ت
  :يفيما يل هذه األسبابالقضاء عليها وتتمثل  ،دفثورة اجلزائريةال

نظمة مب متسكا أصبحت فرنسا من أشد أنصارا ات املتحدة هلبسبب تأييد بريطانيا و الوالي -     
هي منظمة أسست حلماية أوربا الغربية من التوغل  الشيوعي و من ،و معاهدة احللف األطلسي
عها فقد كان االعتقاد السائد هو أن تأثري الواليات املتحدة و تشجي،خمططات اإلحتاد السوفييت

  .من نتائجه تبعا لذلك إضعاف احللف األطلسي قد يكونلفرنسا،و هانة ايعترب للوطنيني اجلزائريني 
 يةاجلزائر  سألةتكرارا  بأن املو  امرار ،لقد صرح ممثلو الواليات املتحدة يف األمم املتحدة و يف فرنسا -   

  .مسألة فرنسية داخلية يإمنا ه
اضطرت فرنسا للخروج قلق عميق  إذا ما ب،األمريكيني يشعرون لنياملسئو و فني ظكان كبار املو   - 

قع تو بذلك ،عسكريا و سيكولوجيا هاعن محاية نفس ةكون عاجز ست هذه األخريةفإن ،من اجلزائر
اعتبارا ألمهية اجلزائر و  أو حتت سيطرت الدول الشيوعية جمتمعة،السوفييتالنفوذ  تأثري حتت
تطور يف نطاق سياسة ال امل يكن من املمكن السماح ذاتيجية يف البحر األبيض املتوسط،اإلسرت 

  .الشيوعي لزحف التصدي
املليون و النصف  (األقلية األوربية حول مصري،خاطئ يف الواقع لو أنهكان يسود قلق حقيقي و   -   

،وعلى الرغم من أن هذا الذين كانوا يقيمون يف اجلزائر بني األغلبية من املسلمني،)من املسيحيني 
فهو ميثل احنرافا و حتيزا دينيا مؤسفا على أساس املتوفرة حاليا، صراحة يف الوثائق ينص عليه العامل مل

                                                 
.93د الكرمي بلخريي،املرجع السابق،ص،عب - 1  

- Hartmut Elsenhans,La guerre d Algérie…, op.cit,p123.                                                                          -2  



يعملوا جنبا إىل جنب يتعايشوا مع بعض و بأنه ال ميكن للمسلمني و املسيحيني أن ،اعتقاد خاطئ
  .بطريقة ودية

حيث أا هي اليت ساعدت ،يوجد إدارك بأن فرنسا هي أقدم أصدقاء الواليات املتحدة األمريكية - 
هذه  ر صفواينبغي أن ال تقوم بعمل من شأنه أن يعك،و تبعا لذلكيف ثورم  األمريكان الثوار

  .االختالف معها يف إصرارها على رفض منح االستقالل للجزائرتارخيية،بالصداقة ال
  
  
  
  

  :أمريكا تبحث عن حل للقضية الجزائرية -3

من  قليل يكن يوجد سوى عدد ،مليةأنه منذ اندالع الثورة اجلزائر ،قيدز. شارل ليذكر املؤرخ    
يف الثورة على احلكم  الذين كانوا يؤمنون بسبب قناعتهم حبق الشعوب املظلومةطنني األمريكيني،املوا

خر من األمريكيني كانوا ألكن عدد ،و احلق يف تقرير مصريهم بضرورة منح اجلزائريني،و االستعماري
ما ،أالثورة اجلزائريةجتاه  رين و القوات الفرنسية املسلحةيستنكرون أعمال القمع اليت كان يقوم ا املعم

بدون  أكيدمن املمكن الت لكن،و تأثري هذه العناصر على الشعب األمريكي فهو أمر مستحيل حتديده
   .   1اإلطالق على كبار القادة األمريكينييكن هلا تأثري على  ه العناصر ملتردد بأن هذ

كان هناك  جتاه املسألة اجلزائريةالرئيس ايزااور، ليت انتهجتها إدارةفعلى نقيض السياسة الرمسية ا   
يف  لولع وفرنسا جتاه الثورة اجلزائرية األمريكية سياسة يعارض موقف،قسم من الرأي العام األمريكي

جملس الشيوخ بعض قادة احلزب الدميقراطي يف جلسات اإلشارة إىل تصرحيات  بنا جيدر هذا املقام
يعترب أحد  و عضو جملس الشيوخ،مايك مانسفيلد إىل تصرحيات السيناتورفهي تعود ،األمريكي

ألقى خطاب يف جملس الشيوخ بتاريخ ،اال السياسية اخلارجية يف خبريو  مشال إفريقيا مبنطقة منيتامله
دوكالس  أيضا تزامن مع تصرحياتلرمسي الستقالل تونس و تزامن مع اإلعالن ا،و 1956مارس  20
ال يمكننا أن نكون طرفا في أي :(...ئالقاله صرح  ففي خطاب،لفرنسا والداعمة املساندة ندايلو 
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خطة لقمع التطلعات الشرعية للشعوب المحتلة في شمال إفريقيا،ولكن في نفس الوقت ال 
  . 1...)يمكننا التخلي عن فرنسا حرة في وقت الحاجة الكبيرة الماسة

حول  ومل يديل بأي تصريح تحفظاظل م،كنيدياطي جون  الدميقر تذكر بعض املصادر أن و      
كان مؤيدا للوجود الفرنسي يف كنيدي  .هذه املصادر إىل أن ج ذهبوت،املسألة اجلزائرية منذ اندالعها

،فإنه مل يشأ إثارة مشكل مستقبل حىت عندما بدأ يتحدث عن ضرورة إاء االستعمار، و اجلزائر
املسألة  نبشأ مانسفيلد مايك ،والشك أن جمهود2ال إفريقيااألقليات األوربية املوجودة يف مش
نوات اليت سبقت لسليتبىن املوضوع يف ا،كنيدي جونسيناتور اجلزائرية،قد عبد الطريق لتصرحيات 
الذي كان يستعمل عبارة مشال  مانسفيلدمايك فعكس ،1960وصوله إىل الرئاسة األمريكية سنة 

القيادي يف ه حبكم منصب،و وحدها يةاجلزائر  املسألة ل مباشر عنيتكلم بشكأصبح  يكنيد،فإن  إفريقيا
  و فقد كان يتمتع بتأثري كبري يف الوسط السياسي،3نظرا أيضا لطموحاته السياسيةو  احلزب الدميقراطي

 إيزاورالرئيس هلذا كانت معارضته إلدارة ،داخل الواليات املتحدة األمريكية كبرية  شعبية  كانت له
حول املسألة  كنيديجون  خطاب ئ جاف،4وزارة اخلارجية نتقاداته بشكل خاص إىلوجه او  صرحية

يف  احتل الصفحات األوىل و  الفرنسيون و إدارة إيزاور،1957جويلية  2يوم  سالكونغر اجلزائرية يف 
ملناقشة طويلة يف الكونغرس ويف كامل الواليات املتحدة األمريكية وروج كربيات الصحف العاملية،

في اخلطاب الذي ألقاه ،فيف نيويورك ةاجلزائريالثورة فد و هذا ما أرضى كثريا ،و سألة اجلزائريةحول امل
  : صرح أمام نواب الكونغرس كنيديجون  

أنه بالنظر إلى أن الواليات المتحدة األمريكية نفسها،نالت استقاللها بوسائل ثورية ينبغي (...        
ل الجزائر،بدال من عرقلة الشعب الجزائري في أن تكون سياستنا واضحة ومؤيدة الستقال

إن :(... ئالقا أضافو  ..)استرجاع سيادته،وذلك حتى لو أدى األمر إلى فقدان صداقة فرنسا
فرنسا قد جندت جيشا يتكون من أربعون ألف مقاتل في الجزائر،وتنفق مبالغ طائلة من المال 

لثورة الجزائرية،والتي أصبحت السبب و تتلف كثيرا من العتاد العسكري في محاولة إخضاع ا
  .5..)الرئيسي في ضعف الجمهورية الفرنسية ومعها الحلف األطلسي من جهة أخرى
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:(... جاء فيه  مشروع قرار،كنيديجون  عدد من أعضاء جملس الشيوخ قدم  طرف بتأييد منو            
ر و يشجعان على وضع هذا القرا بيصرح لرئيس الواليات المتحدة و لوزير الخارجية، بموج

نفوذ الواليات المتحدة وراء جهود تبذل،إما في نطاق منظمة الحلف األطلسي أو بواسطة 
مساع حميدة يقوم بها رئيس وزراء تونس وسلطان المغرب،للوصول إلى حل ينظم شخصية 

  1...)مستقلة للجزائر و يقيم أسسا لتسوية مستقلة مع فرنسا و األمم المجاورة
 تصريح ال ،ويالحظ أن هذاجاء لدعم مبادرة إجياد حل للمسألة اجلزائرية كنيدي جون خطابإن 
ه انتقاداته جو تصرحيه يف ،2شهرا استغرقت مخسة عشرية اجلزائر املسألة دراسة معمقة حول  بعد جاء

سألة تقصريهم يف إجياد حل ليربايل للمذلك لو ،السواء إىل الفرنسيني و األمريكان على
 احلرب،وأثارها على اللوجستيكي الذي تستنزفه األثرعلى نبه الفرنسيني  هص فرنسا فإنخبصو ،و اجلزائرية
منظمة احللف  يوشذلك جب مستعينة يفأربعمائة ألف جندي قد جندت هذه األخرية، نأوذكر فرنسا 

هذا و  الدفاعيةأصبحت ختاطر مبشاريع الوحدة األوربية االقتصادية و فرنسا  أن يف إىلضي،و األطلسي
  .3احلرب اجلزائرية يف مواصلة مواردها املالية و البشريةاستنزاف ب بسب
على املستوى الدويل منذ ،أيضا إىل االنعكاسات اليت أصبحت تفرزها الثورة اجلزائريةأشار و      

أن املسألة  كينديجون  حيث يرى ،دخول القضية اجلزائرية أشغال اجلمعية العامة لألمم املتحدة
إلتباعها سياسة متصلبة يف  يةفرنسال احلكومة اللوم على يرجع متزايدا،و بعدا دوليا تذأخ قد اجلزائرية
،على افتقارهم لألساليب اللينة احلكام العامون يف اجلزائرو  الفرنسية اتاحلكوم ؤساء بل انتقد ر ،اجلزائر

  .املرنة الكفيلة حبل األزمةو 
يف تراجع املسئولني الفرنسيني  ،مشريا إىلئرنقده لسياسة الفرنسية يف اجلزا وجه سياق ويف هذا     

تطبيق ،يف يشري أيضا إىل زيف الوعود الفرنسية للجزائريني،و 1947تطبيق بنود قانون اجلزائر العام سنة 
م فضهاخذ الفرنسيني على ر ؤ يف اية املطاف ي،و خمتلف الربامج اإلصالحية الكثرية املخصصة للجزائر

أما خبصوص الواليات املتحدة ،4غربية إلاء األزمة اجلزائريةامل -لقبول الوساطة التونسية 

                                                 
  1  102،ص،نفسه -
ن ختلفت املصادر حول مصدر الوثائق اليت اعتمد عليها كيندي يف صياغة خطابه،فهناك من يقول انه استفاد من تقرير ريتشارد نيكسون،الذي كاا- 2

ر يقول هي من تأثري ممثل مكتب جبهة التحرير الوطين بنيويورك السيد عبد القادر قد قام جبولة إىل إفريقيا وقدم تقرير إىل ايزااور،وهناك البعض األخ
  :اجعشندريل،ويذهب البعض األخر إىل استفادة كنيدي من خدمات احد موظفي اخلارجية األمريكية هو من أمده ذه الوثائق للمزيد حول املوضوع ر 

-Maxime de person, op.cit, p210.  
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وزارة اخلارجية و واىل  انتقاداته بشكل خاص إىل إدارة الرئيس إيزاور كينديفقد وجه  ،األمريكية
و  طيطء و حتميلهم مسؤولية ختاالسو   على ،السفراء املقيمني لدى باريس و منظمة األمم املتحدة

  .يكية جتاه اجلزائرتنفيذ السياسة األمر 
  

 على،من طرف املسئولني األمريكان اجلزائرية سألةهضم حقيقة إمهال امل يستطع وصرح انه مل     
مع ملتواطئة اإىل اإلدارة األمريكية، أصابع االامموجها  املتزايدةة الوضع علمهم خبطور من  الرغم

،وتتوجيا هلذه املواقف 1ئريني يف نيل استقالهلمحق اجلزاو احلكومة الفرنسية دف إنكار املسألة اجلزائرية 
 ستة عشر عضوا -16 بيان مؤيد للقضية اجلزائرية،وقعه فان احلزب الدميقراطي داخل الكونغرس اصدر

أعربوا فيه عن عميق ،1959أوت  10هو بيان مشرتك موقع بتاريخ ،و الكونغرس يف من الدميقراطيني
   .2اهتمامهم باحلالة يف اجلزائر

 اتالإلحتاد البارزة واقفامل ،نذكر تلكاملساندة للثورة اجلزائرية األخرى من املواقف األمريكية و   
لفيدرالية العمالية ااملواقف اليت أظهرا ب نا جدير بنا التذكريه،العمالية و اجلمعيات االجتماعية

AFL.CIO األمريكية فقد اختذت ،ارها الواسعانتشها و نظرا المتدادو  امةه اليت كانت متثل قوة سياسيةو ، 
أدانت العمل القمعي الذي تقوم به فرنسا يف ،و هذه النقابات عدت مواقف مؤيدة الستقالل اجلزائر

ما  من بني هذه املواقف جند و ،3تتلقاه من احللف األطلسي أصبحت الدعم الذياستنكرت اجلزائر و 
احتج يف رسالة موجهة إىل الوزير ،عندما Georges Meany جورج مين رئيس هذه النقابة السيدقام به 

،وطالبت النقابة أيضا 1956 داالس،ضد توقيف واعتقال قادة الثورة اخلمس خالل شهر أكتوبر
 هذا ملساندة الشعب اجلزائري من أجل،و يف األمم املتحدةاألمريكية بدعم القضية اجلزائرية  ةحلكوما

  .4استقالله نيل
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مبطالبة ،1براون رفينغاثل الفيدرالية العمالية األمريكية يف أوربا السيدقام مم 1956 ويف شهر مايو      
وهذا حىت ال تتضرر صورة املؤيدة لفرنسا، الس دايلونغدو  اتحيمن تصر  التربؤاإلدارة األمريكية 

سامهت النقابة األمريكية يف تأسيس اإلحتاد العام للعمال  ،والواليات املتحدة يف البلدان العربية
قد ية فرنسالسلطات الفإن ،بسبب املساعدات اليت كانت تقدمها لصاحل القضية اجلزائرية،و ينياجلزائر 

 موقف شري أيضا إىل،ون2ياجلزائر  الرتاب إىل Irving Brawn  ارفينغ براون أصدرت قرارا مبنع دخول
Walter P.Reather رويثر. ب.والترالنقايب 

 فيها ما داالس.ف.جون  إىلجريئة  سلةار بعث مب لذيا 
األبرياء  ااهدين اجلزائريني ضدستعمل ،تبتسليم فرنسا طائرات عمودية عسكريةبالده،
شهر جويلية  جورج مني ضمن نفس السياق وجه رئيس الفيدرالية األمريكية للعمال،و 3والعزل
ار ذا نظرا الستعمال فرنسا مروحيات احللف األطلسي ضد ثو وه رسالة تنديد لإلدارة األمريكية،1956
  .4اجلزائر
املؤمتر ،ويف طالب بإجياد حل للمسألة اجلزائرية يف إطار نظام فيدرايل يضم كامل مشال إفريقياو      

أصدرت ،فإا عضاءهاا أأبرز واليت كانت النقابة األمريكية أحد ،5نقابات احلرةلل يةاخلامس لرابطة الدول
جبهة طريق فتح مفاوضات بني فرنسا و  ،عنبإجياد حل للمسألة اجلزائرية من خالهلا طالبت صيةتو 

 هناك منظمة،و 6حول قاعدة حق الشعب اجلزائري يف االستقالل و تقرير مصري،التحرير الوطين
هذه اللجنة ظلت ،و )اللجنة األمريكية من أجل شمال إفريقيا(تسمى إنساين أمريكية ذات طابع

إدارة  )جورج هاوس(الب رئيسها ط،1956 وففي شهر ماي لوقت طويل،تعمل لصاحل القضية اجلزائرية
  .ئربالتحرك لوقف إراقة الدماء يف اجلزا،إيزاورالرئيس 
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بالتدخل يف سبيل إطالق قادة الثورة ،إيزاور دعتا فإوعند اختطاف قادة الثورة       

ستقالل ال تبخل بقراراا املؤيدةهي األخرى مل ،CSNSA الطالبية األمريكية اتمظما املن،أ1املختطفني
 بة املسلمنيطلالعام لحتاد  االدعمها املقدم إىلو  تقدميها منحا دراسية للطالب اجلزائريني،و اجلزائر

 الطالبية ينظم إىل املنظمةدليل على ذلك،األمر الذي جعل التنظيم الطاليب اجلزائري  اجلزائريني
  .CIE.COSES(2  ( الفلك الغريبرة يف السائ،العاملية
االحتاد العام لطلبة املسلمني يدعم بشكل مباشر نشاطات فرع  أصبحلبة األمريكيني الط دإحتاإن     

بعد أن العدل الفرنسية،وزارة  لدى ،ويف هذا اإلطار جنده،يراسل وحيتجيف نيويورك)UGEMA(اجلزائريني 
إن :(.... هذا نصها 1960أكتوبر  9يوم  أحمد طالب اإلبراهيميية لطالب صحاحلالة التدهورت 

الوطني للطلبة األمريكيين يحتج على اعتقال الطالب،أحمد طالب اإلبراهيمي بطريقة  دتحااإل
سنوات،إن اإلتحاد يطلب منكم  5واستمرار بقائه محتجزا بدون محاكمة لمدة ،ير الئقةغ

،هذا و قد ....)المسلمين الجزائريينئيس السابق لإلتحاد العام للطلبة اإلفراج بسرعة عن الر 
منحة ساهم فيها مسامهة  29منحة دراسية للطلية اجلزائريني منها  81ات األمريكية،قدمت الوالي

    .3األمريكان مباشرة احتاد الطلبة
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قبل تاريخ ،ن املوقف الرمسي األمريكي من احلرب اجلزائريةكاكيف   رأينا يف العناصر السابقة       
أن  من ملرغبا الصراع الفرنسي اجلزائريمريكية،يف األ للواليات املتحدة علينالورط الت مؤكدا 1957

على ،1956شهر مارس  لخال ةمرغم تكان،دوغالس دايلون اإلدارة األمريكية عن طريق سفريها
 كان هذا نتيجة للمزاج العام للحكومة الفرنسية،و إبداء ذلك التصريح الرمسي الشهري املؤيد لفرنسا

تضطر وهذا ماجعل أمريكا  فرنسا من مشال إفريقيا ةاحيف إز أمريكا إلشاعات حول رغبة وتفنيد ا
مزدوجا،يف فاألمريكان كانوا يف حقيقة األمر يلعبون دورا ،تأييدها لفرنسان إىل تقدمي تصريح علين ع

و  سلميدي تفاقم الوضع لذا كان هدفها هو إجياد حل اهذا لتفو  التأثري لتغيري الوضع يف اجلزائر
وليس ،مرضية لفرنساا يف إاء احلرب بطريقة سريعة و على نيته،وكشفت ةدميقراطي للمسألة اجلزائري

  1بالضرورة أن تكون منسجمة مع أهداف جبهة التحرير الوطين
إىل تعديل سياستها جتاه ،اضطرت الواليات املتحدة األمريكية لكن مع استمرار الثورة اجلزائرية     

 الل ماغاست ةدراو إ،توازن بني حتالفها مع فرنساذلك من خالل سلوك سياسة ال،و املسألة اجلزائرية
يف هيئة األمم  سيويةأ-فروالا هذا الستعادة عالقتها مع الكتلة  ،واملعادي لالستعمار ثيسمى باملريا

وجنوب شرق أسيا،من الوقوع حتت جنوب الصحراء لشمالية و إفريقيا هذا ملنع إفريقيا او ،املتحدة
انتصار يف  حتقيق أن فرنسا ال ميكنها داالس.جون ف يراتدتق ب،حس2السوفييتالتأثري الشيوعي و 
ني اسة الفرنسيسهذا النعدام الواقعية لدى السياستها أصبحت كارثية يف اجلزائر،و  أن،و حرا اجلزائرية

هو ،داالس.جون فيف نظر  يةزائر مسألة اجلاحلل الوحيد بالنسبة لل،و معاجلة املسألة اجلزائريةيف كيفية 
لوصول إىل كلما تأخر ا،كلما استمرت احلرب يف اجلزائردائما  رأيه  ،وحسب3للجزائر قاللاالست منح

و يضيف أن اخلطر من الوضع، استفادت املصاحل الشيوعيةحل للمسألة وزاد يف تعقيدها،وينتج عنه 
 تقودهعن طريق انقالب  اسقوطه مكانيةإ ،واحتمالالرابعة الفرنسية أصبح يهدد أيضا اجلمهورية

  .4ناصر اليمينية املتطرفةالع
ث خطرية يف منطقة الشرق جاء بعد وقوع عدة أحدا،ن وصول اإلدارة األمريكية إىل هذه القناعاتإ

يف حماولة يائسة منها للقضاء على  نتيجة سياسة العنف اليت جلأت إليها فرنسا،مشال إفريقيااألوسط و 
يف  قد سامهت بإتباعها هذه السياسة، تدريحيث ال،والغريب يف األمر أن فرنسا من الثورة اجلزائرية

- األمريكيةاإلدارة  أصبح يطرح على ،وهو ماجعلها تأخذ أبعاد أخرىو  تدويل املسألة اجلزائرية
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هذا من ،و تغيري سياستها جتاه املسألة اجلزائرية بشكل جدي ضرورة- باعتبارها زعيمة املعسكر الغريب
  .1ال إفريقياأجل احملافظة على املصاحل الغربية يف مش

هو ،بشكل أساسي مبوضوع اجلزائر ةشغلأصبحت من األمريكية دارةإلوهنا ميكن اإلشارة إىل أنا ا
إىل  متدادهااملخاوف با مما أدى إىل ازدياد دون حسمها ميدانيا لصاحل فرنساثورة اجلزائرية،استمرار ال

تستفيد وحتدث صدا دوليا  تقع يف اجلزائرأصبحت  األحداث اليت  من إن،املغرب األقصىو  تونس
ني هجهم متو  1956شهر أكتوبر ،أبرزها هو اختطاف قادة الثورة اجلزائرية،ولعل الثورة اجلزائرية امنه

،قصد ربيةغتونس لبحث موضوع الوساطة التونسية املقمة بللمشاركة يف مؤمتر من الرباط إىل تونس،
  رتبط مع اإلحتاد الفرنسيامل فريقياإلشمال اليل فيدراالشروع امل معاجلةقضية اجلزائرية و إجياد تسوية لل

وكفيال يف  مناسبادارة األمريكية،وتراه اإل زكيهكانت ت،املالحظ أن هذا املشروع  2كأساس هلذه التسوية
من شأنه مشجعا عامال الوساطة التونسية املغربية، كانت ترى يف  ،حيثاجلزائرية إجياد تسوية للمسألة

 بناء املغرب يف الأيضا عامال فعا ةالوساط اعتربت،و ادة الثورةيكثر راديكالية لقالتأثري على امليوالت األ
    3عن الشيوعيةالعريب املستقل 

من قبل السلطات الفرنسية أصبحت ،قادة الثورة اجلزائرية اعتقالحادث اختطاف الطائرة و إن       
خصوصا ،حل القضية اجلزائريةة يف ،على غياب إرادة سياسية فرنسياألمريكية لإلدارةلنسبة با مؤشرا

  اليت،و السياسية يف اجلزائرا يف تطبيق إصالحا،غي مويل حكومة فشل  أن هذا احلادث جاء بعد
فق خطة ثالثية متحورت و  اهلادفة إىل إجياد حل للمسألة اجلزائريةاإلدارة األمريكية و زكتها  كانت قد
  :ثالث نقاط هيحول 
  وقف إطالق النار -
  نتخابات إجراء ا -
   املفاوضاتإجراء مث  -
الذين رشقوه ،و سياسته علىساخطني العمرين املجلزائر واستقباله من قبل امويل إىل  غي إن زيارة   

هي احلقيقة اليت سجني مواقف اليمني املتطرف،و  أصبح غي موليحينها أن تبني ،بالطماطم
متخوفة من استمرار تأييدها ت ،لذلك أصبح4أدركتها الواليات املتحدة األمريكية من جانبها
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كانت تدرك أن الزعماء و ملعسكر الغريب ا عنمن ابتعاد تونس و املغرب ،وما ينجر عنه لفرنسا
األهداف الرئيسية  اجلزائريني،وعليه فان بإعانة ااهدين ومعنويا ملزمني سياسيا ااملغاربة كانو 

تيار القومية ن االنضمام إىل م رب األقصى وتونسهو منع املغحينها، لإلدارة األمريكية
انتشار التأثري املصري  إيقاف يف امنه،وبغية )مشروع جمال عبد الناصر الوحدوي(العربية

اطف البلدان على تع أيضا أن حترزعليها كان ا،يف منطقة مشال إفريقي الشيوعيوالسوفييت و 
  1اليت قررت أن تلتحق باملعسكر الغريباملستقلة و 

 الثورة اجلزائريةمابني ما جيري من تطورات،يف مصر و  يون عالقة سببية مباشرةلقد أقام الفرنس    
ليت اكتسحت كامل ا هو أصل موجة الوطنية العربية الراديكالية،مجال عبد الناصر بالنسبة هلم فإن
لكن واشنطن كانت كبري،  لبشك وجد صداه يف بريطانيا الناصر لعبد لعداء الفرنسي،االشرق األوسط

السويس كانت حلقة حامسة يف إعادة بناء  قناة فأزمة عبد الناصر د حول طريقة التعامل معأكثر ترد
  .2العالقات الفرنسية األمريكية من جديد

ملعادية ا فإنه رأى أن السياسة األمريكية،إيدنة لربيطانيا وخصوصا لشخص بالنسب    
ومشروع سياسة اجلامعة العربية  أنو  الشرق األوسطشكل عائقا لتهدئة مشال إفريقيا و ت،لالستعمار

  3بالشيوعية السوفيتيةميكن مقارنتها و  مصدر خطر للعامللوحدة العربية،أصبح يشكل ا
و  حد كبريالفرنسيني إىل  ستياء املسئولني،ااجلزائرية ةعبد الناصر للثور مجال  أثارت مساعدات   

عبد الرئيس  عنيفة ضدمية ،من صحف وإذاعات يف شن محلة إعالاإلعالم الفرنسية لبدأت وسائ
لكان باإلمكان  للثوار اجلزائريني ،عمدت من خالهلا إىل االقتناع بأنه لوال املساعدات املصريةالناصر

اليت ،على بعض األنباء اراحت وسائل اإلعالم الفرنسية تركز محلته ة يف أسرع وقت،وإمخاد ثور 
ية،و قيل أن ضباط اجلزائر  رةلثو  الناصر عبد أرسلها،تتحدث عن كميات كبرية من األسلحة الروسية

يف اجلزائر ضد اجليش ،يقودون العمليات الثوريةيرون وخيططون و عراقيني هم الذين يدمصريني و 
  4أن دور مصر يف اجلزائر أصبح مياثل دور الصني  الشيوعية يف اهلند الصينية،و الفرنسي

دعم مضى يف  إال انه،الرئيس املصري على الرغم من حدة هذه احلملة الدعائية الفرنسية على    
عن ئها كمحاولة إلثنامصر، مل يكن أمام املسئولني الفرنسيني سوى التفاوض معية،و اجلزائر  رةالثو 
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بزيارة ،كريستيان بينوففي هذا االجتاه قام وزير اخلارجية الفرنسي ،املساند للثورة اجلزائرية هاموقف
باقرتاح فرنسي  بينو.كحيث تقدم ،الناصر عبد مجال ملقابلة الرئيس،1956مارس  14القاهرة يوم 

أن تتخذ فرنسا موقفا محايدا من حلف بغداد فتنأى بنفسها،عن المحاوالت التي :(.. مضمونه
تقوم بها الدول الغربية األخرى،لضم دول جديدة من الشرق األوسط إلى حلف بغداد،على أن 

 االقرتاحإن ،...)لثورة الجزائريةيكون ذلك مقابل أن تكف مصر عن تقديم المساعدات ل
ا سوى من أجل مصاحله،يدل على أن فرنسا هي األخرى مل تكن لتهتم بالشرق األوسطالفرنسي،

هم  أصبحإذ ،تكن تكرتث هلا مل فان فرنساأما مصاحل حلفائها اآلخرين املتصلة باملنطقة ،الذاتية فقط
عهم يف اجلزائر وتكبدهم خسائر فادحة يف األرواح ،اليت تقلق مضاجهو إمخاد الثورة اجلزائريةالفرنسيني 
   .1والعتاد

بالتايل فقد الفرنسي و  رفض االقرتاح،عبد الناصرمجال فإن  كان متوقعا عند الكثريين آنذاكمثلما   
عند العداء ،ويف املقابل تزايدت مشاعر الغضب و استمر يف تقدمي املساعدات للثوار اجلزائريني

عبد  مع لوسيلة أكثر فعالية للتعامعن يبحث راح  الذي ريستيان بينوك على رأسهمالفرنسيني،و 
 ريروب ،الوزير املقيماجلزائرعام يف يف اجتماع خاص لس الوزراء الفرنسي تقدم احلاكم الالناصر،و 
 اجلزائر بني القوات الفرنسية والثوار اجلزائريني جاء قرير عن الصراع الدائر يفت بعرض الكوست

بغي علينا أن نسعى إلى زعزعة ثقة الجزائريين في مقدرتهم على إخراجنا من الجزائر ين:(... فيه
بقوة السالح،وهذا لن يتأتي إال إذا قمنا بتوجيه ضربة لمصر والى رئيسها جمال عبد الناصر، 
فإذا ما قامت فرنسا بفضح حقيقة قوته وتقليم أظافره،فإن هذا سيؤدي إلى إحباط معنويات 

  .2)ى حد كبير،عندئذ يمكن لفرنسا أن تتفاوض معهم إن أرادت من موقع القوةالجزائريين إل
واسعا،حيث نسجل رواجا  مجال عبد الناصر رئيسهامصر و  القت فكرت استخدام القوة ضد        

الستخدام القوة ضد عبد عزمه عن أمام الربملان ،غي مولي عندما أعلن رئيس الوزراء الفرنسيانه 
،ومل أعضاء الربملان الفرنسيعضو من  367 ة من طرف حوايلسانده قد وجد مالناصر،نالحظ ان
اليت أجريت يف فرنسا أن الفرنسي  أشارت استطالعات الرأي العام،و عضو فقط 182يعارضه سوى 

أمام  تصرحياته كل أصبح هذا األخري،يدعو يف  سيما بعد أن ال،غي مويلهناك مساندة كبرية لسياسة 
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كما أن   موسوليينو أ،هتلر أدولف الديكتاتور خيتلف عن ال عبد الناصر أن  الشعب الفرنسي على
  .1كتابه فلسفة الثورة جيب أن حيمل اسم كفاحي

لكل من بريطانيا  أصبح مصدر قلق،الناصري الوحدويشروع املفإن  1956منذ ربيع      
ي،والتقت املصاحل ئيلسرااإل الكيان طف استثنائي جتاهع قد أبدى غي مويل،وهنا نسجل إن فرنساو 

 ميكن فهم فكرة هذا التعاطف املشرتكة بني فرنسا وإسرائيل يف ضرب الثورة اجلزائرية ومصر العربية،وهنا
  .  2بني فرنسا و إسرائيل ضد الثورة اجلزائرية احلاصل
 الرغم تساعد الدول العربية على نألفرنسا أخالقيا،من الضروري انه بات  غي مويل يث رأىح       

أن فرنسا أصبحت يف حالة عداء مع العامل بسيقرأ سيفقدها الصداقة العربية،و الدعم من أن هذا 
 اذه،الدعم املصري وراء ذلك أن وقيل رية أكثر قوة و نشاط،إالكلما أصبحت الثورة اجلزائف،3العريب
ر أصبح أكثزائر،وان كان يف واقع األمر تربير العجز والفشل أمام تصاعد النشاط الثوري يف اجل املوقف

و  ت،أصبح رهينة لقراراعليه فإم كانوا يرون أن مستقبل اجلزائرتداوال بني القادة الفرنسيني،و 
موريس بورجيس ديوان مدير Abel Thomas  )أبل توماس(لذا جند أن،عبد الناصرمجال  طموحات
 مباشرة مث،1956-1955 بني سنيت وزير الداخلية مث وزير الدفاع ،Maurice bourges Manaury منيوري
الفرنسية عالمات هذا املنصب تلقى كل معلومات االست،يف 1955مسئول الشؤون اجلزائرية عام  عني

كل قادة مشال إفريقيا و  امليوالتله أن يالحظ أن كل احلركات و  ،واليت مسحتةحول الثورة اجلزائري
سية جتاه إسرائيل مل يكن أمرا تعاطف احلكومة الفرن،وعليه إن أمر أصبحوا موجودين يف القاهرة

  .4لكن ظهر بشكل قوي عندما تلقى عبد الناصر شحنات من األسلحة السوفيتية،و جديد
،ونالحظ أن فرنسا  قد سارعت إىل طلب اإلسرائيليني أسلحة من فرنسا 1955شهر أكتوبر  ويف   
فادت إسرائيل من تعاطف واست، Mystere IV modernise املتطورة 5امليسرت وميسرت بعض طائرات هممنح

للمشاركة يف ،مويلغي  من األسباب اليت أدت حبكومةبشكل فردي معها،و  ةأعضاء احلكومة الفرنسي
انتصاراا  بعد خصوصا تطور الثورة اجلزائرية،هو مصر ضد العدوان الثالثي والتحالف مع إسرائيل

من ما نتج عنه ،و 1956 أوت20تنظيمي ال هاؤمتر م وتنظيم الثورة 1955 أوت20صدى هجمات و 
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قد حققت مبتغاها  1957ففي الداخل كانت معركة اجلزائر ،خارجياتفعيل للنشاط الثوري داخليا و 
  . عرضها على أشغال اجلمعية العامة هليئة األمم املتحدةو  تدويل املسألة اجلزائرية خارجيا استمرو 

 دف ياسة العنف والقوة،بسلوك سغي مويل ه األحداث كانت عامال أساسيا دفع حكومةهذ    
  ،ومتهيدا للمشاركة يف1حليفها الطبيعي الشعوب العربية يف املشرق العريبل الثورة اجلزائرية عن عز 

اشتكت فرنسا رمسيا لس األمن لألمم ،1956أكتوبر  29على مصر أي بتاريخ  الثالثي العدوان
،وهذا جاء كخطوة استباقية ب اجلزائرعلى حر  ال عبد الناصرلرئيس مجمن التأثري املتزايد ،املتحدة
حمملة بكمية مهمة اجلزائرية، زعموا يف نفس السياق على أم أوقفوا سفينة يف عرض الشواطئ،حيث 

 فعل رد،وعليه ميكن القول إن العدوان الثالثي جاء كمن األسلحة و الذخائر املوجهة للثوار اجلزائريني
العدوان على  فرنسا من فاهد،وميكن تلخيص أالسويس تأميم قناةقرار عبد الناصر القاضي ب على
  :يفيما يلمصر 
عل قناة السويس جمرى مائي ا أن تصون مصاحلها االقتصادية يف الشرق األوسط،وجأرادت فرنس -   
  .دويل
  .قطع التموين عنهاكسر شوكة الثورة اجلزائرية و ت  ادأر  -   
املادية و  عانة الدبلوماسيةاإل بسبب ويفه و هذاخت،وحماولة جبمال عبد الناصر سبالرئي اإلطاحة -   

  .2اليت كان ميدها للجزائريني
رفضت العدوان و  أدانتاإلدارة األمريكية،قد هو أن  بالنسبة للعديد من املراقبني غري املتوقعالاألمر    
من ،و  سيويةأ- فروالكان الفائز األكرب من هذا العدوان هي الكتلة افيه،و  حلفاءهاتتعاون مع أن 

،اليت استغلت هذا احلادث على املستوى الدويل من خالل ربط ما يقع يف وراءها جبهة التحرير الوطين
على رأسه الواليات فإن الغرب و  كنتيجة مباشرة هلذا العدوانالشرق األوسط بأحداث الثورة اجلزائرية،و 

على مشروعية خر أع قد أعطى برهان قاطو  الكثري من األصدقاءصداقة  ،قد فقداملتحدة األمريكية
حترك العامل  الغربية،ومن نتائج فشل العدوان الثالثي هو اإلمربياليةمسالية و الرأ ضد السوفييتالصراع 
نتج عن هذا الفشل ازدياد اخلالف داخل احللف والغربية و  ضد اإلمربيالية الفرنسية،الثالث

   3حتصلت القضية اجلزائرية على بعد دويل جديد،و األطلسي
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هدد و  العدوان الثالثي،رأي العام الدويللقد أدانت بشكل صريح  األمريكيةاإلدارة ا كيف أن أينر    
ذا إلرغامهم على إيقاف العدوان ه،و إجراءات اقتصادية متشددة ضدهم ذاختاألمريكان اإلجنليز با

هذا واشنطن ف صف فإذا اختارتأمريكا،الضغط على اإلجنليز لالختيار ما بني فرنسا و ،و االنسحابو 
السويس هي أصل التوجه  ن أزمة،وهذا ما سيقع بالفعل فاملالحظ أ1يعين القطيعة النهائية مع باريس

 الواليات املتحدة األمريكية منذ عهد اجلمهورية الرابعة،جتاه الفرنسية اخلارجية االستقاليل يف السياسة
أور مشروع (و أوربا وتحاول فرنسا أن تتجه حن،وسديغولشارل  اجلنراليء جم بعدوالذي استمر 

توقف الدعم ففي حالة ،األجنوساكسون الضغط ما ستفقده يف حال أمل تعويضب،Eurafrique )أفريك
 موقف،أما بالنسبة لل2األوربيني تقدمي هذا الدعم كون مبقدوررمبا ي،ستعمار الفرنسياألمريكي لال

  :رئيسيني مهايهدف إىل هدفني  نكاحللفائها يف أزمة السويس،ف املناوئ األمريكي
  بالتايل اكتساب ثقة دول العامل الثالث عموماو  الظهور مبظهر الدولة املعادية لالستعمار -     
،يف السري يف فلك السياسة خصوصا على حنو يهيئ الستقطاب تلك الدول،الدول العربية و 

  .األمريكية
  .مشال إفريقياو  منطقة الشرق األوسط يف تعويض االستعمار الربيطاين و الفرنسي -   
إنني أؤمن إيمانا راسخا بأن هاتين القوتين :( ...ويف هذا السياق صرح الرئيس إيزاور قائال     

أخرى كيف لنا وقال من ناحية - يقصد العدوان-تنتهجان هذه السياسات في حالة أفول،وطالما
ظرا هلذا ون،3....)العربي بأسره بدعمنا لهما مفرنسا إذا كنا سنخسر العالأن ندعم بريطانيا و 

قام  1956مثال يف شهر جوان ،بدأت االنتقادات ترتفع يف خمتلف الدوائر األمريكية الوضع املتوتر
بالتحذير من أمكانية مراجعة الواليات ،مدير املنطقة الغربية ملكتب األمن العاملي،الجنرال قرونثر

مذكرة لس األمن ،ويف 4يف اجلزائرإذا ما استمرت فرنسا يف حرا  املتحدة األمريكية من موقفها
اعتبر أن امتداد الحرب الجزائرية،مخالف للمصالح :(...1956 شهر أكتوبر لخال،القومي

  ...)األمريكية في شمال إفريقيا
العواقب الوخيمة اجلزائر و في  بالنسبة ألمريكا هو قلقهم الوحيد من اخلوف من التغلغل الشيوعي   

و تونس  األقصى غربامل على يطرحه أصبح التهديد الذيامل إفريقيا و ك  األمريكية يفصاحل املعلى 

                                                 
 -  Irwin.M.Wall, Les Etats-Unis et La guerre d Algérie …, op.cit, p64. -                                                           1  
 -  Ibid, p64. -                                                                                                                                                       2  

.134ليلى مرسي،امحد وهبان،املرجع السابق،ص، - 3  
.144مجال فرحات،املرجع السابق،ص، - 4  



بأن هذه األخيرة وصلت :(...رئيس وكالة املخابرات املركزية،2ألن  داالسوذكر 1ربغالقريبني من ال
جاء يف تقرير السيناتور و ،3...)إلى خالصة مفادها بأن الفرنسيين سيجبرون على ترك الجزائر

 مع اية عامزائر قادته إىل اجل إثر جولة استكشافية،)مونتانا(ممثل والية  انسفيلدمايك م الدميقراطي
إن الحرب تسببت في األمراض االقتصادية الفرنسية الحالية إلى حد  (...:مايلي  1957

كبير،لقد زرعت في الوطن الفرنسي أسباب الفوضى،و عدم االستقرار ولقد هزت جو التضامن 
أصبحت ريكية،األم اإلدارةظرا لكل هذه األحداث فإن ن،و4...)لجذورفي هيكل الناتو،حتى ا

قد عربت عن أسفها لتشبث احلكومة ،و ل املسألة اجلزائرية سياسياحل متحفظة من املبادرات الفرنسية
إثر الزيارة اليت قام ا رئيس  ،بذلكاحلكومة الفرنسية مقد مت إعال ،والفرنسية بفكرة اجلزائر الفرنسية

1957إىل الواليات املتحدة األمريكية خالل شهر أفريل من عام ،غي مويلة الفرنسي احلكومة
5 .  

استمرارها متاطلها يف ذلك و ،و ةالقضية اجلزائريلتسوية سريعة فرنسية جدية و  إن غياب أي مبادرة    
 ا تزداد يف االخنفاض بنيجعل مصداقيتهمن قبل شركائها، روجودها العسكري باجلزائم دع يف طلب

اليت تربطها ،األمريكية اإلدارةهذا ما أثار حفيظة ،و األمن الدولينيالدول والشعوب احملبة للسالم و 
على رأسها اململكة ،و اليت تبنت الدفاع عن القضية اجلزائريةات وطيدة مع بعض األنظمة العربية،عالق

ارة األمريكية باعتبارها حليفة اإلدطالبت الدول العربية من ويف إطار اجلامعة العربية، العربية السعودية
موضوعية إلجياد حلول سريعة و  الضغط على احلكومة الفرنسية،1957من عام  ويف شهر مايفرنسا 

  . 6للقضية اجلزائرية
مع اية على الشرق األوسط و مشال إفريقيا،أكثر قلقا أصبحت األمريكية  اإلدارةيبدوا أن       

ومبدأ  انتهى يف صاحل املشروع الناصريالثالثي على مصر،شك فإن العدوان  ما منو  اخلمسينات
 حقيقي تتحول إىل ديدالعربية، بدأت التنظيمات السياسية القوميةله نتيجة الوحدة العربية،و 

مشروع  األمريكية عناإلدارة أعلنت  العربية،وأمام هذا الوضع يف املنطقة والغربية صاحل الفرنسيةللم
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كتعهد بالوقوف ،1957يف اية سنة  -1ايزنهاور  المعروف بمبدأ-  األوسط املتعلق بالشرق إيزاور
حيث أن التهديد املقصود يتمثل يف التنظيمات ،اخلارجي إىل جانب احلكومات املهددة بالتدخل

إىل حد  وصل التخوف األمريكي-بالتحديد أي األحزاب الشيوعية العربية احمللية يساريةالقومية و ال
كأحد املناطق احلساسة يف العامل بسبب توافق املصاحل السوفيتية مع رؤى ،ألوسطاعتبار الشرق ا

    .2القومية العربية يف املنطقة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 : السياسة األمريكية علىفرنسا  ردود فعل - 4

 العالقات الفرنسية األمريكيةيف تدهورا متناميا من القرن املاضي، شهدت سنوات عقد اخلمسينات    
ا مواقف مناوئة طاملا اختذو ،أن حلفاءهم األمريكان اعتقاد الفرنسينيهو هذا التدهور  كان سببو 

قد صاحب هذا االعتقاد  وتعرضت هلا فرنسا  اليت األزماتللمصاحل الفرنسية،خالل العديد من 
 حظه،هذا ما ال3الفرنسي جتاه الواليات املتحدة األمريكية يف أوساط الرأي العامة،مشاعر سخط متزايد

يث سجل تطور حالة الغضب املعادية لألمريكان من طرف ،حيف مدينة اجلزائر األمريكيقنصل 

                                                 
عامة  نص هذا املشروع أو املبدأ على ختويل الرئيس األمريكي ايزااور سلطة التعاون مع أية أمة أو جمموعة من األمم يف منطقة الشرق األوسط -  1

ال وهدفه هو إبعاد املنطقة العربية عن ومساعدا على تنمية اقتصاد قوي يهدف إىل صيانة االستقالل القومي،واملشروع يعد صورة مصغرة ملشروع مارش
  :للمزيد راجع النفوذ السوفييت

.355مد حممود السروجي،املرجع السابق،ص،حم -  
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الذي رأى أن امليوالت املعادية لالستعمار املعرب ،اليمني املتطرف مجاعة خاصةو  املستوطنني األوربيني
  .  1تعترب مؤامرة أمريكية موجهة ضد الوجود الفرنسي يف مشال إفريقيا،عنها من طرف واشنطن

يف نظر العامل  ،لقد كان األمريكان يصرون دائما على أن ال تبدوا الواليات املتحدة األمريكية     
ىل األمر الذي كان يثري استيائهم إ،كان الفرنسيني يدركون هذه احلقيقةو  كمساندة لفرنسا االستعمارية

رغبة  ليس وليد عمار آنذاكالسيما و أم كانوا يعتقدون بأن نزوع أمريكا ملناوئة االست،حد كبري
يف هذا ،و مستعمراا يف هاإمنا هو حماولة من جانبها للحلول حمل،و يف زوال الظاهرة االستعمارية ةليأص

بأن الواليات المتحدة األمريكية،قد انتهجت :(..1956شهر جويلية غي مولي الصدد صرح 
عالقة جديدة بالجزائر  ،فمن جهة هم يساندون فرنسا في جهودها إليجاد2سياسة ذات وجهين

لكن من جهة أخرى فإنهم أصبحوا يحضرون الميدان ،3...)وهو ما اعتبروه أحسن الحلول
 حتى تحمي وتنقذإلضعاف فرنسا ومنح الجزائر االستقالل التام و هذا حسب واشنطن 

  . 4...)المغرب العربي من تهديد الشيوعية العالمية
و هي مبنية ،جلزائرينيا جتاه غري بريئةكان قد انتهجوا سياسة أن األمرياخلارجية الفرنسية حسب      

النسبة إليهم فإن عدم التدخل يدل على محاية املواطنني و املصاحل ،بعلى إغراء الوطنية العربية
التجارية للواليات املتحدة األمريكية و  ملصاحلهو للبحث عن ا،االستعمار ةداامع سياسةاألمريكية و 

 الحظت اخلارجية الفرنسية أيضا،5الباب مفتوح أمام الوطنيني املعادين لفرنسا نفس الوقت تركت يف
زاد اهتمامها بوضع الالجئني اجلزائريني و ضحايا احلرب ،األمريكية االجتماعية أن املنظمات

 ركالتحرك يف نيويو مربيالية،أصبح هلا حرية العمل و املعادية لإلة،وأن املنظمات الوطنية اجلزائرية اجلزائري
بكل  هاخلروج منىل الرتاب األمريكي و مبقدورهم الدخول إ،حيث أصبح قادة هذه املنظمات

 أن،و الدول العربية األخرى بعض سفر سلمت هلم بالتواطىء مع تبالرغم من تنقلهم جبوازا،حرية
لشركات ،وأن االثورة اجلزائرية قادة معدبلوماسيي اخلارجية األمريكية قاموا بإجراء مقابالت واتصاالت 

  .  6اعرتفت بشكل مسبق بانتصار جبهة التحرير الوطينالبرتولية األمريكية هي األخرى،
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 شهرين من أي بعد أقل من،1954اندلعت الثورة اجلزائرية ضد االحتالل الفرنسي يف شهر نوفمرب     
مصريية قضية  ،الذي جعل من قضية احلفاظ على اجلزائر راألم ،وهوخروج فرنسا من اهلند الصينية

اع الوطين يف فرنسا على اعتبار أن اجلزائر مصلحة إذ كان هناك ما يشبه باإلمج،لفرنسينيلبالنسبة 
إن (... : قال حيث قد عرب عن هذا أحد الساسة الفرنسيني يف منتصف اخلمسينات،و ية حيويةمقو 

مشكلة الجزائر ليست في صلبها مشكلة حزبية أو موضوعا سياسيا،يحتمل الخالف و 
نقسام حوله،وإنما هي مصلحة قومية حيوية وأي تدخل فيها إنما هو التدخل في شؤون اال

فرنسا الداخلية،وأي حليف لفرنسا يأخذ بوجهة نظر مغايرة لهذه الحقيقة يصبح عدوا 
لنا،فالموقف ال يحتمل أن ال يكون لفرنسا حلفاء يناؤنها في هذه المشكلة ومن ليس معنا فهو 

  1...).علينا
لبقية ايف منتصف اخلمسينات ،متثل للفرنسيني تميكن القول أن اجلزائر كانسبق نطالقا مما ا      

على الرغم من الدعم الذي حظيت  و دب فيها الوهن،أصبح ياستعمارية ةمن هيبة فرنسا كقو  تبقيةامل
موحات كانت متخوفة من تنامي الط  اإال أ،يف مواجهة الثورة اجلزائرية أمريكابه فرنسا من طرف 

سوء التفاهم حول العديد  سببذا ما ه،منها  هاخروج يف حال يف السيطرة على املنطقة،األمريكية
منها على سبيل املثال و  هذه الفرتة أثناءالفرنسية األمريكية  تالعالقا من القضايا،اليت كانت حمور

ن اجلبهة بسحب قوات احللف األطلسي م الفرنسية املتعلقةاإلجراءات أمريكا رفض  للحصر
متسكها أمريكا من خالل تصرحيات بعض قادا تظهر  أصبحتل و ب،2نقلهم إىل اجلزائر،و األوربية

  .3مببدئها التقليدي القاضي مبناوئة االستعمار
الفرنسيني إذ أم   طسخ ثريكانت ت،احلق أن مناهضة الواليات املتحدة األمريكية لالستعمارو    

،ليس سوى  رغبة إىل مناهضة االستعمار الفرنسي،املتحدة األمريكية كانوا يعتقدون أن نزوع الواليات
قد تركز اجلانب األكرب من سخط الفرنسيني يف هذا الصدد ،و يف مستعمراا هايف أن حتل حملمنها 
للدعايات املناهضة رتويج باللذي أم من قبل الفرنسيني ،اداالس.ف .جونوزير اخلارجية على 

ت املصاحل البرتولية األمريكية يف منطقة يتثب،و الك احمللي يف العامل العريببغرض االستهلالستعمار،
األمر الذي كان يعد من وجهة نظر ،العناصر القومية يف تلك املنطقة كسبالشرق األوسط و  
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فإن احلكومة الفرنسية   من هذا املنطلق،و 1الفرنسيني مبثابة خيانة كربى من أمريكا ملصاحل حلفاءها
ضد الصداقة األمريكية  اعترباو  نطقةجتاه السياسة األمريكية يف امل،د فعل مستمرة وقويةكانت هلا ردو 

 حلاصل ضد املمأصبحت تع،رأت السلطات الفرنسية أن العديد من اجلهات األمريكية،و الفرنسية
دم اليت أصبحت تقاللجنة األمريكية للنقابات احلرة،جهت أصابع االام إىل وو  الفرنسية يف اجلزائر
  .الوطنية يف املغرب العريب تالنقابا ريلتطو  طدعم غري مشرو 

يف صالت  املغاربية،أصبحوافإن القناصل األمريكان يف البلدان  حسب االستعالمات الفرنسية     
مع مناضلي حركة االنتصار و  حزب الدستور يف تونسو  شخصية مع قادة حزب االستقالل باملغرب

ذلك أن فرنسا أصبحت تشتبه يف نشاط شركات املناجم  إىليضاف  ،وائريف اجلز  الدميقراطية احلريات
املوجودة يف الربوتستانتية األمريكية  كوكاكوال وحىت البعثة،و 2)ل أوف نيوجرسييستندار أو ( و شركة 
لصاحل إحالل الوجود ،مبجهود كبري يف إضعاف الوجود الفرنسي يف مشال إفريقيا شاركت،العريب املغرب

     .3لهاحم األمريكي
اليت  ،بازدياد حدة املعارك يف اجلزائرأمريكا،حدة  جتاهشاعر السخط لدى الفرنسيني مازدادت      

وصلت العديد من  1956ففي شهر مارس عام ،الناصر عبد مجال كانت تلقي دعما كبريا من جانب
جتاه  لدى الفرنسينيتشري إىل تزايد مشاعر السخط من فرنسا، التقارير إىل وزارة اخلارجية األمريكية

 بعد روبرت ميرفي مساعد وزير اخلارجية األمريكيأعده التقرير الذي ،ومن بينها األمريكية اإلدارة
بالرغم من أنني لم أقضي في باريس :(... على اخلصوص جاء فيه،1956س ر ما 3زيارته لفرنسا يف 

ن يلقي بعبء المأزق سوى ثالثة أيام،إال أنني تيقنت من وجود موقف فرنسي غريب يحاول أ
  .  4) ....الفرنسي في الجزائر على الواليات المتحدة األمريكية

أكد ،مرسل من قبل سفري الواليات املتحدة يف باريس،يف تقرير آخر ورد إىل وزارة اخلارجية األمريكيةو 
ثمة إن :( ...السفري األمريكي ورد يف تقريرحيث  - السالف الذكر- يفري م روبرت ما جاء يف تقرير

بسبب ما يتصوره الرأي العام الفرنسي عن  -بفرنسا-تصاعد للمشاعر المعادية ألمريكا هنا
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سياستنا في شمال إفريقيا،وان األزمة الجزائرية هي المسئولة إلى حد بعيد عن هذا التفجير في 
 مشاعر الفرنسيين،وكان ثمة اعتقاد بأننا نسعى إلى طرد الفرنسيين من شمال إفريقيا،وقد بدأ
هذا االعتقاد باالنتشار منذ السنوات األولى الماضية،وقد أنتشر هذا االعتقاد بصورة كبيرة 

(... : للخارجية قال نائب كاتب الدولة األمريكي Herbert Hoover هوفر تهاربر  حسبف،1..)اآلن
ن في الحقيقة أن موجة العداء الفرنسي للسياسة األمريكية،لم يكن وليد األزمة الجزائرية ولك

  2... )يعود إلى فترة الثورة الفيتنامية وضعف مكانة فرنسا على المستوى الدولي
من مصاحلهم مريكي لموقف األلقد شرع الساسة الفرنسيون يف توجيه االنتقادات ل       

كه فيما تدعيه الواليات يفعلى سبيل املثال كان أحد هؤالء الساسة قد أعلن عن تشك،االستعمارية
إن دعم ثقتنا بنوايا الواليات :(... الية بصدد الظاهرة االستعمارية حيث قالثم ممن قي،املتحدة

 نالمتحدة تفوق تخوفنا من روسيا،ونحن اآلن في حاجة إلى تفهم النوايا األمريكية أكثر م
حاجتنا إلى معرفة نوايا اإلتحاد السوفيتي،إن تمسك أمريكا ببعض القيم الهزيلة قد جعل من 

 انتقد وزير اخلارجية ضمن نفس القياسو ،3..)للفوضى والجدل و االرتباك تصرفاتها مثارا
وقف الواليات املتحدة جتاه السياسة الفرنسية يف م يف تصرحيا له 1956هر فرنسا ش يف،كريستيان بينو

لدينا انطباعا بأن هناك رغبة :(... قالكه يف نوايا أمريكا يف اجلزائر و حيث عرب عن شكو ،اجلزائر
بالرغم التحالف و بالرغم من كل :(... ،وأضاف..)ى بعينها في ابتالع ميراث فرنساتراود قو 

  4...)التأكيدات إال أنه ال توجد اليوم سياسة فرنسية و بريطانية وأمريكية حقيقية مشتركة 
 مل تكن تأيت إال بطرح تساؤالتتصرحيات األمريكان حسب الفرنسيني،عليه فإن غموض و      
هكذا فقد شهدت  سنوات ،5 كانيتغذي مشاعر الفرنسيني املعادية لألمر و  ينينسإستفهامات الفر و 

قد نشأت هذه األزمة إبان حرب  و عقد اخلمسينات أزمة ثقة كبرية بني فرنسا و الواليات املتحدة
 ازدادت عمقا إبان أزمة العدوان الثالثي ،مثتعمقت مع اندالع الثورة اجلزائرية،و فرنسا يف اهلند الصينية

قد أداروا هلم ،كينييهذه األزمات مجيعا كان الفرنسيون يشعرون بأن حلفاءهم األمر  فأثناء،على مصر
على العالقات األمريكية   وبطبيعة احلال فقد أثرت األزمة الظهر يف أكثر املواقف حرجا

                                                 
.153ليلى مرسي،امحد وهبان،املرجع السابق،ص، -  1  

 - Irwin.M.Wall, Les Etats-Unis et La guerre d Algérie …, op.cit, p54 -                                                        2  

.153ليلى مرسي،امحد وهبان،املرجع السابق،ص، - 3  
.63عبد الكرمي بلخريي،املرجع السابق،ص،:،وانظر أيضا153نفسه،ص،- 4  

-  Samya El machat, Les Etats –Unis et la guerre d Algérie …, op.cit, p45.  -                                      5  



 اجتاهات قوية تدعوعلى مصر، فرنسا عقب العدوان الثالثي داخلأدى ذلك إىل ظهور ،و 1األوربية
،حيث راح العديد من الساسة الفرنسيني ينتقدون احللف يإىل خروج فرنسا من احللف األطلس

شن العديد من ،و 1957يشككون يف جدواه بالنسبة ملصاحل فرنسا ففي ديسمرب ،و بشدة األطلسي
،هجوما عنيفا على احللف األطلسي واإلدارة األمريكية حيث قال أعضاء اجلمعية الوطنية الفرنسية

إن حلف الشمال األطلسي ال يعدو أن يكون أداة للدفاع عن أمن الواليات :(... أحدهم
وقف األمريكي إزاء السياسة الفرنسية يف املانتقد عضو آخر و ،2) ...المتحدة تحت توجيه أمريكي

إننا ال يمكن أن نقبل تخاذل حلفائنا عن مساعدتنا في تلك األقاليم :(... ،حيث قالاجلزائر
ية الناتو،ولذا فإنه يجب علينا أن نعيد النظر في أمر عضويتنا في هذا المشمولة بحما

الحلف،إذ أنه ليس من المعقول أن نكون حلفاء حول جبال األلب في الوقت الذي نتعادى 
  3...)في الجزائر

حول املسألة  ات قاداحيتصر  بشأنهذه االنتقادات هو بقاء الواليات املتحدة متحفظة  دمر و      
 الدولةكتابة   رفضت 1955ففي عام ،ظة أي طرف من أطراف النزاعيهذا حىت ال تثري حف،و يةاجلزائر 

اليت قادها ،1955أوت  20 من إدانة هجمات السماح للقنصل األمريكي باجلزائراألمريكية للخارجية،
القتل يف صفوف اجليش الفرنسي اليت أوقعت العديد من  و هي اهلجمات يوسف زيغود الرمزالشهيد 

،ونظرا لبداية تأثري هذه 4صفوف املستوطنني يف مناطق الشمال القسنطيين باملنطقة الثانية يفو 
التصرحيات على العالقات الفرنسية األمريكية،اضطرت اإلدارة األمريكية عن طريق سفريها بفرنسا 
دوغالس دايلون،تقدمي تصريح علين ورمسي تثبت فيه دعمها ومساندا لفرنسا يف حرا يف 

  . 5ريكا تسعى الستخالفها يف اجلزائرتكذيب كل املزاعم اليت تقول بأن أمجلزائر،و ا
يف إرسال  بدايلون،مما أدى طلسي بشأن اجلزائرألااحللف  إىل راسلةمرنسا فه يتوج جاء هذا بعد      

أن فكرة  يدور حول ،وكان مضموافيها أمهية اخلطاب الفرنسي املعادي لألمريكان أبرزبرقية مهمة 
يضيف أنه يف باريس هناك حديث عن تضحيات يا،و ا يف مشال إفريقسواشنطن حتاول تعويض فرن

الوقت الذي تسعى فيه الواليات املتحدة لتحقيق أجل حماربة الشيوعية العاملية،يف الفرنسيني من 
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 سببا يف تصاعد موجة الغضب هذا كان دايلونففي نظر ،مصاحلها اخلاصة و السيطرة على املنطقة
  1السياسة األمريكية املنتهجة يف مشال إفريقيا ،وهذا راجع إىلالفرنسية املعادية لألمريكان

 فانسانما أشار إليه  وهبالسلب،و  سيؤثر على احللف األطلسي بان املوقف الفرنسي دايلون اعتربو 
ول تساءل حإىل كسر العقدة،و حيث دعا األمريكان  ئيس السابق للجمهورية الفرنسيةر لا،أوريول

 دايلون هذا ما جعل السفري،2إمكانية فرنسا االعتماد على التضامن الذي أقامه احللف األطلسي
فرنسا يف ومؤيد ل ساندمرمسي بيان  صداريف الوقت الراهن بإ القيام على الضرورةته ر داإنصح ي

يف ب يعتقدون أن واشنطن ترغأصبحوا  كل الفرنسيني أو معظمهم ،ففي نظره أنسياستها اجلزائرية
  .3مشال إفريقيا من فرنسا انسحاب
 تقييمأعادة على األمريكية الواليات املتحدة  تأجرب اث،حدأ وقع فيها من ماو  1956إن سنة        

ن ،إغري املرتدد يف مساندة فرنساوالجاء تصرحيها العلين  يف هذه األثناءو من جتاه فرنسا،سياستها 
مارس  20يف  ايلوندالتصريح التربيري للسفري  هاميكن أن يلخص السياسة األمريكية جتاه الثورة اجلزائرية

تأكيد على رغبة الواليات مشروطة لفرنسا و  والغري الكاملةدة األمريكية املسانعلى الذي أكد ،1956
هذا التصريح هو أول تصريح رمسي ،4رؤية استمرار الوجود الفرنسي باجلزائر املتحدة األمريكية يف
ويكشف الوجه احلقيقي للسياسة األمريكية  املسألة اجلزائريةمريكية،بشأن يصدر عن اإلدارة األ

  .  اليت كانت خمفية يف لغة دبلوماسية خبيثةوأهدافها يف مشال إفريقيا،و 
حىت  يف فرنسا ةكبري   دعايةله اليات املتحدة األمريكية،وكان ضجة كبرية يف الو  دايلونثار تصريح أ

الطرح الفرنسي القائل بأن  ايلوند ريفوقبل الس،هلم األمريكيةساندة املمن  طمئننيم نيأصبح الفرنسي
للعامل بأن أمر الدفاع عن دايلون سارع إىل اإلفصاح األبعد من ذلك فإن ،و اجلزائر هي إقليم فرنسي

هم معنيون بقضية كل أعضاء احللف األطلسي و  من مهام احللف األطلسيو أصبح مضمون ،اجلزائر
  5.ئراجلزادعم فرنسا يف 

استمرت االتصاالت بني اجلزائريني واألمريكيني دف كسب مساندم إلجياد حل للقضية     
ففي شهر ديسمرب ،6اجلزائرية،وتواصلت تلك االتصاالت حىت عشية اندالع الثورة اجلزائرية
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  6 راجع الفصل األول والثاين  خبصوص هذه االتصاالت - 



توضيح ذلك ،من الغرض وكان  جيفر سون كافري متت مفاحتة السفري األمريكي بالقاهرة،1954
قانونية  مالحظاتجاءت هذه املراسلة حتت عنوان وتطورها عرب العقود، املشكلة اجلزائرية جوانب

 الرتاب علىفرنسا على سيادا  اتدعاءا لرد على يف صيغة حتليليةو حول املشكلة اجلزائرية،
ويف ،لكن املالحظ أن هذه االتصاالت واللقاءات مل تتمر على نتائج لصاحل القضية اجلزائرية،1اجلزائري

ري ثالقضية اجلزائرية، فتارة ت هاليني جتاكيقد انتهجت سياسة الكيل مبي،األمريكيةاملقابل جند أن اإلدارة 
ونتيجة هلذه  حفيظة حليفتها فرنسا سياسًيا وتارة أخرى ترضيها عسكريا بالدعم احلريب ضد الثورة

  .ااور جتاه القضية اجلزائريةيز إدارة الرئيس اموقف غاضبة على ظلت جبهة التحرير الوطين، سةالسيا
  :ونالحظ هذا املوقف الغاضب يف مناسبتني على األقل  
مع  عضو جلنة التنسيق التنفيذ كريم بلقاسمصحفي للمجاهد الديث احلأثناء :ىاألول المناسبة   

حول أماله يف اإلدارة األمريكية،حيث عندما أجاب عن سؤال ،1958و مايإذاعة كولومبيا شهر 
بأّن جبهة التحرير الوطني،تدرك بأن الحكومة األمريكية ضمنت ...... (:رمي بلقاسمأجاب ك

، .....)في األمم المتحدة  لها لفرنسا متطلبات أربع سنوات من الحرب،مثلما ضمنت دعمها
، أن تصغي لنداءات األمريكيةبأنه يتمنى من الواليات المتحدة  (...:وأضاف كرمي بلقاسم قائالً 

   . 2...)طنجة ، بما يتناسب واجتماع مؤتمرفريقياأشعوب شمال 
حيث صرحت  حداث املشرق العريب،أ تزامننا مع،1958أوت  5فقد جاءت يف  :أما المناسبة الثانية

ة للجيش  حتتحمل مسؤولية خاصة على اخلسائر الفاد،أمريكاوقتها بأن جبهة التحرير الوطين،
كانت بسبب  من خسائرها  ةباملائ 80لنت اجلبهة بأن ولتفسري ذلك أعكة،عر اجلزائري على ميدان امل

ونددت بالتدخل  ايزااورنقدها ملبدأ  قيادة الثورة توجهنفسها املناسبة يف ،و 3أمريكية أسلح
إّن الشعب الجزائري يتحد مع الدول العربية التي  (....: حيث صرحت األمريكي يف لبنان
،بالربط بني اعتداء قناة االمربياليةنقده للدول الغربية  ويواصل التصريح ....)جنبيتتعرض للعدوان األ

جلبهة  كان1958فيفري  أثناء أزمة ساقية سيدي يوسف،و والتدخل األمريكي يف لبنانالسويس 
اجلبهة  اعتربتحيث ، جتاه املسألة اجلزائرية األمريكيةرد فعل عنيف وناقد للسياسة ،التحرير الوطين

بأنه بدون أسلحة :(...الصدد صرحت اجلبهة  اويف هذ،ة يف العدوانشريك،بأن الواليات األمريكية

                                                 
.03، ص 15/12/1957يوم  14ااهد، العدد  -  1  

- El Moudjahid, N°24, 29 Mai 1958 ,P468-469. -                                                                                        2  

 -   Mohamed Harbi, les archives de révolution algérienne, les éditions jeune Afrique, paris 1981,p206.            -3  



مثل هذا القرار  القيام باتخاذالدبلوماسي،فإّن فرنسا ال يمكنها دعم الحلف األطلسي وال
  .1).ضد مدنيين أبرياء والجريءالخطير 

 مقال ااهد جريدة يف ظهري دمل يكا انه دجن،1958من غري املفاجئ أنه ابتداء من شهر فيفري و     
إىل اإلعانة الغري جريدة ااهد تطرقت  ،حيثللسياسة األمريكية جتاه املسألة اجلزائرية نقده دون

الغرب الذي  فرنسا ... (:ذا اخلصوصجاء و  املشروطة لفرنسا من قبل الواليات املتحدة األمريكية
نى باستها الشمال اإلفريقية،وتتجزء ال يتجزء منه،كان بإمكانه أن يدفعها إلى إعادة النظر في سي

حل عادل في الجزائر،غير أن الذي يحدث هو العكس تماًما،حيث تستمر فرنسا في تبني  
وهذا  عليه فإّن الغرب يتصرف كشريك بجرائمه مع االستعمار الفرنسي،و موقف معادي للجزائر

هو يادة الثورة اجلزائرية،حري ق ام،2) ..المعونة المالية والعسكرية والدبلوماسية لفرنسا بإمداده
كوا  األمريكيةحيث كانوا ينتظرون من الواليات املتحدة جتاه الثورة اجلزائرية، املوقف األمريكي السليب

قادة  مفه عام من الكفاح املسلح مضي عدب ابقة فإا ضد االستعمار فطريًا،لكنمستعمرة س
فقون على نفس املصاحل تفإم كلهم ي،الغربية املوجودة بني البلدان االختالفاتأنه رغم بعض الثورة،

وهذا من أجل ،لالستعماربسياسة مضادة  طفق هرظاتوأنا الواليات املتحدة األمريكية تواألهداف،
     .3فقط إحباط التهديد الشيوعي

 ة األمريكيةاملتحد تستطيع الواليات مل عندماقيادة الثورة اجلزائرية، عند كانت خيبة األمل كبريةو    
على مستوى األمم املتحدة من إجياد حل لقضيتهم وإعانتهم للتخلص من ومنظمات دولية أخرى،

عرتاف مبمثلي الثورة رفضت حىت اال،إّن اإلدارة األمريكية  الفرنسي،بل حدث العكس االستعمار
 دبلوماسية والعسكريةويف املقابل جندها تستمر يف دعم ومساندة فرنسا من النواحي الاجلزائرية،

 أدت هذه السياسة املتبعة من قبل واشنطن،واقتصادية ضخمة ومنحها إعانات مالية واالقتصادية
ديل ا صناع القرار يأنه عند جتريد التصرحيات اليت  رة إىل الوصول إىل استنتاج مفادهبقيادة الثو 

أنه رغم اإلدعاءات  نالحظجتاه الثورة اجلزائرية،  الدبلوماسية الراهنة املواقفاألمريكي ونقارا مع 
دى حللفائها األوروبيني إّن الواليات املتحدة األمريكية،فة يف حق الشعوب يف تقرير مصريها،املعلن
     .4املستعمرات ى عن مطالب شعوبضاغقل تصويتها الفعال وتتث،الستعمارينيا
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 عنت الطرف ضقد غ،ةاألمريكي اإلدارةإىل أن  تشريمل ترتك قيادة الثورة الفرصة متر دون أن و      
وضمن هذا اإلطار رأى قادة الثورة ،اجلزائر ات األمريكية يف محلة التهدئة يفحياستعمال فرنسا للمرو 

كان يستعمل أسلحة  إبادممن أجل يسري على أر ض اجلزائر، اجليش الفرنسي الذي فأن نص
وسط ؤون  الشرق األنائب وزير اخلارجية املكلف بش نآل.جورج فف اعرت وقد أ  احللف األطلسي

حيث كان يؤمن بأّن الفرنسيني بفضل استعماهلم لعتاد احللف األطلسي ومشال إفريقيا ذه احلقيقة،
   . 1للمسألة اجلزائرية ليربايلسيصلون إىل إجياد حل 

  
تاريخ  1958من خالل تتبع تطور السياسة األمريكية يف اجلزائر،منذ اندالع الثورة واىل غاية عام      
دة اجلنرال ديغول إىل احلكم يف فرنسا،ميكن احلكم على أن السياسة األمريكية متيزت بتحيزها عو 

ودعمها للسياسة الفرنسية،وتبني هذا بوضوح يف توافقها مع املواقف الفرنسية داخل منظمة احللف 
بية على األطلسي وهيئة األمم املتحدة،واقتنعت أن تأثري الثورة اجلزائرية سيكون له انعكاسات سل

مستقبل وحدة ومتاسك احللف األطلسي،بسبب استمرار فرنسا يف تسخري إمكانيات احللف 
العسكرية يف مواجهة الثورة،مما أضر بسمعة وصورة أمريكا على املستوى الدويل،يف حني استطاعت 

نت يف الثورة توظيف تناقضات العالقات الفرنسية األمريكية لصاحل تدويل القضية اجلزائرية ،واستعا
  .ذلك حبليفها الطبيعي العامل العريب واإلسالمي والكتلة االفرواسيوية

    

                                                 
  1  69، ص  السابق املرجععبد الكرمي بلخريي، -
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ة حتول حامسة يف العالقات الفرنسية شكلت عودت اجلنرال ديغول إىل احلكم نقط    

األمريكية،واملعروف عليه حساسيته املفرطة جتاه الطموحات األمريكية،لذا فانه مل يتأخر يف توجيهه 



سهامه حنوها بتقصريها يف تقدمي الدعم الكايف لفرنسا يف مواجهة الثورة اجلزائرية،ومنذ الوهلة األوىل 
ة فرنسا الدولية الضائعة،مقتنعا أن املزاعم األمريكية حول راح ديغول يعمل من اجل استعادت مكان

التهديد الشيوعي للعامل احلر باتت غري مقبولة،أتاح له ذلك الوقوف عند األسباب احلقيقية اليت 
حالت دون ختلص فرنسا من مشاكلها املستدامة،من هذه املنطلقات بدأ اجلنرال ديغول يف ترسيخ 

خلامسة،املتميزة عن اجلمهوريات الفرنسية السابقة،اجته حنو استعادت دور ركائز اجلمهورية الفرنسية ا
فرنسا داخل التحالف الغريب ويف العامل،وذلك من خالل تفعيل مشروع الوحدة األوربية 
وتزعمها،والسعي الكتساب السالح النووي والتخلص من اهليمنة األمريكية،وكان عليه أيضا أن 

،اليت خنرت جسد الدولة الفرنسية وكربيائها حاول يف البداية جتريب يتخلص من املسألة اجلزائرية
سياسة سابقيه،إال انه اقتنع يف األخري بعدم جدواها واضطر على مضض اجللوس مع اجلزائريني حول 

 .طاولة املفاوضات اليت انتهت بتوقيع اتفاقيات االستقالل التام للجزائر
يدي،الذي خيب أمال قيادة الثورة عند وصوله إىل الرئاسة حدث هذا أثناء مرحلة الرئيس جون كن    

،مما اثبت أن تلك 1957األمريكية وعدم التزامه بتصرحياته املؤيدة لتسوية املسألة اجلزائرية عام 
التصرحيات بالرغم من صداها القوي،إال أا مل تكن يف واقع األمر سوى نتاج تنافس حزيب عابر بني 

يني،وهو األمر الذي جعل قيادة الثورة حتسم مواقفها من املعسكرين الشيوعي اجلمهوريني والدميقراط
والرأمسايل،والنتيجة أن اجلزائر املستقلة اختارت النهج االشرتاكي يف تسيري منظومة احلكم،هذه مجلة 

  .من املواضيع اليت سنتطرق إليها يف هذا الفصل األخري من البحث
 
 
 
 
 
 

    :دى لفرنساالقضية الجزائرية تتص - 1   
بعد أن استطاعت  صوصاخ،األمريكية لإلدارة كبري  اجلزائرية حمل اهتمام سألةلقد أصبحت امل    

فوق  بضرورة تأسيس قواعد خلفية للثورة اجلزائرية،جبهة التحرير الوطين إقناع احلكومة التونسية
على احلدود اجلزائرية  بني فرق جيش التحرير و اجليش الفرنسي تمع تزايد االشتباكا هذاأراضيها،



1957ام عابتداء من صائفة التونسية 
عام  منذ لذلك فإن احلرب اليت خاضتها فرنسا يف اجلزائر،1

صبحت حقيقة ملموسة يف تأثريها على األوضاع الداخلية لكل من تونس واملغرب أ،1954
اية أنظمة تعتربها إىل مح تدرك هذه احلقيقة ،وتسارع ،األمر الذي جعل اإلدارة األمريكيةاألقصى

يف حني كانت فرنسا تعترب هذه األنظمة عبارة عن قواعد خلفية للثورة ،الرأمساليةحليفة للغرب و 
ا دد وجودها يف اجلزائر،أمام هذا الوضع املشحون يف املنطقة أبلغت اإلدارة بالتايل فإو  اجلزائرية

جون علق يف هذا اإلطار ،و 2جلزائريةكل األطراف عن رغبتها يف التدخل حلل املسألة ااألمريكية،
إن السياسة المتبعة من طرف فرنسا في الجزائر،ستجر  :(...عن هذه األحداث قائال داالس.ف

كل المنطقة إلى حرب تشمل كل المغرب العربي بداية من تونس ثم المغرب األقصى وليبيا 
رف مصر وباقي وستجد فرنسا نفسها داخل حرب مع كل دول المغرب العربي،المدعمة من ط

اإلدارة  تضامنتو ،3...)الدول العربية،ومعززة عسكريا و ماليا من طرف  اإلتحاد السوفيتي
  .األمريكية مع تونس،فقد أدرجت الساقية يف إطار مواجهة الشرق مع الغرب ومكافحة الشيوعية

االس يف حدوثه،وقال فوسرت د دواعتربت الساقية مبثابة قناة سويس جديد مخسة عشر شهر بع    
إن قنبلة مدينة مفتوحة يوم سوق أسبوعية،وتقتيل :(..فيفري 9مكاملة هاتفية مع الرئيس إيزاور يوم 

ن الفرنسيين إل كل ذلك بالنسبة إلينا،آوانه اليرى حقيقة م....نساء وأطفال،هي قضية قذرة
س من المغرب اظهروا عجزهم في إدارة الوضع في شمال إفريقيا،ونحن بدأنا نرسم سبيال مع أنا

إن الوضع أصبح غير مراقب من قبل ....وتونس،راغبين أن يكونوا من جانب الغرب
الفرنسيين،فالعداء الجزائري اتسع إلى تونس،وإذا لم يوجد حل لهذا النزاع،فقد نخسر 

 أمريكاكانت مبادرة ،4) ..تونس،ليبيا،والمغرب وكل الدول اإلسالمية وجنوب االتحاد السوفيتي
على رأسها تونس برئاسة و  اليت تعتربها حليفة للغرب الرأمسايل،-مبدأ إيزاور -العربية نظمةيف دعم األ

الذي استفادت منه تونس ما بني شهري أكتوبر ،جتسد يف تقدمي الدعم العسكري هلا و احلبيب بورقيبة
                                                 

اجلزائري،ضد قواعده العسكرية املوجودة على الشريط  لقد تلقى اجليش الفرنسي ضربات موجعة عديدة،من طرف فرق جيش التحرير -1
،بالقاعدة الشرقية حتت قيادة لعياشي 1957اكتوبر20جليش التحرير الوطين يوم  ةاحلدودي،املتاخم لألراضي التونسية،حيث استطاعت الكتيبة الثالث

ة،وحطمتها ائيا،ومت خالهلا حترير اجلزائريني احملتجزين حواسنية وعبد الوهاب صواحلية،من شن هجمات متالحقة على ثالث قواعد عسكرية فرنسي
:والتحق مجيع أفراد الكتيبة،باملنطقة احلدودية قرية ساقية سيدي يوسف،للمزيد من التفاصيل انظر  

:أيضاوانظر .22،ص،2002ملحمة النضال التونسي اجلزائري من خالل حوادث ساقية سيدي يوسف، املغرب للنشر،تونس،املنصف بن فرج، -  

-Henri le mire,Histoire militaire de la guerre  d Algérie,ed,Albin Michel,paris,1982,p195                                   
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من دعمها العسكري لتونس هو متكينها من حتقيق  امريكأكان هدف ،و 1957و نوفمرب عام 
يف ربط عالقات صداقة  تها إثبات ني و بورقييبالنظام ال داخل تونس حتت حكمالسياسي  ستقراراال

،هي املعسكر الشيوعيو  ادية لالستعمارعاملو  بورقيبة ن السياسة املعتمدة من طرف الرئيس،إمع تونس
ملشاريع آماال ،و ملصلحتها اخلاصةهاما األمريكية موضوعا لإلدارة اليت جعلت تونس تشكل بالنسبة 

تونس منوذجا  أصبحت بلدان العامل الثالث حيثويف ،1مستقبلية يف منطقة املغرب العريبكية يأمر 
  .2وقطبا الجتذاب بقية الدول حنو التقدم منتهجة النظام الرأمسايللنجاح الرأمسالية،

 من وجهة نظر الدفاع عن،مهية اإلسرتاتيجية إلفريقيا الشمالية ككلويضاف إىل ذلك األ    
اإلدارة األمريكية،حيث استنكرت الدعم على  عنيف رد فعل فرنسا،أدى هذا اإلجراء إىل 3أوربا

على اعتبار أن تونس فتحت قواعد خلفية جليش التحرير اجلزائري فوق أرضها للقيام األمريكي لتونس،
جابة على األمريكية باإلكومة هذا ما دفعها يف الوقت نفسه إىل مطالبة احل،و بعمليات عسكرية ضدها

العسكرية املوجهة إىل تونسا،وطلبت توضيحات حول قضية املساعدات استفسارا.   
أزم العالقات الفرنسية التونسية،عقب التطورات خصوصا بعد ت اإن خطورة األوضاع يف مشال إفريقي  

 الفرنسية إىلاحلكومة  ،دفعتاملسألة اجلزائريةاحلاصلة على احلدود اجلزائرية التونسية وارتباطاته مع 
 ساقية سيدي يوسف بضرب أراضيها حيث تعرضت قريةاالعتداء على السيادة التونسية،

وط العديد من نتائجه املباشرة سق،و من طرف سالح اجلو الفرنسي عنيفإىل هجوم جوي احلدودية،
خطأ   تكن،ملالساقيةقرية  أن عملية العدوان علىفالتقارير األمريكية  ،حسب4من الشهداء األبرياء

 كانبذلك و  على علم مسبق فيليكس غايارة إمنا كانت حكوم،و عسكري اقرتفته السلطات الفرنسية
طرف وزير الدفاع  حىت من،و احلاكم العام للجزائر  الكوستريروبإدارة  العدوان مرخصة من طرف

  ومن  Jacques chaban delmas جاك شبان دولماسالفرنسي 
  .5جملس الوزراء الفرنسي طرف
ونس تعترب تف  يف وضع حرج،بورقيبةاحلبيب  وضع الرئيس التونسي الفرنسي على الساقية وانالعد

قيادة و ،مراقبة نشاط جيش التحرير الوطيننسي قاعدة إسرتاتيجية يف تطويق و بالنسبة للجيش الفر 
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لذلك مل ،حملاصرم اإلسرتاتيجية العسكرية الفرنسية، أن تصبح تونس جزء من ريدتال  ةاجلزائريالثورة 
حتقيق التحرير الشامل لتونس و  بورقيبة قادرا على اختاذ موقف احلياد وهو يشعر أن حتقيق يكن

يعلن مباشرة بعد وقوع العدوان على ه هذا ما جعل،و السيادة أصبح مرتبطا بتطور احلرب يف اجلزائر
باإلخالء التام لألقاليم  ةلباط،واملبداية املطالبة ببداية تصفية القواعد العسكرية الفرنسية يف تونس

  .التونسية من القواعد الفرنسية دون استثناء
يف و طرد املزارعني الفرنسيني ،قرار بغلق مخسة مكاتب قنصلية اصدر بورقيبة ونتيجة هلذا العدوان   
قرر رفع عريضة احتجاج لس األمن الستنكار هذا اجلزائرية،و  راضي ااورة للحدوداأل

اشنطن أن تقف إىل جانبه للضغط على فرنسا للدخول يف مفاوضات مع طلب من و ،و اهلجوم
لشؤون إفريقيا الشمالية روبري  إيزاور إذ قال ملستشار الرئيس ،اجلزائريني لوقف احلرب يف اجلزائر

   .1...)إن نهاية سريعة لحرب الجزائر ستحمي شمال إفريقيا من فيروس الشيوعية:(...موريف
ضعف تدرك مدى  جعل اإلدارة األمريكية ةالتونسي الرتابية سي على السيادةالفرن العتداءاف     

 ن خالل اعتمادهام عجزها يف إجياد حلول سلمية هلا،بل و السياسة الفرنسية يف مواجهة الثورة اجلزائرية
مم املتحدة من لأل أشغال اجلمعية العامةسياسة الكرسي الشاغر يف على القوة العسكرية من جهة و 

دفع احلكومة التونسية إىل املطالبة بردع ،هذا التطور اخلطري يف العالقات التونسية الفرنسية،انيةجهة ث
ما مسح مرة أخرى  وه،و من خالل تدخل األمم املتحدة يف حل املشكل احلدودي،اخلطر الفرنسي

عرف الفرنسي،يف إطار ما  -عرض وساطتها حلل اخلالف التونسيمن  األمريكية لإلدارة
 ريتشارد جيمس،والذي أعلن عنه رمسيا املكلف بقضايا الشرق األوسط،)المساعي الحميدة(مبهمة
،إن 2تدويل املشكل احلدودي فكرة بالتايل ختلى عنو  بورقيبة الرئيس التونسيالوساطة قبل ا  ههذ
إثارة احلدود،دون خبرق واملتعلقة  التونسية-املساعي احلميدة كانت تعين رمسيا األزمة الفرنسيةهمة م

األراضي متابعة ومالحقة ااهدين ب على حقوقها يف افرنساملشكلة اجلزائرية أي حافظت ل
مل يعجل العدوان ،و دون تدويل األزمة حىت ال تكون هناك فرصة لتدويل املسألة اجلزائرية،التونسية

ر اظهساهم يف إ عكس كل التوقعات بل،تدويل املسألة فحسب الفرنسي على القرية احلدودية
كطرف هام للتدخل  األمريكية لإلدارة افزا ح كان العدوان أيضا،و إىل العلن اخلالف الفرنسي األمريكي

  .يف أزمة مشال إفريقيا
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مساعيها  اورإيز الرئيس  منذ أن عرضت إدارة األمريكية أصبح ظاهرالإلدارة الدور اجلديد إن     
و هو تاريخ - 1958فيفري  17اريخ تف،التونسي الفرنسياخلالف ت بريطانيا حلل قرف احلميدة

على اسة األمريكية جتاه مشال إفريقيا،سيالكان مبثابة نقطة حتول يف ،-اإلعالن عن املساعي احلميدة
لم :(...،حيث كتبت تقول 1958ري ففي 18يف عدده الصادر ،حد تعبري جريدة النويورك تاميز

ة فرق جيش التحرير الجزائري،داخل يهدف العدوان الفرنسي على القرية الحدودية إلى مالحق
التراب التونسي أو معاقبة الحكومة التونسية على تعاطفها مع الثورة الجزائرية،بقدر ما أرادوا 
التعبير عن عدم رضاهم على السياسة األمريكية في شمال إفريقيا والعالقات األمريكية التونسية 

  .1...)المشبوهة في نظر الفرنسيين
عندما انسحب الوفد الفرنسي ،1957إىل شهر نوفمرب  الف يف واقع األمر يعودإن سبب هذا اخل  

من ة سليمهم شحنت الربيطاين،بعدهذا احتجاجا على التصرف األمريكي ،و من مؤمتر احللف األطلسي
حيث رأى الفرنسيون أن هذه األسلحة ستصبح يف متناول الثوار اجلزائريني ،تونس ىلاألسلحة إ

أن كان عليها التونسي   - الفرنسي للنزاع تسويةأي  أن نالحظ عليه،و لرتاب التونسياملتواجدين فوق ا
 ألول مرة متورطة،األمريكية اإلدارة أصبحتبعبارات أخرى ،بعني االعتبار املسألة اجلزائرية أخذت

العدوان الفرنسي على القرية أسباب  بورقيبة لقد وضح الرئيس،اجلزائريةاحلرب مباشرة يف بشكل 
:(.... حيث قال لوموند الفرنسية ريدةجيف استجواب له مع مراسل يف منظوره اخلاص، وديةاحلد

  .2...)للتوصل إلى حل للمسألة من جذوره علينا أن نتناول بالبحث المسألة الجزائرية
يف اجلزائر دلت على  عالوض حول تدهور األمريكيةاإلدارة ها ثري إن التخوفات اليت أصبحت ت     

إن األحداث في :(...قال)لواتر ليبمان(ففي تصريح ،يف سياستها جتاه املسألة اجلزائريةحتول جديد 
شمال إفريقيا كانت تخص الواليات المتحدة األمريكية،ليس ألن األسلحة أمريكية قد 

ولكن ألن شمال إفريقيا الذي يحتل أهمية خاصة ،استعملت في العدوان الفرنسي على الساقية
ألمريكية،أصبح تحت تهديد امتداد الحرب الجزائرية،و عليه فإنه يصبح من للواليات المتحدة ا

:(.. مث واصل حديثه حيث قال،(...)المستحيل على الواليات المتحدة األمريكية،أن ال تتدخل
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إن الواليات املتحدة األمريكية ال ميكنها من جهة أن تزود احلكومة الفرنسية باألسلحة و العملة 
  .1...)خرى تزعم أن احلرب يف مشال إفريقيا ال مهاالصعبة،ومن جهة أ

  :مشروع اتحاد فيدرالي مغاربي مرتبط مع فرنسا ا لمريكأ دعم -أ 
كانت وبالتايل   نقطة حتول يف السياسة األمريكية جتاه مشال إفريقيا،1958فيفري  8اعترب تاريخ لقد    

رغم اإلدعاء الرمسي بأن احلرب ،ة اجلزائريةسياسة األمريكية جتاه املسألالذات داللة لتحول هام يف 
ة ألاألمريكية أن ال تتدخل يف شان املساإلدارة مل يكن مبقدور ،اجلزائرية هي مسألة فرنسية داخلية

ح العدوان ،فت2عد أن أصبحت تونس و املغرب األقصى مهددتني بامتداد احلرب إليهما،باجلزائرية
 صرح،ويف هذا اإلطار نطن للتدخل املباشر يف حرب اجلزائرلواش،الفرنسي على الساقية اال واسعا

إن واشنطن سوف تبلغ باريس بأن الواليات المتحدة :(... قائال داالس.جون ف
األمريكية،سوف تفعل كل ما تستطيع من أجل المحافظة على شمال إفريقيا من أجل أمن 

  .3...)الغرب
لعب دور هام يف حل القضية  أملواشنطن تكانت من سياستها يف املنطقة  في املرحلة األوىل ف

هو إقناع فرنسا أن تستجيب لوقف إطالق النار يف و  بورقيبةحسب ما أقرتحه الرئيس ،اجلزائرية
 ،املغرب ،دويل حتضره كل من تونس ريف إطار مؤمتملفاوضات مع جبهة التحرير الوطين،فتح ا،و اجلزائر
فإن ،ويف حالة رفض فرنسا،االستقالل الداخلي للجزائرهدفه منح ،والواليات املتحدة األمريكية،ليبيا

كما ،عند احتجاج تونس عن سياستها،األمم املتحدة ةهيئ دور عن فرنسا يفالدعم  وقفتأمريكا س
،وهذا يف املغربس و العسكري لكل من توندعم االقتصادي و ستتبىن أمريكا سياسة نشطة من أجل ال
ضمن هذه الرؤية ،و 4جراء التأثري األمريكيخطر،يف املنطقة نظر بورقيبة سيعرض املصاحل الفرنسية لل

إنني لست محايدا في هذا الصراع،ألن :( ...قائالروبيرمورفي  حملاوره بورقيبة الرئيس احلبيب شرح
وقوفي إلى جانب الثورة الجزائرية سيجعلها دائما قريبة من الغرب وأما فيما يتعلق بوجود 

بعد و ،...)ب بانسحابه بال شروط وفي أقرب وقت ممكنالجيش الفرنسي بتونس،فإنني أطل
بعث هذا األخري برأيه إىل واشنطن ،موريف روبريمببعوث اإلدارة األمريكية  بورقيبة اللقاء الذي مجع

بأن تقبل فرنسا بسحب قواتها من تونس ما عدا بنزرت،ألن تواجد القوات :(...حيث يرى 
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وسيادة هذه األخيرة و فرنسا ال تستطيع أن تحافظ الفرنسية على التراب التونسي،ال يتماشى 
  .1...)على قاعدة بنزرت البحرية،إال إذا سحبت قواتها من بقية التراب التونسي

جريدة نشرت فحواه ،2إيزاور الرئيسخطابا إىل  بورقيبة احلبيب الرئيس وجه وتبعا لنفس اجلهود     
ناصر اللن أقبل أبدا بإعانة من جمال عبد أنا مع الغرب و :(... جاء فيه باخلصوص نيوزويك

أومن اإلتحاد السوفيتي،ولكنني لن أضمن لكم ما يمكن أن يفعله الشعب التونسي،إذا ما ازداد 
الوضع تأزما ورفضت الواليات المتحدة األمريكية،وسائر بلدان العالم االستجابة لمطالبي 

  .  3...)هاء حرب الجزائريةالعاجلة في خصوص تقديم اإلعانة االقتصادية لتونس وإن
والربيطانية واقرتحتا على فرنسا  الدبلوماسية األمريكيةهذا األحداث بدأت تتحرك  خضم يف    
مهمة الوساطة منذ البداية  الفرنسية احلكومةضبطت وقد وبريطانية، تونس وساطة بقيادة أمريكيةو 

  :  أساسية يف ثالث نقاط الربيطانيةاألمريكية 
  .ة اجلنود الفرنسيني بتونسوضعي -     

        .  مراقبة احلدود الفرنسية التونسية -     
 خاصة فيما يتعلق باجليوش الفرنسيةالتونسي و -استئناف املفاوضات الثنائية حول النزاع الفرنسي -   

  املوجودة على الرتاب التونسي
عودة و  بنزرت جبيوشها يفهو االحتفاظ ،لفرنسالنسبة با احلميدة املساعيمهمة كانت تعين      

تتسع مهمة املساعي احلميدة أن فال بد ،بورقيبة احلبيب أما يف رأىو  العالقات بني تونس وفرنسا
التونسي  -قد كانت اإلدارة األمريكية على علم بعمق اخلالف الفرنسي،ل4لتشمل املسألة اجلزائرية

 ،من خاللبإنشاء أحالف إقليميةذلك و  ويته يف إطار إقليمي واسعسلذلك رأت أن اخلالف ميكن ت
بريطانيا ضم ،وي- توسيعا لنفوذها يف املنطقة- ريكية الواليات املتحدة األمتزعمه ت،قامة حلف متوسطيإ
،عرض غاربيةماجلزائر مندجمة بشراكة فرنسية إيطاليا وإسبانيا واليونان وتركيا وتونس واملغرب و فرنسا و و 

بأن  اعتقادهيسمح حسب مناسبا و الذي رآه ،يكس غايارفيلرئيس احلكومة الفرنسية  املشروع على
 ،الوزير الفرنسي أن املشكل اجلزائرياعتقد قد ،بسياسة جديدة و تقبل جبهة التحرير الوطنية اجلزائرية

                                                 
-  Irwin M.Wall, les Etats-Unis et la grande Bretagne…, op.cit, p309. -                                                                    1  

:حول دور الرئيس بورقيبة بالنسبة للقضية اجلزائرية ميكن الرجوع إىل -3  

 -Anthony Nutting, Le Role de Bourguiba, Now- York Herald Tribune,19 Février 1958. 
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رى للغرب يف منطقة ضمن املشاكل األخ،عوجل يف إطار أوسع ما ميكن أن حيل بأقل حساسية إذا
  .  البحر املتوسط

ه عندما أم حرجاازداد وضع الوزير الفرنسي غايار من املشروع األمريكي،.ملوقف ف ونتيجة        
اإلجنليزية من أجل تدويل و بالضعف أمام املناورات األمريكية ،الس الوطين الفرنسيبعض النواب يف 
من قبل الس عقب نقاش ،1958أفريل  15وم ي تهكومحهذا ما عجل بسقوط ،و الصراع اجلزائري

كانت ،و يف باريس املتطرفني اليمنينيعجل بانقالب ،و 1أى عمل أصحاب املساعي احلميدةحاد 
والتدخل األمريكي يف معاجلة  نتيجة مباشرة للعدوان الفرنسي على الساقية 1958 ويام 13أحداث 

  2املسألة اجلزائرية
قد انطلق من احلدود  ائريةاحلرب اجلز ،يف للواليات املتحدة األمريكية باشرغري املالإن التدخل        

،مث انتقلت رويدا التونسي –الفرنسي اخلالفخصوصا عند عرض وساطتها حلل أزمة و  اجلزائرية التونسية
 –مل أكثر مسؤولية النزاع الفرنسيمبا أا كانت جمربة على حت،بثبات إىل معاجلة جوهر املسألة اجلزائريةو 

و تزايد عدد البلدان اليت اعرتفت ،ق بشأن وضع اجلزائرمل بأسره قلاخصوصا عندما أصبح الع،اجلزائري
  .لفائها الغربينيحضد فرنسا و  دبلوماسي  جومها قيام،و لجمهورية اجلزائريةلباحلكومة املؤقتة 

وضع عن قلقها حول القد عربت وسعها أن تتجنب التورط يف النزاع،و يكن ب مل األمريكيةفاإلدارة      
عكس ،يدعوا إىل تصديق الرأي القائل بأن الواليات املتحدة األمريكيةهذا ما ،و يف مشال إفريقيا

هذا ،3ضيةر كان هلا مصلحة راسخة يف إاء احلرب اجلزائرية بطريقة م،التصرحيات املعلنة املؤيدة لفرنسا
وظفون سامون يف ستقبل ما 1958جانفي ،ففي شهر جتاه املسألة اجلزائريةتها مراجعة سياسها إىل ما دفع
كان ذلك ألول مرة منذ تدويل املسألة و  وفدا رمسيا عن جبهة التحرير الوطين،ة الدولة األمريكيةكتاب

  . 1955اجلزائرية عام 
ا من حكومتهم،خيول هلم يف نفس السياق تلقى السفراء األمريكيون يف العديد من الدول أمر و      

أدركت  األمريكيةاإلدارة  أن دلا يذهيف اخلارج،و  اتصاالت مع ممثلي جبهة التحرير الوطينالدخول يف 
بالتايل و  جمرد أكذوبة،األمن داخل اجلزائراسرتجاع  القضاء على الثورة وعم حليفتها فرنسا يف أن مزا

                                                 
  :حول فشل مهمة املساعي احلميدة حلل اخلالف التونسي الفرنسي انظر -  1

-Henri pierre, washtngton double échec de la politique de conciliation américaine, le monde ,13/02/1958.  
  52،56وأيضا،اهلادي بكوش،املرجع السابق،ص،.213املنصف بن فرج،املرجع السابق،ص، -2

داالس عقب هذه األحداث إىل تقدمي تصريح أزاح فيه خماوف فرنسا من أن حتل أمريكا حملها يف إفريقيا .ف.اضطر وزير اخلارجية األمريكي ج -
 :الشمالية حول املوضوع راجع

-Le petite Matin –Tunisie, Dalles : Les U.S.A Ne veulent pas prendre la place de France en Afrique,16/04/1958. 
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حىت ال تسقط اجلزائر يف  قبل الوصول إىل االستقالل، ريائالبد من حماولة كسب ممثلي الشعب اجلز 
 .  احلها يف منطقة املغرب العريبتصبح بالتايل خطر يهدد مص ،وف الشيوعيةنك

ن إىل دعم تكتل جهوي مشال بأم كانوا مييلو ،سة األمريكاناتبني التصرحيات املتعاقبة لس      
،بدال من خيار االستقالل روبا من احتادات وفدراليات قوميةيعادل ذلك الذي بدأ يظهر يف أو ،إفريقي

ث جند مثال ذلك يف تصريح لنائب وزير اخلارجية املكلف حيجلزائرية،التام الذي كانت تنادي به الثورة ا
غة تشبه فيدرالية مشال إفريقيا أو يحيث ذكر انه يفكر يف ص،بنفيلد.ك.جايمسبالشؤون اإلفريقية 

1958 مبا يتناسب والقرارات اليت صدرت عن مؤمتر طنجة،املغرب الكبري
1  

،قررت الواليات لعامل الثالث كتكتل جديدور ايف ظل اشتداد احلرب الباردة بني املعسكرين وظه    
اليت أصبحت تشغل بال واشنطن ،املتحدة الدخول يف لعبة سياسية جديدة جتاه املسألة اجلزائرية

حيث واملخططات األمريكية يف املنطقة،وجاءت هذه السياسة كنتيجة ملعارضة ديغول للمشاريع 
نسيون لضغط على جبهة التحرير الوطين تستعمل نفوذ أصدقائها التو  اإلدارة األمريكيةأصبحت 

   .لرضوخ إىل توجيهاا
ي املؤرخ يف شهر مجملس األمن القو تقرير  إن هذه السياسة اجلديدة جاءت كنتيجة توصيات      
1959نوفمرب 

أن تشجع عبر (...:والذي اقرتح على اإلدارة األمريكية ،-سبقت اإلشارة إليه  -2
جاهدين والحكومة الفرنسية من أجل الوصول إلى وقف إطالق قنوات مالئمة محادثات بين الم

تمثل الطرف ي ،ووإيجاد قوة ثالثة تلعب دور مشابه ومساهم في حل المسألة الجزائرية،النار
  .3...)الثالث بكل وضوح في الجمهورية التونسية ورئسها الحبيب بورقيبة

املقرتحات اخلاصة بإنشاء احتاد بني ،1960 أكتوبر 15يف  اجلدير بالذكر أن الرئيس بورقيبة قد أيد   
وحّذر بورقيبة ،املوقف ولتجُنب احلرب الباردة يف مشال إفريقيا ذإنقاتونس واجلزائر كطريق ميّكن من 
الثوار إىل نقطة ال رجوع بعدها يف  سيقود التحركيف  التأخرمن ،الواليات املتحدة والدول الغربية

                                                 
فمثل تونس حزب الدستور اجلديد ،ومثل املغرب .مبدينة طنجة املغربية وحضرته األحزاب املغاربية الثالث  1958ابريل  30و27انعقد املؤمتر ما بني  - 1

  :متثلت  هامة نه ثالث قرارات تارخييةاألقصى حزب االستقالل ومثل اجلزائر جبهة التحرير الوطين وصدرت ع
  قرار حول الثورة اجلزائرية -    
  قرار حول تصفية القواعد العسكرية األجنبية من املغرب العريب  -   
  قرار حول إنشاء احتاد فيدرايل للمغرب العريب -  

    2001 ،جامعة اجلزائر ،نوقشت بقسم التاريخملاجستري،رسالة ا 1958معمر العايب مؤمتر طنجة  :للمزيد من التفاصيل حول املؤمتر انظر     
  .128ص  ،املرجع السابق ،عبد الكرمي بلخريي - 2
3 -  Jean Maurice Herman, pour les Besoins de leur politique arabe ,les américains pressent la France de prendre 

contact avec le F.L.N, Libération –France-, 19/04/1958.       



ضاف أن احتمال التدخل الشيوعي قريب جدا وأن الغرب خياطر وألكتلة السوفيتية،مفاوضتهم مع ا
  .1خبسارة الثقة األدبية فيه

يف بة فقد ثقة جبهة التحرير الوطين،يبدو أن هذه السياسة قد جاءت متأخرة ألن بورقي ماكن فيل    
لة أسقف بورقيبة من املا،إن مو اصاألمريكية بشكل خ ولإلدارةمشاريعه واحنيازه بشكل مطلق للغرب 

 إىل اعتباره كدمية لالستعمار،اجلزائرية وحماولته جتسيد الدور الناطق بامسها مما أدى بقادة الثورة اجلزائرية
السيد ،ومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية،ويف هذا اإلطار اشتكى رئيس احلكالفرنسي واالمربيالية األمريكية

املعادي  هوقفمن امليوالت الغربية لرئيس بورقيبة و زيارته لصني ملضيفيه الصينيون م أثناء يوسف بن خدة
لكي األمريكية اإلدارة إننا نعتقد أن بورقيبة هو تحت ضغط  :(...للوطنيني اجلزائريني حيث قال 
      .2) ..في حين نحن ننادي باالستقالل التام،يجعلنا نقبل الحكم الذاتي

  :رغبة ديغول في التخلص من الهيمنة األمريكية -ب  
يف  3كان وراء وصول اجلنرال شارل ديغول إىل سدة  احلكمخلي املتأزم،إن الوضع الفرنسي الدا     

" جاك ماسو"بعد احلركة االنقالبية اليت قادها اجلنراالت اجليش الفرنسي باجلزائر، بقيادة اجلنرال ،فرنسا
ن متلكهم الغضب الذييف اجلزائر، عقب مظاهرات قامت ا مجاهري املستعمرين،1958مايو 13يف 

كم ومشوا يف مدينة اجلزائر منادين بأن يتوىل اجليش احلأن تتخل عنهم احلكومة الفرنسية، واخلوف من
كانوا سياسة الفرنسية خالل هذه الفرتة،فأغلب املتتبعني لتطورات ال،4هاتفني حبياة اجلنرال  ديغول

 leيف جريدة لومند "دوفيرجيه موريس"،ون عودة اجلنرال ديغول إىل احلكم،ففي مقال نشرهيتوقع
monde   لم وفرونسوا ميتيران، فرانس ديث مع مانديسبعد ح(...:بعنوان مىت؟ جاء فيه مايلي

عرف في أي ن لكن المهم أنام ال؟ سيعود إلى الحكم إذا كان  ديغول يعد المهم أن نعرف ما
ا كانت تكتبه ملي فيوتتضح رغبة الفرنسيني يف عودة ديغول بشكل ج،5..)وقت وبأي شرط يعود

  .6مناشدة بصراحة اللجوء إىل اجلنرال ديغول ي ذات امليول االستعماريةرب سأجملة 
أي عشية  1958 في شهر ماي..:(كتب ديغول يف مذكرته قائال  عن ظرف عودته إىل احلكمو      

ل يغو مبدئيا عن الوضع الراهن فقد اضطر د مسئول،وأمام اضمحالل نظام تمزق األمة الفاجع
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بعد أن بلغ حينه األفاق وإنما كان مجردا من أي وسيلة باستثناء إلى تسلم زمام مصير البالد،
وراح يعمل منذ البداية ،استلم ديغول مقاليد احلكم يف فرنسا هذا الوضع املتدهور مامأ،1)...شرعيته 

هورية بإعالنه عن استفتاء حول دستور اجلم على إعادة املنظومة السياسية الفرنسية وذلك
  .2املستعمرات الفرنسية اإلفريقية وهذا مباشرة بعد قيامه جبولة إىل،اخلامسة
،أو 1958بتمرب س 28لدستور الذي سيطرح يف لإما عن طريق اقرتاع  وعرض عليها االستقالل        

إمنا و ر،اخليالكن اجلزائر مل حتظى ذا ىل اموعة الفرنسية اإلفريقية،بعد االنضمام إ أي وقت تشاء يف
فاحلكومة الفرنسية عندما قررت إجراء استفتاء جعلته يدور يف األقاليم  قررت أن تشرتك يف االستفتاء،

أم تريد  ؟هل تريد البقاء في االتحاد (:الداخلة يف االحتاد الفرنسي حول السؤال التايل،اإلفريقية
:" ملوجه يف األقاليم الفرنسية وهو اجلزائر فكان السؤال املوجه هو النفس السؤال ا يف أما ؟االستقالل

  .؟هل توافق على الدستور أم ال
 وجد حرب يف اجلزائرتمن خالل هذا االستفتاء يفهم أن ديغول أراد أن يقول للعامل أنه ال        

جزء ال يتجزأ من الرتاب ،هي وإمنا هي مطاردة ألناس خارجني عن القانون وأن اجلزائر
اليت اعتربها ،اجلزائريةشكلة إلجياد احلل للم جمهودهحلكم وجه ديغول منذ وصوله إىل ا،ف3الفرنسي

،ويف رأيه أن األزمة واليت أصبحت تؤثر على كل اجلسم مبثابة الشوكة املغروسة يف اجلسد الفرنسي
 يف العامل،لذا فإن ديغول قرر أن ال احلقيقية مكانتهاهي اليت أصبحت متنع فرنسا من أخذ اجلزائرية،
   .4اجلزائر وتضيع الوقت والقوة واألموال اليت كانت در يف رار األخطاء السابقةيقع يف تك

ارتبطت هذه و أحدث حتوال كبريا يف جمرى السياسة اخلارجية الفرنسية،أن رجوع ديغول إىل احلكم     
يصر  إذا كانالعليا، السياسة  الديغولية دف رئيسي يتمثل يف السعي إىل استعادة األجماد الفرنسية

،كما كان يؤكد دوما على أنه بإمكان الفرنسيني العودة التأكيد على عراقة بالده وعظمتهادائما على 
ميكن أن ،فرنسا ملكانتها الدولية الالئقة كدولة عظمى وعريقة عودتيرى أن ،و 5إىل سابق جمدهم

تستقيم مع ،وروبايتحقق من خالل تزعمها ألوروبا الغربية املتحدة وقد كانت فكرته عن وحدة غرب أ
  .6عن طريق تزعمها هلذه الوحدة فكرته عن استعادة فرنسا لعظمتها
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عن التدخل يف ،ممكنا إال من خالل إبعاد االجنلوسكسونأن تنفيذ هذه السياسة ال يكون  يرى     
غول دائم ولذلك أيضا كان دي،أوروبا لألوروبيين ،لذلك كان ديغول يرفع شعارارويا الغربيةشؤون هذه 

إلدارة  أورباوالذي كان يعتربه وسيلة  أمريكية إلخضاع  االنتقاد للحلف األطلسي،
يات املتحدة األمريكية الوال إىلجانب كبري من انتقاداته  وجهومن هنا فقد ،سكسوناألنجلو "

عها خلف عبارة ،بأن سياستها ختفي مطامل عن الواليات املتحدة األمريكية،حيث كان يقو وبريطانيا
 ،وعليه جاءتاألوروبيني إلرادا وذلك دف إذابة الكيان األورويب وإخضاعاألطلسية، اموعة

سياسية استقاللية مرتبطة باملصلحة القومية وغري عمومها،يف  سياسة فرنسا اخلارجية يف عهد ديغول
 د خطاباتهححيث كان ديغول يرى يف هذا الصدد كما ورد يف أرتثة باعتبارات التحالف األطلسي،مك
 التي يكون لها بمقتضاها،إن فرنسا ألنها فرنسا يجب أن تكون لها سياستها العالمية (...:

ونتيجة لذلك ،1.... )الذاتي المستقل إزاء كافة القضايا والمشكالت الدولية دون استثناء موقفها
 سكرية واالقتصاديةفقد جاءت قرارات ديغول كلها وعلى خمتلف احملاور السياسية والع

ورافضة للهيمنة ،نسيةواملمعنة يف االعرتاف بالذات الفر  يولوجية،مرتبطة باملصلحة القوميةاإليدو 
  .تحدية هلذه اهليمنةمعلى شؤون التحالف الغريب و  األمريكية
سبتمرب  19مباشرة بعد وصوله إىل احلكم يف ،ص ما يتعلق مبوضوع احللف األطلسيوخبصو       
من  بالطا،يات املتحدة األمريكيةحلكوميت بريطانيا والوال أسرع ديغول إىل تقدمي مذكرتني 1958

القيادة فيه لس ثالثي  صبححبيث ت،احللف األطلسي وجهازه العسكريهيكل الدولتني بتعديل 
دعا ديغول إىل أن يكون هناك نوع من ،و مكون من فرنسا والواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا

 فيماصوص على وجه اخلوأعضاء القيادة الثالثية ،ف األطلسي عموماأعضاء التحالفيما بني التشاور 
اليت تتعلق بأي  وأ تلك اليت تتعلق مبنطقة الشمال األطلسي سواء،يتعلق باملشكالت والقضايا الدولية

  .2منطقة أخرى من مناطق العامل
فرنسا من جانب حليفيت  هتماما رة ديغول هذه مل تلقى أي قبول أواملالحظ أن مذك      

ا  يف انتهاج املضي قدميف وجعله أكثر إصرارا ،األمر الذي أثار غضب الرئيس الفرنسيالكبريتني،
عن  ،1959يف مارس  هبإعالن ذكرته،فرد على الرفض األمريكي واالجنليزي على مسياسته االستقاللية

من  لسياختاذه لعدد من القرارات استهدفت ختفيض مسامهة فرنسا العسكرية يف احللف األط
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ونصت قرارات احية أخرى،تعاوا العسكري مع الواليات املتحدة األمريكية من نتقليص و ،ناحية
   :ديغول على ما يلي

املتوسط من قيادة احللف الشمال  األبيض البحريف سحب األسطول الفرنسي املوجود  - 
 .األطلسي 

  .ى األراضي الفرنسيةعدم السماح للقوات األمريكية باالحتفاظ بالقنابل الذرية عل -
 رفض إنشاء أي قواعد أو منصات أمريكية إلطالق الصواريخ فوق اإلقليم الفرنسي  -
  .إعادة العديد من وحدات الدفاع اجلوي إىل القيادة الفرنسية -
  للحلف ا العائدة آنذاك من مشال إفريقي،رفض التخلي عن الوحدات العسكرية الفرنسية -         
  .بق بإعادة هذه الوحدات إىل احللفالرغم من تعهد الفرنسيني املس على،األطلسي
ية يف ،أا قد أدت إىل تقليص مسامهة فرنسا العسكر ل هذهن قرارات ديغو أالقول يف ش ملجم    

على  دةجاو ت،ذلك فضال على أا قيدت حركة القوات األمريكية املاحللف األطلسي إىل حد كبري
لرئيس ا تفلح جهود ،وملثر سلبا على العالقات الفرنسية األمريكيةاالذي ،األمر األراضي الفرنسية

  .1التوترتنقية أجواء  من 1959فرنسا يف سبتمرب  زارالذي  إيزاور
قوة  نشاءإحيث شرع يف ،استمر ديغول يف انتهاج سياسة استقاللية مبنأى عن حلف األطلسي   

،فإن ديغول أصر على املرتفعة المتالك القوة النووية وعلى الرغم من التكاليف نووية فرنسية مستقلة
ن أ،حيث كان يهدف من وراء ذلك إعالء شاخلاصة النووية الفرنسية املضي قدما يف إنشاء القوة

،واحلق أن لزعامة أوروبا الغربية ها،وبالتايل تأكيدرنسية بدخول فرنسا النادي النوويالكرامة الف
عارض تحيث كان هذا الربنامج ي،نتقدت بشدة برنامج فرنسا النوويالواليات املتحدة األمريكية قد ا

  .املتحدة األمريكية تنتجها آنذاك مع إسرتاتيجية الرد املرن اليت كانت الواليات
ومن هنا  بأنه معاد للحلف األطلسي،كينيدي الربنامج النووي الفرنسيجون  وصف الرئيس  لقد     

مع  العالقات الفرنسية األمريكية يف توتر ثحدا قد وية الفرنسيةيف بناء القوة النو  فإن مشروع ديغول
يف  إىل فرنسا كينيدي  الرئيس جون ومعامل هذا التوتر كانت بارزة أثناء زيارة،بداية عقد الستينات

1961جوان 
طرفني جتاه اليث اتضح من خالل اجتماعه بديغول أن مثة خالفات واسعة بني ،ح2
كان ديغول مصرا على متابعة سياسته ،و مشلتها املباحثات ل الدولية اليتأغلب املشاك
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حىت يف العامل، وعلى أن تكون لفرنسا سياستها العاملية باعتبارها إحدى الدول الكربى،االستقاللية
  .   1وإن تعارضت هذه السياسة مع مصاحل حلفائها

  
  
  

د اتبع إزاءه سياسة ،فسنجد أن ديغول قا إىل موقفه من االحتاد السوفييتإذا انتقلن       
جها حلفاؤها األطلسيون،وهي هالتقليدية اليت كان ينت الغربية ومغايرة متاما لسياسات،مستقلة

أساسا  انشألف الشمال األطلسي قد احلأن  مفادها، السياسات اليت كانت تتماشى مع حقيقة
  : للوقوف يف وجه املد السوفييت ،أما ديغول فقد كان يرى أن االحتاد السوفييت

ك يف ككان ديغول يش،2) ...عاجال أو آجال وأنه سيعود إلى القارة  هو جزء من أوروبا(...   
،وإذا كان احللف األطلسي االستيالء على غرب أوروبا ،هوالقول بأن من بني أهداف االحتاد السوفييت
غريت ومل قد ت،أي عند جميء ديغول إىل احلكم،1958عام  قد نشأ ارتباط ذا القول فإن الظروف

  .1949عام  تصبح تلك الظروف اليت رافقت إنشاء احللف األطلسي
  :حني كتب يقول 1958يف مذكراته اليت نشرت عام  هنظر  هةعرب ديغول عن وج    
قد تغّير عن الموقف الذي كان سائدا إبان إنشاء الحلف ،1958إن الموقف اآلن في عام (...

سيقوم بشن حملة عسكرية النتزاع السوفيتي االتحاد نه لم يعد مقبوال القول بأن وااألطلسي،
ن روسيا ،اوبالتالي فإن من ال يريد أن يشن الحرب من الممكن أن يصنع السالم،غرب أوروبا

بلدا عظيما فهي حليفتنا في حربين ،السوفيتية تمثل بالنسبة لنا نحن الفرنسيين
صر في النهاية،وبدون جهودها عالميتين،وبشجاعتها وتضحياتها التي ال تحصى تأكد لنا الن

   .3....)العظيمة هذه ربما ما كنا اآلن نعيش في سالم
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   :لتسوية المسألة الجزائرية ديغولمخطط -ج
يف  ستقبليهملح ملحيث ديغول إىل اجلزائر، زيارة مالمح هذه السياسة بدأت مباشرة بعدإن        

يكفل النجاح  بنفسه إدارة الشؤون اجلزائرية،األوروبيني أنه يتوىل من،1958 جوان06يوم  مدينة وهران
وسيلتني مها، مضاعفة  بنيفاعتمد يف سياسته جتاه اجلزائر باجلمع نتصار فرنسا يف حرا ضد الثوار،ال

  .1واقتصادية هدفها إضعاف الثورة ووضع مشاريع ذات صبغة اجتماعيةلعسكري اهود ا
 الذي أعد مشروعا جديدالقوات الفرنسية إىل اجلنرال شال،اسند قيادة ا حلكمعند تويل ديغول ا     

ما يزال يف  ساسا على أن جيش التحرير الوطينويقوم هذا املشروع أللقضاء على الثورة اجلزائرية،
وعلى هذه  ،عن قيادة الواليات األخرى الوالية مستقلة استقالال كامال وان قيادة،مرحلته األوىل

ر عندما تكون العمليات لن تتدخل يف األم،بنت القيادة الفرنسية ختطيطها بأن الوالية الرابعةالقاعدة 
  :وسطر اجلنرال شارل خمططه حسب اخلطة التالية ومتمثلة يف العسكرية جتري يف الوالية اخلامسة،

لظهرة وطريق فجبال ا مث جبال الونشريس بني الوالية الرابعة واخلامسةدئة الوالية اخلامسة،: أوال
  . االتصال بني الواليات األوىل والثانية والثالثة

   .دئة الوالية الثالثة وأخريا دئة الوالية الثانية: ثانيا
دعوم  واملتمثلة يفثورة يف الداخل إىل سياسة جديدة،إىل جانب هذا حاول ديغول جر قيادة ال   
 أكتوبر23أعلن عنه يوم  املشروع الذي يف إطاري،بشكل تلقائ تسليم أنفسهم إىل القوات الفرنسية اىل

وكان هدفه هو زرع الشقاق واخلالف بني قادة   paix des braves-الشجعان  مسلبواملعروف  1958
  . 2ضعيف لتفاوض مع فرنسا من موقعا على الثورة يف الداخل واخلارج وإرغام احلكومة املؤقتة

ميكن رال ديغول على املؤسسة العسكرية،أدخلها اجلنمن خالل هذه اإلجراءات القمعية اليت      
وذلك اجلزائرية مسألة لل وحاسم كان كسابقيه،يريد الوصول إىل حل عسكري سريع  هاالستنتاج أن

،وأصبح يدعو إىل فرض تفاوض مع جبهة التحرير الوطين فكرة كل بالقضاء عليها ورفض
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بأنه سيجعل الجزائريين :(..دماج حيث صرح،ففي الكثري من املناسبات عرب ديغول عن اإل1اإلدماج
جويليه  04ويف  ....)ويعمل على إيجاد جنسية فرنسية واحدة لكل سكان الجزائر ...فرنسيين 

  .2..)سندمج الجزائر تماما في فرنسا (..:قائال  ينيوجه خطابا للجزائر  1958
أدانت سياسة اإلدماج حيث  ،على سياسة ديغول يف عدة مناسبات ردت جبهة التحرير الوطين    

كما رفضت كذلك   1958املهدية يف جوان  ندوةيف بالغ مشرتك بني األقـطار الثالثة أثناء انعقاد 
حددت جبهة التحرير ،و "سلم الشجعانب"الذي قدمه ديغول يف إطار ما مساه  مشروع الصلح

جزائر دون قيد أو الوطين بصفة قطعية شروطها القائمة على أساس االعرتاف باالستقالل التام لل
 .  3كأساس لتفاوض  شرط
مشروع اقتصادي  إىل تنفيذفإنه اضطر ري الذي أتبعه ديغول يف اجلزائر،للمشروع العسك تكملة    

ان يصب من أجل القضاء على محل يف ظاهره أهدافا اجتماعية لكن يف باطنه كواجتماعي،
أعلن ى ديغول خطابا يف مدينة قسنطينة،ألق 1958أكتوبر  03أثناء زيارة ديغول إىل اجلزائر يوم ،الثورة

وهو خمطط محاسي ،1963-1959مشروعه الذي عرف مبشروع قسنطينة،الذي ميتد ما بني فيه عن 
 هلذهاليت عززت فرنسا استغالهلا ،يعتمد هذا املشروع أساسا على الثروات الباطنية للصحراء اجلزائرية

1957الثروات منذ عام 
4 .  

 الل الثروات الصحراويةغص وزارة لصحراء وتأسيس املنظمة املشرتكة لالستوذلك بتخصي      

l’organisation commune des régions Sahariennes  O,C,R,S
استغل ديغول هذه اهليئة ذات الطابع ،و   

خالل  منيها،ضمام إلاالقتصادي وحاول يف الكثري من املناسبات استدراج الدول اإلفريقية لالن
  .5 الصحراوية ا بعدة مشاريع تشرك فيها دول املنطقة الستغالل الثرواتالتلويح هل

فإن ديغول أصدر قانون ، حىت تكثف فرنسا جمال استثماراا البرتولية يف الصحراء اجلزائريةو     
 يف الصحراء اجلزائرية الذي مينح امتيازات واسعة للشركات األجنبية لالستثمار،  code de pétrole البرتول

كان غرضه سياسي بالدرجة األوىل وهذا ،جلب االستثمارات األوروبية الغربية على اخلصوص ن،إ6
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وحول هذا القانون كتبت صحيفة ،قفها من فرنسا يف حرا ضد اجلزائراالدول مو  ههذ غريت ال حىت
ة إن هذا القانون خطوة هام....  (:مايلي 1958نوفمرب  23در يوم عددها الصا يف نيويورك تايمز

بالنسبة لفرنسا فقط  ليس التي يمكن أن تصبح منبع ثروة منتجة،إلى األمام في تطور الصحراء
     . 1) ...الغربي و لكن بالنسبة لحلفائها وشركائها في العالم

ليحقق حلم ،إىل رسم معامل إسرتاتيجية بدوره أما فيما يتعلق باملسألة اجلزائرية فإن ديغول سعى       
ويض قالثورة وتعلى ،واملتمثل يف القضاء نسي وفئات املستوطنني يف اجلزائرالفر جنراالت اجليش 

و ادين العسكرية لذلك فقد وضع خطة مشلت املي،على الصعيد الداخلي أو اخلارجيها مائدع
ان هدف ،كهذا ما سنحاول التطرق إليه يف هذا العنصر،والدبلوماسية االقتصادية والسياسية
اخلسائر الدبلوماسية اليت ورثها عن  يف بادئ األمر العمل على حمو الدبلوماسية الديغولية

  :ا اعتمادهم املفرط على القوة وتتمثل أمهها يف ببهوس،سابقيه
  22/10/1956طائرة املقلة ألبرز قادة الثورة يوم الف اطتخحادث ا - 
 1956نوفمرب  05ر يف صالعدوان الثالثي على م - 
 .1958فبراير 08ساقية سيدي يوسف يوم  قرية العدوان الفرنسي على -

،وقال ديان بيان فو دبلوماسيبـ واصفا إياها هذه اهلزمية الدبلوماسية  عنوبيري الكوست ر  عرب     
العدوان على ساقية سيدي  عن -وهو احد ابرز املتتبعني لألحداث الثورة اجلزائرية- يرير كو   ايف

كارثة والجزائر تفتخر  وهذه المرة،على فرنساومرة أخرى أملت الجزائر سياسيتها  (..:يوسف
  .2...)بأنها سيدة باريس

 واكتسبت تعاطفا ودعما كبريين على الصعيد الدبلوماسي خاصة يف ذاع صيت الثورة اجلزائرية     
تقارب بني اجلزائر وجاراا تونس واملغرب  حصول املغرب العريب حيث أدى هذا العدوان إىل منطقة

من مثار هذا االنتصار ،و املتحدةاألمم رفع القضية اجلزائرية أمام  خالل ايف مناألقصى ودعم إض
اخلالف التونسي حلل  موريف وهارولد بيلي وبرير ساطة رض و عالدبلوماسي تقدم األمريكيني واإلجنليز ب

  .3الفرنسي الذي سببه العدوان
وساطة األمريكية الادرة مب ظهر معظهر يف املوقف األمريكي والذي ي بدأ لتحول الذيإن ا    

أصبحت تثري مشال إفريقيا بأكملها ضد  ،اليتبسبب احلرب يف اجلزائر يف احلقيقة اإلجنليزية إمنا هو

                                                 
   .263 ،ص،املرجع السابق ...الصحراء لسلسلة امللتقيات، فص،السياسة الفرنسية لفصل الصحراء وردود الفعل الوطنية والدولية،ريبغلغايل الا -1

- Yves courrier, la guerre d’Algérie, op. cit, p 179  -                                                                                  . 2  
  .01/03/1958،يوم 19العدد رض الوساطة مسؤولية العامل احلر،،عااهد - 3



سيضيع الشمال اإلفريقي كله لفائدة ،هذه القضية بالقوة عيد من التعاطي الفرنسي ممز و  الغرب
حدة الضغط األمريكي على  سيزيد منما هذا ،و املعسكر الشيوعي بزعامة االحتاد السوفييت

ين يف حوض املتوسط والشرق نتشار الثورة وتزايد حدة الصراع بني املعسكر ا ،خمافة منفرنسا
 11بتاريخ  فيليكس غاياررئيس احلكومة الفرنسية ال إىلما ورد يف رسالة الرئيس إيزاور  إن،األوسط
  :والذي تضمن النقاط التالية  1958أبريل 
 وهذامريكي للدول العربية املناهضة لشيوعية مبا فيها ،تونس، واملغرب األقصى،تأكيد الدعم األ - 

بزعامة مصر الناصرية ،تقدم اخلطري الذي حترزه الدول العربية املوالية لشيوعيةالحىت تقطع الطريق أمام 
 يف الوطن العريب 

وخباصة تونس واملغرب  املوالية للغرب،حال تقبله الدول العربية زائريةضرورة حل املشكلة اجل - 
  .األقصى

  .األمريكي يف اخلالف بني فرنسا والشمال اإلفريقي لعدم تدخ - 
االحتاد  فيتية ويظهرو سواسعا أمام الدعاية ال جملس األمن سينتج عنه فسح االإن جلوء فرنسا إىل  - 

 يف،لى خطى سابقيهاماسية الديغولية عاصلت الدبلو ،و 1للقضايا العربيةالسوفييت متحمسا ومتبنيا 
ال قيادة هلا  اليت قصد إظهار الثورة اجلزائرية مبظهر الثورة،إشاعة البهتان بواسطة دبلوماسيها وصحافتها

فرنسية يف هذه كما عمدت الدبلوماسية ال،ووقوف القوة األجنبية من ورائها،رؤية واضحة متلك وال
تأييد لسياسة احلكومة املؤقتة للجمهورية ،أسلوب الدعاية املضادة ملواجهة أي الفرتة إىل اعتماد

ومثقفني  مسئولني،حيث أوفدت الالتينية اجتاه دول أمريك من طرف الدول مثلما فعلت ،اجلزائرية
النشاط الدبلوماسي اجلزائري ا املتمثل باخلصوص يف  مواجهةللدفاع عن أطروحتها االستعمارية و 

  .جتوب بلداا أصبحت البعثات اليت
حبكومة أسلوب التهديد والوعيد والضغط على دول العامل الثالث ،اليت تعرتف  تاعتمد ماك      

قامت بربجمة ،لرمسي باحلكومة املؤقتةامثلما حدث مع مجهورية اندونيسيا فبعد اعرتافها ،اجلزائرية املؤقتة
 ةندونيسياالتدخلت احلكومة الفرنسية وطلبت من احلكومة ،زيارة لوفدها برئاسة عباس فرحات حينها

  .2إلغاء الزيارة وسحب اعرتافها باحلكومة اجلزائرية

                                                 
   15/04/1958،يوم 22أمريكا ضد فرنسا ملصلحة فرنسا، العدد ااهد، -  1
 2002جامعة اجلزائر ريخ،سالة ماجستري نوقشت بقسم التار ،1959-1958للجمهورية اجلزائرية  ةاملؤقت ،النشاط الدبلوماسي للحكومةعمر بو ضربة - 2
.  



يف  فها واملتمثلةاهدأقدمية من حيث ،لكنها بأمور جديدة يف شكلهاإسرتاجتيته دعم ديغول و      
وإحراجها أمام الشعب ،قصد زعزعة الصفوف وإضعاف موقف اجلبهة،املشاريع واملبادرات اخلادعة

ته عندما كتب يقول العام العاملي وهذا انطالقا من قناعة صرح ا يف مذكر مث أمام الرأي ا ،اجلزائري
أنهم مستعدون مبدئيا للدخول في المفاوضات ،ولقد صرح زعماء جبهة التحرير الوطني (...:

ألنهم منغمسون في جو يسوده عدم الثقة والمزايدات  ولكن ال يباشرونها
محمد لمين وزير اخلارجية املستقيل  بهة عن طريقهذا ما تنبهت له قيادة اجل،1...)واالنقسامات

  . 2إخفاء صراعام وانقسامام لكي ال يستغلها اخلصم ضرورة ىعل الذي نصح قيادة الثورة دباغين
عدة مبادرات أو مشاريع من أبرزها ب لالستغالل الظروف اليت كانت متر ا الثورة،قام  يف حماولة منهو  
يف تصريح املعلن عنه وحق تقرير املصري  -السالف الذكر – 1958ر أكتوب 23يف  سلم الشجعان"

هو زرع  فخخةاملواهلدف املتوخى من هذه املبادرات  1959نوفمرب  10وتصريح  1959سبتمرب  16
،مث كسب الرأي العاملي خاصة يف هيئة األمم يهاوالقضاء علبني صفوف الثورة  االنقسام
مل ييأس يف الضغط على احلكومة واجلبهة ،سلم الشجعان"ته ارغم فشل مبادر ،نالحظ انه ب3املتحدة

يف حماولة منه التأثري على الثورة ،على إطالق سراح مصايل احلاج 1959حيث أقدم يف جانفي ،
  .4وخيطط هلا غة اليت يريدهايودفعها لقبول التفاوض بالص

  
  
  
  : من سياسة ديغول الجزائريةاألمريكية  اإلدارة وقفم -د
 ،سواء خبصوص الثورة اجلزائريةنسية قد محل أفكارا وبرامج جديدةدة ديغول إىل السلطة الفر عو  إن    

على كان بدون شك العمل  لكن هدفه األول،األمريكية الفرنسية العالقات مبستقبل أو فيما يتعلق
ن ،باإلضافة إىل ذلك فإبحت دد مستقبل الدولة الفرنسيةاليت أصالتخلص من األزمة اجلزائرية،

 مبا يتماشى ومصلحة فرنساالواليات املتحدة األمريكية،مع  فرنسا القاتع أعاد النظر يفديغول 

                                                 
   95ص ،السابق صدرامل،...،مذكرات األملاجلنرال ديغول - 1
   39ص ،املرجع السابق،عمر بو ضربة- 2
ال والنشر ؤسسة الوطنية لالتصاملالثانية،املتحف الوطين للمجاهد،الطبعة ،اجلزء الثاين،ر يف القرنني التاسع عشر والعشرينثورات اجلزائ،حيي بوعزيز - 3
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ظرا لسمعة ديغول بني ،ون1خاصة بالنسبة لعضويتها يف احللف األطلسي وموقفها من احلرب الباردة
ى بالده يل علوالتقليل من الضغط الدو ،الثورة اجلزائرية،تقزمي الدول فقد حاول بفضل سياسته اجلديدة

إىل دعم املبادرات الرامية إىل حل  األمريكية كومةباحلهذه املستجدات دفعت بسبب املسألة اجلزائرية،
اسة يمعتمدة على تصرحيات ديغول حول إقامة احلكم الذايت يف اجلزائر وس،املسألة اجلزائرية إقليميا

  .  2املصري تقرير
حيث كان يأمل إىل ،رال ديغول للعمل السياسي من جديدبعودة اجلن إدارة الرئيس إيزاور حبتر    

بالعودة إىل العمل مع الرئيس ،فإن ديغول بدوره كان سعيدا ة للمسألة اجلزائرية ويف املقابلإجياد تسوي
1942نوفمرب عام  8معه ذكريات تعاوم أثناء نزول احللفاء يف اجلزائر يف  إيزاور حامال

كانت ،و 3
    4إفريقي مشال فيدرايل طار د حل للمسألة اجلزائرية داخل أيف إجياتأمل  واشنطن

خبصوص مصاحلها ،القرار اعة مفادها انه على فرنسا اسرتجاع السلطةقنعاد ديغول إىل احلكم ب
تعددة األطراف مثل املمات الدولية ظناملكان يرى أن عضوية فرنسا يف وفقا ألسلوا اخلاص، الوطنية
  .السرتجاع سلطة القرار الفرنسي قد أصبحت حاجزا،لدفاع األوروبيةألطلسي وجمموعة ااحللف ا

وباملوازاة مع هذه االهتمامات فإن ديغول أعطى أولوية خاصة لبناء مؤسسات اجلمهورية الفرنسية   
للسياسة الفرنسية  عمعلى ضوء املوقف األمريكي الدا،5املتعطلة ملواجهة مشاكل فرنسا السياسية املزمنة

ديغول لفرض آرائه دون اعتبار ألي جلنرال فإن اال بات مفتوحا ،واملتنكر للقضية اجلزائرية يف اجلزائر
  .6ملشاريعه ةمعارض
أعلن  1958ففي جوان ،سارعت بالرتحيب مبشروع قسنطينةوالغريب يف األمر أن اإلدارة األمريكية     

بأن بالده ،ة الصداقة األمريكية  الفرنسية،أمام مجعيمدير الوكالة األمريكية لإلعالم  G. ALLEN جورج ألن
ذلك  كان يرى بأن مشروع قسنطينة ميثل خطوة إىل  ،واألكثر منسياسة فرنسا يف اجلزائر  علىراضية 
 سلمب ورحبت اإلدارة األمريكية أيضا مبشروع التهدئة املتعلق،ل املشكلة اجلزائريةحلاألمام 

أي شيء  ما عدا االستقالل ال تقبل  ير الوطينديغول بأن جبهة التحر  تأكدندما ع،7الشجعان
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والذي كان أول إشارة لبداية انفراج املسألة ،1959سبتمرب  16ابه التارخيي يف فإنه ألقى خطالتام،
  . 1اجلزائري بالبدء يف سياسية تقرير املصري الشعبديغول  يث تعهد،حاجلزائرية

حيث تلقت تصريح ديغول ،احلرب اجلزائرية اءتّواقة إل أصبحت األمريكية وهنا نالحظ أن اإلدارة 
 على،رأى إيزاور يف تصريح ديغول باملؤشر احلقيقي حلل املسألة اجلزائرية،و  بقدر كبري من االهتمام

يف نظر إيزاور يتوافق مع ذا وهحق تقرير املصري للشعب اجلزائري،نح مبوعد  أساس انه تضمن
 ذا اخلصوص صرحائرية يف إطار حل عادل وليربايل و السياسة األمريكية يف حل املسألة اجلز 

بأنني جد متفائل بسبب التصريح الشجاع والقيادي لجنرال ديغول،نتمنى أن يؤدي :(...قائال
ول مشروع الحظ يف تصريح إيزاور حن،2) ...ذلك إلى حل سريع يعكس جهود الجنرال ديغول

من حيث كوا  مة املؤقتة أو أي دور يتعلق اكو احل دو وجإىل شر ي ملأنه ،قرر سياسة تقرير املصري
  .3لتصرف بكل حريةاال جمجهود ديغول تاركا له مب ط باإلشادةفق ،مكتفياشريك يف العملية السياسية

من   سلمت إىل كل تراامن منح ثالث تأشريات دخول إىل  األمريكية اإلدارةمينع مل هذا  لكن   
 Michel مشال دوبريغضب السلطات الفرنسية ممثلة يف  أثار ،مماومهري وفرانسيس بومنجل

4
Debré ،فالثورة5األطلسي فالتحال إطارعاون الفرنسي األمريكي داخل مستقبل الت حيث تشاءم من، 
تقارب  يتخوفون من تزايدفكانوا ،شكل مصدر قلق األمريكينيأصبحت ت يف عامها الرابع اجلزائرية

 أن العامل العريبالشعبية،على اعتبار  الصنيمع مجهورية  وخصوصا  البلدان الشيوعية معادة الثورة يق
 ر ا املنطقةخالثروة البرتولية اليت تز  أمهية ألا تأكدت منميثل مصدر قوة بالنسبة ألمريكا، أصبح

العربية،تواصل ضغط احلزب الدميقراطي على إدارة الرئيس إيزاور لتغيري السياسة األمريكية جتاه املسألة 
عن طريق رغبتهم يف السالم، داخل الكونغرس برملانيا دميقراطيا 16أظهر  جلزائرية،ويف هذا اإلطارا

تسوية  حنو حتقيق خبطوة قيامالضرورة ،بوا من الرئيس األمريكي إيزاوروطل التفاوض يف أقرب اآلجال
  .للقضية اجلزائرية عادلة
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ة املؤقتة ديغول ورئيس احلكوم قىتلوعلى ضوء الضغوطات املمارسة على الرئيس األمريكي،
بداية شهر سبتمرب قام  ،ومعرسالة من إيزاور يطلب منهما التفاوض إلاء احلربللجمهورية اجلزائرية،
،وهذا إن اجلزائرية حول كيفية إجياد حل للقضية،رئيس ديغولإىل فرنسا وحتاور مع الهذا األخري بزيارة 

سياسة ديغول جتاه املسألة  تغيري يفارة األمريكية كان مهما،على أن دور اإلد لدل على شيء إمنا يد
،التزم بتنفيذ سياسة إيزاور اجلديدة املؤيدة الوفد األمريكي يف األمم املتحدةلذا نالحظ أن ،1اجلزائرية

  .لسياسة الديغولية
يق حتق يعطل مشاريع ديغول يفأي قرار من شانه أن  يصدريأمل أن ال فاملندوب األمريكي كان 
 ن،إيف تعهده مبنح حق تقرير املصري للشعب اجلزائري،بعد إعالنه عنه حل عادل وسلمي يف اجلزائر
رضة أي عمل احتول إىل سياسة رمسية تقضي مبعتقرير املصري،منح حق ترحيب إيزاور بصدور قرار 

وزارة اخلارجية قد  وعليه فإن البيت األبيض و،على مستوى هيئة األمم املتحدة لصاحل املسألة اجلزائرية
احلكومة موقف  ذدون أخ يف مواجهة وفود األمم املتحدة،مع بعض لدعم فرنسا نسقت جهودمها

،ظلت اإلدارة األمريكية متثل املصدر لدعم الرئيسي لفرنسا  1959بانتهاء سنة ،و بعني االعتبار اجلزائرية
ي فرنسا وخاصة الدول وعلى النقيض من ذلك فإا ظلت تلح على معارض،على خمتلف األصعدة

    .2العربية بأن يعدلوا موقفهم منها
  
هي املخرج الوحيد  مع احلكومة املؤقتة وضاتااحلكومة الفرنسية بان املف تاقتنعيف األخري      

 بعض األطراف تضع بدأت،وعند البدء يف تنفيذ هذه السياسة اجلزائري املأزقللخروج من ،والصحيح
 ها االنقالب الذي استهدف ديغولوكان من أمه،احثات وتوقيفها ائياإلجهاض هذه املب العراقيل

مع  بعد هذه احلادثة  أبدى ديغول حسن النية يف استئناف املفاوضات،1961شهر ابريل 
إعادة و ،ت يف هدنة ملدة شهر من جانب واحدمتثلدف إىل التهدئة فأعلن عن إجراءات اجلزائريني،

أالف جزائري  6و اإلفراج عن حوايل ،اب من الطائرات إىل فرنسافرقة كاملة من اجليش وعدة أسر 
  .3هو اإلفراج عن اخلمسة التارخيينياألهم  معتقل ويبقى اإلجراء

ميكن التدليل و ،ورمسي جديبشكل املفاوضات انطلقت  1961مارس  شهر منداملالحظ انه  
يعتبر الجنرال ديغول أن  :(...ديغول إىل املتفاوضني وجاء فيه وجههذلك من النص الذي   على
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فلن يستطيع الطرفان أن يطال على الحاضر وال على ،المهم في األمر هو أن يفتح نقاش رسمي
الحكومة الفرنسية أن تحصل  قترحت علىوا،جهتي نظرهما كمسئولينو المستقبل قبل أن يعرضا 

هذا ،1)..من ذاكعلما بأنه لكي تبدأ ينبغي أال يثار أي شرط مسبق ال من هذا وال ،المناقشة
واألخر بني قادة الثورة  احلنيالنص أى املرحلة األوىل من االتصاالت السرية اليت كانت تقع بني 

الطريق إىل مفاوضات  تاالتصاالت أالن رمسية وبالتايل فتحأصبحت و ،وممثلي السلطات الفرنسية
وتوجت بوقف ،مسألة اجلزائريةعنها توقيع االتفاقيات النهائية اليت وضعت حدا للخض متاليت ،إيفيان

  . 1962مارس 19إطالق النار يوم 
األمريكية  اإلدارةانفتاح  ،زاد مناملفاوضات مع احلكومة املؤقتةاجللوس إىل طاولة قبول ديغول  إن      
،وشجعت ممثليها يف تونس والرباط مبقابلة ممثلي الثورة عن طريق سفرائها يف العديد من دول العامل مع

لثورة لكن جيب أن يكون التعامل حبذر شديد،فرغم انتقادات احلكومة الفرنسية على هذه ممثلي ا
اللقاءات إال أن اإلدارة األمريكية كانت تصر أمام الطرف الفرنسي على ضرورة مجع املعلومات وبفضل 
هذه اللقاءات اليت متت يف تونس والرباط أصبحت اخلارجية األمريكية متلك معلومات منتظمة 

  .2خطوط العريضة لسياسة جبهة التحرير الوطين واحلكومة املؤقتةلل
عبد  السادة كل من،حلكومة املؤقتةا ممثلي يف هذا اإلطار ميكن اإلشارة إىل اللقاء الذي مجعو      

ا ،وهذ Blake بالك،بالسفري األمريكي بتونس السيد أمحمد يزيدو  وكريم بلقاسم الحفيظ بوصوف
أن  :(...ي من معرفة موقف احلكومة املؤقتة من املفاوضات،حيث ذكر يف تقريرهما مسح لسفري االمريك

والحظ أن ...كريم بلقاسم أكد أن المفاوضات مع الحكومة الفرنسية تبقى هي الحل الوحيد
كان   الفرنسيةحذرة جتاه االنتقادات األمريكية ظلت اإلدارة ،3...)الحكومة المؤقتة مازالت متشددة

الساسة الديغوليني مثل ،فملوقف األمريكيااألول ميشال دوبري حساسية خاصة من وزيره لديغول و ل
يف الدفاع عن أمن  كانوا يرون بأن جهودهم يف اجلزائر تعترب مسامهة،الفرنسيني املسئولنيسابقيهم من 
  .الدول الغربية

 تقرير املصرياعتماد سياسة  إىل غايةأي ،1960حىت اية الرأي دوبري ظل يكرر  جند ميشالهكذا 
نثبت تشبثنا بروح منظمة ،بأنه من خالل الحرب الجزائرية (..:يف هذا الشأنومن بني تصرحياته 

هذا الكالم  جند،...)الحلف األطلسي وانه يتوجب على الدول األخرى ،أن يدعموننا في الجزائر
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1961أيضا يف تصرحيات ديغول خصوصا أثناء أزمة بنزرت التونسية يف جويلية 
1

 احملاولة عد فشلوب،
بأنه  :(....االنقالب بقولهفشل وزير اخلارجية األمريكي على ،دين راسك علق ية على ديغولاالنقالب

مع الحكومة سريعا الدخول في المفاوضات  مناغتبط لذلك وأنه يأمل في أن يتمكن ديغول 
  .2...)المؤقتة الجزائرية

وجهتها احلكومة  جاء كنتيجة الامات،لديغول هناك من يرى أن الرد السريع وتأييدو      
،وهذا ما جعل بإعانة قادة االنقالب يف اجلزائر(CIA) ات األمريكيةلوكالة املركزية للمخابر ،الفرنسية

مما دفع دثة،العالقات الفرنسية األمريكية حول املسألة اجلزائرية تصل إىل أدىن مستوى هلا بعد احلا
علنيا هذه  فنيدت،رة غري رمسية من احلكومة األمريكيةبصو باملطالبة  الفرنسيني املسئولني
تلقي وزير اخلارجية  خاصة بعد،يالحظ أن هذه املسألة قد أحيطت بالكثري من السرية،و 3االامات

،غري أا تركت أثر سليب وأساءت حسن النية بني الفرنسيةالفرنسي تأكيدات تكذب االدعاءات 
قبل أن تفلت األمور من بني ،اجلزائرية مسألةللتعجيل بإجياد تسوية ورمبا كانت حافزا لديغول ل،احلليفني
  .4أيديه
،مل يكن يف صاحلها رغم مريكية جتاه  املسألة اجلزائريةاأل اإلدارةومما ال شك فيه فإن موقف     

اخلطاب السياسي األمريكي  وان أصبح وحىت،معارضة السياسة املطبقة من طرف حكومة باريس
إن اخلطابات ،5يف اجلزائر بعد االستقالل املصلحة األمريكية خلدمة متهيدا،اجلزائريةمداهنا للقضية 
إال أا ،وإن حاولت جبهة التحرير الوطين استغالهلا دبلوماسيا لصاحل القضية اجلزائرية األمريكية الرنانة

 اجلمهوري بمل تكن يف واقع األمر إال ورقة سياسية استعملها احلزب الدميقراطي يف مواجهة احلز 
  .خصوصا أا تزامنت مع انتخابات الرئاسة األمريكية

تبني أن السياسة  حىت،رسي الرئاسة األمريكية يف واشنطنوصل جون كيندي إىل ك أنفما      
الرفض األمريكي لطرح القضية تواصل ففي عهده ،لواشنطن ال تتغري رغم تغيري األحزاب ارجيةاخل

وهي ا قضية داخلية  ختص فرنسا وحدها،واعتربت واشنطن أ،لألمم املتحدة يف اجلمعية العامة اجلزائرية
غم وضرورة منح ديغول الوقت الكايف لتنفيذ برناجمه الليربايل،وبر الوحيدة املخولة إلجياد حل سلمي هلا 
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 بقيت كما هي واملتمثلة يف،إال أن الرؤية األمريكية حلل القضية اجلزائريةندي إىل احلكم يمن وصول ك
  .1فتح املفاوضات بني الفرنسيني واجلزائريني ولكن من باب التفوق الفرنسي

حرير الوطين قد بأن جبهة الت،1959اليت اعرتفت يف شهر نوفمرب  على اإلدارة األمريكية خيفىمل    
وكان النطالق حمادثات السالم اجلزائرية ،أصبحت متثل وحدة وطنية متنامية وأاوعددا ازدادت قوة 

 06الواليات املتحدة األمريكية،حيث صرح وزير اخلارجية دين راسك بتاريخ يف كبري رنسية صدى  الف
تقرير وحقه في  في نيل استقالله الشعب الجزائري حقبان واشنطن تؤيد :(..، 1961فيفري 
في صراع بين الشرق  بأن بالده تسعى لتجنيب الجزائر الوقوع :(...أضاف ولكنه،..)مصيره
لواضح من هذا التصريح بان اإلدارة األمريكية كانت ختشى أن تتحول اجلزائر إىل نقطة ،ا...)والغرب

  .2ساخنة يف احلرب الباردة مثلما حدث لكوبا وكوريا واهلند والصني
األمريكية قد انزعجت هلذا  اإلدارة،فإن رت املفاوضات اجلزائرية الفرنسيةونالحظ انه عندما تعث       
مواصلة الطرفني  منها يف،وتفاؤال اجلزائرية ملسألةاالهتمام الشيوعي با تزايد من وأصبحت قلقة،األمر

 2يوم ،ويف وليس توقفا ائيافاوضات،جمرد تعليق مؤقت للماألمر  اإلدارة األمريكية ،اعتربتاملفاوضات
ئر املفاوضات بني اجلزار العودة إىل  عن قلقها جراء تأخعربت اإلدارة األمريكية، 1961أبريل 
بأن الحكومة األمريكية ما زالت :(...اخلارجية األمريكية اسمبصرح متحدث  ،ويف هذا الشأنوفرنسا

الفرنسي والجزائري من التغلب على الصعوبات  التي طرأت على  ينتأمل أن يتمكن الجانب
لمفاوضات الصلح بينهما،بحيث يمكن البدء في هذه المفاوضات في  االستعدادات الخاصة

  ....)مثمرة نتائجهاوأن تكون ،محدد لهاالموعد ل
عبد احلفيظ  ،مع السيدينيف تونس فري الواليات املتحدة األمريكيةوتال هذا التصريح اجتماع س      

عقب هذا االجتماع صرح أحممد يزيد عن موقف ،و عضوا احلكومة املؤقتة بوصوف وأحممد يزيد
على استعداد  يةحكومة الجزائر المن أن :(...احلكومة املؤقتة من العودة إىل املفاوضات حيث قال

تصريح بعد إذا أظهرت الحكومة الفرنسية حسن نيتها وعدلت األوضاع التي نشأت ،للمفاوضات
اإلدارة واعتربته دليال على أن ،ذا االجتماع نوهت احلكومة اجلزائرية املؤقتة،3...)لويس جوكس
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أي يف صاحل املسألة اجلزائرية وقال أحد املراقبني ،املؤقتة األمريكية قد اختذت إجراء علنيا لصاحل احلكومة
قد تقدمت خطوة واسعة ،أن الواليات المتحدة األمريكيةيعني أن هذا االجتماع  :(....يف نيويورك

  .1...)نحو االعتراف بالحكومة المؤقتة الجزائرية
جعلت ،شرتاكية والشيوعيةاالالبلدان يف االتصال باجلزائرية إن استمرار احلكومة املؤقتة      

حال قيام الصني  يف،يف املسألة اجلزائرية بشكل مباشر إىل احتمال تدخل بالدهالرئيس كنيدي يلمح 
 سئولمب وصل األمرمل حيدث من قبل وأن  املالحظ انه،مبواصلة إمدادهم واتصاهلم بقادة الثورة وروسيا
وهذا ما يكشف عن الوجه احلقيقي ب الباردة،باحلر  اجلزائرما يقع يف إىل هذا احلد يف ربط ،أمريكي
أفكار  علىمدى سيطرة عقلية احلرب الباردة  من املسألة اجلزائرية،ويبني كينيدي  الرئيس جون ملوقف

بذهاب اجلزائر إىل املعسكر الشيوعي كشف بكل وضوح بأنه ال يقبل   الذي،كينيديالرئيس  وخيارات 
  .2رب من أجلهااحل خوضإن تطلب األمر حىت و 
،فإا أصبحت تتابع عن كثب قد حان أن اقرتاب استقالل اجلزائراألمريكية  اإلدارةند إدراك ع 
مع  تقاربالسياسة  األمريكية سلكت اإلدارة،1961ابتداء من شهر أكتوبر األوضاع اجلزائرية،تطور 

  وولمسليوالتر ،لسفريه لدى تونسحيث مسح الرئيس جون كنيدي ،3اجلزائريةاحلكومة أعضاء 
WALTER  WALMSLEYجرى  1961هر مارس ،ففي شبشكل رمسي ،باستقبال أعضاء احلكومة اجلزائرية

مسح هذا اللقاء للسفري األمريكي،من معرفة  أحممد يزيد و دحلبد سع و ويليامز لقاء يف تونس بني
  .4التوجه السياسي للدولة اجلزائرية املستقلة

تامة كرمي بلقاسم وسعد دحلب  يف سرية ولمسليسبتمرب من  نفس السنة،استقبل  16ويف 
وعرب هلما عن رغبة بالده يف وصول احلكومة املؤقتة إىل حتقيق املصري وارتياحها عن اخنراطها يف سياسة 

اعلنت اإلدارة 1961ديسمرب  20،ويف 5عدم االحنياز املعلن عنها يف مؤمتر بلغراد والدار البيضاء
مع البدء يف  ،و6حلكومة املؤقتة دون تردد عندما يطلبون ذلكاألمريكية عن قرارها باستقبال قادة ا

كل دعت جبهة التحرير الوطين   يف الفاتح جويلية،ستفتاء تقرير املصريإلجراء ا ستعداداال التحضري و
سارع الشعب حيث  1962أول جويلية  يف  ،وهذا ما جرىلالستقالل نعمبـ لتصويت  اجلزائريني

                                                 
  .533نفسه، ص، - 1
   .250 ،ص،املرجع السابق مجال فرحات، - 2

- Macsime de person ,op.cit,p 216.   -                                                                                                                       3  
4 -                                                                 -Samya el machat, les états unis et la guerre d Algérie…., op.cit,p217.                                                                   

-Ibid, p218                                                                                                                                                               . -5  
 -Samya el machat, les états unis et la guerre d Algérie…., op.cit, p 218. -                                                              6  



بكثافة إىل مكاتب األوروبيني تدفقوا  ه حىتوالغريب يف األمر أن،اجلزائري إىل مكاتب االقرتاع
ى أعط،  و - عكس التوقعات األمريكية حبدوث حرب عرقية بني املعمرين واجلزائريني -،1التصويت
  .ستقلةامل للجزائرته صو  ياجلزائر الشعب 

 ترتبط لدول اليتأبلغت فرنسا ا نتيجةالو ،احلكم إىل اجلزائر ةبادر ديغول بنقل السيادة ومسؤولي
 وهكذا وافقت على إنشاء عالقات خارجية معها،بالوضع اجلديد يف اجلزائر معها بعالقات دبلوماسية

وعينت ،سيادة  الفرنسيةال ميثلباعتباره  وقامت احلكومة الفرنسية ذاا بتصفية مكتب احلاكم العام
ستقالل يوم عن اال علنأو ،-Jean Marce Jeauneney بدال عنه سفريا هلا يف اجلزائر،هو جان مارسيل جيين 

  . 1962جويلية سنة  03
 ،عن اعرتافه باستقالل اجلزائرمل يتأخر يف اإلعالن الرئيس األمريكي جون كينيدياملالحظ أن 

هناك  قائما بأعمال السفارة األمريكية باجلزائر،وعني قنصل الواليات املتحدة األمريكية العام باجلزائر
ار بني الشعوب قد  وعرب كينيدي عن ارتياحه العميق ألن حرية االختيعنه،بدال  ريثما يعني سفريا

،وقال انه الرمسي ااهتمامه الشديد حبرية اجلزائر قد توج باستقالهل أن ،وأضافكسبت جولة أخرى
والشعب األمريكية احلكومة بني يتكلم بوصفه رئيس الشعب األمريكي وأنه يأمل أن تقوى الروابط 

  .  2ستقبالاجلزائري م
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 - Bruno Etienne, les européens  d’Algérie et l’indépendance  algérienne,  paris, c, n ,r ,s ,1968p 315.                  -1  
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  :  القضية الجزائرية في المحافل الدولية -2
كان املوقف األمريكي من املسألة اجلزائرية على املستوى الدويل،إىل غاية الدورة الثانية عشرة     

  اسيوية، للجمعية العامة،غري مرضي بالنسبة للدول العربية ومن ورائها الدول العربية والكتلة االفرو 
وكان نقدهم يف ذلك أن موقف اإلدارة األمريكية هو ختل عن التكريس األمريكي ملبادئ تقرير 

العربية كانت تريد من الواليات املتحدة أن تدعم حق الشعب اجلزائري يف  لاملصري،فالدو 
اللجنة السياسية لألمم  ودرست،1958ديسمرب8االستقالل،عرض  امللف اجلزائري للمناقشة يف 

املتحدة مشروع قرار تقدمت به سبعة عشر دولة من الكتلة االفرو أسيوية،من طرف املندوب التونسي 
السيد منجي سليم،الذي أوضح بأنه بالرغم من وعود فرنسا بإجياد حل للمسألة اجلزائرية،من خالل 

ا جراء ،إال أن الوضع ازداد تدهورا مركزا حديثه على ما وقع من ضحاي1957قانون اإلطار لعام 
العدوان فرنسي على قرية سيدي يوسف احلدودية،وانقالب جنراالت فرنسا على حكم اجلمهورية 

  .الرابعة،وحسبه هذا دليل أخر يثبت درجة التعفن الذي بلغه الوضع يف اجلزائر
،ويف 1سلبيا جتاه امللف اجلزائري،هارتر.أ.كرستيانجاء صوت ممثل الواليات املتحدة األمريكية       

العامة وبذلت الدول الراعية هلذا االقرتاح،جمهودا لرفع عدد املؤيدين  اجللسة عقدت 1958 ديسمرب13
وعدلت القرار بإسقاط الفقرة اخلاصة باحلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية ومع ذلك مل يصادق على 

مع العلم أن القرار عند تقدميه للتصويت وفشل يف احلصول على أغلبية الثلثني بصوت واحد فقط 
وعرض املشروع القرار أمام  اإلدارة األمريكية قد امتنعت عن التصويت بدال من التصويت ضده

إن :(..سلبيا وعند تفسريه ملوقفه صرح قائالهارتر اللجنة السياسية واألمنية ،وهنا أيضا جاء صوت 

                                                 
ية اختيار احلل مارست احلكومة الفرنسية ضغوطات كبرية على اإلدارة األمريكية أجربا على التأكيد بأا التغري سياستها جتاه اجلزائر،وان لفرنسا حر  - 1

  :املناسب للمزيد حول هذا املوضوع راجع
 -Le figaro, Washington, aucun changement dans la politique des États-Unis sur L Algérie, 19/04/1958. 



جموعة الحكومة األمريكية سعت للحفاظ على المصالح الفرنسية،أمام مشروع قرار الم
    1 ) ...االفرواسيوية متشدد تمت صياغته في صالح الجزائر

 صوتا35التصويت من طرف اجلمعية العامة متكن املشروع من إحراز فوز هام حبصوله على  أثناء    
عضوا،كاد يتم اعتماده من طرف هيئة األمم املتحدة لو حتصل على صوت 28وامتناع 18مقابل 

فضل االمتناع عن التصويت،وكانت هذه املرة األوىل اليت  هارتر. كان إضايف واحد،لكن هذه املرة ف
جترب اإلدارة األمريكية إىل تغيري صوا من الرفض إىل االمتناع،بالتأكيد كان ذلك دليل على بداية 
تغيري يف النظرة األمريكية للقضية اجلزائرية،ويف كل األحوال فان اإلدارة األمريكية،قد الحظت ميل 

لصاحل الثورة اجلزائرية واتساع صف املعادين لالستعمار على مستوى العاملي،يبدو إذن إن الكفة 
موقف الواليات املتحدة قد حتول تدرجيا خالل السنوات األربعة األخرية من الدعم الصريح لفرنسا 

الثالثة إىل موقف أكثر أو اقل برفع اليد،واعترب عدم دعم الواليات املتحدة لفرنسا،خاصة يف الدورة 
عشر نصرا للجزائريني،وهو ما اثر على معنويات فرنسا بطريقة غري مباشرة وجيعلها تتفاوض من اجل 

  . 2حل سلمي
فقد مت  عرض املسألة اجلزائرية،أمام اللجنة السياسية يف نوفمرب الدورة الرابعة عشرة أما يف       
د عرض مفصل لتطورات احلالة ،بعمنجي سليم،من طرف ممثل اجلمهورية التونسية السيد 1959

اجلزائرية،أوضح بان سياسة تقرير املصري املعلن عنه ال تليب مطالب احلكومة املؤقتة،بعد ذلك تطرق يف 
حتليله إىل الشروط املستحيلة اليت وضعها ديغول خاصة املتعلقة بتنظيم انتخابات الختيار ممثلني قبل 

ثل الوفد السعودي السيد امحد الشكريي،الذي فتح مفاوضات السالم،ونفس الرأي أكده أيضا مم
  .وضح حمدودية سياسة تقرير املصري لتضمنها شروط تعجيزي

بالنسبة للموقف األمريكي فانه يف احلقيقة قد حتدد قبل انعقاد أشغال الدورة،حيث أعلن     
1959 سبتمرب22يف هارتر.ك

ى إليه ،أن الواليات املتحدة األمريكية تنوي معارضة أي عمل تسع3
اجلمعية العامة،وذلك لرغبته يف إعطاء ديغول الوقت الكايف لتطبيق خطته،وتأكيدا هلذا الرأي أعلن 

                                                 
هناك دول مل  لعب مندوب الواليات املتحدة األمريكية دورا هاما يف تعديل نص هذا القرار خاصة الفقرة املتعلقة باحلكومة املؤقتة اجلزائرية،حبجة أن -  1

  :)23(رقم  ها الواليات املتحدة،للمزيد حول املوضوع راجع نص الربقية يف امللحقتعرتف ا ومن بين
 - Telegram From The Department of State To The Embassy in France,F R U S,1958-1960,Volume XIII.p674.  
 

.84،ص،2007رة ااهدين،اجلزائر،،تر،علي تابليت،وزا)1958- 1957(حممد علوان،القضية اجلزائرية أمام األمم املتحدة  -  2  
:)33(رقم  ميكن مالحظة ذلك بوضوح يف نص الربقية املوجهة من طرف هارتر وزير اخلارجية إىل البعثة األمريكية يف األمم املتحدة راجع امللحق -2  

 - Telegram From The Department of  State To the Mission at The United Nations, F R U S,1958-1960,Volume 
XIII,p676. 



،بأنه سيكتفي بنصح اللجنة السياسية بتجنب املواقف هنري كابوت لودجمندوب الواليات املتحدة 
األطراف املعنية فقط،مبعىن الغري البناءة يف نظره،كان على اجلمعية العامة أن تركز مناقشاا على أراء 

ظلت دف إىل عرقلة األمم املتحدة بشأن إجياد تسوية للمسألة  لودج.ك.هـأخر أن خطة 
  .اجلزائرية،وهي نفس مواقف أمريكا يف الدورات السابقة للهيئة األممية

رته نقده مباشرة للمندوب األمريكي،نتيجة تس احمد الشكيريعلى اثر هذا املوقف وجه السيد       
وراء مربر التحفظ لفرض حالة اجلمود على اجلمعية العامة وبالرغم من ذلك فان اموعة االفرو 

مع امتناع  26صوتا مقابل  38أسيوية،تقدمت مبشروع قرار استطاع أن حيصل على 
ويف مداوالت ،1،ويالحظ هنا انه بينما صوت لودج سلبيا فان االحتاد السوفييت جاء اجيابياعضوا17
،مت التصويت على املشروع املقدم بعد تعديله،واحرز مشروع 1959 ديسمرب12عية العامة ليوم اجلم

  .عضوا20امتناع  مع22مقابل  صوتا39القرار على 
من املؤكد أن القضية اجلزائرية كانت تسجل نقاطا مهمة يف مسريا حنو اهلدف،لكن القوى     

ة يف السر والعلن،لقد وضح لودج سبب امتناعه عن األطلسية وخاصة أمريكا كانت تعرقل تلك املسري 
إن الواليات المتحدة لم تصوت لصالح مشروع القرار ألننا نعتقد بأنه ال .(...:التصويت قائال

ثم إن هذا المقترح ال يأخذ بعين االعتبار اقتراحات ....يساعد على إيجاد حل عادل وسريع
  .2...)الجنرال ديغول المتبصرة

كانت متوافقة مع وزير اخلارجية اجلديد لودج .هـ.كالنتباه أن تصرحيات امللفت ل      
الذي خلف داالس على رأس اخلارجية األمريكية،املالحظ أيضا أن هارتر هو أيضا مل ،هارتر.أ.ك

يتخلى عن ارث زميله داالس يف مساندة فرنسا من جهة ومن جهة أخرى،يتبني انه بالرغم من تغيري 
على أن الرئيس إيزاور  له املوقف األمريكي جتاه املسألة اجلزائرية ظل واحدا،مما يدالوزراء إال أن توج

،على توجيه املوقف األمريكي جتاه املسألة 1960و إىل غاية  1954هو من كان يشرف منذ عام 
اجلزائرية،ويالحظ كذلك انه بالرغم من الدعم واملساندة فان واشنطن ظلت متشككة يف جدوى 

ة الفرنسية عموما،حيث ازداد القلق األمريكي حول سياسة فرنسا اجلزائرية وتوجهها اإلسرتاجتي
االنفرادي يف معاجلة املشكل اجلزائري،وهذا ما اثر سلبا على منظومة الدفاع الغريب املوجهة خصيصا 

   .3للمواجهة الشيوعية
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اجلنرال ديغول ترحيبا ،وجدت مشاريع الدورة اخلامسة عشرةوقبل الوصول إىل تاريخ انعقاد       
واسعا لدى اإلدارة األمريكية،وحىت داخل الغرفة التشريعية حتول هذا الدعم بطبيعة احلال أيضا إىل 
اهليئة األممية،ومنذ البداية قد حددت إدارة إيزاور سياستها املؤيدة لفرنسا يف األمم املتحدة،بتاريخ 

بان  بل افتتاح الدورة اخلامسة عشرأي شهرين ق،يلكوكسوفرنسيس أعلن  1960سبتمرب  18
  .1احلكومة األمريكية لن توافق على أي قرار حول اجلزائر إذ اتضح انه غري بناء

طلبت القيادة العسكرية األمريكية من وزارة اخلارجية أن تساند اجلانب  1960نوفمرب  9ويف    
عرضت  ،2اعد حول اجلزائرالفرنسي،يف مداوالت األمم املتحدة بناءا على توصيات تقرير عسكري 

،افتتح املناقشة السيد منجي  1960ديسمرب  5املسألة اجلزائرية للمناقشة أمام اللجنة السياسية يف 
سليم موضحا حجم املأساة اليت وصلت إليها احلرب اجلزائرية،بعدها أشار إىل أن سياسة تقرير املصري 

محادثات كومة اجلزائرية مما أدى إىل فشل متثل صورة أحادية حلل األزمة،إذ أا أمهلت رأي احل
هي حسبه نتيجة حمدودية سياسة ديغول اليت دف إىل فرض حل فيدرايل يربط و ، Melunموالن

  .3اجلزائر بفرنسا
ما ميز هذه الدورة أن موقف االحتاد السوفييت كان اشد حدة يف انتقاده للمعسكر الغريب،ففي     

متهما  أمام اللجنة السياسية زورين.فليريان أري السوفييت السيد تدخل السف 1960ديسمرب  13تاريخ 
 خثروات الشعب اجلزائري يف الصحراء،من نفط وغاز طبيعي يف اعتداء صار  بالدول الرأمسالية بنه

على ملكية الشعب اجلزائري،التدخل السوفييت يف املناقشة يؤشر على أن املسألة  اجلزائرية،أصبحت 
  .  يف املواجهة بني الشرق والغرب أي احلرب الباردةتوظف كورقة سياسية 

  
  
  
  

                                                 
  يةهذا ما أشارت إليه املذكرة املوجهة من طرف ويلكوكس كاتب الدولة املكلف بشؤون املنظمات الدولية إىل نائب كاتب الدولة للشؤون السياس -1

:)34(رقم  انظر امللحق  
-Mémorandum From The Assistant Secretary of State For International Affairs (Wilcox),to The Under Secretary 
of state for political Affairs (Merchant). F R U S, 1958-1960, Volume XIII, p693.   

  :(U.S.policy Toward Alegria, NSC, 5910/1) )35(رقم  امللحق انظر نص التقرير يف -2
 -  Mémorandum of Discussion at the 466th Meeting of the National Security 

council,washington,November,7,1960, F R U S,1958-1960,Volume XIII,p706. 
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 24يف اليوم الثاين تقدمت الكتلة االفرو اسيوية مبشروع قرار للجنة السياسية مدعوما من طرف   

الذي أشار إىل صعوبة ،فرنسيس ويلكوكس،هذه املرة عرب عن املوقف األمريكي السفري اجلديد 1دولة
،وعرب يف نفس الوقت عن تعاطفه مع مشروع القرار وحسبه أن القرار ةوتعقيدات القضية اجلزائري

بان ويلكوكس يعرتف بوجود نوايا حسنة لدى املشرفني عليه،لكن استثىن الوفد السوفييت حيث يرى 
  .هذا األخري مهمته العمل من اجل زرع الفوضى يف املنطقة

ائر،ونتيجة هلذا أعلن معارضة بالده على وباملقابل جمد املندوب األمريكي سياسة ديغول يف اجلز     
،هذه الدورة مسحت للمعسكر االشرتاكي من تعزيز حضوره 2مشروع القرار املعروض للتصويت

الدبلوماسي على حساب غرميه املعسكر الغريب،على اعتبار أن الواليات املتحدة فضلت مساندة 
األكثر من ذلك أن مناقشة القضية الدول االستعمارية دون مراعاة مطالب الشعوب املستعمرة،بل 

حيث  1960ديسمرب  14،يف بمسألة إنهاء االستعماراجلزائرية تزامنت مع عرض مشروع قرار يتعلق 
أعضاء،التجأت الواليات املتحدة األمريكية مرة  9معارض مع امتناع بدون 89حصل مشروع القرار بـ 

مع قضايا التحرر داخل أشغال اجلمعية أخرى إىل جمموعة املمتنعني،وأصبحت يف مواجهة مباشرة 
    3.العامة للهيئة األمم املتحدة،وهذا لكي ال تضيع املستعمرات األوربية لصاحل االحتاد السوفييت

وباملقابل فان االحتاد السوفييت صوت لصاحل إاء االستعمار واكسبه بذلك احرتام الشعوب   
اتفاق ثنائي بني الواليات املتحدة وفرنسا حول  املستعمرة،ما ميكن استنتاجه يف األخري أن هناك

  . سياسة تقرير املصري كخيار متفق عليه بينهما يف التعامل مع املسألة اجلزائرية
    

                                                 
:تضمن املشروع القرارات التالية  -1  
.عب اجلزائري يف تقرير مصريهضرورة االعرتاف حبق الش -      

.االعرتاف بوجود احلاجة إىل ضمانات حول تطبيق  سياسة تقرير املصري واحرتام الوحدة الرتابية اجلزائرية -     
.األمم املتحدة يف املسامهة إلجناح الربنامج ةتأكيد مسؤولي -     
.ة التصويت يف كامل الرتاب اجلزائريتكليف األمم املتحدة باإلشراف على تنظيم االستفتاء لضمان حري -      

:)36(امللحق رقم  حول املوقف األمريكي من القضية اجلزائرية يف الدورة اخلامسة عشرة انظر -2  
- United states Vote in the General Assembly on the algérien question, F R U S,1958-1960,Volume XIII,p714. 

  :  راجع ردور الواليات املتحدة األمريكية يف مواجهة قضايا التحر  للمزيد من التفصيل حول -  3
 -André Urban,Les Etats-Unis face au tiers monde a  L O N U,de 1953 a 1960,aux origines d un affrontement, 
Editions L'harmattan, septembre 2005 ,504p. 

   



العامة هليئة األمم املتحدة،اليت انعقدت يف السنة اليت  ةللجمعي الدورة السادسة عشرةو اعتربت     
تصون االمتحان احلقيقي للموقف األمريكي جتاه املسألة سبقت استقالل اجلزائر،لذلك اعتربها املخ

،ضمن إطار مشروع  1961ديسمرب  14اجلزائرية،عرضت املسألة اجلزائرية أمام اللجنة السياسية يف 
عرب عن املوقف األمريكي هذه املرة مندوا ،1تقدمت به أربعة وثالثون دولة من الكتلة االفرو اسيوية

لف لودج،فأثناء تدخله أمام اللجنة السياسية بدأ حديثه باإلشادة الذي خ شارل يوصتاجلديد 
  .ومدح سياسة اجلنرال ديغول يف اجلزائر

وذكر بان حتقيق السلم يف اجلزائر أصبح على األبواب،منتقدا صياغة مشروع القرار رافضا إدراج     
دى معارضته لصياغة اسم احلكومة املؤقتة بشكل مباشر متحججا بعدم اعرتاف بعض الدول ا،وأب

نص البيان بطريقة حتدد مطالب اجلزائريني من اهليئة األممية مسبقا،هلذا فانه قرر االمتناع عن 
التصويت،وعليه فان موقف املندوب األمريكي سبب رد فعل عنيف من طرف الوفود االفرو 

رقيبة،الذي انتقد اسيوية،وظهر ذلك جليا يف تدخل اجلمهورية التونسية عن طريق رئيسها احلبيب بو 
بشدة،املوقف األمريكي حيث ذكر بأنه حدثت حاالت مشاة حلالة اجلزائر،ومل يعرتض فيها على 

  .ذلك أمساء أنظمة مل حترز أي اعرتاف دويل ا
صوت دون  61يف األخري مت اعتماد مشروع القرار من طرف اللجنة السياسية حلصوله على    

،للتصويت عليه وكانت 1961ديسمرب  20روع للجمعية العامة يف عضو،قدم املش 34معارض وامتناع 
عضوا،واكتفى املندوب  38صوتا دون معارض وامتناع  62نتائج التصويت لصاحل القرار حيث احرز 

األمريكي باالمتناع عن التصويت،يف املقابل فان االحتاد السوفييت صوت باإلجياب على 
املسألة اجلزائرية  نغلق امللف اجلزائري ائيا، على اعتبار أالقرار،وباختتام الدورة السادسة عشر أ

حققت ونالت تأيدا معنويا واسعا،ميثل رغبة عاملية جيب على فرنسا احرتامها،لكن الواليات املتحدة 
األمريكية كانت اخلاسر األكرب،لعدم تكيفها مع الواقع اجلديد مثلما رمسته وفود األمم املتحدة حول 

  .ريةالقضية اجلزائ
  
  

                                                 
: أهم قرارات املشروع هي -1  
.ة الرتاب اجلزائرياالعرتاف بوحد -  
.ضرورة مواصلة املفاوضات لتحقيق سالم عادل -   



وجتسد هذا ا عدائيا جتاه الثورة اجلزائرية،موقفقد وقفت  األمريكية وعليه ميكن مالحظة أن اإلدارة    
يف إطار منظمة  صوصاخ،اسرتاتيجًيا وحليفااليت تعترب بالنسبة هلا شريًكا  يف دعمها الالمشروط لفرنسا

ل ستغاستطاعت فرنسا بدورها أن ت،و 1يةكما تعد قوة بارزة يف الكتلة الرأمسالية الغرب احللف األطلسي
وبفضل 2بفضل نشاطها الدعائي يف ومواجهة الثورة اجلزائرية األمريكية يف جتنيد حليفتها هذا العامل

نع مل دةيف هيئة األمم املتح ،وكان لإلدارة األمريكية دورا هامااليت تربطها بفرنسا املصاحل املشرتكة
تسجل  القضية اجلزائرية  بعدها أصبحتمثمال اجلمعية العامة،يف جدول أع تسجيل القضية اجلزائرية

إىل العمل على منع  ة اإلدارة األمريكية داخل اهليئة األمميةتغريت مهم وهنا عادي ومتكرر لبشك
      3.إصدار الئحة خبصوص القضية اجلزائرية

 السيناتورمثل  يةوبعض الشخصيات األمريك،ياألمريككسب الرأي العام سعت قيادة الثورة إىل     
وسعيا منها إلحداث حتول يف إلجياد تسوية للمسألة اجلزائرية،الذي أبدى مساندته دي،ين كنجو 

بالضغط على احلكومة ملا ال إقناع اإلدارة األمريكية،و  هلا اءعد لاملوقف األمريكي حىت يصبح أق
الساعية إىل عزل فرنسا عن حلفائها املؤقتة  احلكومة إسرتاتيجيةضمن ،لتسوية املسألة اجلزائرية الفرنسية
تتعاطف مع القضية والطالبية اليت بدأت لى كسب تأييد النقابات العمالية والعمل ع،الطبيعيني
ية، كما عملت احلكومة خاصة بني الفئات املثقفة والعمالتأثري على الرأي العام األمريكي،ل اجلزائرية
ة، لصاحل تغيري املوقف بطها ببعض الدول العربيعلى توظيف العالقات احلسنة اليت تر اجلزائرية،
  .4نعن طريق حث احلكومات العربية على التدخل لدى السفراء األمريكااألمريكي،

سامهت تلك اللقاءات اليت كانت تتم يف تونس والرباط بني ممثلي الثورة والقناصل األمريكان أو     
ت بطريقة بطيئة يف تليني املوقف األمريكي تلك اليت كانت تتم مع مسئول مكتب نيويورك،كلها سامه

السيد مقابلة   اللقاءات نسجل الذي أصبح يؤمن حبق الشعب اجلزائري يف حتقيق مصريه،ومن تلك

                                                 
.لقد أشرنا إىل هذا املوضوع يف العناصر السابقة، من البحث- 1   
هه ضد نسجل يف هذا اإلطار على سبيل املثال أن السفارة الفرنسية يف نيويورك قد لعبت دورًا دعائيا كبري يف كسب الرأي العام األمريكي وتوجي -2

ارجني يف الثورة اجلزائرية،حيث عكفت على توزيع منشورات إعالمية متجد اإلصالحات الفرنسية اجلارية يف اجلزائر وتصف ااهدين باملتمردين واخل
.    139القانون،حول املوضوع راجع مجال فرحات،املرجع السابق، ص   

  ):37( تحدة من املسألة اجلزائرية راجع امللحق رقمألخذ معلومات مفصلة عن املوقف األمريكي داخل هيئة األمم امل -3

- Alegria, U.S.Concern About The Nationaliste Rébellion And Its impact on Nato And Relations With 
France ;U.S.policy Toward The FLN And The Provisional Algérien Government ;And U.S. Participation in 
U.N.Discussion of Alegria,F.R.U.S,1958-1960,Volume XIII.                                                             
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1960جون كيندي يف شهر أوت  ناتوريبالس لير شند عبد القادر
ساهم يف بدء تغيري املوقف يل،1

لقبول بفكرة منح الشعب اجلزائري حق تقرير من العداء إىل األمريكي جتاه املسألة اجلزائرية،ا
بان الواليات  walmsleyالقادر شندريل يف تنبيه السفري األمريكي بتونس  دومل يتأخر عب،2مصريه

املتحدة األمريكية كثريا ما أمهلت التأثري الذي تركه ابتعادها عن إبداء موقف واضح من السياسة 
حلقت بالشعب اجلزائري،ويف نفس الوقت نبه إىل االختالف  الفرنسية يف اجلزائر،وما سببته من أضرار

  .3الواضح بني املوقف األمريكي والسوفييت،وحسبه أن هذا األخري مل يتأخر يف دعم القضية اجلزائرية
 بالواليات املتحدة األمريكيةالثورة اجلزائرية،دبلوماسية لوالنشاط املكثف  ةف الدوليو إّن تغيري الظر     

ألمريكي جتاه أدى بالتدريج إىل تغيري املوقف ا،األمم املتحدة ويف احملافل الدولية األخرىوداخل هيئة 
بل وأصبحت ترى أا دد السياسة الفرنسية يف اجلزائر،ب منشغلةحيث أصبحت املسألة اجلزائرية،

  .الثورة اجلزائرية استمرتإذا ما مصاحلها ومصاحل الغرب كله،
وأبدى استعداده لدعم الثورة  لتبين قضية كفاح الشعوب السوفييتاد يف املقابل سارع االحتو     

فالعالقات العربية يف البالد العربية،نتشار ويدخل هذا ضمن املخطط السوفييت يف اال،اجلزائرية
منذ تدخل مهورية العربية املتحدة والعراق،قد شهدت تطورًا مضطرًدا،خصوًصا مع اجل،السوفيتية
بعد تأميم قناة السويس عام  على مصر ىل جانب مصر أثناء العدوان الثالثيإ السوفييتد د االحتا

1956
4
.   

  
  
  
  
  

قليلة يف واقع األمر بعد شهور ،جتاه الواليات املتحدة األمريكية اجلزائريةدبلوماسية الجهود بدأت      
تعريف دف ال،من اندالع الثورة،حيث توجه كل من حسني ايت امحد واحممد يزيد إىل نيويورك

                                                 
منها جون كيندي يف صياغة خطابه  هناك من يرى أن ااهد عبد القادر شندريل ساهم يف تقدمي معلومات مهمة عن املسألة اجلزائرية استنفاد- 1 

: حول املوقف األمريكي من املسألة اجلزائرية، حول هذا املوضوع راجع ،رسغنو أمام الك 1957الشهر عام   
 - Maxime de person, op.cit, p216 

.110املرجع السابق، ص  ،....النشاط الدبلوماسيعمر بوضرية، -2  
- Samya el machat,les états unis et la guerre d Algérie…,op.cit, p214.                                                              -3  
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ة باالنتشار يف لدبلوماسية الثور  متر ا الثورة مل تسمح كانت  أن الظروف اليت ،غريبالقضية اجلزائرية
،استقبل كل من السيد 1956نوفمرب  29وبتاريخ،خصوصا بعد اختطاف قادة الثورةالواليات املتحدة،

انب األمريكي كل من فرحات عباس وكيوان من طرف اخلارجية األمريكية وجرى اللقاء حبضور عن اجل
وأثناء اللقاء ذكر فرحات عباس بشروط جبهة التحرير  Bovey AFو .Looram weالسيد 

عن عفو  نالوطين،لقبول فكرة وقف إطالق النار واملتمثلة يف االعرتاف باالستقالل التام، واإلعال
  .1سياسي واالعرتاف حبكومة مؤقتة جزائرية قبل التفاوض مع فرنسا

يد مسؤولية مكتب نيويورك،إىل ز حممد يأقلد ن حضور الثورة يف أمريكا بدأ عمليا عندما تفا هوعلي   
وتعيني السيد حممد يزيد  احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائريةتأسيس وبعد ،1958غاية شهر ديسمرب 

تسيري يف  وزيرًا لإلعالم خلفه السيد عبد القادر شندريل بصفة مؤقتة ويساعده السيد رؤوف بوجقجي
  .2مكتب نيويورك

أمريكا الالتينية،  ندا ،كالواليات املتحدة األمريكية،: املناطق التالية ل نشاط مكتب نيويوركمش    
ومن ، للثورة وشرح الوضع احلقيقي يف اجلزائر لرأي العام األمريكي مهامه يف القيام بالدعاية وتتمثل

وتتضمن نشاطات ممثل اجلزائر يف نيويورك املتحدة، ممجهة ثانية العمل اإلعالمي ومتثيل اجلزائر يف األ
داوالت ماملسامهة الفعالة يف ،و بالبعثات الدائمة باألمم املتحدةاملتعددة واملستمرة  هتصاالتاإضافة إىل 

  .3وأسيوية باألمم املتحدة واإلفريقيةوأعمال اللجان العربية 
  
  
  
  
جنح يف  بل،اهلامة فحسب االجتماعاتيف هذه  مل يكتفي ممثل اجلزائر بعرض وجهة نظر الثورة    

األمم  الدوائر يف ملختلف ة املوجهةاملشاركة يف جلان الصياغة املكلفة بتحضري الوثائق الرمسي
  : وقد ركز ممثل اجلبهة على االجتماعات اخلاصة باللجان على القضايا التاليةاملتحدة،

                                                 
- Samya el machat,les états unis et la guerre d Algérie…,op.cit,p179.  -                                                    1  

. 179، ص املرجع السابق  ،....النشاط الدبلوماسية،بعمر بوضر  -2   
):38(رقم  يف امللحق05/01/1960 يوم للحكومة املؤقتة مؤرخ وزارة اخلارجية رأنظر تقري -3  



من طرف  ،لقضية اجلزائريةجبولة دعائية لفائدة ا القيام اإلفريقيةالتحضري يف إطار اموعة   - 1
بقا ملا نصت عليه قرارات مؤمتر طكل من أوربا وأمريكا الالتينية،  إىل،اإلفريقيةالبعثات الرمسية 

  . 1958ريل فأكرا يف أ
، اإلفريقية، يف إطار اموعة 1959التحضري لعقد مؤمتر منروفيا يف شهر أوت   - 2  

بتاريخ ومكان وكذا جدول أعمال املؤمتر ويف نيويورك ،لقرارات اهلامة املتعلقةا اختاذوبنيويورك مت 
 .دائًما مت التحضري املادي للمؤمتر

ملؤمتر  التحضرييةيف هذه األعمال شندريل دورًا بارزًا،عبد القادر وقد لعب السيد  - 
 . 1959واليت استمرت من مارس إىل شهر جويلية منروفيا،

واليت قدمتها واحد وعشرون دولة من الكتلة األفرو ثيقة حول اجلزائر،ناقشة وحتضري و م - 
 . ، إىل جملس األمن الدويل للفت أنظاره إىل األوضاع يف اجلزائر1959جويلية  10آسيوية، يوم 

الفرنسية يف الصحراء  مناقشة اجلمعية العامة لألمم املتحدة ملسألة التجارب النووية حتضري  -
 .إطار الكتلة األفرو آسيوية وهذا يفاجلزائرية،

ل اجلمعية العامة لألمم املتحدة،يف حترير طلب تسجيل القضية اجلزائرية يف جدول أشغا -
وهو ما حقق األفرو أسيوية لتقدمي هذا الطلب،والتدخل لدى دول الكتلة دورا الرابعة عشرة،

ى الطلب من أصل وافقت مخسة وعشرون بعثة دبلوماسية عل حيث ،كبري  ياسدبلوماجناًحا 
وعلى هامش هذه النشاطات املتعلقة أساًسا بأشغال هيئة األمم املتحدة حقق رون،تسعة وعش

   1مكتب نيويورك إجنازات دبلوماسية ولعل أمهها
، وقدم 1959مبناسبة حلوله بنيويورك يف شهر جوان ،اينغتقدمي ملف اجلزائر لوزير اخلارجية ال - 

وهو ما ساهم يف احلصول على اعرتاف هذا ،باحلكومة املؤقتة اجلزائريةة لفائدة اعرتاف غانا عمراف
 . 1959جويلية  10البلد الشقيق يوم 

وهو ما مت ،األمريكيةالعرب بواشنطن، للقيام مببادرة لدى وزارة اخلارجية  سفراءاالتصال بال - 
لعربية جتاه ويتمثل اهلدف من هذه اخلطوة من إظهار تضامن الدول ا،1959أوت  15فعال يف 
أن تأخذ مبعطياا  يف صياغة برسالة للواليات املتحدة األمريكية  توجيه وبالتايل،ةاجلزائريالقضية 

 . موقفها جتاهها
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ة األمريكية،من طرف هيئات احلصول على منح خمتلفة للطلبة اجلزائريني بالواليات املتحد - 
 1م للطلبة املسلمني اجلزائرينياإلحتاد العا ووهذا بالتعاون بني مكتب نيويورك خاصة،

ط يربأن الحتاد العام للعمال اجلزائريني،شندريل وبالتعاون مع ا د عبد القادراستطاع السي - 
ورئيسها ،ة وهي الفيدرالية النقابية األمريكيةاألمريكيصالت متينة مع أكرب و أقوى النقابات 

األمني  اغتيالضد ،1959وت أ 15 وهو ما مكن من تنظيم محلة احتجاجات يوم يينجورج م
واليت القت دعًما كبريًا من النقابة األمريكية إضافة إىل ربط إلحتاد العام للعمال اجلزائريني،العام ل

عالقات جيدة مع مكتب املنظمة اجلهوية للنقابات احلرة ألمريكا الالتينية، والذي قام برتمجة 
ات ايدير إىل اللغة سد عيحول موضوع اغتيال الشهي،مذكرة أعدها مكتب نيويورك

   2ومت توزيعها يف تسعة عشر دولة أمريكا الالتينيةاالسبانية،
، طرح 1959جوان  5و إىل ماي 30ومبناسبة احتضان نيويورك للمؤمتر العاملي للبرتول من  - 

وبالتايل تصدي برتول الصحراء اجلزائرية،بممثل اجلزائر وجهة نظر قيادة الثورة حول ما يعرف 
بأن البرتول  همبإقناع مسعى الفرنسيون لكسب دعم أوربا و استمراره حيثالفرنسية،اية للدع

كلها غربية  وهو ما يربز تأييد أوربا الموع أوربا، لفرنسا ولكن هام ليس فقط بالنسبة اجلزائري
 . للموقف الفرنسي الذي يعترب الصحراء فرنسية

بتاريخ  األمريكية،الذي جرت فعالياته قة األفريقيةوشارك ممثل اجلزائر بنيويورك يف يوم الصدا - 
ألول مرة بالواليات املتحدة األمريكية  نيويورك،حيث رفع العلم اجلزائري مبدينة1959أفريل  15

   . املستقلة اإلفريقيةالدول  رايات إىل جانب
 اصمةها العالذي احتضنت،ايف املخصص للثقافة اإلفريقيةض الثقر مشاركة اجلزائر يف املع -

، دف إظهار اخلصوصيات الثقافية املتميزة لألمة 1959أوت  12إىل  6نيويورك من 
املختلفة جذريًا عن الشخصية  و اليت تعد جانًبا من جوانب الشخصية اجلزائرية،اجلزائرية
 3الفرنسية

ر السيناتو مثل اللقاء مع يات السياسية األمريكية البارزة،االتصاالت العديدة مع الشخص - 
 .،وعقد لقاءات مع أعوان اخلارجية األمريكيةجون كيندي
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لنشاط اإلعالمي، با أيضا مكتب نيويورك اهتملدعائية،ا و إضافة إىل هذه األنشطة السياسية       
ومراسلي الصحافة  األمريكية كربيات اجلرائدصحفية مع  اللقاءات ال العديد من حيث نظم

إذ يف الواليات املتحدة أو يف كندا،سواء  واإلذاعيةلتليفزيونية والتصرحيات املوجهة للقنوات ا،الدولية
،وأعد كراستني االجنليزيةأصدر ذات املكتب عدة بيانات ومذكرات ومطبوعات باللغة 

والكراس الثاين كان عبارة عن كتاب أبيض عن  - القضية اجلزائرية  -أحدهم محل عنوان باإلجنليزية،
ممثل اجلزائر يف  فوأشر  اجلزائريف  املتعلقة حبقوق اإلنسان جنيف التفاقياتاالنتهاكات الفرنسية 

ل حو     األمريكي تنوير الرأي العام إىل  دفيم حماضرات باجلامعات األمريكية،نيويورك على تنظ
الدعائي بدول أمريكا و القيام بالنشاط اإلعالمي ،هذا باإلضافة إىل 1خمتلف مظاهر القضية اجلزائرية

يودي ر  مبدينة ربط اتصاالت متواصلة مع مراسل متطوع امسه فاتيح أغا بوعياد املقيم حيثالالتينية،
يشرف عليها السيد عمر بوميفريا املقيم  كان  من أجل اجلزائر اليت الشيليةوباللجنة الربازيلية،  جانريو

  .تراسل باستمرار السيد بوعياد كانت  كما أن وزارة اخلارجية بدورهاانتياغو،س بالعاصمة
وبفضل هذه العالقات متكن القائمون على املكتب من تنظيم جولة دعائية لصاحل القضية اجلزائرية    

كان ،1959اليت بدأت يف بداية سبتمرب إىل أمريكا اجلنوبية هذه اجلولة األب بيرنغر  القسيس قادها
 تخباراتاالسمصاحل  طرف وأدت إىل رد فعل عنيف مندى كبري يف هذا اجلزء من العامل،هلا ص
خصوًصا أثناء مروره بالعاصمة ،الفرنسي األب برينغر لقسيساليت حاولت إحلاق الضرر با،الفرنسية

 2.البريوفية مليا
  

نضج على برهنت داللة سياسية املؤقتة للجمهورية اجلزائرية يف املنفى،محل كومة احلن تأسيس إ    
تضمن بيان اإلعالن عن تشكيل احلكومة شعب،أمام ال التحمل مسؤولياواستعدادها  القيادة الثورية

حماها االحتالل الفرنسي منذ اليت " إعادة بعث الدولة الوطنية " فكرة يف   متثلتاملؤقتة إشارة مهمة 
1830عام

من  1958 سبتمرب 19يف القاهرة بتاريخ اإلعالن عن ميالد احلكومة املؤقتة  نبأ كان،وعليه  3
مرحلة النضج السياسي  ،وشكل التطور السياسي للثورة التحريريةيف حامساالناحية النظرية منعطفا 
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 30العددالذي نشرته جريدة ااهد يف )  1958سبتمرب 26تصريح بتاريخ (إن حتليل فرحات عباس للمغزى السياسي لإلعالن عن احلكومة املؤقتة  - 1 

أعلنوا أن اهلدف كان يتمثل يف إقامة الدولة  يسمح بالقول بأن قادة الثورة استدركوا اهلفوة اليت وقع فيها حمررو بيان أول نوفمرب الذين) 1958- 10- 10(
.الوطنية بدل اإلشارة إىل فكرة إعادة بناء الدولة اليت تضفي عليها أصالة تارخيية عريقة   



الدعم  دو تفتقاإلمكانيات يف شكل حرب عصابات تفتقد إىل  انطلقتاليت ،للثورة التحريرية
حركة  1958خريف منذ لكنها أصبحت اندالعها،يف السنوات األوىل من  اللوجستيكي اخلارجي

من  تحتول ةعسكريقوة و متتلك الكفاءة العلمية والسياسية،من السياسيني ذو قودها خنبة يسياسية 
يف ظرف قياسي قدراا  طورتشبه نظامية   عسكرية جمموعات من ااهدين املتطوعني إىل وحدات

اخلارج،مل األداء الدبلوماسي يف  عملية توسيع النشاط السياسي وحتسنيإن يتعدى سنتني فقط، مل
إضايف للثورة شكل دعم يف الداخل،لكنه  حابا من املعركة املسلحة انس،بالنسبة لقادة الثورة  يكن

  .1 ةوتنويع أساليب مواجهة السياسة االستعمارية والضغط عليها أكثر يف احملافل الدولي
لى رأسها ،عإىل حتقيق مجلة من املكاسبيهدف شكيل احلكومة املؤقتة  كان وبالتايل فان ت    
من طرف تونس واملغرب ومصر على   -الوصاية اخلارجية وضع حد لكل حماوالت فرضي لالسع
اإلعتدالية  وقطع الطريق على املناورات  اليت كانت ترمي إىل جر الثورة حنو احللول ،-التحرريةالثورة 

لصاحل فكرة القبول الثورة والعدول عن تشكيل حكومة مؤقتة، ةقياد اهلادفة إىل صرفو احملاوالت 
  2.الفرنسية اخلامسة باملفاوضات مع اجلمهورية

املساومة من طرف النظام امللكي يف املغرب الذي أثار مسألة  ويف هذا السياق ميكن إدراج تلك     
وقد تزامن ذلك مع صدور تصرحيات ،1958احلدود مع اجلزائر بصورة ملفتة يف ربيع وصيف عام 

كانت تتقاطع ضمنيا مع ما كانت اليت  "ألوروأفريقيا" رمسية مغربية مؤيدة بشكل كبري لفكرة التعاون 
الصحراء الكبرى وجعلها منطقة حرة للتعاون بين  ترمي إليه سياسة ديغول يف  دعوته إىل تدويل 

  .فرنسا ومستعمراتها اإلفريقية 
بعد ،فكما ارمتت تونس بورقيبة يف مشاريع استعمارية كانت تستهدف استغالل الصحراء اجلزائرية    

قامت كل من تونس واملغرب بتوجيه ديدات غري يغول للسلطة يف فرنسا،د أسابيع قليلة من صعود
وبلغ حرير الوطين يف القواعد احلدودية،مباشرة إىل قادة الثورة عن طريق التضييق على حركة جيش الت

 جيش التحرير أين حدثت صدامات مسلحة بني 1958التوتر ذروته يف اجلبهة الغربية يف أوت 

                                                 
اجة امللحة يتفق عدد من الباحثني اجلزائريني على أن فكرة تشكيل احلكومة املؤقتة كانت مقرونة منذ بداية الثورة بأفاق التفاوض مع فرنسا وباحل - 2 

تشكيل احلكومة املؤقتة نقلة نوعية يف " ,مجال قنان : إىل تطوير أدوات العمل الدبلوماسي جلبهة التحرير الوطين وحتسني أدائها حول املوضوع راجع 
. 25ص, 1996, املتحف الوطين للمجاهد   ،04العدد ,  جملة الذاكرة, " دبلوماسية جبهة التحرير الوطين  

وأصبحت حتث احلكومة  واستنكرا ،فاجئ اإلدارة األمريكية وأقلقها1958ة بتشكيل حكومة مؤقتة اليت تضمنتها قرارات مؤمتر طنجة إن التوصي -  3 
:  على عدم تشجيع أي حماولة يف هذا اجلانب حول هذا املوضوع راجع التونسية واملغربية  

       - Samya el machat,les états unis et la guerre d Algérie… ,op.cit,p209.  



كان خطوة عملية يف املسعى الرامي احلكومة املؤقتة  وميكن القول أيضا أن تشكيل ،1والقوات امللكية
اح سياسي يدعو إىل اليت كانت حتاول جتنب كل اقرت ،العروض واملشاريع الفرنسية املشبوهةإىل رفض 
كان أيضا مرحلة انتقالية حاولت من خالهلا قيادة الثورة اليت أكسبها العمل املسلح االستقالل،و 

ة متثيلية يف أوساط  اجلماهري ولدى الرأي العام الدويل  أن جتد هلا مكانة سياسية رمسية يف شرعي
  .2الدولية الساحة
مواقف متعددة  الختاذكان فرصة ،الدبلوماسي حكومة املؤقتة على الصعيدكثف للامل النشاطإّن       

املوقف الذي أختذه يف هذا اإلطار نذكر بلوماسية لصاحل احلكومة املؤقتة،من قبل ممثلي دول وهيئات د
ىل دأ يحصر ت، أكد من جديد يف ؤقتةومة املكباحلبالده فبعد اعرتاف ،السوفييتروتشوف رئيس احتاد خ

يمكن اعتبار  (..:بنيويورك قائًال  الدولية مراسلي الصحافة،أمام 1960به يوم الثامن أكتوبر 
ملًيا بهذه الحكومة، وأحب أن عاعترافًا  ،اجتماعاتنا ومحادثاتنا مع ممثلي الحكومة المؤقتة

عمليا بهذه الحكومة،بل اعترف بها العالم أجمع إبتداءا  اعترفنادنا الذين حأضيف أننا لسنا و 
،منذ الوهلة  3...)الذي قيل التفاوض مع الحكومة المؤقتة من رئيس الجمهورية الفرنسية ديغول

يس الرئ اإلدارة األمريكية من خالل مراسلةاف من احلصول على اعرت احلكومة املؤقتة، حاولتاألوىل 
مل  احلها لكن الرئيس ايزااورباالعرتاف الدبلوماسي لص تناشده،1958سبتمرب  23ايزااور يف 

  .4الدبلوماسي رفالرد عليها ولو بااملة مثلما يقتضيه الععناء  وال حىت  يكرتث باملراسلة
ويف هذا الصدد صرح ،تكن مستعدة للرتحيب باحلكومة املؤقتة مل األمريكية اإلدارةاحلقيقة أن    

بأن هذا األخير ال يعدو أن يكون لقاء أحزاب وليس :(.....حول مؤمتر طنجة،داالس. ف.جون
المؤتمر،وفي رده عن  هذالنتائج  اعتبارلقاء حكومات،وبأن الحكومة األمريكية ال تلقي أي 

                                                 
أجل  تشري بعض الكتابات إىل أن إقدام قادة الثورة على تشكيل احلكومة املؤقتة كان دف جتنب كل أشكال املساومة والضغط عليها من - 1 

وأنظر ،45ص ،باريس،1988 وعدد ماي،جملة احلوار,عبد احلميد مهري: حول املوضوع راجعوالقبول بتسويات ازامية أو باالحتواء والوصاية الرضوخ 
: أيضا   

- Nicole Grimaud, la politique extérieure de l’Algérie, édition Rahma , Alger ,1994 p 176. 
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:وانظر 193 مجال فرحات،املرجع السابق،ص - 2   

-Samya el machat,les états unis et la guerre d Algérie…,op.cit,p212. 



تمانع من تكوين حكومة جزائرية،في المنفى أجاب  سؤال عما إذا كانت الحكومة األمريكية ال
  .1) ..داالس بأنه ال يضفي أي مصداقية على مثل هذه التكهنات

بان حكومة بالده ترفض االعرتاف باحلكومة  أكد له داالس كوف دومورفيلوأثناء حمادثاته مع      
ساسي كان يتمثل يف كيفية إجناح املؤقتة وسبب يف ذلك  قانوين،بالنسبة لإلدارة األمريكية انشغاهلا األ

مشروع االستفتاء الذي أعلن عنه ديغول وتعتربه الوسيلة الوحيدة للوصول إىل حل تفاوضي وعادل 
وأتساع صف ل الكفة لصاحل الثورة اجلزائرية،مي ةاألمريكيعندما الحظت اإلدارة ،و 2 للمسألة اجلزائرية

بدأت تتفاعل مع القضية هيئة األمم املتحدة، وداخل على املستوى العاملي لالستعماراملعادين 
  .اجلزائرية كقضية استعمارية

 يكن يعين شيًئا حسب مل من املسألة اجلزائرية فإّن املوقف األمريكي أما بالنسبة للحكومة املؤقتة    
تونس يف منتصف شهر  إذاعةففي مقابلة صحفية،مع  محمد لمين دباغينتصريح وزير اخلارجية 

بالنسبة لنا فإنه ليس هناك ما يقنعنا بوجود تغيير في ...  :(صرح قائال حيث1958ديسمرب 
لفرنسا،باألسلحة والدوالرات التي  إمدادهاالسياسة األمريكية تجاه الجزائر،حتى نشهد توقف 

  ....)الجزائر احتالل إلعادةتجعلها تواصل الحرب 
  
قد  القضية اجلزائرية بانحيمل اعرتافا ضمنيا ،املوقف األمريكي يفأعترب التغيري الذي حدث  هنأ غري   

مواصلة لسياسة احلل  ن،إ3حىت وأن مل يأت ذلك من جهد أمريكي،نتصارات جديدةا حققت
جعل قيادة الثورة تقتنع بضرورة التوجه لكسب  بعد جميء ديغولالعسكري يف معاجلة القضية اجلزائرية،

 6يوم زير اإلعالم يف احلكومة املؤقتة،يزيد و  ففي هذا الصدد صرح حممداملعسكر االشرتاكي،دعم 
بأّن وفًدا من قيادة الثورة توجه إىل الصني وكله استعداد لقبول أية مساعدة عسكرية  1959فيفري 

  .4مصدرها عن بعض النظر
دفع بالثورة إىل ة واملوقف األمريكي املساند هلا،ميكن القول أّن السياسة الفرنسية االستعماري      
ويف هذا نسجل التقارب الصيين ،ه صوب املعسكر االشرتاكي للبحث عن الدعم والتأييدالتوج

الغريب يف و وة بني احلكومة املؤقتة واإلدارة األمريكية يف توسيع اهلالذي كان تأثريه واضًحا، اجلزائري
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ملطالب  جابةاستج عنه نتعلى الوضع يف اجلزائر إّال أنه مل يف األمريكية،األمر أنه بالرغم من املخاو 
مث أّن اإلدارة األمريكية مل دعم العسكري والدبلوماسي لفرنسا،ال إيقافاحلكومة املؤقتة حول ضرورة 

وهو األمر الذي فتح الباب واسًعا ،ولو من باب ااملة قادة الثورة اجلزائرية استقطابحتاول 
  .1 للمعسكر االشرتاكي لكي يهتم مبوضوع دعم الثورة اجلزائرية

لرغم من حماوالت ممثلي الثورة التقرب من اإلدارة األمريكية وطلب منه املساعدة،ويف هذا اإلطار با   
على األسلحة األمريكية،ودخلت يف اتصاالت  احلصول1959حاولت جبهة التحرير الوطين مع بداية 

 williamأمحمد يزيد مع ويليام بورترمع اخلارجية األمريكية حول هذا املوضوع،ونسجل هنا لقاء 

porter  كان فاشال،بورتر   ءاللقا 1959من قسم إفريقيا يف اخلارجية األمريكية بتاريخ الثاين جانفي
  .2أكد حملمد يزيد على ضرورة عدم التأكيد على هذا املوضوع

  
  

بعد هذا الرفض أصبح لقادة الثورة احلجة يف البحث عن مصادر أخرى لسالح وكانت الوجهة        
يوعية،وأيضا حجة يف انتقاد احلكومة األمريكية اليت استمرت يف تقدمي الدعم حنو الكتلة الش

هنري  العسكري لفرنسا واستعماله ضد اجلزائريني وهذا ما جعل املندوب األمريكي يف األمم املتحدة 
،حاول أن يوضح بان األسلحة 1959مايو13بتاريخ  شندرلييف مقابلة له مع  كابوت لودج

ح لفرنسا فهي متنح من اجل الدفاع عن العامل احلر،وليس الستعماهلا يف مواجهة األمريكية اليت متن
  .3احملاربني اجلزائريني

إن ميول جبهة التحرير الوطين باجتاه الكتلة الشيوعية للحصول على السالح و تقدمي الدعم    
أن  رأى ايلوند.دالدبلوماسي للحكومة املؤقتة،أصبح يقلق اإلدارة األمريكية ففي تصريح لسفري 

اجلزائريني بسياستهم هذه فإم حياولون تربير ميوهلم إىل الكتلة الشرقية،وهذا من اجل الضغط على 
اإلدارة األمريكية لتدخل يف املسألة اجلزائرية،بالنسبة لدايلون أن جبهة التحرير الوطين أصبحت تعمل 

 .4من اجل هدم صورة الواليات املتحدة على املستوى الدويل
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أوىل   لدى  قادة الثورة خصوًصا عندما قامت  فرنسا بإجراء التوجه حنو املعسكر االشرتاكيتعزز     
هذه التجربة النووية مبثابة استفزاز  تنكاو ،1959أوت  17جتارا النووية بقلب الصحراء اجلزائرية يف 

ففي ،املسألة اجلزائرية ما دفع قيادة الثورة إىل استغالل هذا احلدث لتدويل ووه،شاعر اجلزائرينيمل
بأن  :(....قائال دو لوزان تالكا زيبتصريح لصحيفة  حممد يزيد أدىل  األسبوع املوايل لتجربة

، من أجل الحصول على االشتراكيالجزائريين يوجهون أنظارهم إلى المعسكر 
التي تحتفل بعيدها ثورتها إّن الشعب يلتفت إلى الصين، .....(:وأضاف قائالالمساعدة،

ويضيف  ...)العاشر، ربما يأتي يوًما لن يبقى هنا أولئك الذين ينادون بحل على الطريقة الغريبة
قد وعدنا بها روا،بأن هناك مساعدات شرقية ضخمة،بنا إذا أخمبأن هناك من سخروا ... (:قائالً 

  .1...)من طرف جمهورية الصين الشعبية
  
  

مريكية يف األمم املتحدة يف الربقية اليت وجهتها إىل نفس املالحظة اليت أوردا البعثة األ وهي     
إّن صداقة الدول ،2اخلارجية األمريكية وأشارت إىل تلك التصرحيات اليت أدىل ا حممد يزيد يف تونس

لوجود عامل مشرتك ملناهضة ،وية وتطورت بشكل تلقائيفبطريقة ع،جاءت االشرتاكية للثورة اجلزائرية
لدى احلكومة املؤقتة قناعة بأن أصبح  يف احملصلةالثورة واملعسكر الشرقي، بني ةواالمربيالياالستعمار 

الواليات املتحدة  كان مؤيدا للمسألة اجلزائرية وباملقابل فإا تأكدت بان  موقف الدول االشرتاكية
 على العكس من ذلك فإّن امدادت،و خل من أجل إا احلرب اجلزائريةتكن مستعدة للتد ملاألمريكية،
حل عسكري ينهي الثورة البحث عن يف  هاكاشفة عن تصميم،تو لفرنسا ظلت مستمرةأسلحة النا
  . 3الكورية وصلت إليه احلرب ما بعيدف املقصود كان يشبه إىل حد لعل اهلد،و بقوة السالح اجلزائرية
يف تطورها  ملاألقد فقدت املؤقتة جتاه اإلدارة األمريكية،وعليه فإّن السياسة اخلارجية للحكومة     
 راملعسكتوثيق عالقاا مع  ر الذي دفع باحلكومة املؤقتة علىاألم،1959ابيا حنو اجلزائر بعد سنة إجي

هذا ما الحظه السفري ،1958 عام  نيةلصيللجمهورية اة  الوفد اجلزائري ر خاصة بعد زيااالشرتاكي،
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الشمال  نميد مهري وزير الشؤو بعد اللقاء الذي مجعه بعبد احل J.Rootرووت .جاألمريكي بالرباط 
10/05/1959اإلفريقية يف احلكومة املؤقتة بتاريخ 

1.    
أوصى بضرورة تفعيل التقارب ،عقب زيارة الوفد اجلزائري إىل الصني الشعبية صدر تقريرًا   
بالثورة اجلزائرية،وأوصى التقرير أيضا باستعمال الدعم الصيين  االشرتاكياملعسكر  مع روآسيويفاآل

،ما ميكن مالحظته إىل غاية هذه املرحلة أن 2الغربية عروض صداقة أحسن من الدول النتزاعوالروسي 
احلكومة املؤقتة أرادت توظيف احلرب الباردة بني املعسكرين لتسوية املسألة اجلزائرية من خالل 

  .استغالل دعم احد الطرفني
  

على الدعم من املعسكر الشيوعي،فإا قد  ولإلشارة فان احلكومة املؤقتة قبل سعيها للحصول      
williamعرضت نفس الطلب على اإلدارة األمريكية عن طريق سفريها يف تونس ويليام بورتر   porter 

أّن احلكومة ونفس الوقت جند ،3-السالف الذكر-02/01/1959بتاريخ  عند استقباله حملمد يزيد
حيث هو احلليف الطبيعي  اإلسالمي،من ه العريباباالجتما فتأت تذكر دول العامل بتمسكها  املؤقتة

  . 4اجلزائرية الوحيد للقضية
املنعقد متت اإلشارة إليه،-قيادة الثورة مشاركتها يف مؤمتر تونس موع شعوب أفريقيا استغلت      

 حيث ركز املؤمترمريكية جتاه املسألة اجلزائرية،السياسة األ يدينلصياغة بيان ،- 1960تونس عام ب
ر على التأكيد بوجود تأثري سليب املؤمت رويف هذا اإلطار أصالسياسة األمريكية جتاه اجلزائر،نقده على 

وأكد املؤمتر على أن الدعم األمريكي لفرنسا تسبب يف نتائج ه أمريكي على املسألة اجلزائرية،مصدر 
  .اإلفريقيةوخيمة على الشعوب 

 تستعمل ضد الوطنيني اجلزائريني كانتاألسلحة األمريكية،مقتنعة بأّن  مث أن وفود املؤمتر كانت    
 دعمبال نددفإّن املؤمتر  ومن جهة أخرىفرنسا مبواصلة احلرب يف اجلزائر،وأن املعونة األمريكية مسحت ل
 ة لتسويةسلميالو  ةعادلال وللاحلمما شجعها على رفض  يف األمم املتحدة،الدبلوماسي األمريكي لفرنسا
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املؤمتر الواليات املتحدة إىل ضرورة تغيري سياستها جتاه املسألة  ودعارية،اجلزائ املسألة
حىت ال يؤدي ذلك إىل تضرر عالقات ،دبشكل عام واملسألة اجلزائرية على وجه التحدي،االستعمارية

      . 1األمريكي والشعب إفريقياالصداقة بني شعوب 
عن نيته يف تغيري السياسة األمريكية جتاه  عند وصول جون كنيدي إىل الرئاسة األمريكية،أعلن    

اجلزائر،وخالل رئاسة كنيدي ميكن التأكيد بان الروس واألمريكان دخلوا يف تنافس لصاحل احلكومة 
املؤقتة اجلزائرية،وبالرغم من هذا التغيري فان اإلدارة األمريكية واصلت عدم اعرتافها باحلكومة 

لقاءات بني املمثليات الدبلوماسية األمريكية،وأعضاء احلكومة املؤقتة،لكن هذا مل مينع من تواصل ال
نائب كاتب الدولة املكلف بالشؤون ،Mennen Williams مينان ويليامساملؤقتة وهنا نسجل لقاء 

وأعضاء احلكومة املؤقتة بتونس،وهذا ما أعاد قلق السلطات الفرنسية من هذه  اإلفريقية
وقلل من أمهيته وقال انه اليشكل اعرتاف  حول اللقاء دين راسكاللقاءات،ونتيجة لذلك صرح 

باحلكومة املؤقتة، وأضاف بان احلكومة الفرنسية كانت على علم بانشغال اإلدارة األمريكية للقيام 
بعمل جتاه احلكومة اجلزائرية،مبعىن أخر أن هذه اللقاءات كانت توفر معلومات دقيقة للجانب 

  . 2 الفرنسي ويتحرك على ضوئها
جعل احلكومة املؤقتة ،دي إىل سدة احلكمياستمرار الدعم األمريكي لفرنسا بعد وصول جون كن إن  

يف تغيري السياسة  كيندي اتورنالسيحتس خبيبة أمل كبرية وهي اليت كانت تعلق أمال كبرية على 
عة ى طبيدي وعليعن ذلك يف انتقاد صريح لشخص الرئيس كن توعرب ،األمريكية جتاه املسألة اجلزائرية
إّن الواليات  :(....ويف هذا كتبت ااهد تقول لرئاسة األمريكية هتعامله مع الثورة بعدو صول

المتحدة األمريكية والرئيس كيندي على الخصوص،الذي أعرب عن معارضته القوية لالستعمار 
هي  اآلن سارع إلى االنضمام إلى المعسكر االستعماري كما ،لكنه1957في الجزائر منذ سنة 

  . )3....عادة الزعماء األمريكان
مل يكن يف صاحلها رغم معارضته جتاه املسألة اجلزائرية، مما الشك فيه فإّن املوقف األمريكيو     

 اخلطاب السياسي األمريكي وان جاء حىتيف اجلزائر،و  للسياسة املطبقة من طرف احلكومة الفرنسية
أن وصل  ،فما4املنطقة جاء ليخدم املصلحة األمريكية يفإّال أنه يف األصل مداهنا للقضية اجلزائرية،
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أا ال تتغري رغم حىت تبني أّن السياسة العامة لواشنطن ،جون كيندي إىل كرسي الرئاسة األمريكية
يف اجلمعية العامة لألمم القضية اجلزائرية، حلطر ففي عهده كان الرفض األمريكي تغري األحزاب،

وفرنسا وحدها املخول ، عتبار املسألة اجلزائرية هي قضية فرنسية داخليةواستمرت واشنطن يف ا املتحدة
شهر نوفمرب  يف اعرتفت يكن خفيا على اإلدارة األمريكية، اليت مل،1 هلا إجياد حل سلمي هلا

متنامية كما أا أصبحت متثل وحدة وطنية،قوة وعدًدا   ازدادتقد ،بأّن جبهة التحرير الوطين،1959
   .يف الواليات املتحدة األمريكية صدى خاص،الفرنسية -اجلزائرية املفاوضات قالنطالوقد كان 

ئري بأّن واشنطن تؤيد حتقيق الشعب اجلزا "دين راسك" ه املناسبة صرح وزير اخلارجية األمريكيذو
ب اجلزائر خماطر صراع الشرق جنيلكنه أضاف بأن بالده تسعى لتحلريته وحقه يف تقرير مصريه،

اإلدارة فإّن ت املفاوضات اجلزائرية الفرنسية،ونالحظ أنه عندما تعثر ،2الباردة احلرب والغرب أي
ويف الشيوعي باملسألة اجلزائرية، املعسكر هتماماوأصبحت قلقة من تزايد ،ا األمرهلذ انزعجت ةاألمريكي

الحكومة  بأنّ  (....:قائال1961أفريل  2هذا الصدد صرح متحدث باسم وزير اخلارجية األمريكية يوم 
من التغلب على الصعوبات التي  الفرنسي والجزائري ينمازالت تأمل أن يتمكن الجانب األمريكية

في المفاوضات في الموعد المحدد لها وأن مجددا تعيق مفاوضات الصلح بينهما،والبدء 
  )...لطرفين مثمرة نتيجتهاتكون 
عبد احلفيظ بوصوف  اجلزائريني ينالوزير هذا التصريح لقاء السفري األمريكي يف تونس ب وأعقب     
دليًال على أن  واعتربته،االجتماعولقد نوهت احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية ذا ،حممد يزيداو 

وقال ة أي يف صاحل املسألة اجلزائرية،لصاحل احلكومة املؤقت نياعل إجراء اختذتاإلدارة األمريكية قد 
يعين أن الواليات املتحدة قد تقدمت خطوة واسعة حنو  االجتماعذا أحد املراقبني يف نيويورك أن ه

   .3اجلزائرية االعرتاف باحلكومة املؤقتة
تطور  بفإا أصبحت تتابع عن كثن اقرتاب حتقيق استقالل اجلزائر،عند إدراك احلكومة األمريكية أو 

يكية،سياسة التقارب مع قادة األمر  اإلدارة اعتمدت 1961فإنه ابتداء من شهر أكتوبر أوضاع اجلزائر،
قادة  مع ءبااللتقا يوالترو ولمسل كيندي لسفريه يف تونس  الرئيس جون حيث مسح،4املؤقتة احلكومة
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ليامز ييف تونس بني و  أخر حيث جرى لقاء،1961ابتداء من شهر مارس  شكل رمسيبالثورة اجلزائرية،
  .1و احممد يزيد حلبوسعد 

 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

رنسا يف إجياد تسوية سريعة للقضية اجلزائرية،بعد استنفاذها وجتريبها ملختلف املشاريع فشل ف رغم     
السياسية والعسكرية،هذا مل مينع اإلدارة األمريكية من مواصلة دعمها وتأييدها لفرنسا واستمر هذا 

 .الدعم خصوصا بعد رجوع اجلنرال ديغول إىل احلكم 
العرتاف باحلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية وتتهمها باالنتماء ويف املقابل جندها تصر على عدم ا    

هذا فإا مل تغلق باب االتصاالت مع ممثلي الثورة اجلزائرية  مللشيوعية وهذا لتربير دعمها لفرنسا،رغ
يف اخلارج والسماح هلم بزيارة الواليات املتحدة األمريكية وتأسيس مكتب جلبهة التحرير الوطين 

،ويوحي هذا السلوك املتناقض املميز للسياسة للخارجية األمريكية بشكل عام،أن اإلدارة بنيويورك
األمريكية كان هلا تصورها اخلاص يف طريقة معاجلة القضية اجلزائرية،وذلك من خالل متسكها باحلل 

مبدأ  ،وهو احلل الذي يتناقض مع)االستقالل الداخلي(الفيدرايل املرتبط مع فرنسا يف إطار مغاريب 
 . االستقالل التام للجزائر الذي كانت تطالب به جبهة التحرير الوطين يف خمتلف احملافل الدولية

ونتيجة هلذا السلوك جند أن قيادة الثورة اجلزائرية قد فقدت كل أمل يف احلصول على تأييد أمريكي 
فرو أسيوية و املعسكر لصاحل القضية اجلزائرية،مما جعلها حتسم خيارها يف التوجه صوب الكتلة اال

 .االشرتاكي للحصول على الدعم املادي واملعنوي لصاحل القضية اجلزائرية
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  :ــاتمـةخ



ميكن االسرتشاد بالتفسري الدقيق للعوامل العميقة  تتوجيا هلذا البحث وتقدمي خالصته العامة    
 بيير رونوفان عطاه األستاذ املرموق يف تاريخ العالقات الدوليةاملتحكمة يف العالقات الدولية،الذي أ

Pierre Renouvin، أمهية قصوى للعامل اجلغرايف يف جلب قوى بعينها حنو منطقة معينة  أوىلحينما
من العامل،ومثلما هو احلال مع موقع اجلزائر يف العالقات الفرنسية األمريكية،خالل النصف الثاين من 

أصبحت اجلزائر نقطة حتاور يف العالقات الفرنسية األمريكية،منذ نزول احللفاء ارض  القرن العشرين
  .1942اجلزائر خريف عام 

ومتيز هذا التحاور يف الكثري من احلاالت بالتوافق،الذي فرضته مقتضيات احلرب العاملية الثانية    
خرى حتول هذا التوافق إىل واحلرب الباردة ليتحول مع الوقت إىل مصاحل متبادلة،لكن يف أحيان أ

نقاط ظل واستفهامات كثرية،حول دواعي االهتمام املتزايد لألمريكان باجلزائر أو املناطق الفريدة من 
نوعها حسب تقارير خرباءهم،مما استنفر هواجس الفرنسيني على أا رغبة أمريكية أكيدة يف تقويض 

مل تكن العالقات الفرنسية األمريكية خبصوص االستعمار الفرنسي واحللول حمله يف اجلزائر،وعليه 
موضوع اجلزائر،دائما متوافقة بل عرفت يف الكثري من احملطات ردود فعل فرنسية عنيفة على السياسة 

  .األمريكية يف اجلزائر
،تنفيذ لعملية 1942برز االهتمام األمريكي باجلزائر منذ نزوهلم بالساحل اجلزائري خريف عام     

هذا من اإلدارة  ىعلى املنطقة وصد دول احملور عنها،استدع ةللسيطر )املشعل عملية(عسكرية
روبير ميرفي األمريكية إىل صياغة سياسة متكاملة حول منطقة املغرب العريب،كان حمركها القنصل 

املمثل اخلاص لرئيس روزفلت يف مشال إفريقيا،واقتضت الضرورة أن تتعامل اإلدارة األمريكية،ألول مرة 
لوطنيني اجلزائريني وحتاورهم حول مستقبل بالدهم السياسي،وتقدم لشعبهم املساعدات الغذائية مع ا

الربق مررت اإلدارة األمريكية وعودها  ةوبسرع ،!!! والوعود حنو غدا أفضل االستقالل القريب
ها حق الشعوب املستعمرة يف تقرير مصري  صخبصو  1941وشعاراا النابعة من روح امليثاق األطلسي 

أصبح الكل يعتقد ويكاد جيزم أن اجلزائر ستنال استقالهلا عندما تضع احلرب  بني اجلزائريني،حىت
  .أوزارها

  
يف ظل اهلالة الدعائية الضخمة وبريق الشعارات والتفوق األمريكي العسكري امليداين،كانت       

اتفاق دارالن   و1940ويقان اتفاق مرييف - جترى اتفاقات دقيقة ومصريية بني الفرنسيني واألمريكان
حتدد وتضبط طبيعة التواجد األمريكي باجلزائر،رغم تشنج العالقات الفرنسية - 1942كالرك 



األمريكية أثناء احلرب،بسبب اخلالفات الشخصية بني روزفلت وديغول،إال أن الفرنسيني فيشيني 
استعادت املستعمرات  وأحرار اتفقوا على حصر مهمة األمريكان يف اجلزائر،حول هدف واحد هو 

كاملة موحدة،ازدادت صرامة الفرنسيني جتاه الطموحات األمريكية يف اجلزائر،عندما انفرد ديغول 
  .برئاسة احلكومة املؤقتة للجمهورية الفرنسية،وانتصر على غرميه هنري جريو املدعوم من طرف روزفلت

رنسية،يف احلد من التأثري املتزايد استعمل ديغول كامل صالحياته باعتباره موحد الفصائل الف     
للدعاية األمريكية باجلزائر،عندما استعان بالشيوعيني ومنحهم املناصب العليا يف اجلزائر،بغرض 
توظيفهم ضد مطالب الوطنيني امللتفني حول البيان اجلزائري وحركة أحباب البيان واحلرية،هذا العمل 

حوالت العميقة اليت كان العامل يشهدها آنذاك قبل اية أنبا بقوة بديهة اجلنرال ديغول يف فهمه للت
احلرب،من صراع إيديولوجي خفي بدأ يلوح يف األفق بني االحتاد السوفييت والواليات املتحدة،واجلزائر 

  .كانت منذ الوهلة األوىل ميدانا خصبا هلذا الصراع
الكثري من املناسبات،وكان مؤمتر لذا مل يتواىن اجلنرال ديغول يف توجيه رسائله لألمريكان يف     

،املناسبة األوىل لقطع الطريق أمام دعاة الفيدرالية يف اجلزائر ويف باقي املستعمرات 1944برازافيل 
الفرنسية األخرى،إذ أعاد هيكلة وتوحيد اإلمرباطورية االستعمارية الفرنسية،مبا يتماشى واملصاحل 

باالتفاقات املوقعة معهم السالفة الذكر،حول ضرورة التدخل يف الفرنسية،وألزم اإلدارة األمريكية التقيد 
حال تعرض املستعمرات الفرنسية لثورات وانتفاضات داخلية،كانت توقعات الفرنسيني يف حملها،فما 

حىت سارع الفرنسيون إىل تسخري العتاد العسكري األمريكي  1945أن وقعت جمازر الثامن مايو 
ألف  45سلمية بالشرق اجلزائري،وأمام أعني األمريكان استشهد حوايل الثقيل،يف قمع املظاهرات ال

جزائري حسب التقديرات األمريكية،ومل حيركوا ساكنا حول ما وقع يف اجلزائر واكتفوا بتقدمي الدعم 
املتسرت لفرنسا ونصحها بتفادي ثورة تكون اشد وطأ على مستقبل الوجود الفرنسي باجلزائر،حىت هذا 

منه ديغول واعتربه تدخال يف الشأن الداخلي الفرنسي،ردا على تصرحيات السفري النصح انزعج 
  . ،وهدد ديغول األمريكان بإغالق قواعدهم يف اجلزائر والسينغالجيفرسون كافرياألمريكي بالقاهرة 

فسر بعض الباحثني املوقف األمريكي من مطالب اجلزائريني االستقاللية وحيال ما وقع يف شهر       
يو من قمع،على انه مت وفق صفقة سرية ابرمت مع السلطات الفرنسية،فحواها كسب الصمت ما

األمريكي املدعوم،مقابل احلصول على مصاحل إسرتاجتية يف اجلزائر،وتزامن هذا أيضا مع حتول موقف 
ذا الواليات املتحدة جتاه املسألة االستعمارية،اليت كانت تطالب بتصفيتها مع بداية احلرب،حتول ه



املوقف بطريقة مفاجئة إىل النقيض من ذلك،فأصبحت من اشد املتمسكني بضرورة احلفاظ على 
  .املستعمرات األوربية

أمام اإلسرتاتيجية األمريكية،ومتثلت يف السيطرة  اوعليه فقد فتحت أبواب اجلزائر على مصراعيه     
ية،ليس فقط يف اجلزائر ولكن يف  على شبكة واسعة وهامة من القواعد العسكرية واملنشآت اإلسرتاجت

  .مطارا لصاحل قواا اجلوية،منها ثالثة مطارات أساسية يف اجلزائر 25كامل املغرب العريب،من بينها 
زيادة على ذلك فان اجلزائر قد احتلت أمهية خاصة يف أجندة السياسة اخلارجية األمريكية،على      

 للمتوسط،الذي أصبحت توليه أمهية خاصة مع بداية اعتبار موقعها االسرتاتيجي يف احلوض الغريب
ظهور اخلالف اإليديولوجي بينها وبني االحتاد السوفييت،هذا ما وصفه احد الباحثني عندما قال انه 

،بدأت سياسة التحالف الثالثي يف املتوسط يف التالشي وتطلب خيارا 1945مع بداية عام 
ع االحتاد السوفييت من احلصول على مناطق اسرتاجيية يف جديدا،هذا اخليار اجلديد كان حموره هو من

  .املتوسط
إن ما متخض عن احلرب العاملية الثانية من نتائج وخيمة على فرنسا،جعلها يف وهن سياسي    

واقتصادي ال مثيل له،أدى ا اللجوء اىل للواليات املتحدة األمريكية،للحصول على الدعم 
يف ،جون موني،ويف هذا اإلطار أسهمت جهود اخلبري الفرنسي الكبري االقتصادي ملواجهة أثار احلرب

تثبيت قواعد التبعية االقتصادية والسياسية الفرنسية للواليات املتحدة األمريكية فيما بعد احلرب،ويف 
هذا السياق ميكن مالحظة انه على مستوى العالقات الفرنسية األمريكية،أا بدأت تتجه حنو 

اد يف تعزيز هذه العالقات ذلك الصراع الذي سيظهر بني االحتاد السوفييت والواليات التفاهم ،ومما ز 
املتحدة األمريكية حول تقاسم مناطق النفوذ يف العامل،وكان دعمها لفرنسا مشروط دائما بعدم متكني 

  .األحزاب اليسارية من الوصول إىل السلطة يف باريس
  

بية يف مشال إفريقيا،فان اإلدارة األمريكية كانت أكثر وعيا ومن اجل احلفاظ على املصاحل الغر       
،واملوجه إىل الرئيس ))N.S.Cذه املسألة،مثلما يثبته احد التقارير الصادر عن جملس األمن القومي

بسبب أمهية إفريقيا الشمالية بالنسبة :(...هاري ترومان،وميكن أن نقرأ يف هذا التقرير العبارة التالية
يشكلون ..يات املتحدة األمريكية،فان املقاطعات الثالث،اجلزائر،وتونس واملغرب األقصىألمن الوال

مع بعض وحدة سياسية وجغرافية لشمال إفريقيا الفرنسي،واملغرب األقصى هو األكثر أمهية،باعتباره 
عنية ،وبتايل أصبحت الواليات املتحدة تعترب نفسها م...)ركيزة أساسية كجسر بني األطلسي واملتوسط



بشكل مباشر،بقضية حفظ االستقرار السياسي يف منطقة املغرب العريب،ومواجهة أي ديد شيوعي 
مشروع  -ا هلذه الغاية فقد أدجمت اجلزائر يف املخططات األمريكيةجتسيدحمتمل ضد التواجد الفرنسي،

دمي ،وأصبحت أمريكا مطالبة بتق - 1949و معاهدة حلف الشمال األطلسي عام  1947مارشال 
الدعم االقتصادي لفرنسا ومستعمراا يف مشال إفريقيا،وعليه ميكن القول أن املخططات األمريكية 

  .منحت فرنسا وسائل جديدة يف تشديد قبضتها على اجلزائر،دون أي اعتبار ملطالب احلركة الوطنية
وعسكري  دف من جهة أخرى إىل احتواء اقتصادي تإن السياسة األمريكية يف اجلزائر كان  

وسياسي للمسألة اجلزائرية،وهلذا الغرض فإا نظمت سلسلة من املؤمترات والندوات حول مشال 
من تقدمي  ماك غيحيث استطاع الدبلوماسي األمريكي  1950إفريقيا،أبرزها ندوة طنجة أكتوبر 

غاربة خالصة أهداف السياسة األمريكية يف املنطقة،وحدد موقفها بوضوح من مطالب الوطنيني امل
االستقاللية،وتوافقت النظرة األمريكية مع الرأي الفرنسي القائل بان املغاربة عموما غري مؤهلني لتسيري 

  .شؤوم بأنفسهم يف حال منحهم االستقالل
ولكن يف نفس الوقت كانت اإلدارة األمريكية تدرك مدى الضعف السياسي الذي أصاب أجهزة    

،لكن لويب 1947يف اجلزائر رغم إعطائها قانوا اخلاص لعام  اهاجلمهورية الرابعة،وحتجر سياست
املعمرين عمل على إبقائه جمرد نصوص قانونية مل جتد طريقها إىل التنفيذ،إال ما خيدم مصاحلها يف 
اجلزائر،أمام استمرار االنسداد السياسي يف اجلزائر بدأت الواليات املتحدة األمريكية،تثري خماوف 

لبهم بضرورة تطبيق قانون اجلزائر على ارض الواقع،دون اللجوء إىل إصالحات جديدة الفرنسيني وتطا
  .لتفادي ما هو أسوء يف املستقبل

  
  

مرة أخرى تسارع يف طلب العون من حلفائها  اجعلته ةجتربة فرنسا الفاشلة يف اهلند الصيني إن       
واقرتحت عليهم دمج اقتصاديات املستعمرات الغربيني،ملواجهة املد الشيوعي يف مستعمراا اإلفريقية،

،وبواسطته ضمنت إشراك الدول مشروع اورا أفريكااإلفريقية يف االقتصاد األوريب،نتيجة لذلك ظهر 
  .الغربية يف مسألة احلفاظ على مستعمراا من الزحف الشيوعي

تعمل من اجل احلفاظ متيزت السياسة األمريكية جتاه منطقة املغرب العريب،بالتناقض فمن جهة      
على مصاحلها اإلسرتاتيجية،ومن جهة أخرى كانت تستثمر يف املبادئ األمريكية الداعمة لتقرير 
املصري لصاحل املستعمرات،وهذا ما أدى يف أحيان كثرية إىل ردود فعل فرنسية قوية ضد نشاط 



يف اجلزائر فقط،وما يالحظ  الدبلوماسيني األمريكيني،وأجربوهم على االلتزام بدعم السياسة الفرنسية
انه خالل هذه املرحلة،فان املسألة اجلزائرية واملطالب الوطنية كانت الزالت مل ترتسخ كانشغال 
أساسي بالنسبة للخارجية األمريكية،وهذا ما أدى بالوطنيني اجلزائريني إىل فقدان تلك الرغبة اليت  

هم،وذلك بسبب استمرارها يف دعم كانت حتدوهم يف السابق بشأن تدخل أمريكي لصاحل قضيت
 .التواجد الفرنسي

 -1945امللفت لالنتباه أن اخلرباء األمريكان ظلوا طوال فرتة الرئيس هاري ترومان       
،يستثمرون يف توظيف التهديد الشيوعي ضد التواجد الفرنسي يف مشال إفريقيا،والغرض واضح 1954

إلسرتاجتية واالقتصادية يف املنطقة،بل وصل م األمر من ذلك هو احلصول على املزيد من املصاحل ا
إىل حد اام الوطنيني اجلزائريني بامليوالت الشيوعية،رغم إدراكهم أن اجلزائريني مل تكن تربطهم 

مع الواليات املتحدة،وقامت بتضخيم قوة احلزب  ةصالت بالشيوعية،مقارنة باتصاالم املكثف
مبقدوره ديد التواجد  نه القوة السياسية الوحيدة يف اجلزائر،اليتالشيوعي اجلزائري،وصورته على ا

الفرنسي يف اجلزائر،رغم معرفتها التامة مبحدودية تأثريه يف الساحة السياسية اجلزائرية،فاملتعارف عليه 
لدى العام واخلاص أن مواقفه كانت متناقضة مع مبادئ وتاريخ الشعب اجلزائري،وأفكاره تتعارض مع 

احلركة الوطنية االستقاللية،وكان يطالب ببقاء اجلزائر حتت السيادة الفرنسية،لذا وجد نفسه  مطالب
 .بعيدا عن حتقيق أمال الشعب اجلزائري ويف عزلة عنه

أمام تناقض وتضارب التقارير األمريكية خبصوص الوضع يف اجلزائر،يبقى الباحث متسائال عن    
ومات كثرية حول اجلزائر،واتصاالم املستمرة مع الوطنيني دواعي هذا التناقض رغم امتالكهم معل

اجلزائريني،لكنهم يف املقابل مل يتمكنوا من تتبع ما كان جيري من حتول داخل حركة انتصار احلريات 
الدميقراطية،وتتبع تلك اموعة النشطة اليت بدأت تتحرك دف إشعال فتيل الثورة لتجاوز أزمة 

اندالع الثورة بالنسبة لإلدارة األمريكية مبثابة األمر املفاجئ والغري احلركة،لذلك كان حدث 
الثورة ضد  ماملتوقع،وحىت عشية اندالع الثورة أكدت التقارير األمريكية،إن اجلزائريني غري مهيئني لتنظي

 .   الوجود الفرنسي
قع من أحداث الفاتح وبعد اندالعها سايرت التقارير األمريكية،الطرح الفرنسي القائل أن ما و     

،ما هي إال أحداث معزولة من تدبري عصابات موجهة من أيدي خارجية تعمل لصاحل 1954نوفمرب 
الشيوعية والقومية العربية،وان مبقدور فرنسا استعادت اهلدوء واألمن إىل ربوع اجلزائر،لكن مع مرور 

 ذلك العتاد العسكري للحلف الوقت وجلوء فرنسا إىل املزيد من التعزيزات العسكرية،مستعملة يف



األطلسي على أوسع نطاق،أدى باإلدارة األمريكية إىل التحفظ حول ما يقع يف اجلزائر،واضطرت 
،إىل منع قنصلها يف اجلزائر العاصمة من التعليق عليها،هذا 1955أوت  20أثناء وقوع هجمات 

ا عن التزاماا ببنود معاهدة حلف اإلجراء اعتربته السلطات الفرنسية مبثابة التخلي الصريح ألمريك
 .الشمال األطلسي،اليت تضمن حسبها التغطية العسكرية يف حال وقوع اعتداء على اجلزائر

بل ذهب األمر بالفرنسيني إىل ابعد من ذلك،عندما اموا الواليات املتحدة بالوقوف وراء الثورة       
لفرنسي يف اجلزائر،هذا االام أصبح حديث اجلزائرية،وهم من دبرها من اجل تعويض االستعمار ا

الصحافة الفرنسية،وأمام هذه الشكوك اضطرت اإلدارة األمريكية،عن طريق سفريها يف باريس 
إىل تقدمي تصريح علين حدد بوضوح املوقف األمريكي الرمسي من الثورة ،1956عام  دوغالس دايلون

د الفرنسي يف اجلزائر،واعتربت أن ما جيري يف اجلزائر اجلزائرية،التزمت فيه بتأكيد استمرار دعمها للوجو 
هو شأن فرنسي داخلي و ال حيق ألي احد التدخل فيه،ومنذ هذا التاريخ أصبحت متثل الثورة 
 .اجلزائرية انشغال أساسي بالنسبة للخارجية األمريكية،وخصصت قسما خاصا يعىن بالشؤون اجلزائرية

نقطة البداية للسياسة األمريكية جتاه الثورة اجلزائرية،واثر ذلك  وعليه فان هذا التصريح قد شكل     
بدأت فرنسا تتلقى الدعم األمريكي على كافة األصعدة،فعلى الصعيد العسكري قامت بتزويدها 
بأحدث الطائرات واملروحيات،وعلى الصعيد الدبلوماسي فإا ما فتئت تعمل على عرقلت مناقشة 

ية العامة للهيئة األمم املتحدة،حبجة أن املسألة اجلزائرية هي مسألة فرنسية القضية اجلزائرية يف اجلمع
داخلية وضرورة إعطاء فرنسا الوقت الكايف إلجياد حل عادل وسلمي للمسالة اجلزائرية،وسارعت أيضا 

عديد للحد من النتائج الوخيمة  املرتتبة على السياسة الفرنسية،جتاه الثورة اجلزائرية،بعد تورطها يف ال
من اجلرائم الدولية اليت كانت دف من ورائها القضاء على الثورة،على غرار أزمة قناة السويس 

،كلها أحداث حاولت 1958،والعدوان على قرية ساقية سيدي يوسف 1956واختطاف قادة الثورة 
يد الواليات املتحدة تقزمي أثارها على املستوى الدويل،حىت ال تستفيد منه الثورة على الصع

الدبلوماسي،وال يستغل من طرف الشيوعية يف صراعها مع الغرب،أما على الصعيد السياسي فان 
الواليات املتحدة عملت على دعم السياسة الفرنسية يف اجلزائر،من خالل تزكية خمتلف املشاريع 

الثالثية الفرنسية املوجهة للقضاء على الثورة اجلزائرية،مثل إصالحات جاك سوستال و خطة غي موليه 
وقانون اإلطار،واستمرت يف تأييد سياسة ديغول اجلزائرية،كلها مشاريع كانت تصب يف التصور 
األمريكي لتسوية املسألة اجلزائرية،داخل اإلطار الفيدرايل املغاريب املرتبط مع فرنسا،وعمليا أصبحت 

 تبينه األرقام  أن حوايلالثورة اجلزائرية يف مواجهة أكيدة مع التحالف الفرنسي األمريكي،هذا ما 



من العتاد العسكري املستعمل ضد اجلزائريني كان من صنع أمريكي،ومن ناحية أخرى ساهم    80%
  .هذا الدعم يف إطالة عمر األزمة وتعقيدها والزج ا يف رحى احلرب الباردة

ااور،جلأت اإلدارة فرتة الرئيس ايز  لمع تواصل الدعم األمريكي للسياسة الفرنسية يف اجلزائر طوا    
األمريكية إىل تصنيف الثورة اجلزائرية،يف خانة صراع الغرب مع الشرق وهذا لتربير الدعم املقدم 
لفرنسا،الذي كانت جبهة التحرير الوطين تطالب بإيقافه،لقد تفطنت قيادة الثورة إىل هذا اجلانب 

تلتزم سياسة احلياد جتاه املعسكرين املهم يف العالقات الدولية،لذلك جندها تعود إىل مرجعياا و 
املتنافسني حماولة استغالل الطرفني لصاحل القضية الوطنية،دون االرمتاء يف أحضان أيا منها،حىت ال 

وتنئ بالقضية اجلزائرية عن التأثريات السلبية للتجاذب اإليديولوجي بني  اترهن مصري قرارا
يفها الطبيعي واملوضوعي العامل العريب املعسكرين،فإا اجتهت تبحث عن الدعم عند حل

، سامهت 1955واإلسالمي،امللتف حول الكتلة االفرو آسيوية اليت تشكلت عقب مؤمتر باندونغ 
الكتلة االفرو آسيوية مسامهة اجيابية يف دعم الثورة اجلزائرية،على كافة املستويات والدفع ا حنو حتقيق 

ا أثناء جلسات اجلمعية العامة لألمم املتحدة حيث أفاقها النهائية،كان دورها فعاال خصوص
  .  استطاعت إقناع اهليئة األممية بأحقية الشعب اجلزائري يف نيل استقالله واسرتجاع سيادته املغتصبة

  
الغريب يف األمر أن اإلدارة األمريكية ظلت ختتبئ وراء فكرة أن املسألة اجلزائرية هي مسألة فرنسية     

ن وقوفها على مدى الضعف الذي أصاب أجهزة اجلمهورية الرابعة وتوايل سقوط داخلية،بالرغم م
احلكومات الفرنسية الواحدة تلوا األخرى،بسبب االنعكاسات السلبية الستمرار الثورة اجلزائرية يف 
استنزاف االقتصاد الفرنسي وشل كيانه من الداخل،إن عدم االستقرار السياسي يف فرنسا وسيطرة 

رين والعسكريني املتطرفني،على سلطة القرار يف باريس كلها قرائن على ور السياسة لويب املعم
الفرنسية يف مواجهة الثورة اجلزائرية،وما أحداث قناة السويس وحتويل الطائرة املقلة لقادة الثورة 
ز واالعتداء على قرية سيدي يوسف احلدودية،واالنقالب على اجلمهورية الرابعة،إال دالئل عن عج

  .السلطات الفرنسية يف إجياد حل للمسألة اجلزائرية
شكلت عودت اجلنرال ديغول إىل احلكم نقطة حتول حامسة يف العالقات الفرنسية      

األمريكية،واملعروف عليه حساسيته املفرطة جتاه الطموحات األمريكية،لذا فانه مل يتأخر يف توجيهه 
كايف لفرنسا يف مواجهة الثورة اجلزائرية،ومنذ الوهلة األوىل سهامه حنوها بتقصريها يف تقدمي الدعم ال

راح ديغول يعمل من اجل استعادت مكانة فرنسا الدولية الضائعة،مقتنعا أن املزاعم األمريكية حول 



التهديد الشيوعي للعامل احلر باتت غري مقبولة،أتاح له ذلك الوقوف عند األسباب احلقيقية اليت 
من مشاكلها املستدامة،من هذه املنطلقات بدأ اجلنرال ديغول يف ترسيخ  حالت دون ختلص فرنسا

ركائز اجلمهورية الفرنسية اخلامسة،املتميزة عن اجلمهوريات الفرنسية السابقة،اجته حنو استعادت دور 
فرنسا داخل التحالف الغريب ويف العامل،وذلك من خالل تفعيل مشروع الوحدة األوربية 

تساب السالح النووي والتخلص من اهليمنة األمريكية،وكان عليه أيضا أن وتزعمها،والسعي الك
يتخلص من املسألة اجلزائرية،اليت خنرت جسد الدولة الفرنسية وكربيائها حاول يف البداية جتريب 
سياسة سابقيه،إال انه اقتنع يف األخري بعدم جدواها واضطر على مضض اجللوس مع اجلزائريني حول 

  .ات اليت انتهت بتوقيع اتفاقيات االستقالل التام للجزائرطاولة املفاوض
حدث هذا أثناء مرحلة الرئيس جون كنيدي،الذي خيب أمال قيادة الثورة عند وصوله إىل الرئاسة     

،مما اثبت أن تلك 1957األمريكية وعدم التزامه بتصرحياته املؤيدة لتسوية املسألة اجلزائرية عام 
صداها القوي،إال أا مل تكن يف واقع األمر سوى نتاج تنافس حزيب عابر بني التصرحيات بالرغم من 

اجلمهوريني والدميقراطيني،وهو األمر الذي جعل قيادة الثورة حتسم مواقفها من املعسكرين الشيوعي 
  . احلكم ةوالرأمسايل،والنتيجة أن اجلزائر املستقلة اختارت النهج االشرتاكي يف تسيري منظوم

  :القول ميكن تلخيص أهم نتائج البحث يف النقاط التاليةوجممل  
استفادت الواليات املتحدة األمريكية من جتربتها يف اجلزائر أثناء احلرب العاملية الثانية،اليت مسحت -1

هلا من إدراك األمهية اإلسرتاتيجية للجزائر يف غرب املتوسط،ومن مثا بنت عليها إسرتاتيجيتها 
  .زائراملستقبلية حنو اجل

احلرب الباردة ومواجهة املد الشيوعي مسحت للواليات املتحدة األمريكية،من استغالل موقع  -2
  .اجلزائر لتأمني مصاحلها احليوية يف غرب املتوسط

إن اهتمام الواليات املتحدة األمريكية ومراقبتها للوضع اجلزائري جعلها تدرك احلل املناسب  -3
الذي مينح نوع من  1947را يف التطبيق الفعلي لقانون اجلزائر لعام للمسألة اجلزائرية،واليت اختص

احلكم الفيدرايل للجزائر،وهو احلل الذي متسكت به اإلدارة األمريكية كحل امثل وعادل يف نظرها 
  .لتسوية املسألة اجلزائر طيلة عمر الثورة اجلزائرية

ي جعلها تستمر يف دعم فرنسا وتأييدها رغم إن التزام اإلدارة األمريكية مببادئ التحالف األطلس -4
  معارضتها لسياستها يف اجلزائر،وهذا ما أسفر يف االخري اىل توجه اجلزائر حنو الكتلة االشرتاكية 



وعليه ميكن القول أن العالقات الفرنسية األمريكية املبنية على الروابط التارخيية واالنتماء املشرتك    
واملصاحل املتبادلة،كلها عوامل جعلت نظرا تتوحد جتاه املسألة للرتاث الروماين اإلغريقي 

اجلزائرية،دون أي اعتبار ألي عامل إنساين وأخالقي يف تعاملهم مع اجلزائريني طيلة مرحلة النضال 
  .الوطين

وهي نفس النظرة اليت ال زالت موجودة عند الفرنسيني واألمريكان إىل غاية اليوم،لذا علينا االنتباه   
من تلك الشعارات الغربية املنادية بضرورة إدخال إصالحات سياسية واقتصادية واحرتام حقوق 
اإلنسان وحرية التعبري وغريها من الشعارات األخرى،ما هي يف حقيقة األمر إال أساليب أمريكية 
ف فرنسية قدمية يف ثوب جديد،لنشر الفوضى وعدم االستقرار السياسي وغياب األمن،ومن مثا الضع

والوهن الذي يصيب أجهزة الدولة ويفتح لتلك القوى بعينها من جديد،فرصة إعادة االستعمار لكن 
  .بوسائله اجلديدة

  





  

  قائمــة المـالحــق

مراسلة موجهة من طرف كاتب الدولة للخارجية األمريكية كوردال هال إلى  :01الملحق رقم  -

  .1941 جوان 24،)كول(القنصل العام بالجزائر السيد 

  مراسلة موجهة من طرف القنصل العام بالدار البيضاء السيد ،  :02الملحلق رقم  -

  )Goold (،1940سبتمبر  7إلى كاتب الدولة للخارجية األمريكية.  

إلى كاتب الدولة ) كول(مراسلة موجهة من طرف القنصل العام بالجزائر السيد : 03الملحق رقم  -

  .1942ة جويلي 26للخارجية األمريكية،

تعليمات الرئيس روزفلت الى ممثله الشخصي في شمال افريقيا روبير  :04الملحق رقم  -

  .1942سبتمبر  22ميرفي،واشنطن 

   .1941جانفي  24مذكرة السفارة البريطانية موجهة إلى الخارجية األمريكية ، :05الملحق رقم  -

  .روبير ميرفي لدى الجنرال هنري جيروالشخصية التمثلية لرئيس روزفلت السيد : 06الملحق رقم  -

االتفاقية الموقعة بين الجنرال مارك كالرك واألميرال فرانسوا دارالن، الجزائر : 07الملحق رقم  -

  .1942نوفمبر  22العاصمة 

مراسلة موجهة من طرف المكلف بالمملكة المتحدة السيد ماتوس إلى كاتب : 08 الملحق رقم -

  .1943جانفي  18الدولة للخارجية،لندن 

مراسلة موجهة من طرف دافيد اكليس السفير البريطاني إلى رئيس قسم شؤون  :9الملحق رقم  -

  .1941جوان  Murray (،2( الشرق األوسط السيد 

   .1943و الدار البيضاء  1942 - 1941مؤتمر واشنطن  :10 الملحق رقم -

  ) Glycines(نهاور في فيال غليسينمحادثات الجنرال ديغول مع الجنرال إيز  :11الملحق رقم  -

   .1943ديسمبر  30الجزائر العاصمة 

  .مايو 8موقف الواليات المتحدة األمريكية والجامعة العربية من مجازر   :12الملحق رقم  -

بالغ رئاسة الحكومة الفرنسية بشأن رفض ديغول التقاء روزفلت في مدينة  :13الملحق رقم  -

  .الجزائر



مراسلة موجهة من طرف الجنرال ديغول إلى الرئيس األمريكي هاري  :14الملحق رقم  -

  .1945مايو  29ترومان،باريس 

محادثات الجنرال ديغول مع المبعوث الخاص لرئيس األمريكي روزفلت،السيد  :15الملحق رقم  -

  .1945جانفي  27هاري هوبكينس 

 05الرئيس هاري ترومان،باريس مراسلة موجهة من طرف الجنرال ديغول إلى  :16الملحق رقم  -

  .1945جويلية

  .1945أوت  24محادثات الجنرال ديغول والرئيس األمريكي هاري ترومان،في  :17الملحق رقم  -

ملخص التقرير الذي قدمه ماك غي إلى الخارجية األمريكية حول نتائج ندوة  :18الملحق رقم  -

  .1950أكتوبر  24طنجة 

جهة من طرف السفير األمريكي بفرنسا،السيد دايلون إلى الخارجية مراسلة مو  :19الملحق رقم  -

  .1954نوفمبر  12األمريكية، 

انشغال الواليات المتحدة األمريكية بنشاط الشيوعيين والوطنيين في شمال  :20الملحق رقم  -

  .1946إفريقيا،الخارجية األمريكية عام 

  .1947مال إفريقيا لعام تقرير البنتاغون حول الوضع في ش :21الملحق رقم  -

مارس  22تقرير حول السياسة األمريكية تجاه االقاليم الفرنسية في شمال افريقيا،: 22الملحق رقم  -

1948.  

  .1950مايو  3خطاب وزارة الخارجية األمريكية بالعاصمة البريطانية،لندن  :23الملحق رقم  -

،إلى )lockett(بالجزائر لوكت مراسلة موجهة من طرف القنصل العام : 24الملحق رقم  -

  .1952فيفري  27الخارجية األمريكية 

،إلى الخارجية )lockett(مراسلة موجهة من طرف القنصل العام بالجزائر لوكت :25الملحق رقم  -

  .1952أوت  31األمريكية،الجزائر 

  .سية،وزارة الحربية الفرن1960تقرير فرنسي حول ندوة اديس بابا جوان  :26الملحق رقم  -

مراسلة موجهة من طرف القنصل العام بالجزائر السيد كالرك إلى الخارجية  :27الملحق رقم  -

  .1954نوفمبر  29األمريكية ،

مراسلة موجهة من طرف القنصل العام بالجزائر السيد كالرك إلى الخارجية  :28الملحق رقم  -

  .1954نوفمبر  2األمريكية ،



من طرف السفير األمريكي بفرنسا السيد دايلون إلى الخارجية مراسلة موجهة  :29الملحق رقم  -

  .1954نوفمبر  12األمريكية،

البيان الموقع من طرف النواب الديمقراطيين داخل الكونغرس والمساند إليجاد  :30الملحق رقم  -

  .1959أوت  3حل للمسألة الجزائرية،

فرنسي ميشال دوبري ،إلى السفير مراسلة موجهة من طرف الوزير األول ال  :31الملحق رقم  -

  .1959أفريل  28،باريس )Houghton(األمريكي بفرنسا السيد هيغتون 

برقية الخارجية األمريكية إلى البعثة األمريكية في هيئة األمم المتحدة،واشنطن  :32الملحق رقم  -

  .1959سبتمبر  29

ريكية في هيئة األمم المتحدة،واشنطن برقية الخارجية األمريكية إلى البعثة األم: 33الملحق رقم  -

  .1959نوفمبر  19

مذكرة مقدمة من طرف مساعد كاتب الدولة المكلف بشؤون المنظمات الدولية  :34الملحق رقم  -

  .1960سبتمبر  7،واشنطن )Merchant(،إلى نائب كاتب الدولة للشؤون السياسية )wilcox(ويلكوس 

نوفمبر  7لمجلس األمن القومي،واشنطن  466الدورة مذكرة حول مناقشات  :35الملحق رقم  -

1960.  

هاندرسون ،إلى الرئيس األمريكي حول تصويت الواليات . مذكرة كاتب الدولة ل :36الملحق رقم  -

  .1960ديسمبر  15المتحدة على المسألة الجزائرية 

سي وعالقته بفرنسا تقرير حول الثورة الجزائرية وتأثيراتها على الحلف األطل:  37الملحق رقم  -

والسياسة األمريكية تجاه جبهة التحرير الوطني والحكومة المؤقتة الجزائرية،ومشاركة الواليات المتحدة في 

  .مناقشات المسألة الجزائرية في هيئة األمم المتحدة

تقرير وزارة الخارجية للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ،حول نشاط مكتب  : 38الملحق رقم  -

  .05/01/1960جبهة التحرير الوطني بنيويورك مؤرخ يوم 

برقية موجهة من طرف البعثة األمريكية في هيئة األمم المتحدة، إلى الخارجية  :39الملحق رقم  -

     .1960سبتمبر  26األمريكية حول المسألة الجزائرية 



  

 
 

  

  
  
  
  
  
  

   
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :التعريف بالمالحق وأهميتها -



حق البحث يف معظمها وثائق أرشيفية صادرة عن اخلارجية األمريكية،وقد شكلت العمود مال      
،ولإلشارة فان هذا املوقع قد *الفقري ملصادر البحث،وهي منشورة يف موقع مكتبة اخلارجية األمريكية
ة ،وهي مهمة بالنسب 20و 19نشر اغلب وثائق اخلارجية األمريكية واليت يعود تارخيها إىل القرن 

ملوضوع البحث،حيث أا تبني بوضوح طبيعة العالقات الفرنسية األمريكية ومواقفها من املسألة 
ذات  ما املالحق،أ)1960 - 1942(اجلزائرية،وهي تغطي تقريبا الفرتة التارخيية اليت يشملها البحث 

اولت توظيف العالقة بالوثائق الفرنسية فهي يف حقيقة األمر منشورة يف مذكرات اجلنرال ديغول،ح
البعض منها واليت هلا عالقة مع موضوع البحث،وإعادة قراءا من جديد،وهناك بعض املالحق ذات 
العالقة بالوثائق اجلزائرية وهي تربز النشاط الدبلوماسي للثورة اجلزائرية ومواقفها من السياسة 

  .األمريكية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
*-foreign relations of the united stats(1942-1960),F R U S, 

http://digicoll.library.wisc.edu/FRUS  
  

   
    )  :1(الملحق رقم             

   -The secretary of state (HULL) to the consul General at Algiers (COLE) .Jun 24.1940.U.S department of 

state.   Foreign relations of the united .states General and Europe.1940.(F.R.U.S).VOL II,p570-571-572.* 



  
  

…./…  
   



  
  

…/… 
* -foreign relations of the united stats(1942-1960),F R U S, http://digicoll.library.wisc.edu/FRUS/  

  
  

   
 ):2(لملحق رقم ا 



-The consul general at Casablanca (Goold).To the secretary of state,F .R.U.S.,sep,7,1940.*  

  

  
…/…  

* -foreign relations of the united stats(1942-1960),F R U S, http://digicoll.library.wisc.edu/FRUS/   
 
   

       ):   3(الملحق رقم 



     The consul General at Algiers (cole) to the to the secretary of state; July 26.1942.F.R.U.S. Europe.1942 

II.p345.* 

   
   

*- foreign relations of the united stats(1942-1960),F R U S, http://digicoll.library.wisc.edu/FRUS/.    
../..  

  *تعليمات الرئيس روزفلت إلى ممثله الشخصي في شمال إفريقيا  ):4(الملحق رقم  
 .روبير  ميرفي



    

  
    

  



  
../..  

*-foreign relations of the united stats(1942-1960),F R U S, http://digicoll.library.wisc.edu/FRUS/   
  ):5(لملحق رقم ا 

-  Memorandum (from)The British embassy to the department of state  January 
24.1941.F.R.U.S.1941,II,p,245,246.*  
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*-foreign relations of the united stats(1942-1960),F R U S, http://digicoll.library.wisc.edu/FRUS/   
  
  

   
  



  .416،ص،1942وثائق الخارجية األمريكية،الجزء الثاني،):6(الملحق رقم  -  *

  
  

.../...  
*-foreign relations of the united stats(1942-1960),F R U S, http://digicoll.library.wisc.edu/FRUS/   

   



   :)7(لملحق رقم ا
 -Agreement between General Mark Clark and Admiral François Darlan, Algiers, November 22, 1942, 

F.R.U.S, 1942, II, 453. *    
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*- foreign relations of the united stats(1942-1960),F R U S, http://digicoll.library.wisc.edu/FRUS/   

  
  
  
  
  



 ):8(الملحق رقم  -  
- the charge in the united kingdom (mattheos) to the secretary of state London,January,18.1943,p816-

817.* 

   
  

  
  
  



  
  

…/…  
  

*-foreign relations of the united stats(1942-1960),F R U S, http://digicoll.library.wisc.edu/FRUS/   

  
  :)9(الملحق  -   

 
-Mr. David Eccles of the British Embassy to the Chief of the Division of Near Eastern Affairs (Murray)   



Jun. 2.1941.F.R.U.S.1941.II.p359-360 *  
    

  
  

   
…/… 

  
*-foreign relations of the united stats(1942-1960),F R U S, http://digicoll.library.wisc.edu/FRUS/   

  
 

-The Conferences at Washington (1941-1942) and Casablanca,1943,F.R.U.S,p810-    : 10الملحق رقم  

816.*  
    



 

 
…./… 

 
 

*-foreign relations of the united stats(1942-1960),F R U S, http://digicoll.library.wisc.edu/FRUS/   
      

  ):11(حق رقم المل -
-Entretien avec le général Eisenhower,a la villa des Glycines,Alger,Le 30 december 1943 .*  

   



 
 

   

 



  
  

    
  

…./…  
.* Charles De gaulles,Mémoires de guerre, L’unité (1942-1944), T2,Paris ,Ed, plan,1956.           

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  * .1945ماي 8من مجازر  والجامعة العربية األمريكي موقف:)12(لملحق رقما     
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*-foreign relations of the united stats(1942-1960),F R U S, http://digicoll.library.wisc.edu/FRUS/   
  
  
  
  

  *.اء روزفلت في مدينة الجزائر بالغ رئاسة الحكومة الفرنسية بشأن رفض ديغول التق ): 13(الملحق رقم  



   
   

  
  
 .Charles De gaulles ,Mémoires de guerre, Le salut (1944-1946), T3, Paris,Ed, plan 1959,p433 :المصدر* 
 
 
  
  
 

 
  -:)14(لملحق رقم ا     

  -Message au président Truman,paris,Le 29 mai 1945.*         



 

  
   

  
  
  
  

../…  
  
  

  Charles De gaulles ,Mémoires de guerre, Le salut (1944-1946), T3, Paris,Ed, plan 1959,p464-465. *-   
    
  
  ):15(لملحق ا  

- Entretien avec M.Harry Hopkins,envoye spécial du président Roosevelt,rue saint-dominique,le 27 
janvier 1945,*   

  



  

  
  
  



  
  

.../...  
  
  
  

- Charles De gaulles ,Mémoires de guerre, Le salut (1944-1946), T3, Paris,Ed, plan 1959,p464-465.  *       
  
  
   
  :  )16( رقم  لملحقا -



  -Message au président Truman,paris,le 5 juillet 1945 .* 

  

  

  
  
  

.../....  
  
  

*- Charles De gaulles ,Mémoires de guerre, Le salut (1944-1946), T3, Paris,Ed, plan 1959, p471.   
 
 
 
 
 
  
    
  ):17( لملحق رقم ا 

- Entretien avec le président Trumun, le 24 août 1945, in Charles De gaulles, Mémoires de guerre, Le 
salut…, op.cit, pp490-492.                                             

 



  

..../....   
 ) : 18(ملحق رقم ال -
*     -MC Ghee, Summary of conclusion of Tangier conference 24/10/1950.F.R.U.S, 1950V.pp1570-1573.  
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*- foreign relations of the united stats(1942-1960),F R U S, http://digicoll.library.wisc.edu/FRUS/   

  The ambassador in France (Dillon) to the Department of state,F R U S -       ):19( الملحق رقم  -

,1952-1954,XI-I,NOV,12,1954,p397-398.* 
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*- foreign relations of the united stats(1942-1960),F R U S, http://digicoll.library.wisc.edu/FRUS/   

    



 Interest of the United states In communist and Nationaliste activités in North -    ):20( الملحق رقم-

Africa,  –F.R.U.S.1946, VII, P52-51 *  
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*-foreign relations of the united stats(1942-1960),F R U S, http://digicoll.library.wisc.edu/FRUS/   
  
  
  

  ):21(الملحق رقم 



- The pentagon talks of 1947,  F.R.U.S.1947, VII,p 531.*  
 
  

  
  

  
  
  

…./…  
*-foreign relations of the united stats(1942-1960),F R U S, http://digicoll.library.wisc.edu/FRUS/   

  

  ):22(لملحق رقم ا 



-United states policy with regard to franch north africa,memorandum by the policy planing staff,  
F.R.U.S,march 22, 1948, III, pp 682-687.*  
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*-foreign relations of the united stats(1942-1960),F R U S, http://digicoll.library.wisc.edu/FRUS/   
 
 

 ,Meetings of foreign ministers at london F.R.U.S                              ):23(لملحق  رقم ا -

May, 3.1950.III, pp 949-950.* 
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*-foreign relations of the united stats(1942-1960),F R U S, http://digicoll.library.wisc.edu/FRUS/   
 
  
  



  :24الملحق رقم 
-the consul general at algiers (lockett) to the department of state,algiers,february 27,1952,f r u 
s,1952-1954,xi,p382.*                                    
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*-foreign relations of the united stats(1942-1960),F R U S, http://digicoll.library.wisc.edu/FRUS/   
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  

  F.R.U.S, August 31, 1952-1954, XI-I, p.391     *                          ):25(رقم  الملحق   
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*-foreign relations of the united stats(1942-1960),F R U S, http://digicoll.library.wisc.edu/FRUS/   
  
   

  
  

   :)26(لملحق رقم ا 



-Compte rendu français La conférence d addis abeba,juin 1960,ministre des armées,SHAT,1H1164-1.*       
  

  
  
  
  



  
  
  
  
  
   

  
  



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*-Mohammed harbi et Gilbert Meynier,Le F LN Documents et Histoire,ed,casbah,Alger,2004,p755.      
 
   

   vol,XI ,p-397-396. F.R.U.S,1952-1954–  *   :                             27الملحق رقم  
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*- foreign relations of the united stats(1942-1960),F R U S, http://digicoll.library.wisc.edu/FRUS/   
 
 
 
 
 
 
 
  



F.R.U.S,NOV,1954-p393. * 28(الملحق رقم :(                                                                                             

  

 :29الملحق رقم  - 

 F.R.U.S, 1952-1954, XI-I, NOV12, p397-398. * 
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*-foreign relations of the united stats(1942-1960),F R U S, http://digicoll.library.wisc.edu/FRUS/   
  
  
  
  



 . لبيان الموقع من طرف النواب الديمقراطيين داخل الكونغرسا):30(الملحق رقم  

  

   
  
  
   

  ):31( لملحق رقم ا



-Lettre From Prime Ministre Debré to the Ambassador in France,(Houghton),F R U S,1958-
1960,vol,XIII,p652. *  

  
   

   

 
  

 
 
  



.../... 
  ):32(لملحق رقم ا -



 - Telegram From The Department of State To The Embassy in France,F R U S,1958-1960,Volume 
XIII.p674. *  
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.../. 
  ):33(الملحق رقم 



- Telegram From The Department of  State To the Mission at The United Nations, F R U S,1958-
1960,Volume XIII,p676.*  

 

 
 
 
 
 



 



 

  ):34(الملحق رقم 



 -Mémorandum From The Assistant Secretary of State For International Affairs (Wilcox),to The Under 
Secretary of state for political Affairs (Merchant). F R U S, 1958-1960, Volume XIII, p693.  * 
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*- foreign relations of the united stats(1942-1960),F R U S, http://digicoll.library.wisc.edu/FRUS/   

 
 
 
 
 
 
 

  :(U.S.policy Toward Alegria, NSC, 5910/1) :                                       )35(لملحق رقم ا



 - Mémorandum of Discussion at the 466th Meeting of the National Security 
council,washington,November,7,1960, F R U S,1958-1960,Volume XIII,p706.* 
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*- foreign relations of the united stats(1942-1960),F R U S, http://digicoll.library.wisc.edu/FRUS/   
 
 
 
 
 

  
 



  ):36(الملحق رقم 
- United states Vote in the General Assembly on the algérien question, F R U S,1958-1960,Volume 

XIII,p714.* 
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*-foreign relations of the united stats(1942-1960),F R U S, http://digicoll.library.wisc.edu/FRUS/   
 
 
 

    
  

  ):37( الملحق رقم  
- Alegria, U.S.Concern About The Nationaliste Rébellion And Its impact on Nato And Relations With 

France ;U.S.policy Toward The FLN And The Provisional Algérien Government ;And U.S. Participation 
in U.N.Discussion of Alegria,F.R.U.S,1958-1960,Volume XIII. *                                                            
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*-foreign relations of the united stats(1942-1960),F R U S, http://digicoll.library.wisc.edu/FRUS/   

 

  : *05/01/1960تقرير وزارة الخارجية للحكومة المؤقتة مؤرخ يوم  ):38(الملحق رقم 
  
  



 
 
 
 

   
  



  
  
   
  
  
  



  
  

  .2،م 10األرشيف الوطني المركزي،ع : المصدر

  
   

  ):39(لملحق رقم ا 



-Telegram From the Mission at the United Nations to the Department of State,F R U S,vol,XIII,1958-
1960,p698.*  
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  :المنشورة الوثائق - 1  



  :وثائق وزارة الخارجية األمريكية -
    1 -The secretary of state (HULL) ,to the consul General at Algiers 

(COLE),Juin 24.1940,U.S department of state,  Foreign relations of the united  
states ,General and Europe.1940,F.R.U.S,VOL II, p570-571-572. 

  
2 -The consul general at Casablanca (Goold).To the secretary of state F.R.U.S., 

sep, 7,1940.II, United States   F.R.U.S – Sep 7, 1940, II, p585.   
  
  3 -   The consul General at Algiers (cole) to the to the secretary of state; July 

26.1942.F.R.U.S. Europe.1942 II.p345.   
 

4 -Directive by président Roosevelt to Mr.Robert D.Murphy, Washington, 
septembre 22,1942, F R U S, VoL, II, 1942, p379-380 

   
5 -  Memorandum (from) The British embassy to the department of state  

January 24.1941.F.R.U.S.1941, II, p, 245,246.  
  

6 -Agreement between General Mark Clark and Admiral François Darlan, 
Algiers, November 22, 1942, F.R.U.S, 1942, II, p453, 454, 455, 456,457.   

  
  7  - the charge in the United kingdom (mattheos) to the secretary of state 

London, January, 18.1943, p816-817. 
 

 8 -Mr. David Eccles of the British Embassy to the Chief of the Division of Near 
Eastern Affairs (Murray) , Juin2,1941, F.R.U.S,1941, vol,II,p359-360 

  
  9   -The Conferences at Washington (1941-1942) and Casablanca, 1943, 

F.R.U.S, p810-811. 
 

    10 -MC Ghee, Summary of conclusion of Tangier conference 
24/10/1950.F.R.U.S, 1950V.pp1571-1573. 

 
  

11 - Approach to The United states by The League of arab states Regarding The 
Uprising in ALGERIA, F R U S, Juin 21, 1945, VOL, II, 1945,p30,31,32.  

   
12- The ambassador in France (Dillon) to the Department of state, F R U S, 

1952-1954,vol, XI-I, NOV, 12, 1954, p397-398. 
 

13 - Interest of the United states In communiste and Nationaliste activités in 
North Africa, –F.R.U.S.1946, vol, VII, P52-51. 

 
14 - The pentagon talks of 1947,  F.R.U.S.1947, vol, VII, p 531.   



 
 15 - -United states policy with regard to franch north africa,mémorandum by the 

policy planing staff,  F.R.U.S,march 22, 1948,vol, III, pp 682-687. 
 

16 - Meetings of foreign ministers at london F.R.U.S, May, 3.1950.vol, III, pp 
949-950.    

  
17 - the consul general at algiers (lockett) to the department of 

state,algiers,february 27,1952,f r u s,1952-1954,xi,p382.   
    

18 -Lettre From Prime Ministre Debré to the Ambassador in 
France,(Houghton),F R U S,1958-1960,vol,XIII,p652.   

  
19 -Telegram From The Department of State To The Embassy in France, F R U 

S,1958-1960,Volume XIII.p674.   
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  :ملخص
م، تحّولت ھذه اDخيرة بموجب ذلك إلى )1942(منذ نزول الحلفاء على أرض الجزائر خريف 

ات نقطة تحاور مھّمة في العFقات الفرنسية اDمريكية؛ ذلك التّحاور الذي طُبع بالتّوافق مّرة بفعل مقتضي
الحرب العالمية الثّانية، والحرب الباردة التّي عقبتھا مباشرة، وتوافق المصالح المشتركة بين الطّرفين 
ظرفيا؛  واتّسامه با2ختFف والتّشنّج مّرة ثانية في ظّل وسط سياسي مفعم بنقاط الظّل، وا2ستفھام، حيث 

منطقة الّشمال ا8فريقي على أنّھا رغبة أكيدة أصّرت فرنسا على اعتبار الّسياسة اDمريكية المنتھجة تجاه 
؛ ھذا إذا عن الفحوى "حرب المواقع"في تقّويض ا2ستعمار الفرنسي من الجزائر، ضمن ما يُعرف بـ 

   .  العام لموضوع ھذه اDطروحة
رب الثّورة الجزائرية، ا2ستعمار الفرنسي، الحركة الوطنية، التّنافس ا2ستعماري، الح :كلمات مفتاحية

الباردة، الحلف اDطلسي، نزول الحلفاء، حركات التّحّرر، الّسياسة الخارجية اDمريكية، الحرب العالمية 
  .الثّانية، تصفية ا2ستعمار، حرب المواقع

*************  
Abstract:  

From Allied landings on the Algerian soil in autumn (1942), Algeria has become 
an important point in Franco-American relations. They were both in uniform because 
the conditions of the 2nd World War, the Cold War Triggered just after, and the 

international exchange of conjectural interests of both countries. 

 Antagonist other times, in a political environment, full of shadow points and 
questions, So France still considered the Americans policy in the region of North 
Africa a real desire to hunt for French colonialism In Algeria, said the "war of 

positions". So this is the essential of this theme.  

Keywords: Algerian Revolution, French Colonization, Nationalist Movement, 
Competition Colonial, Cold War, (NATO), Allied landings, liberation movements, U.S. 

foreign policy, 2nd World War, Decolonization, War position.  
  

*************  
Résumé: 

Depuis, Le débarquement des Allies sur le sol Algérien en automne (1942), 
l’Algérie est devenue un point important dans les relations Franco-américaines. Dont 
elles étaient par fois homogènes à cause les conditions de la 2eme guerre mondiale, la 
guerre froide déclanchée juste après, et de l’inter change des intérêts conjecturels des 

deux pays. 

Utero gènes autres fois, dans un milieu politique, plein de points d’ombre et 
d’interrogations, dont la France considère toujours la politique menu par les 
Américains dans la région de l’Afrique du nord une véritable volonté pour chassé le 
colonialisme français sur l’Algérie Dans le dit « Guerre de positions ». Voila donc le 

thème essentiel de la présente thèse.   

Mots clés: Révolution Algérienne, Colonisation Française, Mouvement nationaliste, 
Concurrence Coloniale, Guerre Froide, (OTAN), Débarquement des allies, 
Mouvements de libération, Politique extérieure Américaine, 2eme Guerre mondiale, 

Décolonisation, Guerre de positions. 

 



        الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

        عليم العالي والبحث العلميعليم العالي والبحث العلميعليم العالي والبحث العلميعليم العالي والبحث العلميوزارة التوزارة التوزارة التوزارة الت

        جامعـة أبـي بكـر بلقـايدجامعـة أبـي بكـر بلقـايدجامعـة أبـي بكـر بلقـايدجامعـة أبـي بكـر بلقـايد

        كلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعيةكلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعيةكلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعيةكلّية اآلداب والعلوم اإلنسانية والعلوم االجتماعية

  التاريــــخقســـم  

  

* * * * * * *   
  

  

        ::::ملخـــــص أطروحة الدكتوراه حولملخـــــص أطروحة الدكتوراه حولملخـــــص أطروحة الدكتوراه حولملخـــــص أطروحة الدكتوراه حول

        العالقـات الفرنسية األمريكية و المسألة الجزائريةالعالقـات الفرنسية األمريكية و المسألة الجزائريةالعالقـات الفرنسية األمريكية و المسألة الجزائريةالعالقـات الفرنسية األمريكية و المسألة الجزائرية

1942- 1962  
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التارخيية اجلزائرية واألجنبية حول تاريخ احلركة الوطنية والثورة التحريرية رغم   بقيت الكتابات     
ثرائها وتنوعها،حمصورة يف معاجلة اجلوانب السياسية والعسكرية من تاريخ نضالنا الوطين،دون التطرق 

هذا اإلطار ميكن احلديث عن اجلوانب الدبلوماسية  ويفإىل جوانب أخرى ال تقل أمهية عن األوىل،
  .املتعلقة بالنشاط اخلارجي للحركة الوطنية والثورة اجلزائرية،وموقف الدول الكربى من القضية اجلزائرية

 -1942هذا التصور جاء اختياري ملوضوع العالقات الفرنسية األمريكية واملسألة اجلزائرية  نضم     
رض منه حماولة اإلجابة عن بعض املسائل اليت ارتبطت بالعالقات الفرنسية الغ حبث عكموضو ،1962

ميزان العالقات  األمريكية وكانت اجلزائر إحدى حماورها األساسية،وحماولة معرفة أمهية موقع اجلزائر يف
الدولية خالل مرحلة النضال الوطين،على اعتبار أن هذا املوضوع يسمح جبمع معلومات حول نظرة 

،وهي يف اعتقادي كلها مسائل الزالت يف حاجة إىل اهتمام الباحثني املهتمني رالكربى للجزائ القوى
بالدراسات التارخيية،والتطرق إليها ال ميكن أن يقوم به باحثا مبفرده وإمنا جيب أن تتوالها مراكز 

  . البحث واملخابر املتخصصة يف هذا امليدان من الدراسات التارخيية
الدوافع الذاتية فكان هلا  اع العلمية اليت كانت وراء اختياري هلذا املوضوع دون غريه،أمهذا عن الدواف 

 الفرنسي حول -وقعها اخلاص يف تعلقي باملوضوع وهي تنطلق من التنافس اخلفي األمريكي
الذي بدأ يطفو على سطح العالقات الفرنسية األمريكية،عقب أحداث احلادي عشر سبتمرب ،اجلزائر
ا ما زاد من متسكي باملوضوع يف حماولة البحث عن املرجعيات واملنطلقات املتحكمة يف ،هذ2001

وحماورها املرتبطة باجلزائر،وعليه فان الرجوع إىل البحث التارخيي املتعلق ،العالقات الفرنسية األمريكية
رنسية األمريكية ذا املوضوع،كفيل بتقدمي رؤية واضحة ألمهية موقع اجلزائر على مستوى العالقات الف

  . بشكل خاص،وعلى مستوى العالقات الدولية بشكل عام
  
  
  
  
  
   
  :إشكالية البحث -1



يكتسي أمهية  ، 1962 – 1942إن موضوع العالقات الفرنسية األمريكية واملسألة اجلزائرية خالل الفرتة   
بتاريخ احلركة  كبرية يف فهم بعض جوانب تارخينا املعاصر لكونه جييب على عدة تساؤالت ارتبطت

الوطنية والثورة اجلزائرية،وعليه فان إشكالية البحث تتوقف على اإلجابة عن مجلة من التساؤالت 
  :املرتبطة مبوضوع العالقات الفرنسية األمريكية واملسألة اجلزائرية وهذه التساؤالت على شاكلة

  نية؟وما هي تأثرياا على اجلزائر؟ما هي طبيعة الصراع األمريكي الفرنسي أثناء احلرب العاملية الثا -
  ما هي دوافع االهتمام األمريكي باجلزائر؟ -
  ما موقف فرنسا من السياسة األمريكية يف اجلزائر؟ -
  هل تأثرت احلركة الوطنية بالسياسة األمريكية أثناء احلرب العاملية الثانية؟ -
  رتة؟كيف تعامل اجلزائريني مع السياسة األمريكية خالل هذه الف  -
مباذا متيزت العالقات الفرنسية األمريكية خالل فرتة احلرب الباردة؟وما هي انعكاساا على  -

  اجلزائر؟وكيف تعاملت احلركة الوطنية معها ؟ 
  هل استفادت فرنسا من حتالفها مع أمريكا يف مواجهة الثورة اجلزائرية؟ -
ه الثورة اجلزائرية؟وما هي ردود الفعل الفرنسية مباذا متيز املوقف األمريكي من السياسة الفرنسية جتا -

  عليها ؟
  ما هي األسباب اليت جعلت اإلدارة األمريكية تعيد النظر يف سياستها جتاه الثورة اجلزائرية؟ -
هل كان جلنرال ديغول دور يف تغيري مسار العالقات الفرنسية األمريكية أثناء هذه الفرتة؟أما أن  -

  يف هذا التغيري؟وما هي تأثرياا على القضية اجلزائرية؟ هناك أسباب أخرى سامهت
  كيف تعاملت الثورة اجلزائرية مع هذا الوضع اجلديد؟    -
  
  
  
  
  
  :محتوى البحث -



وحماولة اإلجابة على هذه التساؤالت ذات األمهية التارخيية البالغة ستكون حباجة إىل مشروع   
ة وجمموعة من املالحق ذات الصلة املباشرة مقدمة ومدخل وأربعة فصول وخامت:تضمنت) خطة(

  .  مبوضوع البحث،وقائمة متنوعة باللغتني العربية واألجنبية من املصادر واملراجع
وطبيعة  حاولت إعطاء فكرة عامة عن اجلذور التارخيية للعالقات الفرنسية األمريكيةففي املدخل    

السياسة الفرنسية على  رالسياسة األمريكية،واثاجلزائر يف  عوموقتشكلها والعوامل املتحكمة فيها،
  . قبل الفرتة اليت يشملها البحث الوضع العام يف اجلزائر

 ى، عل1945 – 1942 في الجزائر بـ الصراع الفرنسي األمريكياملعنون  الفصل األولواشتمل     
باجلزائر،أما ثالثة عناصر ،حيث تناول العنصر األول موضوع انضمام أمريكا للحرب واهتمامها 

العنصر الثاين فقد تطرقت فيه إىل موقف اإلدارة األمريكية من السياسة الفرنسية يف اجلزائر وردود فعل 
  .فرنسا منها،ويف العنصر الثالث فقد حاولت فيه حتليل طبيعة تعامل اجلزائريني مع السياسة األمريكية

 - 1945ي الفرنسي في الجزائر التحالف األمريكفقد محل عنوان   الفصل الثانيأما       
،وتفرع إىل أربعة عناصر،أبرزت يف العنصر األول منه ظروف ظهور التحالف الفرنسي األمريكي 1954

ودوره يف مواجهة الشيوعية العاملية،أما العنصر الثاين فكان احلديث فيه عن املشاريع األمريكية حنو 
الدعم األمريكي للسياسة الفرنسية يف اجلزائر،أما اجلزائريني  ،ويف العنصر الثالث فقد عاجلت موضوع 

العنصر الرابع واألخري فقد تطرقت فيه إىل  جهود احلركة الوطنية يف تدويل القضية اجلزائرية ومواجهة 
  .اإلسرتاتيجية األمريكية

 –1954واالستعمار قضية الجزائرية بين سياسة التحرر الوتناول موضوع  الفصل الثالث

لى عناصر فرعية حيث تناول العنصر األول عالقات الثورة اجلزائرية باحلركات ع ل،واشتم1958
التحررية،ودورها يف تقدمي الدعم املادي واملعنوي للثورة اجلزائرية،أما العنصر الثاين فكان احلديث عن 

ريكية موقف أمريكا الداعم للسياسة الفرنسية يف اجلزائر،وحتدثت يف العنصر الثالث عن احملاوالت األم
إلجياد حل للقضية اجلزائرية،أما العنصر الرابع شرحت فيه ردود فعل فرنسا على السياسة األمريكية يف 

  . اجلزائر 
  

الوجه الجديد للسياسة الدولية األمريكية نحو الثورة الجزائرية موضوع  فتناول الفصل الرابعأما 
ضية اجلزائرية وتصديها لسياسة على عنصرين اثنني،األول منه تناول الق ى، واحتو 1958-1962

  . العنصر الثاين فتطرق إىل القضية اجلزائرية يف احملافل الدولية االفرنسية، أم



  :المنهج المتبع  -
ية يف عرض الوقائع واألحداث التارخي خاصة املنهج التارخيي الوصفي حاولت االعتماد على    

علم من العلوم اإلنسانية أي لظواهر يف ألّن وصف الوقائع أو اووصفها كرونولوجيا متصاعًدا،
املعتمدة  املادة التوثيقيةحتليل  ملت إىل ،مثواالجتماعية يكون سابًقا لغريه من املناهج األخرى

    .وحاولت توظيفها مبوضوعية علمية خاصة أن مصادر املوضوع يف اغلبها عبارة على وثائق ومذكرات
   : المصادر والمراجع -
ضوع يف معظمها وثائق أمريكية ومثلت العمود الفقري للموضوع وقد تلتها الكتب تعترب مصادر املو  

والدراسات األكادميية،واملقاالت العلمية املنشورة يف الدوريات واالت العلمية،إضافة إىل الرسائل 
اجلامعية،والقواميس واملوسوعات،كما استفدت من بعض املواقع االلكرتونية خصوصا تلك املتعلقة 

الت االلكرتونية احملكمة،وهي مرتبة يف أخر البحث،نكتفي بذكر أبرزها وأكثرها استعماال يف با
  .البحث متون
  :الوثائق األرشيفية -2
ويطلق عليه  Archives du département d’état  (1942-1960) -عدت إىل وثائق اخلارجية األمريكية    

وهي منشورة عرب شبكة االنرتنت،حيث  )F R U S )foreign relations of the United statsاختصارا بـ 
وتقارير  برقياتوهي عبارة عن املتعلقة مبوضوع البحث، هذه الوثائقمن  قمت بتوظيف العديد

 – 1942( ملعنية بالدراسة غطت تقريًبا كل املرحلة اتغطية ألشغال مؤمترات دولة كربى،واتفاقيات و 
يب ويف األمريكية يف منطقة املغرب العر  اخلارجية ياسةوهي تقدم معلومات هامة عن الس،)1960

قفها من املسألة اوتبني أيًضا بوضوح طبيعة العالقات الفرنسية األمريكية ومو اجلزائر على وجه التحديد،
  . ستغين عنهايوعليه فال ميكن ألي باحث يف هذه الفرتة أن ،اجلزائرية
والتصرحيات  لربقياتوعة من املذكرات اليومية وامفاكتفيت بتوظيف جم الوثائق الفرنسيةأما      

واحلكومة املؤقتة  )C.F.L.N( الصادرة عن اللجنة الوطنية الفرنسية واللجنة الفرنسية لتحرير الوطين 
وأغلب هذه ) 1946، 1942( وهي تغطي املرحلة األوىل من البحث ) G.P.R.F(للجمهورية الفرنسية 

وهي أيًضا موجودة يف األرشيف الوطين الفرنسي ل ديغول،منشورة يف مذكرات اجلنراالوثائق 
 نيالفرنسياملتبادلة بني القادة  لربقياتاملتعلقة با كفت عدًدا منها يف البحث خاصة تلظو بباريس،

بوضوح موقف فرنسا من السياسة األمريكية  نيواألمريكان أثناء فرتة احلرب العاملية الثانية وهي تب
  .العالقات الفرنسية خالل هذه املرحلةوتسلط الضوء على طبيعة 



ملتعلقة بنشاط الثورة الوثائق ا من هي جمموعةو  وثائق أرشيف الثورة اجلزائريةوخبصوص      
جزء من نشاط احلكومة متثل ،و الفصل الثالث والرابعوهي تغطي املرحلة األخرية من البحث اجلزائرية،

ورة اجلزائرية للمؤرخ حممد يف كتاب أرشيف الث ةنشور م هيو ، G.P.R.A  املؤقتة للجمهورية اجلزائرية 
على اعتبار أا تبني بوضوح أيًضا موقف الثورة ،هذا البحثما له عالقة بصلب  قمت بتوظيفحريب،

اجلزائرية من السياسة األمريكية جتاه القضية اجلزائرية ونشاطها السياسي والدبلوماسي جتاه الواليات 
  .  املتحدة األمريكية

  :المصادر والمراجع - 2
الذين عاصرو املرحلة وكانوا  مذكرات القادة السياسيني والعسكرينيمن أهم املصادر واملراجع جند     

عترب هذه املذكرات مصدًرا ،وتاجلنرال شارل ديغول ملؤلفها ذكرات احلربصناع أحداثها،ولعل أبرزها م
خالل هذه ،األمريكية واملسألة اجلزائريةأساسيا يف هذا البحث ولدراسة طبيعة العالقات الفرنسية 

هي أيًضا متثل مصدرًا مهًما وكتاب ليل االستعمار ملؤلفه فرحات عباس،و  املرحلة اليت يغطيها البحث
هلذا البحث حيث يتعرض صاحبها إىل نشاطه السياسي منذ احلرب العاملية الثانية وإىل غاية اية 

حاول من خالهلا ة،دملؤلفه يوسف بن خ،1954نوفمرب  أصول الفاتحأما كتاب زائرية،الثورة اجل
وبالتايل قدم لنا معلومات قيمة عن ،البحث عن جذور اليت كانت وراء اندالع الثورة اجلزائرية  صاحبه

نشاط احلركة الوطنية وعلى وجه اخلصوص نشاط حزب الشعب اجلزائري خالل مرحلة السرية أثناء 
يف جتذير فكرة االستقالل الوطين   ن السياسة الفرنسية وأمهية نشاطهم هومواقف،احلرب العاملية الثانية

ساس من احلرب العاملية هلصاحبه أمحد ماحلركة الثورية يف اجلزائر،،وكتاب اجلزائري لشعبا ةلدى غالبي
  .الثورية نشاط احلركة الوطنية تتبع أيضا ال ميكن االستغناء عنه يف ووه،1954األوىل وإىل غاية 

  
معلومات مهمة وي على توهي حت،فرنسية وأمريكية وتونسية وجزائرية الصحف فتنوعت بنيأما    

مريكيني األدبلوماسيني السياسيني و اللقادة اوهي حتتوي على تصرحيات ،تتعلق مبوضوع البحث
وموقف هذه األخرية من املسألة ،فرنسيني وهي تبني بوضوح طبيعة العالقات الفرنسية األمريكيةالو 

مصدرًا  وقد مثلت اهد وهي لسان الثورة اجلزائريةريدة ا،ومن أهم هذه الصحف نذكر جيةاجلزائر 
صفحات  احتوتحيث ،قف الثورة اجلزائرية من السياسة األمريكية جتاه اجلزائراأساسيا ملعرفة مو 
ز ذلك قد بر و جتاه املسألة اجلزائر، لسياسة األمريكيةلهام من املقاالت التحليلية  ااهد على عدد

  .   قادة الثورة تصرحياتخاصة يف 



  : ومن أهم الكتب املعتمدة واليت استفدت منها بصفة خاصة نذكر   
 L’influence, .         . وال . لصاحبه اروين م "التأثري األمريكي على السياسة الفرنسية" كتاب   -   

américaine sur la politique française ( 1945- 1954), ed, Bolland, 1989 p514 Irwin.M.Wall  
املتخصصني يف تاريخ العالقات الفرنسية األمريكية بعد احلرب  أكرب أحدهو  مريكيأباحث  ومؤلفه  

فرتة  يوهو يغطخالل هذه املرحلة، ةياألمريكوهو مرجع مهم يف فهم العالقات الفرنسية ،العاملية الثانية
 .دة األمريكية والثورة اجلزائريةان الواليات املتحمل عنو وحي آخر مهمة من مراحل البحث وله كتاب

– Irwin.M.Wall,  Les Etats Unis et la guerre d’Algérie,tr, Philippe Etienne raviraht, ed, Soleb, paris, 
sep 2006. 

عن الصادرة  األرشيفيةعلى جمموعة من الوثائق  خاصةث علمي دقيق أعتمد فيه حب نتيجةوهو 
قاالت ودراسات اإلسهامات العلمية،من م العديد منأيضا وهلذا الباحث ،مريكيةاألو رنسية اخلارجية الف

  يف جملة التاريخ الدبلوماسي  ك املنشورةيف أهم االت العلمية على غرار تل شر،نكادمييةأ
-Revue d’Histoire diplomatique N° 314,1996. 

    

  -) 1962 - 1954( االعرتاف إىل االعرتاف الواليات املتحدة واجلزائر من عدم أما كتاب 
- Somya el Machat, Les états Unis et la guerre d Algérie, De la méconnaissance a la reconnaissance,  
(1954-1962), paris, L’Harmattan 1996,247.  

 وثائق معتمد علىميي هو نتاج حبث أكادفيف تاريخ املغرب العريب املعاصر،صة صختاملتونسية الباحثة لل 
لنفس الباحثة كتاب آخر ،و واملراجع األساسية لتاريخ الثورة اجلزائرية ةواألمريكي ةدور األرشيف الفرنسي

 ):1959 - 1945(  إىل الوفاقالواليات املتحدة وتونس من الغموض  يتناول
- Somya el Machat, Les états Unis et la tunise de l’ambiguïté a l’entente 1945- 1959, éditions l’Harmattan 

1996, 213p.  
ى دور تونس وارتباطاا بالثورة اجلزائرية لط الضوء عسل ،موضوع البحثوتضمن معلومات هامة عن     

الفرنسي على قرية ساقية سيدي  االعتداءخاصة ما تعلق مبوضوع ،يف العالقات الفرنسية األمريكية
  . 1958يوسف عام 

،وهو من ،من املرسى الكبري إىل جمازر الشمال القسنطيين)1945-1940(رب اجلزائرجذور حكتاب   -
 . وهو مرجع غزير باملعلومات أين راي غولد زيغر تأليف

الكتاب و  باحث فرحات مجالللوهو ،ا، تطورها وأثارهاشأنة يف اجلزائر، األمريكيالسياسة  كتاب  -
إىل غاية  زاوريوإومان تر  يهار  الرئيس ـلرئيس روزفلت مرورًا باة باجلزائر منذ عهد األمريكيتتبع السياسة ي

   . ديينمرحلة الرئيس ك
بدأ،وهو من تأليف الباحث توازن بني املصلحة وامل 1980 -1954العالقات األمريكية اجلزائرية كتاب   - 

  .خرية منهيف الفصول األخاصة  هلا عالقة بالبحثت معلوماحيوي على و اجلزائري عبد الكرمي بلخريي 



وهو مؤلف مشرتك ،)2000 -1945( الف واملصلحة حالعالقات األمريكية األوربية بني التوكتاب  
والكتاب وأمحد وهبان، يسر ومها ليلى م،لباحثني مصريني خمتصني يف التاريخ املعاصر والعالقات الدولية

ية الثانية وإىل غاية رب العاملاحل األمريكية منذ اية األوربيةحيوي معلومات قيمة حول طبيعة العالقات 
  .  2000عام 
دون أن أنسى الكتاب القيم للباحث التونسي حمي الدين حضري االحتاد السوفييت واملغرب العريب من   

  :1962إىل غاية استقالل اجلزائر  1917ثورة أكتوبر 
-Mohiédine Hadhri, L’URSS et le Maghreb de la révolution d’octobre à l’indépendance de 
l’Algérie (1917-1962),ed, l’harmattan, 1985-p 99.  

وقد أبرز إسرتاتيجية االحتاد السوفييت حنو بالد املغرب ويبني بوضوح كيف كان املغرب العريب ميدان 
  .للتنافس بني املعسكرين الشيوعي والرأمسايل

ة لباحثني بارزين يف التاريخ العالقات على جمموعة من املقاالت والدراسات املتخصص أيضا اعتمدتو  
الدولية تناولت موضوع العالقات الفرنسية األمريكية بعد احلرب العاملية الثانية أذكر على سبيل املثال ال 

واين  J.p Duroselleل وجان باتيست دروزي،C.R Ageronأمساء ابرز هؤالء ،شارل روبري اجرون  احلصر
وجوليت بسيس   Maurice Vaisseموريس فايس و A.Kaspiواندري كاسيب   Annie Lacroix rizالكرو ريز 

Juliette Bessisذا املوضوع باإلضافة إىل كتابات باحثني جزائريني وتونسيني اهتموا،  .  
ميكن االسرتشاد بالتفسري الدقيق للعوامل العميقة  تتوجيا هلذا البحث وتقدمي خالصته العامة 

 بيير رونوفان لية،الذي أعطاه األستاذ املرموق يف تاريخ العالقات الدوليةاملتحكمة يف العالقات الدو 
Pierre Renouvin، أمهية قصوى للعامل اجلغرايف يف جلب قوى بعينها حنو منطقة معينة  أوىلحينما

من العامل،ومثلما هو احلال مع موقع اجلزائر يف العالقات الفرنسية األمريكية،خالل النصف الثاين من 
أصبحت اجلزائر نقطة حتاور يف العالقات الفرنسية األمريكية،منذ نزول احللفاء ارض  ن العشرينالقر 

  .1942اجلزائر خريف عام 
ومتيز هذا التحاور يف الكثري من احلاالت بالتوافق،الذي فرضته مقتضيات احلرب العاملية الثانية    

يف أحيان أخرى حتول هذا التوافق إىل واحلرب الباردة ليتحول مع الوقت إىل مصاحل متبادلة،لكن 
نقاط ظل واستفهامات كثرية،حول دواعي االهتمام املتزايد لألمريكان باجلزائر أو املناطق الفريدة من 
نوعها حسب تقارير خرباءهم،مما استنفر هواجس الفرنسيني على أا رغبة أمريكية أكيدة يف تقويض 

ائر،وعليه مل تكن العالقات الفرنسية األمريكية خبصوص االستعمار الفرنسي واحللول حمله يف اجلز 



موضوع اجلزائر،دائما متوافقة بل عرفت يف الكثري من احملطات ردود فعل فرنسية عنيفة على السياسة 
  .األمريكية يف اجلزائر

،تنفيذ لعملية 1942برز االهتمام األمريكي باجلزائر منذ نزوهلم بالساحل اجلزائري خريف عام 
هذا من اإلدارة  ىعلى املنطقة وصد دول احملور عنها،استدع ةللسيطر )عملية املشعل(عسكرية

روبير ميرفي األمريكية إىل صياغة سياسة متكاملة حول منطقة املغرب العريب،كان حمركها القنصل 
ة املمثل اخلاص لرئيس روزفلت يف مشال إفريقيا،واقتضت الضرورة أن تتعامل اإلدارة األمريكية،ألول مر 

مع الوطنيني اجلزائريني وحتاورهم حول مستقبل بالدهم السياسي،وتقدم لشعبهم املساعدات الغذائية 
الربق مررت اإلدارة األمريكية وعودها  ةوبسرع ،!!! والوعود حنو غدا أفضل االستقالل القريب
ير مصريها حق الشعوب املستعمرة يف تقر  صخبصو  1941وشعاراا النابعة من روح امليثاق األطلسي 

أصبح الكل يعتقد ويكاد جيزم أن اجلزائر ستنال استقالهلا عندما تضع احلرب  بني اجلزائريني،حىت
  .أوزارها

  
يف ظل اهلالة الدعائية الضخمة وبريق الشعارات والتفوق األمريكي العسكري امليداين،كانت       

اتفاق دارالن   و1940ويقانمرييف  اتفاق - جترى اتفاقات دقيقة ومصريية بني الفرنسيني واألمريكان
حتدد وتضبط طبيعة التواجد األمريكي باجلزائر،رغم تشنج العالقات الفرنسية - 1942كالرك 

األمريكية أثناء احلرب،بسبب اخلالفات الشخصية بني روزفلت وديغول،إال أن الفرنسيني فيشيني 
حد هو استعادت املستعمرات  وأحرار اتفقوا على حصر مهمة األمريكان يف اجلزائر،حول هدف وا

كاملة موحدة،ازدادت صرامة الفرنسيني جتاه الطموحات األمريكية يف اجلزائر،عندما انفرد ديغول 
  .برئاسة احلكومة املؤقتة للجمهورية الفرنسية،وانتصر على غرميه هنري جريو املدعوم من طرف روزفلت

ئل الفرنسية،يف احلد من التأثري املتزايد استعمل ديغول كامل صالحياته باعتباره موحد الفصا     
للدعاية األمريكية باجلزائر،عندما استعان بالشيوعيني ومنحهم املناصب العليا يف اجلزائر،بغرض 
توظيفهم ضد مطالب الوطنيني امللتفني حول البيان اجلزائري وحركة أحباب البيان واحلرية،هذا العمل 

مه للتحوالت العميقة اليت كان العامل يشهدها آنذاك قبل اية أنبا بقوة بديهة اجلنرال ديغول يف فه
احلرب،من صراع إيديولوجي خفي بدأ يلوح يف األفق بني االحتاد السوفييت والواليات املتحدة،واجلزائر 

  .كانت منذ الوهلة األوىل ميدانا خصبا هلذا الصراع



ان يف الكثري من املناسبات،وكان مؤمتر لذا مل يتواىن اجلنرال ديغول يف توجيه رسائله لألمريك    
،املناسبة األوىل لقطع الطريق أمام دعاة الفيدرالية يف اجلزائر ويف باقي املستعمرات 1944برازافيل 

الفرنسية األخرى،إذ أعاد هيكلة وتوحيد اإلمرباطورية االستعمارية الفرنسية،مبا يتماشى واملصاحل 
لتقيد باالتفاقات املوقعة معهم السالفة الذكر،حول ضرورة التدخل يف الفرنسية،وألزم اإلدارة األمريكية ا

حال تعرض املستعمرات الفرنسية لثورات وانتفاضات داخلية،كانت توقعات الفرنسيني يف حملها،فما 
حىت سارع الفرنسيون إىل تسخري العتاد العسكري األمريكي  1945أن وقعت جمازر الثامن مايو 

ألف  45رات السلمية بالشرق اجلزائري،وأمام أعني األمريكان استشهد حوايل الثقيل،يف قمع املظاه
جزائري حسب التقديرات األمريكية،ومل حيركوا ساكنا حول ما وقع يف اجلزائر واكتفوا بتقدمي الدعم 
املتسرت لفرنسا ونصحها بتفادي ثورة تكون اشد وطأ على مستقبل الوجود الفرنسي باجلزائر،حىت هذا 

انزعج منه ديغول واعتربه تدخال يف الشأن الداخلي الفرنسي،ردا على تصرحيات السفري النصح 
  . ،وهدد ديغول األمريكان بإغالق قواعدهم يف اجلزائر والسينغالجيفرسون كافرياألمريكي بالقاهرة 

شهر فسر بعض الباحثني املوقف األمريكي من مطالب اجلزائريني االستقاللية وحيال ما وقع يف       
مايو من قمع،على انه مت وفق صفقة سرية ابرمت مع السلطات الفرنسية،فحواها كسب الصمت 
األمريكي املدعوم،مقابل احلصول على مصاحل إسرتاجتية يف اجلزائر،وتزامن هذا أيضا مع حتول موقف 

حتول هذا الواليات املتحدة جتاه املسألة االستعمارية،اليت كانت تطالب بتصفيتها مع بداية احلرب،
املوقف بطريقة مفاجئة إىل النقيض من ذلك،فأصبحت من اشد املتمسكني بضرورة احلفاظ على 

  .املستعمرات األوربية
أمام اإلسرتاتيجية األمريكية،ومتثلت يف السيطرة  اوعليه فقد فتحت أبواب اجلزائر على مصراعيه     

سرتاجتية،ليس فقط يف اجلزائر ولكن يف  على شبكة واسعة وهامة من القواعد العسكرية واملنشآت اإل
  .مطارا لصاحل قواا اجلوية،منها ثالثة مطارات أساسية يف اجلزائر 25كامل املغرب العريب،من بينها 

زيادة على ذلك فان اجلزائر قد احتلت أمهية خاصة يف أجندة السياسة اخلارجية األمريكية،على      
الغريب للمتوسط،الذي أصبحت توليه أمهية خاصة مع بداية  اعتبار موقعها االسرتاتيجي يف احلوض

ظهور اخلالف اإليديولوجي بينها وبني االحتاد السوفييت،هذا ما وصفه احد الباحثني عندما قال انه 
،بدأت سياسة التحالف الثالثي يف املتوسط يف التالشي وتطلب خيارا 1945مع بداية عام 

هو منع االحتاد السوفييت من احلصول على مناطق اسرتاجيية يف  جديدا،هذا اخليار اجلديد كان حموره
  .املتوسط



إن ما متخض عن احلرب العاملية الثانية من نتائج وخيمة على فرنسا،جعلها يف وهن سياسي    
واقتصادي ال مثيل له،أدى ا اللجوء إىل للواليات املتحدة األمريكية،للحصول على الدعم 

يف ،جون مونياحلرب،ويف هذا اإلطار أسهمت جهود اخلبري الفرنسي الكبري  االقتصادي ملواجهة أثار
تثبيت قواعد التبعية االقتصادية والسياسية الفرنسية للواليات املتحدة األمريكية فيما بعد احلرب،ويف 
هذا السياق ميكن مالحظة انه على مستوى العالقات الفرنسية األمريكية،أا بدأت تتجه حنو 

ومما زاد يف تعزيز هذه العالقات ذلك الصراع الذي سيظهر بني االحتاد السوفييت والواليات التفاهم ،
املتحدة األمريكية حول تقاسم مناطق النفوذ يف العامل،وكان دعمها لفرنسا مشروط دائما بعدم متكني 

  . األحزاب اليسارية من الوصول إىل السلطة يف باريس
 الغربية يف مشال إفريقيا،فان اإلدارة األمريكية كانت أكثر وعيا ومن اجل احلفاظ على املصاحل      

،واملوجه إىل الرئيس ))N.S.Cذه املسألة،مثلما يثبته احد التقارير الصادر عن جملس األمن القومي
بسبب أمهية إفريقيا الشمالية بالنسبة :(...هاري ترومان،وميكن أن نقرأ يف هذا التقرير العبارة التالية

يشكلون ..الواليات املتحدة األمريكية،فان املقاطعات الثالث،اجلزائر،وتونس واملغرب األقصى ألمن
مع بعض وحدة سياسية وجغرافية لشمال إفريقيا الفرنسي،واملغرب األقصى هو األكثر أمهية،باعتباره 

فسها معنية ،وبتايل أصبحت الواليات املتحدة تعترب ن...)ركيزة أساسية كجسر بني األطلسي واملتوسط
بشكل مباشر،بقضية حفظ االستقرار السياسي يف منطقة املغرب العريب،ومواجهة أي ديد شيوعي 

مشروع  -ا هلذه الغاية فقد أدجمت اجلزائر يف املخططات األمريكيةجتسيدحمتمل ضد التواجد الفرنسي،
بة بتقدمي ،وأصبحت أمريكا مطال - 1949و معاهدة حلف الشمال األطلسي عام  1947مارشال 

الدعم االقتصادي لفرنسا ومستعمراا يف مشال إفريقيا،وعليه ميكن القول أن املخططات األمريكية 
  .منحت فرنسا وسائل جديدة يف تشديد قبضتها على اجلزائر،دون أي اعتبار ملطالب احلركة الوطنية

قتصادي وعسكري دف من جهة أخرى إىل احتواء ا تإن السياسة األمريكية يف اجلزائر كان  
وسياسي للمسألة اجلزائرية،وهلذا الغرض فإا نظمت سلسلة من املؤمترات والندوات حول مشال 

من تقدمي  ماك غيحيث استطاع الدبلوماسي األمريكي  1950إفريقيا،أبرزها ندوة طنجة أكتوبر 
يني املغاربة خالصة أهداف السياسة األمريكية يف املنطقة،وحدد موقفها بوضوح من مطالب الوطن

االستقاللية،وتوافقت النظرة األمريكية مع الرأي الفرنسي القائل بان املغاربة عموما غري مؤهلني لتسيري 
  .شؤوم بأنفسهم يف حال منحهم االستقالل



ولكن يف نفس الوقت كانت اإلدارة األمريكية تدرك مدى الضعف السياسي الذي أصاب أجهزة    
،لكن لويب 1947يف اجلزائر رغم إعطائها قانوا اخلاص لعام  اسياسته اجلمهورية الرابعة،وحتجر

املعمرين عمل على إبقائه جمرد نصوص قانونية مل جتد طريقها إىل التنفيذ،إال ما خيدم مصاحلها يف 
اجلزائر،أمام استمرار االنسداد السياسي يف اجلزائر بدأت الواليات املتحدة األمريكية،تثري خماوف 

 وتطالبهم بضرورة تطبيق قانون اجلزائر على ارض الواقع،دون اللجوء إىل إصالحات جديدة الفرنسيني
  .  لتفادي ما هو أسوء يف املستقبل

مرة أخرى تسارع يف طلب العون من حلفائها  اجعلته ةجتربة فرنسا الفاشلة يف اهلند الصيني إن       
ريقية،واقرتحت عليهم دمج اقتصاديات املستعمرات الغربيني،ملواجهة املد الشيوعي يف مستعمراا اإلف
،وبواسطته ضمنت إشراك الدول مشروع اورا أفريكااإلفريقية يف االقتصاد األوريب،نتيجة لذلك ظهر 

  .الغربية يف مسألة احلفاظ على مستعمراا من الزحف الشيوعي
ن جهة تعمل من اجل احلفاظ متيزت السياسة األمريكية جتاه منطقة املغرب العريب،بالتناقض فم     

على مصاحلها اإلسرتاتيجية،ومن جهة أخرى كانت تستثمر يف املبادئ األمريكية الداعمة لتقرير 
املصري لصاحل املستعمرات،وهذا ما أدى يف أحيان كثرية إىل ردود فعل فرنسية قوية ضد نشاط 

فرنسية يف اجلزائر فقط،وما يالحظ الدبلوماسيني األمريكيني،وأجربوهم على االلتزام بدعم السياسة ال
انه خالل هذه املرحلة،فان املسألة اجلزائرية واملطالب الوطنية كانت الزالت مل ترتسخ كانشغال 
أساسي بالنسبة للخارجية األمريكية،وهذا ما أدى بالوطنيني اجلزائريني إىل فقدان تلك الرغبة اليت  

 قضيتهم،وذلك بسبب استمرارها يف دعم كانت حتدوهم يف السابق بشأن تدخل أمريكي لصاحل
 .التواجد الفرنسي

 -1945امللفت لالنتباه أن اخلرباء األمريكان ظلوا طوال فرتة الرئيس هاري ترومان       
،يستثمرون يف توظيف التهديد الشيوعي ضد التواجد الفرنسي يف مشال إفريقيا،والغرض واضح 1954

صاحل اإلسرتاجتية واالقتصادية يف املنطقة،بل وصل م األمر من ذلك هو احلصول على املزيد من امل
إىل حد اام الوطنيني اجلزائريني بامليوالت الشيوعية،رغم إدراكهم أن اجلزائريني مل تكن تربطهم 

مع الواليات املتحدة،وقامت بتضخيم قوة احلزب  ةصالت بالشيوعية،مقارنة باتصاالم املكثف
مبقدوره ديد التواجد  على انه القوة السياسية الوحيدة يف اجلزائر،اليت الشيوعي اجلزائري،وصورته

الفرنسي يف اجلزائر،رغم معرفتها التامة مبحدودية تأثريه يف الساحة السياسية اجلزائرية،فاملتعارف عليه 
 لدى العام واخلاص أن مواقفه كانت متناقضة مع مبادئ وتاريخ الشعب اجلزائري،وأفكاره تتعارض مع



مطالب احلركة الوطنية االستقاللية،وكان يطالب ببقاء اجلزائر حتت السيادة الفرنسية،لذا وجد نفسه 
 .بعيدا عن حتقيق أمال الشعب اجلزائري ويف عزلة عنه

أمام تناقض وتضارب التقارير األمريكية خبصوص الوضع يف اجلزائر،يبقى الباحث متسائال عن    
هم معلومات كثرية حول اجلزائر،واتصاالم املستمرة مع الوطنيني دواعي هذا التناقض رغم امتالك

اجلزائريني،لكنهم يف املقابل مل يتمكنوا من تتبع ما كان جيري من حتول داخل حركة انتصار احلريات 
الدميقراطية،وتتبع تلك اموعة النشطة اليت بدأت تتحرك دف إشعال فتيل الثورة لتجاوز أزمة 

ن حدث اندالع الثورة بالنسبة لإلدارة األمريكية مبثابة األمر املفاجئ والغري احلركة،لذلك كا
الثورة ضد  ماملتوقع،وحىت عشية اندالع الثورة أكدت التقارير األمريكية،إن اجلزائريني غري مهيئني لتنظي

  .   الوجود الفرنسي
 

أن ما وقع من أحداث الفاتح وبعد اندالعها سايرت التقارير األمريكية،الطرح الفرنسي القائل     
،ما هي إال أحداث معزولة من تدبري عصابات موجهة من أيدي خارجية تعمل لصاحل 1954نوفمرب 

الشيوعية والقومية العربية،وان مبقدور فرنسا استعادت اهلدوء واألمن إىل ربوع اجلزائر،لكن مع مرور 
تعملة يف ذلك العتاد العسكري للحلف الوقت وجلوء فرنسا إىل املزيد من التعزيزات العسكرية،مس

األطلسي على أوسع نطاق،أدى باإلدارة األمريكية إىل التحفظ حول ما يقع يف اجلزائر،واضطرت 
،إىل منع قنصلها يف اجلزائر العاصمة من التعليق عليها،هذا 1955أوت  20أثناء وقوع هجمات 

ألمريكا عن التزاماا ببنود معاهدة حلف  اإلجراء اعتربته السلطات الفرنسية مبثابة التخلي الصريح
 .الشمال األطلسي،اليت تضمن حسبها التغطية العسكرية يف حال وقوع اعتداء على اجلزائر

بل ذهب األمر بالفرنسيني إىل ابعد من ذلك،عندما اموا الواليات املتحدة بالوقوف وراء الثورة       
تعمار الفرنسي يف اجلزائر،هذا االام أصبح حديث اجلزائرية،وهم من دبرها من اجل تعويض االس

الصحافة الفرنسية،وأمام هذه الشكوك اضطرت اإلدارة األمريكية،عن طريق سفريها يف باريس 
إىل تقدمي تصريح علين حدد بوضوح املوقف األمريكي الرمسي من الثورة ،1956عام  دوغالس دايلون

ا للوجود الفرنسي يف اجلزائر،واعتربت أن ما جيري يف اجلزائر اجلزائرية،التزمت فيه بتأكيد استمرار دعمه
هو شأن فرنسي داخلي و ال حيق ألي احد التدخل فيه،ومنذ هذا التاريخ أصبحت متثل الثورة 
 .اجلزائرية انشغال أساسي بالنسبة للخارجية األمريكية،وخصصت قسما خاصا يعىن بالشؤون اجلزائرية



قد شكل نقطة البداية للسياسة األمريكية جتاه الثورة اجلزائرية،واثر ذلك  وعليه فان هذا التصريح     
بدأت فرنسا تتلقى الدعم األمريكي على كافة األصعدة،فعلى الصعيد العسكري قامت بتزويدها 
بأحدث الطائرات واملروحيات،وعلى الصعيد الدبلوماسي فإا ما فتئت تعمل على عرقلت مناقشة 

 اجلمعية العامة للهيئة األمم املتحدة،حبجة أن املسألة اجلزائرية هي مسألة فرنسية القضية اجلزائرية يف
داخلية وضرورة إعطاء فرنسا الوقت الكايف إلجياد حل عادل وسلمي للمسالة اجلزائرية،وسارعت أيضا 

ا يف العديد للحد من النتائج الوخيمة  املرتتبة على السياسة الفرنسية،جتاه الثورة اجلزائرية،بعد تورطه
من اجلرائم الدولية اليت كانت دف من ورائها القضاء على الثورة،على غرار أزمة قناة السويس 

،كلها أحداث حاولت 1958،والعدوان على قرية ساقية سيدي يوسف 1956واختطاف قادة الثورة 
لى الصعيد الواليات املتحدة تقزمي أثارها على املستوى الدويل،حىت ال تستفيد منه الثورة ع

الدبلوماسي،وال يستغل من طرف الشيوعية يف صراعها مع الغرب،أما على الصعيد السياسي فان 
الواليات املتحدة عملت على دعم السياسة الفرنسية يف اجلزائر،من خالل تزكية خمتلف املشاريع 

موليه الثالثية  الفرنسية املوجهة للقضاء على الثورة اجلزائرية،مثل إصالحات جاك سوستال و خطة غي
وقانون اإلطار،واستمرت يف تأييد سياسة ديغول اجلزائرية،كلها مشاريع كانت تصب يف التصور 
األمريكي لتسوية املسألة اجلزائرية،داخل اإلطار الفيدرايل املغاريب املرتبط مع فرنسا،وعمليا أصبحت 

 هذا ما تبينه األرقام  أن حوايلالثورة اجلزائرية يف مواجهة أكيدة مع التحالف الفرنسي األمريكي،
من العتاد العسكري املستعمل ضد اجلزائريني كان من صنع أمريكي،ومن ناحية أخرى ساهم    80%

  .هذا الدعم يف إطالة عمر األزمة وتعقيدها والزج ا يف رحى احلرب الباردة
ئيس ايزااور،جلأت اإلدارة فرتة الر  لمع تواصل الدعم األمريكي للسياسة الفرنسية يف اجلزائر طوا    

األمريكية إىل تصنيف الثورة اجلزائرية،يف خانة صراع الغرب مع الشرق وهذا لتربير الدعم املقدم 
لفرنسا،الذي كانت جبهة التحرير الوطين تطالب بإيقافه،لقد تفطنت قيادة الثورة إىل هذا اجلانب 

ياا وتلتزم سياسة احلياد جتاه املعسكرين املهم يف العالقات الدولية،لذلك جندها تعود إىل مرجع
املتنافسني حماولة استغالل الطرفني لصاحل القضية الوطنية،دون االرمتاء يف أحضان أيا منها،حىت ال 

وتنئ بالقضية اجلزائرية عن التأثريات السلبية للتجاذب اإليديولوجي بني  اترهن مصري قرارا
عند حليفها الطبيعي واملوضوعي العامل العريب  املعسكرين،فإا اجتهت تبحث عن الدعم

، سامهت 1955واإلسالمي،امللتف حول الكتلة االفرو آسيوية اليت تشكلت عقب مؤمتر باندونغ 
الكتلة االفرو آسيوية مسامهة اجيابية يف دعم الثورة اجلزائرية،على كافة املستويات والدفع ا حنو حتقيق 



ال خصوصا أثناء جلسات اجلمعية العامة لألمم املتحدة حيث أفاقها النهائية،كان دورها فعا
  .   استطاعت إقناع اهليئة األممية بأحقية الشعب اجلزائري يف نيل استقالله واسرتجاع سيادته املغتصبة

الغريب يف األمر أن اإلدارة األمريكية ظلت ختتبئ وراء فكرة أن املسألة اجلزائرية هي مسألة فرنسية     
الرغم من وقوفها على مدى الضعف الذي أصاب أجهزة اجلمهورية الرابعة وتوايل سقوط داخلية،ب

احلكومات الفرنسية الواحدة تلوا األخرى،بسبب االنعكاسات السلبية الستمرار الثورة اجلزائرية يف 
استنزاف االقتصاد الفرنسي وشل كيانه من الداخل،إن عدم االستقرار السياسي يف فرنسا وسيطرة 

 املعمرين والعسكريني املتطرفني،على سلطة القرار يف باريس كلها قرائن على ور السياسة لويب
الفرنسية يف مواجهة الثورة اجلزائرية،وما أحداث قناة السويس وحتويل الطائرة املقلة لقادة الثورة 

ل عن عجز واالعتداء على قرية سيدي يوسف احلدودية،واالنقالب على اجلمهورية الرابعة،إال دالئ
  .السلطات الفرنسية يف إجياد حل للمسألة اجلزائرية

شكلت عودت اجلنرال ديغول إىل احلكم نقطة حتول حامسة يف العالقات الفرنسية      
األمريكية،واملعروف عليه حساسيته املفرطة جتاه الطموحات األمريكية،لذا فانه مل يتأخر يف توجيهه 

لدعم الكايف لفرنسا يف مواجهة الثورة اجلزائرية،ومنذ الوهلة األوىل سهامه حنوها بتقصريها يف تقدمي ا
راح ديغول يعمل من اجل استعادت مكانة فرنسا الدولية الضائعة،مقتنعا أن املزاعم األمريكية حول 
التهديد الشيوعي للعامل احلر باتت غري مقبولة،أتاح له ذلك الوقوف عند األسباب احلقيقية اليت 

ص فرنسا من مشاكلها املستدامة،من هذه املنطلقات بدأ اجلنرال ديغول يف ترسيخ حالت دون ختل
ركائز اجلمهورية الفرنسية اخلامسة،املتميزة عن اجلمهوريات الفرنسية السابقة،اجته حنو استعادت دور 
فرنسا داخل التحالف الغريب ويف العامل،وذلك من خالل تفعيل مشروع الوحدة األوربية 

سعي الكتساب السالح النووي والتخلص من اهليمنة األمريكية،وكان عليه أيضا أن وتزعمها،وال
يتخلص من املسألة اجلزائرية،اليت خنرت جسد الدولة الفرنسية وكربيائها حاول يف البداية جتريب 
سياسة سابقيه،إال انه اقتنع يف األخري بعدم جدواها واضطر على مضض اجللوس مع اجلزائريني حول 

  .املفاوضات اليت انتهت بتوقيع اتفاقيات االستقالل التام للجزائرطاولة 
حدث هذا أثناء مرحلة الرئيس جون كنيدي،الذي خيب أمال قيادة الثورة عند وصوله إىل الرئاسة     

،مما اثبت أن تلك 1957األمريكية وعدم التزامه بتصرحياته املؤيدة لتسوية املسألة اجلزائرية عام 
رغم من صداها القوي،إال أا مل تكن يف واقع األمر سوى نتاج تنافس حزيب عابر بني التصرحيات بال



اجلمهوريني والدميقراطيني،وهو األمر الذي جعل قيادة الثورة حتسم مواقفها من املعسكرين الشيوعي 
  . احلكم ةوالرأمسايل،والنتيجة أن اجلزائر املستقلة اختارت النهج االشرتاكي يف تسيري منظوم

  
  
 
 
 
 
  
  
  :و ميكن تلخيص أهم نتائج البحث يف النقاط التالية 
استفادت الواليات املتحدة األمريكية من جتربتها يف اجلزائر أثناء احلرب العاملية الثانية،اليت مسحت -1

هلا من إدراك األمهية اإلسرتاتيجية للجزائر يف غرب املتوسط،ومن مثا بنت عليها إسرتاتيجيتها 
  .و اجلزائراملستقبلية حن

احلرب الباردة ومواجهة املد الشيوعي مسحت للواليات املتحدة األمريكية،من استغالل موقع  -2
  .اجلزائر لتأمني مصاحلها احليوية يف غرب املتوسط

إن اهتمام الواليات املتحدة األمريكية ومراقبتها للوضع اجلزائري جعلها تدرك احلل املناسب  -3
الذي مينح نوع من  1947اختصرا يف التطبيق الفعلي لقانون اجلزائر لعام  للمسألة اجلزائرية،واليت

احلكم الفيدرايل للجزائر،وهو احلل الذي متسكت به اإلدارة األمريكية كحل امثل وعادل يف نظرها 
  .لتسوية املسألة اجلزائر طيلة عمر الثورة اجلزائرية

ألطلسي جعلها تستمر يف دعم فرنسا وتأييدها رغم إن التزام اإلدارة األمريكية مببادئ التحالف ا -4
  معارضتها لسياستها يف اجلزائر،وهذا ما أسفر يف األخري إىل توجه اجلزائر حنو الكتلة االشرتاكية 

وعليه ميكن القول أن العالقات الفرنسية األمريكية املبنية على الروابط التارخيية واالنتماء املشرتك    
ريقي واملصاحل املتبادلة،كلها عوامل جعلت نظرا تتوحد جتاه املسألة للرتاث الروماين اإلغ

اجلزائرية،دون أي اعتبار ألي عامل إنساين وأخالقي يف تعاملهم مع اجلزائريني طيلة مرحلة النضال 
  .الوطين



تباه وهي نفس النظرة اليت ال زالت موجودة عند الفرنسيني واألمريكان إىل غاية اليوم،لذا علينا االن  
من تلك الشعارات الغربية املنادية بضرورة إدخال إصالحات سياسية واقتصادية واحرتام حقوق 
اإلنسان وحرية التعبري وغريها من الشعارات األخرى،ما هي يف حقيقة األمر إال أساليب أمريكية 

الضعف  فرنسية قدمية يف ثوب جديد،لنشر الفوضى وعدم االستقرار السياسي وغياب األمن،ومن مثا
والوهن الذي يصيب أجهزة الدولة ويفتح لتلك القوى بعينها من جديد،فرصة إعادة االستعمار لكن 

  .بوسائله اجلديدة

  


