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مقدمة:
شكلت عودة اجلنرال شارل ديغول إىل السلطة يف فرنسا على إثر أحداث  13ماي1958
حتديا كبريا بالنسبة لقيادة الثورة اجلزائرية ،فاجلنرال العجوز الذي قطع عزلة تقاعده استجابة النقالبيي
اجلزائر من غالة الكولون ومتمردي اجليش جنراالت االنقالب ،وتلبية "لنداء الوطن" قد وظف كل
حنكته العسكرية والسياسية والدبلوماسية مما سيعطي النظام االستعماري الفرنسي نفسا جديدا ،لذا فقد
اضطرمت نريان املواجهة بني جبهة التحرير الوطين وفرنسا على خمتلف الصعد وامليادين واليت من ضمنها
اجلانبان السياسي والدبلوماسي ،وهو ما سنحاول شرحه وحتليله من خالل هذه الدراسة اليت سنتناول من
خالهلا مشاريع "مناورات "ديغول السياسية وأبعادها الدبلوماسية يف الفرتة املمتدة من أكتوبر  1958إىل
هناية سنة .1959
أوال" -سلم الشجعان" :1958/10/23 -1المضمون واألهداف:
متثل مبادرة ديغول املعروفة بـ"سلم الشجعان "واليت أطلقها يوم  23أكتوبر  1958يف ندوة
تصوره
صحفية أول مبادرة سياسية منه منذ توليه للسلطة كرئيس للحكومة يف  1جوان  ،1958يف إطار ُّ
حلل "املشكل اجلزائري" ،فما هو مضمون هذه املبادرة الديغولية؟
تضمن مشروع سلم الشجعان دعوة عناصر جيش التحرير الوطين إىل إلقاء السالح ولل العلم
األبيض وتسليم أنفسهم إىل أقرب مركز للجيش أو للدرك أو للشرطة ،ودعوة القيادة السياسية باخلارج أو
ما أمساه بـ"املنظمة اخلارجية " للتوجه إىل باريس "لإعالن عن إهناء احلوادث " ،وبصورة موجزة فإن مبادرة
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ديغول هذه مضموهنا مطالبة الثوار اجلزائريني سواء كانوا عسكريني أم سياسيني لالستسالم ،1وهو
استسالم مزدوج أحدمها عسكري جيري على األرض اجلزائرية ،واآلخر سياسي جيري يف العاصمة الفرنسية
باريس ،ويكون هدفه حتويل االستسالم األول استسالما رمسيا ،مث يلجأ اجلنرال ديغول فيما بعد إىل تسوية
القضية اجلزائرية بواسطة االنتخابات اليت كان يعتزم إجراءها يوم  28نوفمرب  ،1958مث التفاوض مع من
تم معهم ما تبقى من املشكل اجلزائري" حسب تعبريه،2
ينتخبهم الشعب ممثلني له "مفاوضني أكفاء ي ُّ
وبالتايل فديغول إذا كان يعرتف جببهة التحرير الوطين واحلكومة املؤقتة باعتبارهم قادة "التمرد" لكن يف
املقابل ال يعرتف هبما ممثلني لألمة اجلزائرية يف إطار حمادثات شبه رمسية أو رمسية.3
وهو هبذا يؤكد وفاءه ومتسكه بسياسة طاملا دعا إليها ومتسك هبا املعمرون األوربيون يف
اجلزائر ،بل ومتردوا من أجل تنفيذها يف  13ماي  ،1958ومن هنا يتضح بأن مشروع ديغول جديد يف
مسماه قدمي يف حمتواه ،إذ ال خيتلف كثريا عن مثلث رئيس احلكومة األسبق غي مويل ،و املتمثل يف-:
وقف القتال مث االنتخابات فاملفاوضات.
ومن خالل ما سبق تتضح األهداف املاكرة للمشروع واملتمثلة يف العمل على إضعاف
ج.ت .ومتهيدا للقضاء على الثورة ،وذلك بزرع اخلالفات واالنقسامات بني قياداهتا من خالل امتداح
"بطولة العسكريني" ودعوة "املنظمة اخلارجية"(السياسيني) لالستسالم الرمسي وهو بذلك يعين احلكومة
املؤقتة ،لكن دون أن يذكرها باالسم ألنه ال يعرتف هبا.4

بعد ذلك أصدر ميشال دوبري الوزير األول الفرنسي تعليماته جلهازه احلكومي باختاذ خطاب
وموجها لسياسة احلكومة الفرنسية ،والعمل على ضبط إجراءات وقف إطالق النار
ديغول مرجعا جديدا ِّ
ومتكني قادة تنظيم "التمرد"_املوافقني على مبادرة ديغول_ من كل الضمانات والتسهيالت الضرورية
جمليئهم إىل فرنسا مث العودة ،إضافة إىل إعطاء أوامر لتحضري انتخابات بقصد اختيار املمثلني املؤهلني
 -1اجملاهد" :حكومة الثورة ال تفاوض في االستقالل " ،عدد.1958/11/32،19 :
C.A.D:S.E.A.A, b:3,dos:2"Instruction gouvernementale 1958-1960",doc:7"Algérie:
Directives confidentielles
2 d'information et d'action", Le premier ministre Michel
Debré, paris,10/03/1959,p1.
3- C.A.D:M.A.E.F,S.E.A.A, b:7,dos:1 FLN origine et doctrine du mouvement, doc:12 Note:
"pour la mission de liaison avec l'Algérie","30/12/1960,p15.
 - 4بورغدة رمضان :الثورة اجلزائرية واجلنرال ديغول ( ،)1958-1962أطروحة لنيل دكتوراه العلوم يف التاريخ احلديث واملعاصر ،قسم التاريخ واآلثار،
كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،جامعة منتوري قسنطينة ،2007/2006،ص .252
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للتعبري عن طموحات اجملموعتني (اجلزائريني واألوربيني) بعد وقف إطالق النار.1
 -2رد الحكومة المؤقتة:
شككت احلكومة املؤقتة يف أهداف هذه املبادرة الديغولية واعتربهتا حماولة جديدة "لزعزعة
الصفوف ومشروعا خادعا ،"2فاجلنرال ديغول تراجع عن مقرتحات سابقيه خاصة مشروع غي مويل 3ألن
هذا األخري يف مشروعه الشهري مل جيرؤ على أن يطلب من جيش التحرير الوطين االستسالم ،يف حني
فعلها اجلنرال ديغول يف مبادرته هذه.
قامت احلكومة املؤقتة بدراسة حمتوى مبادرة ديغول وحللت أبعادها ومراميها ،مث أصدرت بيانا
أعلنت فيه عن رفضها الصريح ملقرتح ديغول ،الذي اعتربته غري قادر على حل القضية اجلزائرية حال عادال
يقر فيه للشعب اجلزائري حبقه يف تقرير املصري ،وجددت ح.م.ج.ج عرضها بالتفاوض مع احلكومة
الفرنسية على أساس أهنا املتحدث باسم الشعب اجلزائري ،يف إطار مفاوضات جدية حيتضنها بلد حمايد.
أكدت احلكومة املؤقتة يف بياهنا أن ديغول أكد مببادرته على رفضه للتفاوض مع املمثل احلقيقي
للشعب اجلزائري ،إذ أظهر نواياه من خالل تصرحيه يف 1958/10/23على تسوية القضية اجلزائرية عن
طريق غري طريق جبهة التحرير الوطين وهو ما يستنتج من أسلوبه وسياسته.
خطاب ديغول يف  10 /23أعطى صورة واضحة عن نظرة ديغول حلل القضية اجلزائرية،
فاجلنرال جزأ قيادة الثورة اجلزائرية إىل قادة "عسكريني" وقادة "سياسيني" ،وينظر للثورة كما لو كانت
منقسمة إىل قسمني متنازعني متصارعني ،ويسعى إىل تغذية هذا االنقسام وتكريسه ،وذلك من خالل
تنويهه ببطولة "العسكريني" وشجاعتهم ،بينما يتهكم بالسياسيني ،وهو أسلوب سبقه إليه الكوست،
كما حياول ديغول تقسيم السياسيني إىل "معتدلني" و"متطرفني" ،واخلالصة أن ديغول يريد التفاوض فيما
بعد مع "عمالء" منتخبني ،ميوه هبم على الرأي العام العاملي ويظهر بأنه متمسك باحلل السلمي للمشكل
اجلزائر ،كما يبدو واضحا من خالل هذه الدعوة إىل ديغول ال يعرتف جببهة التحرير وجهازها التنفيذي
احلكومة املؤقتة ممثلني شرعيني ومفاوضني مقبولني ،بل يريد أن يتفاوض مع منتخبني بعد استسالم عناصر

1-C.A.D:S.E.A.A, b:3, dos:2", doc:7, Op.cit, p1.
2-M’hamed Yousfi : Les Otages de La Liberté, ENAL, Alger, 1993, p : 39.
3-Mohamed Harbi : Le FLN, op.cit. , p : 252.
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جيش التحرير.1
تناولت جريدة "اجملاهد" اللسان املركزي جلبهة التحرير الوطين إىل قضية النوايا احلقيقية للجنرال
ديغول من خالل مبادرته ،وتساءلت :هل أن اجلنرال ديغول خملب وصادق يف "رغبته يف السلم"؟
وأشارت جريدة "اجملاهد" إىل استعمال ديغول للغة مبهمة يف تصرحياته ،هبدف تضليل الرأي
العام العاملي والفرنسي حول نواياه احلقيقية ،وربطت "اجملاهد" تصريح ديغول بزيارة مدير البنك العاملي
مصحوبا مبدير البنك الفرنسي إىل كل من حاسي مسعود وحاسي الرمل ،وتصريح ديغول يف ذلك الظرف
هو رمبا من أجل إيهام األوساط املالية العاملية بأن املشكل اجلزائري سائر يف طريق احلل ،وبالتايل ال
خوف على مصري األموال اليت سيمنحها البنك العاملي واألوساط املالية املهتمة باالستثمار يف برتول
الصحراء اجلزائرية ،وبالتايل قد يطمئن ذلك هذه األوساط وجيعلها تضخ رؤوس أمواهلا يف استثمار ثروات
الصحراء اجلزائرية.2
وأعلنت احلكومة املؤقتة عن قناعتها بأن السالم ال ميكن أن يتحقق إال عن طريق التفاوض
اجلاد مع املمثلني الشرعيني واحلقيقيني للشعب اجلزائري ،هلذا جددت ترحيبها بأية دعوة من احلكومة
الفرنسية للتفاوض بصورة جدية ويف بلد حمايد ،وهو ما أكدت عليه جريدة اجملاهد "حكومة الثورة ال
تتمسك بالشرط املسبق الذي وضعه بيان
تفاوض يف االستقالل" ،وهي إشارة إىل أن احلكومة املؤقتة َّ

أول نوفمرب مث أكد عليه مؤمتر الصومام ،واملتمثل يف -:ضرورة اعرتاف احلكومة الفرنسية باالستقالل
للشعب اجلزائري كشرط ألية مفاوضات معها ،وبالتايل فقد جددت دعوهتا للمفاوضات واليت كانت
دعت إليها يف بياهنا يف  ،31958/09/26وهبذا فإن رد ح.م.ج.ج ميكن وصفه بالرد الذكي فمن
جهة بينت عيوب املبادرة وشككت يف صدق نواياها ،ومن جهة ثانية حرصت على الظهور مبظهر
الساعي للحل السلمي واحلريب عليه من خالل الدعوة للتفاوض وترحيبها بكل دعوة من طرف احلكومة

الفرنسية.
استندت احلكومة املؤقتة الحقا إىل بعض مقاطع خطاب ديغول ليوم 1958/10/23
للتدليل على حالة احلرب اليت تطبع النزاع الفرنسي اجلزائري ،عند حديث ديغول عن "سلم الشجعان
 - 1اجملـاهد":حكومة الثورة ال تفاوض يف االستقالل" ،املصدر الســابق.
" - 2اجملاهد " :عدد خاص.1958/11/01،

 -3اجملاهد":حكومة الثورة ال تفاوض في االستقالل" ،عدد.1958/11/32،19:
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"و"العلم األبيض" و"وضع السالح" ،وهو ما يعين اعرتاف بوجود معارك يف اجلزائر ،وبالتايل فإن خطاب
ديغول من وجهة نظر احلكومة املؤقتة يعترب اعرتافا ضمنيا بوجود حالة حرب ،وبالتايل ينبغي تطبيق
القوانني الدولية املتعلقة باحلروب فيما يتعلق مبعاملة األسرى والتحكيم الدويل حلل النزاع بالطرق السلمية
عن طريق التفاوض بني املتنازعني.1
ثانيا"-حق تقرير المصير" :1959/09/16تعد مبادرة ديغول املعروفة بـ"حق تقرير املصري" واليت أفصح عنها يف خطابه الشهري يوم
 ،1959/09/16من أكثر مبادراته وخطاباته شهرة وتأثريا يف مسار االتصاالت الفرنسية اجلزائرية واليت
ستقود إىل املفاوضات الرمسية بني ممثلي احلكومة الفرنسية وممثلي ج.ت .والحقا ،وذلك ملا تضمنته ألول
مرة من اعرتاف ملسئول فرنسي من هذا املستوى "حبق الشعب اجلزائري يف تقرير مصريه" ،والسؤال الذي
نطرحه هنا ما هو املفهوم الذي قدمه ديغول "حلق تقرير املصري"؟ وشروطه لتنفيذه؟
-1دوافع "حق تقرير المصير":
بالنظر إىل التوقيت الذي جاءت فيه مبادرة ديغول الثانية منذ توليه السلطة و األوىل منذ أن
توىل رئاسة اجلمهورية بصيغتها اجلديدة-نظام رئاسي واضح-املتضمنة "حق الشعب اجلزائري يف تقرير
مصريه" ،تطرح أسئلة كثرية حول دوافع وأهداف هذا املشروع الفرنسي ،فما هي يا ترى الدوافع
واألهداف احلقيقية للمبادرة؟
رغم أن اجلنرال ديغول صرح منذ تسلمه رئاسة اجلمهورية يف  1959/01/08يف خطابه
باملناسبة إىل فكرة تقرير املصري بقوله "مستقبل اجلزائر املساملة ،واملتحولة يف شخصيتها بنفسها ،وترتبط
بفرنسا برابطة وثيقة"،2لكن بالنظر إىل توقيت املبادرة الديغولية اليت تزامنت مع انعقاد أشغال الدورة
الرابعة عشر للجمعية العامة لألمم املتحدة اليت ستستمر أشغاهلا من  15سبتمرب إىل  13ديسمرب
 ،1959واملقبلة على مناقشة القضية اجلزائرية املدرجة ضمن جدول أعماهلا ،وهو تزامن ال ميكن إال أن
يكون مدروسا ومقصودا ،هلذا فإن أول هدف توخى حتقيقه ديغول هو كسب الرأي العام العاملي وخاصة
1- C.A.D:M.A.E.F, S.E.A.A, Op.cit, "pour la mission de liaison avec l'Algérie" ,pp:13,14.et
voir aussi: C.A.D:M.A.E.F, S.E.A.A, b:7,dos:1,doc:13"Mémorandum sur la dénonciation du
traité de l'Atlantique nord, FERHATE Abbas, GPRA,TUNIS 19/09/1960,Voir ANNEXE N7,
p397.
 - 2رمضان بورغدة :الثورة اجلزائرية و احلنرال ديغول ،ص.341
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يف هيئة األمم املتحدة ،فقد أراد أن يبدو مبادرا متمسكا باحلل السلمي وبالتايل التأثري على مناقشات
الوفود يف اجلمعية العامة للقضية اجلزائرية؛ ومن مث جتنيب فرنسا لوائح قد حترج موقفها الدويل وتضغط
عليها ،خاصة بعدما حققته دبلوماسية الثورة اجلزائرية من جناحات باهرة ،بعد متكنها من تسجيل القضية
اجلزائرية يف جدول أعمال اجلمعية العامة منذ سنة  ،1956بدعم من الدول الشقيقة والصديقة ضمن
الكتلة األفروآسيوية ،فلم يعد مبقدور فرنسا وحلفائه ا إعادة الزمن إىل الوراء ومنع تسجيل القضية اجلزائرية
ضمن جدول األعمال ،لذا فاحلل يكمن يف التماطل والتسويف وربح الوقت مببادرات وتصرحيات تعيد
املصداقية للحكومة الفرنسية.
إذن فمن الواضح أن ديغول بادر إىل "حق الشعب اجلزائري يف تقرير املصري "حتت ضغط
التطورات الدولية ،إذ مل تعد القضية اجلزائرية قضية فرنسية داخلية مثلما كانت عليه يف السنوات األوىل
للثورة فقد بدأت خترج من اإلطار الفرنسي ومتضي قدما يف طريق التدويل ،وهو ما أكده ملني دباغني يف
حتليله ،الذي اعترب تصريح ديغول يف  "1959/09/16مبثابة الفشل بالنسبة لفرنسا...فالغرب أصبح
يسعى الستتباب األمن يف اجلزائر ،وأصبح يضغط على فرنسا ...إذ جاء تصرحيه بعد زيارة رئيس
الواليات املتحدة األمريكية إيزهناور إىل باريس" ،1ويف نفس االجتاه سار حتليل عبد احلميد مهري وزير
شؤون مشال إفريقيا الذي قال مستنتجا "إن الواليات املتحدة األمريكية هي اليت تقف وراء املبادرة" ،مبعىن

أن الواليات املتحدة هي من ضغطت على فرنسا لتقدمي حلول مستعجلة للقضية اجلزائرية.2

هذا التحليل من لدن وزراء احلكومة املؤقتة كان صائبا إىل حد بعيد وينسجم مع بعض ما
توصل إليه الباحثون واملؤرخون بعد عقود من الزمن ،وهذا الباحث عبد الكرمي بلخريي يرى بأن اهتمام
الواليات املتحدة األمريكية يف هذه الفرتة تزايد حول الوضع يف اجلزائر بصفة خاصة والشمال اإلفريقي
بصفة عامة ،وقد اعرتفت مذكرة جمللس األمن القومي األمريكي يف نوفمرب  1959بأمهية اجلزائر ومشال
غرب إفريقيا يف ا ألهداف االسرتاتيجية الشاملة للواليات املتحدة ،كما أعربت عن قلق إدارة الرئيس
إيزهناور بشأن استمرار احلرب يف اجلزائر وتأثرياهتا على "العامل غري الشيوعي" ،فاستمرار احلرب يف اجلزائر
مل يكن ليخدم مصاحل الو.م.أ والغرب الرأمسايل عموما خاصة يف ظل التنافس احملتدم مع الشرق الشيوعي
على النفوذ يف العامل الثالث ،فكان من مصلحة الواليات.م.أ التعجيل بإهناء احلرب اجلزائرية ،من هذا
1- CAN:GPRA,Op.cit.,"Rapport à Messieurs le président du conseil..",27/10/1959, Docteur
Lamine Mohamed, p 10 .
2 -CAN:GPRA, MF G008, PV de Réunion 21/09/1959,"Intervention de A.Mahri".
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املنطلق رحبت اإلدارة األمريكية مببادرة ديغول.1
ورغم العرض الفرنسي اجلديد والذي حيمل تطورات ال ميكن جتاهلها فقد شكك معظم وزراء
احلكومة املؤقتة يف النوايا احلقيقة لديغول ،فعند مناقشتهم لدوافع املشروع ومن ضمنهم ألد توفيق املدين،
عبد احلميد مهري حممد يزيد ،ملني خان ،وعمر أوصديق ،والقادة العسكريون العقداء :ناصر ،حاج
خلضر ،سليمان ،ولطفي ،أكدوا بأن مبادرة ديغول هدفها احلقيقي زرع االنقسام بني قادة الثورة التحريرية،
وحماولة منه للقضاء عليها بالقضاء على جبهة وجيش.ت.و.2.
لقد أ ع أعضاء احلكومة على أن ديغول ميسك بزمام املبادرة على الصعيد الدبلوماسي،
مثلما ميس ك بزمام املبادرة العسكرية بالداخل من خالل العمليات الكربى وخطي موريس وشال ،يف حني
أن احلكومة املؤقتة مكبلة بفعل أزمتها اليت دت نشاطها وجعلتها هيكال بال روح منذ
.1959/07/01
وإذا كان هناك اختالف يف حتاليل أعضاء احلكومة حول دوافع ونوايا اجلنرال من خالل هذه
املبادرة ،فإن هذا التناقض ظاهري فقط ،ذلك أن ديغول يريد أن حيقق النصر بالسالح ،وهو ما ذهب

إليه كرمي بلقاسم ،خلضر بن طوبال ،عبد احلفيظ بوصوف ،وبن يوسف بن خدة ،3ويريد أن تسهم مثل
هذه املبادرة يف إضعاف خصمه ج.ت.و وجيش.ت.و ،مما سيسهل من مأمورية جيوشه يف دحر الثورة
اجلزائرية ،كما أن سوء تعاطي ح.م.ج.ج مع مبادرته سيظهرها مبظهر املحجم عن املبادرات حلل سلمي
"للمشكل اجلزائري" ،وبالتايل سيمكن ذلك ديغول من تسجيل نصر دبلوماسي كاسح ويتمكن بعدها
من حتسني صورة فرنسا اليت شوهتها أخطاء ولاقات سابقيه.
 -2مضمون "حق تقرير المصير":تضمن خطاب ديغول يوم  1959/09/16ثالثة خيارات أو حلول اقرتحها اجلنرال للمشكل
اجلزائري ،وتتمثل يف:
أ-اإلدما : -1عبد الكرمي بلخريي :العالقات األمريكية –اجلزائرية  1980-1954توازن بني املصلحة و املبدأ ،تر ة مسري حشاين ،سلسلة املشاريع الوطنية
للبحث ،منشورات م.و.د.ح.و.ث ،1954/11/1اجلزائر،2007،ص.125
2- Mohamed Harbi : Le FLN , op. cit. , pp :252-253.
3- CAN:GPRA, MF G007, G008, Pvs des Réunions 25,26,27,28/09/1959.
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ويقصد به املساواة يف احلقوق والواجبات بني يع سكان اجلزائر أوربيني ومسلمني ،وسيتم فتح
أبواب كل الوظائف السياسية اإلدارية القضائية وحىت الوظائف احلكومية أمام اجلزائريني ،وعلى العموم

يتيح هذا االختيار للجزائريني التمتع جبميع املزايا واحلقوق اليت يتمتع هبا الفرنسيون أنفسهم يف فرنسا،1
وهي املطالب اليت طاملا نادى هبا دعاة املساواة واإلدماج من اجلزائريني منذ الثالثينات.
-ب -االتحاد الفيدرالي:

بواسطة تكوين حكومة جزائرية تتشكل من وزراء جزائريني ،وهو ما قصده ديغول بقوله"أن
حيكم اجلزائريون من طرف اجلزائريني ،مبساعدة فرنسا يف إطار احتاد وثيق معها ،يف جمال االقتصاد،
الدفاع ،التعليم والعالقات اخلارجية" ،ويطبق النظام الفيدرايل داخليا ،حبيث "أن اجلاليات الفرنسية
والعربية والقبائلية واإلباضية وغريها من اجلاليات اليت تسكن وطنا واحدا؛ جتد الظروف املواتية لتعيش
عيشة هادئة"،2و ميكن إدراج هذا احلل ضمن "االستقالل الذايت" الذي طالبت به حركة أحباب البيان
واحلرية يف الفرتة املمتدة من  1944/03/14إىل غاية حلها بعد ماي  1945مث تبناه االحتاد
الدميقراطي للبيان اجلزائري( )U.D.M.Aبزعامة فرحات عباس بعد تأسيسه سنة  ،1946لكن اإلدارة
الفرنسية مل تستجب ملطالبه وها هي اآلن تعيد طرحه بعد فوات األوان.
ت-االنفصال عن فرنسا:ومعناه االستقالل ،3وهو اخليار الذي حاول ديغول استبعاده وحذر اجلزائريني منه حينما
قال":إين أعتقد بأن هذه الطريقة يف التفكري غري معقولة ،بل ستجر حتما إىل كارثة كربى ،ومبا أن اجلزائر
وصلت إىل هذه احلال من الرقي بفضل فرنسا ،والعامل كلُّه يشهد بذلك ،وأقوهلا صراحة ،فإن هذا النوع
من التفكري سيؤدي حتما إىل الفوضى ويتيح الفرصة للتنكيل والتعذيب والذبح والشنق ،وتكون النتيجة
احلتمية لكل هذا أن تتغلغل الشيوعية بسيطرهتا ونفوذها ،وأنا أقرتح أن يبتعد اجلزائريون عن هذه الفكرة
الشيطانية...،وعلى كل إذا قرر اجلزائريون اللجوء إىل تطبيق هذه الفكرة اخلاطئة فإن اجلزائريني اآلخرين
الذين يريدون أن يظلوا فرنسيني لن تتخلى عنهم فرنسا ،وستعمل ما يف وسعها أن جتمعهم يف مكان
1- Benyoucef Ben Khedda : Les Accords D’Évian, Alger, E : OPU, 1998, pp: 17-19.
2 - CAN:GPRA, b0 9, dos 06,doc 04,"Déclaration de De gaulle 16/09/1959".
و:حيي بوعزيز :ثورات اجلزائر يف القرنني  19و،20ج،2ط 2منقحة و مزيدة ،منشورات املتحف الوطين للمجاهد،اجلزائر،1996،ص ص-285:
.286
3- Bernard Tricot : Les sentiers de la paix, Algérie 1958/1962, ED Plon, paris 1972, p: 246.
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معني وتشرف على أمواهلم وأرواحهم ،وجيب أن أقول بأن استغالل البرتول وشحنه باق من اختصاص
فرنسا ،وأن للغرب مصاحل فيه ،وسنحافظ عليه حىت ولو أدى ذلك إىل متاعب كثرية.1"...
إن إنذار وهتديد ديغول هذا يتضمن تأكيده على عزم فرنسا طرد العمال اجلزائريني من فرنسا
وتقسيم اجلزائر بني املسلمني واألوربيني إذا ما اختار اجلزائريون االنفصال عن فرنسا.2
اعرتف ديغول يف خطابه بثقل املشكل اجلزائري على اجلمهورية الفرنسية ،وأكد على ضرورة
حله حال يتوافق ومقاس فرنسا "الدولة الكبرية" ،3أي حل املشكل بطريقة تراعي املصاحل الفرنسية
باألساس وهو ما ميكن فهمه دون عناء مما ورد يف هذه الفقرة من خطابه حيث قال" :مازالت مشكلة
اجلزائر تواجه فرنسا وجيب علينا أن جند حال هلا من دون أن نتأثر بأقوال الذين يريدون أن يرغموا على
اال ياز هلذا أو لذاك ،وأننا لن ننخدع ولن ننصاع للذين يريدون – قبل كل شيء -أن يراعوا مصاحلهم
قبل مصاحلنا ،إننا دولة كبرية وجيب علينا أن نعاجل املشكلة على هذا املقياس ،بروح عالية حىت منكن
اجلزائريني أن يقرروا مصريهم أو خيتاروا الوضع الذي يناسبهم".4
لكن بعدما عرضه ديغول من هتديد وختويف ما الذي تركه كاختيار حر للجزائريني؟ل
يبدو أن ديغول كان حيبذ أن خيتار اجلزائريون حال وسطا بني اإلدماج –الفرنسة-أو االنفصال؛
وهو ما يعين إنشاء "حكومة جزائرية من طرف جزائريني مبساعدة فرنسا "أو االحتاد الفدرايل  ،5فهو وإن
كان يؤمن بأن زمن اجلزائر فرنسية قد وىل من غري رجعة فهو مل يصل بعد مرحلة اإلقرار بإمكانية انفصال
اجلزائر هنائيا عن فرنسا ،وهو ما ميكن فهمه بكل وضوح مما تضمنه خطابه يوم  1959/09/16من
هتديد.
-3رد الحكومة المؤقتة على "حق تقرير المصير":أدركت ح.م.ج.ج خطورة املبادرة الفرنسية اجلديدة وضرورة الرد عليها بطريقة مدروسة تراعي وضعها
1- CAN: GPRA, Op.cit., "Déclaration de De gaulle".
و :حيي بوعزيز :املرجع السابق ،ص.285
 -2عمار بوحوش :العمال اجلزائريون يف فرنسا –دراسة حتليلية ،طبعة خاصة وزارة اجملاهدين ،اجلزائر ،2008،ص .123
3 - CAN : GPRA, Op.cit., "Déclaration de De gaulle.
4- Ibid.
5 - Charles Robert Ageron:"L'Algérie Algérienne "de Napoléon III à de Gaulle, Ed Sindbad ,
Paris, 1980, p248.
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ووضع الثورة بصفة عامة وكذا الوضع الدويل املرتقب حلل سلمي بني الطرفني ،لذا فقد أدى إطالق املبادرة
إىل حدوث حالة استنفار يف صفوف احلكومة املؤقتة اليت عقدت سبع اجتماعات ملناقشة حمتوى وأبعاد
تصريح ديغول وضبط الرد ،ثالث من هذه االجتماعات كانت مشرتكة بني أعضاء احلكومة والعقداء-
قادة الداخل ،1-وذلك أيام  28 ،27 ،26 ،25 ،24 ،22 ،21 ،20:سبتمرب  ،1959بقصد
دراسة كل جوانب مقرتح ديغول "حق تقرير املصري" ،مث صياغة الرد املناسب عليه ،ومما زاد من تعقيد
املهمة وضعية ح.م.ج.ج.اليت كانت جممدة وأوكلت للعسكريني فيها :كرمي بلقاسم ،خلضر بن طوبال
وعبد احلفيظ بوصوف ،مهمة استدعاء القادة العسكريني إلجياد حل ألزمة احلكومة املؤقتة واستدعاء
اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية للبت يف احللول.2
مناقشة "حق تقرير المصير"وتحضير الرد:حتضري الرد على مبادرة ديغول سار يف اجتاهني أوهلما يف الداخل وثانيهما يف اخلارج ،فإضافة
إىل االجتماعات املتواصلة اليت عقدهتا احلكومة من أجل صياغة رد مناسب على "حق تقرير املصري"،
قامت ح.م.ج .بعدة استشارات داخلية وخارجية من أجل صياغة رد ينال رضا الداخل وحيفظ للحكومة
والثورة مصداقيتها وصورهتا يف اخلارج ،وحيفظ كذلك املكاسب احملققة يف طريق التدويل خاصة يف اجلمعية
العامة لألمم املتحدة.
أ-تحضير الرد: االستشارات الداخلية:الوضعية احلرجة اليت كانت تعيشها احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية مل تسمح هلا باختاذ قرار
حاسم يف قضية جوهرية كهذه ،مما أدى إىل اختاذ قرار إشراك القادة العسكريني – قادة الواليات -يف
ثالثة اجتماعات أيام ،21 ،20 :و 27سبتمرب  ،1959هؤالء الذين كانوا جمتمعني يف تونس يف إطار
 -1العق ـ ــداء العش ـ ــرة ه ـ ــم ع ـ ــن الوالي ـ ــة األوىل :عبي ـ ــدي ح ـ ــاج خلض ـ ــر .ع ـ ــن الوالي ـ ــة الثاني ـ ــة :عل ـ ــي ك ـ ــايف ،ع ـ ــن الوالي ـ ــة الثالث ـ ــة :حمم ـ ــد ي ـ ــزوران ،وع ـ ــن
الوالي ــة الرابعـ ــة :سـ ــليمان (الص ــادق) دهيلـ ــيس ،وعـ ــن الواليـ ــة اخلامس ــة بـ ــودغن بـ ــن عل ــي (لطفـ ــي) وقائـ ــد جلنـ ــة العملي ــات العسـ ــكرية بـ ــالغرب :ه ـ ـواري
بوم ـ ــدين (حمم ـ ــد بوخروب ـ ــة) ،وقائ ـ ــد جلن ـ ــة العملي ـ ــات العس ـ ــكرية بالش ـ ــرق :حمم ـ ــدي الس ـ ــعيد ،باإلض ـ ــافة إىل الب ـ ــاءات الثالث ـ ــة :ك ـ ــرمي ،بوص ـ ــوف ،ب ـ ــن
طوبـ ـ ــال عـ ـ ــن احلكومـ ـ ــة املؤقتـ ـ ــة ،للمزيـ ـ ــد ينظـ ـ ــر :علـ ـ ــي كـ ـ ــايف :م ـ ـ ــذكرات ال ـ ـ ـرئيس علـ ـ ــي كـ ـ ــايف-مـ ـ ــن املناضـ ـ ــل السياسـ ـ ــي إىل القائـ ـ ــد العس ـ ـ ــكري ،دار
القصبة ،اجلزائر ،1999،ص.254
 -2ينظر يف حماضر اجتماعات احلكومة لأليام املذكورة يف:
CAN: GPRA, MF G007, G008, Pvs des Réunions:20, 21, 22,24, 25, 26, 27,28/09/1959.
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اجتماع العقداء الذي دام أكثر من مائة يوم ،ومت إشراكهم إلعطاء املصداقية للقرارات اليت ستتخذ
باعتبار أن احلكومة كانت مستقيلة وتفتقد للمصداقية أي "حكومة تصريف األعمال".1
ومت تشكيل جلنة كلفت بتحرير وصياغة بيان ح.م.ج.ج يوم  ،1959/09/22واليت تألفت
من األعضاء :حممد يزيد ،ألد فرنسيس ،عبد احلميد مهري ،عمر أوصديق ،ألد بومنجل ،شوقي
مصطفاي ،مث متت مناقشة نب البيان املقرتح من طرف جلنة الصياغة –والذي صيغ يوم
-1959/09/23يف اجتماعي  24و ،1959/09/ 25حبضور وزير اخلارجية املستقيل ،2حيث مت
توضيح النقاط واملصطلحات الغامضة.3

وقامت جلنة الصياغة بتالوة البيان بصيغته النهائية يف اجتماع 26سبتمرب  ،1959وقد
أ عت نقاشات احلاضرين على أن مقرتح ديغول يعد خطوة إىل األمام يف طريق حل القضية اجلزائرية ،إذا
ما أحسن استغالله.
وناقش أعضاء احلكومة رفقة قادة الواليات يف اجتماع  27سبتمرب حضور العسكريني يف
الندوة الصحفية اليت ستنظم إلذاعة البيان يوم  ،1959/09/28حيث ارتأى بعض الوزراء ضرورة
تفادي حضور القادة العسكريني للندوة الصحفية حىت يؤدي البيان الرسالة اليت صيغ ألجلها ،وهو ما
ذهب إليه كل من :حممد يزيد ،خلضر بن طوبال ،وكرمي بلقاسم ،هذا األخري اقرتح "حضور وزيرين فقط
إىل جانب الرئيس ،فال احلكومة بأكملها وال العسكريني" ،ومت االتفاق يف ختام النقاش على أن احلكومة
هي اليت ستفصل يف األمر.
كما متت استشارة املسجونني اخلمسة يف جزيرة اكس والصحة بفرنسا ،واستشري القادة
العسكريون وجيش احلدود يف تونس واملغرب األقصى ،4ومن ضمن االجتماعات اإلعالمية اليت عقدت

1 -CAN: GPRA, MF G004,"Décisions du conseil des Ministres 20/09/1959.
 - 2استقال م.ل.دباغني يوم  ،1959/03/15على إثر حادث مقتل عمرية عالوة  ،وأصبح يشرف على تسيري القضايا اليومية للوزارة بصورة مؤقتة
يف انتظار انعقاد مؤمتر اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية للفصل يف مسألة استقالته ،ينظر:
CAN:GPRA, Op.cit.,"Rapport à Messieurs le président du conseil..",02/10/1959 Docteur
Lamine Mohamed ,p1.
3- CAN:GPRA, MF G007, G008, Pvs des Réunions 25,26,27,28/09/1959.
4-CAN:GPRA,Op.cit.,"Rapport à Messieurs le président du conseil..", Docteur Lamine
Mohamed ,p2.Et voir aussi: CAN:GPRA,Op.CIT, Pvs des Réunions 25,26,27,28/09/1959.
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يف هذا اإلطار االجتماع اإلعالمي لقاعدة تونس يوم  ،11959/09/19والذي ترأسه وزير الداخلية
خلضر بن طوبال ،حيث أكد فيه احلاضرون على:
 ضرورة استغالل الفرصة "االعرتاف حبق تقرير املصري"-أن تقوم ح.م.ج.ج بوضع شروط واملتمثلةيف وحدة الشعب والرتاب الوطنيني واالعرتاف باحلكومة.م.ج.ج-التأكيد على ضرورة االلتفاف حول
ح.م.ج.ج-مث استشارة الدولتني اجلارتني ،تونس واملغرب ،وباقي الدول الشقيقة والصديقة-وأبرز وزير
الداخلية تأكيده على أن ديغول أفرغ مبدأ حق تقرير املصري من حمتواه ،وعلى أن نواياه غري حسنة ،وبأن
رد احلكومة لن يصاغ إال بعد تلقي ردود الداخل وبعد االطالع على كل املعطيات ،كما عقدت
اجتماعات مماثلة مع جيش احلدود.
وشهدت الفرتة اليت أعقبت تصريح ديغول تضاعف عمليات وكمائن جيش.ت .وبالداخل
وهو ما تؤكده املصادر الفرنسية ذاهتا ،وتؤكد ذات املصادر بأن عدد القتلى الفرنسيني يف تلك الفرتة كان
أكثر من قتلى األسابيع الثالثة السابقة.2
االستشارات الدولية:أجرت احلكومة املؤقتة استشارات دولية واسعة مع الدول الصديقة والشقيقة ،وخاصة مع
دوليت اجلوار اللتني هلما عالقة مباشرة بالصراع اجلزائري الفرنسي ،اجلمهورية التونسية واململكة املغربية،
ومع عدد من الدول الشقيقة والصديقة ،وهذا بقصد التعرف على املعطيات الدولية والدوافع الكامنة وراء
مبادرة ديغول ،وكذا لالستفادة من دعم الدول اجلارة الشقيقة والصديقة وصياغة رد إجيا وفعال يوقف
املناورات الفرنسية ويكسب دعم الرأي العام العاملي ،خصوصا وأن اجلمعية العامة لألمم املتحدة تستعد
الفتتاح دورهتا الرابعة عشر ،وتتمكن ح.م.ج.ج من استثمار املبادرة لصاحل القضية اجلزائرية.
مشلت استشارات احلكومة املؤقتة الدولتني اجلارتني أوال ،ملا هلما من عالقة مباشرة بالثورة
اجلزائرية حبكم عالقة اجلوار ،وإقامة حكومة الثورة بتونس بصفة رمسية ،ففي اتصال لرئيسها فرحات عباس
بالرئيس التونسي حلبيب بورقيبة نصح هذا األخري قادة الثورة بإتباع سياسته املعروفة باملراحل أو خذ
وطالب وعدم تضييع الفرصة ،وذلك بقبول "حق تقرير املصري" مث وضع الشروط اليت تراها احلكومة املؤقتة
1. CAN:GPRA, MF G008, Délégation de Tunisie "Procès verbal de la réunion d'information
"du19/09/1959
2 -BERNARD TRICOT :op. cit. ,p :115,116.
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ضرورية.
واتصلت ح.م.ج.ج برئيس اجلمهورية العربية املتحدة ال عبد الناصر عن طريق كرمي بلقاسم
وزير القوات املسلحة ،1الذي شرح له خلفيات مشروع ديغول ،وكيف أن الواليات املتحدة األمريكية
دخلت اللعبة ،كما حدثه عن الضغوط التونسية واملغربية على الثورة ،ورغبة ديغول كسب الرأي العام
العاملي من خالل مبادرته ،فاقرتح عبد الناصر ضرورة التأكيد على التمسك هبدف الثورة واالستقالل،
وضرورة رفض احللول الوسطى أو أنصاف احللول ،وأكد للوزير اجلزائري دعم حكومته للثورة يف حال
رفضها ملبادرة ديغول.2

وأجرت ح.م.ج.ج اتصاالت بدول عربية أخرى مثل :ليبيا ،اململكة العربية السعودية،
ولبنان 3وبدول صديقة مثل :الصني الشعبية عن طريق سفريها يف تونس ،والذي أكد على ضرورة وضع
شروط سياسية مثل االعرتاف باحلكومة املؤقتة للجمهورية جلزائرية؛ وشروط عسكرية مثل جالء القوات
الفرنسية ،ومت االتصال كذلك بسفري هورية يوغسالفية يف تونس بعقد لقاء تشاوري معه.4
وبعد االتفاق على الصيغة النهائية لبيان احلكومة املؤقتة والذي يتضمن الرد الرمسي ،أرسلت
نسخة منه إىل رئيس اجلمهورية التونسية يوم  ،1959/09/27سلمه إياها وفد من ح.م.ج.ج تشكل
من خلضر بن طوبال ،كرمي بلقاسم ،وحممد ملني دباغني ،وسلمت نسخة مماثلة للحزب الدستوري
اجلديد ،وكان الرئيس التونسي وفيا لتقاليده السياسية املتسمة باللني واملرحلية فقد نصح الوفد اجلزائري
بضرورة تغيري بعض العبارات الواردة يف البيان هبدف التسريع يف بدء املفاوضات ،حيث قال للوفد":
ينبغي تغيري بعض مصطلحاته(البيان) ملصلحتكم ،"..واقرتح بورقيبة تعويض فقرة ":بأن تقرير املصري انتزع
بكفاح مخس سنوات من احلرب"بـ":يف هناية السنة اخلامسة" ،على أن توضع اجلملة احملذوفة يف بيان
خاص يوجه إىل الشعب اجلزائري.5
ويف االجتماع املشرتك بني أعضاء احلكومة املؤقتة والقادة العسكريني (قادة الواليات) الذي
عقد يف  1959/09/28رفضت املقرتحات البورقيبية من طرف اجلميع ،حيث مت التصويت باإل اع
1- CAN:GPRA, G005, Pv de Réunion 20/09/1959,"Intervention de Krim Belkacem".
2- CAN: Ibid ,"Intervention de Krim Belkacem".
3 - Ibid, Intervention de Abdh.Mahri.
4- CAN: Ibid ,"Intervention de Lakhdar Bentobal.
5 -BERNARD TRICOT :op.cit, P: 116.
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لصاحل االحتفاظ بالنب األصلي دون تعديله ،كما مت التصويت خالل ذات االجتماع حول من حيضر
الندوة الصحفية ،فكانت أغلبية األصوات مع حضور احلكومة لوحدها بـ:ثالثة عشر صوتا( ،)13أما
اخليار الثاين _حضور أعضاء من احلكومة املؤقتة والقادة العسكريني_فلم ينل سوى مخسة( )5أصوات.1
ب -بيان الحكومة المؤقتة :1959/09/28بعد أن قامت ح.م.ج.ج باستشارات داخلية وخارجية وناقشت بعمق "خطاب ديغول" يف
اجتماعات مطولة دامت حوايل أسبوعني ،قامت جلنة الصياغة بتقدمي الصياغة النهائية واليت متت تزكيتها
وتضمنت رد احلكومة املؤقتة وموقفها من مبادرة ديغول املسماة"حق تقرير املصري" ،وجاء البيان يف ثالث
صفحات وأذيع يف ندوة صحفية بالعاصمة التونسية يوم  ،21959/09/28وقد تضمن البيان النقاط
التالية:
 دخول الثورة اجلزائرية عامها السادس ،بينما تستعد اجلمعية العامة لألمم املتحدة لطرح القضيةاجلزائرية جمددا ،وأمل شعوب العامل يف أن تستعيد اجلزائر سلمها وتنتهي حرب خلفت مليون شهيد.
كفاح الشعب اجلزائري وإصراره على اسرتجاع حريته الوطنية ،واستعداد احلكومة املؤقتة الستغالل كلفرصة تعطي األمل يف السلم.
 اعرتاف رئيس اجلمهورية الفرنسية باسم فرنسا وبشكل علين حبق الشعب اجلزائري يف تقرير املصري،وذلك يف تصرحيه يف .1959/09/16
 بفضل كفاح الشعب اجلزائري منذ مخس سنوات ،ومن خالل حرب هي األكثر دموية يف تاريخالغزو االستعماري ،وبفضل صمود جبهة وجيش.ت.و؛ وبفضل دعم الشعوب الشقيقة والصديقة وبدعم
الرأي العام العاملي استطاع الشعب اجلزائري أن حيقق تقرير مصريه.
 أن بيان أول نوفمرب  1954نب على حق الشعوب يف تقرير مصائرها ،وهو اهلدف األساسي للثورةاجلزائرية ،وهو أداة دميقراطية وسلمية متكن الشعب اجلزائري من حتقيق استقالله الوطين.

1 -CAN:GPRA,MF G007, PV de Réunion 28/09/1959.
2 - CAN:GPRA, MF G007, G008, GPRA- Ministère de l'information-:" Texte De La
Déclaration Du GPRA",28/09/1959.
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 حق تقرير املصري الذي نب عليه ميثاق هيئة األمم املتحدة ،ميكن الشعب اجلزائري من ممارسةسيادته الوطنية حرمه منه غزو استعماري غري شرعي لفرتة طويلة من الزمن.
 اهلوية اجلزائرية حتددها أطر ال ميكن إمهاهلا يف تطبيق مبدأ حق تقرير املصري ،واملتمثلة يف وحدةالشعب والرتاب اجلزائريني ،وتلفت نظر الرأي العام العاملي إىل األخطار اليت قد تنتج عن املساس هبذه
الوحدة ،مما قد يعقد من املشكل اجلزائري ويهدد األمن والسلم العامليني.
 أما خبصوص الصحراء فإن اكتشاف واستغالل ثرواهتا هي مصدر لرتقية اإلنسان يف اجلزائر والشمالاإلفريقي ،هذه الثروات ومن باب املصلحة العامة ،ستسمح بتوسيع جمال التعاون املثمر.
 -أن ربط حرية اختيار الشعب اجلزائري باستشارة الشعب الفرنسي ،يتعارض مع "مبدأ حق تقرير

املصري" ويتعارض أيضا مع "الدميقراطية".1

 االستقالل الذي سينتج عن حرية استشارة الشعب اجلزائري ،لن يكون مصدر فوضى ومعاناة ،بلأن االستقالل شرط لتحقيق الرقي احلقيقي ،الذي سيضمن حرية األفراد وأمنهم ،ويسهل توحيد املغرب
العر  ،وحرية التعاون مع كل الدول.
 اللجوء إىل االستفتاء لن يكون إال بعد عودة السلم ،وبأن سياسة التهدئة -أي احلرب املتواصلة –يقرر مصريه حتت ضغط جيش االحتالل
لن جتلب السلم للجزائر ،وال ميكن للشعب اجلزائري أن ِّ
الفرنسي ( 500000جنديا وعدد مماثال من الدرك والشرطة وامليليشيات ،)..وضغط اآللة اإلدارية
املعروفة بتزويرها االنتخا  ،وال ميكنه أن ميارس حقه أيضا و ربع( ) 4/1عدد السكان مسجونني
ومعتقلني أو منفيني.
 إن احلكومة املؤقتة املعرتف هبا من قبل العديد من الدول هي الوصي الضامن ملصاحل الشعباجلزائري إىل أن حيقِّق حريته ،إهنا تقود مقاومة الشعب اجلزائري والكفاح التحرري جليش التحرير ،ولن
يستتب األمن بدون موافقتها.
 -تأكيد ح.م.ج.ج استعدادها للدخول يف حمادثات مع احلكومة الفرنسية من أجل مناقشة الشروط

1-CAN: Ibid," Texte De La Déclaration Du GPRA",28/09/1959.
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السياسية والعسكرية لوقف إطالق النار ،وكذا شروط وضمانات تطبيق "مبدأ حق تقرير املصري".

1

وتقييما لرد احلكومة ميكن التأكيد على لة من احلقائق:
 أن الرد أخذ باالستشارات الداخلية واخلارجية اليت أجريت خاصة تلك اليت تنسجم مع خياراهتا. أن الرد كان ينم عن استقاللية وسيادة فاالستشارة ال تعين اإللزام مبا ال خيدم مصاحل الشعب وثوابتج.ت.و (رفض اقرتاح التعديل الذي حاول بورقيبة فرضه).
كان رد احلكومة املؤقتة مزجيا بني الصرامة والصالبة (فيما يتعلق باملبادئ والشروط) والليونة (قبولاملبدأ والرتحيب بكل دعوة للتفاوض).
علق بن يوسف بن خدة على بيان ح.م.ج.ج .قائال":لقد واجهت احلكومة املؤقتة اجلزائرية
مبادرة ديغول التجزيئية مبفهوم األمة اجلزائرية املكونة من شعب واحد انصهر يف بوتقة واحدة عرب عصور
عديدة ،وإىل جانبه األغلبية األوربية املسيطرة ،مؤكدة على أن احلل يكمن يف إعادة بعث دولة جزائرية
2
موحدة".
 -ردود الفعل الداخلية والخارجية على رد الحكومة المؤقتة: -1الداخلية:
ميكن تقييم مواقف الداخل من بيان احلكومة املؤقتة بأهنا كانت مؤيدة لرد احلكومة املؤقتة،
بالنظر إىل مشاركة قادة الواليات واإلطارات املوجودة على احلدود يف النقاشات اليت حضرت للرد ،وقد
أظهر اجلزائريون التفافهم حول حكومتهم ،وهو ما يتضح من خالل ما أدىل به عبد احلفيظ بوصوف وزير
االتصاالت العامة حيث قال":انكب اجلزائريون يف املغرب على دراسة تصريح اجلنرال ديغول ،وأ عوا
على قبول تصريح احلكومة املؤقتة ردا على مشرع ديغول".

3

وأكد خلضر بن طوبال وزير الداخلية تزكية اجلالية اجلزائرية املقيمة يف تونس رد احلكومة املؤقتة
1 - CAN: Ibid," Texte De La Déclaration Du GPRA",28/09/1959.
- 2بن يوسف بن خدة :هناية حرب التحرير يف اجلزائر ،اتفاقيات ايفيان ،اجلزائر ،تعريب حلسن زغدار وحمل العني جبايلي ،ديوان املطبوعات
اجلامعية،اجلزائر،1987،ص.ص .18 .17:
3- CAN:GPRA,Op.cit.,"Rapport à Messieurs le président du conseil..", Docteur Lamine
Mohamed ,p2.Et voir aussi: CAN:GPRA ,G007, Pv de Réunion 02/10/1959"Internention de
Lakhdar Ben tobal.

المجلة التاريخية الجزائرية ،العدد -05 :ديسمبر 2017

صفحة 214

د/عمر بوضربة......................األبعاد الدولية لمبادرة ديغول السياسية وموقف الحكومة المؤقتتة منها ()1958-1959

حني قال":زكى اجلزائريون املقيمون يف تونس رد احلكومة م.ج.ج فقد وجده املثقفون جافا نوعا ما،
ولكنه مقبول على وجه العموم".1
وأكد من جهته اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية تأييده ملوقف احلكومة املؤقتة حيث سجل يف
دورته املنعقدة يف طرابلس بني  16ديسمرب  1959و 18جانفي " :1960فإن اجمللس الوطين للثورة
اجلزائرية قد صادق على موقف احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية الذي قبلت به يوم  28سبتمرب
 1959مبدأ تقرير املصري ،ألن اجمللس يعترب أن تقرير املصري للشعب اجلزائري أحد الطرق اليت حيقق هبا
استقالله".2
-2ردود الفعل الخارجية:
أيدت دول كثرية من إفريقيا وآسيا موقف ح.م.ج.ج الذي تضمنه بيان ،1959/09/28
وقد أصدرت  9دول إفريقية مستقلة عضوة باألمم املتحدة بيانا مشرتكا يوم  1959/11/1مبناسبة"يوم
اجلزائر" ،أشارت فيه إىل مساندة هذه الدول لنضال الشعب اجلزائري من أجل حريته ووطنه ،وبعد ما
أشار إىل تصريح ديغول ليوم  1959/09/16الذي اعرتف فيه أخريا حبق الشعب اجلزائري يف تقرير
املصري،هنأ وأشاد مبوقف احلكومة املؤقتة الذي تضمنه ُّردها الذي أبدت فيه رغبتها يف مناقشة طرق
تطبيق حق تقرير املصري ،وهو ما سيبعث حسب هذه الدول أماال جديدة لتسوية عادلة وسلمية
ودميقراطية للمسألة اجلزائرية.3
إضافة إىل إعجاب الدول الصديقة والشقيقة عموما بالرد اجلزائري على مبادرة ديغول"حق

تقرير املصري" ومن ضمنها هورية الصني الشعبية و هورية يوغسالفيا ،4فقد أعلنت الواليات املتحدة
بدورها عن رضاها على املبادرة الديغولية"حق تقرير املصري" ورحبت هبا ألهنا كانت تواقة إلهناء "احلرب
اجلزائرية" ،لذا فقد تلقت تصريح ديغول حبماس كيب ،ورأى إيزهناور بأن "تصريح ديغول بعيد املدى
1- Ibid, Lakhdar Ben tobal.
 -2اجملاهد":مؤتمر هام يعقده المجلس الوطني للثورة الجزائرية في طرابلس -بيان25 -جانفي ،1960العدد،60ص ص.9-8:
 - 3الدول التسع هي :إثيوبيا ،غانا ،غينيا ،ليبيا ،ليبرييا ،املغرب ،السودان ،تونس واجلمهورية العربية املتحدة ،ينظر:
SHAT: boite 1H1163, dos:1, doc: "Neuf
pays Africains Approuvent De gaulle
"Reuter,01/11/1959,p1.
 - 4اجملاهد :املصدر السابق.
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ويتضمن وعودا لتقرير مصري الشعب اجلزائري ،وهو بذلك يتوافق متاما مع رغبتها يف حل عادل ليربايل
للجزائر والذي نسانده".1
كما عربت عن رضاها كذلك بالقبول اجلزائري لتطبيق ذات املبدأ ،وهذا على لسان الرئيس األمريكي
الذي صرح عقب زيارته إىل املغرب ولقائه بامللك حممد اخلامس حيث قال":أسجل رضاي الكبري على
التطور اإلجيا للمسار السياسي للقضية اجلزائرية ،اليت تسري و احلل السلمي ،بفضل قبول الطرفني
املعنيني مببدأ تقرير املصري وبالعودة إىل مبدأ التشاور" ،وهو ما يثبت بأن رد .ح.م.ج.ج .جنب الثورة
اجلزائرية حرجا كبريا كان سيلحق هبا دوليا-خاصة يف هيئة األمم املتحدة-يف حال رفضها للمبادرة
الفرنسية لة واحدة ،لذلك فقد ظهرت احلكومة املؤقتة متمسكة باحلل السلمي ومطالبة باملفاوضات،
وهو ما سيدفع ديغول الحقا ألن يقبل على مبادرة أخرى -ظنا أنه هبذا سيحرج الثورة وبأن
وضع.ح.م.ج.ج.ال يسمح هلا بالفصل يف مسألة حساسة مثل املفاوضات-مقرتحا عليها يف ندوته
الصحفية ليوم  1959/11/10اجمليء إىل باريس من اجل الشروع يف احملادثات.2
أما بالنسبة للموقف التونسي فإن بورقيبة استشاط غضبا ملا تأكد بأن ح.م.ج.ج مل تأخذ
بالتعديالت اليت حاول فرضها عليها -العبارات اليت نصحها بتغيريها ،-كما أهنا استشارته ومل تأخذ برأيه
وبالتايل فقد أهانته -وهو الذي يريد أن يبسط هيمنته على قادهتا -لذا فقد أبدى تراجعه عن فكرة عقد
ندوة مغاربية ثالثية جزائرية تونسية ومغربية كان من املزمع تنظيمها يف ذات السنة ،كما قال لوفد احلكومة
اجلزائرية –فرحات عباس ،عبد احلميد مهري ،وحممد يزيد-بأنه ينبغي التفكري يف وسيلة لالتصال
بالفرنسيني حىت ولو كان ذلك خارج .ح.م.ج.ج .أي خارج االعرتاف الرمسي هبا.3
أما بالنسبة للمغرب األقصى فقد صرح امللك حممد اخلامس لعبد احلفيظ بوصوف مبعوث
ح.م.ج.ج بأنه يعتقد أن األخرية أمهلت بلده فيما خيب استشارته حول مسألة "تقرير املصري" ،كما
أبدى غضبه من املبادرات الت ونسية ،وما استخلصه بوصوف من حتادثه مع امللك املغر هو وجود تنافس
تونسي مغر للعب دور الوساطة من أجل مفاوضات مرتقبة بني احلكومة الفرنسية واحلكومة املؤقتة،
"1-C.A.D:M.A.E.F, S.E.A.A,"Mémorandum sur la dénonciation du traité de l'atlantique nord
Ferhat Abbas, Op.cit, p9.
و:عبد الكرمي بلخريي :العالقات األمريكية-اجلزائرية ،ص.121
2- BERNARD TRICOT : op.cit, p : 121.
3- CAN:GPRA, MF G007,PV de Réunion du07/10/1959,"Rapport de Mahri –L'Entretien
Avec Bourguiba-".
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كما تثبت هذه املعطيات الضغوط التونسية على الثورة اجلزائرية ،لكن ذلك مل يفقد احلكومة املؤقتة
استقالليتها وسيادهتا الكاملة يف اختاذ القرارات احلامسة ،مثلما حدث يف بياهنا يوم

،1959/09/28حيث رفضت التعديالت املقرتحة من حلبيب بورقيبة الرئيس التونسي.1

وأعلنت اجلمهورية العربية املتحدة مساندهتا ملوقف الثورة اجلزائرية ،لكنها المتها يف املقابل على
عدم استشارهتا يف الوقت املناسب ،حيث قدمت نسخة من بيان احلكومة املؤقتة للرئيس عبد الناصر قبل
ساعة فقط من إذاعته يوم  ،1959/09/28وبالتايل مل يرتك له اجملال إلبداء مالحظاته وتقدمي
اقرتاحاته ،يف حني قدمت نسخ منه لبورقيبة وحممد اخلامس قبل  24ساعة.
واحلقيقة أن بيان احلكومة املؤقتة.ج.ج يف  1959/09/28ينم عن حنكة دبلوماسية ودراية
كبرية باملعطيات الدولية ،لذا فقد حقق الرد جناحا دبلوماسيا ،وهو ما استخلصه أعضاء احلكومة عند
تقييمهم الرتدادات املوقف اجلزائري على الصعيد الدويل.2
ثالثا-دعوة ديغول "قادة الثورة للمجيء إلى باريس" :1959/11/10 -1دوافعها ومضمونها:كان متوقَّعا بعد خطابه الشهري حول "حق الشعب اجلزائري يف تقرير املصري" يوم
ويصرح يف ندوته
1959/09/16؛ مث رد احلكومة املؤقتة عليه يف 1959/09/28؛ أن يقدم ديغول ِّ
الصحفية ليوم  1959/11/10بأمور جديدة حول املقرتحات اليت من شأهنا أن تسهم يف حل
"املشكل اجلزائري" ،هلذا الغرض تقدم عبد احلميد مهري وزير شؤون مشال إفريقيا باقرتاح لزمالئه يف
احلكومة املؤقتة متثل يف أن تبادر احلكومة املؤقتة بإصدار تصريح حىت ختلط أوراق الرئيس الفرنسي الذي
يطبخ مبادرة جديدة إلحراج احلكومة املؤقتة ،وهدف اقرتاح مهري إخراج حكومة الثورة من مرحلة الركود
وردود األفعال إىل املبادرة والفعالية ،وال تكتفي بانتظار التصرحيات واملقرتحات الفرنسية لرتد عليها ،لكن
مل تلق مبادرة مهري الصدى االجيا من أعضاء احلكومة املؤقتة الذين مل يولوا هذا املقرتح األمهية الالزمة،
ليأيت بعدها ما كان يتوقعه مهري وآخرون "تصريح ديغول يف  ،"1959/11/10لتجد ح.م.ج.ج
نفسها مرة أخرى يف موقع رد الفعل.
1- CAN: Ibid,"Rapport de Boussouf"02/10/1959.
2-CAN:GPRA, G007,"Interventions de Bentobal et de Boussouf" PV de Réunion
du02/10/1959.
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فما الذي تضمنته مبادرة ديغول اجلديدة؟ وما النوايا احلقيقية من ورائها؟
تضمن تصريح ديغول يف الندوة الصحفية يوم1959/11/10سالفة الذكر ،تذكريه باعرتافه
مبدئيا حبق الشعب اجلزائري يف تقرير مصريه ،أما اجلديد الذي تضمنه تصرحيه إعالنه استعداده الستقبال
قادة الثورة بالعاصمة باريس من أجل الشروع يف املفاوضات.1
وحول الدوافع احلقيقية هلذه الدعوة "املبادرة" قال عبد احلميد مهري" :تصريح ديغول املتضمن
دعوة قادة الثورة للمجيء إىل باريس للتفاوضَّ ،إمنا هو من أجل كسب الرأي العام العاملي ،وكان لزاما

علينا أن نسبقه،2"..وعلى ما يبدو وضعية "اإلقالة" أو "االستقالة" اليت كانت تعيشها ح.م.ج.ج
جعلتها تكتفي بردود األفعال بينما املبادرة كانت من طرف احلكومة الفرنسية وديغول بالتحديد.
وذهب كرمي بلقاسم وزير القوات املسلحة يف نفس االجتاه ملا قال" :اهلدف من تصريح ديغول
هـو إحراج ح.م.ج.ج على الصعيد الدويل ،فاحلكومة اجلزائرية تركت املبادرة ،وديغول قال بأنه – مستعد
الستقبالنا يف باريس-وهذا سيؤثر على األمم املتحدة ،مثلما فعلنا ن ملا قلنا بأننا مستعدون للتفـاوض،
فالرأي العام سيقول بأننا لسنا مستعدين...فاإلجابة بال هي مناقضة لتصرحينا يف ،1959/09/28
واإلجابة بنعم للذهاب إىل باريس هي مبثابة جتريد ثورتنا من السـالح ،والسكوت هو كذلك خطري.3"...

وأهم ما يستخلب من مناقشات أعضاء احلكومة املؤقتة يف اجتماعيها يومي  11و12
نوفمرب 1959-من أجل دراسة أبعاد وأهداف دعوة ديغول ،وكذا الرد أو عدم الرد على تصريح
اجلنرال-أن اجلنرال ديغول كان يعلم باخلالفات املوجودة داخل ح.م.ج.ج ،وأهنا كانت جمردة من سلطة
القرار ،فحاول إحراجها ووضعها أمام األمر الواقع وإظهارها غري متحمسة للحل السلمي التفاوضي،
ويكسب بذلك دعم أعضاء اجلمعية العامة لألمم املتحدة ،اليت كانت حتضر ملناقشة القضية اجلزائرية يف
دورهتا الرابعة عشر،لقد أكد ديغول من خالل هذه املبادرة اجلديدة بأن كفاءته ودهاءه السياسي ال يقل
عما عرف عنه من كفاءة ودهاء عسكري باعتباره عسكريا.
-2-رد الحكومة المؤقّتة للجمهورية الجزائرية:

1-CAN:GPRA, G008,"Interventions de K. Belkacem et de Abdh.Mahri" PV de Réunion
du11/11/1959, Et voir aussi: BERNARD TRICOT : op. cit, p: 246.
2 -CAN:GPRA, Op.cit,"Intervention Abdh.Mahri".
3 -CAN:GPRA, Op.cit,"Intervention K.Belkacem".
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أ-مقترح عبد الحميد مهري:عقدت ح.م.ج.ج اجتماعا مطوال دام يومني الـ 11والـ 12من نوفمرب  1959حيث ناقش
وزراؤها ما جاء يف الندوة الصحفية للجنرال ديغول يوم  ،1959/11/10وقد تضاربت آراؤهم حول
طبيعة نوايا ديغول ،وباخلصوص حول الرد ومضمونه أو عدم الرد وانعكاساته السلبية على تدويل القضية
اجلزائرية ،وتوزعت آراء الوزراء يف اجتاهني:
االتجاه األول :رأى فريق من احلكومة املؤقتة ضرورة الرد على مبادرة ديغول لكسب الرأي العامالعاملي ،خاصة يف األمم املتحدة ،أين تنعقد الدورة الرابعة عشر جلمعيتها العامة ،وتبىن هذا الرأي كل
من :فرحات عباس ،كرمي بلقاسم ،عبد احلميد مهري ،خلضر بن طوبال ،ألد فرنسيس.
االتجاه الثاني :بينما رأى فريق من وزراء احلكومة املؤقتة بضرورة انتظار انعقاد الدورة الثالثةللمجلس الوطين للثورة اجلزائرية للفصل يف مسألة املفاوضات ،باعتباره اهليئة العليا للثورة وله أهلية الفصل
يف قضية املفاوضات ووقف إطالق النار ،وباعتبار أن احلكومة متر بأزمة جعلتها شبه مستقيلة تنتظر
جتديدها بعد انعقاد اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية ،وأصبحت خالل هذه الفرتة تشرف على تسيري القضايا
اليومية فقط ،ومثل هذا االجتاه بن يوسف بن خدة وزير الشؤون االجتماعية.
يف هذه الظروف طرح عبد احلميد مهري مقرتحه الذي شكل حال وسطا وحماولة للتوفيق
بني الرأيني املختلفني ،وتضمن املقرتح:
كتابة بيان باسم احلكومة املؤقتة يتضمن تكليف اإلخوة اخلمسة املسجونني يف فرنسا يف جزيرةأكس والصحة ،ملباشرة حمادثات باسم ج.ت .ومع ممثلي احلكومة الفرنسية ،ويف حال حصول
ح.م.ج.ج .على ضمانات فرنسية ستقوم بإرسال تقنيني ملناقشة وقف إطالق النار ،وهذا بغرض إحراج

ديغول أمام الرأي العام ألنه ليس يف نيته فعلها.1

 الذهاب إىل األمم املتحدة مبخطط مدروس ومضبوط ،ومضمونه "بأن اجمللس الوطين للثورة اجلزائريةسيجتمع ملواجهة سياسة التهدئة اليت تنتهجها السلطات الفرنسية يف اجلزائر".
وبعد مناقشات مطولة مت الفصل يوم  1959/11/12بالتصويت باألغلبية لصاحل مقرتح عبد
1 - CAN:Op.cit,"Interventions de K. Belkacem et de Abdh.Mahri" 11/11/1959.
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احلميد مهري ،حيث نال سبعة ( )07أصوات ،1يف حني صوت ثالثة ضد املقرتح ،2وأصدرت احلكومة
قرارا يقضي بأنه":لن تكون هناك مفاوضات مع الفرنسيني قبل اجتماع اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية".3
ب-بيان الحكومة المؤقتة :1959/11/12بعد تصويت طاقم احلكومة املؤقتة باإل اع على مقرتح عبد احلميد مهري ،متت صياغة البيان
احلكومي يوم  1959/11/12يف شكله النهائي ردا على "دعوة" ديغول ،4وتضمن هذا البيان اإلشارة
إىل النقاط التالية:5
 اإلشارة إىل اجتماع ح.م.ج.ج يوم  1959/11/12من أجل دراسة مستجدات القضية اجلزائريةمنذ تصرحيها يوم .1959/09/28
 أن تصرحيات املسئولني الفرنسيني :رئيس احلكومة ،وزير القوات املسلحة ،واحلاكم العام للجزائر،جردت "مبدأ حق تقرير املصري "من حمتواه ،لذا فإن ح.م.ج.ج تؤكد على ضرورة احلصول على ضمانات
حول طرق ممارسة حرية االستشارة.
 أما خبصوص ما تضمنته الندوة الصحفية لرئيس اجلمهورية الفرنسية يوم  1959/11/10فإنوقف إلطالق النار بدون اتفاق على الضمانات خبصوص
ح.م.ج.ج تؤكد على أنه لن يكون هناك ٌ
حرية تطبيق مبدأ حق تقرير املصري.
 اختاذ ح.م.ج.ج قرارا بتكليف السادة :حسني آيت ألد ،ألد بن بلة ،رابح بيطاط ،حممدبوضياف ،حممد خيضر ،ملباشرة حمادثات مع احلكومة الفرنسية ،قصد مناقشة شروط وضمانات تطبيق
مبدأ" حق تقرير املصري" ،أي قبل املرور إىل املرحلة املوالية "وقف إطالق النار" ،وهذا حرصا من احلكومة
املؤقتة على حل املشكل اجلزائري.
 -1وهم :خلضر بن طوبال ،ألد فرنسيس ،عبد احلميد مهري ،عبد احلفيظ بوصوف ،كرمي بلقاسم ،فرحات عباس ،حممود شريف ،ينظر:
CAN:GPRA, G009, PV de Réunion du12/11/1959 .
Ibid,G009.
 -2وهم السادة :بن يوسف بن خدة ،ملني خان ،عمر أوصديق ،ينظر:
3 - CAN:GPRA, G009, PV de 12/11/1959"Instructions Aux Frères-Ben Bella, Ait Ahmed,
Bitat, Boudiaf, Khider-Tunis , Le12/11/1959,Le Président.
 - 4رغم صياغة البيان يف  1959/ 11/12إال أن احلكومة مل تذعه بسبب اتصاهلا باملسجونني اخلمسة بفرنسا ،إذ أرسل هلم فرحات عباس رسالة
مؤرخة يوم  ،1959/11/12وهذا لتنسيق املواقف أمام املشروع الديغويل اجلديد.
5 - CAN:GPRA, G009, "Communiqué Du GPRA12/11/1959"Tunis, Le Président.
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 يف حال قبول احلكومة الفرنسية بشروط هذا اللقاء ،تقوم ح.م.ج.ج _ وبشكل استعجايل _بإرسال تعليماهتا وتوصياهتا الالزمة ملمثليها إلمتام مهمتهم بصفتهم مفاوضني عن احلكومة املؤقتة.
 أن احلكومة املؤقتة متأكدة من أن موقفها هذا سيلقى املوافقة والدعم الالزمني من كل الشعوب احملبةللحرية والتواقة الستتباب السلم يف العامل.
ومن أجل تنسيق العملية مع املفوضني "املسجونني اخلمسة "من قبل ح.م.ج.ج وموازاة مع
إصدار هذا البيان ،قامت احلكومة املؤقتة بإرسال تعليماهتا إىل الزعماء اخلمسة املسجونني بفرنسا
تضمنتها رسالة من الرئيس فرحات عباس ،وأهم ما تضمنته نوجزها يف:
 أن اللعبة السياسية قادت احلكومة املؤقتة إلذاعة بيان (- )1959/11/12املرفق بنب الرسالة-وهلذا فإن ح.م.ج.ج .تطلب منكم بإحلاح:
أ -أال تقبلوا بأي اتصال مطول مع الفرنسيني ما دمتم يف حالة اعتقال ،اشرتطوا حريتكم قبل أيةحمادثات.
ب -وبعد أن تصبحوا أحرارا ،اشرتطوا االتصال باحلكومة.م.ج.ج بكل حرية قبل أي تفاوض.ت -ومن جهتها فإن ح.م.ج.ج لن تقبل بأي تفاوض مع الفرنسيني إال بعد اجتماع اجمللس الوطينللثورة اجلزائرية.

1

إن الوضع املتأزم الذي كانت تعيشه احلكومة املؤقتة والذي انعدمت فيه الثقة وروح التضامن
بني وزرائها وحمدودية صالحياهتا ،أدى إىل اختاذ مثل هذا املوقف الدبلوماسي ،الذي ميكننا تقييمه
بالذكي والناجح ظرفيا ،حيث جنح يف وضع احلكومة الفرنسية يف مأزق حقيقي ،2فهي إما أن تقبل
التفاوض مع الزعماء اخلمسة املسجونني بفرنسا وهو انتصار دبلوماسي للطرف اجلزائري ،وإما أهنا ترفض
فتبدو للرأي العام العاملي معارضة للحل التفاوضي السلمي ،وهذا أعطى جماال كبريا للنشاط واملناورة
لدبلوماسية ح.م.ج.ج يف هيئة األمم املتحدة ،كما منح هذا الرد فسحة من الوقت الجتماع اجمللس
الوطين للثورة اجلزائرية ليتخذ املوقف املناسب من مسألة "تقرير املصري" و"املفاوضات" و"شروطهما"
1-CAN : GPRA, G009, Op.cit., PV de 12/11/1959"Instructions Aux Frères- Tunis ,
Le12/11/1959,Le Président.
2- Charles Robert Ageron:"L'Algérie algérienne "de Napoléon III à de Gaulle,Op.cit, p2.
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و"الضمانات "املتعلقة بتقرير املصري باعتباره اهليئة العليا للثورة.1
وقد حظي موقف احلكومة املؤقتة بتأييد اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية الذي سجل يف دورته
املنعقدة يف طرابلس بني  16ديسمرب  1959و 18جانفي ,21960كما زكى املؤمتر اقرتاح ح.م.ج.ج
املتضمن تعيني املسجونني اخلمسة وتكليفهم عنها للدخول يف حمادثات مع احلكومة الفرنسية ،وتأسف
اجمللس و.ث.ج لرفض احلكومة الفرنسية مقرتح ح.م.ج.ج هتربا من املفاوضات ،كما اعتربت مربراهتا يف
ذلك واهية ومن قبيل الذرائع خاصة عندما اعتربت أن املسجونني اخلمسة موقوفني ،وبالتايل فإن احلكومة
الفرنسية متناقضة مع نفسها فهي من جهة تعرتف للشعب اجلزائري حبق تقرير املصري ومن جهة أخرى
ترفض التفاوض مع ممثليه وتصر على مواصلة احلرب.3
لقد تأكدت احلكومة املؤقتة الحقا من صحة حتليالت معظم وزرائها الذين شككوا يف صدق
نوايا اجلنرال ديغول من مبادراته املفخخة ،اليت كانت مرتبطة مبواعيد دولية-خاصة اجلمعية العامة لألمم
املتحدة ،-وكانت خاضعة للتصور االستعماري الفرنسي ،واليت تريد إمالء شروطها والقفز على مطالب
الشعب اجلزائري اليت حددهتا جبهة التحرير الوطين وأكدت عليها ح.م.ج.ج.4.

الخاتمة:
وختاما هلذه الدراسة ميكن ذكر أهم النتائج إىل تؤكدها النصوص والوثائق املطلع عليها سواء
من األرشيف اجلزائري أو األرشيفات الفرنسية وخمتلف املصادر واملراجع:
-

أن عودة اجلنرال ديغول إىل هرم السلطة يف فرنسا أعطى فرنسا قوة جديدة مكنتها من استعادة
املبادرة يف مواجهتها للثورة اجلزائرية ،مما وضع مؤسسات الثورة اجلزائرية يف وضع حرج وجعلها
تكتفي بردود األفعال.

1 - CAN:GPRA,pv des Réunions 11,12/11/1959,"Interventions de Mahri".
 -2اجملاهد":مؤتمر هام يعقده المجلس الوطني للثورة الجزائرية في طرابلس-بيان25-جانفي  ،1960العدد ،60ص ص.9-8:
 -3تعيني الزعماء اخلمسة املسجونني بفرنسا مفوضني من قبل ح.م.ج.ج ملباشرة املفاوضات مع احلكومة الفرنسية لقي ترحيبا واستحسانا مغربيا كبريا
حبكم عالقاهتم السابقة باملغرب ،مما دفع بامللك حممد اخلامس ملضاعفة جهوده إلطالق سراحهم ،لشعوره باملسؤولية والتزامه بتحريرهم ألهنم اختطفوا يف
طائرة مغربية ومنطلقة من املغرب ،وكذلك من أجل تويل الزعامة املغاربية ،للمزيد عد إىل :عبد اهلل مقاليت :العالقات اجلزائرية املغاربية واإلفريقية إبان
الثورة اجلزائرية –اجلزء الثاين -وزارة الثقافة ،دار السبيل ،ط،1اجلزائر  ،2009ص.489
4 - CAN:GPRA, boite5, dos:8, doc: MAE "La question Algérienne et l'ONU", pp:6,7.
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-

مبادرات ديغول السياسية كانت هلا أهداف سياسية ودبلوماسية ،وهدفت إىل استعادة املبادرة
من جبهة التحرير اليت كسبت مساحات يف طريق تدويل املسألة اجلزائرية وحمو اخلسائر
الدبلوماسية اليت تكبدهتا حكومات اجلمهورية الرابعة.

-

أن أزمة احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية اليت بدأت بوادرها باستقالة وزير اخلارجية ملني
دباغني يف مارس1959؛ وانفجرت للعلن يف الفاتح جويلية 1959بعد استقالة احلكومة ،قد
أثر يف تراج ع األداء السياسي والدبلوماسي للثورة اجلزائرية وجعلها تراقب األوضاع وترد على
مشاريع "مناورات" ديغول مبا استطاعت وهي يف وضع حكومة تسيري األعمال.

-

ورغم األزمة اليت كانت تعيشها احلكومة املؤقتة يف الفرتة املمتدة من الفاتح جويلية 1959
إىل ديسمرب  1959إال أهنا استطاعت أن تتفادى املطبات واآلثار السلبية ملشاريع ديغول وأن
تكسب نقاطا يف املواجهة الدبلوماسية دوليا ،بفضل حنكة ودهاء أعضائها.
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