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ملخـص:
خا�سة  اجلزائرية  ال�سعب  حياة  يف  تاريخي  انعطاف  نقطة  اجلزائرية  الث�رة  مثلت 
�سبيل حريتها و�سيادة  املكافحة يف  العامل  �سع�ب  باقي  اإىل جانب  العربية عامة،  واالأمة 
التي حملتها؛  التحررية  االإن�سانية  اإىل جمم�ع املبادئ والقيم  اأ�سباب ذلك  اأوطانها. تع�د 
مما جعلها مثاال حيا يف تغذية القيم الفكرية وال�سيا�سية العاملية، واإثراء الرتاث االإن�ساين... 
وقد مكنها ذلك من اأن حتظى بالتقدير واالإجالل على غرار باقي الث�رات العاملية الكربى. 
ومما �سد انتباه املراقبني واملحللني يف هذه الث�رة ـ اإىل جانب ملحمة البط�لة والت�سحيةـ 
ف�س�ل املعركة الدبل�ما�سية التي قادتها احلك�مة امل�ؤقتة اجلزائرية �سد نظريتها الفرن�سية 
العتيدة، ثم قدرتها  على اخلروج مبكا�سب �سمنت لها حتقيق اأهدافها؛ ممثلة اأ�سا�سا يف �سمان 
االعرتاف الفرن�سي بحق�ق ال�سعب اجلزائري يف حتقيق م�سريه بحرية ثم اال�ستقالل. يف هذه 

ال�رقة متابعة لف�س�ل هذه املعركة، جذورها، ومراحلها، ونتائجها وكذا مكا�سبها... 
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Abstract:
The Algerian revolution represented a turning point in the life of the 

Algerian people particularly and the Arab nations generally in addition to all 
other world nations seeking  their countries freedom and authority.

This is due to the principles and liberation human values that it contained 
which made it stand as a living example in enriching the international 
intellectual and political values and the human cultural heritage. All this 
made the Algerian revolution gain appreciation and respect similar to the 
other great international revolutions. Furthermore, what interested observers 
and analysts in this revolution, in addition to its being an epic of heroism and 
sacrifice, is the political straggle, that the Algerian temporary government 
led against its French counterpart and its ability to obtain gains from this 
battle. This guaranteed the realization of its objectives represented in getting 
the French acknowledgement of the rights of the Algerian people in the 
realization of their freedom and political independence. This paper tries to 
follow the chapters of this battle its roots, stages, results and gains.         
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مقـدمـة:
ن�سال  يف  ن�عي  انعطاف  نقطة  الثاين1954م  ت�رضين  ن�فمربـ  اأول  ث�رة  مثلت  لقد 
ال�سعب اجلزائري، من اأجل ا�ستعادة حريته وا�ستقالله امل�سادرين. و كانت هذه الث�رة مثااًل 
الفكري  م�سم�نها  وثراء  التحررية،  واأبعادها  قيمها  تن�ع  حيث  من  فريداً  ومن�ذجًا  حيًا 
لكثري  والتاأ�سي  االقتداء  ومثال  واالإعجاب،  االأنظار  حمط  جعلها  الذي  االأمر  وال�سيا�سي... 
والباحثني،  املراقبني،  اهتمام  �سد  جانب  اأهم  ولعل  و�رضفائه.  واأحراره  العامل  �سع�ب  من 
املعركة  تلك   - اال�ست�سهاد  وروح  والت�سحية  البط�لة  معركة  جانب  اإىل   - واملحللني 
القيادية  هيئاتها  عرب  ال�طني  التحرير  جبهة  خا�ستها  التي  ال�رضو�ض  الدبل�ما�سية 
ال�سيا�سية والدبل�ما�سية؛ ممثلة ب�سكل خا�ض يف احلك�مة اجلزائرية امل�ؤقتة �سد احلك�مة 
الفرن�سية ودبل�ما�سيتها العتيدة - �ساحبة ال�سط�ة والقدم الرا�سخ يف العالقات الدولية- 
اإدارة ال�رضاع، على �سبيل املثال ال احل�رض: احلرب النف�سية و  ومن االأدوات امل�ستعملة يف 

اال�ستخباراتية، والدعاية االإعالمية، وال�رضاع الفكري واحل�ساري... وغريها. 
وعلى الرغم من اختالل ميزان الق�ة وعدم التكاف�ؤ بني الطرفني؛ عدة وعتادا وحلفاء، 
الدبل�ما�سية اجلزائرية، وااللتفاف اجلماهريي،  ا�ستندت عليها  التي  الث�رية  االأ�سالة  فاإن 
الق�سية  وعدالة  العالية  االأخالقية  ناهيك عن  امليدان،  الع�سكرية يف  االنت�سارات  و�سل�سلة 
واإن�سانيتها، ف�سال عن دعم االأ�سقاء العرب، وتعاطف االأ�سدقاء وال�رضفاء... كل هذه الع�امل 
وحتقق  الرهان،  تك�سب  الأن  امل�ؤقتة  اجلزائرية  احلك�مة  دبل�ما�سية  اأهلت  واملحفزات؛ 

االنت�سار �سد اأعتى ق�ة غا�سمة عرفها التاريخ اال�ستعماري احلديث واملعا�رض !!؟
   يف هذه ال�رقة �سيرتكز احلديث والبحث على ر�سد مراحل ن�ساأة دبل�ما�سية الث�رة 
وتط�رها، وبيان اأهم اخلط�ات واملراحل التي قطعتها يف �سبيل تدويل الق�سية اجلزائرية، 
ال�سيا�سية  املنازلة  هذه  لف�س�ل  م��س�عي،  وحتليل  علمية،  تاريخية  متابعة  خالل  من 
التاريخي  املنهج  معتمدا  م.   )1962-1956( الفرتة بني  الطرفني يف  الدبل�ما�سية بني  ـ 
التحليلي يف املعاجلة. فما اأهم نقاط الق�ة التي اأهلت احلك�مة امل�ؤقتة اجلزائرية الفتكاك 
االعرتاف الفرن�سي بحق ال�سعب اجلزائري يف تقرير م�سريه؟ وكيف اأدارت معركة التدويل 
كامل  �سيادة  و�سمان  ال�طني،  اال�ستقالل  اإقرار  ل�سالح  باقتدار؛  االأخرية  واملفاو�سات 

االأر�ض، ووحدة ال�سعب؟..
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 وقد ق�سمنا الدرا�سة اإىل اأربعة مباحث جاءت على النح� االتى:  
           1- ظروف تاأ�سي�ض احلك�مة اجلزائرية امل�ؤقتة واأهميتها.

           2- مراحل العمل الدبل�ما�سي للحك�مة امل�ؤقتة... 
           3- دبل�ما�سية احلك�مة امل�ؤقتة... وتدويل الق�سية اجلزائرية.

           4 – معركة املفاو�سات... واال�ستقالل )1960-1962( م
اآمل اأن يجد دار�س� التاريخ، واملهتمني بالث�رة التحريرية اجلزائرية، وكذا املكافحني 
يف �سبيل حق�قهم وحريتهم يف ال�طن العربي وخارجه... يف هذه الدرا�سة املت�ا�سعة ما 
دون  احلائلة  اخلفية؛  واأطرافه  ال�رضاع  وو�سائل  املعركة،  هذه  طبيعة  فهم  على  ي�ساعدهم 

نه�سة االأمة، وحقها امل�رضوع يف احلرية والرقي واالزدهار... ما�سيا وحا�رضا.

املبحث األول:

تأسيس احلكومـة اجلزائرية املؤقتـة )19 سبتمربـ أيلول 1958م(

1-  ظروف الن�شاأة:  
اإن من االأحداث املهمة  يف تاريخ الث�رة اجلزائرية انعقاد م�ؤمتر ال�س�مام ي�م 20 
اآب ـ اأغ�سط�ض 1956م؛ ذلك الي�م الذي �سهد  قبل �سنة خلت الهج�مات الكا�سحة التي �سنها 
جي�ض التحرير ال�طني على معظم مدن و قرى ال�سمال الق�سنطيني يف املنطقة الثانية، بقيادة 
البطل ال�سهيد زيغ�د ي��سف، وكان قادة الث�رة الذين فجروا الفاحت من ن�فمرب1954م قد 
اتفق�ا على اللقاء يف اأول فر�سة �سانحة لدرا�سة  انطالقة الث�رة وتق�مي نتائجها، والتخطيط 
ملا ياأتي من املراحل القادمة..، ومل تتحقق لهم هذه االأمنية يف عام 1955م؛  نظرا للظروف 

ال�سعبة التي واجهتها الث�رة يف امليدان، لكن العام امل�ايل كان منا�سبا.)1( 
يف �سياق املتابعة مل�ؤمتر ال�س�مام 1956م والتطرق لنتائجه واأثرها على ال�سيا�سة 
الذي  الت�ساوؤل  يطرح  التحريرية...  الث�رة  قيادة  يف  ال�طني  التحرير  جبهة  اتبعتها  التي 
يتبادر اإىل االأذهان وه�: هل كانت نتائج م�ؤمتر ال�س�مام 1956م بداية التاأ�سي�ض للحك�مة 
اجلزائرية امل�ؤقتة ؟ من امل�ؤكد اأن امل�ؤمتر املذك�ر اأن�ساأ املجل�ض ال�طني للث�رة اجلزائرية؛ 
الذي حدد الت�جهات الكربى للث�رة واآفاقها، كما اأر�سى قاعدة امل�ؤ�س�سات ال�طنية التنفيذية 
ول�احقها امل�ؤطرة للث�رة، واملهياأة لت�سيري البلد يف ظل دولة اال�ستقالل القادمة، كما اأن�ساأ 
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(، بذلك بدا امل�ؤمتر الهيئة ال�حيدة القادرة على اإقرار  جلنة �سميت: جلنة التن�سيق والتنفيذ.)
وقف اإطالق النار.  وقد اأنيطت بلجنة التن�سيق والتنفيذ مهمة تن�سيق العمل و تنفيذ قرارات 
اأمامها، وهي بدورها  املجل�ض ال�طني للث�رة، اإىل جانب التزام قادة ال�اليات كم�سئ�لني 

م�س�ؤولة اأمام املجل�ض ال�طني املذك�ر.)2(
لقد ظلت فكرة تاأ�سي�ض حك�مة م�ؤقتة جزائرية تراود النف��ض وتختمر يف االأذهان منذ 
العام 1956م؛  ويف �سنة 1957م طرحت الق�سية للنقا�ض ب�س�رة جدية، فاتخذ املجل�ض 
ال�طني للث�رة اجلزائرية يف 27 من �سهر اآب ـ اأغ�سط�ض 1957م، قراراً ف��ض مب�جبه للجنة 
اجلزائرية يف  الدولة  ك�ن  باأن  م�ؤكدا  م�ؤقتة.)3(  تاأليف حك�مة جزائرية  والتنفيذ  التن�سيق 
اإىل  الر�سمي كدولة،  �سيئًا يف وج�دها  الدويل  القان�ن  حالة حرب ال يغري من وجهة نظر 
جانب ا�ستناده يف ذلك اإىل اأن امل�ستعمرات تتمتع طبقا مليثاق االأمم املتحدة مبركز خا�ض، 
اأن حروب ت�سفية اال�ستعمار هي مبثابة  ( على اعتبار  و لي�ست جزءا من امليرتوب�ل.) 
حروب دولية. ولذا فانه وطبقا لكل ذلك تعترب اجلزائر قد اأعيدت اإىل ال�ج�د مب�جب الت�رضيح 
الذي اأ�سدرته جلنة التن�سيق والتنفيذ بتلقيها تف�ي�سا لل�سلطات من املجل�ض ال�طني للث�رة 
اجلزائرية يف 19 �سبتمربـ  اأيل�ل 1958م؛ وقد ت�سمن هذا االأخري االإعالن عن ع�دة احلك�مة 

امل�ؤقتة للجمه�رية اجلزائرية ملزاولة مهماتها ال�طنية.)4( 
فهل كانت هذه هي االنطالقة والبداية الفعلية الإن�ساء احلك�مة امل�ؤقتة اجلزائرية ؟ اأم 
اأن هناك دوافع وخلفيات اأخرى �ساعدت على ظه�رها ؟ وما مالب�سات ن�ساأة هذه احلك�مة ؟ 

وما االأدوار التي ا�سطلعت بها ؟ 
لقيادات  متزايد  قلق  م�سدر  للث�رة  العام  ال��سع  كان  1958م،  عام  منت�سف  يف 
اجلبهة؛ بفعل م�ستجدات كثرية على ال�ساحة: قيادات عاجزة عن اتخاذ املبادرات الالزمة، 
التكيف مع حرب  الفرن�سي على  للم�سكالت املطروحة، وقدرة اجلي�ض  وبحث حل�ل ناجعة 
الع�سابات، والزج ب�حدات اأكرث فعالية ملقاومة جي�ض التحرير ال�طني... االأمر الذي جعل 
كرمي بلقا �سم – رئي�ض الدائرة احلربية بالث�رة – يغري من م�قفه، معرتفًا بخط�رة ال��سع. 
يف الفرتة نف�سها �سهدت ال�ساحة الفرن�سية اأحداثا مهمة للغاية: ت�جت بع�دة اجلرنال �سارل 
ديغ�ل اإىل احلكم وت�سلمه ال�سلطة يف 01 ج�انـ  ي�ني�1958 م... هذه االأو�ساع وامل�ستجدات 
دفعت قيادة الث�رة اإىل اتخاذ مبادرة جديدة لتحرير العمل الث�ري من املاأزق الذي اآل اإليه، 
وبات من الالزم على اجلبهة، وكذا جلنة التن�سيق والتنفيذ؛ اأن ي�سعا كل ذلك يف االعتبار 

لتحديد مهماتهما وت�جهاتهما امل�ستقبلية.)5(
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2 ـ  من جلنة التن�شيق والتنفيذ... اإىل احلكومة اجلزائرية املوؤقتة 
ت�رد امل�سادر التاريخية اأنه يف امل�ؤمتر الثاين للمجل�ض ال�طني للث�رة الذي انعقد يف 
اآب ـ اأغ�سط�ض 1957م  اتخذ قرار يق�سي برفع عدد اأع�ساء املجل�ض من 34 اإىل 54 ع�س�ا، 
وعدد اأع�ساء جلنة  التن�سيق والتنفيذ من 5 اإىل 14- منهم فرحات عبا�ض كع�س� اأ�سا�سي، 
وب��سياف، واأحمد بن بله، ورابح بيطاط، وح�سني اآيت اأحمد  كاأع�ساء �رضفيني.هذه اللجنة 
اأن�سئت بتف�ي�ض من جمل�ض احلك�مة امل�ؤقتة للجمه�رية اجلزائرية بتاريخ 19 �سبتمرب- 
اأيل�ل 1958م برئا�سة فرحات عبا�ض. ويف اجتماعها بالتاريخ نف�سه، اأعلنت جلنة التن�سيق 
املجل�ض   « الت�رضيعية  الهيئة  قرار  تنفيذ  للث�رة-  التنفيذية  ال�سلطة  التنفيذ– التي متثل  و 
ال�طني للث�رة اجلزائرية. »  وذكر يف �سبط اجلل�سة املذك�رة اأن احل�س�ر هم ال�سادة: فرحات 
�سم،  بلقا  وكرمي  ال�رضيف،  وحمم�د  ب��س�ف،  احلفيظ  وعبد  ط�بال،  بن  واالأخ�رض  عبا�ض، 

وحممد االأمني دباغني، وعبد احلميد مهري، و عمر اأعمران... وغريهم.)6(
اأما امل�سالة املطروحة يف االجتماع فهي تاأ�سي�ض حك�مة جزائرية... و بعد مناق�سة 
وفح�ض للم�قف ال�سيا�سي والع�سكري، وحتليل معمق لتط�رات ال�ساحة ال�سيا�سة الفرن�سية، 
اأق�رض مهلة  اللجنة باالإجماع االإعالن يف  الدويل املرافق... قررت  ا�ستعرا�ض للظرف  وكذا 
ممكنة عن قيام حك�مة م�ؤقتة للجمه�رية اجلزائرية.)6مكرر(  كما �سم التقرير بن�داً عدة 
تعترب ت�سكيل احلك�مة امل�ؤقتة ه� مب�قع اال�ستكمال مل�ؤ�س�سات الث�رة،واإعادة بناء للدولة 
اجلزائرية احلديثة. بذلك جاء االإعـالن عن تاأ�سي�سها لي�سع حدا ملا تدعيه احلك�مة الفرن�سية 
اأمامها ممثال حقيقيا ر�سميا تفاو�سه؛ الإيجاد حل  اأنها ال جتد  -يف منا�سبات عدة- من 

للق�سية اجلزائرية.)7(    
احلك�مة  ميالد  عن  الر�سمي  االإعالن  ي�م  ه�  اأيل�ل 1958م؛  �سبتمربـ   19 ي�م  فكان 
امل�ؤقتة؛ حيث اجتمع رجال ال�سحافة وخمتلف ممثلي وكاالت ال�سحف االأجنبية بقاعة يف 
االأ�ستاذ  ال�سقيقة  العراق  التحرير بالقاهرة، بح�س�ر �سفري جمه�رية  عمارة ب�سارع مديرية 
رفيق ال�سامرائي، ليتل� فرحات عبا�ض قرار التاأليف باللغة الفرن�سية، ثم ياأخذ بعده الكلمة 
اأحمد ت�فيق املدين ُمعرنِّبا القرار للحا�رضين. ثم اأذيع باأن حك�مة اجلمه�رية العربية املتحدة 
تعرتف بهذه احلك�مة ال�ليدة. كما قدم ال�سفري العراقي ال�سامرائي بيانا قرئ على م�سامع 
احلا�رضين؛ ت�سمن اعرتافا من جمه�رية العراق باحلك�مة اجلزائرية، تاله مبا�رضة اعرتاف 
�سفري ليبيا باحلك�مة ر�سميا، ثم �سفري دولة باك�ستان... هكذا، فبني ال�ساعة ال�احدة وخم�ض 
دقائق وال�ساعة ال�احدة وع�رض دقائق، اعرتفت خم�ض دول باجلمه�رية اجلزائرية وحك�متها 

امل�ؤقتة، ويف حدود ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء جاء اعرتاف دولة اليمن ال�سقيق بها اأي�سا.)8(
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يف الي�م نف�سه �سدر اأول ت�رضيح لرئي�ض احلك�مة امل�ؤقتة ال�سيد فرحات عبا�ض حمددا 
ظروف ن�ساأتها وجاءت هذه احلك�مة –بح�سبه- تنفيذا لقرارات املجل�ض ال�طني، واجنازا 
لالأهداف امل�سطرة من قبله. وقد عرفت  الث�رة اجلزائرية منذ عام 1958 اإىل 1962م ثالث 
االإعالن  املت�سمنة  الدول؛  من  العديد  على  وزعت  التي  املذكرة  ت�سكيالت حك�مية.)9( ويف 
اللتان ي�رضفنا  الدولة واحلك�مة اجلزائرية  »اإن  ياأتي:  امل�ؤقتة جاء ما  اإن�ساء احلك�مة  عن 
طلب االعرتاف بهما، ال ت�سكالن كيانات قان�نية جديدة، ولكنهما م�ؤ�س�ستان قدميتان بعثتا 
من جديد، فال يتعلق االأمر باالعرتاف بدولة جديدة واإمنا بتكري�ض االإحياء ال�رضعي للدولة 

�سابقة ال�ج�د.«)10( 
وهكذا كان ي�م تاأ�سي�سها م�سادفا للي�م 1416 من عمر الث�رة التحريرية، وقد ورد 
بيان ت�سكيلها كاالآتي: ب�سم اهلل الرحمن الرحيم، ب�سم ال�سعب اجلزائري، نظرا لل�سلطات التي 
خ�لها املجل�ض ال�طني للث�رة اإىل جلنة التن�سيق و التنفيذ – الئحة 28 اأوت 1957- فاإن 

جلنة التن�سيق والتنفيذ قد قررت تك�ين حك�مة م�ؤقتة للجمه�رية اجلزائرية. )11(
اجلزائرية  احلك�مة  ن�ساأة  ومالب�سات  ظروف  بخ�س��ض  عر�سه  �سبق  ما  خالل  من 
امل�ؤقتة، والتاأكيد على ك�نها جاءت يف �سياق ا�ستكمال �سيا�سات جبهة التحرير ال�طني، 
ت�ساوؤل  اأمام  نقف  فاإننا  التحريري...  م�رضوعها  جناح  اأ�سباب  لت�فري  قيادتها  من  و�سعيا 
م��س�عي يدور ح�ل م�قف ال�سلطات الفرن�سية اال�ستعمارية: هل �ستحافظ على �سيا�ستها 
اآخر مل�اجهة »امل�ل�د  اأ�سل�ب  اإىل  اأنها �ستتجه  اأم  الث�رة وح�سارها،  ال�سابقة يف م�اجهة 
اجلديد«، وه� احلك�مة امل�ؤقتة ؟ ثم كيف �ست�سطلع هذه احلك�مة بدورها الدبل�ما�سي يف 
اإ�سكالية  �ستك�ن حم�ر  واأخرى  اأ�سئلة  تلك  ؟...  باخلارج  اجلزائرية  للق�سية  التدويل  معركة 

املبحث االآتي.

املبحث الثاني: النشاط الدبلوماسي للحكومة اجلزائرية املؤقتة...
يف اأول ت�رضيح اأدلت به احلك�مة امل�ؤقتة يف القاهرة يف 26 �سبتمربـ اأيل�ل1958م، 
كانت قد حر�ست على الت��سيح اأنه: »مبجرد حترير ال�طن، فان الكلمة �ستع�د اإىل ال�سعب، 
فاإليه واإليه وحده يع�د حق �سياغة وت�سكيل االأو�ساع النهائية لدولة اجلزائر.«  كما نقراأ 
الذي  امل�سري«  »تقرير  قبلت عر�ض  نف�سه؛ حيث  ال�سهر  من  ال�سادر يف 28  يف ت�رضيحها 
اأعلنه اجلرنال ديغ�ل. وجاء فيه: »اإن احلك�مة امل�ؤقتة للجمه�رية اجلزائرية هي امل�ؤمتنة 

وال�سامنة حلق�ق ال�سعب اجلزائري، اإىل اأن  يعرب عن راأيه بحرية.« )12(
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مبثابة  اجلزائرية  للث�رة  ال�طني  واملجل�ض  ال�طني  التحرير  جبهة  من  كاًل  وتعترب 
امل�ؤقتة  فاحلك�مة  نف�سه  ال�قت  يف  اال�ستعمار.  �سد  حترير  حرب  خا�سة؛  حرب  م�ؤ�س�سات 
اإمنا  التقليدي،  النمط  من  وحك�مة  وبرملانًا  حزبًا  بال�سبط  لي�ست  اجلزائرية،  للجمه�رية 
هي م�ؤ�س�سات حرب؛ بل هي على االأخ�ض حرب ا�ستيالء ث�ري على احلكم من قبل ال�سعب 
منذ  نا�سلت  ال�طني  التحرير  اأن جبهة  املعروف  املغت�سبة.)13( ومن  ل�رضعيته  وا�سرتجاع 
اأر�ض اجلزائر-  ي�ستقر على  اأن  �سبيل  اإقرار جمتمع حر يف اجلزائر - يف  تاأ�سي�سها بهدف 
قائم على الدميقراطية ال�سيا�سية واالجتماعية، ومازالت تنا�سل لت�سمن لل�سعب اجلزائري 

ا�ستغالل ثروات بالده واإدارتها، والتمتع بها ك�سعب �ساحب �سلطة و�سيادة.)14(
 1954 منذ  باري�ض  يف  املتعاقبة  حك�ماتها  فان  اال�ستعمارية  لفرن�سا  بالن�سبة  اأما 
حل  اإىل  لل��س�ل  حقيقية  مفاو�سات  مبا�رضة  اأبدا  حتاول  مل  كما  اجلدية،  الرغبة  تبد  مل  م 
عادل للم�سكلة اجلزائرية. اإىل اأن جاء اجلرنال ديغ�ل اإىل ال�سلطة مطلع �سيف عام 1958 م؛ 
ليلجاأ – تكتيكا يف البداية - اإىل هذه ال�سيغة ويعمل على تفعيلها الحقا... جنبًا اإىل جنب 
مع م�ساريعه ال�سيا�سية والع�سكرية االأخرى، الرامية اإىل الق�ساء على الث�رة واخرتاق �سفها 
حل�سم املعركة ل�ساحلة؛ يف اإطار ما عرف بامل�ساريع الديغ�لية للق�ساء على الث�رة.(    
ويذكر اجلرنال ديغ�ل يف مذكراته اأن زعماء جبهة التحرير ال�طني كان�ا م�ستعدين 
مبدئيا للدخ�ل يف مفاو�سات ولكنهم ال يبا�رضونها، الأنهم منغم�س�ن يف ج� ي�س�ده عدم 
الثقة واملزايدات واالنق�سامات... يف املقابل ال ي�ستطيع م�ؤيدو فكرة »اجلزائر فرن�سية« اأن 
يف  ال�طني  التحرير  جبهة  وفد  قدم  فقد  اآخر  جانب  من  الراهنة.)15(  احلالة  اإبقاء  يفر�س�ا 
اأيل�ل 1958م بيانا  العربية املنعقد يف �سهر �سبتمربـ  ال�سيا�سية للجامعة  اللجنة  اجتماع 
االأحداث  اثر  على  ذلك  جاء  الن�احي.  جميع  من  اجلزائرية  الق�سية  تط�رات  فيه  تناول�ا 
اأعلنت  االأخرية  هذه  عبا�ض؛  فرحات  برئا�سة  امل�ؤقتة  اجلزائرية  احلك�مة  لتك�ن  املت�الية 
ا�ستعدادها لفتح مفاو�سات مع فرن�سا من اأجل و�سع حد للحرب، ب�سفتها املمثل ال�رضعي 
ال�حيد لل�سعب اجلزائري. اأمام هذه التط�رات عر�ست الق�سية اجلزائرية للمرة الرابعة على 
امل�ؤقتة  احلك�مة  يف  االأخبار  وزير   - يزيد  حممد  ال�سيد  قدم  حيث  املتحدة،  االأمم  هيئة 
ومندوبها يف هيئة االأمم املتحدة - مذكرة اإىل ال�سكرتري العام للهيئة؛ مذكراً اإياه باأن فرن�سا 
مل تلب اأية الئحة خا�سة بالتفاو�ض، الأجل ذلك فهي ترى �رضورة تدخل الهيئة حلل االأزمة 

بني اجلزائر وفرن�سا.)16(          
بذلك اأ�ستطاع ال�فد اجلزائري يف االأمم املتحدة خالل دورتها الثالثة ع�رضة اأن يحقق 
باحلك�مة  االعرتاف  بينها  من  والتي  امل�ؤقتة؛  احلك�مة  ر�سمتها  قد  كانت  التي  االأهداف 
امل�ؤقتة ول� �سمنيا يف امل�ؤ�س�سات الدولية، وكذا االعرتاف بحق ال�سعب اجلزائري يف تقرير 
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الثلثني  باأغلبية  العامة  اجلمعية  �س�تت  كما  الطرفني.  بني  التفاو�ض  وج�ب  ثم  م�سريه، 
بهذا  ال�سالم...  اأجل  من  بالتفاو�ض  واأو�ست  اال�ستقالل،   اجلزائري يف  ال�سعب  ل�سالح حق 
وجدت فرن�سا نف�سها يف و�سع دبل�ما�سي حرج؛ ب�سبب املعار�سة التي لقتها �سيا�ستها يف 
اجلزائر من قبل اأثنني و خم�سني دولة، بينما مل ي�س�ت ل�سالح م�قفها �س�ى ثمانية ع�ســر 
دولة �ساندتهــا يف �سيا�ستها اال�ستعمارية.)17( وقد مثل ذلك – يف نظرنا - انت�سارا �سيا�سيا 

ودبل�ما�سيا للث�رة وللجبهــة ممثلتني باحلك�مة امل�ؤقتة اجلزائرية.
معركة  الإ�سناد  الداخل  يف  والع�سكرية  ال�سيا�سية  اال�ستعدادات  ذلك  بعد  ت�ا�سلت 
التفاو�ض �سد العدو على الطاولة باخلارج؛ عرب تعزيز مبداأ املقاومة ق�اًل وعماًل وت�سعري 
معركة الداخل؛ ك�سند يع�سد فر�ض التفاو�ض من م�قع الق�ة ال ال�سعف واال�ستجداء. ونظرا 
الن�سغال احلك�مة امل�ؤقتة اجلزائرية ب�اقع العمل الع�سكري والكفاح امل�سلح بالداخل، فقد 
وظائفها  اأبرز  من  العامة،  والعالقات  الت�سليح  ل�س�ؤون  وزارة  بتعيني  يق�سي  قرارا  اتخذت 
ومهماتها: مت�ين الث�رة اجلزائرية باالأ�سلحة والذخرية الالزمة ل�سمان جناح هج�ماتها 
للحك�مة  الفر�سة  لتتيح  ال�سلكية،  واالت�ساالت  للمخابرات  اإدارة  عينت  كما  الع�سكرية... 
امل�ؤقتة الأن تك�ن على ات�سال دائم بجي�ض التحرير ال�طني، حيثما كان يف اأر�ض ال�طن، 

ويف م�ساحة معركة امليدان املت�ا�سلة. 
التحرير  جي�ض  عمل  وت��سيع  بتق�ية  مبادراتها؛  زمام  من  امل�ؤقتة  احلك�مة  عززت 
وتن�سيط عملياته امليدانية يف اجلزائر، ثم نقلها داخل االأر�ض الفرن�سية نف�سها؛ اأي يف قلب 
امليرتوب�ل)فرن�سا( بباري�ض.  فماذا اإذن عن دور احلك�مة امل�ؤقتة وعملها يف �سبيل تدويل 

الق�سية اجلزائرية ؟ 

دبلوما�شية احلكومة املوؤقتة... و تدويل للق�شية اجلزائرية 
ميالد  �سهادة  مبثابة  ه�  1955م  ني�سان  ـ  اأبريل  باندونغ  م�ؤمتر  نعترب  اأن  ميكننا 
اأول  ال�طني؛ بالفعل فقد �سجلت اجلبهة -بح�س�رها امل�ؤمتر-  التحرير  دبل�ما�سية جبهة 
انت�سار دويل لها، حيث قبلت كمالحظ �سمن وفد م�سرتك ي�سم البلدان املغاربية الثالث. 
وكان ات�سالها مع 29 بلدا اأفرو- اأ�سي�يا، واإقناعهم بعدالة ق�سيتها كفيال مب�ساندة الق�سية 
مب�ساندة  تاريخيا  قرارا  امل�ؤمترون  ليتخذ  وال�سيا�سي.  املادي  دعمها  ومنحها  اجلزائرية، 
من  م�جهة  ر�سالة  طريق  عن  الدعم  هذا  جاء  وقد  التحرري،  كفاحها  يف  ودعمها  اجلزائر 
اآنذاك؛ م�قعة من قبل ممثلي 14 بلدا م�ساركا.  اإىل االأمني العام لالأمم املتحدة  امل�ؤمترين 
امل�ؤمتر،  اأعمال  �سجلت يف جدول  اجلزائرية، حيث  الق�سية  ل�سالح  النقا�ض  نتيجة  وكانت 

االأمر الذي دفع ال�فد الفرن�سي اإىل االحتجاج ثم مغادرة قاعة اجلل�سات.)18(
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ا�ستمر طرح ومناق�سة الق�سية اجلزائرية يف اأروقة االأمم املتحدة �ست دورات بعد ذلك؛ 
اأي منذ الدورة العا�رضة للجمعية العامة عام 1955م اإىل الدورة ال�ساد�سة ع�رض لعام1960 
م؛ حيث طالبت الدورة االأخرية من طريف النزاع �رضورة مبا�رضة االت�سال والتفاو�ض، ومن 
ثم الت��سل اإىل اإقرار يق�سي بحق ال�سعب اجلزائري يف تقرير م�سريه، �سمن اإطار االحرتام 
االجتماعات،  كل  يف  اجلزائر  ا�سم  ودوى  تردد  بهذا  للجزائر.  االإقليمية  وال�سيادة  لل�حدة 
وامل�ؤمترات، والتظاهرات االإقليمية والدولية عرب العامل، وقد كتب ال�سهيد العربي بن مهيدي 
والدعم  الكبرية  االأخ�ة  من  بداأت  اجلزائرية  الدبل�ما�سية  اإن   ...( قائال:  اخل�س��ض  بهذا 

الالمتناهي لل�سع�ب العربية االأ�سي�ية. ( )19(
اأ�سبحت الق�سية اجلزائرية واحدة من املع�سالت الدولية الكربى، وتعددت مناق�ستها 
ت�سجيل  املقابل مت  لها، يف  الدويل  التعاطف  اأ�سلفنا- وزاد حجم  –كما  املتحدة  االأمم  يف 
الث�رة  قادة  نظم  وقد  واإعالميا...  و�سيا�سيا،  الفرن�سية: ع�سكريا،  الدبل�ما�سية  تراجع هيبة 
زيارات لعدد من دول العامل يطلب�ن االعرتاف بحك�مة الث�رة؛ فلم مي�ض �سهر واحد على 
ت�سكيلها حتى اعرتفت بها اأربعة ع�رضة دولة، واعتربت املمثل واملفاو�ض ال�رضعي ال�حيد 

لل�سعب اجلزائري مع فرن�سا واأمام دول العامل اخلارجي كلها.)20(
وبدت العالقات الدبل�ما�سية بني احلك�مة امل�ؤقتة والبالد االأجنبية، حتمل من ال�سفات 
الن�عية للث�رة اجلزائرية الكثري؛ فلقد طلبت دول عدة عقد عالقات دبل�ما�سية عادية مع 
احلك�مة امل�ؤقتة؛ مما اأجربها   – متا�سيا مع املتغريات الدولية التي كانت ل�ساحلها - على 
اإن�ساء متثيل دبل�ما�سي من ن�ع خا�ض ق�امه بعثات دائمة، وان كانت هذه الت�سمية ال تنم 

عما يف هذا التمثيل من اأ�سالة تاريخية وقان�نية.)21(
واإعالن  ال�طن  لها يف اخلارج قبل حترير  �سفراء  امل�ؤقتة تعيني  لقد رف�ست احلك�مة 
اال�ستقالل، لتمثيل الدولة اجلزائرية؛ بل اكتفت باتخاذ قرار يف ال�ساد�ض من فيفري ـ �سباط 
1960م ين�ض على اإن�ساء بعثات لها يف اخلارج. وجاء يف املادة االأوىل من القرار: )اإن متثيل 
اجلزائر وحك�متها امل�ؤقتة يف البالد االأجنبية ي�ؤمنه وفد دائم واحد، يدعى ح�سب الظروف 
وتخ�سع  ال�طني«،  التحرير  جبهة  »وفد  اأو  امل�ؤقتة«  اجلزائرية  احلك�مة  »بعثة  امل��سعية: 
هذه البعثات وال�ف�د لرقابة وزير ال�س�ؤون اخلارجية، تعتمد البعثات يف البالد التي اعرتفت 
التي تتكلم عنها فيما بعد،  ال�طني،  التحرير  اأما وف�د جبهة  باحلك�مة اجلزائرية امل�ؤقتة، 

فاإنها تعمل يف البالد االأخرى بناًء على م�افقة حك�متها ال�رضيحة اأو ال�سمنية()22(.
فالن�ساط الدبل�ما�سي للحك�مة امل�ؤقتة يف امل�ؤمترات االإفريقية والعربية، واالفروـ اأ�سي�ية، 
كان قد �ساهم بفعالية يف ت��سع جمال تدخالت املبع�ثني اجلزائريني يف اخلارج، للدفاع عن 

ق�سية اجلزائر التحررية. ولعل من بني هذه امل�ؤمترات الدولية على �سبيل الذكر ال احل�رض: )23(
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م�ؤمتر اأكرا بغانا 01 اأبريل ـ ني�سان 1958. 1 م
م ـ م�ؤمتر طنجة » باملغرب« من 27 اىل30 اأبريل ـ ني�سان 1958. 2

 م�ؤمتر ت�ن�ض من  17 اإىل 20 ج�ان ـ ي�ني� 1958. 3 م 
م م�ؤمتر القاهرة من26 دي�سمربـ  كان�ن االأول اإىل 01 جانفي ـ كان�ن الثاين 1958. 4

م م�ؤمتر مرنوفيا »بليبرييا« من 04 اإىل 08 اآب ـ اأغ�سط�ض 1959. 5
م�ؤمتر القاهرة من 25 اإىل 31 مار�ض ـ اآذار1961. 6 م.

م�ؤمتر  مناق�سات  حم�ر  اجلزائري  ال�سمال  عن  ال�سحراء«  »ف�سل  ق�سية  �سكلت  وقد 
عن  ب�سدة  امل�ؤقتة-  احلك�مة  -ممثل  ب�منجل  اأحمد  ال�سيد  دافع  حيث  االإفريقية،  ال�سع�ب 
ق�سية »وحدة الرتاب اجلزائري«. بهذا ال�ساأن قرر م�ؤمتر القاهرة مار�ض– اأذار1961م دعمه 
الكامل مل�قف احلك�مة امل�ؤقتة اجلزائرية املتعلق بال�سحراء؛ كجزء مكمل للرتاب ال�طني 

اجلزائري، الذي ال ميكن ف�سله اأو التنازل عن �سرب منه مهما كلف ذلك من ثمن.
اإجماال فاإن الن�ساط الدبل�ما�سي للحك�مة امل�ؤقتة اجلزائرية، �سجل اأثناء هذه املرحلة 
جناحا دبل�ما�سيا الفتا. واإذا كانت فرن�سا قد فقدت اعتبارها اأمام هيئة االأمم املتحدة ب�سبب 
عنادها يف رف�ض تطبيق مبداأ »حق ال�سع�ب يف تقرير امل�سري« على اجلزائريني؛ فاإنها ويف 
اأفريقيا حتديدا قد اتهمت باملناورة جتاه م�سالة ال�سحراء والق�سية اجلزائرية ب�سكل عام)24(  
جعلها ذلك تتعر�ض حلالة من االنكما�ض الدبل�ما�سي يف العامل؛ ومن ثم زيادة عدد وقاعدة 
ما  هذا  عامة.  امل�ستعمرات  باقي  اجلزائر خا�سة، ويف  املطبقة يف  ل�سيا�ستها  املعار�سني 
�سبب لها حرجًا كبرياً ناهيك عن ال�سغط املعن�ي واالإعالمي الذي اأربك م�ؤ�س�ساتها وهياآتها 
حيال  ح�ساباتها  قراءة  تعيد  اأن  اإىل  ذلك  و�سيدفعها  العامل.  اأنحاء  كامل  يف  الدبل�ما�سية 
الق�سية اجلزائرية. و�ستجربها معركة امليدان واإجنازاتها بالداخل، وما ذكرناه على م�ست�ى 
ت�س�ية م�رضفة  لبحث  واجلل��ض �ساغرة  التفاو�ض،  تر�سخ مكرهة ملنطق  اأن  من  اخلارج؛ 
للق�سية تقيها من �رض هزمية دبل�ما�سية ـ ت�ساف اإىل الهزمية الع�سكرية يف امليدان ـ ال تقل 

يف وقعها وتاأثريها عن هزمية ديان بيان ف� �سنة 1954م ؟ 
فماذا عن اخليار اجلديد وف�س�له ؟ كيف قابلته احلك�مة امل�ؤقتة اجلزائرية ؟ وماذا 
هذه  من  االأخري  املبحث  يف  حديثنا  حم�ر  ه�  ذلك  و�سائل؟...  من  اجلديدة  للمعركة  اأعدت 

الدرا�سة.
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املبحث الثالث:  معركة املفاوضات... واالعرتاف باالستقالل »1960-1962«م
التي  االول1960م  كان�ن  دي�سمربـ  اجلزائري�ن عن ط�اعية يف مظاهرات 11  خرج 
ات�سع نطاقها يف اجلزائر، و�سملت خمتلف املدن اجلزائرية، وبخا�سة مدن: اجلزائر العا�سمة، 
ووهران، وق�سنطينة، وعنابه... وغريها؛ راف�سني الهيمنة اال�ستعمارية؛ وقد �ساهمت بق�ة يف 
ا�ستعطاف �سمري ال�سع�ب، كما دفعت حك�مات عديدة يف العامل ويف فرن�سا نف�سها اإىل دعم 
التيار املطالب بتحقيق ال�سلم عن طريق التفاو�ض ال�رضيع وم�ساندته لتقرير م�سري ال�سعب 
مقدمتها  ويف  للث�رة،  القيادية  امل�ؤ�س�سات  به  نادت  طاملا  الذي  املطلب  وه�  اجلزائري. 
احلك�مة امل�ؤقتة، ومت�سك به ال�سعب اجلزائري طيلة مراحل كفاحه ال�طني. وقد مرت عملية 
ال�رضية  االت�ساالت  اأربع مراحل كربى هي:  اإيجازها يف  التفاو�ض مب�سارات معقدة ميكن 
وج�ض النب�ض، املفاو�سات الر�سمية، ومفاو�سات م�الن، واأخريا مفاو�سات اأيفيان)25( وهذا 

ملخ�ض عن كل مرحلة: 

االتصاالت السرية: 1 .
بداأت احلك�مات الفرن�سة املتعاقبة - بعد مرور قرابة ال�سنة ون�سف على اندالع الث�رة 
امل�سلحة- ت�سعى خفية الأجل االت�سال بجبهة التحرير ال�طني قبل تاأ�سي�ض احلك�مة امل�ؤقتة، 
و قد مت لها ذلك فعال؛ حيث جرى اأول ات�سال يف القاهرة يف 12 اأبريل - ني�سان 1956م، 
جمع بني رئي�ض البعثة اخلارجية جلبهة التحرير ال�سيد »حممد خي�رض« مع مبع�ث احلك�مة 
الفرن�سية »ج�زيف بيغارا«. مثل هذا اللقاء »ج�ض النب�ض« بني الطرفني.)26(  يف حني جاء 
االت�سال الثاين يف 25 ج�يلية- ي�لي� 1956م ببلغراد بني »حممد يزيد« والدكت�ر »احمد 
فران�سي�ض« عن جبهة التحرير، و«بيري ك�مني )Commune  Pierre(   نائب الكاتب العام 
الفرن�سي.  اجلانب  عن   »Pierre Herbât« هريب�ت«  »بيري  و  الفرن�سي،  اال�سرتاكي  للحزب 
اأيل�ل 1956 م، تبعه لقاء بني »خي�رض«  ثم حدث ات�سال جديد يف روما يف 02 �سبتمربـ 
و«ك�مني« بالقاهرة، واآخر يف بري�ين بي�غ�سالفيا فيما بعد تباعا... وهذا اإ�سافة اإىل م�ؤمتر 
بلدان املغرب العربي الذي انعقد بت�ن�ض، واألغي ب�سبب اختطاف طائرة الزعماء اخلم�سة ي�م 

22 اأكت�بر ت�رضين االأول 1956م؛ من قبل الطريان احلربي الفرن�سي.)27(
اإال بعد خطاب اجلرنال ديغ�ل يف 14  اأن املفاو�سات مل تتقدم لت�سبح حقيقية  غري 
ج�ان- ي�ني�1960م ح�ل تقرير امل�سري؛ حيث عرفت املفاو�سات بني الطرفني منذ تلك 
اللحظة منعطفات والت�اءات عديدة وكثرية؛ خا�سة من طرف املفاو�ض الفرن�سي الذي مل 

يظهر جدية وم�س�ؤولية بهذا اخل�س��ض.
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2- مفاوضات موالن:
األقى اجلرنال ديغ�ل خطابا يف ي�م 14 ج�ان- ي�ني� 1960م دعا فيه قادة الث�رة 
للقدوم اإىل باري�ض للتفاو�ض، جاء فيه: »اأنني اأت�جه با�سم فرن�سا اإىل قادة االنتفا�سة اأعلن 
التي ال تزال جارية، ونف�سل  للمعارك  اأننا ننتظرهم هنا لكي جند معهم حال م�رضفا  لهم 
يف م�سري االأ�سلحة ون�سمن اأمال املحاربني، ثم بعد ذلك ي�سهل كل �سيء لكي يق�ل ال�سعب 
)28( تاله رد واإجابة احلك�مة  اإال قراره.«  اجلزائري كلمته يف هدوء، ولن يك�ن هناك قرار 
امل�ؤقتة يف الع�رضين من نف�ض ال�سهر بقب�لها العر�ض؛ واإر�سال مبع�ثني لذات املهمة، وقد 
املفاو�سات  امل�ؤقتة يف هذه  مثَّل احلك�مة  للقاء.  الفرن�سية مكانًا  حددت مدينة »م�الن« 
ال�سيد »احمد ب�منجل« و »حممد ال�سديق بن يحي« يف حني مثل احلك�مة الفرن�سية »روجي 
م�ري�ض »Roger Maurice  - الكاتب العام للمندوبية العامة للحك�مة الفرن�سية باجلزائر- 
من29-25   املحادثات  وا�ستمرت  Humer de Kachine«؛  كا�سني  »ه�مريدي  واجلرنال 

ج�ان ـ ي�ني� 1960م )29(.
الفرن�سي  اجلانب  �سلفا  حددها  وقي�د  �رضوط  اأمام  اأنهم  املتفاو�س�ت  اكت�سف  وقد 
مبفرده، م�ؤكدا اأنه ال يقبل ب�ساأنها نقا�سا اأو تفاو�سا !؟ مما ا�سطر ال�فد اجلزائري املفاو�ض 
الفرن�سية بالغا  اأ�سدرت احلك�مة  اأثر ذلك  اإىل ت�ن�ض. على  اإيقاف املحادثات والع�دة  اإىل 
اأ�سارت فيه اإىل اأنها اأحاطت مبع�ثيها بال�رضوط الفرن�سية التي ميكن اأن جتري وتنظم فيها 
املحادثات، بغية ال��س�ل اإىل نهاية القتال طبقا القرتاحات اجلرنال ديغ�ل.)30(  ليتم بعده 
لقاء اأخر مبدينة »ل��رضان« ال�س�ي�رضية، كلف الرئي�ض الفرن�سي اأحد اأ�سدقائه -الذي يتمتع 
»احمد  فيما كان كل من  ب�مبيدو«،  للتفاو�ض- ه� »ج�رج  و قدرة وكفاءة عالية  بذكاء 
ظهرت  اجل�لة.)31(  هذه  يف  امل�ؤقتة  احلك�مة  عن  ممثلني  ب�حلروف«  و»الطيب  ب�منجل«، 

نقاط اختالف �رضيحة يف اأطروحات الطرفني؛ متمثلة باخل�س��ض يف االآتية: 
�سعى ال�فد الفرن�سي الإعطاء اجلزائر حكمًا ذاتيًا ومت�سكه بذلك. 1 .

مطالبة ال�فد اجلزائري بال�سيادة الكاملة. 2 .
ال�سمال باعتبارها »ملكًا م�ساعًا !! - ح�سب  رغبة فرن�سا بعزل ال�سحراء وف�سلها عن  3 .

ما تدعيه.
رف�ض ال�فد اجلزائري كل تخٍل عن اأي جزء من االأر�ض اجلزائرية. 4 .

ال�طني، حركة  التحرير  الفرن�سي مبائدة م�ستديرة ت�سم كاًل من: جبهة  الطرف  مت�سك  5 .
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م�سايل احلاج، احلزب ال�سي�عي، بني ميزاب، القبائل، واالأوروبي�ن... وغريهم.
التزام املفاو�ض اجلزائري ب�سيغة، بل مبداأ وج�د مفاو�ض واحد و�سعب واحد ه� ال�سعب  6 .

اجلزائري، مع االعرتاف بج�د اأقلية اأوروبية خمرية.
مطالبة ال�فد الفرن�سي بهدنة. 7 .

اإ�رضار املفاو�ض اجلزائري على وقف القتال وتقرير امل�سري.)32(. 8 

يت�سح للمتتبع من خالل هذا التناق�ض يف االأطروحات بني الطرفني، اأن كل طرف قد 
اجتهد يف اأن يتعرف على ن�ايا الطرف االأخر، مما انعك�ض �سلبا على تقدم م�سار التفاو�ض؛ 
اإىل طريق  املتفاو�سني-  الطرفني  اأف�سى -بعد مداولة بني  الذي  التعرث  واقع  اإىل  لتنتهي 
اأرغم اجلرنال ديغ�ل  م�سدود. ومع ت�سارع االأحداث التي مل تكن يف �سالح فرن�سا خا�سة، 
على التخلي عن فكرة التفاو�ض مع احلركة ال�طنية امل�سالية، ليدع� اإىل فتح مفاو�سات 
وحيد  كممثل  ال�طني  التحرير  جبهة  مع  التفاو�ض  قبل  كما  م�سبقة،  �رضوط  بغري  ر�سمية 
لل�سعب اجلزائري؛ لتبداأ بذلك مرحلة املفاو�سات اجلدية يف اأيفيان يف ج�لتها االأوىل من 
20ماي�- اأيار اإىل 13ج�ان -ي�ني� 1961م. تركز التفاو�ض يف الي�م االأول: من قبل اجلانب 
اجلزائري ح�ل �رضوط وقف اإطالق النار، واإطالق �رضاح امل�سج�نني ال�سيا�سيني اجلزائريني 
اإعطاء  الفرن�سي على  ال�زراء اخلم�سة املحتجزين يف فرن�سا. حيث وافق اجلانب  مبا فيهم 
�سمانات لالنفراج مفادها: اإطالق �رضاح �ستة اآالف معتقل يف ظرف �سهر، وحت�سني و�سعية 
ال�زراء اخلم�سة بنقلهم اإىل »ق�رض ت�ر«، مع وقف اإطالق النار ملدة �سهر ابتداء من 2 ماي�- 

اأيار1961م... الخ.)33(
يف 27 ماي�- اأيار 1961م دار النقا�ض ح�ل نقاط كانت تدل على جدية كبرية يف 
التفاو�ض، واأ�سبح املطلب اال�ستقاليل يفر�ض نف�سه بق�ة. واإذا كان ال�فد اجلزائري قد مت�سك 
»ب�حدة الرتاب اجلزائري« يف ظل ال�سيادة التامة، فقد كان اجلانب الفرن�سي ي�رضب بق�ة 
»ب�رقة ال�سحراء« على طاولة املفاو�سات بعد حماولة الطرف الفرن�سي ح�رض اال�ستقالل 
يف الق�سم ال�سمايل من ال�طن فقط !؟ اأما ال�سحراء – ح�سب املفاو�ض الفرن�سي- ف�ستك�ن لها 
جل�سات تفاو�سية اأخرى بعد اال�ستقالل !!  وبقيت ق�سية ال�سحراء حمل نقا�ض واختالف يف 
االجتماعات امل�الية، اإ�سافة اإىل م�سكلة االأقليات االأوروبية، وكيفية اإجراء تنفيذ الهدنة... 
هذه النقاط الثالث كانت دافعا اأ�سا�سيا لتعليق املفاو�سات اإىل اإ�سعار اآخر، مثلما بقيت اأزمة 

ال�سحراء حجر عرثة اأمام الت��سل اإىل اتفاق بني الطرفني. )34(
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 3- لقاء »لوفران«  
اعتربت فرن�سا ال�سحراء اجلزائرية بحراً داخليًا لكل الدول املجاورة احلق فيه؟!!  االأمر 
الذي فجر اأزمة بني حك�مة اجلمه�رية اجلزائرية امل�ؤقتة واحلك�مة الفرن�سية؛ فما كان من 
احلك�مة امل�ؤقتة اإال التحرك دبل�ما�سيا الإقناع الدول االإفريقية وكذا الدول ال�سديقة بحجم 
امل�ؤامرة الفرن�سية املدبرة وخط�رتها؛ وباأن فرن�سا ت�سعى لتحقيق نف�ذها يف ال�سحراء بعد 
الف�سل يف جتزئتها عن الق�سم ال�سمايل من اجلزائر.)35(  اأمام ت�سدد م�اقف احلك�مة امل�ؤقتة 
بخ�س��ض التنازالت التي طالبت بها فرن�سا، �سعت هذه االأخرية اإىل اعتماد اأ�سل�ب املناورة 
من جديد، والبحث عن طرف اآخر ليقدم لها التنازالت التي تطمح اإليها ! يف هذا االإطار عقد 
املندوب ال�سامي الفرن�سي العام باجلزائر ندوة �سحفية ي�م 16 ج�ان- ي�ني� 1961م اأ�سار 
فيها اإىل اإمكانية اإقامة جمل�ض تنفيذي؛ يف حماولة يائ�سة من فرن�سا ال�ستخدام �سخ�سيات 
ال�سيخ... وغريه-  يف خطة  اأوالد �سيدي  اأبناء عائلة  اأحد  اأمثال »حمزة ب�بكر«-  جزائرية 
مك�س�فة الإ�سعار الراأي العام العاملي باأن هناك ق�ة ثالثة ميكن بل يجب التفاو�ض معها 
كممثل لل�سعب اجلزائري !؟..  لكن املثري لالنتباه اأن برملانيني فرن�سيني عربوا عن �رضورة 
للماأ�ساة  و�سع حد  على  القادرة  ال�حيدة  باعتبارها  امل�ؤقتة؛  احلك�مة  وفد  مع  التفاو�ض 
الدائرة يف اجلزائر. بذلك اأحبطت واأف�سلت املناورة الفرن�سية مرة اأخرى، لتجرب مرة اأخرى 

على الع�دة اإىل طاولة املفاو�سات مع ممثلي اجلبهة  ووفد احلك�مة امل�ؤقتة دون �س�اهم.
17ج�يلية-  ويف  الثانية-  -للمرة  باإيفيان  »ل�فران«  يف  املفاو�سات  ا�ست�ؤنفت 
ي�لي�1961م، لكن ت�سبث ال�فد الفرن�سي بف�سل ال�سحراء عاد ليخيم على اأج�اء املفاو�سات 
بالف�سل من جديد؛ خا�سة بعد اأن هددت فرن�سا بتق�سيم اجلزائر، وه� ما دفع ال�فد اجلزائري 
اإىل طلب ت�قيف املفاو�سات ر�سميا، يف حني بدا ال�فد الفرن�سي متم�سكا با�ستئنافها.)36(  ويف 
( يف مدينة »بال«  الطرفان �رضيا)    التقى  اأكت�بر- ت�رضين االول1961 م   29-28
بال�حدة  والتم�سك  ال�سحراء،  ق�سية  على  نقا�سه  يف  اجلزائري  ال�فد  ركز  حيث  ال�س�ي�رضية؛ 
الرتابية للجزائر... هذا الذي اأجرب وفد احلك�مة الفرن�سية على الرتاجع عن مطالبه املت�سددة 
والر�س�خ ملطالب املمثلني اجلزائريني. وقد جاء يف رده: اأنه فيما يتعلق بال�سيادة ال�طنية 
لن يك�ن هناك غم��ض، اإذا متت على اأ�سا�ض �سيا�سة عامة للتعاون. لكن ال�فد مل ي��سح م�قفه 
ح�ل ا�ستفتاء �سامل يطبق على جمم�ع الرتاب ال�طني مبا يف ذلك ال�سحراء، كما اأثار ال�فد 

الفرن�سي فكرة معاملة الدولة اجلزائرية املقبلة للجزائريني الذين تعاون�ا مع فرن�سا. )37(  
الثاين  ت�رضين  ن�فمرب-  يف09  الفرن�سية  املقرتحات  على  اجلزائري  ال�فد  رد  كان 

1961م كما ياأتي:
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واأعطت  ازدواجية اجلن�سية،  امل�ؤقتة  االأوروبية فقد رف�ست احلك�مة  بالن�سبة لالأقلية 
لهم حق االختيار بني اإحدى اجلن�سيتني: الفرن�سية اأو اجلزائرية، كما �سمحت لهم بامل�ساركة 
تاأجري  امل�ؤقتة  احلك�مة  قبلت  فقد  الع�سكري  للجانب  بالن�سبة  اأما  املنتخبة.  املجال�ض  يف 
يف  الن�وية  التجارب  واإنهاء  للتجديد،  قابلة  ملدة  معينة  ل�رضوط  وفقا  الكبري  املر�سى 
الفرن�سي وفق  الع�سكرية �سد االأفارقة واإجالء اجلي�ض  الق�اعد  ا�ستعمال  ال�سحراء، مع عدم 
تريب زمني يحدد فيما بعد. وفيما يخ�ض املرحلة االنتقالية فقد حددت مدتها ب�ستة اأ�سهر 
على االأكرث، يراأ�ض هيئتها التنفيذية م�سلم جزائري ال فرن�سي.)38(،  ويف هذا اللقاء اأعلن عن 
اإ�رضاب ال�زراء املعتقلني اخلم�سة عن الطعام، فاتخذ ال�فد اجلزائري ذلك االإ�رضاب ك�رقة 

�سغط و ذريعة الإيقاف املفاو�سات اأمام االإحلاح الفرن�سي على ا�ستئنافها.
يف لقاء اأخر جرى يف »بلرو�ض« من11 اإىل 19 فرباير- �سباط 1962م قبل الفرن�سي�ن 
ت�سبث  الذي  النار؛  اإطالق  وقف  فيها  مبا  امل�ؤقتة  احلك�مة  اأطروحات  جميع  النهاية  يف 
الطرف اجلزائري بعدم جدواه اإال بعد االتفاق النهائي على جميع النقاط، واإبرام االتفاقيات 

ال�سيا�سية والع�سكرية... )39(
للث�رة  ال�طني  املجل�ض  ا�ستدعي  عليه،  اتفق  ما  لكل  الطرفني  وقب�ل  االنتهاء  وبعد 
لرتجع اإليه �سالحية امل�سادقة على االتفاق املت��سل اإليه؛ باعتباره ميثل الهيئة القيادية 
العليا للث�رة �ساحبه القرار يف ح�سم الق�سايا امل�سريية. كما عر�ست نتائج م�س�دة االتفاق 
عليه يف االجتماع املنعقد من 22 اىل27 فرباير- �سباط 1962 م، و متت امل�سادقة عليها؛ 

وبخا�سة واأن الد�ست�ر الفرن�سي كان يعترب اأن اجلزائر جزء ال يتجزاأ من فرن�سا  !!   
االتفاق  تنفيذ  اإجراءات  ملناق�سة   )     ( اأيفيان  يف  اللقاء  الطرفان  عاود 
املت�سمن: تنظيم فرتة االنتقالية واال�ستفتاء، االأمن، امل�ساجني، وتبادل االأ�رضى...الخ. ويف 
ي�م 18 مار�ض- اآذار مت الت��سل اإىل ت�قيع وثيقة وقف القتال، ليحدد تاريخ �رضيانها بي�م 
19 مار�ض-اآذار 1962م.)40(  وقد وجه اجلرنال ديغ�ل خطابا لالأمة الفرن�سية يف ي�م 16 
ال�سعب الفرن�سي الت�س�يت بنعم ال�ستقالل اجلزائر !  اأبريل- ني�سان 1962م، طلب فيه من 
ويف الفاحت  ج�يلية مت ذلك فعال؛ حيث نظم اال�ستفتاء يف اجلزائر، وقد �س�ت اجلزائري�ن 
م  ي�لي�1962  ج�يلية-   03 وبتاريخ  والتعاون.  اال�ستقالل  ل�سالح  بنعم   %97.5 بن�سبة 
ي�لي�1962م  ج�يلية-   05 ي�م  حتديـد  ومت  اجلزائر.)41(  با�ستقالل  ر�سميا  ديغ�ل  اعرتف 
اإفريقيا،  ب�سمال  الفرن�سي  اال�ستعمار  معاقل  اأخر  بذلك  لت�سقط  ال�طني؛  لال�ستقالل  عيدا 

ولي�قف النزيف الدم�ي بني الطرفني اجلزائري والفرن�سي. 
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اإفريقيا  بذلك ينهي اجلرنال ديغ�ل ف�سال �س�داويا خمزيا من �سيا�سته يف اجلزائر و 
فرن�سا  زعامة  �سمان  يف  ورغبة  االأمريكية،  املتحدة  ال�اليات  مل�اجهة  ا�ستعدادا  كلها؛ 
الأوربا والعامل اجلديد بعد اخل�سارة الكبرية التي اأحلقتها به ث�رة امللي�ن ون�سف امللي�ن 
�سهيد. هكذا تبخر م�رضوع حلم »الفردو�ض الفرن�سي« يف اجلزائر؛ الذي طاملا راوده و�سابقيه 
العا�رض مرورا بال�سفاح بيج�،  اال�ستعمار من عهد: امللك املغامر �سارل  من غالة وزبانية 
فالكاردينال الفيجري، املنظر اال�ستعماري ج�ل فريي، كليمن�س�، املجدد بل�م- في�ليت، 
باالأحالم  وانتهاء  وغريهم.  �س��ستيل...  جاك  واملراوغ  فرن�ض،  مندي�ض  املحنك  ال�سيا�سي 
اأبطال  ون�سفها  نف�سه،  ديغ�ل  اجلرنال  ق�اعدها  اأر�سي  التي  اخلام�سة؛  للجمه�رية  الزائفة 

الث�رة اجلزائرية اإىل غري رجعة...  فهل من معترب ؟ !!
يف  اجلزائرية  الق�سية  تدويل  يف  امل�ؤقتة  احلك�مة  خطة  اأن  ذكره  �سبق  مما  ويت�سح 
اإ�سرتاتيجية داخلية وخارجية متكاملة وحمكمة؛  الدولية، كانت قد تاأ�س�ست على  املحافل 
اجلزائري،  الرتاب  رب�ع  كامل  اإىل  ال�طني  التحرير  جبهة  كلمة  اإي�سال  على  العمل  فبعد 
واإقناع اجلزائريني ب�رضورة وحدة امل�قف وامل�سري... اجتهدت يف اإخراج الق�سية اجلزائرية 
الدولية. و مت لها ذلك من خالل امل�ساركة يف  العادلة وتفعيل ح�س�رها يف كل املحافل 
الدولية بدءا من م�ؤمتر باندونغ1955م، مرورا باأكرا، وطنجة، والقاهرة...  جل امل�ؤمترات 
وغريها. ف�سكلت هذه االأخرية يف جمملها منابر مبا�رضة لعر�ض ق�سية الكفاح ال�طني يف 
�سبيل احلرية واال�ستقالل، وكانت املح�سلة االيجابية ازدياد حجم االعرتاف الدويل بق�سيتنا 
العادلة. لقد بدت املفاو�سات اجلزائرية الفرن�سية بني احلك�مة امل�ؤقتة اجلزائرية وال�سلطات 
اال�ستعمارية الفرن�سية؛ نتيجة حتمية وحم�سلة طبيعية الإجنازات الث�رة على اأر�ض املعركة 

بالداخل، ومك�سب التدويل للق�سية اجلزائرية باخلارج.

خـامتـة:
بعد عمل �ساق ودءوب قامت به كل فعاليات ال�سعب اجلزائري وقيادته الث�رية، متكنت 
ال�طني يف  الفرن�سي بحق تقرير امل�سري، واإجناز اال�ستقالل  النتزاع االعرتاف  اجلزائر من 
05 ج�يلية- ي�لي�1962 م. ومل يكن ذلك عطاء فرن�سيا، وال هبة ديغ�لية - كما يدعي 
ال�سعب  بع�ض امل�سككني واملغر�سني هنا وهناك- بل جاء ثمرة لت�سحيات ج�سام قدمها 
اجلزائري املجاهد قل نظريها يف التاريخ املعا�رض بال �سك. كما كان ذلك تت�يجا لنجاحات 
تهزم  اأن  من  متكنت  التي  امل�ؤقتة؛  احلك�مة  بقيادة  اجلزائرية  الث�رة  دبل�ما�سية  حققتها 
الدويل:  العام  الراأي  �سغط  -اأمام  واأرغمتها  اال�ستعمارية،  لفرن�سا  العريقة  الدبل�ما�سية 
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م�سريه،  تقرير  يف  اجلزائري  ال�سعب  بحق  تقر  اأن  على  والر�سمي-  واالإعالمي،  ال�سعبي، 
وتذهب �ساغرة اإىل طاولة املفاو�سات !!  لتبداأ ج�لة جديدة من ف�س�ل ال�رضاع ح�ل �رضوط 
التحرير  ال�طني وجي�ض  التحرير  اأكد كل من جبهة  بذلك  ؟   اال�ستقالل!  التفاو�ض وطبيعة 
م�رضوع  قيادة  على  وال�سيا�سية  ال�اقعية  بقدرتهما  اجلزائريني،  ثقة  ا�ستحقاقهما  ال�طني؛ 
التحرير ال�طني يف معركة فا�سلة مكلفة كثريا، واأمام عدو �رض�ض متمر�ض يحظى بكثري من 

مق�مات الق�ة والنجاح والغطر�سة.
على  اجلزائر  ح�س�ل  -بعد  الي�م  االأذهان  اإىل  يتبادر  الذي  ال�جيه  ال�س�ؤال  اأن  غري 
اال�ستعماري  االإرث  بقايا  التحرر من  اجلزائري�ن من  �سيتمكن بحق  اال�ستقالل- ه�:  هل 
الثقايف، اللغ�ي، وال�سل�كي... املتجذر يف حياتهم على مدى قرن وربع القرن ؟ وهل يكفي  
اأنف�سنا  اأ�سياد  جمرد خروج ع�ساكر املحتل ورفع الراية ال�طنية واإعالن اال�ستقالل؛ لنك�ن 
؟ !.. اأ�سئلة جديرة بالبحث لها عن اأج�بة مقنعة من وحي واقع و�سريورة امل�رضوع الث�ري 

ال�طني واآفاقه من جانب، ومن حال الدولة وتطلعات ال�سعب اجلزائري من جانب اآخر.
لكن يف املقابل اإذا كان در�ض الث�رة اجلزائرية الذي قدمته باالأم�ض لل�سع�ب املقاومة 
يف �سبيل حريتها وا�ستقاللها؛ فعاال اأتى اأكله بتحرير معظم �سع�ب القارة االإفريقية مبا�رضة 
مع انت�سار وا�ستقالل اجلزائر عام 1962م، واأ�سبح كفاح ال�سعب اجلزائري وملحمة االنت�سار 
التي اأجنزها مثاال ورمز لالقتداء من قبل االأحرار يف كل مكان؛ فهل يا ترى �سيجد فيه اأحرار 
العرب والعامل الي�م يف: فل�سطني، والعراق ومناطق اأخرى من العامل... ما ي�ستلهم�ن منه من 

درو�ض يف كفاحهم امل�رضوع يف �سبيل حريتهم وا�ستقالل اأوطانهم ؟
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