
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

-بسكرة  - جامعة محمد خيضر  

االجتماعيةاإلنسانية والعلوم كلية العلوم   

 قسم العلوم اإلنسانية

 شعبة التاريخ

  

 

 

 

 

 مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في تخصص التاريخ المعاصر

 

:الدكتور األستاذ إشراف                              :                                   إعداد الطالبة  

 هاجر قحموش                                                                       علي اجقو

:أعضاء لجنة المناقشة  

 االسم واللقب لجنة المناقشة الرتبة العلمية الجامعة

- بسكرة- جامعة محمد خيضر العاليأستاذ التعليم   د علي اجقو.ا مشرفا ومقررا   

د جابر نصر الدين.ا رئيسا أستاذ التعليم العالي جامعة محمد خيضر  

بلقاسم ميسوم.د مناقشا أستاذ محاضر جامعة محمد خيضر   

 

2012/2013السنة الجامعية   

  (MNA)الجزائرية الوطنية والحركة الوطني التحرير جبهة بين التنافس

 الدولية المحافل في

  -نموذجا المتحدة االمم منظمة-   



 

II 

 

 

 

 

 

 

 

 

"َوَما أُوِتيُتْم ِمَن الِعْلِم ِإال َقِليًال "   
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III 

 

  ةـــــــــــــــحكم

 

إني رأيت انه ال يكتب إنسانا كتابا في يومه إال وقـال في      " " " " 

ولو  ، لو غير هذا لكان أحسن ولو زيد لكان يستحسن، غده

وهذا من أعظم  ، ولو ترك لكان أجمل، قدم لكان أفضل

  "وهو دليل على استيالء النقص على جملة البشر، العبر

                                                    

العماد األصفهاني   
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كل من ضحى من اجل حرية وطنه  إلى  

  وأطال اهللا في عمره  ورعاه  والدي حفظه اهللا  إلى

  اهللا في عمرها  أطالوالدتي  

جعله اهللا سندا ليخليل    أخي  

  جعلهم اهللا عونا ليكل باسمها   تياخو إلى جميع أ 

واألقـارب األهلجميع    

كل باسمه  األعزاءإلى أصدقـائي وزمالئي    

  –بجامعة بسكرة -بدفعة  ماستر تاريخ معاصرإلى جميع الزمالء  

  هذا البحث المتواضع عرفـانا ومحبة  أهدي علمإلى كل طالب وباحث  

  

 هاجر قحموش
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  الحمد هللا وحده أحمده واستعينه على مما رزقني به من نعمة وعلى أن أعانني على انجاز هذا  

  .البحث والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

تقديرا على  ، علي اجقوعلي اجقوعلي اجقوعلي اجقووفي البداية أتقدم بخالص امتناني لألستاذ الدكتور المشرف على البحث  

  .والتي ساعدتني في انجاز هذا العمل، واإلرشادات التي قدمها ليالنصائح  

و أتقدم بوافر التقدير إلى أعضاء لجنة المناقشة اّلذين شرفوني بقبول مناقشة المذكرة والحكم  

  .عليها

  .لجميع أساتذة قسم التاريخ بجامعة بسكرةوتقديري   مع شكري  

شكر والتقدير لكل من أسهم برأيه وشجعني ولو  كما ال يفوتني في هذا المقـام أن أتقدم بخالص ال

متحف الجهوي  لابكلمة طيبة إلخراج هذا البحث إلى حيز الوجود من أساتذة وزمالء وعاملين ب

  .                                                          - بسكرة-  دهاجملل

  

                         

  

 

 واهللا ولي التوفيقواهللا ولي التوفيقواهللا ولي التوفيقواهللا ولي التوفيق



 مقدمة

 

  أ
 

والتي ، مختبر للسياسات الفرنسية واستراتيجياتها االستعمارية، بكل المقاييس الجزائر التي مثلتإن       

قياسا لكل من تونس ، أكثر عمقا، شهدت تغيرات على صعيد بناها االقتصادية واالجتماعية والثقافية

ستعرف كذلك وبالضرورة تنوعا من مقاربة تيارات حركتها الوطنية لمطلب االستقالل ، والمغرب األقصى

ذج األكثر تمسكا بهويتها العربية وفعال تقدم تجربة الحركة الوطنية الجزائرية النمو ، دوات تحقيقهوأ

سنة تحقيق خطة  132حاولت طيلة  أنها السياسة االستعمارية الفرنسية بالجزائروما ميز  .اإلسالمية

لقضاء على أسسها محددة وتنفيذ مشروع متكامل يهدف أساسا إلى إلغاء الوجود التاريخي للجزائر وا

المادية ومقاوماتها الحضارية ويتلخص هذا المشروع االستعماري في عدة محاوالت دأبت االدراة الفرنسية 

  .بالجزائر على إتباعها ومحاولة تنفيذها رغم رفض الشعب ومقاوماته العنيدة

وكما ، لديبلوماسيومن مظاهر مقاومة االستعمار الفرنسي كان األسلوب السياسي يندرج ضمنه األسلوب ا

هو معروف أن تاريخ الديبلوماسية الجزائرية أيام الثورة تستمد مرجعيتها التاريخية من شخصية الدولة 

، ة قرونمدة ثالث، الجزائرية الحديثة التي بسطت سيادتها وفرضت هيبتها على امتداد البحر المتوسط

أن تحافظ  والحركة الوطنية الجزائرية، كل من جبهة التحرير الوطني ديبلوماسيةوأثناء الثورة استطاعت 

بمهارة على المصالح الحيوية للدولة الجزائرية حيث واجه الفرنسيون مقاومة مسلحة إلى جانب مقاومة 

  .من اجل تدويل القضية الجزائرية على المستوى الدولي، سياسية ديبلوماسية

ية هامة في كفاح الشعب الجزائري في هيئة األمم المتحدة مرحلة سياسفيعتبر إذن بحث القضية الجزائرية 

وذلك الن بحث وتدويل القضية الجزائرية في الميدان الدولي هو أول انتصار سياسي يجنيه الشعب 

وحلفائها على أن القضية ، وخاصة عند مالحظة إصرار فرنسا، الجزائري بعد فترة من كفاحه المرير

لذلك عملت قيادة الثورة منذ اندالعها على تدويل القضية الجزائرية ، لية تخص فرنساالجزائرية قضية داخ

بل إن ، ألنها كانت تؤمن إيمانا قاطعا بان مواجهة االستعمار الفرنسي ال تقتصر على الكفاح وحده، دوليا

لمنطلق عملت من هذا ا، هذا الكفاح ال يتوج بانتصار حقيقي إذا لم يواكبه عمل ديبلوماسي ودعم خارجي

وتعود البدايات األولى للجهود الديبلوماسية تجاه القضية الجزائرية في ، قيادة الثورة على ترسيخ هذا التوجه

جهود الجامعة العربية التي كلفت المملكة العربية السعودية بان ترفعها إلى مجلس األمن  إلى األممهيئة 

  . نغ بدعم الدول االفرو آسيوية السترجاع السيادة الجزائريةثم مؤتمر باندو ، وتساندها الدول العربية في ذلك
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لم تكن نتيجة عفوية لكنها كانت نتيجة طبيعية لمسيرة ، وهذه الخاصية الديبلوماسية التي اتصفت بها الثورة

  .الحركة الوطنية في الجزائر

م االعتراف وعلى فترة من الزمن اكتشف االستعمار الفرنسي على حقيقته الذي كان يصر على عد

وكل ذلك ساعد على تزويد الثورة ببعد عالمي واضح وجعل تجربتها تخترق حدود ، بالقضية الجزائرية

تفيد حركات  أنلتسمو إلى مستوى التجربة الثورية التي تشمل على دروس مؤكدة من شانها ، محلية

: الم تقول عن الثورة الجزائريةوعلى هذا األساس كانت قيادة الحركات التحررية في الع .التحرير في العالم

  ". لو عرفت ثورات العالم حقيقة الثورة الجزائرية لركعت ساجدة لها"

 :أسباب اختيار الموضوع-

الرغبة في تناول موضوع طرح القضية الجزائرية  وجد لديافي مجال التاريخ المعاصر  يتخصص -1 

،  )MNA( و الحركة الوطنية الجزائرية الوطنيف المنظمتين جبهة التحرير في المحافل الدولية من طر 

   .اوحجم التنافس الذي كان بينهم

كون هذه ، أهمية قصوى في تاريخ الجزائر عامة والحركة الوطنية خاصة يكتسي هذا الموضوع -2

ح و ج من اجل هدف واحد هو تدويل ، الدراسة تقتصر على توضيح مسار حركتين مهمتين ج ت و

  .ة الجزائرية واالعتراف بها دولياالقضي

 التعمق في جوانبها التي الزالت تجذب نحوها الدارسين من اجل مواضيعمن ال بحثيعتبر هذا ال -3

  . المختلفة

  :إشكالية البحث-

ح و ج  ،تتمحور إشكالية البحث في نقطة مركزية تتمثل في الدور الكبير الذي قامت به كل من ج ت و 

، لما لهذا الجانب من أهمية السترجاع االستقالل. من اجل التعريف بالقضية الجزائرية في المحافل الدولية

ما حقيقة التنافس الذي كان بين الحركتين في خضم الصراع الفكري الذي : لنصل إلى السؤال المحوري

 األمممنظمة  رأسهاالدولية وعلى  من اجل تدويل القضية الجزائرية في المحافل كان تتميز به كل حركة

  ؟المتحدة 
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  :ولإلجابة على السؤال المحوري يؤدي بنا إلى طرح التساؤالت الفرعية التالية

  ما هي النشاطات األولى للدبلوماسية الجزائرية للتعريف بالقضية الجزائرية على المستوى الدولي؟-1

 إدراجختلف الدول للجزائر من اجل نجاح ما مدى حجم الدعم المعنوي الدبلوماسي الذي قدمته م-2

  المتحدة واالعتراف باستقاللها؟ األممفي منابر هيئة  ةالقضية الجزائري

  والحركة الوطنية الجزائرية على المستوى الدولي؟، كيف كان نشاط جبهة التحرير الوطني -3

  و ج كيف استطاعت الجبهة التفوق وكسب حق االعتراف لها؟ من خالل التنافس بين ج ت و و الح -4

المناهج  إتباعمن اجل اإلجابة عن التساؤالت المطروحة في الموضوع استلزمت الدراسة : مناهج البحث-

  :التالية

وسردها كرونولوجيا  األحداثتم االعتماد عليه في عرض الوقائع وتتبع : المنهج التاريخي الوصفي-1

  .أساسيةوضوع يتناول حركتين في فترة خاصة وان الم

تم استخدامه عند عرض وتحليل ثم تصنيف المادة العلمية حسب كل مرحلة من : المنهج التحليلي-2

  .مراحل البحث

 ).ح و ج، ج ت و(استخدم في توضيح المواقف المختلفة لكل حركة : المنهج المقارن -3

  1962- 1954ينحصر موضوع البحث من : حدود البحث- 

الجزائرية في يدور موضوع هذا البحث حول دور كل من جبهة التحرير الوطني والحركة الوطنية     

إلى غاية اعتراف هيئة األمم المتحدة بحق  1954المحافل الدولية من اجل تدويل القضية الجزائرية منذ 

ة تاريخية سابقة عن مع إعطاء لمح، واسترجاع السيادة الوطنية، 1962الجزائريين في تقرير مصيرهم في 

الجذور التاريخية للدبلوماسية الجزائرية من اجل نفس الدور وهو تعريف دول العالم بجرائم فرنسا في 

  .بالقوة هاأخذتم وان السيادة الجزائرية ، الجزائر

  :يمكن حصرها فيما يلي :صعوبات البحث-
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على عكس ، المصادر والمراجع حول موضوع دور الحركة الوطنية الجزائرية في المحافل الدولية قلة-1

  .جبهة التحرير الوطني التي توفرت وبكثرة حول جهودها المصادر والمراجع

حيث كان التنافس شديد بين ج ت و والح و ج ، طبيعة الموضوع المتناول في الدراسة في حد ذاته -2

  .األخيرمع هيمنة الجبهة في  ،وصل إلى أشده

  :مصادر البحث أهموصف -

النجاز هذا البحث اعتمدنا على مجموعة من المراجع المتنوعة وباللغتين العربية والفرنسية وتمثلت في   

  :الكتب والوثائق والصحف والموسوعات و أهمها يتمثل في

وكان هذا الكتاب عبارة عن مقاالت للعديد من المؤرخين تشمل " واليوم األمسالدبلوماسية بين "كتاب 

محمد  لألستاذ" والواقع األسطورةجبهة التحرير الوطني "وكتاب ، 1962- 1830الدبلوماسية الجزائرية من 

عن أزمة حركة االنتصار وكيف ظهرت كل من الجبهة والحركة الوطنية لمصالي ودور حربي يتحدث فيه 

لمريم صغير وهو  1962-1954المواقف الدولية من القضية الجزائرية "كذلك كتاب ، نهماكل واحد م

  .كتاب شامل لدعم كافة دول العالم القضية الجزائرية

 Jean- Paul ; Klaus- Jurgen,  La république fédérale d’Allemagneأبرزها : بالفرنسية

et la guerre d’algérien 1954-1962 

للثورة ثم تراجعت بعد  األولىق مهمة حول نشاط الحركة الوطنية الجزائرية في السنوات وقد تضمن حقائ

  .ذلك

وثائق مهمة من مؤسسة مصالي مع ، وبعض المقاالت في الجرائد والمجالت، باإلضافة إلى القواميس

  .Archive: Fondation Messali Hadj - الحاج

  :خطة البحث-

بعدها ، مقدمة ثم الفصل التمهيدي إلىلنا المادة الخبرية التي جمعناها حول الموضوع بتقسيمه  سمحت   

  .وخاتمة ومالحق آخرينفصلين 
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ثم وصفنا المناهج  المراد مناقشتها اإلشكالية، دوافع اختياره، تناولنا في المقدمة التعريف بالموضوع   

. خالل انجاز هذا البحث اعترضتناللصعوبات التي  اأيضوتطرقنا فيها ، المتبعة في معالجة الموضوع

  .المراجع المعتمدة في البحث ألهمقدمنا وصفا  األخيروفي 

  :ويشمل ثالثة مباحث وهي" الدبلوماسية الجزائرية": الفصل التمهيدي-

  ).واصطالحا، لغة(تم التناول فيه تعريف الدبلوماسية : المبحث األول-         

  .التعرف على جذور الدبلوماسية الجزائرية: الثاني المبحث-         

تم تخصيص هذا المبحث لدبلوماسية التيار االستقاللي حيث يعتبر النواة  :المبحث الثالث-         

  .األولى لألحزاب التي تأتي فيما بعد

  "من اجل تدويل القضية الجزائري آليات الدعم الديبلوماسي"تم تناول فيه : الفصل األول-

   .خصص لدعم الدول العربية األقرب من حيث االنتماء الجغرافي: المبحث األول-         

  .يأتي دعم الدول اإلسالمية على أساس الديانة والهوية التي تجمعهم: المبحث الثاني-         

االشتراكية دعم الدول األخرى بما فيها األوربية واألمريكية واالسنكندنافية و : المبحث الثالث-         

  .وغيرها على أساس الدافع اإلنساني

  ".نشاط جبهة التحرير الوطني والحركة الوطنية الجزائرية في المحافل الدولية"تناولنا في  :الفصل الثاني-

حيث جاء  والتعريف بمؤتمر باندونغ، للتعريف بهيئة األمم المتحدة كونها هي نموذج الدراسة: تمهيد-     

  . ذكره كثيرا خالل البحث وكان هو أساس رفع القضية لمناقشتها في هيئة األمم

والح ، حركة انتصار الحريات الديمقراطية ونتائجها التي جاءت بكل من ج ت و أزمة: األولالمبحث -   

  .و ج

  .األمم المتحدةخصص لنشاط جبه التحرير من اجل إدراج القضية الجزائرية في هيئة : المبحث الثاني-   
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القضية الجزائرية في  إدراجتم تخصيصه لنشاط الحركة الوطنية الجزائرية من اجل : المبحث الثالث-     

  .المتحدة األمممنظمة 

  .ويكون عبارة عن حوصلة عامة حول ما توصل إليه الطالب من خالل دراسة موضوعه: ستنتاجا   

             



 

 

 

 

  ل تمهيديصف

  

   

 

  

 

  : األول المبحث

  ).اصطالحا، لغة( تعريف الدبلوماسية                

  :الثاني المبحث

  .جذور الدبلوماسية الجزائرية               

   :الثالث المبحث

 .االستقالليدبلوماسية التيار                
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 إلىمن القرن السادس عشر  األممالدولة الجزائرية الحديثة سياسة دبلوماسية مرموقة بين  عرفت        

دخل االستعمار الفرنسي ارض  أن إلى. المتوسط األبيضحيث كانت سيدة البحر ، القرن التاسع عشر

 األخيرةفلم يكن سبيال لمجابهتها سوى المقاومة ولنجاح هذه ، وكان بذريعة دبلوماسية 1830الجزائر عام 

للتعريف بما يعانيه الجزائريون للحصول على الدعم ، يكون لها اتصاالت قوية بالخارج أنبالداخل البد 

، وهيأت، أفرادفالعمل الدبلوماسي تبناه في الجزائر  . اللتحقيق االستق إلىنوي للوصول المادي والمع

 هبما يعاني واإلقليميةالعام العالمي وكل المنظمات الدولية وغير الدولية  الرأي إلعالم، سياسية وأحزاب

القضية الجزائرية  إلخراجبواسطة كتابة التقارير والرسائل والمذكرات وغيرها من الوسائل  ،الشعب الجزائري

التعريف بها في المحافل الدولية واللقاءات والمؤتمرات السياسية التي  إلىائرة النفوذ الفرنسي المحلي من د

  .تعقد خارج الجزائر

  مفهوم الدبلوماسية: األول مبحثال

  تعريف الدبلوماسية- 

  :لغويا :أوال

وهي تلك الوثيقة التي تسلم لكل مكلف بمهمة شهادة " دبلوم"من  أصالكلمة الدبلوماسية مقتبسة  إن       

على الوجه  ألدائهاله التسهيالت الضرورية  فيوفر إليهعلى صحة تكليفه بها فيحظى بثقة المبحوث 

  .المطلوب

اعتمدتها المجتمعات البشرية لتنظيم عالقاتها بينها على  اإلنسانالدبلوماسية هي قديمة قدم  إلىوبالنسبة 

  .تكفل لها التعايش المنظم المستقر أسس

بالمفاوضة والحوار الهادئ مما  إلطرافهاتأتي الدبلوماسية استئنافا لحروب طويلة مستعصية فتحقق وقد 

الحلول للمواجهات القائمة بل  بإيجاد األحيانالمتفاوضون في اغلب  وال يكتفي. استعصى عليهم بالدمار

وتتعهد . قبال من خالفات محتملةجواء من كل ما يمكن أن يشوبها مستاأليحاولون بنفس المناسبة تصفية 

انتقاص لكرامة  أوببنوده  إخاللالمتعاقدة على احترام مضمون االتفاق شكال ومضمونا وكل  األطراف

  .1على انه ترشيح لمنطق القوة من جديد يؤولالساهرين على تطبيقه 

                                                           

المركز منشورات ، 1962إلى  1830الدبلوماسية الجزائرية من ، "الدبلوماسية بين األمس واليوم"، صالح بن القبي-1

   .37.ص ،1998 ،الجزائر :1954نوفمبر  1الوطنية وثورة  الوطني للدراسات والبحث في الحركة 



 الدبلوماسية الجزائرية: الفصل التمھيدي

 

3 

 

بقدر ما تقوم على التعايش فهي  اإلنسانيةفان العالقات بين الجماعات : من حيث موضوعها الدبلوماسية

للدبلوماسية  األساسيولذلك فان الموضوع ، األخرالسيطرة على  إلىتخلو من نزاعات المصالح والنزوع  ال

  .النزاعات بالطرق السلمية إنهاءيتمثل في 

والتي لم تكن مجموعات البشرية وسيادة العالقات في ما بينها فالرسالة الدبلوماسية قديمة بقدم تشكل ال

على هذه المجموعات منذ القدم البحث عن وسائل للحوار  أدىمما ، دوما عالقة تعايش وتساكن

  .1لتفادي التنافر والتقاتل وما يترتب عنهما من ديمومة للنزاع وامتداد لرقعته، والتفاوض

الوثائق  إلى إشارة، ومعناه يطوي" دبلوم"تقة من الفعل اليوناني هي مش" هارولد نيكلسون"كما يراها 

تعني حفظ  أصبحتثم ، الرومانية اإلمبراطوريةالمطوية بشكل معين صدرت عن السلطة العليا في 

  .2الوثائق الرسمية ودراستها

كانت تطوى وكانت تطلق في العهد الروماني على الوثائق التي ، "طوى"باليونانية  دبلومكذلك تعني 

 أصبحتثم ، الوثائق والصكوك التي تصدر عن الملوك أو، كجوازات السفر وتذاكر المرور) طيتين(

 أمناءيطلق عليهم  مراجعيها أصبحوعند تكاثر هذه الوثائق ، والوثائق الرسمية األوراقتطلق على 

والمختص به  )دبلوماتيكا- ريس(المحفوظات التي ظلت فترة من الزمن يطلق عليها بالالتينية 

 ."الدبلوماتيك"

مرة سنة  ألول قد استعملت، كلمة الدبلوماسية بمعناها الحديث أنوتذكر دائرة المعارف البريطانية  

وان هذه المعاهدة هي  أورباما في عا 30بعد حرب  1648دة ويستفاليا بعد توقيع معاه، في انجلترا1796

لتمثيل  إيفادهاوذلك لوصف البعثات التي تتولى الدول ، ولالتمثيل الدائم بين الد إحداثفكرة  أحدثتالتي 

لينظم  1815 فييناثم جاء مؤتمر ، والدفاع عن مصالحها إرادتهامصالحها والتفاوض باسمها والتعبير عن 

  .3التشكيالت الدبلوماسية على النحو المعمول به حاليا

 أفضلالدبلوماسية كانت قبل هذا وخاصة لدى المسلمين وعندما بعث اهللا لهم  أننذكر  أنلكن نستطيع 

 أيضاثم بعد ذلك قيامه ، النور إلىالناس من الظلمات  وٕاخراجفي التاريخ ) ص(دبلوماسي وهو محمد 

                                                           

دار ، 2ط، "1962-1830الدبلوماسية الجزائرية " الحركة الوطنية والتأسيس للدبلوماسية الجزائرية" ، عامر رخيلة-1

   .89- 88.ص ص، 2007، الجزائر :هومة

.9. ص، 2007، الجزائر :منشورات خير جليس، 1ط، الدبلوماسية والتفاوض ،حسن قادري - 2  
 ،منشورات جامعة دمشق :قسم العالقات الدولية والدبلوماسية، تاريخ الدبلوماسية، محمد حسون وآخرون، فادي خليل -3

   .20-19 .ص ص، 2008
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بعالقات دبلوماسية مع دول عهده كالروم والفرس وغيرهم وتواصل هذا العمل في باقي عهد الخالفة 

  .نحن سباقون لهذا العمل أي ةاإلسالمي

   :اصطالحا: ثانيا

 أشخاصتحكم ممارستها وكيفية تطبيقها بين  وأصولتتطلب قواعد  ألنهافالدبلوماسية هي علم          

، عند من يكلف بممارسة هذه الوظيفة اإلقناعوفن فن تطبيقها يستلزم الموهبة  أنهاكما ، القانون الدولي

  .1قانون وتاريخ ومؤسسة ومهنة أنهافضال على 

يستخلص من  ما وجود دولة سيدة وحكومة تمثيلية وهو أساسينفاصطالح الدبلوماسية يقوم على          

ما يختص  هي" :ة والقانونية وتعرف الدبلوماسية بما يليالموسوعات السياسيالتعاريف التي تتضمنها 

  .2"الحكوماتبالعالقات بين الدول وهي فن التفاوض بين 

هي حاجة  وٕانما، وليست مقتصرة على عهد من عهود التاريخ، ليست الدبلوماسية وليدة نظام معين"

تولد مع ، عناصر العالقات المنظمة بين الدول وعنصر جوهري من، العام اإلنسانيةضرورية لصالح 

  .3..."استمرت الحياة وتستمر ما، الدولة ومع دخولها في الحياة الدولية

  : هدف الدبلوماسية بصفة عامة هي

  .الدولية واألحداث األمورمراقبة مجريات - 

  .حماية مصالح الدولة وضمان ديمومتها وتطويرها- 

  .المفاوضة في كل ما يهم الدولة بشكل مباشر وغير مباشر- 

ل قد مصالح الدو  أنكما ، غير متساوية إمكانياتهاهين على الدول الن  بأمر األهدافوليس تحقيق هذه 

 أخرىداخلية لدولة  بأوضاعقد تتعلق  أخرى أمور إلى األهدافتتجاوز هذه ، األحيانتجعلها في كثير من 

  .يفتح المجال لمشاكل بين الدول ما وهو

كما يتطلب ، قواعد القانون الدولي وٕاتباعهذا العمل يتطلب مالحظة تنفيذ المعاهدات  فان أخرىمن ناحية 

بالحقوق والمصالح الشرعية خاصة عندما تتعلق بالرعايا  اإلخاللالتدخل في الوقت المناسب لمنع 

                                                           

.11- 10. ص ص ،السابق ،المرجع، حسن قادري - 1 

.89. ص، المرجع السابق، عامر رخيلة - 2  

.15.ص، المرجع السابق ،فادي خليل - 3  
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الطرف  وال تحرجيتم في حذق وانتهاج الوسائل المالئمة مع الظروف  إنكل ذلك يجب  إن، ومصالحهم

تصدمهم هذا فضال  أنيهم بل تقنعهم بلباقة دون تفرضه عل أنيجب عمله دون  ما إليهمفتوحي ، المضاد

  .اتفاقيات أبرام أوبحل نزاع  األمرالمفاوضة سواء تعلق  إدارةعلى دورها في 

تنفيذ  وأسلوبفالدبلوماسية طريقة ، هناك فرق بين الدبلوماسية والسياسة الخارجية أنومن خالل هذا نجد 

، واألسلوبتعني الطريقة  فإنهاالدبلوماسية  أما، المضمون إلىحيث تشير السياسة الخارجية  ،تلك السياسة

  .1وعليه فالقائمين على وضع السياسة الخارجية ليسوا هم بالضرورة القائمين على تنفيذها

  جذور الدبلوماسية الجزائرية: الثاني المبحث

منذ قيام  أكثرالدبلوماسية الجزائرية هي قديمة منذ تشكل العالقات بينها وبين الدول واتضحت  إن       

األولى في العصر الحديث والتي تم اإلعالن عن قيامها في جلسة رسمية لمجلس أعيان الدولة الجزائرية 

الدول  كل ر معمع زيادة عالقات الجزائ واختير خير الدين أول رئيس لها 1518مدينة الجزائر عام 

  .2الخالفة العثمانية ةودولالفاعلة  األوربية

نشاط الدبلوماسية  أن العتقاد، وخالل هذه الفترة استعملت كلمة الدبلوماسية بدل السياسة الخارجية

كلمة السياسة الخارجية على هذا النشاط النعدام توفر  بإطالقمستوى يسمح لنا  إلىالجزائرية لم يرق 

في عالقات الجزائر  األقلعلى ، صبغ على هذا النشاط صفة سياسية خارجية في نظرناشروط ومقومات ت

  .3األوربيةمع الدول 

وخصوصا  األوسطبين سكان المغرب  التفاهم ساأسالدولة الجزائرية الحديثة قامت على   أنو للعلم 

من اجل التصدي لمخططات ملوك  )خير الدين، عروج(واإلخوة أبناء يعقوب  مدينة الجزائر أعيانمجلس 

وكان لهذه الدولة نشاط ، في العدوة المغاربية األخيرمخطط هذا  وٕافشال، شار لكان رأسهموعلى  أوربا

، المتوسط األبيضسيدة البحر  هذه الدولة أضحتتى ح، وأمريكا األوربيةدبلوماسي مميز في اتجاه الدول 

  .4وخاصة الحوض الغربي منه

                                                           

.9-8. ص ص، المرجع السابق، حسن قادري - 1  
المغرب األوسط من مجتمع القبيلة إلى مجتمع الدولة ، علي اجقو، انظر: لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع-2

   .وما يليها -21 .ص، 2002، الجزائر: باتنيتشركة ، 2ط، األمة
، الجزائر :المؤسسة الوطنية لالتصال والنشر، قضايا ودراسات في تاريخ الجزائر الحديث والمعاصر، جمال قنان -3

   .45- 43. ص، 1994

.7.ص، المرجع السابق ...األوسطالمغرب  ،علي اجقو- 4  
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لتفوقها وسيادتها على الجزء الغربي من البحر  إليهاواعترفت دول كثيرة بالدولة الجزائرية وتقربت 

، األمريكيةالواليات المتحدة : ومن هذه الدول التي كانت للجزائر عالقات دبلوماسية معها، المتوسط

  .∗...الدنمارك، هولندا،اسبانيا، فرنسا، ألمانيا، بريطانيا

 فيفريوفي ، عقدت هولندا وبريطانيا عدة معاهدات مع الجزائر على سبيل المثال القرن السابع عشر ففي

  .عالقات دبلوماسية وتجارية مع الجزائر إقامة األمريكيةطلبت الواليات المتحدة  1792

 الدين خير"من  "األولفرنسوا "كاستغاثة  1535كما سبق التبادل الدبلوماسي بين فرنسا والجزائر عام 

تحرر  أن إليهاالحكومة الجزائرية يتوسل  إلى أرسلعندما  1595عام " هنري الرابع"واستغاثة ، "بربروس

بينهم وكلها عبارة عن طلب مساعدة  أبرمتاالتفاقيات التي  وغيرها من.  األسبان أيديمرسيليا من 

 .1فرنسية من الحكومة الجزائرية

 "شارل العاشر"هذا حفيظة الدول العظمى على الجزائر مع موقعها وثرواتها فاتخذ ملك فرنسا  أثارمما  

  .∗∗من حادث دبلوماسي مفتعل سببا لغزوه الجزائر

  الغزو الفرنسي إبانالدبلوماسية 

غزو الفرنسي بكل ما يملكه من طاقات خاصة في المجالين العسكري للالشعب الجزائري  تصدى       

  .والدبلوماسي

وفهم خطورة الوضع ، 1830الجزائر عام  مدينةمتواجدا في نالحظ ذلك عندما كان الحاج احمد باي  

سيما بعد انسحاب تلك المجموعة المقاتلة من قلب المعركة في الوقت الذي كان ( سطا ويليمعركة  أثناء

اتجه شرق البالد يستنفر مدنها وقراها وقبائلها واعراشها ) فيه الجيش الفرنسي يتراجع تاركا عتاده وقتاله

                                                           

، الدولة الجزائرية تاريخمحاضرات ، علي اجقو): مدينة الجزائر(انظر خريطة توزيع القنصليات الغربية في دار السلطان -∗

   .جامعة محمد خيضر، 2ط، نظام سياسي ومؤسسات

.20-19. ص ص، 1958، بيروت :دار العلم للماليين، 1ط ،الثورة الجزائرية، احمد الخطيب- 1  

 
اعترفت الدولة الجزائرية : في كتابه ردود الفعل األولية داخال وخارجا على غرة نوفمبر، نايت بلقاسميذكر مولود قاسم - ∗∗

، نقدا ذهبيا وقمحا، واعترفت بالجمهورية الفرنسية األولى وأقرضتها ماال، وعقدت معها المعاهدات، الحديثة باستقالل أمريكا

، لم يسدد حتى اليوم سنتيم واحد منه، لمليارات من الفرنكات القديمةيقدر مؤرخون ألمان وفرنسيون مبلغه اليوم بعشرات ا

، مولود قاسم نايت بلقاسم(، انظر.وعندما طلبت الدولة الجزائرية ديونها عليها اتخذت ذريعة المروحة حادثة لغزو الجزائر

  )203.ص، 2007، الجزائر :دار األمة ،ردود الفعل األولية داخال وخارجا على غرة نوفمبر
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الجماعية في  بالمساهمةحلف يلتزمون من خالله  إبراموقاداتها العسكريين طالبا منهم  أعيانهاويفاوض 

  .1مواجهة العدو

 أالحتالليجيشها  بإبعادفرنسا  إقناع إلىويهدف ، اتضح نشاطه الدبلوماسي كاتصاالته مع زعماء عصره

غير ، وتعزيز عالقاته مع الباب العالي باعتباره الطرف الوحيد المعارض لالحتالل الجزائر، ن الجزائرم

استغالل  إلىفانتهج احمد باي خطة دبلوماسية ترمي . األوربيةالدول  أطماعها محل هي نفس كانت أنها

وخاصة بين فرنسا وبريطانيا لذا وجه نشاطه في مراسلة السلطات  األوربيةالتنافس الشديد بين الدول 

  .2البريطانية قصد كسب دعمهم مقابل الحصول على امتيازات اقتصادية

وعند االحتالل كان ، حمدان خوجة الذي كان مستشار الداي حسين قبل االحتاللوفي نفس الوقت كان 

لكنه رفض  الرحيل مع الداي حسين بإمكانهوكان ضمن الفريق المفاوض على شروط السلم مع الفرنسيين 

   .3عضو في المجلس البلدي" دي بورمون"وتم تعيينه من طرف الجنرال 

ت بالدبلوماسية في هذه الفترة كونه من عائلة اشتهرت بالعلم يكما تبقى شخصية حمدان خوجة التي سم

المحيطة بالبحر المتوسط  األقطارومن تجواله عبر مختلف ، والسلطة ومن تعليمه المكتمل الحلقات

  .جعلت منه شخصية فذة

لجنة تحقيق في جرائم جيش  إرسالونزع منه قرار " المارشال شولنتز"فقام بمراسلة وزير الدفاع الفرنسي 

االنتهاكات في شبه عريضة بلغت حجم مجلد وكان الجزء  أهمحيث دون ، االحتالل في حق المواطنين

الشعب الجزائري تاريخيا ويطالب بحقه في الحرية واالستقالل  أمجادويمجد فيها "  ةالمرآ"منها كتاب  األول

  .4"الجزائر للجزارين" أنمن صرح  أولوقد يكون 

الوزير  إلى أخرىورسالة ، الفرنسية ضد الجزائريين اإلدارةوقد ذكرى في العريضة المظالم التي ارتكبتها 

على  أطلعهكما ، يها الوضعية التي يعيشها الجزائريونعرض ف 1833- 6- 29" قراي"االنجليزي اللورد 

                                                           

.38-37. ص ص، المرجع السابق، صالح بن القبي - 1  
، 1962- 1830الدبلوماسية الجزائرية ، "1962-1830الدبلوماسية الجزائرية  تطور "، وحدة البحوث والتوثيق -2

   .70. ص، المرجع السابق، منشورات المركز الوطني
جامعة ، قسم علوم سياسية، رسالة ماجستير، اإلفريقيالدبلوماسية الجزائرية في إطار منظمة االتحاد ، العايب سليم -3

   .42ص، 2011، باتنة

.40ص ، السابق المرجع، صالح بن القبي - 4  



 الدبلوماسية الجزائرية: الفصل التمھيدي

 

8 

 

هذا اثر على السياسة  أن غير .تطبيقها في الجزائر إلىالمخططات التي تسعى الحكومة الفرنسية 

  .مدنية في الجزائر إدارة وٕانشاءالفرنسية في الجزائر 

 1833- 8-16السلطان محمود خان الثاني  إلى أرسلث يلدى الدولة العثمانية ح أخرىكما قام بمساعي 

فرنسيين لمن الظلم المسلط عليهم من ا أهلهارسالة حث فيها على ضرورة استرجاع الجزائر وتخليص 

) الحاج احمد باي إلى أشار( يعين حاكما عاما على الجزائر  أنوحمله مسؤولية ضياع الجزائر وترجاه 

- 6- 3باريس إلىمصطفى رشيد باي من طرف السلطان  إرسالوقد يكون لهذه الرسالة اثر كبيرا في 

عزم الحكومة الفرنسية  أماملكنه فشل ، للتفاوض مع الحكومة الفرنسية من اجل استرجاع الجزائر 1834

   .على االحتفاظ بالجزائر

سخر كل طاقاته الفكرية لنصرة  اسطنبولوبعد محاصرة الفرنسيين له من كل طرف قرر االستقرار في 

  .1لجزائريةالقضية ا

حتى ، العام بما كان يجري في الجزائر الرأينشاط حمدان خوجة تمثل في توعية  أنمن هنا نجد 

اتصاالته مع بعض الشخصيات الفرنسية واالنجليزية والعثمانية ساهمت بشكل كبير في فضح التجاوزات 

" الذي كشف عن حقيقة االستعمار بالجزائر وكان كما قال عبد الجليل التميمي " المرأة"الفرنسية وكتابه 

 .2"بيان ضد سياسة فرنسا بالجزائر أول

  :دبلوماسية الحركة الوطنية الجزائرية بداية من القرن العشرين-

  :التيار اإلصالحي الليبرالي :أوال

مواقف خارجة عن ، وفي ميدان السياسة الدولية األربعينياتلم يكن له في مرحلة ما قبل           

الرسمي للسياسة الفرنسية ماعدا بعض المبادرات ذات الطابع الدولي التي تخص المغرب والعالم  اإلطار

الممثل  "روبرت ميرفي"مع " بن جلول"و" فرحات عباس"جمع لقاء بين  1942غير انه عام .اإلسالمي

روزفلت باعتباره مساند لتحرر المستعمرات لذا حرر عباس نصا على شكل بيان  األمريكيالخاص للرئيس 

  .له وأرسله

                                                           

.52-50ص ، السابق المرجع، العايب سليم - 1  

.71.ص، المرجع السابق، وحدة البحوث والتوثيق - 2  
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مع حركة انتصار الحريات الديمقراطية  1948عام    UDMAوشارك االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري

طالب فرحات عباس الواليات المتحدة  1950وعام ، وٕافريقيا أسيافي المؤتمر المضاد لالمبريالية لشعوب 

قعة من طرف ابااللتزامات الو  االستعمار وذكرفي القضاء على  بإعانة الشعوب المضطهدة األمريكية

  . 1المتحدة من اجل تحرير الدول المستعمرة األمم

  :النشاط الخارجي للجمعية: ثانيا

 تأسيسهبنادي الترقي الذي تم ،  عندما تم اللقاء ما بين العلماء المتخرجين من مختلف المدارس         

بتأثير كبير كان الشيخ العقبي المتكون بالمملكة العربية السعودية يتمتع  أينبمدينة الجزائر  1929

العلماء المسلمين حيث تقوم فيه الحركة بتأسيس جمعية  1931ماي  5ليأتي تاريخ ". اإلصالح"بجريدته 

هو العالم والصحفي المثابر على تخليص الدين (رئاسة الشيخ عبد الحميد بن باديس بالجزائريين 

  .2)اإلسالمي مما لحق به من خرافات وأباطيل تعطل العقل واستعادة هوية شعبه الوطنية

، وحركات التحرر اإلسالميةعندما انتشرت الصحوة  ∗عية العلماء المسلمين الجزائريينظهرت جم     

  .إسالميةالتي مهدت لقيام نهضة وطنية عربية 

وايقضت ، األفكاروصقلت ، جمعية العلماء حررت العقول إن"  :اإلبراهيميفكانت الجمعية كما ذكر 

الشعب  إلنقاذوهذا ." الثاني إلىمدرجة  األولىالن  األبدانوالنتيجة لذلك كله هي تحرير ، المشاعر

عالقات  إقامة إلىولم تكتفي الجمعية بذلك فقط بل تجاوزته . وتقوية وتثبيت مقوماته الحضارية، الجزائري

  .3سياسية مع قوى سياسية داخل الوطن وخارجه

ثقافية وسياسية مع الدول العربية  باتصاالترفقة الفضيل الورتالني القيام  اإلبراهيميكلف الشيخ 

المتحدة  لألممالعراق وزارا السيد محمد فاضل الجمالي قبيل انعقاد الجمعية العامة  إلىوانتقال ، واإلسالمية

                                                           

.76- 75. ص ص، المرجع السابق، وحدة البحوث - 1  
2
 -Mohamed Teguia, L’Algérie en guerre  , Office Des Publication Universitaires, Alger, 2007 , P.35. 

* -Association Des Oulémas Musulmans Algériens  بقيادة عبد الحميد بن باديس 1931ماي  5انشات يوم ،

سنة على احتالل مدينة الجزائر  100والذي يعتبر من جهة ردا قويا على تلك االحتفاالت الصاخبة المنظمة بمناسبة مرور 

وكذلك ، برئاسة خير الدين لم تنطفئ شعلتها 1518وجاءت لتؤكد  أن الدولة الجزائرية التي أسست ، من طرف الفرنسيين

. إيقاظ الضمائر الخاملة وفضح اآلراء المشككة في أصالة الشعب التاريخية والحضارية وقدرته على النهوض ورفع التحدي

  .)جامعة بسكرة، قسم الحقوق، "قراءة في العالقة بين التيارين. الباديسية  و الميصالية" ،علي اجقو(
شهادة ، دور رجال جمعية علماء المسلمين الجزائريين في حشد دعم المشرق العربي للثورة التحريرية، كريمة عرعار-3

   .16- 15. ص ص، 2006، باتنة، قسم التاريخ، ماجستير
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المتحدة بصفته ممثال لدولة العراق ونائبا لرئيس  األممقضية الجزائر في  إثارةوطلبا منه ، في باريس

  .المتحدة لألممالجمعية العامة 

العربية من  الجامعةفاضل الجمالي رئيس وزراء العراق وكانت رئاسة مجلس  أصبح 16/01/1954

يعرضه على  أنهذه المناسبة ووجه بيانا له ترجاه فيه  اإلبراهيميفاغتنم البشير ، نصيب العراق يومئذ

  .1)شارحا له حالة الجزائر والجزائريين في البيان( ∗مجلس الجامعة

خالل الصحافة والمدارس والمساجد من ترسيخ الشعور باالنتماء قامت الجمعية من  أنكما انه يكفي 

 إدماج إعادةكما نجحت في ، يطمسها االستعمار أنفي ذهنية الجزائري التي كادت  اإلسالميالعربي 

 .2التي عمل االستعمار على تمزيقها اإلسالميةالعربية  واألمةالجزائر في المغرب 

يقتصر عملها على إحياء الضمائر فقط بل وتحضير الشباب لالنخراط في العمل السياسي الذي تدعوا  لم

  .إليه الحركة الوطنية من اجل التحرر

وفي المؤتمرات ، 1931في المؤتمر اإلسالمي المنعقد بجنيف ) الجمعية(كما سمحت المشاركة الجزائرية 

بتعميم المواضيع المحددة ، 1938والقاهرة ، 1935 وجنيف، 1931من اجل الوحدة العربية بالقدس 

نقطة أساسية وأولية سابقة لبناء األمة  أنهابالمناسبة التي تتناول قضية التحرر من نير االستعمار على 

  . 3العربية الكبرى

  

  

  

 

 

 

                                                           

أثار اإلمام محمد البشير اإلبراهيمي     ، احمد طالب اإلبراهيمي: انظر. عن جمعية العلماء إلى الجامعة العربية مذكرة-∗

   .342. ص، .)1997، بيروت :دار الغرب اإلسالمي (، 4ج، )1952-1954( 

.60-59. ص ص، المرجع السابق، العايب سليم - 1  

.78. ص، المرجع السابق، وحدة البحوث - 2  
3
 -Mohamed Teguia, op.cit,  P.36. 
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  )د ح ا ةكر ح، حزب الشعب، إفريقيانجم شمال (االستقاللي دبلوماسية التيار  :الثالث بحثالم

" جمعية دينية تحت اسم  1925مع جماعة من الجزائريين عام  *مصالي أسس :إفريقيانجم شمال  :أوال

 أكتوبرحركة سياسية وقد بدا االتصال في  إنشاءوبعد تجربة ما يقرب من سنة فكر في " اإلسالمية اإلخوة

  .1ثم رئيسها أمينهاوكان هو  إفريقياجمعية نجم شمال  تأسستوفي جوان . 1925

بعد " المنظمة الوطنية" إنشاءككل وله الفضل في  إفريقياهو مساعدة شمال  األساسيورسم النجم هدفه 

مع اعتراف  استقالل تونس والمغرب والجزائروهدفه هو ، انفصاله عن األحزاب الخاصة بتونس والمغرب 

  .2عنهاالتي انفصلت أعضاء الحزب بفضل مساعدة األحزاب 

تمكن من أن يتغلغل في األوساط  حزب الشعب إلىوتحول  وعندما تحول نشاطه الرئيسي إلى الجزائر

مكنه بالفعل من فرض المطالب االستقاللية  وهذا ما، 1939الشعبية وظهر ذلك واضحا في انتخابات 

ابعة من طرف اإلدارة جعله عرضة للتضييق وهدفا للمت وهذا ما، الصريحة على الساحة السياسية بالجزائر

فقد بقي أثره واضحا على الساحة الجزائرية السيما  1939حتى بعد حله في سبتمبر ، الفرنسية بالجزائر

بعد أن استطاعت هذه العناصر أن يكون لها اتصال بل تأثير واضح على القوى السياسية األخرى وفي 

سوف يكون له  وهذا ما، ركة البيان الجزائريمقدمتها العناصر المعتدلة بفعل العمل السياسي المشترك لح

  .19453ماي  8تأثير كبير على األحداث عشية 

سيعقد في بروكسل  أهميةمؤتمرا ذا  أن ∗"الحاج علي"اخبرني ، 1927في نهاية جانفي  أنويذكر مصالي 

. )- 1- انظر الملحق رقم ( المضطهدةالشعوب  استقاللمن اجل الكفاح ضد االمبريالية ومن اجل 

                                                           

وثائق وشهادات لدراسة تاريخ الحركة الوطنية ( 1937-1926نجم شمال إفريقيا ، محفوظ قداش، محمد قنناش-  1

  .71.ص ، .)2008  ،الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية(، )الجزائرية
2
  -Ali Haroun, Messali Hadj De L’Etoile Nord-Africaine Au MNA , Casbah, Alger, 2006, PP.7,8. 

، 2ع، مجلة الذاكرة، "ذكرى تضحيات جسيمة وعبرة كفاح مرير 1945ماي  8أحداث " ، ناصر الدين سعيدوني-3

   .17.ص، 1995
ناضل في ، 1911وقد تجنس بالجنسية الفرنسية منذ  من منطقة غليزان، )1957-1883( عبد القادر الحاج علي-∗

رشحه الحزب الشيوعي في  1920وفي ، ثم انضم إلى الحزب الشيوعي الفرنسي، صفوف الفرع الفرنسي لألممية العمالية

 وكان هو الذي ادخل مصالي، االنتخابات التشريعية وقد تهجم على األمير خالد ثم سانده بعد أن تغير خط حزبه السياسي

وكان يدافع داخل هذه المنظمة عن خط الحزب . 1926الحاج إلى الحزب الشيوعي وساهم في بعث نجم شمال إفريقيا 

الشيوعي الفرنسي إلى أن بدا يفقد إشعاعه في أوساط الهجرة الجزائرية واعتزل السياسة بعد أن طرد من الحزب الشيوعي 

  .)35.ص، 2003،  الجزائر :دار الطليعة، في الجزائر الحركة الثورية، مومن العمري( انظر .1931الفرنسي 
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 اإلعالنفتم .برنامج سياسي إلعدادوعلينا بتحضير وثائق ، وسيجمع من القارات الخمس شخصيات سامية

  .1وذلك بكيفية عالمية إفريقياعن برنامج االستقالل السياسي ووحدة شمال 

وكان نشيطا من اجل حق الجزائر وحق كل الشعوب  1927برنامج النجم منذ مؤتمر بروكسل عام  فيبدأ

مشاركة للنجم في تظاهرة  أولوكانت هذه ، في تقرير مصيرها بنفسها وفقا لتصريحات ويلسن األخرى

، فيليسيان شالي، وشاركت فيه شخصيات مثل هنري باربوس. دولية في هذا المؤتمر المناهض لالستعمار

لمين ، وللنقل بيمن ومن جانب الشعوب المستعمرة نهر  األمميةورئيس ، الن سبوريوالشيوعي االنجليزي 

  .محمد حطي، سنغفور

وقد شدت  ألهدافهمشابهة  أهدافاعالقات مع منظمات تتابع في الخارج  إقامة إفريقياوحاول نجم شمال 

  .2انتباهه بصفة خاصة، ∗اللجنة السورية الفلسطينية بقيادة شكيب ارسالن

اجتمع الضعفاء ضد  أنمرة  ألول ألنه، لقد كان هذا المؤتمر اكبر حدث سياسي على المستوى العالمي

وكان يمثل ثمانية ماليين من العمال المشتركين في النقابات المختلفة ، الجائرة بأعمالهممنددين  األقوياء

  .3)يمثل القارات الخمس(الساحة من سكان المعمورة  األغلبية أيويتكلم باسم مليار من البشر 

تعريف بالقضية الوطنية الجزائرية وطرحها على فبمشاركة النجم في هذا المؤتمر كان له اثر كبير في ال

حيث شكل هذا المؤتمر منعرج حاسما في تاريخ النجم من حيث طريقة الكفاح والنضال ، المسرح الدولي

                                                           

 :ANEBمنشورات ، محمد المعراجي: ت، يز بوتفليقةعبد العز : تصدير ،1938-1898مذكرات مصالي الحاج  -1

  .141- 139. ص، 2007، الجزائر
وقف حياته على خدمة ، 1946ديسمبر  9وتوفي  ،لبنانب 1869ديسمبر  25إسالمي ولد زعيم عربي  شكيب ارسالن -∗

للتعرف أكثر حول األمير شكيب . التراث العربي اإلسالمي والدفاع عن القضية العربية الكبرى في عصبة األمم بجنيف

 :اإلسالميدار الغرب ، 1ط، 4ج، أبحاث وأراء في تاريخ الجزائر، أبو القاسم سعد اهللا(، انظر، ارسالن والقضية الجزائرية

  ).138-114.ص، 1996، بيروت
، الجزائر :دار األمة، 1ج، أمحمد بن البار: ت، 1939-1919تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية ، محفوظ قداش-2

   .269- 268. ص ص، 2011
محفوظ : انظر كذلك، 55. ص، 2009، الجزائر :دار الحكمة، مصالي الحاج الزعيم المفترى عليه، عمار نجار -3

  .46ص ، المرجع السابق، قنانشمحمد ، قداش
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 إنشاء، االستقالل الكامل -:االستقالل الوطني وفي مجمل المطالب رأسهاوطبيعة المطالب الوطنية وعلى 

  .1...،األهاليقانون  إلغاء، جيش وطني

وانتقد المعارضة ، باسم النجم بقراءة تصريح استنكر فيه السياسة االستعمارية الفرنسية ∗قام مصالي

  .استرجاع سيادتها إلىالفرنسية لحق الشعوب التي تتطلع 

كما طلب ، منهجية بالسياسة االستعمارية في الجزائر أكثربطريقة  إفريقيانجم شمال " بيان"وكان قد ذكر 

منحت اللجنة التنفيذية المنبثقة عن المؤتمر  و، المطالب المسجلة في برنامجه مصالي من المؤتمر تبني

السلطات الكاملة من اجل تقديم كل المساعدات الضرورية للتجمعات التي تعمل من اجل االستقالل 

  .الوطني لبلدانها

القضية  أولويةكانت ، و النجم نتائج مهمة في بروكسل منها دعم المؤتمر لبرنامج النجموحقق وطني

االستقالل الوطني  إطارمنح في : " التي خرج بها هذا المؤتمر وكانت العبارة األساسيةالوطنية الفكرة 

  .2"ن اجل التطور الحر الذي تطالب بهالمستعاد والمحفوظ كل شعوب العالم الضمانات م

عمل على  وٕانما، الحزب لم يقتصر نشاطه فقط على المواجهة المباشرة مع االستعمار أنكما نالحظ 

خطابا  1930جانفي  2التعريف بالقضية الجزائرية على مستوى المنظمات الدولية فقد وجه الحزب في 

وكان القصد . التي تعيشها الجزائر في ظل االحتالل الفرنسي األحوالحيث عرض فيه  األممعصبة  إلى

الحكومة  أدراجالمحافل الدولية بعدما كانت حبيسة  إلىالقضية الجزائرية  إخراجمن هذا التقرير هو 

  .3الفرنسية

                                                           

، الجزائر  :دار الطليعة، الحركة الثورية في الجزائر من نجم شمال إفريقيا الى جبهة التحرير الوطني، مومن العمري-1

                            .ALI HAROUN, op.cit, P.8 ، المطالب انظرللتعرف أكثر على    .36. ص، 2003

                                                                                   
ثم دخل إلى المدرسة . دخل الكتاب العربي وحفظ عدة أحزاب من القران، بتلمسان 1898ماي  16ولد : مصالي الحاج-∗

دعي  1918. الثورية ليطالعها ويحدثه عن الحركات الثورية في العالم يقدم له الكتب" اروبوي"فكان طبيب أسنان ، الفرنسية

  .)70. ص، المرجع السابق، محفوظ قداش، محمد قنناش( .1974توفي ، سنوات في قرنوبل 3إلى الجندية وقضي 

 

.270- 269. ص ص، المرجع السابق، تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية ،محفوظ قداش - 2  
قسم ، شهادة دكتوراه، 1954-1940تطور االتجاه الثوري والوحدوي في الحركة الوطنية الجزائرية ، قريري سليمان -3

   .74. ص، 2011، باتنة، العلوم اإلنسانية
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الوطنية وقد تم طرح القضية ، ائر الحديثةالنجم عمال جوهريا في التاريخ السياسي للجز  تأسيسيعد  فإذن

خالد تم تقديمه لبرنامج  األمير أنمن خالل هذا نجد  .الجزائرية سياسيا من قبل منظمة مناضلين جزائريين

قد طرح القضية الجزائرية الوطنية وظهر كرائد للحركة الوطنية ، السيادة الفرنسية إطارمطالب في 

  .1فقد تم طرح القضية الوطنية من قبل منظمة مناضلين مهيكلة إفريقيانجم شمال  أما، الجزائرية

ات قليلة القيام بنشاطات هامة وبذلك عرفت القضية الوطنية تحركات كما استطاع النجم في غضون سنو 

  . 2هامة خاصة على الصعيد الخارجي

طرح القضية الجزائرية على  أنكما كان يدرك ، من نادى باالستقالل التام للجزائر أولفيعتبر مصالي 

  .3الحقيقي هو نصف حله إطارهالمسرح الدولي في 

  : حزب الشعب الجزائري - 2

حزب وطني جزائري يحمل المبادئ نفسها التي  إنشاءحل النجم وقرر مصالي  26/01/1937في     

مارس  11وفي . وقرا نديمعاوية عبد الكريم ، مبارك الفياللي أصدقائهقام عليها حزبه المنحل بمساعدة 

  . 4"نعم للتحرر، ال لالنفصال، ال لالندماج" حزب الشعب وللضغط الفرنسي عليه كان شعاره  انشأ 1937

  تقدما  أكثرانه  إال إفريقيابرنامج نجم شمال  أهدافهاحدهما رسميا يكاد يماثل في ، ∗وضع له برنامجين

  .5"التحررالثورة من اجل "االستقالل التام وكان شعاره  إلىسريا يهدف  أخروبرنامج ، ووضوحا

والميزة ، من اجلها النجم انشأوالمطالب التي  واألسسحزب الشعب هو له استمرارية المبادئ  أنكما نجد 

 أكثراهتماماته كانت  إلى باإلضافةتنظيما وانتشارا  وأكثر، التي تضاف له هي انه كان حركة وطنية بحتة

                                                           

.272- 270. ص، السابقالمرجع ، تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية ،محفوظ قداش- 1  

.38-37. ص ص، المرجع السابق، مومن العمري- 2 
 مساعي الحركة الوطنية الجزائرية في إعطاء البعد الدولي للقضية الجزائرية بعد الحرب العالمية" ، احمد سعيود -3

  ، 2004، 9ع، 1954نوفمبر  1المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة ، المصادرمجلة  ،"األولى

   .159-158.ص ص

.61. ص، المرجع السابق، العايب سليم-  4 

: برنامج حزب الشعب انظر -∗  
 -Jacques Simon, LE  PPA (La Parti Du Peuple Algérien) 1937-1947, L’harmattan, Paris، 2005, 

P.15-21.     

.82.ص، المرجع السابق، احمد الخطيب- 5  
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 واإلسالميةة الحركات المغاربية والعربية واسعة مع بقي أصبحتاتساعا على المستوى الخارجي واتصاالته 

  )- 2-انظر الملحق رقم (".الحركة الوطنية الثورية"عليه  أطلقلذلك ، عامة

احترام اللغة العربية والدين ، احترام الشعب الجزائري، حكومة مستقلة عن فرنسا أنشاء: وتمحورت مطالبه

  .وغيرها من المطالب اإلسالمي

 وٕاذكاءنشاطا مكثفا من خالل صحفه ومناضليه مما زاد في وعي الشعب الجزائري  ∗وكان لحزب الشعب

لهذا تمت السلطات الفرنسية حله . وهذا ما جعل الشعب يزداد التفافا حوله، روح المقاومة والثورة في نفسه

  .1الشاقة األشغالمع  األجلوالحكم على رئيسه مصالي الحاج بعقوبة طويلة  1939سبتمبر  26في 

عد حزب الشعب ملف ضخم عن الجزائر من كل الجوانب التاريخية والقانونية والسياسية والجغرافية ا

 إالواالقتصادية للتعريف بالقضية الجزائرية تعريفا شامال ودقيقا الن جل العرب كانوا ال يعرفون  واإلدارية

وهذا يدل على ان . القليل عن الجزائر وخاصة جامعة الدول العربية لم يكن لديها وثائق عن هوية الجزائر

خبرة وكان محمد خيضر  أصحابحزب الشعب الجزائري كان مؤسسة حزبية متكاملة لها كوادرها 

   .2والشاذلي المكي يمثالن الحزب في مكتب المغرب العربي

  :ديمقراطيةحركة انتصار الحريات ال - 3

بقي ، بداية الحرب العالمية الثانية وزج بكثير من مناضليه في السجن أثناءعندما حل حزب الشعب       

حركة انتصار الحريات "حزبهم باسم  تأسيسثم جددوا . يعملون في السر حتى انتهت الحرب آخرون

وتصدى لمواجهة سياسة الزجر االستعمارية بكل ، كغطاء لحزب الشعب المنحل، 1946عام  "الديمقراطية

  .3واإلشكالوالوسائل والسبل  اإلمكانات

اتجهت اهتمامات الحركة على الصعيد الدولي إلى ضرورة التعريف بالقضية الجزائرية في المحافل      

والى كسب دعم الدول المستقلة ، تقرير مصيرعلى أنها قضية تصفية استعمار و . والمؤتمرات الدولية

  .خاصة منها العربية وتفعيل التضامن في إطار الشمال اإلفريقي والمغاربي

                                                           

 :دار الهدى، الجزائر الثائرة، الفضيل الورتالني: انظر، مذكرة حزب الشعب الجزائري إلى أعضاء هيئة األمم المتحدة -∗

   .ومايليها  416. ص، 1997، الجزائر

.43-40. ص، المرجع السابق، مومن العمري- 1  

.23.ص، 2009 ،الجزائر :دار ثالة، 2ط ،الثورة الجزائرية والجامعة العربية، احمد بشيري- 2  

.354. ص، 2009، الجزائر :دار الهدى، 2ج، موضوعات وقضايا من تاريخ الجزائر والعرب، يحي بوعزيز - 3  
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بعد  كتصاعد موجة التحرر وتراجع االستعمار في فترة ما، حيث كانت الظروف الدولية مالئمة للعمل

المتحدة وجامعة الدول  األممانتشار مبادئ تقرير مصير الشعوب ووجود هيئة ، الحرب العالمية الثانية

وكذلك نشاط عناصر من حركة االنتصار في الخارج وخاصة في باريس والقاهرة ومن خالل ، العربية

   .1حرريةالحركة الت وأهدافاتصاالتهم فقد ساهموا في التعريف بحقيقة القضية الجزائرية 

وذلك من اجل إحاطة الرأي ، 1945مارس  22حيث أرسل وفدا برئاسة الشاذلي المكي إلى مصر في 

  .2والتنسيق مع األحزاب المغربية المتواجدة بالقاهرة، العام العربي بالقضية الجزائرية

العامة من قبل  لألمانةقدمت مذكرة أن  1948نوفمبر  2المتحدة  األممفكان عمل هذه الحركة في 

، واالضطهاد االستعماري، حيث تعالج مقدمتها الطويلة الوحدة المغاربية، الوطنية الثالثة للمغرب األحزاب

  .3وتندد بالخرافة التي تردد االستعمار بالحضارة

حركة انتصار الحريات الديمقراطية سياسته في - وجه حزب الشعب الجزائري 1948وفي ديسمبر 

وعلى الصعيد العسكري . واالستقالل المراكشي، ن لقاء مع الدستور الجديد التونسيالبحث ع: اتجاهين

  .4استقصاء حول إمكانات التزود بأسلحة لدى الجامعة العربية

السياسة  أنحركة انتصار الحريات الديمقراطية على ، االستقالل، الدستور: الثالثة  األحزاب أثارتكما 

 واألمنوتهدد السالم ، المتحدة األممهي معارضة لمبادئ  إفريقيافي شمال االمبريالية والعنصرية المتبعة 

  .في الحوض المتوسط

ذكر فيه مصالي الحاج تاريخ المسالة  1948المتحدة في ديسمبر  األمم إلى أرسل أخروفي نداء 

  .18305الجزائرية قبل  األمةوذكر بوجود ، و أصولهاالجزائرية 

  

                                                           

 :دار األلمعية، 1ط، في عمالة وهران 1945- 1939حركة االنتصار للحريات الديمقراطية ، عبد القادر جيال لي بلوفة-1

  . 142. ص، 2011، الجزائر

.262.ص، المرجع السابق، قريري سليمان- 2  

.1176. ص ،المرجع السابق،  الحركة الوطنية الجزائرية تاريخ، محفوظ قداش - 3  
   ، 1983،لبنان: دار الكلمة، 1ط، كميل قيصر داغر: ت ،جبهة التحرير الوطني األسطورة والواقع، محمد حربي-4

   .57. ص

.1177، 1176. ص ص،  نفسه المرجع،  الحركة الوطنية الجزائرية تاريخ، محفوظ قداش- 5  
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حركة انتصار (احتج هذا الحزب ، في الحلف األطلسي العسكري الغربي وعندما أقحمت فرنسا الجزائر

هامة وجهها إلى هيئة األمم المتحدة في ضمنها اإلجراء التعسفي . ∗وحرر مذكرة) الحريات الديمقراطية

أمين " (األحول حسين"وأمضاها  1950سبتمبر  20وكانت بتاريخ ، الذي لم يستشر فيه الشعب الجزائري

  .1)عام

الشرق  إلىمن فرنسا  حيث قام بجولة، شارك مصالي في النشاط الدبلوماسي للحزب 1951سبتمبر وفي 

لدى عاهل المملكة العربية  إالصاغية  أذانالكنه لم يجد ، وطلب مساعدات، حيث قام باتصاالت األوسط

  .السعودية

 إقامتهوخالل ، المتحدة األمموعند عودته من المشرق توقف في باريس حيث شارك في الكواليس في دورة 

القاهرة لتكوينهم  إلى إرسالهماختيار مناضلين بهدف  إليهبن يوسف بن خدة طالبا  إلىوجه رسالة 

  .للكفاح المسلح اإلعداد إاللالزمة الجزائرية  عالجال  أن إذاكان مصالي يعتبر . عسكريا

المتحدة في حال قيام حوادث  األممالملك السعودي وعد مصالي بعرض قضية الجزائر في  أنغير 

   .2خطيرة

 1953افريل  6-4حركة انتصار الحريات الديمقراطية اه عكست قرارات المؤتمر الثاني لوفي نفس االتج

تمثل ظاهرة  اآلسيويةعلما بان الكتلة العربية ، في الجزائر العاصمة النشاط السياسي الدولي للوطنيين

واهم  أفضل الكتلةهذه  أصبحت، إفريقياواهتماما بقضايا شمال  هميتهاألونظرا ، بارزة على الساحة الدولية

  .3سند خارجي لنا

  :يمكن أن نسجل أهم المشاركات التي حضرتها الحركة في المناسبات اآلتية

في عام  بتشيكوسلوفاكيا "براغ"والمهرجان العالمي للشبيبة بمدينة ، المشاركة في المؤتمر الدولي للسالم-1

  .وقد تم تقديم عريضة بشان القضية الجزائرية، 1947

حيث قدمت الحركة ، 1948في جويلية  وٕافريقيا أسياالمشاركة في المؤتمر المناهض لالمبريالية لبلدان -2

  "مجلس جزائري ذي سيادة"عريضة تم المصادقة عليها لصالح 

                                                           

.357-356. ص ص، المرجع السابق، يحي بوعزيز:  انظر، ةمحتوى المذكر  - ∗  

.354. ص، المرجع السابق، يحي بوعزيز- 1  

.83-82. ص ص، المرجع السابق، محمد حربي- 2  

.84. ص، المرجع السابق، وحدة البحوث والتوثيق- 3  
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، 1948في دورتها المنعقدة في شهر ديسمبر  مذكرة مصالي الحاج إلى الجمعية العامة لألمم المتحدة-3

  ".تقرير مائة وثماني عشرة سنة من االستعمار: "وهي عبارة عن تقرير شامل جاء تحت عنوان

  .1949المشاركة في المؤتمر الثاني المناهض لالمبريالية لبلدان إفريقيا واسيا في فيفري -4

للدفاع عن ، 1949جوان  13-12ي انعقد بلندن الذ" مؤتمر ضد االمبريالية"إرسال الئحة إلى لقاء -5

وقد صدرت الئحة عن المؤتمر بشان وصف مأساة الجزائريين ورغبتهم في استرجاع ، قضيته العادلة

  .1سيادتهم الوطنية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.102- 101. ص ص، المرجع السابق، مومن العمري- 1  
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  ستنتاجا

وصف  أنالكثير من يذكر ، موضوع الدبلوماسية الجزائرية قبل الثورة أيكتقييم لما ذكر سابقا        

والحاج احمد باي ومراسالت ومساعي حمدان خوجة ومراسالت واتصاالت ، عبد القادر األميرمراسالت 

لكنه في الحقيقة هذا . بالعمل الدبلوماسي 1945قبل  إفريقياوكذلك اتصاالت نجم شمال ، خالد األمير

وذلك لكون تلك الجهود ، يةالقانوني وفيه حياد عن المفهوم السائد بشان الدبلوماس للتأسيسالعمل يفتقر 

فاالتصاالت والمساعي المذكورة هي محاوالت وجهود ، تفتقر للشروط الموضوعية للعملية الدبلوماسية

هذا  أنننفي  وقد ال. العام العالمي بما كان يعانيه الشعب الجزائري الرأينضالية كانت غايتها تحسيس 

  .األساسيةهو القاعدة 

  .19541 إلى 1945للدبلوماسية الجزائرية كان في الفترة لكن الميالد الحقيقي      

وهذا ال ينفي كذلك إيديولوجية نجم شمال إفريقيا التي تعددت فيه األطر المرجعية التي حكمت مصالي 

وحددت مسار حركته حيث كان حريص على توظيف مفهوم الجهاد المنطلق من قيم الفكر الغربي ، الحاج

ستقالل والدعوة إلى اال مبدأكما كانت توجهاته تؤكد ، فيهمع استمرار قيم الحضارة العربية اإلسالمية 

  . 2كما تمحورت اهتمامات النجم حول بعد الدفاع عن شخصية المغرب العربي وهويته، التحرر

المتعدد األوجه على الساحتين  نشاط حركة انتصار الحريات الديمقراطيةوالذي سينعكس إيجابا على 

كان ، تحقيق جملة من األهداف ويؤكد برنامجها العملي والمنهج السياسي المبني على، الوطنية والدولية

ومن اجل تحقيق الهدف الذي يعبر عن أمل الجزائريين . على رأسها االستقالل والحرية للشعب الجزائري

التي قامت بالتحضير ، وهو ما دفع بقيادتها إلى إنشاء المنظمة الخاصة، لخوض حرب ضد االحتالل

  .3لثورة تحريرية كبرى

  

                                                           

المرجع ، )1962-1830الجزائرية  الدبلوماسية( الحركة الوطنية والتأسيس للدبلوماسية الجزائرية ، عامر رخيلة -1

   .90- 89. ص ص، السابق
، 1994،  لبنان: ركز دراسات الوحدة العربيةم، 2ط ،الحركات الوطنية واالستعمار في المغرب العربي، أمحمد مالكي -2

   .وما يليها 285.ص

.102. ص، المرجع السابق، مومن العمري- 3  
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فكل الرجال الذين قادوا العمل الدبلوماسي خالل الثورة هم كوادر الحركة الوطنية ومعظمهم من الجيل     

التي  فاإلطارات، الذي عزز صفوف الحركة الوطنية باندالع الحرب العالمية الثانية وتكونوا في صفوفها

الستيعاب  أهلها، ضالياتولت العمل في البعثات الدبلوماسية الجزائرية كانت تلقت تكوينا سياسيا ن

  . 1العالقات الدولية وموازينها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.91-90. ص ص، المرجع السابق، عامر رخيلة - 1  



 

  

  

   ولاأل الفصل 

  

 

  

  

  : األولالمبحث 

  دعم الدول العربية             

  : المبحث الثاني

  دعم الدول اإلسالمية             

  :المبحث الثالث

  دعم دول األخرى              
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على الساحة الدولية سياسيا ودبلوماسيا وحتى عسكريا  الدول الكبرى واالستعمارية  هيمنةفي ظل        

 .1من دعم القضية الجزائرية ∗واقتصاديا غير أن هذا لم يمنع الدول العربية واإلسالمية واالفرو أسيوية

الشعب  أدرك 1945ماي  8بعد مجازر  ،تعمق االتجاه االستقاللي خاصة  في فترة مابين الحربين

تأسست في (فهنا بدا الدعم العربي من خالل الجامعة العربية . بالقوة يأخذاالستقالل  أنوخاصة الشباب 

العام العالمي على  الرأيوقامت باطالع ، جهودها في المحافل الدولية إلى إضافة، )1945مارس  22

، ة  تستنكر السياسة الفرنسيةوعقدت من اجل ذلك عدة اتصاالت دبلوماسي، جرائم الفرنسيين في الجزائر

طريقها في مدارج الجامعة العربية واهتماماتها العربية والدولية  تأخذالقضية الجزائرية  بدأتومنذ تلك الفترة 

  .2بشكل كبير

  :كما ساهمت جوانب عديدة من الوضع الدولي لتدويل القضية الجزائرية منها

وكانت فرصة إليصال  1945- 1939ية الثانية حيث قامت الحرب العالم، الظروف الخارجية      

وخاصة وان الشعب الجزائري شارك ، القضية وتعريفها للشعوب األخرى المشاركة في الحرب مع فرنسا

  .مكرها فيها

عندما أرادت فرنسا خنق الحركة الوطنية الجزائرية قامت هذه األخيرة باطالع القوى الدولية آنذاك على   

قامت مجموعة من ، 1942د إنزال الحلفاء لقواتهم في المغرب العربي كقاعدة خلفية القضية الجزائرية فبع

أكدت من ، 10/02/1943بتقديم مطالب وطنية إلى قيادة الحلفاء في " فرحات عباس"الجزائريين برئاسة 

  ).بإنشاء جمعية تأسيسية جزائرية(خاللها على ضرورة إعطاء الحرية التامة للجزائريين 

                                                           

ظهرت خالل ضغط الحرب الباردة كان يلزم البلدان باالنحياز إلى احد القطبين غير انه وقفت  الدول االفرو أسيوية- ∗

حيث كانت معظم هذه الدول حديثة ، أغلبية عظمى من الشعوب في وجه الحرب الباردة وترفض أن تنحاز إلى أي كتلة

فرات أن الحياد االيجابي وعدم االنحياز أفضل طريقة . ا تجارب مريرة مع االستعمار واستغالل خيراتهااالستقالل له

، مذكرة ماجستير، الكتلة االفرواسيوية وقضايا التحرر القضية الجزائرية نموذجا ،عيسى ليتيم.(للتخلص من هذا الضغط

  ).41.ص، 2006، باتنة، جامعة الحاج لخضر، قسم التاريخ
   .13. ص، 2009، الجزائر: دار الحكمة، 1962-1954المواقف الدولية من القضية الجزائرية ، مريم صغير-1
، 2007، 10ع، مجلة اتحاد الكتاب العرب بدمشق، "1962-1945الحركة الوطنية الجزائرية " ، محمد علي داهش-2

   .5- 4.ص ص
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كة الوطنية الجزائرية في الكثير من المرات تدويل القضية الجزائرية مستغلة الظروف حاولت الحر 

لكن فرنسا االستعمارية كانت تقف دائما في وجه المحاوالت خاصة أثناء الحرب العالمية ، الخارجية

  .الثانية

  .تنازلها عن أراضيها الموجودة فيما وراء البحار بعدم ∗1944كما أكدت فرنسا في مؤتمر برازافيل   

كقضية  2ظهور هيئة األمم كمنظمة دولية تهتم بكل القضايا العالمية العالقة بعد الح ع         

فهذا ما دفعها إلى إصدار إعالن تصفية االستعمار ومنح . االستعمار وخطورتها على الوضع الدولي العام

كما ال يفوتنا جانب وهو انتشار حركات التحرر بعد حرب الهند الصينية  ،1950االستقالل لكل الشعوب 

  .1)ديان بيان فو التي وصل صداها الجزائر(

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

شارك  1944عقد في مدينة برازافيل عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية في . فرنسي إداري استعماري برازافيل مؤتمر-  ∗

فرنسا "وكان الهدف منه كسب التأييد لقضية ، فيه كل الحكام االدرايين الفرنسيين للمستعمرات في إفريقيا السوداء ومدغشقر

إقامة مجالس -، دة تمثيل المستعمرات في البرلمان الفرنسيزيا-:خرج المؤتمر بثالث توصيات. في المستعمرات" الحرة

وكان الهدف من هذه التوصيات قطع الطريق على . توسيع برامج التعليم والتدريب في المستعمرات- ، محلية في المحميات

الطبقة السياسية كل االتجاهات االستقاللية داخل المستعمرات الفرنسية وتقوية الروابط السياسية بين السياسة الفرنسية و 

، بيروت: دار الهدى، 1ج، موسوعة السياسة، عبد الوهاب الكياللي. (اإلفريقية التي كانت تعد الستالم الحكم فيما بعد

   .500.ص، )دس

.وما يليها 31.ص،  المرجع السابق، مريم صغير- 1  
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  دعم الدول العربية :المبحث األول

تؤكد جبهة التحرير الوطني بان الوطن العربي هو اإلطار الطبيعي والعمق االستراتيجي        

حيث كان الوطن العربي السند األساسي ماديا ومعنويا للثورة الجزائرية لدرجة ، والحضاري للثورة الجزائرية

  .1أن المواقف الدولية تجاه حرب التحرير كانت متوقفة على مدى التأييد العربي لها

  دول المغرب العربي: أوال

عندما اخذ كل من تونس وليبيا والمغرب األقصى استقاللهم لذا كان من الضروري دعم قضية        

الشعب الجزائري ماديا ومعنويا وهذا ما اثر سلبا على عالقات هذه الدول مع االستعمار الفرنسي ومن 

  .2ريكيةورائه دول الحلف األطلسي بزعامة الواليات المتحدة األم

حكومة وشعبا كقيامه بمظاهرات حاشدة معبرة عن ، سباقة في دعم القضية الجزائرية ليبيا فقد كانت   

سخطها للسياسة الفرنسية وخاصة لعملية خطف الطائرة حيث قامت الحكومة الليبية بإبالغ الحكومة 

  .3والمنافية تماما للقوانين الدولية الفرنسية باحتجاجها الشديد اللهجة على العملية اإلرهابية التي قامت بها

المنظمون من مختلف الشرائح االجتماعية باستمرار تضامنهم المطلق مع الشعب الجزائري  أكدكما 

الجزائريين مطالبين كذلك الحكومات العربية القيام  إخوانهمجنب مع  إلىواستعدادهم الدائم للنضال جنبا 

كما قامت الحكومة الليبية بتعبئة الرأي العام ، بكل واجباتهم المعنوية والمادية من اجل القضية الجزائرية

واعترف ، العالمي للوقوف بجانب الشعب الجزائري مبرزة للعالم اإلجرام الفرنسي وممارساته الالنسانية

  .4بأنه يشهد التاريخ على الدعم الليبي للجهاد الجزائري" فرحات عباس"

من ذلك ما ، أما الدعم المعنوي فكان من خالل المؤتمرات الدولية والعربية لرفع صوت الشعب الجزائري

حل القضية الجزائرية أصبح ضرورة ملحة  أن: "جسده البالغ المشترك مع الحكومة التونسية جاء فيه

  .5..."م في كل المغرب العربيالستقرار األمن والسال

                                                           

، الجزائر: دار هومه، 1962-1954السياسات العربية و المواقف الدولية تجاه الثورة الجزائرية ، اسماعيل دبش-1

   .61. ص، 2009

.56. ص، المرجع السابق، مريم صغير- 2  

.58-57. ص ص، نفسه المرجع- 3  

.121- 120. ص ص، نفسه المرجع، اسماعيل دبش- 4  

.78. ص، نفسه المرجع، مريم صغير- 5  
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ممثلو ليبيا بمنظمة األمم المتحدة ، كما كانت ليبيا من بين األقطار السباقة للدعوة لتدويل القضية الجزائرية

وأكدوا أن اكبر ، في تدخالتهم ضد حملة الدول الغربية وخاصة فرنسا لمنع تدويل القضية الجزائرية

وطالبت البلدان . ومن هنا قاموا بمقاطعة البضائع الفرنسية، ائرالحروب هي التي تشنها فرنسا على الجز 

  . العربية التخاذ نفس الموقف

، إذا كانت ليبيا ممرا استراتيجيا للثورة الجزائرية بما فيها تمرير األسلحة على الحدود اإلستراتيجية    

طرابلس التاريخي للمجلس  اجتماع(وشكلت مقرا أساسيا للعمل والنشاط السياسي لجبهة التحرير الوطني 

  .1)الوطني للثورة

كما أنها شكلت قاعدة خلفية حقيقية للثورة الجزائرية إلى غاية استرجاع السيادة الوطنية ولم تشهد فيها  

  .2الثورة التحريرية عقبات كالتي شهدتها مع تونس والمغرب

دورا بارزا أيضا في دعمها ألشقائها الجزائريين وتعمل جاهدة على تعريف العالم  لتونسكما كان          

كما قامت الطبقة العمالية التونسية بدعوة لالتحاد العام للعمال ، بالقضية العادلة للشعب الجزائري

ل وكان الهدف هو إبراز اتحاد عما، 1956نوفمبر  11الجزائريين لحضور االجتماع الذي انعقد بسوسة 

قصد إيجاد السبل الناجحة التنسيق مع االتحاد المغربي كذلك الجزائريين كقوة عمالية مغربية في إطار 

حتى يتمكن من عرض القضية الجزائرية  1956جويلية  5الشتراك الوفد الجزائري في اجتماع بروكسل 

  .3على أعلى مستوى دولي

قامت بتقديم تقرير من خالل ، تاج إلى دعم اكبروعندما رأت الحكومة التونسية أن القضية الجزائرية تح

وفدها لدى هيئة األمم المتحدة وكان تقرير مفصل عن أوضاع الشعب الجزائري وما يعانيه من جراء 

حيث أشار بورقيبة عن الموت الذي يتعرض له الشعب الجزائري ووجه ، السياسة الفرنسية المسلطة عليه

تقوم به فرنسا في الجزائر من أعمال تتنافى ومبادئ هيئة األمم وأكد انتقاده للضمير العالمي وتهميش ما 

  .4حتى الكتابات المسرحية كان لها دورا هاما في التعريف بالقضية الجزائرية. على االستقالل

                                                           

.وما يليها 122.ص، السابق المرجع، اسماعيل دبش- 1  
، 2010، الجزائر: دار الحكمة، 1962- 1960التطور السياسي في الثورة الجزائرية ، سيد علي احمد مسعود-2

   .131.ص

.وما يليها 79. ص، السابق المرجع، مريم صغير- 3  

.86- 84. ص ،نفسه المرجع - 4  
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مركزين نشاطهم ، كما كانت القضية الجزائرية محل انشغال دائم من طرف الحركات الطالبية والنقابية

ودوليا على التحسيس والتعبئة لمساندة المطالب التحررية الجزائرية وٕاسماع القضية اإلعالمي وطنيا 

  .1لجيش التحرير ∗باإلضافة إلى كونها كانت مكانا استراتيجيا حيويا للنشاط المسلح. الجزائرية

 سقط مئات .1958جانفي  11 ساقية سيدي يوسف قصفوردت فرنسا على الدعم التونسي إلى الجزائر ب

وقامت تونس . االعتداء الفرنسي بإدانةفقامت الصحافة الدولية التي حضرت الحادث ، القتلى والجرحى

العام الدولي ومن خاللها تعزز  الرأيالمتحدة وقد حظيت بدعم ومساندة  األممبعرض القضية على هيئة 

  .2ووجدت السلطات الفرنسية نفسها في وضع حرج وغير مريح، موقف الثورة الجزائرية

إذا كان لزاما من تونس المساندة المطلقة للقضية الجزائرية والضغط على فرنسا لالستجابة مطالب    

جبهة التحرير الوطني ألنه بحكم الموقع الجغرافي والجوار والتواجد االستراتيجي على مستوى البحر 

ي يؤدي إلى تهديد األبيض المتوسط تصاعد حرب التحرير الجزائرية وتضاعف قمع االستعمار الفرنس

  .3والمغرب العربي ككل، مباشر ألمن واستقرار تونس

الذي دعم القضية الجزائرية من طرف الحكومة والشعب وتمثل ذلك في  المغرب األقصىأما          

بوضع حد وبسرعة " احمد بلفريج"السيد ، 1956مطالبة ممثل المغرب األقصى لدى هيئة األمم المتحدة 

وأكد رفض المغرب حكومة وشعبا نظرية أن الجزائر جزء ال ، بة في حق الشعب الجزائريللمجازر المرتك

  .يتجزأ من التراب الفرنسي

وأكدت على ، حتى الصحافة المغربية بادرت إلى التعبير عن موقفها المؤيد لقضية الشعب الجزائري

  .م المتحدةضرورة دعمه حتى االستقالل الكامل انطالقا من توصيات ومبادئ هيئة األم

، كما دعي الطلبة المغاربة اتحاد الطلبة المسلمين الجزائريين لحضور المؤتمر الطالبي المنعقد بالمغرب

  .4ووجه المؤتمرون مطالب أساسية تقوم على دعم القضية الجزائرية

                                                           

- 1956الالجئون الجزائريون بتونس ودورهم في الثورة ، صالح عسول:  التسليح ومصادر لتمويل الثورة انظر-∗

   .88- 86. ص، 2009، باتنة، قسم التاريخ،مذكرة ماجستير، 1962

.115-114. ص ص، المرجع السابق، اسماعيل دبش- 1  

.208. ص، 2011، الجزائر: دار األمة، بوينونالعربي : ترجمة، وتحررت الجزائر ،محفوظ قداش- 2  

.117-116. ص، نفسه المرجع، اسماعيل دبش- 3  

.105- 99. ص، المرجع السابق، مريم صغير- 4  
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، "تيطوان"ونظم مهرجان نسوى بمدينة ، لدعم القضية الجزائرية ∗1957كما قام العمال المغاربة بإضراب 

  .1توج بإرسال برقية من طرف النساء المغربيات إلى هيئة األمم المتحدة إلبالغها بمعاناة الشعب الجزائري

فوجدت ، كما كان المغرب له عالقات مرنة مع المعسكر الغربي بحكم طبيعة نظامها السياسي المحافظ

ائرية دوليا وعملت على االعتراف المغرب  في منظمة األمم المتحدة مجاال ومصدرا بطرح القضية الجز 

حيث كان ممثلوا المغرب بمنظمة األمم يؤكدوا باستمرار عن ، الدولي بالحكومة الجزائرية المؤقتة

  .الشعب الجزائري واسترجاع استقاللهم مصيرضية الجزائرية وتأييدهم لتقرير رتهم للقصمنا

 القضية الجزائرية ال إن: " 1955في عام " عراقياحمد ال: "األمميةوهذا ما أكده الممثل المغربي بالمنظمة 

االعتراف للشعب الجزائري بحق تقرير مصيره  إالبل هو مشكل سياسي لن يحله  إصالحاتتتطلب مجرد 

  ".بنفسه 

، تشجيع النشاطات السياسية والدبلوماسية العربية وأحيانامن مظاهر الموقف المغربي كذلك هو السماح 

  .من اجل تكوين اتحاد المغرب العربي، ∗ 1958 وتضاعف الموقف المغربي بعد مؤتمر طنجة 

كما ال يفوتنا انه بحكم الجوار الجغرافي شكل المغرب موقعا استراتيجيا حيويا للعمل السياسي والعسكري 

ربة كذلك في معارك مختلفة للجزائر مع جمع تبرعات مالية وطبية ومشاركة مغا. لجبهة التحرير الوطني

   .2دوريا

 بأبعادالحكومة المغربية لحرب التحرير الجزائرية ناتجا عن قناعة النظام السياسي المغربي  تأييد إن إذا

منه نابعا من تخوف النظام المغربي من امتداد الثورة الجزائرية للمغرب في  أكثروفلسفة الثورة الجزائرية 

من المغرب  أجزاء أنففي هذه الحالة يصبح المغرب غير مستقر باعتبار ، حالة استمرارها في الجزائر

                                                           

هدفه الدبلوماسي هو إعالم ، لمدة ثمانية أيام 1957جانفي  28عام قامت به جبهة التحرير الوطني في الجزائر  إضراب-∗

مما  سيجعل هذه الهيئة تنظر مستقبال في القضية الجزائرية عندما تعرض في ، األمم المتحدة بحقيقة االحتالل الفرنسي

  . ظم قضايا العصر الحديثجدول أعمالها والتي تعتبر من أع
-1954عالقة جبهة التحرير الوطني الجزائرية بالمملكة المغربية أثناء الثورة التحريرية الجزائرية ، غيالني السبتي-1

  .وما يليها 172. ص، 2010، باتنة، الة دكتورارس، 1962
والتي ستكون  قفزة نوعية في سبيل ، واضحة، على أسس ثابتة رسم مستقبل  العالقات المغاربية 1958  مؤتمر طنجة -  ∗

وكان من اشد . هدف مشترك يهدف إلى تحرير شامل للمنطقة المغاربية وبناء وحدة تحقق طموحات المشروع المغاربي

ء القوات إخال-، دعم كفاح الشعب الجزائري- : وكانت قراراته، "عالل الفاسي"المتحمسين في انعقاده زعيم حزب االستقالل 

  .ضرورة انجاز الوحدة المغاربية - ، الفرنسية من المغرب وتونس

.108-106. ص، المرجع السابق، دبش إسماعيل - 2  
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لذا وجدت المغرب دخول الجزائر في مفاوضات مع فرنسا عنصر من عناصر حل القضية . الزالت محتلة

   .1في المغرب العربي األمنية ونشر الجزائر 

من ، استقالل المغرب سيظل ناقصا ومهددا مادامت الجزائر محتلة أنحيث صرح الملك محمد الخامس 

هذا المنطلق ظل يدعو الحكومة الفرنسية إلى إيجاد حل قضية الجزائرية التي في نظره تهدد امن واستقرار 

  .2المغرب

باإلضافة إلى ما تم ذكره فان حركة التضامن المغاربي ليس فقط دبلوماسيا من اجل تدويل القضية   

وتجاوزه إلى استقبال ... وحتى سياسيا، ومعنويا، وماديا، الجزائرية في المحافل الدولية بل كذلك عسكريا

عمليات اإلمداد باألسلحة  األعداد الهائلة من الالجئين الجزائريين الفارين من القمع االستعماري مع

 .3هذا مع محاولة اإلسراع بدفع مسار المفاوضات، وتموين الواليات من أراضيهما

بمشروعه المعروف الرئيس الفرنسي " منداس فرانس"تونس والمغرب للثورة الجزائرية قام  وألهمية         

لوجوب عقد ندوة بين تونس والمغرب لدرس ، باسمه بان قدم الئحة لمكتب المجلس الوطني الفرنسي

للتفاهم فيما يخص استثمار  أساس إيجادوالى ، كما تدرس قضية الجزائر، مختلف المشاكل المقبلة بينهما

لكن ، هذا المشروع هي الخوف من تدويل المشكل الجزائري أسبابكانت  األساسلكن في . الصحراء

وفي نفس وقت المشروع ، لتين لهما مع الجزائر مصير مشتركدو  إلغراءمانديس عندما عقد الندوة  أخطا

ملك المغرب يشرح مبدأ استقالل الجزائر التام ويكلف السفراء بالدفاع عن هذه الفكرة " محمد الخامس"كان 

  .4والعمل على نشرها

المتعرضون لها ارة السمراء رغم كل المشاكل والمعاناة فان دول الق إفريقياالجزائر جزء من قارة  أنباعتبار 

 األولالمستقلة  اإلفريقيةمؤتمر الدول ، مؤتمر منروفيا في ليبيريا(عقدت عدت مؤتمرات  أنهمغير 

 وكانت. حد كبير محليا ودوليا إلىوكانت نتائجها ايجابية ، في دولهم لدعم القضية الجزائرية...) ،بغينيا

 والتأكيد، األجنبيةوتوحيد الجهود لمواجهة السيطرة  اإلفريقيالتضامن  لتأكيدهذه اللقاءات عامال ووسيلة 

  .على استعمال كل الوسائل لطرد االستعمار من القارة

                                                           

.109- 108. ص ص، السابق المرجع ،دبش إسماعيل - 1  

.وما يليها 132. ص، المرجع السابق، غيالني السبتي - 2  

.130-128. ص، المرجع السابق، سيد علي احمد مسعود- 3  
.                                                                                                                            7.ص، 8ع، 1ج، )جريدة( المجاهد -4
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 إخوانهمجانب  إلىقوات افريقية للمشاركة في الحرب  إرسالاقتراح  إلىببعض الدول  األمرووصل 

   .1الجزائريين

      .2بتحرير الجزائر، ربطوا مصيرهم واستقاللهم أنهمغير  االستقاللدول المغرب العربي حديثي  أنورغم 

  :دول المشرق العربي: ثانيا

  .المنطلق والمجال الحيوي للتدعيم السياسي والدبلوماسي والعسكرييعتبر المشرق   

هي محور النشاط الرئيسي للوفد الخارجي نظرا لموقعها المهم الرابط بين المشرق  مصراعتبرت        

كذلك احتضانها ألعضاء الوفد الخارجي لحركة انتصار الحريات الديمقراطية ثم جبهة التحرير ، والمغرب

في  وأسبقية مصر. والتواجد المكثف للجزائريين المقيمين بمصر وخاصة ألغراض دراسية وعلمية. الوطني

  .3الجهر بموقفها المساند والمدعم للثورة الجزائرية

بابها للجزائريين واهم عمل هو تأسيس مكتب المغرب العربي وكانت الجزائر حاضرة من  مصر فتحتكما 

وهذا لجمع شمل الحركات الوطنية المغربية وتنسيق جهودها ضد العدو ، خالل حزب الشعب الجزائر

جانب الملتقيات  إلى، ساسية هي الدعاية للقضايا المغربية ومنها الجزائريةومن مهام المكتب األ، الفرنسي

  .4والندوات والمؤتمرات للتعريف بهذه القضية الجزائرية

فدرالية جبهة  إلىوضمن هذا المكتب تمكنت بعثة حركة انتصار الحريات الديمقراطية التي ستتحول 

وبدعم من مصر شارك أعضاء  من تطوير نشاطها الدعائي للثورة الجزائرية، التحرير الوطني بالقاهرة

وهو ما فتح الطريق نحو تدويل القضية الجزائرية وتوالت االعترافات ، 1955الفدرالية في مؤتمر باندونغ 

  .5الذي كان تأسيسها بالقاهرة أيضابالحكومة المؤقتة 

الذي أكد للعالم أن من بين أهدافه الخارجية هو ، يع من إذاعة العرب بالقاهرة بيان أول نوفمبركما أذ

حيث ، من استعمال أراضيها للنشاط السياسي قصد دعم القضية مصر وسمحت، تدويل القضية الجزائرية

                                                           

، الجزائر: ديوان المطبوعات الجامعية، 1962-1830محطات من تاريخ الجزائر المجاهدة ، عبد القادر خليفي-1

   .وما يليها 109.ص، 2010

.239.ص، 2001، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، هذه هي الجزائر، احمد توفيق المدني- 2  
 ،الجزائر: غرناطة، "دراسة في السياسات والممارسات" 1958-1954فرنسا والثورة الجزائرية ، الغالي غربي-  3

   .479. ص ، 2009

.وما يليها 119. ص، المرجع السابق، مريم صغير- 4  

.141. ص، المرجع السابق، سيد علي احمد مسعود- 5  
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ية وتوزيعها على كل تم تكليف األستاذ توفيق المدني بتجهيز نشرة إخبارية يومية عن حوادث الثورة التحرير 

  .األنباءالجرائد والصحف ووكاالت 

" عبد الخالق حسونة"العام  أمينهاولعبت دورا رياديا على مستوى جامعة الدول العربية في التنسيق مع 

  .1وكذلك مساعده عبد المنعم مصطفى من اجل دعم القضية الجزائرية

لعبت مصر في المجال السياسي والدبلوماسي دورا هاما في تدعيم مشاركة الجزائر وتمثيلها في مؤتمر 

 نشأتهامنذ  أسيوية ا في منظمة تضامن الشعوب االفرووفي تمكين الجزائريين من لعب دورا مؤثر . باندونغ

  .1957بالقاهرة 

المؤتمر بتقديم  أعضاء أكداندتها معنويا بل يميز مؤتمر باندونغ هو ليس تدويل القضية الجزائرية ومس ما

شرعية مطالب الشعب الجزائري وشرعية الوسائل  وتأكيدالمساعدة المادية لحرب التحرير الجزائرية 

  .المستعملة من اجل االستقالل والحرية

وحتى التنسيق ، فرصة واسعة لطرح القضية الجزائرية على المستوى الدولي أولشكل هذا المؤتمر 

 أهدافالعام العالمي لمناصرة  الرأيالمصري كان مكثفا ومتكامال في تعامله دوليا لتعبئة -الجزائري

ديسمبر (في تدخله " محمود فوزي"المتحدة  األممذلك ممثل مصر لدى  وأكد. التحرر الوطني في الجزائر

  ...".يعيش في ظل الكرامة والحرية أنالشعب الجزائري قد صمم العزم على  إن: "...)1957

، 1961- 1958من ) الجمهورية العربية المتحدة( بعد الوحدة المصرية السورية  أكثروسيتضاعف العمل 

  .2وذلك عن طريق العمل والنشاط المشترك الموحد داخل وخارج الوطن العربي

مما سهل على الجزائريين تمتين عالقاتهم مع المنظمات  قدمت الحكومة المصرية كثير من الدعم إذا

بفضل مصر بالقول إنها " محمد يزيد"وقد اعترف الدبلوماسي الجزائري ، والهيات الدولية الموجودة بمصر

  .3مكنت الوفد الخارجي للجبهة من الدخول بقوة إلى الساحة الدولية

  

                                                           

.وما يليها 125. ص، السابق المرجع ،مريم صغير- 1  

.75-71. ص، المرجع السابق، اسماعيل دبش- 2  

.481. ص، المرجع السابق، الغالي غربي- 3  
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ونشر ، لناصر الرئيس المصري على ضرورة تكثيف الجهود وخاصة في الميدان الدبلوماسيعبد ا أكدكما 

يين في الحرية الجزائر في الخارج للتعريف بالقضية الجزائرية والدعوة لحلها حسب رغبة الجزائر  أخبار

  . 1اليوم مركز القضايا المغربية والعربية أصبحتالقضية الجزائرية  أن واعتبر. واالستقالل

 5(فبعد شهرين من بداية الثورة . سباقة في العمل على تدويل القضية الجزائرية السعوديةكانت        

الهيئة الدولية انتهت  أنغير  جزائرية في منظمة األمم المتحدةطالبت بإدراج القضية ال) 1955جانفي 

  .2ائرالوضعية الجديدة التي تعيشها الجز  إلىتلتفت  أندورتها في ذلك العام دون 

وعملت السعودية منذ بداية حرب التحرير الجزائرية على استغالل فرص نشاطها الدبلوماسي وعالقاتها 

باإلضافة إلى ذلك التنسيق بين الحكومتين الجزائرية والسعودية كان ، الثنائية لتدعيم القضية الجزائرية

      .3العربيمستمرا داخل وخارج المملكة وخاصة مع سفراء المملكة في الوطن 

فكانت السعودية بدا من الملك عبد العزيز مرورا بالملك سعود وانتهاء بالملك فيصل رجال أصحاب مبادئ 

 إلى واألنصارفحول الملك فيصل بعد جمع القوى . للقضية الجزائرية إلى أن أصبحت قضية عالمية

ذلك احمد طالب  وأكد. المتحدة لألممالجمعية العامة  إلىثم انتقل بها ، األمنقضية من قضايا مجلس 

من طالب بتسجيل القضية  أولفيصل بن عبد العزيز  األمير أنفي الجزائر ال ننسى : "اإلبراهيمي

 إالكما قام الملك سعود بقطع العالقات الدبلوماسية مع فرنسا ولن يعيدها ، ..."األمنالجزائرية في مجلس 

  .4بعد استقالل الجزائر

إن ، اثر اجتماع اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية، وزير خارجية العراق، "موسى شهبندر"وصرح 

  .5المملكة العربية السعودية تكلفت بعرض قضية الجزائر في هيئة األمم المتحدة

، دعم السعودية على الجانب الدبلوماسي فقط بل كان دعمها ماديا ومعنويا للقضية الجزائرية يقتصرلم 

في " احمد الشقيري"وماسي هو لفت انتباه هيئة األمم المتحدة بواسطة ممثلها وأول دعم سياسي دبل

 14حيث استطاعت إقناع ، وعملت كل ما بوسعها من اجل نصرة القضية الجزائرية، 1955نيويورك 

بطلب إدراج القضية الجزائرية على جدول  1955دولة افريقية وأسيوية مشاركة في دورة األمم المتحدة 
                                                           

.158.ص، 1984، القاهرة:دار المستقبل العربي، 1ط، عبد الناصر وثورة الجزائر، فتحي الديب- 1  

  2- المجاهد (جريدة)، ج1، ع10، ص. 9.

.79- 78. ص ص، المرجع السابق، اسماعيل دبش- 3  
سحب ، 2013منتديات روسيا اليوم  ،"المملكة العربية السعودية من قضية االحتالل الفرنسي للجزائر موقف"-4

    http://arabic.rt.com/forum/showthread.php/100260-: متاح على الموقع التالي ،24/02/2013
   .203.ص، 2007، الجزائر: دار األمة، ردود الفعل األولية داخال وخارجا على غرة نوفمبر، نايت بلقاسممولود قاسم -5
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حيث ساعدها الوضع الداخلي للجزائر و التنسيق مع الدول العربية ، أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة

لكن هذه المجهودات عارضتها الدول الغربية المعروفة بعدائها . كالعراق لكسب التأييد الدولي للقضية

جعل الجمعية العامة تنهي  ماوهذا ، و انجلترا األمريكيةفرنسا والواليات المتحدة  رأسهاللعرب وعلى 

وواجه موقف السعودية المدعم بالكتلة االفرو . الطلب الذي تقدمت به السعودية إلىتنظر  أندورتها دون 

المتحدة ردود فعل سريعة وعنيفة من طرف فرنسا وحلفائها الذين وقفوا  لألممفي الجمعية العامة  آسيوية

ض الجمعية العامة تدويل القضية كثفت البعثة الخارجية وعند رف، القضية الجزائرية إدراجضد فكرة 

الجزائرية جهودها مع الدول العربية وخاصة اتصاالتها مع المملكة السعودية نظرا للوزن العربي والدولي 

، وكانت هذه االتصاالت مهمة حيث داخليا رفعت من معنويات الشعب الجزائري. الذي كانت تحظى به

  .ودي للمجموعة االفرو آسيوية على ضرورة مناقشة القضية الجزائريةوخارجيا وجه الوفد السع

الجمعية العامة  أرغمللمجهود السعودي من اجل قضية الشعب الجزائري  آسيويةدعم الكتلة االفرو ومع   

ويعتبر هذا انتصارا حتى وان لم يتعدى الطرح ، القضية مبدئيا إدراجقة على فكرة المتحدة على المواف لألمم

  .فقط

 إلىفي الجمعية العامة كشف الوفد السعودي جرائم االستعمار الفرنسي فتم الوصول  1956وفي دورة 

  .المتحدة األمميتماشى وميثاق ) جزائرية-محادثات ثنائية فرنسية(حل توفيقي بين الطرفين 

للجمعية العامة بقرار يصرح بحق الشعب الجزائري في  1958وبدعم من السعودية انتهت دورة عام 

  .1االستقالل والحرية

البحث عن مصادر التموين والدعم  إطارفي  1957وتوالت الزيارات للوفد الجزائري الخارجي منذ 

ة من طرف الملك سعود بن عبد وفي كل المرات يحظى الوفد الجزائري باستقبال ذو حفاوة كبير ، المادي

من هنا قد كانت السعودية من الدول العربية التي لم تقطع دعمها المادي عن الثورة ومستحقات ، العزيز

  .2اتجاه القضية الجزائريةوأكد العاهل السعودي على تحمل مسؤولياته ، الشعب الجزائري

وبان ...مني أكثرلستم جزائريين  بأنكم: "عند زيارة الوفد الحكومي الجزائري 1959صرح الملك سعود  وقد

هي  إذاولذلك تعطل القوانين ، القضية الجزائرية هي قضية مقدسة وبذلك هي فوق القانون وتشريع الدولة

  .3."وقفت في وجه ما تتطلبه من الجهاد في الجزائر

                                                           

. وما يليها 138. ص، المرجع السابق، مريم صغير- 1  

.152-150. ص، نفسه المرجع - 2  

.77. ص، المرجع السابق، اسماعيل دبش- 3  
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عربي شجاع تجاه القضية الجزائرية والثورة وكانت من الدول الرائدة التي وقفت تميزت السعودية بموقف   

واستطاعت المملكة العربية السعودية أن تبرهن للجميع أن الشعب الجزائري هو عربي ، جانب الجزائر إلى

عزعة وز ، مسلم له األولوية في الدعم المادي الذي رأته عمال مقدسا البد من القيام به والمعنوي كذلك

، السياسة الفرنسية من العمق من خالل دفاعها المستميت في المحافل الدولية عن قضية الشعب الجزائري

تكون عضوا في الهيئة  أنوبعدها اعترفت باستقالل الجزائر ودعمت طلب الجزائر العربية المستقلة على 

  .1األممية

األولى خالل الحكم الملكي لها حيث ، مرحلتينمها للقضية الجزائرية كان على فدع العراق أما        

كانت ايجابية معنويا بسبب الضغط الجماهيري وماديا كذلك حيث خصصت الحكومة العراقية مبالغ مالية 

  .وجزء أخر يدفع للجامعة العربية لمساندة القضية الجزائرية، جزء يوجه لتدعيم الجزائر

رئيس "  عبد الكريم قاسم"لملكي و إقامة نظاما جمهوريا بقيادة تأتي المرحلة الثانية بعد اإلطاحة بالنظام ا

  .فعالية بجانب الثورة الجزائرية وأكثرأصبح الموقف العراقي حكومة وشعبا منسجما ، الوزراء

وفي مقدمة األقطار العربية سياسيا ، فكان العراق أول قطر عربي يعترف بالحكومة الجزائرية المؤقتة

الدبلوماسي بالعسكري  تأييدهاكما ربطت العراق ، على تدويل القضية الجزائريةودبلوماسيا في العمل 

كاختيار محتوم وضمانه النتصار حرب التحرير واستعماله وسيلة ضغط دبلوماسية  يتهالستمرار والدعوة 

وكان للنشاط الدبلوماسي العراقي على ، العام العالمي لصالح القضية الجزائرية الرأيمن اجل تعبئة 

  .2مستوى العالقات الثنائية دورا فعاال لمساندة القضية الجزائرية وقضايا التحرر في الوطن العربي

للقضية  الالمشروطفيه العراق دعمها  أكدت الذيمؤتمر باندونغ  إلىموقف العراق الدبلوماسي يعود 

  .الجزائرية

القضية  بإدراجالتي طالبت  الدولكانت من بين للجمعية العامة لألمم المتحدة وفي الدورة العاشرة 

  .إنسانيةقضية  أنها أساسالجمعية العامة على  أعمالالجزائرية في جدول 

قمع عسكرية واسعة النطاق في  بأعمالوفي الدورة الحادية عشر قدمت مذكرة تتهم فيها فرنسا بالقيام 

فاضل "كما طرحت العراق مع مبعوثها  .الجنس البشري إبادةتحرم الجزائر وانتهاك االتفاقية الدولية التي 
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كما ادعى وزير خارجية فرنسا السيد القضية الجزائرية ليست قضية داخلية تخص فرنسا  إن" الجمالي

  .1ولكن هي مسالة دولية" بينو"

كما طرح ممثل العراق في الجمعية العامة بان على هيئة األمم المتحدة أن تؤدي واجبا أخالقيا وقانونيا 

تجاه القضية الجزائرية وذلك بالضغط على الشعب الفرنسي وحكومته قصد معالجة هذه القضية بنفس 

  .الطريقة والروح التي عولجت بها قضيتا تونس ومراكش

للجمعية العامة طالبت العراق بحق الشعب الجزائري في تقرير  13ورة في الد 1959-1958وما بين 

البشير "بعد زيارة  . مصيره وهو ما يمكن اعتباره حقا حدثا بارزا على الساحة الدولية خالل هذه الفترة

المتحدة وحق الشعب  األممالعراق من اجل دعم العراق للقضية الجزائرية في هيئة  إلى 1956" اإلبراهيمي

استقطاب الشعب العراقي  إلىهذه الزيارات  أدتكما . جانب الدعم المادي إلىجزائري في تقرير مصيره ال

والضغط  للشعب الجزائري مؤكدين على ضرورة مقاطعة الحكومة الفرنسية سياسيا واقتصاديا وثقافيا وتأييده

  .2يئة األممعليها من اجل وقف أعمالها الوحشية في الجزائر وطرح القضية بكل قوة في ه

كما . الجماهير تقوم بمظاهرات واحتجاجات متكررة من اجل التعبئة المعنوية للشعب الجزائري فأصبحت

، تدريس القضية الجزائرية والتحسيس بها إلىفي المدارس  األولى دقائقخصصت الحكومة العراقية العشر 

ب العراقي والعربي عوتعبئة الش الثورة لمضاعفة تدعيمبغداد كانت تخص برنامجا يوميا حول  وٕاذاعة

  .3الجزائريين إخوانهمللوقوف بجانب 

ومقاطعة ، انسحابه من حلف بغداد أعلنحتى  1958" احمد مختار بابان"انتصرت حكومة  إنوما 

وقرر مجلس . الجزائرية القضيةالمعامالت االقتصادية مع فرنسا وهذا موقف مهم جدا من اجل نصرة 

  .4استقاللها إعالنسفارة للعراق بالجزائر فور  تأسيس 1962ان جو  27الوزراء العراقي 

التأييد العراقي للجزائر كان جديا ملتزما ونتائجه ملموسة ومؤثرة ايجابيا على مسار الثورة الجزائرية وهذا    

باعتراف القيادات الجزائرية التي عايشت المساعدات المادية والعسكرية والمواقف السياسية والدبلوماسية 
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تنا للعراق الشقيق تعتبر نصرا كبيرا زيار ": "فرحات عباس"داخل وخارج الوطن العربي وعبر عن ذلك 

  .1"وعلى الخصوص فيما كانت قد تعهدت به إلينا، حكومة العراق أدت واجبها كامال، للقضية الجزائرية

ليس ناتجا فقط عن عالقات وطيدة  بالجزائرمن الدول العربية الشقيقة التي تربطها  سورياتعتبر        

االنتماء و البعد القومي بل كذلك عن تواجد الجالية الجزائرية الموجودة في سوريا التي لعبت دورا بارزا و 

فكان لهذا ، لنصرة القضية الجزائرية من اجل التعبئة إعالمياسياسيا و ، السوريين إخوانهمفعاال بجانب 

  . 2ه بالنضال العربي و اإلسالميأثره االيجابي في إبراز النضال الجزائري وربط

وبهدف تدعيم الوجود السياسي الجزائري دوليا عملت سوريا على استغالل أي حدث وطني بسوريا له 

طابع دولي للتحسيس بالقضية الجزائرية وٕاشراك الجزائر مباشرة فيه مثلما حدث في معرض دمشق الدولي 

ثلو الجزائر هذه التظاهرة للتحسيس بقضيتهم واللقاء حيث شارك الجزائريين فيه دوريا ويستغل مم، ∗1957

، نفسه" شكري القوتلي"مع الوفود الرسمية بتشجيع وتنسيق قادة الحكومة السورية وعلى رأسهم الرئيس 

  .3وكان ينظر هذا األخير للقضية الجزائرية على أنها قضية سورية وصرح ذلك في كثير من المرات

القضية الجزائرية ضمن  إدراجفي  وأساسياالتي لعبت دورا بارزا  األخرىسوريا كانت كباقي الدول العربية 

 وٕافريقيا أسياهذه القضية وقعا عالميا حيث تضامنت معها شعوب  أعطىالمؤتمرات مما  أعمالجدول 

الذي حضره  1955ريل اف 18مؤتمر باندونغ الذي عقد في  إلىجهودها الدبلوماسية تعود  أما، وأوربا

المتحدة بشان مناقشة  األمم إلىالمغربية وطالبت الدول المشتركة بان تقدم طلبا  األحزابممثلون عن 

وكان هذا المؤتمر . المتحدة األمملحق تقرير المصير الذي تدعوا له  أهمية وٕاعطاءالقضية الجزائرية 

 األسيويةالدول  تأييدي وان تحصل على فرصة من اجل تمثيل القضية الجزائرية على الصعيد الدول

، 1956بيوغسالفيا ) بيروني(ونفس مساندة ودعم سوريا كان كذلك في مؤتمر  .األممفي هيئة  واإلفريقية

الذي ساهمت فيه الدول العربية ومنها سوريا  1957بالقاهرة  )التضامن االسيوي(وكذلك في مؤتمر 

في غانا  1958) أكرا(عدة الفعالة لالجئين الجزائريين ثم مؤتمر بتكوين لجنة لتحرير الجزائر وتقديم المسا

عزمه على  وأكدوزير الخارجية ينددون باستقالل الجزائر " محمود فوزي"وكان ممثل الجمهورية العربية 

 إخوانهمفي قتل  اإلفريقيينواستنكر المؤتمر استخدام الجنود ، مساعدة الشعب الجزائري في تحقيق استقالله
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لكن كانت قد اكتسبت القضية الجزائرية فيه مكسبا إفريقيا جديدا من خالل انضمام دول ، الجزائرفي 

حيث يتم مناقشة القضية ، اللقاءات والزيارات إلىوتجاوز الدعم السوري المؤتمرات . جديدة لدعم القضية

من اجل " شكري القوتلي"يس سوريا الذي تناقش مع الرئ إلى" نهرو"كزيارة . الجزائرية بين الرؤساء والملوك

  مناصرة القضية الجزائرية

 إلى أعطتوقد ، لوسائلوغيرها من المؤتمرات التي عقدت وساندت القضية الجزائرية بكل الطرق وا

وقد لعبت قراراتها دورا دبلوماسيا و ، والمساندة التأييدالعالمي وكسبت لها  ىمعنويا على مستو  القضية دفعا

  .1 إعالميا

ود لقضية عضو في جامعة الدول العربية من خاللها عبرت عن دعمها الالمحدوعندما كانت سوريا 

المتحدة تحت الضغط العربي والدولي على تسجيلها  لألممحمل بالجمعية العامة وهو ما . الشعب الجزائري

  .19552في دورة عام  أعمالهافي جدول 

اغتنمت الفرصة وطالبت بعرض ، 1956العربي بسوريا ولما انعقدت اللجنة السياسية لجامعة الدول 

  .والكف عن عدوانها في الجزائر األمنالقضية الجزائرية على مجلس 

كما كان لسوريا دور كبير أثناء انعقاد دورات الجمعية العامة لألمم المتحدة من اجل القضية الجزائرية 

  .3ي نيل الحرية واالستقاللوٕادراجها في مجلس األمن الذي يقرر الحل وهو حق الشعوب ف

أن تحرير شعوب : وقال فيه ريا ألقاه في هيئة األمم المتحدةوزير خارجية سو " خالد العظم"فكان خطاب 

وان سوريا تؤيد تأييدا كامال  األمميةشمال إفريقيا هو من األهداف التي تتمشى مع مبادئ ميثاق الهيئة 

  .4حركات االستقالل

ما سبق انه حتى الهيات السياسية والدينية واالتحادات التعليمية والقضائية والنسائية  إلى باإلضافة

والطالبية والنقابية وغيرها من التنظيمات السورية عبرت عن مساندة الثورة الجزائرية مدفوعة في ذلك 

 ها نشاطكما كانت الصحافة السورية ل، الوطن العربي إلىبانتماء كامل  وٕاحساسبشعور قومي واضح 

السعودية على  أقدمتحيث كانت الجرائد تتبع مراحل المذكرة التي  ،دبلوماسي مميز للثورة الجزائرية
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التي كانت  اإلسالميةوتابعت كل المؤتمرات العربية و ، لبحث القضية الجزائرية األمنمجلس  إلىتقديمها 

وتابعت كذلك تطور القضية . وماسيتطرح فيها القضية الجزائرية واعتبرت طرح هذه القضية انتصار دبل

  .1والمساندة لهذه الثورة التأييدالمتحدة من اجل كسب  األممالجزائرية في 

 إلىالجهود الرسمية السورية تجاه الثورة الجزائرية في الدعم المادي والعسكري يتطلب  أنومنه نستنتج     

  .2فعالةسوريا ذلك لذلك كانت مساندتها  وأدركت، مجموعة من الدعائم

حيث كانت المعاناة مشتركة لتعرض الشعبين الجزائري واللبناني لنفس االستعمار  لبنان فيما يخص      

المادية فان تضامن وتدعيم لبنان للقضية الجزائرية كان مكثفا ومستمرا من  اإلمكانياتورغم قلة . الفرنسي

كما ساند الشعب اللبناني الجزائري بكل الطرق المعبرة منادين ، بداية حتى نهاية حرب التحرير الجزائرية

  .بعروبة الجزائر واستقاللها

ثير فعال في تعبئة المواقف الدولية كما كان الموقف الرسمي اللبناني بجانب األقطار العربية األخرى تأ

للوقوف بجانب قضية الجزائر العادلة ومناقشة الموضوع بطريقة شرعية والعمل على إقناع الجميع 

  .3بضرورة إعطاء الشعب الجزائري الحرية المطلقة في تقرير مصيره

 أنومنذ . لعربيةمكتب جبهة التحرير الوطني في بيروت على غرار ما وقع في العواصم ا تأسيستم كما 

التي ، األممطرحت القضية الجزائرية كقضية عربية ودولية كانت لبنان من الدول العربية العضو في هيئة 

، 1956 أكتوبر 1بمذكرة لتسجيل القضية الجزائرية في  اآلسيويةتقدمت مع مجموعة من الدول العربية 

  ".هامر شولد" آنذاكالعام  ميناألالمتحدة وقد تسلمها  لألمم 11وهو تاريخ انعقاد الدورة 

حق تقرير المصير والمكانة التي  بأهمية األممهيئة  أعضاءكما كانت لبنان من الدول العربية التي ذكرت 

الخاص بحق الشعوب في تقرير مصيرها  637وذلك من خالل القرار رقم ، المتحدة األمميحتلها في كيان 

وأكدت لبنان مساندتها  جزائر جراء السياسة االستعمارية الفرنسيةمركزين على الحالة السيئة التي تعيشها ال

قضية الشعب تدعم للقضية الجزائرية والسماح بعقد مؤتمرات الدولية والقارية العربية التي من شانها أن 

  .4الجزائري
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 .مشرفا منذ طرح القضية الجزائرية على الساحة الدولية وقفت موقفا الهاشمية األردنيةالمملكة         

  .1االقتصادية إمكانياتهارغم قلة 

هذه القضية  إدراجكما كان لألردن دور فعال في مساندة القضية الجزائرية على الصعيد الدولي وخاصة 

حل سلمي عادل يقوم على منح  إلىالمنظمة الدولية ومناقشتها وتقديم الحلول للوصول  أعمالفي جدول 

حتى انضمت  1955المتحدة  األممعضو في  األردن أصبحت إنوما . الشعب الجزائري حريته واستقالله

أبلغت الحكومة  1956وفي . إلى كتلة دول أسيا التي لعبت دور فعال في مساندة القضية الجزائرية

  .ن ضرورة مناصرة القضية الجزائريةم "عبد المنعم الرفاعي"األردنية ممثلها في األمم المتحدة 

التي نجحت فيها الكتلة االفرو آسيوية في إدراج القضية الجزائرية على جدول  12وما إن انعقدت الدورة 

السفير األردني في واشنطن كلمة هاجم فيها " يوسف هيكل"أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة ألقى 

وشدد بضرورة اعتراف فرنسا واألمم المتحدة بحق الشعب ، ائرالسياسة الفرنسية اإلجرامية في الجز 

  .2الجزائري في االستقالل

حتى الملك حسين في األمم المتحدة القي خطابا مطوال حول القضية الجزائرية ومجمل القضايا  وكان

. ولنتقد موقف األمم المتحدة من هذه القضية التي تعتبر أعظم أهمية من غيرها من القضايا، العربية

  .ا الثورة الفرنسيةوناشد فرنسا التمسك بما أهملته من تقاليد الحرية و العدالة والمساواة التي نادت به

رسالة شكر للحكومة " عبد الرحمن العقون"وعلى ما قامت به األردن قدمت الحكومة الجزائرية ممثلها 

  .3األردنية على الجهود التي بذلها الوفد األردني في األمم المتحدة

 إيقاظوا في تضامن الفلسطينيون الالجئون باألردن مع الثورة التحريرية وساهم 1960كما نذكر انه عام 

  .4الجماهير العربية
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وعلى مراحل الحرب التحريرية الجزائرية كان لألردن مواقف غير مترددة في مناصرة كل مطالب الجزائر 

وذلك ما أكدته الحكومة األردنية في بداية ، الستقالل تام ال يخضع لشروط ويضمن الوحدة الترابية للجزائر

  .1مفاوضات ايفيان

لدعمها للقضية الجزائرية في شكل صحف يومية تنشر  األردنوفي مجال الصحافة تجلى موقف    

التي طالبت في صفحتها " فلسطين"االستعمار فكانت صحيفة  وطأةدول الوطن العربي التي تحت  أوضاع

ؤتمر على اثر عقب مؤتمر باندونغ حول االستعمار وخاصة القضية الجزائرية واصفة هذا الم االفتتاحية

وشجعت هذه الصحيفة المظاهرات التي يقوم بها ، الطريق لتخليص الشعوب من ويالت االستعمار بأنه

فرنسا خالفت المواثيق الدولية  أنمع سخطها على خطف الزعماء الخمسة مؤكدة على ، األردنيالشعب 

هذا  أنهذه الصحيفة  وبتشكيل الحكومة المؤقتة اعتبرت. ودعت سائر الهيات الدولية للتدخل واإلنسانية

في تثمين  أيضاوكان لها دور . الشعب الجزائري وصموده على طريق الحرية واالستقالل لإلرادةمظهر 

في هذه المساندة كسب  ورأت األمملجزائرية في هيئة دور الكتلة االفرو اسيوية في مساندة القضية ا

 إلبرازالمتحدة للقضية الجزائرية مجاال  األممفي مناقشة  رأتكما ، سياسي ودبلوماسي لهذه القضية

  .2تنص على حرية الجزائر مساومة ال أيورفض ، تصميم العرب في تحرير القطر الجزائري

شعبا  أنوهي صحيفة سياسية صرحت بتشجيع ومساندة الشعب الجزائري وذكرت " الدفاع"صحيفة  أما

وعبرت عن ، انها الحياة مهما كانت قوتهاالظلم لن يكتب سلط أعمالهاوان دولة ، جميلة لن يغلب أنجب

  .3اإلنسانوحقوق  والديمقراطيةاستغرابها لقيام فرنسا بجرائم كهذه في عصر الحضارة 

، طول مدة االستعمار الفرنسي أرهقتهجانب قضية شعب  إلىوغيرها من الصحف التي ساندت ووقفت 

كما كانت ". الحوادث"، "اإلسالميالكفاح " ،"المنار"، "الجهاد"ومنها صحيفة . ولكن رغم ذلك بقي صامدا

  .4..."الرابطة الفكرية"، "المجلة العسكرية"، "اإلسالمهدى "مجلة : تصدر مجالت منها
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كذلك في اجتماعات الجامعة العربية لتدارس القضية الجزائرية من اجل الدعم وزيادة  األردنوقد شاركت 

تهاني  األردنيةوقدمت الحكومة ، المتحدة تحصلت الجزائر على االستقالل لألمم 17وفي الدورة . المعونة

  .1شعبا وحكومة بالنصر

دعمه المعنوي  إعالنالمزرية التي كان يعاني منها لم تمنع هذا البلد من  األوضاعرغم  السودان       

المتحدة  األممفكانت مواقف السودان في هيئة ، المطلق للقضية الجزائرية العادلة وكفاح الشعب الجزائري

التي وقعت على الرسالة  األولىكانت من الدول  1958جويلية  16في ، مؤيدة لقضية الشعب الجزائري

 .المتحدة لألممللجمعية العامة  13ة الدور  أعمالالتي تضمنت طلب تسجيل القضية الجزائرية في جدول 

  .وأكدت على دعمها المعنوي المستمر لقضية الشعب الجزائري

كما كان لها قرار شجاع تمثل في سحب سفيرها من باريس جراء السياسة الفرنسية القمعية المطبقة على 

راء السوداني رئيس الوز من جبهة التحرير رسالة شكر إلى " محمد األمين دباغين"فقدم ، الشعب الجزائري

  .2دعمهم للقضية الجزائرية رغم تدهور أوضاعهم ىعل" عبد اهللا خليل"

جانب  إلىالمجاورة للوقوف  اإلفريقيةتحريض الدول ، الفعالالسوداني الدور الدبلوماسي  إلىيضاف كذلك 

التخاذ موقف ايجابي تجاه القضية  أثيوبياعلى  تأثيرهامن ذلك ، القضية الجزائرية ومطالب التحرر

 األممممثل السودان في ، "احمد الصياد"وكان قد صرح . المتحدة األممالجزائرية خاصة في منظمة 

وتسلك ، الحكومة الجزائرية تتصف بالنضج السياسي. "خاطب الجمعية العامة قائال 1960عام المتحدة 

  .3"ء استفتاء تنظمه وتراقبه األمم المتحدةإن حكومتي تساند طلب الحكومة بإجرا. سياسة سليمة

على الرغم من أنها كانت تحت وصاية أو حماية بريطانية إال أن هذا لم يمنعها من تقديم  قطر       

  .4الدعم حكومة وشعبا للقضية الجزائرية

  .القضيةوكرست األسرة الحاكمة جهودها لهذه ، نذ البداية حول القضية الجزائريةالتف شعبها محيث 

عندما سلم ، 1961قام بها أمير دولة قطر عام  واهم حدث ميز الموقف القطري هو المبادرة القوية التي

حيث كانت تجري مفاوضات مع الحكومة ، للوفد الحكومة المؤقتة الجزائرية) بايفيان(قصره في سويسرا 

كامل الحرية المطلقة في تحديد  وهدف أمير قطر هو توفير للوفد الجزائري، الفرنسية حول تقرير المصير
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وقد رفع العلم الجزائري على مدخل ، قراراته حول مستقبل الجزائر دون أي ضغط من جهة غربية أخرى

  .1القصر

عن مدى  "عبد القادر قارة"بقطر للسفير الجزائري " الثاني ألالشيخ محمد بن خليفة "دولة قطر  أميروعبر 

من ثورة الجزائر تعلمنا الصبر والكفاح ومن ثورة الجزائر تعلمنا االعتماد على : "تقديره الخاص للثورة قائال

  .2"النفس وأتمنى لكل ثورة عربية ضد االحتالل أن تتعلم من ثورة شعبكم

ت إلى جانب وقفوبحكم العروبة ، فكان الدعم المعنوي بسيطا، رغم الهيمنة االنجليزية اليمن       

، القضية الجزائرية لذلك انحصر دعمها في هيئة األمم المتحدة حيث ناصرتها إلى جانب أشقائها العرب

 1كما كانت من يبن الدول التي دعمت تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال الجمعية العامة في 

كما ، ضية الجزائرية العادلةكما دعمت اليمن الموقف العربي الموحد من اجل نصرة الق. 1955أكتوبر 

الخمسة والثالثون التي صوتت على  آسيوية مجموعة الدول االفرو إلى 1958ضمت صوتها كذلك عام 

وقد طالبت هذه الدول بما فيها اليمن بضرورة ، الخاصة بالقضية الجزائرية السياسيةالئحة اللجنة 

  .االعتراف الفوري بحق الشعب الجزائري في االستقالل

، وتوجيه رسائل إلى الكتابة العامة لألمم المتحدة، واستمر دعم اليمن للقضية الجزائرية في الهيات الدولية

  .3الهدف من محتواها هو التعجيل بتسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمالها

لذلك كان من الصعب في ظل هذه . االنجليزية الهيمنة وطأةالتي كانت تحت  الكويتدولة        

  .4نتيجة تصب لصالح القضية الجزائرية إلىالوضعية التوصل 

وكان قد تمثل دعم الكويت كتنظيم أسابيع جزائرية سنويا لجمع التبرعات المالية بواسطة لجنة كويتية 

الذي " صوت الجزائر" لوتخصيص ثالث ساعات في األسبوع ، خاصة لمناصرة حرب التحرير الجزائرية

بحيث ساهم في مضاعفة المساعدة والتبرعات المالية للثورة ، في اتجاه منطقة الخليج العربييذاع بالكويت 

  .الجزائرية

كما ، أمير الكويت نفسه كان مهتما مباشرة وباستمرار الثورة الجزائرية والتأكيد على تدعيمها إعالميا وماديا

كنا : "برئاسة فرحات عباس 1959عن ذلك لوفد جزائري " عبد اهللا سالم الصباح"كان قد صرح األمير 
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انة الجزائر ال نتقيد بميزانية وال نحدد ثم صرنا معكم قلبا وماال ومهما اتسعت أموالنا زدنا في إع، معكم قلبا

  ".المدد بعدد

إن زيارتي الحالية للكويت هي : "1962وما يلخص دعم الكويت رسالة محمد خيضر في زيارته للكويت 

ولهذا أتيت إلى ، زيارة شكر للمساعدات التي قدمها لنا إخواننا العرب خالل السنوات السبع من النضال

  .1"الكويت

   اإلسالميةدعم الدول : يالمبحث الثان

الذي انعقد مؤتمر باندونغ  األولىالتي كانت نواتها  أسيويةكتلة الدول االفرو زعيمة هي  اندونيسيا       

وهذا ما سمح ببروز الدبلوماسية الجزائرية على مسرح األحداث  ،1955عاصمة اندونيسيا  جاكرتافي 

االندونيسي واضحا تمثل في المذكرة التي قدمت للدورة العاشرة  التأييدفكان  . الدولية بداية من باندونغ

  .هذه الدورة أعمالللجمعية العامة المتعلقة بتسجيل القضية الجزائرية في جدول 

في المحافل الدولية على ضرورة  التأكيد إلى االندونيسيةدفع الحكومة ، الجزائريين أوضاعوبزيادة سوء 

  . قضية الجزائريةحلول جذرية لل إليجاد اإلسراع

شهدت تغيب انجلترا مما سمح لمندوب اندونيسيا  1957 /15/02في الدورة الثانية عشر للجمعية العامة

كانت   1958، التوجه بطلب مناقشة القضية الجزائرية وليس تسجيلها فقط مثلما كان يحدث في السابق

الجمعية  أعمالضمن الدول التي وجهت طلبا رسميا لتسجيل القضية الجزائرية في جدول  اندونيسيا

  .العامة

اندونيسيا في نظر جبهة التحرير الوطني قوة سياسية دولية من الضروري كسب تأييدها لصالح  كما كانت

ل مكتب سياسي كما عملت الطبقة المثقفة لتدعم الموقف الحكومي من اجل تأسيس أو ، القضية الجزائرية

  .2لجبهة التحرير الوطني بعد مؤتمر باندونغ الدولي في جاكارتا 
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، إنها تنصر الثورة منذ انبثاق فجرها، ويصرح توفيق المدني على لسان سوكارنو إن اندونيسيا معنا سياسيا

  .1لكننا لسنا محايدين بالنسبة لالستعمار، إننا محايدون حقا، وستوالي نصرها بكل الوسائل

لكن ، وتعرضهم للتجربة االستعمارية، والجزائري االندونيسيالمشترك للشعبين  اإلسالميكان الدين إذا 

الرئيس االندونيسي الممثلين الجزائريين " احمد سوكارنو"ن دعمها فعال في مؤتمر باندونغ حيث اعتبر اك

عملت اندونيسيا ة على ذلك زياد، في هذا المؤتمر قادة لقضية عادلة من اجل تحرير الشعوب المستعمرة

في المحافل والنشاطات الدواية والدبلوماسية لها من اجل استقالل الشعب الجزائري وبقية الشعوب 

مؤكدة رسميا مطالبة فرنسا بفتح مفاوضات سريعة مع الحكومة المؤقتة من اجل حل عادل ، المستعمرة

العام العالمي شعوبا وحكومات من اجل تدويل  الرأيكما كان لسوكارنو دور في تعبئة . للقضية الجزائرية

  .2القضية الجزائرية وحتمية استرجاع الجزائر لسيادتها

المنعقد  اآلسيوي-اإلفريقيمؤتمر التضامن ، عند ذكر المؤتمرات التي دعمت فيهم القضية الجزائرية نجد

وفي ، التي تم مناقشتها األساسيةفكانت قضية الشعب الجزائري من القضايا ، 1957/1958بالقاهرة من 

المشاركين بتقديم  بإقناع اندونيسياالثاني المنعقد ببومباي الهندية حيث تمكنت  اآلسيويالمؤتمر االشتراكي 

وصرح سوكارنو في المؤتمر ، اإلجراميةلسياسة بالده  وتأييدهالحزب االشتراكي الفرنسي  إلىعريضة لوم 

المؤتمر أن ينادي بوقف الحروب االستعمارية التي تدور  إن على 1961الدولي ببلغراد في يوغسالفيا 

مع نجاح الحكومة المؤقتة ، وبتوسع الكفاح الجزائري ونجاحه داخليا وخارجيا .رحاها في الجزائر

بالغ  رااصد إلىبالحكومة االندونيسية  األمرهذا  أدى، للجمهورية الجزائرية في فضح السياسة الفرنسية

، حكومة باريس المسؤولية الكاملة في استمرار الحرب ضد الشعب الجزائريحمل ، مشترك مع العراق

ثورات الشعوب التي تبحث عن  إلجهاضحيث احتجت اندونيسيا بشدة على القوة العسكرية االستعمارية 

فرنسا  إسراععلى  وأكدت، التي توصي بالتفاوضوصرحت على تجاهل فرنسا للقرارات الدولية ، الحرية

  .الشعب الجزائري في االستقالل والحريةالعتراف بحق 

من : "المتحدة بقوله األممحيث صرح في هيئة ، تجاوزات أيوكان سوكارنو موقفه المؤيد مطلق بدون 

، المتحدة األمميجب تنظيم استفتاء بالجزائر تحت رقابة  إذن...الشعب الجزائري يريد االستقالل أنالواضح 
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الجزائر  أنومن المؤكد ، االستقالل فهذه القضية قد سويت بالدماءيكون موضوع االستفتاء هو  أنويجب 

  .1 ."المستقلة ستتحقق

، كانت ضمن الدول االفرو آسيوية التي تطالب بحق الشعوب في تقرير مصيرها ∗أفغانستانأما       

هذا الموقف انطبق على القضية الجزائرية بحيث طالبت دون تحفظ بتسجيل القضية الجزائرية في جدول 

  .ألول مرة 26/07/1956أعمال الدورة الحادية عشر للجمعية العامة لألمم المتحدة المنعقدة 

  . ن قوة سياسية ودبلوماسية دعمت جبهة التحرير في نضالها ضد فرنسافكانت عبارة ع

تناولت أفغانستان القضية الجزائرية في كل المحافل الدولية التي شاركت فيها بما في ذلك المنظمات 

الدولية  الهيئةالبد من معالجتها بالضغط على التي يعانيها الشعب الجزائري  المأساة أن رأتكما ، الدولية

وتمت الموافقة على الئحة لصالح ، الدولي لمعالجة الوضعية األحمرعن طريق الصليب  لإلسراع

بالعاصمة  األحمرمن طرف المؤتمر التاسع عشر الدولي لهيئة الصليب  1957الالجئين الجزائريين 

دور ايجابي  ضمن الوفود الدولية المشاركة في المؤتمر والتي كان لها أفغانستانوكانت ، الهندية نيودلهي

  .2للقضية الجزائرية

القضية الجزائرية وحث الطرف الفرنسي والجزائري على قبول الحل  تأييدشاركت كذلك في  الباكستان     

المتحدة التي تعتبر باكستان نفسها  األمملميثاق  األساسيةالسلمي والعادل والديمقراطي بناءا على المبادئ 

  .عضو كامل الحقوق فيها

وكانت ، القضية الجزائرية إلدراج وآسيويةطالبت خمسة وعشرون دولة افريقية  1960 جويلية 20

المتحدة الخاصة  لألممالكتابة العامة  إلىباكستان من بين الدول التي وقعت على الرسالة الموجهة 

، وعند مناقشة القضية الجزائرية من طرف اللجنة السياسية، 1960جويلية  20بتسجيل القضية المؤرخة 

 أربعةوكانت هناك ، التفاوض مبدأ الطرفين بقبول إقناععلى  إجماعرغم مقاطعة فرنسا لها كان هناك 

                                                           

.وما يليها 237. ص، المرجع السابق، مريم صغير- 1  
، برمانيا، بوليفية، األرجنتين، اغفانستان: وهي1955أكتوبر  1دولة وافقت على تسجيل القضية الجزائرية في  28-∗

، بولونيا، الفيليبين، الباكستان، لبنان، إيران، العراق، اندونيسيا، الهند، غواتيمالة، اليونان، مصر، تشيكوسلوفاكية، كوستاريكا

روسيا ، المكسيك‘ ليبيريا، يوغسالفية، اليمن، االوراقواي، روسيا، أوكرانيا، فيالندة، سوريا، المملكة العربية السعودية

  .)9.ص، 10ع، 1ج، )جريدة( المجاهد( .البيضاء

.وما يليها 247. ص، نفسه المرجع، مريم صغير- 2
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على االستفتاء داخل  اإلشرافيكون  أنقد تقدمت بمشروع قرار ينص على  أسيوية أفرووعشرون دولة 

  .المتحدة األممالجزائر تحت رعاية هيئة 

 أنهاالعديد من الشعوب والحكومات  إقناعلة متقدمة في دخلت القضية الجزائرية مرح 1961في عام 

والفضل في ذلك يعود . من مبادئ الهيئة الدولية أساسي كمبدأتصفية االستعمار  إلىقضية عادلة تهدف 

 أخرىمرة  1961 أكدتالدول المحبة للسالم والعدل والقضاء  على االستعمار ومنها الباكستان التي  إلى

وتجسيد ذلك من خالل ربط عالقات سياسية ، بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية على اعترافها الرسمي

  .1بين الطرفين ودبلوماسية

بجانب قضايا االستقالل والتحرر فان سلوكها السياسي  مواقف الباكستان تمن اعتبر انه مهما كان هوفي

بحكم تأثير الدول الغربية ، والدبلوماسي والعسكري كان دائما متأثرا بارتباطها الوطيد بالمعسكر الرأسمالي

  .2على النظام الباكستاني وخاصة الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا

على  أجبرتالمنضوية تحت حلف بغداد ومع ذلك  سالميةاإلالتي كانت ضمن الدول  تركيا أما       

 إسالميةدولة  انهالمتحدة على اعتبار  لألممدعم القضية الجزائرية معنويا في جلسات الجمعية العامة 

  .منها غربية أكثر

لكن عندما ، بقيت تركيا على نفس الموقف الرسمي الموالية سياسيا للغرب 1958- 1954خالل سنوات 

دورة  أعمالوالعشرون التي طالبت بتسجيل القضية الجزائرية في جدول  األربعةالدول  إلىانضمت 

 أماموكان هذا ، متأخراحيث اعتبر موقفها هذا ، 1958جويلية  16المتحدة في  لألممالجمعية العامة 

 إسالميةولة وجدت الحكومة التركية نفسها مجبرة كد، فات المتتالية بالقضية الجزائريةتسارع وتيرة االعترا

يكون  أنلى وافقت ع أنفكان لها ، تقرير مصيرهباالعتراف كذلك بقضية الشعب الجزائري وحقه في 

تركيا هي صديقة فرنسا منذ عهد  أنباعتبار  .السيد عمر اوعمران آنذاكللحكومة المؤقتة ممثال لها وكان 

  .3دبلوماسيةال سياسة والمهادنة في اإلرضاء أسلوبسليمان القانوني لذا اتبعت 

                                                           

.وما يليها 257.ص، السابق المرجع ،مريم صغير -    1  

.161.ص، المرجع السابق، اسماعيل دبش- 2  

.وما يليها 267.ص، نفسه المرجع، مريم صغير- 3  
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كما يجب التذكير بالموقف االيجابي للشعب التركي تجاه حرب التحرير الجزائرية بحكم انتمائه اإلسالمي 

ولعبت لجنة ، رغم الضغط الممارس من طرف الحكومة التركية ألية حركة شعبية تساند حركات التحرر

  .1الجزائر من اجل االستقاللالصداقة التركية بين الدول اإلسالمية دورا محسوسا بجانب كفاح 

ة على عرض القضي 1955جويلية  26وافقت ، لم تعرف استعمار مباشر أنهاحيث  إيران أما      

على مواصلة الدعم السياسي  اإليرانيةالحكومة  استمرت ،المتحدة الجزائرية في الجمعية العامة لألمم

من خالل فعاليات  .الجمعية العامة لألمم المتحدةية خاصة في دورات للشعب الجزائري في المحافل الدول

رأت من واجبها كدولة إسالمية للتضامن مع قضية الشعب الجزائري وتقديم  آسيوي المؤتمر االفرو

  .2المساعدات للجزائريين بأسرع وقت ممكن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.162. ص، المرجع السابق، اسماعيل دبش- 1  

.278-276. ص، السابق المرجع، مريم صغير- 2  
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  خرىأدول دعم   :المبحث الثالث

كتلتين كتلة شرقية بزعامة االتحاد  إلىالعالم كان خالل الثورة الجزائرية مقسم  أنعلى اعتبار        

  .في مواجهة حرب باردة مع بعضهم  األمريكيةالسوفياتي وكتلة غربية بزعامة الواليات المتحدة 

  الكتلة الشيوعية : أوال

تبقى  أن هي السوفيتيةرغبة الحكومة  أن"  مسؤول روسي" مولوتوف" صرحاالتحاد السوفياتي       

ولكن رغبة ، فيتنامحدث في  يتكرر في الجزائر ما أننود  ال إننا: "أخرىويذكر مرة  "فرنسا في الجزائر

تكون التسوية مرضية للشعب الجزائري  أنبشرط ، تبقى فرنسا في الجزائر أناالتحاد السوفياتي هي 

  . 1"والفرنسيين معا

يث ح، بدا السوفيات يهتمون بالقوى الثورية في العالم الثالث 1953لكن الفترة التي تلت وفاة ستالين 

االيجابية على اتجاه بعض دول العالم الثالث  نغ بعض المؤشراتالحظ خروتشوف خالل مؤتمر باندو 

ومن هنا بدا ، وهو ما اعتبره مؤشرا على اتجاه تلك الدول نحو الشيوعية، نحو االقتداء بالنموذج السوفياتي

       .2والعالم العربي األوسطنظرته وتحسين العالقة مع دول الشرق  في تغيير

كفاح الجزائريين مع  جانب إلىالوقوف  1956غاية  إلىكانت سياسته  االتحاد السوفياتيما يالحظ أن 

احد مبادئ المذهب الشيوعي مناهضة  أنبعد ذلك باعتبار . جانب الحكومة الفرنسية إلىالوقوف 

  .3االستعمار فتغير الوضع

من  هو دعمه لحركات التحرر الرأسماليالتي قام بها االتحاد السوفياتي ضد التوسع  اإلجراءاتمن بين 

المتحدة انه  األممفي هيئة  1957"خروتشوف"نجلى موقفه على لسان رئيسه  .ضمنها الشعب الجزائري

ومسالة دولية ، القلق أثارتالن هذه المسالة ، الجارية في الجزائر األوضاعلمناقشة  األوانحان  بأنهيشعر 

  .هامة وخطيرة

                                                           

.179. ص، المرجع السابق، مولود قاسم نايت بلقاسم- 1  
جامعة ، قسم التاريخ، مذكرة ماجستير، وقضايا التحرر القضية الجزائرية نموذجا آسيوية االفروالكتلة ، عيسى ليتيم-2

   .39-38.ص ص، 2006، باتنة، الحاج لخضر

.4.ص، 14ع، 1ج، )جريدة( المجاهد- 3  
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بان تدرج القضية الجزائرية  األمنطالب االتحاد السوفياتي في مجلس  األمموفي الدورة الثالثة عشر لهيئة 

  .وان تنظر في الحرب المدمرة في الجزائر أعمالهافي جدول 

وهو موقف رسمي علني ، االتحاد السوفياتي يناصر حال صحيحا للمسالة الجزائرية أن" خروتشوف"صرح 

  .من طرف دولة عظمة لها وزنها السياسي والعسكري

لكن تغير هذا  األمردعم تواجد فرنسا في الجزائر في بادئ  إلى توجد عوامل دفعت باالتحاد السوفياتي

  .1وأمريكاديدة للعالقات بين فرنسا الموقف بعد ظهور الظروف الدولية الج

هذا  1958مارس  30ففي ، زيادة الدعم السوفياتي للقضية الجزائرية إلىالظروف الدولية الجديدة  وأدت

حكومة االتحاد السوفياتي  وأبدت. اليوم التاريخي الذي كسبت فيه الجزائر قوة جديدة لتحقيق استقاللها

  .2يةللقضية الجزائر  تأييدهمشعبا وحكومة 

، حيث كان الصينيون مؤمنون بان عهد االستعمار قد انتهى وان الشعب الجزائري سينتصر الصين      

اعترافه بالقضية " شوان الي"الرئيس الحكومة الصينية  أعلنالقضية الجزائرية والعربية ككل حيث  وأيدوا

في اجتماع في بكين كلمة  ألقىباسم البعثة الجزائرية  ∗"أوصديقعمر "وكان . الجزائرية في مؤتمر باندونغ

عبد "جزائرية في الصين  دبلوماسية بعثة أولوكان رئيس . شكر لحسن استقبال الصين للبعثة الجزائرية

   .3"الرحمن كيوان

القائد " ماوتسي تونغ"دولة تعترف بالحكومة الجزائرية المؤقتة واعتبر  أولخارج الوطن العربي كانت 

واعتبر ، "االستعمارالشعب الجزائري غير المساومة مع  إرادةتعبيرا عن "الصيني بان تشكيل هذه كان 

واجهتا في كال الدولتين  أنكما . مليون صيني 600يعبر عن  ألنههذا تشجيع عظيم  أنفرحات عباس 

األمم المتحدة لالعتراف بهما هذه الفترة حصارا دبلوماسيا وبالتالي أصبحتا في معركة واحدة مع منظمة 

                                                           

.وما يليها 362. ص، المرجع السابق، مريم صغير- 1  

.367. ص، المرجع نفسه- 2  
لقد زرنا فرق : رئيس البعثة العسكرية إلى الصين الشعبية إلى رئاسة الحكومة الجزائرية البرقية التالية وجه عمر اوصديق-∗

وحضرنا مرتين اجتماعات ، كما زرنا المعاهد الثانوية والبلديات الشعبية، المصفحات والقوات الجوية والمعاهد العسكرية

ذهبنا استقبلنا الشعب الصيني والجيش الصيني والقادة الصينيون  وحيثما. شعبية كبرى نظمت لفائدة الجزائر ومساندتها

   ).2.ص، 17ع، 2ج، المجاهد.(إن ثورتنا تتمتع بسمعة عظيمة في الصين الشعبية، بحماس بالغ

.379، 376. ص، المرجع نفسه، صغير مريم- 3  
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بدال من االعتراف المزيف بالوصاية الفرنسية على الجزائر ورفض المعسكر الرأسمالي بقيادة الواليات 

  .المتحدة أي الحق الصيني باالعتراف بجمهورية الصين الشعبية بدال من تايوان

ر في المحافل الدولية والمجاالت كما كان التنسيق بين الجزائريين والصينيين على أعلى مستوى باستمرا

  .1الدبلوماسية

واالعتراف بالجميل بين  اإلعجابمشاعر  أعمقفموقفها العظيم الذي وقفته نحو الجزائر  يوغسالفيا 

التام ماديا ومعنويا لكفاح  تأييدهاجماهير شعبنا التي ترى كل يوم قوة جديدة تعلن في صراحة ووضوح 

نابع من مبادئ سياستها التي تناصر الحرية  وتأييدها، الشعب الجزائري في سبيل الحرية واالستقالل

الشعب الجزائري مثال حي للنضال من اجل  رأىوالعدالة في كل مكان والى احترام حقوق اإلنسان وفيها 

  .2الحرية

ولكن لم ، المتحدة األممالقضية الجزائرية تطرق منذ خمسة سنوات في  أنوذكر " تيتو"تدخل الرئيس  

 وان الشعب الجزائري يطالب بحقه الشرعي والطبيعي في تقرير المصير وهو يشجع، تقدم أييسجل فيها 

 فإنها وٕاال، الحرب فورا إنهاء إلىويدعوا ، المتحدة بعد فشل المفاوضات األممفكرة استفتاء تحت رقابة 

  .3الحرب بصفة عامة إباحة إلى إشارة

وقدم ، اعتبرت يوغسالفيا البلد الوحيد من عالم الشمال الذي وقف موقف متشدد من االستعمار الفرنسي

  .وعسكري للجزائر، مساندة سياسية ودبلوماسية للقضية الجزائري دوليا وتدعيم مادي

على الدول من اجل  للتأثيرسياسيا ودبلوماسيا فقد استعملت يوغسالفيا حتى نشاطها وعالقاتها الثنائية  أما

  4ودعت فرنسا ذاتها لالنسحاب واالعتراف بحقيقة حرية واستقالل الجزائر، مساندة القضية الجزائرية

بان أكد شعبها انه مؤمن و  .الرسمي عن مساندة الجزائر اإلعالنتمثل دعمها في  تشيكوسلوفاكيا      

                .سيكون حليف قضية الشعب الجزائري العادلة نتصاراال

                                                           

  .وما يليها 146. ص، المرجع السابق، إسماعيل دبش-1

.5.ص، 18ع، 2ج، )جريدة( المجاهد- 2  

.385. ص، السابق المرجع، صغير مريم- 3  

.وما يليها 183.ص، نفسه المرجع، اسماعيل دبش- 4  
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فيه عن تضامنهم مع  أعربوافي فرسوفيا ببولندا نظم الطلبة اجتماع  1961نوفمبر  17 بولونيا      

يستنكرون فيها االستعمار وأعماله ضد  ،المتحدة األممالئحة لهيئة  إثرهاورفعوا على ، المعتقلين الجزائريين

  .الوطنيين الجزائريين

جبهة التحرير الوطني في مؤتمر القاهرة تؤكد هذه الرسالة تأييد وتضامن  إلىبعثت برسالة  الفيتنام      

  .1الشعب الفيتنامي مع الشعب الجزائري

  الرأسماليةالكتلة : ثانيا

بالضغط  ، كان تأييدها الدبلوماسي لفرنسا واضح في هيئة األمم المتحدة الواليات المتحدة األمريكية       

ونقد سياسة فرنسا في الجزائر كون أن ، عليها لتؤيد فرنسا ولتكف حتى عن مناصرة وجهة النظر الجزائرية

ووقفت معارضة تسجيل ، المسؤولون الفرنسيون من منديس فرانس إلى ديغول يرددون أن المشكل داخلي

  .2المتحدة حسب رغبة فرنسا األمملجزائر في هيئة قضية ا

الخاصة بمصالحهم االقتصادية لذا كانوا ينظرون  األمريكيينباشتداد الحرب الباردة توسعت اهتمامات  

متحفظة  1957غاية  إلىكما كانت تصريحاتها  .عربي الغني بالبترولالجزائر كجزء من العالم ال إلى

  .3النزاع أطرافطرف من  أيتثير حفيظة  حتى ال، حول القضية الجزائرية

  .العام والى فرنسا الرأي إلىفرنسا كان ينظر  إلى األمريكيةدعم الواليات المتحدة 

أصبح من غير الممكن للدول انه : "األمريكيةاكبر الصحف " نيويورك تايمس"ونشر في مقال في مجلة 

تجد  أنوان فرنسا في الجزائر وفي المغرب يجب  ،واإلرهابتحكم مستعمراتها بواسطة الرعب  أن يةاألجنب

قد قررت السير في هذا  أنهايظهر الحكومة  أنشجع يومما . اإلسالميةحال ترضي به مطالب الشعوب 

  ."الطريق

  .4ويجب انسجام المصالح مع الضمير العالمي

                                                           

.392- 391. ص ص، المرجع السابق، صغير مريم- 1  

.177، 174. ص ص، المرجع السابق، مولود قاسم نايت بلقاسم- 2  

.396.ص ،نفسه المرجع ،صغير مريم - 3  

.255-254.ص ص، المرجع السابق، 1955الجزائرية في الصحافة الدولية الثورة  ،عبد اهللا شريط - 4  
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، أوالموقفها السياسي يتطلب منها الحنكة والمراوغة في تعاملها مع فرنسا خوفا على مصالحها االقتصادية 

من انتصارات سياسية على حساب االتحاد  اإلفريقيحققته في منطقة الشمال  وكذلك في الحفاظ على ما

وخاصة في منابر  األمريكيةلذا كانت الدبلوماسية  .الباردة بين الكتلتينالحرب  إطارالسوفياتي في 

رغم اعترافها بالقضية . بحليفتها فرنسا أبداالمتحدة هي اتخاذ قرارات ال تضر  لألممالجمعية العامة 

وهذا ، األمريكيةلكن هدفها هو ربط مصير الجزائر بمصير الكتلة الغربية بزعامة الواليات ، الجزائرية

و دعمها المتواصل الذي كانت تقدمه الواليات المتحدة ما يعاب عليها وعانت منه الثورة هيجبرها وهو 

  .19581إلى غاية  1955من عام  ابتداءاألمريكية لفرنسا 

". 1957لوال إعانة الحلف األطلسي لفرنسا النتهت حرب الجزائر منذ  : "حتى أن فرحات عباس صرح

، من اجل تدعيم المنظور الفرنسي روالتأثيالدور القيادي في التعبئة  األمريكيةكما كان للواليات المتحدة 

  .2المتحدة األممبما فيها الحملة لوقف طرح القضية الجزائرية في منظمة 

بعد أن بدأت قيمة مصداقيتها في االنخفاض في قضية السلم  ∗أكد موقف الواليات المتحدة األمريكية

مادامت المسالة مسالة ، وصرحت انه حان وقت فرنسا لوضع الجزائر ما بعد االستعمار، واألمن الدوليين

أن تتصرف فرنسا على الشكل الذي ، فمن مصلحة الغرب والواليات المتحدة األمريكية، تصفية  استعمار

في غرب األقصى في العمل على إرساء نظام يخدم مصلحة الرأسمالية بالدرجة األولى فعلته في تونس والم

، "كابوت لودج"وهذا الموقف عبر عنه آنذاك رئيس الدبلوماسية األمريكية ، جزائر ما بعد مرحلة االستعمار

علقة داخل األمم المتحدة المت آسيوية بعدم التصويت ضد قرارات الكتلة االفرو 1959حيث صرح عام 

  . 3بالقضية الجزائرية

                                                           

.وما يليها 396-.ص، المرجع السابق، صغير مريم - 1  

.195، 189. ص ص، المرجع السابق، دبش اسماعيل- 2  
ألنها فقدت ثقة الشعوب المضطهدة عندما خضعت أمام العدوان االستعماري  1937عصبة األمم قد انهارت في عام  إن-∗

، 1ج، لمجاهدا.(فهل تعرف هيئة األمم المتحدة نفس المصير بسبب التعنت االستعماري الفرنسي بالجزائر. في الحبشة

   ).8.ص، 13ع

.وما يليها 409. ص، نفسهالمرجع ، صغير مريم- 3  
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حكومة لندن عن دعمها الدبلوماسي للسياسة الفرنسية في الجزائر على غرار دول  أعلنت نجليزاال        

هيمنة حزب  إلىويعود ذلك  ، وهو ما سمح لفرنسا من االستفادة من هذا الدعم دوليا، الغربية العشرةأوربا 

  .لخدمة فرنسا أبواقا اإلعالمية أجهزتهيجعل من  أنالمحافظين على سدة الحكم الذي استطاع 

التي جاءت فيها بان  األطلسيمن ميثاق الحلف  04التزمت الحكومة االنجليزية بما نصت عليه المادة 

كان  أي .مهدد في استقالله السياسي وسالمة ترابه الوطني أعضائهواحدا من  أنالحلف يجتمع كلما يرى 

  .األمريكيةذي تعاملت به الواليات المتحدة ال األسلوبلحكومة لندن نفس 

معارضة  وأحزاب إنسانيةفكانت هناك منظمات ، الموقف غير الرسمي مغاير للموقف الرسمي أما

حيث كانت حكومة لندن عبارة  .ومة بالدهم الرسميةوشخصيات يسارية تبنت مواقف معارضة لسياسة حك

لكن الخوف ، اتسمت في البداية بالدعم المطلق لفرنسا مما جعل مواقفهم متطابقة والتي، ألمريكاعن ظل 

عليهما في نهاية المطاف ضرورة التغيير بالتخلي عن الدعم المطلق  أملت - الحكومتين–على مصالحهم 

على ديغول  أملتالتي  األمورمن  األخيرةوقد تكون هذه المواقف ، الذي استفادت منه حكومة باريس

  .1حل سلمي للقضية الجزائرية عن طريق المفاوضات إيجادضرورة 

الغربية برئاسة  ألمانياالغرب في  أنشاهالنظام الذي  إلىالموقف الرسمي يعود  الغربية ألمانيا      

حيث كانت ملزمة على تطبيق أوامر الواليات ، أطلسياالذي كان مسيرا  األمريكيةالواليات المتحدة 

  .الدبلوماسية الفرنسية على نظام الحكم في ألمانيا الغربيةمع تأثير ، األمريكية

وخاضت حملة صحفية ، المعارضة لسياسة بالدها األلمانيةالموقف غير الرسمي الذي لعبته الصحف  أما

وتكونت كذلك العديد من اللجان المساندة . ضد الجنود األلمان المشاركين في صفوف الجيش الفرنسي

، كولونيا، أصحابها شخصيات محبة للسالم  في العديد من المدن مثل بون للقضية الجزائرية التي

الءات الفرنسيين اموحتى الطبقة الطالبية التي دعمت القضية الجزائرية من خالل معارضة . فرانكفورت

  . 2ألمانياوتقديم يد العون للطلبة الجزائريين المقيمين في ، على حكومتهم

لكونها كانت خاضعة ، الموقف الرسمي كان يصب في نفس اتجاه الحكومات الغربية ايطاليا       

، األطلسيالحلف  لصالح فرنسا بحكم عضويتها في منظمةفموقفها كان  األمريكيةالواليات المتحدة  ألوامر

                                                           

.وما يليها 426. ص،  السابق المرجع، صغير مريم- 1  

.وما يليها 434. ص، نفسه المرجع- 2  
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ي ف يرأسهالجبهة التحرير الوطني  إعالميعلى فتح مكتب  1957الحكومة االيطالية عام رغم ذلك وافقت 

  ".الطيب بلحروف"خلفه بعد " صالح المحبوبي"روما 

جانب منظمات غير  إلى آنذاكمعارضة للنظام الحاكم  أحزابالموقف غير الرسمي تبنته عدة  أما

لجنة دائمة لمكافحة االستعمار في  إنشاءتم  1956وعام ، حكومية وشخصيات سياسية وصحافيين

ضد " لوزاتو"وهي فكرة تبناها االشتراكي االيطالي  اأثينوكان مقرها في  األوسطالمتوسط والشرق 

لجنة الصداقة والمساعدة مع الشعب  إلىتحول اسمها  1957االستعمار االيطالي ومع بداية نوفمبر 

  .1الجزائري

، واإلقليميبسبب االرتباط التاريخي ، الموقف الرسمي كان منذ اندالع الثورة معاديا لها اسبانيا        

تجاه القضية الجزائرية عام  األمريكيةوبتغير الدبلوماسية  .بين الحكومتين الفرنسية واالسبانية وحتى الدين

هو الذي دفع بحكومة مدريد السماح للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بفتح مكتب ، ايجابيا 1959

  "بوقادوم"يترأسه  تمثيل لها في العاصمة مدريد

معارضة  المعارضة والمنظمات والشخصيات والصحافيين األحزابي الموقف غير الرسمي تمثل ف أما 

ورافضين عالقة بالدهم مع فرنسا وطرحوا إن هذه العالقة هي التي أدت إلى ، لموقف الحكومة الرسمية 

  la main rouge  منظمة اليد الحمراء، تأسيس المنظمات اإلرهابية داخل التراب االسباني منها 

  .2ومنظمة الجيش السري

بالرغم من أنها كانت دولة حيادية حيث بادر  ،ك الموقف غير الرسمي عكس الرسميكذل سويسرا        

تحت ضغط  1959النظام الحاكم في سويسرا إلى إصدار قرار يقضي بغلق مكتب جبهة التحرير عام 

  .الدبلوماسية الفرنسية

مكتب جبهة التحرير  ألعضاءكان الطلبة والطبقة العمالية قاموا بتهيئة الظروف الرسمي غير أما الموقف 

، الوطني ولبعث نشاطهم في التعريف بالقضية الجزائرية في تحد معلن لحكومة بالدهم التي تدعي الحياد

                                                           

.وما يليها 439. ص، السابق المرجع ،صغير مريم - 1  

.وما يليها 445. ص،نفسهالمرجع - 2  
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وعلى وجه الخصوص لجنة تصفية  المتحدة  األمم وهي تساند نظاما استعماريا يعارض مواثيق هيئة

  .1)المتحدة األمملجان منظمة  إحدى(تعمار االس

لسلسلة دموية حقا في شمال  أنها: "اإلنسانيةكما عبرت الصحافة السويسرية عن قضية الشعب الجزائري 

الفكرة الوطنية الجزائرية تغذيها  إن..." "بنفسها في الجزائر قاءباإل إلىفرنسا  تضطر الأونتمنى  إفريقيا

  .2"االجتماعي الصارخ واإلجحافحالة البؤس 

ما يالحظ على الكتلة الرأسمالية أن كل حلفاء فرنسا يتبعون سياسة المناصرة والتأييد لتعزيز السياسة 

ولم يتخلى الحلفاء يوما عن هذه المناصرة وتاريخ هيئة األمم المتحدة على ، الفرنسية في شمال إفريقيا

  .3تصبح هيئة الحلفاء ال هيئة األممقصر عمره مشحون كله بهذه المناصرة حتى كادت أن 

بعدما أدركت أهمية القضية الجزائرية  "تتخلى عن فرنسا تتمة األوربيةالدول "المجاهد  جريدة وكتب في

وبالتالي هذا يفسر توجيه جديد للبالد األوربية الغربية . والدور الذي تلعبه في سياسة البالد اإلفريقية

  .4التخاذها موقف التحفظ واالنتقاد من الحكومة الفرنسية

  . 5كان موقفهم متطورا بالمقارنة مع دول أوربا الغربية :السكندنافيةالدول موقف  أما

تطابق الموقف الرسمي مع غير الرسمي بسبب طبيعة النظام الحاكم وكان دعم السويد  السويد       

كما ، "ساحليشريف "برئاسة  1957لجبهة التحرير في وتم فتح مكتب تمثيلي ، متزايد للقضية الجزائرية

للجمعية  14دي موقف حكومته في تصويتها لصالح القضية الجزائرية في الدورة العام السوي الرأيساند 

وهو الموقف الذي اعتبر ضربة موجعة للسياسة الخارجية للحكومة ، 1959المتحدة  لألممالعامة 

  .6الفرنسية

                                                           

.451-449. ص، السابقالمرجع ، صغير مريم- 1  

.183-182.ص ص، المرجع السابق، مولود قاسم نايت بلقاسم- 2  

.163.ص،  المرجع السابق، 1955الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية ، عبد اهللا شريط- 3  

.6. ص، 10ع، 1ج، المجاهد- 4  

.164. ص، المرجع السابق، علي احمد مسعود- 5  

.453- 452. ص ص،  نفسه المرجع ،صغير مريم- 6  
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 أليمعارض  العام الرأيالنابع من  موقفها .من القضية الجزائرية السويدي الموقف مثل النرويج      

وبهذا تكون وجهت ، وبالتالي نظرتها للقضية الجزائرية هي قضية تصفية استعمار .استعمار في العالم

  .1صفعة قوية للحكومة الفرنسية التي فشلت دبلوماسيتها في تغليط الرأي العام النرويجي

كانت تدرك الدنمارك  أن إال، القضية الجزائرية شان داخلي إنرغم ظهور الدعاية الفرنسية  الدنمارك     

جبهة التحرير الوطني بزيارة تهدف  لألعضاءسمحت ودوليا حتى  إقليميامدى حساسية القضية الجزائرية 

 أخرىمع القضية الجزائرية فكانت صفعة  دانمركيةلجنة تضامن  وتأسيس، التعريف بالقضية الجزائرية إلى

  .لحكومة االستعمار الفرنسي

لكي تحافظ  أوربيةدولة  أيةفهي تؤكد على ضرورة دعم  األخرى السكندنافيةكانت عكس الدول  فلندا     

ومكانة فلندا الجيوسياسية لم يؤثر سلبا . األوربيةعلى مصالحها وامتيازاتها خارج القارة  األوربيةالشعوب 

     .2ئرية المستقلةومع بداية الستينات اعترفت بالدولة الجزا 20على القضية الجزائرية في القرن 

 الرأي أن نجد، إلى جنوب استراليا أمريكامن ، الصحافة العالمية إلىنظرنا  إذايذكر توفيق المدني انه 

، مجاهديها أعماليدرس قضيتها ويسجل ، مركزا حول ارض الجزائر المجاهدة أصبحالعام العالمي قد 

 األمةهذه  إنصافوينادي بوجوب ، ويحمل في الغالب على االستعمار الفرنسي حمالت واسعة عريضة

  .3موت الكرامة أوالتي تريد حياة الحرية 

  

  

  

  

  

                                                           

.455- 454. ص ص، السابقالمرجع ، صغير مريم- 1  

.457- 455. ص، نفسه المرجع- 2  

.238.ص، المرجع السابق، هذه هي الجزائر، احمد توفيق المدني- 3  
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  :ستنتاجا

 الشعب الجزائري سبق نستنتج أن القضية الجزائرية تطورت تدريجيا حيث لم يعد خالل ما نم       

وهناك باندونغ وهناك التأثيرات الدبلوماسية التي تقوم بها الدول . وحده في الميدان فهناك مؤتمر الشعوب

وهناك هيئة األمم والرأي العام العالمي . لتصفية حساب االستعمار في البلدان المحرومة من حكمها الذاتي

وما كان ": الجزائر قبل كل شئ"جريدة في " عمار وزقان"عبر عنه  وهذا ما، وصحافته وٕاذاعاته ومؤتمراته

عمل الثوار إال أنهم يريدوا أن يعرفوا العالم الخارجي والرأي العام الفرنسي في فرنسا والجزائر خاصة 

  .باألسباب الحقيقية التي يجهلونها عن كفاحنا

رية بكونها والخطأ األكبر الذي يقع فيه اغلب الرجال السياسيين هو في كونهم يفسرون المأساة الجزائ

  .1في حين أن جذورها تعود إلى كونها مسالة شرف وعدالة وحرية. مأساة جوع وبؤس وفقدان مدارس

تدويل القضية الجزائرية ليس باألمر الهين بل يتطلب  أن أن القادة الجزائريون أدركواوبعد ذلك نجد       

قوة فاعلة تقف ورائها  يجادإوبالتالي البد من ، مجهودات كبيرة من العمل الدبلوماسي على الساحة الدولية

بحكم الروابط التاريخية المشتركة بينهما في النضال من  آسيوية وبهذا وجدت ضالتها في الدول االفرو

  .الستعماراجل التحرر من ا

، عملت بكل ثقلها لطرح القضية الجزائرية 1957بالقاهرة  ∗آسيوية وفي مؤتمر تضامن الشعوب االفرو 

انعقد  1958حيث ، ومن هذه اللقاءات والمؤتمرات التمهيدية عرفت هذه القضية تطورا ونجاحا دبلوماسيا

مؤتمر منروفيا الذي توج باتخاذ موقف مشترك لصالح القضية الجزائرية قبل  1959وفي ، مؤتمر أكرا

من إقناع  آسيوية لكن استطاعت الوفود االفرو، 1959مم المتحدة في دورة بحثها من طرف هيئة األ

العديد من المشاركين بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره على اعتبار انه احد األسس الهامة التي 

  .2تقوم عليها هيئة األمم المتحدة

                                                           

.وما يليها 422. ص ص، المرجع السابق، الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية، عبد اهللا شريط- 1  
مؤتمر ، مؤتمر أكرا األول والثاني، مؤتمر التضامن اإلفريقي األسيوي في القاهرة: إلى كونا كرى من باندونغ"المؤتمرات -∗

   ).8.ص، 78ع، 3ج ،المجاهد(انظر ، "منروفيا

.10.ص، 82ع، 4ج، دالمجاه- 2  
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. 1954نوفمبر  1من اندالع ثورة  أشهرحيث كان بعد بضعة ، 1955طرحت مع مؤتمر باندونغ 

، حضور جزائري في الميدان الدولي أولوكان هذا ، وشاركت الجزائر في المؤتمر الدولي بوفد مالحظ

  .مهدت بامتداد تدويل القضية على المستوى الخارجي األرضيةفهذه 

التسجيل  1955 توبرأك 1ويتم في ، المتحدة األممالقضية الجزائرية في منابر هيئة  إدراج يأتي أن إلى

القضية الجزائرية في مقدمة القضايا الدولية التي طرحتها الجمعية  أصبحت 1957وفي عام . الرسمي لها

  .العامة

وتجتمع فيه الدول غير الذي شاركت فيه الوفود العربية ، 1961في مؤتمر عدم االنحياز ببلغراد  أما

  .1الحرية والعدالة أساسمي على منحازة وتعبر عن رغبة كل الشعوب في التعايش السل

ما أن اقتحمت القضية الجزائرية أروقة األمم المتحدة حتى شعرت فرنسا بمرارة الخيبة و باتت تتوقع أن 

تتعرض لمزيد من الفضائح المتعلقة بمزاعمها عن فرنسة الجزائر و اعتبر المراقبون أن نجاح القضية 

و كان   " فرنسا الكبرى"ر ما يطلق عليه اسم المتحدة هو بداية انهيائة األمم الجزائرية في اقتحام أروقة هي

و تطلع  انتصارا سياسيا للوطنيين الجزائريين المدعمين بانتصارات مستمرة في مجال العمل العسكري 

آخرون أنه من هنا بدأ الصراع السياسي المرير بين االستعمار من جهة و بين الشعوب التواقة إلى 

ة أخرى، و كان تسجيل القضية الجزائرية في جدول أعمال هيئة األمم المتحدة نقطة التحرر من جه

  .2الجزائرية وبدأت معركة سياسية عنيفة بين العرب و أعدائهم على المستوى الدولي انطالق للقضية 

                                                           

.349، 295، 284. ص ص ص، المرجع السابق، مريم صغير- 1  
   .3-2.ص ص، تلمسان، قسم التاريخ، مجلة الفسطاط التاريخية، "نجاح تحدي و...الثورة الجزائرية"، عبدلي لخضر-2



  

  

  

  انيالفصل الث

  

  

 

  

  : تمهيد

  مؤتمر باندونغ، ئة األمم المتحدةالتعريف بهي               

  :المبحث األول

  .أزمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية ونتائجها               

  :المبحث الثاني

  األمم  اجل إدراج القضية الجزائرية في  نشاط جبهة التحرير الوطني من               

  .المتحدة               

  : المبحث الثالث

  اجل إدراج القضية الجزائرية من  )MNA(نشاط الحركة الوطنية الجزائرية                

  .القضية الجزائرية في األمم المتحدة               
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  :تمهيد

من الصعب على كل دولة  أصبحبعد أن ، نشأت الحاجة للمنظمات الدولية مع بداية القرن العشرين      

ضرورة وجود  إلىالحاجة  فنشأت. األخرىتمارس نشاطاتها الدولية بمعزل عن الدولة  أوأن تعيش منعزلة 

هذه  وٕادارةيابة عنها بتوجيه بحيث تقوم ن، انطالقا منها أكثرجانب الدول تكون  إلى، وحدات قانونية جديدة

  .ي المنظمات الدوليةوكانت هذه الكيانات الجديدة ه، لصالح شعوبها األنشطة

مستوى العالمي كمنظمة سواء على ، من المنظمات الدوليةحيث يزخر المجتمع الدولي المعاصر بالعديد 

وجامعة ، اإلفريقي، األوربيكاالتحاد ، مستوى اإلقليميعلى  أو، األمم المتحدة و المنظمات المتخصصة

فال توجد قارة من القارات ، الدول العربية ومنظمة المؤتمر اإلسالمي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية

كما ال يوجد شان من الشؤون اإلنسانية يفلت من . ∗أو منطقة من العالم تخلو من منظمة دولية أو أكثر

ي تختص بتنظيم شؤون المجتمع الدولي في كافة مجاالته دائرة اختصاص المنظمات الدولية ومنها الت

  .السياسية والعسكرية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية

  ORGANISATION UNITED NATION :تعريف هيئة األمم المتحدة -

السياسي العام بحيث  تعتبر هيئة األمم المنظمة الدولية الوحيدة ذات التوجه العالمي واالختصاص      

ولكنها في الوقت نفسه ، تبدو كمؤسسة قائمة بذاتها. ترتكز المنظمات الدولية المتخصصة كلها حولها

 يكمركز اللتقاء مجموعة اكبر من المؤسسات واألجهزة الدولية المختلفة التي تسعى إلى وضع تنظيم هيكل

  .1دولي في كل مجاالت العالقات الدولية

بحيث عندما يباشر مجلس األمن ( هو الجمعية العامة ومجلس األمن ، لألمم المتحدة الجهاز األساسي

إال إذا ، بصدد نزاع أو موقف ما فليس للجمعية العامة أن تقدم أية توصية في شان هذا النزاع أو الموقف

، ر سنوياوتعقد الجمعية العامة دورتها العادية مرة واحدة في شهر سبتمب. )طلب منها ذلك مجلس األمن

  .2ولكن تستطيع عقد دورات استثنائية للضرورة بدعوة من مجلس األمن أو الدول األعضاء في الهيئة

                                                           

أالف  3أما المنظمات الدولية غير الحكومية فقد تجاوز عددها منظمة  300المنظمات الدولية الحكومية بلغت حوالي -∗

أما الثانية فقد تنشا بين أشخاص ، والفرق بينهما هو إن األولى تنشا نتيجة االتفاق بين حكومات الدول األعضاء، منظمة

   .وهيأت خاصة

.79.ص، 2010، جامعة حلب: كلية الحقوق، الوجيز في المنظمات الدولية، محمود مرشحة- 1  

.92- 91. ص ص، نفسهالمرجع - 2  
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واختصاصاتها ومبادئ  أهدافهاالذي يحدد ، ميثاقها هو المعاهدة الدولية المنشئة لهذه المنظمة أما      

يضع من ، المتحدة دستورا للمجتمع الدولي األممعالوة على ذلك يعد ميثاق منظمة ، عملها وأسلوب

 أفرادوالتعاون بين ، الجماعي األمنالمبادئ ويقيم من المؤسسات ما يكفل المحافظة على السلم وتحقيق 

  .المجتمع في جميع المجاالت

  ، تنمية العالقات الودية بين الدول-، الدوليين واألمنحفظ السلم -:تهدف هذه المنظمة إلى

وبموجب ميثاق األمم المتحدة ، تحقيق المقاصد الرئيسية للمنظمة ساسأوهو ، ر المصيرمبدأ حق تقري- 

  .1يعتبر هذا المبدأ قاعدة دولية يتعين على الدول االلتزام بها

فقد أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة ، فقط ولم يتوقف نشاط األمم المتحدة لمكافحة االستعمار      

والذي أعلنت فيه رسميا  1960ديسمبر  14في  1514االستعمار بالقرار رقم اإلعالن الخاص بتصفية 

وان لجميع ، ضرورة وضع حد سريع وبدون قيد أو شرط لالستعمار بجميع صوره وأشكاله ومظاهره

  .2الشعوب الحق في تقرير مصيرها

كل حماس عبارات التحرر إذا تمثل األمم المتحدة باعتبار ثقلها الدولي أول واهم منبر ترددت فوقه ب      

ومن اجل قضية . من االستعمار والمناداة بحق الشعوب في الحرية وبالكيفيات التي تراها مناسبة لذلك

اتخذت القرارات بشكل جماعي ومن ذلك القرار السابق ، إنهاء الوجود االستعماري من الخريطة الدولية

ر المستقلة في اقرب اآلجال إلى شعوب هذه البد من تحويل السلطة في البلدان غي: الذكر وجاء فيه

وكل الدول عليها احترام وتطبيق ميثاق ، البلدان دون شرط تقييد إرادتهم في التعبير بكل حرية الجنس

  .3ويتجنب الدول التدخل في شؤون غيرها الداخلية واحترام السيادة الترابية لكل الشعوب، األمم المتحدة

و منابر األمم المتحدة نظرا لما أثبته مجلس األمن على قدرته على التدخل تم توجه القادة الجزائريين نح

أما فيما يخص . 1949لتسوية القضايا المعقدة عندما وضع حدا لالحتالل الهولندي في اندونيسيا 

                                                           

دار ، 2ج، )منظمة األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة( قانون المنظمات الدولية ، محمد عبد الرحمن الدسوقي-1

   .وما يليها 13. ص، 2006، القاهرة: النهضة العربية
   .55. ص، 2010، األردن: مكتبة الجامعة، 1ط، المنظمات الدولية ،العطا أبورياض صالح -2
3
، 15ع ،المنظمة الوطنية للمجاهدين ،مجلة أول نوفمبر، " الغربية في المحافل الدولية الصحراء "، محمد الطاهر-

   .22.ص، 1976
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، وعليه فان الجزائريين مضطرين للتركيز على الجمعية العامة، فان فرنسا تملك حق الفيتو، الجزائر

 .1بعدالة القضية الجزائريةوٕاقناعها 

 LA Conference De Bandoung: تعريف مؤتمر باندونغ- 

وذلك لبحث ، 1955افريل 24 - 18مؤتمر تاريخي عقد في مدينة  باندونغ االندونيسية مابين     

الدول الغربية   أما، وأسيويةدولة افريقية  29المشتركة بين الدول التي حضرته والتي بلغ عددها  األهداف

  .فقد استبعدت منه كليا وان كانت قد مثلت بمندوبين غير رسميين

عن تعزيز نضال شعوب العالم  األعضاءالتضامن والتعاون بين الدول  إلى باإلضافةالمؤتمر  أسفر

- محادثات صينية اوبروز الصين كقوة دولية تحررية وبدالثالث من اجل االستقالل وتصفية االستعمار 

من نصف  أكثرالمتحدة وهي كتلة تمثل  األممفي  آسيوية- في جنيف وظهور المجموعة االفرو كيةأمري

الذي غير من طبيعة العالقات الدولية  األمر، ظفرت باستقاللها حديثا أقطارسكان العالم ومؤلفة من 

 .2المعاصرة

من رؤساء حكومات دول  وقد جاء هذا المؤتمر بمبادرة، هكما جاء لتجسيد سياسة الحياد االيجابي في

باإلضافة إلى ، دولة 29وضم المؤتمر ) سيرالنكا(سيالن ، بورما، الهند، باكستان(مشروع كولومبو 

  .3قبرص، المغرب، تونس، الجزائر: حضور وفود أربعة دول كأعضاء مراقبين

رصة لدول وقد كان ف. المتحدة األممصرح هذا المؤتمر انه يرفض وضد االستعمار واعتبر مثل منظمة 

  .ندونغ وزن في تاريخ االستعماراوكان لب، بحيث توافق مشاكلهم العنصرية واالستعمارية، واسيا إفريقيا

، سوكارنو تضامنه مع باندونغ منذ البداية وأعلن، انت قد طرحت في مؤتمر بروكسلالفكرة األولى له ك

  .أرادت النهوض ورفض هذا االستعمار، كانت كل الدول التي تعاني االستعمار 2ع  وبعد الح

  

                                                           

.116.ص، 1999، دمشق: اتحاد الكتاب العرب، 2ج، تاريخ الجزائر المعاصر، محمد العربي الزبيري- 1  

.490.ص، دس، بيروت: دار الهدى، 1ج، موسوعة السياسة، عبد الوهاب الكياللي -2  
جامعة ، قسم التاريخ، مذكرة الماجستير، الكتلة االفرو آسيوية وقضايا التحرر القضية الجزائرية نموذجا، عيسى ليتيم-3

   .44.ص، 2006، باتنة



في المحافل  MNAنشاط جبھة التحرير الوطني والحركة الوطنية الجزائرية : نيالفصل الثا
 .الدولية

  

62 

 

ولكن تم استثناء ، يتم حضور إال الدول المستقلةانه وطرح ، مؤتمر باندونغ يتكون من دول إفريقيا واسيا

  . 1انه يتم حضور الدول غير مستقلة لكي يصبح المؤتمر له أكثر عدد من الدول

  :مر باندونغالفائدة من مؤت

  .يقظة تاريخية ألسيا وٕافريقيا ∗يعتبر باندونغ - 

ولكنها تمثل تنوعا أيضا ، تمثل وحدة فقط  يقدم إلى العالم اإلفريقي اآلسيوي صورة بارزة المعالم ال- 

سكان إفريقيا  والوحدة التي تجمع بين أجزاء هذا العالم هي وجود االستعمار الغربي الذي عاناه، واختالفا

إننا نريد قبل كل شيء أن نمد : "وقد ذكر ممثلون عن الوفدين االندونيسي والمصري، واسيا منذ قرون

  ".شعوب شمال إفريقيا بمساعدة معنوية بمناسبة هذا المؤتمر

أهمية المؤتمر التاريخية هي في كون قادة آسيا وٕافريقيا وهم رجال يفهمون شعوبهم ويستطيعون أن - 

وخاصة في . أمكنهم من أن يجتمعوا بحرية ويتباحثوا في القضايا التي تهمهم جميعا، ا باسمهايتكلمو 

  .2مشكلة حقهم في التطور والرقي دون أي عرقلة في الميدان السياسي واالقتصادي

  

  

  

 

 

  

 

  

                                                           
1  -Odette Guitard,  Bandoung et le réveil des peuples colonisés, P.U F, Paris, 1969, p.6-27. 

إال نيوزيلندا التي رفضت لخوفها على ، دولة كانت ضد االستعمار 24حيث ، دولة 25الدول التي حضرت المؤتمر ∗-

       .Odette Guitard, ibid, P.27انظر. شعوبها التي كانت مزيج من القوميات

.وما يليها 168 .ص، المرجع السابق ،1955الثورة الجزائرية في الصحافة الدولية ، عبد اهللا شريط- 2  
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   نتائجهاتصار الحريات الديمقراطية و حركة ان أزمة :األول ثحبملا

   حركة انتصار الحريات الديمقراطية نشأة : أوال 

التنظيمي والهيكل الرسمي  اإلطارالسياسية في الجزائر  األحزابمنذ مطلع القرن العشرين شكلت      

 األولىبعد الحرب العالمية  .وير نشاطها وتجديد برامجهافقد حاولت دائما من اجل تط، للحركة الوطنية

كان منعطفا حاسما وخطير في تاريخ الحركة الوطنية عموما وحزب الشعب  1945 ماي 8ومجازر 

تجد طريقة جديدة  أنفكان على قيادته ، الشعب الجزائري أوساطما يمثله في  إلىخصوصا بالنظر 

  .1خاصة بعد إطالق سراح مصالي الحاج، لمواصلة النشاط

حينما  1946مارس  9ميالد حركة انتصار الحريات الديمقراطية كان بعد قرار العفو الشامل في  إذا

ومنهم مصالي الحاج  األحزاب الجزائريةسراح المساجين السياسيين والمعتقلين من مناضلين ورؤساء  أطلق

 .2الذي كان تحت اإلقامة الجبرية في فرنسا

عن المشاركة في  ∗دافع مصالي الحاج واألحول حسين 1946وكان في المؤتمر المنعقد في أكتوبر 

أما خصومهم عمر اوصديق و الطيب بلحروف فدعوا إلى السرية الكاملة واإلعداد الفوري ، االنتخابات

وكان مصالي الحاج قد ألح على ضرورة الجمع بين النضال الشرعي وغير الشرعي وهو . للكفاح المسلح

األمين العام للجامعة " (عزام باشا"معارضيه وأشار إلى نصيحة  مهتم من اجل الحصول على تأييد

عرفوا بها إذا أردتم أن تخرجوا من الحوار الثنائي مع فرنسا وتدويلها ، إن مشكلتكم غير معروفة): "العربية

  .3."دعوا الرأي العام العالمي يقف إلى جانبكم

                                                           

.70.ص، المرجع السابق، مومن العمري- 1  

.23. ص، المرجع السابق، عبد القادر جياللي بلوفة- 2  
عارض ، 1951وكان أمينا عاما لحركة انتصار الحريات الديمقراطية حتى سنة ، أصله من مدينة سكيكدة حسين لحول-∗

وضع نفسه تحت  1956بعد . حيث كان بالقاهرة، 1954نوفمبر  1فوجئ باندالع ثورة ، في كثير من المرات مصالي

ولم يظهر له أي ، اعتزل كل نشاط سياسي ورفض جميع المناصب التي اقترحت عليه. تصرف جبهة التحرير الوطني

وسف بن خدة والشيخ خير الدين سياسة عندما انتقد في بيان مشهور رفقة فرحات عباس وبن ي 1976نشاط حتى مارس 

  ).42.ص، المرجع السابق، مومن العمري( .الرئيس بومدين

.42.ص، المرجع السابق، جبهة التحرير الوطني األسطورة والواقع، محمد حربي- 3  
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كانت انتخابات  1946في شهر نوفمبر "  :يذكر بن خدة بن يوسف حول مسالة المشاركة في االنتخابات

والغرض منها هو اتخاذ هذا ، قيادة حزب الشعب المشاركة فيها وأرادتمن اجل البرلمان الفرنسي بباريس 

العام في فرنسا وفي  الرأياالستقالل والتعريف بنشاطها لدى  إلىالبرلمان منبرا لتبليغ دعوة الحركة 

 فاضطرت، 1939كان منحال في  ألنه، الفرنسية رفضت مرشحي حزب الشعب اإلدارةلكن ...الجزائر

في " حركة انتصار الحريات الديمقراطية" التقدم لالنتخابات باسم جديد فاختارت عنوان  إلىقيادة الحزب 

  ".1946نوفمبر 

ج من قبل مصالي الحا 1946نوفمبر  2الرسمي عن ظهور حركة انتصار الحريات يوم  اإلعالنفكان 

عن تقديم مرشحين تحت اسم ح ا ح د التي ستحقق العديد من  أيضاجانب ذلك  إلى أعلنوالذي 

كما نجحت هذه الحركة في ترسيخ رغبة ، االستعمارية اإلدارةالنجاحات في االنتخابات رغم تزوير 

  .1االستقالل لدى معظم الطبقات الجزائرية

ممثل في حركة  )معلن عنه لدى اإلدارة الفرنسية(ي نعل، األول: لجديد طغى عليه خطينومنطلق الحزب ا

سري ممثل في حزب  والثاني، ويخول له حق الترشح لمختلف المجالس انتصار الحريات الديمقراطية

  .2الشعب الجزائري القديم

تحت تسمية جديدة مع ) حزب الشعب الجزائري - إفريقيانجم شمال ( هي استمرارية للحزبين السالفين  أي

ومع التحوالت التي رسمت ، العمل النضالي المتماشي مع تطور الصراع مع المستعمر آلياتتحديث 

وعالم ثالث تسعى حركاته ) غرب- شرق(الثنائية حركة التاريخ العالمي وامتداد الصراع بين القطبية 

  .3للتحرر

الذين امنوا بالوعود  أولئكعجل بتكوينها ، حركة انتصار الحريات الديمقراطية نشأة أنيرى الباحثين 

انتهت  إنوما ، في ساعة هزيمة الجيوش الفرنسية واألمريكيونالسخية التي كانت يقدمها الفرنسيون 

                                                           

.73-72. ص ص، المرجع السابق، مومن العمري- 1  
   .251.ص، 1999، الجزائر :وزارة المجاهدين، 3ط ،1954-1830مظاهر المقاومة الجزائرية ، محمد الطيب علوي-2
  ، 2009، الجزائر :غرناطة، مقاربة في دراسة الخلفية، الفكر السياسي لثورة التحرير الجزائرية، الصادق بخوش-3

    .46. ص
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 النشأةفلهذا كانت ، وحل القمع محل الوعود شيءتغير كل ، الحرب ووجدت فرنسا نفسها من المنتصرين

  .كيبة البشريةوالتطلعات وال من حيث التر  األهدافغير متجانسة ال من حيث 

خليط منهم من واكب المسيرة منذ  أي على مستوى القيادة فتكونت منذ البداية من جيلين مختلفين أما

الذي انخرط في الحركة  منتصف القرن العشرين حيث اغلبهم لم يكن يتمتع بنوع من التعليم ويختلف عن

ى مدرجات الجامعة واطلع على ووصل إل، بعد األربعينيات والذي فيه من األشخاص من دخل المدرسة

وهذا له تأثير في سير الحركة حيث كلما زاد عدد المثقفين في الحزب كان له تغييرا  .تاريخ الشعوب

  .1قد تكون له نتائجه على الحركة خاصة، نوعيا

زب من مناوشات إال انه في ما ميز حركة انتصار الحريات الديمقراطية رغم ما يصل إليه أعضاء الح 

يخافون من ضياع ما توصلوا إليه أي الكل يسعى إلى الحصول على قرارات تضمن دفع الحزب  األخير

كانت مسائل خطيرة تقابل  1947 الذي عقد إلى السير إلى األمام رغم العيوب والمشاكل لكن في مؤتمر

  .2المؤتمرين

. قادها تطور نحو ثورة تحريرية وطنية، السياسية والعقائدية الجزائريين أرضيةوكانت هذه الحركة هي 

  .جيال من المناضلين الذين تشبعوا باألفكار الثورية أكنافهاوترعرع في 

  :∗أما برنامجها ومطالبها-

على مستوى البرامج ، عبارة عن صورة متجددة لحزب الشعب ومرحلة أخرى من مراحل تطوره هي

  .والهياكل والتنظيمات وتلك حتمية تفرضها طبيعة التطور السياسي واالجتماعي والثقافي

 عقيدة وٕايديولوجية: "كما كانت تهيمن على الحركة فكرة االستقالل وهذا ما يؤكده احد المؤرخين الفرنسيين

كانت ترفض أي تعاون مع مشروع قانون للجزائر وٕانما تتمحور حول كلمة واحدة هي ، حركة االنتصار

  .3"..."االستقالل"

  :تقييم حركة انتصار الحريات الديمقراطية-

                                                           

  1-مصطفى هشماوي، "جذور نوفمبر 1954 في الجزائر"، مجلة أول نوفمبر، ع159، الجزائر، 1998، ص. 10.

.9.ص، نفسهالمرجع - 2  

.75-74. ص ص، المرجع السابق، مومن العمري، مطالب الحركة انظر- ∗  

.76- 74.ص، المرجع السابق، مومن العمري- 3  
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تحتل صدارة التمثيل السياسي الوطني سواء ، مبادئها األساسية جعلت منها حركة قومية طالئعية ثورية  

مصالي "كما كان رئيسها ، أورباوحتى بعض دول  واإلسالميفي العالم العربي  أو في منطقة المغرب

وكانت هي الحركة المعتمدة رسميا لدى هذه  .يحظى باحترام وتقدير كمناضل وطني حيثما حل" الحاج

الفكرية ومن حيث وحدة  وٕايديولوجيتهامبادئها فيما يتعلق بعقيدتها  أنالدول بشكل خاص باعتبار 

  .1المقومات والتاريخ والمصير المشترك لنضال العرب والمسلمين

حيث ، كما نجد أكثر ميزات هذا الحزب أصالته التي تفسر تغلغله الشعبي هي طابعه الديني األخالقي 

مثل تلك  كانت تعليماته وأوامره السياسية تقدم على أنها واجبات دينية ولم يحصل أي قائد جزائري على

  .2الحرارة الشعبية التي تحصل عليها مصالي الحاج

  :أزمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية: ثانيا

  :منها 1953أي قبل األزمة المعلنة في  1947يمكن أن نعود بجذور هذه األزمة إلى       

اختلف المؤرخون حول معطيات هذه ): 1949- 1947(أزمة الدكتور محمد األمين دباغين  �

األزمة لكن في مجمل القول أن الخالف يعود بين األمين دباغين ومصالي الحاج حول موعد 

. بحيث يرى دباغين انه حان الوقت لذلك ومصالي يرى أن هذا أسلوب دعائي فارغ، تفجير الثورة

وسيكون له  حركةكان هذا بداية الخالف داخل الدباغين من الحركة و  وفي األخير انسحب

  .3الحركةهذه انعكاسات خطيرة على مسار 

وكانت زعامتهما مرتكزة على ، كان هناك فئتان متخاصمتان داخل الحزب 1947أي منذ انعقاد مؤتمر 

  :1946-1943وقادتا الحزب معا من  العامل الشخصي أكثر مما هي على خط سياسي واضح

  .∗∗وتطالب بالمشاركة في االنتخابات. وأنصاره وهي مع مصالي ∗قائدها حسين عسلة: 1المجموعة- 

                                                           

.78. ص، المرجع السابق، مومن العمري- 1  

.961، 960.ص ص، 2008، الجزائر: دار األمة، 1ط، 2مج، تاريخ الجزائر المعاصرة، اجرونشارل روبير - 2  

.204-201.ص، نفسهالمرجع ، مومن العمري- 3  
تم دمجها في حزب الشعب ، 1939أسس بمبادرة منه منظمة قومية ، كاتب للعموم، 1917عسلة حسين ولد عام -∗

-1943(مظاهرة إلطالق سراح فرحات عباس عضو قيادة حزب الشعب الجزائري  1943نظم في سبتمبر ، الجزائري

   )108. ص، المرجع السابق، مومن العمري. (1948توفي في جانفي ، 1946نسا أعاد تنظيم فدرالية فر ، )1948

.310- 303.ص، 2011،الجزائر :دار هومة، محطات في تاريخ الجزائر، انظر عبد الحميد زوزواسلوب االنتخابات - ∗ ∗
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وتعتبر دور مصالي انتهى وعلى الجيل الجديد أن يأخذ ، وأنصاره ∗قائدها األمين دباغين: 2المجموعة- 

وبعد مناقشات . وترفض المشاركة في االنتخابات باعتبارها توافق السياسة االستعمارية ،حزبالبيده زمام 

البداية  لكن هي. شاركة في االنتخاباتصعبة انتصر اتجاه مصالي ووافق األغلبية على الدخول والم

  .1الحقيقية للصراع داخل أجهزة الحركة

  .ريات الديمقراطية الرسميةحركة انتصار الح-1:وبذلك أصبحت الحركة تشمل ثالث فئات

  .∗∗2المنظمة الخاصة المسلحة- 3 .حزب الشعب السري-2

وهذا . تتعلق بقضية جد حساسة وهي قضية الجهوية في حد ذاتها: 1949سنة  ∗∗∗البربرية األزمة �

وهي من . الحركة يؤثر سلبا على مستقبل المشروع الوطني الثوري واالستقاللي الذي تحمله

كما اختلفت حول أسبابها اآلراء واألساس هو معارضة ، "فرق تسد"سياسة فرنسا االستعمارية 

                                                           

ناضل ، من المسؤولين البارزين والثوريين المثقفين الذين لعبوا دورا هاما في تطور النضال الوطني محمد األمين دباغين- ∗

انسحب من الحركة وجمد ، في صفوف حزب الشعب ثم في صفوف حركة انتصار الحريات حيث أصبح أمينها العام

وعين وزير ، ت و ومثلها في القاهرةانضم مبكرا إلى ج . 1949نشاطاته بفعل الخالف الذي نشب بينه وبين مصالي في 

  .2003مارس مهنته الطب في العلمة وتوفي ، بالحكومة المؤقتة

.41.ص، المرجع السابق، األسطورة والواقع، جبهة التحرير الوطني، محمد حربي- 1 

.9.ص، المرجع السابق، 159ع، مجلة أول نوفمبر، مصطفى هشماوي- 2  
 2سبقتها تجارب ومحاوالت وكانت امتداد لتلك المنظمات والهيات السرية التي تأسست أثناء الح ع المنظمة الخاصة-∗∗

التي شكلت محاوالت هادفة لإلعداد للكفاح المسلح من قيل أولئك الشباب الذين طالبوا بضرورة اإلسراع في . وبعدها

من بينهم أمين دباغين و اجل مصالي  1946بر وكانت أول دعوة لهذا في ديسم، اإلعداد للثورة المسلحة كطريق وحيد

وهدفها ، "المنظمة الخاصة"يشهد ميالد التنظيم العسكري السري  15/02/1947إلى أن جاء المؤتمر األول للحركة ، ذلك

من المشهود لهم بالشجاعة وكان لها مناضلون ". أب المنظمة الخاصة"اد دلجيش الثورة ويلقب محمد بلوز  إعداد إطارات

انه : "والروح الوطنية حتى أن احد الباحثين يقول، رغم حلها لكنها أعدت جيال من المناضلين ذوي الوعي الثوري. سريةوال

لما بذلته من ، 1954نوفمبر  1على الرغم من اكتشاف المنظمة الخاصة وفشلها إال انه يمكن اعتبارها النواة األولى لثورة 

، انظر. ويكفي أن مفجري الثورة كانوا أعضاء في هذه المنظمة". ثورة المسلحةمجهودات وٕاعداد مادي وبشري لإلعداد لل

  .)وما يليها 108ص، المرجع السابق، مومن العمري(

 

  
 :دار هومة، حلم أحاديث مع بوضياف...اغتيال، محمد عباس: األزمات التي كانت تهز الحزب وقيادته انظر- ∗∗∗

  .32-31.ص ص، 2009، الجزائر
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وكذلك االختالف ، إسالمية- عربية، مجموعة شباب من أصل امازيغي داخل الحركة فكرة الجزائر

ية خطيرة على وهي قض. في األفكار بين شباب من منطقة القبائل والزعماء التقليديين في الحركة

  .1مستقبل الجزائر لو لم يتم كبحها

حيث رفضت اللجنة ، 1950منذ مارس  .19502أزمة اكتشاف المنظمة الخاصة مارس  �

غير أن . المركزية لمصالي الرئاسة مدى الحياة وحق النقض وبدأت سلطة هذا األخير في التراجع

اجبر الحزب على تأجيل المؤتمر إلى  1952 نفي مصالي إلى خارج التراب الجزائري في ماي

وفي غياب مصالي ومناضلين سريين سيطر معارضوه االصالحيون على الحزب . 1953افريل 

  .3فانحرفوا عن تحليالته وأقصوا مؤيديه

لغياب " احمد مزغنة"وقد اشرف على الجلسة  1953في المؤتمر الثاني في افريل  األزمة ظهرت    

حيث ، عمله وألساليباللجنة المركزية للحزب تقريرا يتضمن تحليال لواقع الحزب  أعدتوقد " مصالي"

وهو ما يكشف عن تنامي التيار الرافض لتمركز  .احتلت مسالة الديمقراطية حيزا كبيرا من المناقشات

  .له القرار وتنظيم وتسيير الحزب باعتباره" مصالي"السلطات في يد 

 أعضاءوقرر عن طريقه فصل  1954نظم مؤتمر في بلجيكا جويلية ، لهذا الطرح معارضة مصالي وأمام

كرد فعل على ذلك نظمت ، وطالب بالتفويض المطلق في تسيير الحزب، اللجنة المركزية الذين عارضوه

ومساعديه عن " مصالي"نتج عنه عزل  1954مؤتمر استثنائيا بالجزائر أوت ) المركزيين(اللجنة المركزية 

  .4ومركزيين، مصاليين ∗وهكذا انشق الحزب رسميا إلى تيارين متصارعين، بهممناص

                                                           

. وما يليها 61.ص، المرجع السابق، األسطورة والواقع، جبهة التحرير الوطني، محمد حربي -  1  

.212.ص، المرجع السابق، مومن العمري- 2  

.963. ص، المرجع السابق، شارل روبير اجرون- 3  
ألنها الظروف التي خطت فيها الوطنية ، انقسام الحزب في هذه الظروف ضربة موجعة للحركة الوطنية الثورية كان-∗

:( انظر. كما أن المناضلين في المغرب كانوا على أهبة إعالن ثورة. التونسية خطوة عمالقة في مواجهة فرنسا بعمل ثوري

   ).149.ص، المرجع السابق، محمد الطيب علوي
، جامعة قالمة :مديرية النشر، النظام السياسي الجزائري من األحادية إلى التعددية السياسية، ناجي عبد النور -  4

   .68-67 .ص ص، 2006
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رغم أن احمد محساس كتب من فرنسا إلى ايت احمد وبن بال وخيضر وطلب إليهم مساندة الزعيم المنشق 

وتستند األخرى إلى كادرات ، إحداهما تشد الغالبية الساحقة من الحزب، وتصبح الحركة بين قوتين

  .1الجهاز

  األزمةنتائج : ثالثا

وحدة الحزب ظهر تيار ثالث وهو  وٕاعادةوفي ظل تلك الخالفات الداخلية وقصد التوفيق بين التيارين - 

المبادرة بقيام العمل الثوري وضم هذا التيار شبابا اكتسب تجربة عن العمل السري داخل المنظمة الخاصة 

  .2"اللجنة الثورية للوحدة والعمل" بإنشاءشبه العسكرية وسارع 

يخرج ، الحفاظ على وحدة الحزب بواسطة مؤتمر ديمقراطي: يعرفها بوضياف عنوان الحركة دليل برنامجها

  .3اآلجالبقيادة ثورية تقرر الكفاح المسلح في اقرب 

واستيقظت لديهم غريزة  وتشكلت هذه اللجنة من أعضاء اللجنة المركزية الذين يأسوا الهدنة مع مصالي

الدفاع عن النفس مع فئة مشتتة من المنظمة الخاصة التي تخلت عنهم الحركة وفي حوارهم في مارس 

وفي جوان . ∗"اللجنة الثورية للوحدة والعمل"ظهرت فكرة التحدي والمقاومة وتبلور ذلك تحت اسم  1954

وكان هدفهم الوطن لتنفيذ خطة بداية مناضال ∗∗ 22تداعت مجموعة من المناضلين وحضر منهم  1954

، ديدوش مراد، محمد بوضياف، مصطفى بن بولعيد(كونوا القيادة  5واختاروا من بينهم ، الكفاح المسلح

                                                           

.89. ص، المرجع السابق، ج ت و األسطورة والواقع، محمد حربي- 1  

.70- 68ص ، المرجع السابق، ناجي عبد النور - 2  

.41.ص، المرجع السابق، اغتيال حلم، محمد عباس- 3  
المغربي بهدف " حزب االستقالل"، التونسي" حزب الدستور الجديد"للتحضير للثورة باالتصال ب اللجنة الثوريةعملت -∗

واستطاع بن بال أن يقنع جمال عبد الناصر بمساعدة النزعة ، تنسيق الجهود على مستوى المغرب العربي وفي القاهرة كذلك

بين الوفد الخارجي  1954عقد لقاءات في سويسرا وتم ، وعمل الوفد الخارجي بكل طاقاته لدعم العمل المسلح، الجديدة

   ).103. ص، المرجع السابق، صالح لميش. (بالقاهرة ووفد من الجزائر لتنسيق األعمال فيما بينهم
جوان  24وقد حددوا تاريخ االجتماع ، عنصرا 21ووجهت الدعوة ل" المنظة السرية  "بأعضاء قدماء  22اجتماع عقد -∗∗

وقد ترأس الجلسة مصطفى ، 22وأصبح العدد "  الياس دريش"ضيف االجتماع  في بيت المناضل وقد عقد واست، 1954

وقدم التقرير العام محمد بوضياف وقد تضمن تقديم عرض حال تاريخ المنظمة السرية منذ تأسيسها إلى ، بن بولعيد

مذكرة ، 1962-1954زائرية مواثيق الثورة الج، يوسف قاسمي: (انظر. ثم مالبسات صدور قرار حلها، اكتشافها

  ).86. ص، 2010، جامعة باتنة، قسم التاريخ، ماجستير
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كريم بلقاسم الذي كان  22وااللتقاء في ساحة القتال وجلبت مجموعة ، )بيطاط رابح، العربي بلمهيدي

  .1)6(مواليا لمصالي وأصبح العضو السادس

 بتأسيسبروز تيار ثالث عماده مجموعة من الشباب قاموا  إلى أدىالنزاع بين المركزيين والمصاليين - 

طالبت المجموعة بعد ذلك القيادات السياسية السابقة ، الثورة أعلنواجبهة التحرير الوطني سرا وبعدها 

ت و والح و ج  وظل ج، MNAلكن مصالي رفض االقتراح وشكل منظمته الخاصة ، باالنضمام للجبهة

غير أن ، من اجل السيطرة على تاطير المهاجرين الجزائريين 1958إلى غاية يتصارعان في فرنسا 

بالنسبة : "كتب المؤلف األلماني اوبرمان 1959الخارج ما لبث أن اعترف بأهمية الجبهة وفي سنة 

  .2ممثل الثورة الجزائريةأن ج ت و هي ، للمراقبين األجانب يبدو أكثر فأكثر خالل السنوات األخيرة

 و الحركة الوطنية الجزائريةجبهة التحرير الوطني  تأسيس إلى أدىكان هذا السبب المباشر الذي - 

MNA .  

   األزمةتحليل وتفسير  :ارابع

تكون أزمة قيادة  أنقال األزمة هي اختالف في طرق العمل بين جيلين قبل " فرحات عباس" �

صراع بين (الن جيل صنع اإلرادة الثورية وأخر يريد أن ينتقل إلى العمل مباشرة ، وأشخاص

  ).القديم الجديد

األزمة هي صراع بين أعضاء ": هواري عدي "كما يؤكد هذا باحث في علم االجتماع السياسي  �

مفهومين حول تحقيق  انه صراع بين قوتين لهما، الحزب للسيطرة على السلطة داخل الحزب

  .واألخرى تريد استنفاذ كل الطرق الشرعية القانونية، االستقالل األولى تريد الطريق الثوري المسلح

، من أسباب األزمة تميز العالقات الداخلية في الحزب بالمركزية على حساب الديمقراطية كذلك �

فظاهرة انعدام الديمقراطية في العالقات الداخلية ، وقد كانت عالقة القيادة بالقاعدة عالقة تسلطية

  .1988للحزب كانت سائدة وحاضرة حتى بعد االستقالل وقد تجلت بالخصوص في أزمة أكتوبر 

                                                           

  1-  مصطفى هشماوي، مجلة أول نوفمبر، ع159، المرجع السابق، ص. 13.
، الجزائر :موفم للنشر، العربي بوينون، ترجمة، ميالد الجمهورية الجزائرية واالعتراف بها، عبد المجيد بلخروبي-  2

   .114.ص، 2011
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وتركز الكفاح منذ البداية على ، يالحظ على مؤسسي جبهة التحرير الوطني تكوينهم العسكري ما �

سبب خلطا بين السياسي والعسكري ومن ثم ، تدعيم ما هو عسكري على حساب ما هو سياسي

  .1صراعا داخل الجبهة في مسيرة الثورة وتواصل ذلك في مرحلة االستقالل وبناء الدولة الجزائرية

، سنة حينما تذرع خصوم مصالي بعبادة الشخصية وبعد الدراسات 20محمد حربي يذكر أن بعد كما أن 

من الموقع الذي يشغله في الحديث الرسمي  ح ا ح د - ج أهمية مصالي في حزب الشعبجرى استنتا

ادة تعتبر ومعظم كتابات الق. للقياديين الذين كانوا يذكرون دائما اسمه ومثاله لتبرير الخط السياسي الراهن

  .2مصالي قائد كلي القدرة

انطالقا من المدة ، وفي األخير نذكر أن ثورة الفاتح نوفمبر ليست سوى تتويج لثورات سابقة غير موفقة

إلى عشية اندالع الثورة وما جرى فيها من أحداث وما تخللها من ممارسات استعمارية  1945الممتدة من 

  .3تجعلنا نفهم مجرى األحداث وندرك معانيها وأنشطة وطنية هي الخلفية الكفيلة بان

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.وما يليها 70.ص، المرجع السابق، ناجي عبد النور - 1  

.91- 90. ص ص، المرجع السابق، ج ت و األسطورة والواقع، محمد حربي- 2  
، الجزائر :دار هومة، دراسات في الحركة الوطنية والثورة التحريرية(محطات في تاريخ الجزائر ، عبد الحميد زوزو-3

   .299.ص، 2011
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  نشاط جبهة التحرير الوطني من اجل تدويل القضية الجزائرية: المبحث الثاني

   تعريف جبهة التحرير الوطني: أوال

العمل  إلىوالهدف منها هو االنتقال  1954مارس  23بعدما ظهرت اللجنة الثورية للوحدة والعمل       

عن  المركزيينبانفصال  همة ل ث و ععمليا م أنهىمؤتمر هورنو وحسب بوضياف انه  يأتي، المسلح

ونتائج هذا االجتماع تمخض عنه تكوين لجنة ، 22عقد اجتماع مجموعة ال إلى أفضتالمصاليين التي 

ا الجبهة تتشكل امتداد أنويؤكد مصطفى االشرف ، خماسية وذكرت سابقا وكلفت بالتخطيط لتفجير الثورة

النضال  وأحيت أساسهالمذهب الوطني الطالئعي في  أنقذتالجبهة قد  إن. "لحزب الشعب إيديولوجيا

لقد ظهرت مع الجبهة بعض المبادئ الكبرى لحزب ...الفاعلة األقليةوعدد  إمكانياتالقاعدي وضاعفت 

الكتل الحزبية وعلى نطاق يتجاوز . وضوحا وديناميكية وفعالية أكثرولكن بكيفية ، الشعب الجزائري

  .1"األعمىالشخصية والتعصب  والحساسيات

ومن المكافحين  إن جماعة من الشبان المسؤولين: "نشر في احد المناشير على الشعب جاء فيه      

وقرروا الشروع في كفاح ، قد جمعوا حولهم أغلبية العناصر السليمة في الحركة الوطنية، الوطنيين الواعيين

  ."ثوري إلى جانب اإلخوان المراكشيين والتونسيين

وتعرف ج ت و نفسها بأنها غير تابعة للمنظمات السياسية القائمة في الجزائر كما أنها غير تابعة ألية 

صية جزائرية إذن هي حركة مستقلة تضم تحت لوائها الثوري جميع عناصر الشعب المختلفة التي شخ

  .2تتوخى مصلحة الجزائر الوطنية

المناشير التي وزعت على  أنحيث ، 1954عبارة ج ت و لم تكن قائمة رسميا في فاتح نوفمبر      

لجنة الثورة  مضاءإنوفمبر كانت تحمل  1ني رسميا في الناس لتخبرهم فيها بقيام ثورة التحرير الوط

 أدى، لكن التجاوب العميق للجماهير الشعبية مع ثورة التحرير وانخراطهم في صفوفها .لالتحاد والعمل

 أبوابهاوقد فتحت الجبهة  .∗1955في أوائل " جبهة التحرير الوطني"إلى " لجنة"المسؤولين تغيير عبارة ب

                                                           

 :دار هومة، 1962-1954الصراع السياسي داخل جبهة التحرير الوطني خالل الثورة التحريرية ، لونيسيإبراهيم -1

   .وما يليها 9.ص، 2005، الجزائر

.169. ص، المرجع السابق، احمد الخطيب- 2  
جبهة "تحت اسم ، 1951لتوحيد صف األحزاب السياسية الجزائرية خالل  جبهة التحريرسبقت محاولة  هناك  كانت -∗

   ."الدفاع عن الحرية



في المحافل  MNAنشاط جبھة التحرير الوطني والحركة الوطنية الجزائرية : نيالفصل الثا
 .الدولية

  

73 

 

حزب البيان : وأهمها، من قبل إليهاالتي كانوا ينتمون على اختالف أحزابهم لجميع المناضلين الجزائريين 

  .جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الحزب الشيوعي، حركة انتصار الحريات الديمقراطية، الجزائري

، الوطنيون الجزائريونحزب جزائري يوحد صف األمة من اجل تحررها وانخرط فيها  أولهي ج ت و   

تأسيس الجناح تم ثم ، المنظمة السياسية الجديدة للعمل الثوريوأصبحت والشخصيات السياسية الجزائرية 

  .1الوطن من رجس االستعمار يرر ن هدف الجبهة هو تحوكا، "جيش التحرير الوطني"العسكري لها 

سيطر عليه بشكل تنتشر عبر كل التراب الوطني وت أنمنظمة سياسية استطاعت  أنهاوفيه من يذكر 

من  األكبرمنظمة سياسية تشمل الجزء  إلىوتحولت جبهة التحرير تدريجيا من حركة قليلة العدد  ،سري

شهدت الثورة التحاق الزعماء السياسيين وتحصلت على  األولىوبمجرد النجاحات . المجموعة الوطنية

 هومن، مهمة هأبعادوكانت  1956 لثورة بتنظيم مؤتمر الصومامبقادة ا أدى هذا ما، تعاطف الشعب

في  أكثراعتبرت الجبهة نفسها المنظمة السياسية الممثلة لكامل المجموعة الوطنية الجزائرية واتضح ذلك 

  .2الجبهة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الجزائري إنالنار والمفاوضات  إطالقشروط وقف 

فكانت الوحيدة ، ولما كانت تجسيدا لألمة، يذكر محمد حربي أن جبهة التحرير هي األداة السياسية كما

  .3∗األمة- األمة قبل أن تصبح الدولة- أي كانت الحزب". اإلرادة الجزائرية"تمثيل لالمخولة 

ب غير ما جعل موقف دول الغر ، كما ظلت االنتماءات اإليديولوجية لجبهة التحرير الوطني مبهمة  

حتى أن الواليات المتحدة األمريكية التي كانت تؤيد التدخل في . متجانس بخصوص القضية الجزائرية

      .4القارة األسيوية التزمت سياسة أكثر غموضا فيما يتعلق بالمغرب العربي

                                                           

، الجزائر :دار الكتاب العربي ،1962-1954المعجم الموسوعي لمصطلحات الثورة الجزائرية ، عبد الملك مرتاض-1

  .53- 51. ص، 2010

.117- 115. ص، المرجع السابق، عبد المجيد بلخروبي- 2  

التهم الطريقة التي اكتسب بها "لتفسير نشأة الدولة انه " كاري دو ماليرغ"إذن الجبهة ينطبق عليها التفسير الذي قدمه  -∗

هذه الصفة أو القدرة وتمكنوا من فرض إرادتهم باعتبارها إرادة موحدة وواحدة ، األشخاص الذين يمثلون هذا الجهاز

فان ، مقبولة ومعترف بها أو محتملة ألي من هذه األسباب من طرف عموم األمة فإذا كانت هذه اإلرادة، للمجموعة الوطنية

  )117.ص، المرجع نفسه، عبد المجيد بلخروبي(".المنظمة التي تنبثق منها لصالح األمة كفيلة بان تحمل صفة دولة

.110. ص، المرجع السابق، جبهة التحرير األسطورة والواقع، محمد حربي- 3  
4-Jean- Paul Cahn ; Klaus- Jurgen Muller,  LA république fédérale d’Allemagne et la guerre 

d’algérien 1954-1962, el Maarifa,  Algérie, 2010 , P.23.  
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  نشاط جبهة التحرير الوطني في المحافل الدولية من اجل تدويل القضية الجزائرية: ثانيا

باندالع الثورة كان المسؤولون يعملون على الترويج لصورة الجزائر التي  : العالقات الخارجية لج ت و- 

  .1مؤكدين حضورها في المحافل الدولية، تشهد حربا

في سبيل التعريف بالقضية الجزائرية وكسب ، فقطعت دبلوماسية ج ت و خطوات كبيرة منذ اندالع الثورة

 1بيان  أعلنهاودبلوماسية ج ت و و نشاطها انطلقت من المبادئ التي . لها على الساحة الدولية أنصار

وسيلة لتحقيق تحرير  وٕانما، اللجوء للكفاح المسلح ليس هو الغاية في حد ذاته أن أوضحوالذي ، ∗نوفمبر

وهذا يتطلب مساندة كل البيان المهمة تدويل القضية الجزائرية  أهدافومن . الجزائر واسترجاع سيادتها

باعتمادها على من فرنسا  يتجزأ الجزائر جزء ال أنالحلفاء الطبيعيين للوقوف في وجه االدعاء الفرنسي 

فهذا يعطي ، المتحدة األممغريب لبعض مواد ميثاق  وبتأويل، قراءات خاصة بها للقانون الدولي العام

  .2صورة عن مدى الصعوبات والعوائق التي سوف تجابه دبلوماسية الثورة في تدويل القضية الجزائرية

يحسد الكثير . حقيقيا ديبلوماسيالكي يشكل جهازا ، ∗∗تب المغرب العربيمك فكان نشاطها بداية في تشكيل

، حسين ايت احمد، محمد خيضر، حمد بن بلةا: واألعضاء همستقالل ج ت و عليه من البلدان حديثة اال

احمد توفيق ، احمد فرنسيس، فرحات عباس، أمحمد يزيد، عبد الحميد مهري، األمين دباغين

مشاركة في المؤتمرات ، جوالت في العواصم المختلفة، إعالم، وعملها تمثل باتصاالت بالدول...،المدني

  . 3الجمعية العامة لألمم المتحدةحيث يوجد وفد كل سنة لحضور دورة ، الدولية

، فبداية مع بلدان المغرب لوجود الحدود المشتركة، عرفت العالقات الخارجية لج ت و تقدما سريعا كما

واتجه النشاط الخارجي للثورة حتى نحو البلدان االشتراكية التي تساند ، واستعملت القاهرة كمركز اتصال

                                                           

.29. ص، المرجع السابق، وتحررت الجزائر، محفوظ قداش- 1  
وزارة  ،1962-1954األساسية لجبهة التحرير الوطني  النصوص، انظر: حول خطاب البيان وأهدافه الخارجية-∗

   .9-7.ص.1954، الجزائر :اإلعالم والثقافة
  ، الجزائر، المتحف الوطني للمجاهد، مجلة الذاكرة ،"نقلة نوعية في دبلوماسية جبهة التحرير الوطني"، جمال قنان-2

   .11.ص، 1996، 4ع 
الحزب (ظهر منذ نشأة جامعة الدول العربية تحت اسم مكتب أحزاب شمال إفريقيا بقيادة ، مكتب المغرب العربي-∗∗

أصبح اسمه  1952وبعد قيام الثورة المصرية ، حزب الشعب الجزائري، حزب االستقالل المغربي، الدستوري الجديد التونسي

  ).32.ص،2009،الجزائر: دارثالة ،2ط، ربيةالثورة الجزائرية والجامعة الع، احمد بشيري:(انظر، مكتب المغرب العربي
 

.100.ص، 2003، لبنان :دار الفارابي، 1ط، فارس غصوب: ت، الجزائر في ايفيان، رضا مالك- 3  
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في  تأييدوذلك من اجل الحصول على  الالتينية وأمريكا أسيان بلدا إلى أيضاواتجهت ، حركات التحرير

عدد من الدول لشرح القضية  بأكبرتوسع اتصاالتها  أنكان من الضروري على ج ت و ، الهيات الدولية

واعتمدت في الدول  .المتحدة لألممفي الندوات الدولية وفي الجمعية العامة  أصواتالجزائرية ولكسب 

، )بريطانيا العظمى(في  باليسارية والدينية حيث تحركت بفضل اتحاد الطلبة العر  األوساطعلى  األخرى

 األحمروبواسطة الهالل ) ايطاليا(وبواسطة سفارة تونس في ، )ألمانيا(في  الالجئينبواسطة لجنة مساعدة 

     .1تولالتصاالت التمهيدية للمفاوضا أموالها إليداع األخيرواستعملت البلد ) سويسرا(في 

، كما دعت الجبهة إلى تكثيف االتصاالت السياسية مع المنظمات ذات التوجه الليبيرالي في فرنسا

والو م ا  األمموشددت على أهمية العمل الدبلوماسي وضرورة تدعيم مكاتب ج ت و وممثليها في هيئة 

   .2وأمريكا الالتينية والبلدان العربية، وأوربا

نفوذا  األكثرالديبلوماسية  األوساطعالقات مع  إلقامةكما كان مندوبو ج ت و يتمتعون بمبادرة عريضة 

   .3ة و مؤسسات إنسانيةبشبيومنظمات ، سياسية أحزاب، جامعيين، مثقفين، نقابيين، صحافيين

تحظى بتعاطف وجعلها . كمبدأ إنساني حققت الجبهة أهداف كثيرة، وباالعتماد على مبدأ تقرير المصير

  .4شعبي على مستوى العالم امتدت أثاره حتى إلى الديمقراطيين الفرنسيين في فرنسا ذاتها

ضمان تواجدها في معظم دول العالم لشرح  إلىسعت الجبهة : المستوى الدوليعلى تواجد ج ت و -

حيث كان التواجد سياسيا ومؤسساتيا في بلدان مثل مصر وليبيا . قضيتها وفضح االستعمار الفرنسي

ودبلوماسيا ، وعسكريا مثل انتشار جزء من ج ت و على طول حدوده الشرقية والغربية، والمغرب وتونس

السفارات العربية وعبر منظمات جزائرية كاالتحاد العام  مكاتب غير مباشرة عبر أو مند وبياتبتواجد 

  . 5االتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين، للعمال الجزائريين

                                                           

  ،2012، الجزائر :دار النعمان، معالمها األساسية 1954نوفمبر 1الثورة الجزائرية ثورة ، بوعالم بن حمودة-1

   .وما يليها 485.ص 

.61. ص، المرجع السابق، وتحررت الجزائر، محفوظ قداش- 2  

.101.ص، المرجع السابق، رضا مالك- 3  
منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في ، مجلة المصادر، "البعد اإلنساني في الثورة الجزائرية"، عامر رخيلة-4

   .46.ص، 2002، 7ع، 1954نوفمبر  1الحركة الوطنية وثورة 

.499.ص، نفسه المرجع، بوعالم بن حمودة- 5  
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قامت ج ت و بتسخير كل جهودها من اجل هذا  األممنظرا ألهمية طرح القضية الجزائرية في أدراج هيئة 

  .1اندها في إيصالها إلى الهيئة األمميةفكانت تعتمد على المؤتمرات لتوضح للدول قضيتها وتس

كمنصة تنفعها في الدفاع عن القضية الجزائرية وفي  األمم المتحدة حيث اعتبرت ج ت و منظمة

االتصال المباشر وغير المباشر بممثلي الدول هناك وفي المعركة من اجل شرح مطلب االستقالل وفضح 

اضطر ممثلو ج  ت و إلى استعمال جوازات سفر عربية  .جرائم الحرب وعزل الحكومة الفرنسية دوليا

للتمكن من دخول أروقة منظمة األمم المتحدة واضطروا إلى القيام بالتنسيق بين مواقف الدول المؤيدة 

  .2للقضية الجزائرية لكسب الرهان

ووقف ، لثورةالسياسيين ل ية التي من شانها إغراء المسؤولين رغم المناورات السياسية واإلجراءات اإلدار 

إذ أن الجزائر كانت تحاول ، أمرا ضروريا 1955أوت  20مات و جعلت من هج، انخراط الشعب بالثورة

أين ، 1955وبالفعل كانت ج ت و حاضرة في مؤتمر باندونغ المنعقد في افريل . إسماع صوتها للعالم

التي قام ايت احمد وامحمد  وبفضل المجهودات، دولة من العالم الثالث 29تمت إدانة االستعمار من قبل 

  . 3اعترف المؤتمر بحق الجزائر في االستقالل. يزيد

وحضرت الجزائر في مؤتمر باندونغ وهو مرحلة هامة لحضور رؤساء دول شهيرة مثل جواهر الل نهرو 

أكد باندونغ كما ). مصر(وجمال عبد الناصر ) اندونيسيا(واحمد سوكارنو ) الصين(الي - أن- وشو) الهند(

  . 4تأييده للشعب الجزائري من اجل تقرير مصيره

 ∗وقد مثل الجزائر وفد مالحظ، إلى جانب الدول االفرو آسيوية ،ولي تحضره ج ت ود مؤتمر أولفكان 

وهو حضور كافي لتسجيل انتصارها في المجال الدولي  ...محمد يزيد، يتكون من حسين ايت احمد

                                                           

، الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية، 1962-1830محطات من تاريخ الجزائر المجاهدة ، عبد القادر خليفي -1

   .107.ص، 2010

.501.ص، المرجع السابق، بوعالم بن حمودة- 2  

.39.ص، المرجع السابق، وتحررت الجزائر، محفوظ قداش- 3  

.499.ص، نفسهالمرجع ، بوعالم بن حمودة- 4  
وكان على ج ت و أن تعمل كل ما في وسعها من اجل حضور هذا المؤتمر لما له من أهمية  1955انعقد المؤتمر في -∗

وبالتالي فهناك استحالة قبول الجزائر ، حيث كان المؤتمر يضم دوال مستقلة من إفريقيا واسيا، بالنسبة للقضية الجزائرية

وقد تم تجاوز هذه العقبة بإعطاء وفد ج ت و صفة المالحظ ضمن وفد ، هذا المؤتمرعضوا كامل العضوية في أشغال 

   ).11.ص، المرجع السابق، "نقلة نوعية في دبلوماسية ج ت و"، جمال قنان(، انظر. الجمهورية المصرية
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وقد كانت  .وكان من أوائل الدبلوماسيين الجزائريين، طالبيةوأرسل لخضر اإلبراهيمي من قبل الحركة ال

منها التوصية  قرارات لصالحها إصداروتم ، في النقاش أثيرتالنقاط التي  أهمالقضية الجزائرية من بين 

  .1بعرض القضية الجزائرية على هيئة األمم المتحدة في دورتها المقبلة

المنظمات الدولية وفي  أبوابانه فتح  ط الجبهة واهم نتيجة لهاالنطالقة الحقيقية لنشاهو باندونغ  فكان 

قدمت  )1955جويلية  26(قاد المؤتمرفقط من انع أشهروبعد ثالثة  .ج ت و أمامالمتحدة  األمممقدمتها 

القضية الجزائرية في جدول  بإدراجتطالب  آسيويةالمتحدة من مجموع الدول االفرو  دولة الئحة لألمم 14

حق تقرير المصير والى قرار  مبدأ إلىوقد استندت في طلبها هذا ، للجمعية العامة 10الدورة  أعمال

بعثتها الدبلوماسية من  أعضاءوبهذا استطاعت ج ت و من وراء ، المبدأالذي يؤكد هذا ، 5الفقرة  673

وسياسية صعبة  وكان تدويل القضية الجزائرية بداية معركة دبلوماسية آسيوية أفروخلق حركة تضامنية 

  .2والدعم للقضية الجزائرية التأييدبذل فيها ممثلو الجبهة جهودا من اجل توسيع 

كما ساهم الدعم الذي قدمه ممثلو حزب الدستور الجديد التونسي في الخارج وحزب االستقالل المغربي في 

 .3المتحدةللجمعية العامة لألمم  10والدورة . تسهيل مهمة ج ت و للتحضير لمؤتمر باندونغ

هو استفادتها من تراكم التجارب ، أن الموقف الذي تبتنه الدبلوماسية الجزائرية، يذكر عبد الحميد مهري

الذي قادها للتحرك من اجل أن تبحث عن صدى دولي ، التي كسبتها بسبب مواقف االستعمار الفرنسي

الدبلوماسية في مؤتمر باندونغ برئاسة محمد يزيد وحسين ايت احمد  أنمعتبرا ، إلسماع صوت الجزائر

إال أنهم نجحا بفضل رجاحة أفكارهم وتجربتهما من خالل ، رغم أنهما لم يكونا يمثالن دولة قائمة بأركانها

  .4ذخيرة تجربة الحركة الوطنية

                                                           

.107.ص، المرجع السابق، عبد القادر خليفي- 1  
، 2009، الجزائر :غرناطة، دراسة في السياسة والممارسات 1958-1954فرنسا والثورة الجزائرية ، الغالي غربي-2

   .485-482.ص

.39.ص، المرجع السابق، وتحررت الجزائر، محفوظ قداش- 3  
، 13.ص، 2012جوان  9، جريدة صوت األحرار ،"مؤتمر باندونغ أول انتصار للدبلوماسية الجزائرية"، مجيد ذبيح-4

                   :                                                                  على الموقع متوفر
 id=16656alahrar.net/oldsite/modules.php?name=News&file=article&s-http://sawt  
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لكن ، هذه المبادرة إلفشال، المتحدة وبداخلها األمم أروقةرفضت فرنسا وشنت حملة ديبلوماسية خارج 

حجج ج ت و التي عبرت عنها مجموعة الدول االفرو آسيوية قد أكسبتها أنصارا في أروقة األمم 

  .حيث قررت المنظمة تسجيلها في جدول األعمال مع عدم متابعة مناقشتها في هذه الدورة، المتحدة

لكل هدف ما يتطلبه من الجهد والتعبئة رصدت  أنهايذكر قنان انه ما يحسب كميزة لج ت و وقياداتها هو 

فلم يجذبها ، األخرى األهدافعلى حساب ، هدف أيونحو ، اتجاه أيتسمح بحدوث خلل في  أنبدون 

العمل الدبلوماسي  إلىعن طريق تدويل القضية الجزائرية للتوجه كلية  األولهذا االنتصار الدبلوماسي 

لم تسنده قوة الشعب  إذافائدة  أيةهذا الجهد لن تكون له  أنكونها تدرك ، األخرىعلى حساب الميادين 

  .1المسلح

ن عن ج ت و بجولة قادتهم إلى دول عربية وأمريكا الالتينية لعرض قام مندوبو ، وبعد عام من هذا الحدث

فيها تمسك ج  أكدواحكومات كل من مصر والهند ويوغسالفيا  إلىالقضية الجزائرية حيث سلموا مذكرات 

مقابل ذلك  .مفاوضات مع فرنسا أيبحق الجزائر في االستقالل قبل الدخول في  أوال، عترافت و باال

التفاف  إظهارمن اجل ) أيام 8 إضراب( 1956فيفري  4-جانفي 28شامل  بإضرابقامت الجبهة 

 من خالل هذه التظاهرة منح صالحية تامة، ممثله الشرعي والوحيد والقيامالشعب الجزائري حول الجبهة 

، حل سلمي"ونجح اإلضراب بتبني هيئة األمم الئحة من اجل  .وكاملة لمندوبيها في األمم المتحدة

بمثابة منعطف حاسم للثورة حيث كرس "وصرحت جريدة المجاهد أن اإلضراب كان ". ديمقراطي وعادل

  .2"التضامن الشعبي و ج ت و كممثل وحيد للجزائريين والمفاوض الشرعي باسمه

ب في زمن مناقشة القضية الجزائرية في الجمعية العامة وعلى مستوى العمل المباشر في وكان اإلضرا

دعم بها طلب تسجيل ، مذكرة لرئيس الدورة 1956ديسمبر  12سلم وفد ج ت و ، مقر األمم المتحدة

  .3)1957فيفري - 1956سبتمبر(للجمعية  11القضية الجزائرية في جدول أعمال الدورة 

ولكن نادرا ما فعلت ، كثيرة هي الشعوب المستعمرة التي طالبت بإنهاء االستعمار: "نويذكر فرانز فانو 

  .4"ذلك كما فعل الشعب الجزائري

                                                           

.14.ص، المرجع السابق، جمال قنان- 1  

.116، 115، 114، 40.ص ص، المرجع السابق ،وتحررت الجزائر، محفوظ قداش- 2  

.19.ص، المرجع نفسه، جمال قنان- 3  

.115.ص، المرجع السابق، عبد القادر خليفي- 4  
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، الذي عرفت فيه القضية الجزائرية تطورا وقفزة نوعية في المحافل الدولية ∗مؤتمر الصومام يأتيبعد ذلك 

والعسكرية والهيات القيادية للثورة وفي المجال  واإلداريةبعد هيكلته والتي مست التنظيمات السياسية 

السياسة الداخلية والخارجية لج ت و وخط سير ، أصدرهاالمؤتمر في الوثيقة التي  ضبطوقد ، الدبلوماسي

تدويل القضية الجزائرية على المستوى  آلية تفعيل الديبلوماسية الجزائرية في المرحلة المقبلة وكيفية

  .1الدولي

المفاوضات لتسوية ، النار إطالقوقف : وقد كان ميثاق الصومام رسم فيه الدبلوماسية الجزائرية وشروطها

حيث اعتبرت الجبهة  .الجزائر إلىالتي لها عالقة بتحويل السلطة والسيادة من فرنسا  األخرىكل القضايا 

 تأجيلهابعد ، مرة ألولقشة القضية ففيها سوف تتم منا، دورة حاسمة بالنسبة للقضية الجزائرية، 11الدورة 

المناخ العام  إن أخرىوجهة ، وانتظار للقرار الذي سوف تصدره في شانها من جهة، في الدورة الماضية

، ضد مصر خاصة بعد العدوان، المتحدة خالل هذه الدورة األمم أروقةالمعادي لالستعمار الذي ساد 

  .2ان مبعث تفاؤل لدى ج ت وورفض الو م ا لهذا العمل ك، واختطاف الطائرة

البعثة الخارجية وكانت من خالل مقررات الصومام بالمحافظة على مبدأ استقالل القضية الجزائرية  فأكدت

 .3عالقاتها الخارجية وتعاملها مع مختلف الدول األوربية وتكذيب االداعات الفرنسية إطارفي 

على المستوى الدولي سيما فيما يتعلق  عائيةوبعد عملية ساقية سيدي يوسف طورت الجبهة الحملة الد

وان تحظى هذه " ج ت لحكومة في المنفى"فقد بات الغرب متخوفا من إعالن الغرب ، بالتقرب من الو م ا

حادثة "حتى اندريه فيليب على سبيل المثال الذي نعت . األخيرة باعتراف رسمي من موسكو والقاهرة

  .4وتكررت العبارة من الكوست في ماي. 1958مارس " الساقية بديان بيان فو ديبلوماسي

                                                           

وقد مثله العربي بن ، 1956اوت  14في ، الصومامعلى الضفة الغربية لوادي " ايفري"عقد مؤتمر الصومام في قرية -∗

و ، وقد تغيب ممثل المنطقة االولى، عبد اهللا بن طوبال، يوسف زيغود، كريم بلقاسم، عمر اوعمران، عبان رمضان، مهيدي

ياض ر  : (انظر  انظر المؤتمر ونتائجه. كما تغيب ممثلي الجبهة في الخراج، ممثل الوالية السادسة فيما بعد علي مالح

، جامعة منتوري، قسم التاريخ، مذكرة ماجستير ،1962-1954القيم الديمقراطية في الثورة التحريرية الجزائرية، بودالعة

  ).120-106.ص، 2006

.486.ص، المرجع السابق، الغالي غربي- 1  

.وما يليها 16.ص، المرجع السابق، جمال قنان - 2  

.488- 487. ص ص، المرجع نفسه، الغالي غربي - 3  
4- Jean- Paul Cahn ; Klaus- Jurgen Muller, OP.cit, PP.139, 140. 
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. 1958رية أثناء مؤتمر طنجة في افريل حيث نوقش مبدأ حكومة جزائ، دور الحكومة المؤقتة يأتيثم 

سبتمبر  18في تأسست ، والتي جاءت في الوقت المناسب حسب رأي األحزاب الوطنية المغاربية الثالث

وانشات  ،القاهرة وذلك نظرا للمكانة البارزة للعاصمة المصرية آنذاكوتم اإلعالن عنها رسميا من  1958

  .1فرحات عباس كي تلقى القضية صدى عالمي إلىالرئاسة  وأسندت، بقرار جزائري محض

في  أهميةالدولي نظرا لما يحققه اعتراف الدول من  والتأييدكسب االعتراف  إلىكما كانت الحكومة تسعى 

 وأصبحت. رسمية أكثرواقع خارجي  وٕاعطاءعمل الحكومة المؤقتة ومساندتها في قضيتها العادلة 

وبذلك ، تمثل دولة مستقلة تتمتع بنفس ما تتمتع به مختلف الحكومات وكأنهاالحكومة المؤقتة تعامل 

عالقات دبلوماسية  إلقامةوتسعى ، للشعب الجزائري حكومة تمثله على الساحة الدولية وتدافع عنه أصبح

مختلف الدول في  إلىوالقيام بزيارات ، المتحدة األممفي هيئة  واألعضاءمع مختلف الدول المستقلة 

  . 2القارات الخمس لكسب االعتراف والمساندة وللضغط على الحكومة الفرنسية

، ل العربية بهاالعالمي للقضية الجزائرية واسع النطاق خاصة بعد اعتراف العديد من الدو الصدى  وأصبح

وكذلك البلدان ، )وزير الشؤون االجتماعية(رئاسة يوسف بن خدة بوقد استقبلت الصين وفدا جزائريا 

وأدى االعتراف بالحكومة المؤقتة من طرف العديد من الحكومات إلى منح الثورة الجزائرية ، الشيوعية

  .3دعما معنويا كبيرا وحتى الدعم المادي

التي  األساسية األهدافعلى تمثيل الجزائر في المحافل الدولية يعتبر من  ∗وقد كان حرص الحكومة

على الساحة  التأثيروالتكتالت الجهوية والعالمية لهم دور فعال في  اإلقليمية توتعتبر المؤتمرا، تسعى لها

  .4على فرنسا للجلوس على مائدة المفاوضات والضغط، الدولية

وٕانما تعددت ، والنشاط الخارجي للوفود الجزائرية لم يقتصر فقط على حضور المؤتمرات والندوات الدولية

زيادة ، مظاهره من خالل إلقاء المحاضرات والتصريحات والبرامج السياسية في اإلذاعات العربية واألجنبية

مع بقية التنظيمات النقابية  ،على كتابة المقاالت والتحليالت في صحف ج ت و أو في الصحف العالمية
                                                           

.191-190.ص ص، المرجع السابق، وتحررت الجزائر، محفوظ قداش- 1  

.327.ص، 2007، الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية، لمحات من جهاد الشعب الجزائري ،ابراهيم مياسي- 2  

.191.ص، نفسه المرجع ،وتحررت الجزائر، محفوظ قداش- 3  
النشاط الدبلوماسي للحكومة المؤقتة للجمهورية ، عمر بوضربة:(للتوسع أكثر حول نشاط الحكومة المؤقتة دوليا انظر-∗

   ).وما يليها 127.ص، 2010، الجزائر :دار الحكمة، 1960جانفي-1985الجزائرية سبتمبر 

.312.ص، المرجع نفسه، ابراهيم مياسي- 4  
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السياسة االستعمارية  الجزائرية ومعاناة الشعب من تعريف العالم بالثورةل، والفنية والرياضية والشعبية

  .1المطبقة عليه

وهو وان لم يعلن صراحة ، قرار للجمعية العامة حول المشكلة الجزائرية أولتم صدور  11وخالل الدورة 

حل سلمي وديمقراطي عادل  إيجاد"في  األملعن حق الشعب الجزائري في تقرير مصيره ولكنه عبر عن 

  ". المتحدة األممللمشكلة الجزائرية بوسائل مالئمة وطبقا لمبادئ ميثاق 

 األمممناقشة القضية الجزائرية في  أحدثتهن تجاهل الصدى الذي يمك ال) 1957ديسمبر ( 12وفي الدورة 

حيث تميزت سنة  ى المشكلة خالل هذه المناقشاتالذي تعرف عل، العام العالمي الرأيلدى و ، المتحدة

الحكم وسياسته المحنكة سوف تشكل عائقا  إلىالتي تشكلت فيها الحكومة المؤقتة و عودة ديغول  1958

  .2إلى تطوير أداة العمل الدبلوماسي لج ت و  وهو ما يتطلب، دوليةائرية على الساحة الالقضية الجز  أمام

وذلك ما أكدته ، في هيئة األمم المتحدةهو تدويل القضية الجزائرية ، ارجظل الهدف الرئيسي لج ت و بالخ

الفرنسية التي خاضها الشعب الجزائري والتي صدمت ممثل الحكومة  1960ديسمبر  11مظاهرات 

مما عزز موقف ج ت و من مسالة ، بالهيئة األممية بخصوص المجازر التي ارتكبتها السلطات الفرنسية

الئحة قررت فيها اعترافها بحق الشعب  حيث أصدرت هذه، م المتحدةتدويل القضية الجزائرية في األم

  .3هي من تشرف على االستفتاءو ،ري في تقرير مصيرهالجزائ

  حول القضية الجزائرية العامة لألمم المتحدة مداوالت الجمعية :اثلاث

 5تعد المملكة العربية السعودية أول بلد يلفت انتباه مجلس األمن في ، )1955نوفمبر 25( 10الدورة -

. ودرست الوضعية باهتمام أكثر من وفود إفريقيا واسيا، إلى الوضعية الخطرة في الجزائر 1955جانفي 

واقترح ، وسجلت في جدول أعمالها بعد اقتراع األغلبية، القضية الجزائريةبدأت األمم المتحدة في دراسة 

  . 4ممثل الهند أال تنظر الجمعية العامة في القضية

                                                           

.485.ص، المرجع السابق، الغالي غربي- 1  

.26-25.ص ص، المرجع السابق، جمال قنان- 2  

.182-180.ص، المرجع السابق، 1960-1960التطور السياسي في الثورة الجزائرية ، علي احمد مسعود- 3  
، الجزائر :للطباعةالكرامة ، علي تابليت: ت، 1985-1957القضية الجزائرية أمام األمم المتحدة ، علوان محمد-  4

   .وما يليها 63.ص، 2007
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وتعتبر أنها ، "مسالة الجزائر"تمضي في النظر في البند الموضوع بعنوان  أالوفيها قررت الجمعية العامة 

  .1لم تعد مكلفة ببحث هذا البند المدرج في جدول أعمال دورتها العاشرة

والذي عبر عنه ، خلق دخول القضية الجزائرية لمناقشات األمم المتحدة جدال على المستوى العالمي لكن

وصوال إلى " رك تايمزيو النيو "بمواقف شغلت اإلعالم العالمي بدءا من ، "جول موك"االشتراكي الفرنسي 

  .2اكبر صحف الحزب االشتراكي

فلن تحظى القضية الجزائرية بالنقاش الوافي لكن عبارة عن انتصار معنوي للشعب الجزائري وفرصة 

  .3والعقبة األولى قد تم تجاوزها، سائحة لتعريف الرأي العام العالمي بها

ورفضت فرنسا مناقشة القضية باعتبارها قضية داخلية وهي من اختصاص قانونها المحلي واتهمت فرنسا 

ج ت و باإلرهاب وٕانها تمثيل ال يمثل إال جزءا بسيطا من الرأي العام الجزائري ويعمل بشكل استبدادي 

  .4وبطرق شيوعية ويحاول الوصول إلى السلطة

حيث دعمت الكتلة االفرو آسيوية المواجهة للسياسة الفرنسية ، )1957فيفري  13- 4( 11الدورة -

بالقاهرة ) القوتلي- عبد الناصر-حسين-سعود(وعقد مؤتمرا ما يسمى باألقطاب األربعة ، ودبلوماسيتها

وأصبحت القضية الجزائرية في مقدمة  .وتضمن حق الجزائر في تقرير مصيرها في الحرية واالستقالل

  .5طرحتها الجمعية العامة وهذا ما لم تقبل به فرنساالقضايا الدولية التي 

انطالقا منه أن الشعب الجزائري مضطرا إلى ، وذكر احمد الشقيري الجمعية العامة  بميثاق حقوق اإلنسان

فان الشعب الجزائري يملك بكل تأكيد حق الثورة على ، وكما أن فرنسا اصطنعت لنفسها حق الظلم. الثورة

  .6هذا الظلم

تعترف بحق الشعب  أنرو آسيوية مشروع وطلبت من فرنسا فدولة ا 18وكذلك في هذه الدورة قدمت 

  .لحل القضية الجزائرية والتفاوض من اجل تسوية سلمية، الجزائري في تقرير مصيره

                                                           

                                                    Archive: Fondation Messali Hadj،   القرارات المتخذة بناء على تقارير اللجنة األولى للجمعية العامة-  1
2 - J- Paul Cahn ; K- Jurgen Muller, OP.cit, P.43. 

.96.ص، المرجع السابق، عيسى ليتيم- 3  

.64.ص،  المرجع السابق ،علوان محمد- 4  

.317-314.ص، المرجع السابق، مريم صغير- 5  

.4.ص، د س، بيروت :دار العودة، قصة الثورة الجزائرية من االحتالل إلى االستقالل، احمد الشقيري- 6  
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دولة أفرو آسيوية بطلب تسجيل القضية  22قدمت ، )1957ديسمبر  15، جويلية 16( 12الدورة - 

جدول أعمال الجمعية العامة والحق الطلب بمذكرة تفسيرية تتهم الجيش الفرنسي باإلبادة الجزائرية في 

آسيوية مشروع حول القضية - حكومة افريقية 17وفي ديسمبر قدمت ، الجماعية ضد الشعب الجزائري

  .1الجزائرية التي قدمها ممثل اندونيسيا باسم هذه الحكومات

وبمقدار ما كان الضمير ، مع في الثورة الجزائرية تزداد ضراوةنالحظ انه بمقدار ما كانت أعمال الق

وهذه الكرة ، يستيقظ على مأساة تلك الحرب الظالمة، الذي يتابع توسع الثورة وامتدادها، العالمي

إن لم نقل ، فان المندوبين الجزائريين قد تمتعوا بوضع يتميز بالتساهل المتزايد حيال نشاطهم. االستعمارية

  .2اد يكون سافرابتشجيع ك

تولى  أن إلىسقطت العديد من الحكومات الفرنسية نظرا لنجاح القضية الجزائرية  13و  11ومابين الدورة

  .ويالحظ خالل هذه الدورات انسحاب  فرنسا منها، 13ديغول السلطة في الدورة 

في  األولىتم مناقشة القضية الجزائرية في عشرة اجتماعات متتالية في اللجنة ، )1958( 13الدورة -

 أفرومرة تقوم الدول  وألولوخالل هذه الدورة . ولم يشارك الوفد الفرنسي في المناقشة، 1958ديسمبر 

  .3المصير مبدأ تقريربتقديم مشروع يقر باستقالل الجزائر صراحة بدال من السعي نحو  آسيوية

تنال استقاللها ولكن  أنالجزائر تكافح ليس من اجل  أن األممويصرح الشقيري وعلى منابر هيئة 

 أوفي زمن لم تكن فيه عدد من الدول المعاصرة قائمة  وتستعيد دولتها التي كانت قائمة ،لتسترجعه

  .4عبر التاريخ ودبلوماسيتهابهذه الدولة العريقة ) وزير خارجية فرنسا" (بينو"ثم قام بتذكير . موجودة

: وصرح وفد غانا، ∗لرفض فرنسا المشاركة في المناقشة أسفها آسيوية الوفود االفرو أبدتوهنا 

 أنعلى  وأكدوا..." هي عدم احترام هذه المنظمة وٕانماالمقاطعة ليست بظاهرة مؤثرة بالخصوص "...

وبالضغط على الو م ا لم . الجزائر ليست جزء من فرنسا ما دامت السيادة نقلت من خالل العمل العسكري
                                                           

.103، 100، 69.ص ص،  السابق المرجع ،علوان محمد- 1  
، لبنان :دار اليقظة العربية، علي الخش: ترجمة، 1961-1960الثورة الجزائرية والقانون ، محمد بجاوي-2

   .175.ص.،دس

.106، 71.ص ص، نفسه المرجع ،علوان محمد- 3  

.8-7.ص ص، المرجع السابق، احمد الشقيري- 4  
من  2من المادة  7بحيث تستند على أن القضية الجزائرية قضية داخلية مستدلة بالفقرة ، فرنسا من المناقشة انسحاب-∗

   .ميثاق األمم المتحدة والتي تنص على أن الهيئة الدولية ال يحق لها التدخل في الشؤون الداخلية للدول
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واعتبر هذا نصر للجزائريين الن ذلك سيؤثر على فرنسا ويجعلها تتفاوض من ، تدعم فرنسا في هذه الدورة

 4لفرنسا خالل فترة  انخفاض المؤيدين الحقيقيين-: تميزت ب نجد الدورات السابقة .اجل حل سلمي

ارتفاع عدد المؤيدين للقضية الجزائرية في تقرير المصير واالستقالل في نفس الفترة بنسبة - ، سنوات

 .1 )1958صوت في  35، 1955صوت في  28(% 15

 إعالن تزامن معوقد ، يسجل القضية في هذه الدورة آسيويةجهود الكتلة االفرو  ،)1959( 14دورة ال-

  .1959سبتمبر  16الرئيس ديغول اعترافه بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره 

وهي اتفاقية جنيف الخاصة  1960جوان  20معاهدة دولية  أولدخول الجزائر ، )1960( 15دورة ال-

بدعم دول ، واتبعت سياسة الكرسي الشاغر، لم يبقى حلم فرنسا الجزائر جزء من فرنسا، بضحايا الحرب

في هذه الدورة من كشف الدعم العسكري  ابل استطاع مندوبو الكتلة االفرو آسيويةبالمق، األطلسيالحلف 

  .2األطلسيالمقدم لفرنسا من طرف الحلف 

  .3استفتاء في الجزائر وٕاجراءتقرير المصير  مبدأ إقرارمسؤولية المنظمة في  إسنادوفي هذه الدورة تم 

انه رغم المحاوالت الفرنسية في سياسة اإلصالحات إال أنها ليست قادرة أن تحل  وأصبح كما يذكر علوان

و من القناعة اإلشارة إلى انه كان على فرنسا أن تتفاوض عاجال . محل مطلب االستقالل وحرية الوطن

  .4وأخيرا االعتراف بالمطالب الجزائرية إلقامة دولة مستقلة ذات سيادة، أم آجال مع ج ت و 

العمل على تنفيذ القرار الصادر عن  إلىبادرت الحكومة الجزائرية المؤقتة ، )1961( 16ة الدور -

 8 في عملية االستفتاء الشعبي إلنهاءفرصة للحكومة الفرنسية  أعطتوبالتالي ، 1960الجمعية العامة 

تقرير المصير  أساسجانفي لتعلن مباشرة عن نيتها واستعدادها الكامل للدخول في مفاوضات معها على 

  .آسيويةواالستقالل وهو المطلب الذي كانت تريده وفد الكتلة االفرو 

وضات ستدور االمف أنفيه  أعلنتالحكومة الفرنسية من باريس بيانا رسميا  أصدرت 1961مارس  30

  .1961تجسد ذلك في محادثات ايفيان ، ووافقت الحكومة الجزائرية على ذلك، حول تقرير المصير

                                                           

.وما يليها 73.ص ص، السابق المرجع ،محمد علوان- 1  

.وما يليها 331.ص ص، المرجع السابق، مريم صغير- 2  

.240.ص، 2005، الجزائر :دار الفجر، )مداخالت وخطب(من وحي نوفمبر، محمد الشريف عباس- 3  

.117-115.ص، نفسه المرجع، علوان محمد- 4  
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المفاوضات مع ج  لمبدأفرنسا  أذعنت أندورة بالنسبة للقضية الجزائرية بعد  أخر، )1962( 17 دورةال-

اعتمادها كدولة كاملة السيادة لتحتل مقعدها في هيئة  أوراقوهي تحمل ، حيث دخلت الجزائر الدورة، ت و

تصار انضمت الجزائر إلى وبهذا االن، بفضل دعم الكتلة االفرو آسيوية في المحافل الدولية، األمم المتحدة

 .1وأصبحت لها كامل العضوية، األمم المتحدة

  .2المتحدة األممفي منظمة  109الجزائر العضو  أصبحت

  تقييم-

لكن مما . بالعواطف والتأثرالتغليط  إلىمعرضة دائما  المتأخرة األممبالنسبة للدبلوماسية  والسيما لدى     

بالتقلبات الحزبية وال  تتأثرحيث اتخذت سياسة ال ، كانت في حذرة عميقة التفكير إنهايحمد لج ت و 

بقطع النظر عما يقع من العثرات التي هي شيء طبيعي في طريق ، باإلغراءاتوال  األخويةبالعواطف 

 أوسواء كانوا حلفاء لفرنسا " جلب صداقة الجميع ومساعدة الجميع" مبدأكما اعتمدت على . كل عامل

 آسيويةبفضل اعتراف الكتلة االفرو ، تنشر صوتها على المنصة العالمية أنواستطاعت الجبهة ، عداءأ

  .3الصين واجهة واحدة ضد االستعمار الفرنسي إلى أكرامن  أصبحت الكرة األرضيةبعدها ، بالقضية

المراقبون انه يسجل على المسرح الدولي انتصارات  رأى، كفاح الشعب الجزائري على الصعيد الدبلوماسي

وان . في العديد من البلدان أو، في مختلف المؤتمرات الدولية أو، المتحدة األمم أروقةمتينة سواء في 

وخاصة بعد كل دورة ، خوضها إلىفرنسا  تضطراالستثنائية للحرب الدفاعية للدبلوماسية التي  األهمية

ت للثورة سنوا 7وعلى مسار ، يوضح مدى االنتصارات الجزائرية أنيمكن ، متحدةال األمممن دورات هيئة 

تقدم الدبلوماسية  أجبرتالثورة  أي، وتصريحات ليست بجانب فرنسا، مقرراتكانت عمليات التصويت و 

  .4الجزائرية

                                                           

.وما يليها 343.ص، السابق المرجع، مريم صغير- 1  

.239.ص، السابق المرجع، محمد الشريف عباس- 2  
  ، 1984، 68ع، مجلة أول نوفمبر، " الدبلوماسية في ثورة التحرير الجزائرية "، عبد الرحمن بن العقون-3

   .54-53.ص ص

.162.ص، المرجع السابق، محمد بجاوي- 4
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ة التي حيث استغلت موجة التعاطف الدولي وحالة العزل، كما نجحت ج ت و في تدويل القضية الجزائرية

  .1بدأت تشعر بها فرنسا في المحافل الدولية

والدليل على ، منه عسكريا أكثربعدا سياسيا  أخذتمساعي تدويل القضية الجزائرية قد  أنكما نالحظ 

دارج كسب عطف المجموعة الدولية داخل ا وبالتالي تجاه القضية الجزائريةا، ذلك هو تطور موقف الو م ا

في دفع المفاوضات الفرنسية الجزائرية نحو اتجاهها الصحيح بداية من  أسهممما  المتحدة األممهيئة 

  .2 1961ماي 20 األولىايفيان 

، وما يؤكد نجاح الجبهة دبلوماسيا من خالل األحداث المتالحقة أن فرنسا ال يمكنها حسم الصراع عسكريا

زعزعت مكانتها في هيئة األمم المتحدة  أنولو تيسر لها لما استجابت لدعوة الجبهة للمفاوضات بعد 

 15في خطابه أمام الدورة " كوام نكرومة"وأكد ذلك الرئيس الغاني ، وأخضعتها لمديونية الحلف األطلسي

والطريق الوحيد للخروج بفرنسا من ، أن فرنسا ال تستطيع أن تنتصر عسكريا: "قال 1960للجمعية العامة 

  .3"هذا المأزق هو طريق التفاوض

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

.488.ص، المرجع السابق، الغالي غربي- 1  

.185.ص، المرجع السابق، علي احمد مسعود- 2  

.57.ص، لمرجع السابقا، "الثورة الجزائريةالبعد اإلنساني في " ،عامر رخيلة- 3  
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من اجل تدويل  في المحافل الدوليةMNA الحركة الوطنية الجزائرية نشاط : لثالمبحث الثا

  القضية الجزائرية

  الحركة الوطنية الجزائرية تعريف: أوال

حركة انتصار ، حزب الشعب الجزائري، إفريقيا كمصطلح كان يستعمل للتدليل على نجم شمال      

للتدليل على ح ا ح " الحركة الوطنية"وكانت الوثائق الرسمية نفسها تستعمل عبارة ، الحريات الديمقراطية

وفي ، آنذاك، ذلك من خالل المراسالت والتقارير واللوائح الصادرة عن كبار المسؤولين إثباتنستطيع ، د

  .1الهيات الحزبية المختلفة مصالي الحاج نفسه أو عن مقدمتهم

هي النشاط السياسي لمجمل التشكيالت السياسية والثقافية واإلصالحية  ،المفهوم الدقيق للحركة الوطنية  

وانتهاء ، التي قادتها مجموعات عديدة من النخب الجزائرية في سعيها لإلحداث التغيير ثم اإلصالح

   .2بالقطيعة مع النظام االستعماري الفرنسي

فهو مؤسس على  كحزبMouvement national algérien  (MNA) أما عبارة الحركة الوطنية الجزائرية

كان  وٕاذا، الجماهير أوساطح ا ح د قد اختار مصالي هذه التسمية لما لها من شهرة واسعة في  أنقاض

كتتويج لالزمة التي عرفتها ح ا ح د  بعد انعقاد مؤتمر هورنو قد ظهر مباشرة، في حد ذاته، التنظيم

  .3فانه لم ينزل إلى الشارع إال بعد أن ولدت ج ت و، وتجسيد لالنقسام الذي تعرضت له

لج ت و على يد مصالي الحاج  منافس في بادئ األمر ثم معادي كحزبا، 1954نوفمبر  6تأسست في 

وبعد ذلك يحدث ، خاصون بداية الحربوسميت بالحركة الوطنية الجزائرية والذي سيكون له محاربوه ال

 .4هناك تغير في كثير من األمور

ومنهم  1955لكن هناك تضارب واختالف حول تأسيس لح و ج فمنهم من يرى أنها تأسست في مارس 

والتاريخ األقرب هو  1954نوفمبر  6فيرجعها إلى  روسينيولالمؤرخ أما  1955من ذكر أنها في ديسمبر 

 1954نوفمبر  5هذا األخير كون أن اإلدارة الفرنسية قامت بحل حركة انتصار الحريات الديمقراطية في 

                                                           

.196.ص، 1984، الجزائر :المؤسسة الوطنية للكتاب، الثورة الجزائرية في عامها األول، محمد العربي الزبيري- 1  
منشورات المركز ، 1954-1830منطلقات وأسس الحركة الوطنية الجزائرية ، سلسلة المشاريع الوطنية للبحث-2

  .14-13.ص ص، دس، الجزائر: الوطني

.المرجع نفسه ،...الثورة الجزائرية ،محمد العربي الزبيري- 3  
4-M- Teggai, OP.cit, P.108.  
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وهي حزب مصالي الخاص ومعروف عنه انه يؤسس حزب في ظل زوال  )- 3-انظر الملحق رقم (

  .1الحزب الذي سبقه

في كان الح و ج  تأسيس أنتؤكد ، ات الفرنسية ووثائق الحركة الوطنية في فرنساوثائق االستخبار  أنكما 

  .2بعد اندالع الثورة، 1954ديسمبر 

أن إطار الح و ج التي أسسها مصالي كبديل لح ا  )نوفمبر6أي تأسست في ( ويؤكد العربي الزبيري ذلك

  .1954نوفمبر  5منعها رسميا في قد  )وزير الداخلية الفرنسي آنذاك(ح د التي كان فرنسوا متران 

للتعبير على أن . وهي حركة موازية للجبهة، بعد انطالق الثورة أسسها مصالي∗ MNAوفيه من يذكر أن 

الشعب الجزائري ليس موحدا وال متماسكا وقد لعبت قادة هذا التنظيم دورهم في عدة عواصم من العالم 

وحتى في هيئة األمم المتحدة مما كاد في وقت ما أن ينال من االنتصارات التي حققتها ج ت و على 

  . 3الصعيد االممي

أن الح و ج ال تختلف عن ج ت و من حيث المصدر التنظيمي ومن حيث المرجعية  الزبيري ويذكر

وكالهما يعتقد بأحقيته في قيادة الكفاح المسلح ، فكالهما خرج من صلب حزب الشعب الجزائري. الفكرية

والذي  1938د الذي كان هدفا رئيسيا ووسيلة وحيدة السترجاع االستقالل الوطني منذ المؤتمر الذي عق

  .4تقرر فيه إرساء قواعد التنظيم العسكري

، أي أن الح و ج تلتقي مع ج ت و في نقطة أساسية وهي أنهما من مصدر واحد أي من ح ا ح د

وطرق العمل من اجل استعادة  األهدافمن حيث  أيضا و .5لكنهما تختلفان من حيث التركيبة البشرية

  .السيادة الوطنية

                                                           

  ، 2012، الجزائر :دار األمة، قراءة في تاريخ الجزائر الحديث، مواقف بن يوسف بن خدة، نور الدين حاروش-1

   .229-228.ص ص
جامعة ، قسم التاريخ، مذكرة دكتوراه، 1962- 1954الجزائرية المضادة للثورة التحريرية الحركات ، جمعة بن زروال-2

   .123.ص، 2012، باتنة
الحركات ، جمعة بن زروال: (للتعرف أكثر على الح و ج حول هيكلتها اإلدارية ومسؤولوها في الجزائر وفرنسا انظر-∗

   .139-123.ص، جامعة باتنة، قسم التاريخ، ة دكتوراهمذكر ، 1962-1954الجزائرية المضادة للثورة التحريرية 
   .227.ص، نفسه المرجع، نور الدين حاروش-3

.165.ص، 2007، الجزائر :وزارة الثقافة، قراءة في كتاب عبد الناصر وثورة الجزائر، محمد العربي الزبيري- 4  

.197.ص، المرجع السابق، ...الثورة الجزائرية، محمد العربي الزبيري- 5  
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وذلك ، التي كان يتزعمها في السابق، هذه الحركة هي استمرارية للتنظيمات االستقاللية أنويعتبر مصالي 

هؤالء ويعرقلون العمل الثوري المسلح ويتمثل ، طهرها ممن يعتبرهم متواطئين مع االستعمار الجديد أنبعد 

وليست ، لج ت وبل كانت معادية ، ويوضح أن الحركة لم تكن معادية للعمل الثوري. في اغلب المركزيين

بل نجد نفس التهمة موجهة للجبهة ، ج ت و فقط هي التي كانت تصف الحركة المصالية بالخيانة للثورة

  .1في وثائق وأدبيات الح و ج

كريم بلقاسم تلقى  أنوصرح ، صالي الحاج لم يكن ضد الثورةم أنكما يكشف محمد حربي ذلك ويذكر 

وقال حربي خالل المداخلة ، لتحضير هياكل العمل المسلح مليون فرنك فرنسي من المصاليين 2مبلغ 

زيغود ، العربي بن مهيدي، كل من عبد الحفيظ بوصوف أن، نفسها في ملتقى دولي حول مصالي الحاج

، يحدد لهم التاريخ والكيفية أنعمل مسلح شرط  أي تأخيرمحمد بوضياف وافقوا مصالي على ، يوسف

طباع بواسطة محمد حربي االنترك مدار المداخلة التاريخية بعد ذلك كيف تغير كل شيء؟ وعلى 

  .  2صالي لم يكن يعارض قيام ثورة تحريرية ضد االستعمار الفرنسي الشهادات الموثقة ان

 أنعارضت الثورة؟ وكون  أوفي وقت التزمت فيه الصمت جميع التشكيالت السياسية نشأت الح و ج 

تعتمد على القوة العددية الضخمة لح ا ح د التي كانت  أنلها االتساع واالستمرار البد  أريدالثورة كان قد 

وحثت عناصر . 1954مصالي خالل صيف  إلىوالتي انضمت في اغلبها  ،شخص 20,000 إلىتصل 

  .)الثورة( في هذا التمرد األصل مصالي  هو الذي كان أنعديدة المناضلين على اعتبار 

ه ضغط السياسة الفرنسية التي أن هذا االنفجار سبببل بالعكس صرحت  ،امعادي وقفالح ا ح د مكن لم ي

استمرار الثورة بدون مساندة ح ا ح د كان  إن. اإلفريقيتواجه بها بقسوة طموحات الشعب الشمال 

  .19543نوفمبر  8يوم  إالومع ذلك فان مصالي لم يتخذ موقفا علنيا ، 1954نوفمبر  1مستحيال غداة 

العمليات  أغلبيةفان  1954نوفمبر  1عن ميالد ثورة  أعلنتج ت و هي التي  أنى الرغم من وعل

كان تخطيطها وتنفيذها من طرف  إنماوبالد القبائل  خاصة في فرنساتم القيام بها العسكرية التي 
                                                           

وزارة ، ملتقى إستراتيجية الثورة في مواجهة الحركات المناوئة ،" تحوالت الحركة المصالية وتفسيرها "، رابح لونيسي-1

   .وما يليها 127.ص، 2007، الجزائر :المجاهدين
، "لتمويل الثورة مليون فرنك من المصاليين 2كريم بلقاسم تسلم : محمد حربي في شهادة مثيرة"، عبد السالم بارودي-2

   http://www.elbilad.net/archives/10803 :متوفر على الموقع، 2011سبتمبر  18، جريدة البالد
دار ، مصطفى ماضي، الصادق عماري: ت، 1974-1898مصالي الحاج رائد الوطنية الجزائرية ، بنيامين سطورا-3

   .227-226.ص ص، 1998، الجزائر: القصبة



في المحافل  MNAنشاط جبھة التحرير الوطني والحركة الوطنية الجزائرية : نيالفصل الثا
 .الدولية

  

90 

 

عندما  إالانه لم يسمع بج ت و  المجاهد محمد العيفة أكدهوهذا ما  "للحركة المصالية"العناصر الموالية 

  .1التقى مصطفى بن بولعيد في سجن الكدية بقسنطينة

وال ، لكن عندما سير حزب الشعب بدا يخطئ، مصالي أب الحركة الوطنية أنكختام يذكر احمد مهساس 

  .2أقول كان خائنا بوجود كل اإلمكانات الثقافية لتحليل سيرة مصالي

  الجزائريةنشاط الحركة الوطنية : ثانيا

في أوربا الغربية ويتمثل هذا التنافس في النشاط  FLNو  MNAسياسي كبير بين ظهر تنافس       

السياسي والدبلوماسي مابين هاتين الحركتين إذ أسست الح و ج فروعا وعينت ممثلين لها في عدة 

  .3عواصم أوربية بإشراف واعتراف من بعض الدول أو بشكل سري

تساءل لماذا لم يتم تدويل  1954وعام  ةالجزائري اشد الحارصين على التعريف بالقضيةوكان مصالي من 

  .4لم تكن في مستوى المسؤولية ألنهابان قيادة الحزب هي السبب  وأجاب، مشكلة الجزائر

كممثل ∗"عابد بوحافة"إذ عين مصالي الحاج ، ظهر الوجود الدبلوماسي للح و ج في الو م ا 1955بداية 

وأرسلت الحكومة األمريكية إلى أعضاء الح و ج و مصالي . المتحدة األمموهيئة ، و ج في الو م ا الح

وان الح و ج هي ، إن مصالي الحاج هو الزعيم الوحيد السياسي الشعبي: "...التصريح التاليالحاج 

في وسعهم من أما بقية األحزاب األخرى فيعملون كل ما ، الحزب الوحيد الذي يسيطر على هذا التمرد

كما كان للح و ج  ..."وان الو م ا تحترم كثيرا مصالي، يقال يوما ما إنهم ساهموا بدور فعال فيها أناجل 

وعمل بوحافة مع موالي ، 1957- 1955المتحدة وخاصة في بين  األممنشاط سياسي على مستوى هيئة 

ومن بين ، الح و ج في هذه الهيئة في التعريف بالقضية الجزائرية باسم) -4- ملحق رقمانظر ال( مرباح 

لقاء بوحافة : لقاءاتهم مع عدة سياسيين ودبلوماسيين وٕاعالميين من دول أوربية وعربية وأمريكية من بينهم
                                                           

.166 .ص، السابق المرجع ،قراءة في كتاب عبد الناصر وثورة الجزائر، محمد العربي الزبيري- 1  

 2 -ميلود بن عمار، "المجاهد احمد مهساس ال استطيع القول أن الجزائر استقلت"، جريدة الشروق، 2012/07/01.
http://www.echoroukonline.com/ara/articles/134277.html?print  متوفر على الموقع                        :

                     

.155.ص، المرجع السابق، جمعة بن زروال- 3  
، )1962-1946(االتهامات المتبادلة بين مصالي الحاج واللجنة المركزية و جبهة التحرير الوطني ، يحي بوعزيز-4

   .22، 5، 4،ص ص، 2009، الجزائر :دار هومة
و ج في الحرب العالمية الثانية ومثلها بهيئة األمم  انضم إلى الح، تونسي األصل امتهن حرفة التمثيل: عابد بوحافة-∗

   .المتحدة بنيويورك إال أن ج ت و قضت على نشاطه الدبلوماسي
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لقاء مع ، مع عبد المومن الرافعي سفير األردن ورئيس المجموعة االفرو آسيوية في هيئة األمم المتحدة

مع عبد الخالق حسونة إذ منحه بوحافة مذكرة ، سعودية في نيويوركالملك عبد العزيز ابن سعود ملك ال

 .1وغيرها من اللقاءات الصحفية والمقابالت...خاصة بالقضية الجزائرية

 أي، الجامع والناطق الرسمي باسم التمرد الجزائريكان   "بول جون"يكون كما قال  أن أراد مصاليكما 

  .2المتحدث مع فرنسا" بورقيبة الجزائر"يكون  أنيسعى 

وكان يعتقد انه بإمكانه ، بعد اإلعالن عن تكوين منظمة جديدة هي الح و ج 1954في نهاية ديسمبر 

في ديسمبر . نوفمبر في مسار المعركة التي خاضتها الوطنية الجزائرية منذ نشأتها 1إدماج أنصار 

وقد . وكانت أولى مهامها هي توزيع جريدة صوت الشعب ،بدأت الح و ج نشاطاتها في سرية 1954

العمال السائرين في فلك الحركة  أنكون ، أكثراالقتصار على المسائل الشائكة  إلىالجريدة  اضطرت

  .3األسطرمابين  يقرءونالمصالية قد تعلموا كيف 

المجلس الوطني الفرنسي تندد فيها بحالة الطوارئ  إلىالح و ج رسالة  أرسلت 1955جويلية  20في 

في نفس الرسالة اقترح حوارا فرنسيا جزائريا من اجل ، لمعظم الشعب الجزائري" كممثلة"وبالقمع وتتقدم 

   .في جو من الحرية يمهد له تأسيسيانتخابات مجلس 

مؤتمر  إلىبرقية  1955 في افريل فأرسل ،سه القائد الوحيد للحركة الوطنيةمازال مصالي يعتبر نف

 تأسيسيباندونيسيا يندد فيها بالحرب االستعمارية ويطالب بفتح حوار من اجل انتخاب مجلس " باندونغ"

ويذكر  .جزائري عن طريق االقتراع العام مما يسمح للشعب الجزائري بممارسة حقه في تقرير مصيره

  .4متجاهال ج ت و البرقية كرئيس لحزب الشعب الجزائري أمضىصالي أن محمودة 

 القضية أنفي حين ، مشكلة تونس والمغرب تسموان شيئا فشيئا نحو مستوى عالمي أنالحظ مصالي 

انه يجب علينا المقاومة  وأكد، مظهرا كمشكلة فرنسية بحتة ويأخذالجزائرية تختفي تحت طيات الصمت 

                                                           

  .160- 158.ص، المرجع السابق، جمعة بن زروال-  1
2 - Jean- Paul; Klaus- Jurgen, OP.cit, P.199. 

.231.ص، المرجع السابق، بنيامين سطورا- 3  

.241.ص، المرجع السابق، بوعالم بن حمودة- 4  
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بمشكل المغرب العربي ومن ثم  ربط القضية الجزائريةمع محاولة ، لسياسي والدبلوماسيعلى المستوى ا

  .1لتحقيق وحدة شمال إفريقيا. تدويل القضية الجزائرية

حتى . ألمانيا الغربية، وايطاليا وبريطانيا، )بلجيكا(و ج بارزا وخاصة في بروكسل  نشاط الحلذا فقد كان 

تحاول دائما انتهاج سياسة الحياد بين الجزائر وفرنسا وكذلك  1956-1954أن الو م ا في بداية الثورة 

حاج إال أنها صرحت عدة مرات عن احترامها لشخصية مصالي ال، في صراعها مابين األحزاب السياسية

  .2باعتباره الزعيم السياسي للجزائر

وطالبه بالتدخل لوقف مجازر  داق همرشولدالمتحدة  األممالعام لهيئة  األمينكما قام مصالي بمراسلة 

  )- 5-الملحق رقمانظر  (.3في حق بن بولعيد واحمد بوشمال اإلعدامالجيش الفرنسي وتوقيف تنفيذ حكم 

يفصل في سياسة تحالفاته على  أن أخرىكان على مصالي مرة  1955مارس  إلى 1954من نوفمبر 

وكان مزغنة وفياللي ). بالقاهرة مع عبد الناصر، العالقة مع الوفد الخارجي لح ا ح د(المستوى الخارجي 

و ج  واتصال بمصالي من سويسرا فكان فياللي مكلف بقيادة فيدرالية الح، قد رجع من القاهرة بعد الثورة

اتخذت في  مصر لتكوين لجنة تضم جميع الشخصيات للدفاع عن الثورة إلىمزغنة فقد عاد  أما، بفرنسا

وعندما قامت ج ت و بعقد اجتماع بسويسرا لتصفية مصالي  ".الجبهة الوطنية لتحرير الجزائر"البداية اسم 

  .4فتينستتبع كل من الح و ج و ج ت و طريقين مختل اآلنوكلف رجل الغتياله من 

يحصل  أن رسويسرا وطلبا من محمد خيض إلىذهب احمد مزغنة وعبد اهللا فياللي  1954 أكتوبر 15في

    تأسيسعلى  اإلمضاءاندلعت الثورة واتفق في  1954نوفمبر  1وفي . دخول مصر تأشيرةلهما على 

  .5بالجزائر تأسستالتي  1955فيفري  10ج ت و في 

  

                                                           

.82-80.ص، المرجع السابق، االتهامات المتبادلة، يحي بوعزيز- 1  

.157، 156.ص ص، المرجع السابق، جمعة بن زروال- 2  
جريدة ، 1ج، "حوار ساخن مع الدكتور رابح بلعيد هكذا خطفت جبهة التحرير الثورة من مصالي"، الطاهر حليسي-3

   .10.ص، 05/2001/ 05 ،150العدد ، الشروق اليومي

.234-231.ص، المرجع السابق، بنيامين سطورا- 4  

.100.ص، المرجع نفسه، االتهامات المتبادلة، يحي بوعزيز- 5  
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، يمثالن حزب الشعب الجزائري في مكتب المغرب العربي ∗والشاذلي المكي بعدما كان محمد خيضر

وظل الشاذلي المكي ، ولكن تغير كل شيء صبيحة الفاتح نوفمبر فأصبح محمد خيضر ممثال لج ت و

  .1الذي انضم إليه مزغنة يمثل حزب الشعب الجزائري

 األمم أروقةفي  وٕادراجهاالقضية الجزائرية عالميا عرض في مؤتمر باندونغ الذي سوف يتم من خالله 

رسالة مصالي إلى  - 6- انظر الملحق رقم( تشارك باسم مصالي الحاج ستشارك الح و ج بوفود، المتحدة

ويذكر توفيق المدني بان المقصود من الوفد هو التأكيد بان الح و ، لتوضيح المشكلة الجزائرية، )باندونغ

فهم ال ، واغلب أعضاء هذا الوفد يمثلون دورا أملي عليهم إمالء، ج ت و ج متفرقة وليست كلها مع

وأكد المدني  .وال يمكن إرجاعهم إلى الحظيرة الوطنية الن أمرهم ليس بأيديهم، يملكون حرية التصرف

ية فالقض، وتحذرها من االغترار بهؤالء الناس، للجنة السياسية أن تلفت نظر كل الوفود العربية لهذه الحالة

ويظهر أن هؤالء ، وعدم االستماع لهم الن ذلك يساعد العدو، ليست قضية عواطف بل قضية شعب

  .2والحقيقة تخالف ذلك، الناس يمثلون شيئا ولو قليال

، 1945كان الشاذلي المكي بصفة رسمية منذ  رأيهدبلوماسي حسب  أول أنبالمقابل يذكر خالد المكي 

وكان مع لمين دباغين ، ومقامه في القاهرةالمشرق العربي حيث ذهب ليمثل حزب الشعب الجزائري في 

وضا فم أولويكون المكي ، 1945 أكتوبر 20وعبد اهللا فياللي ووصلوا مصر مع ميالد الجامعة العربية 

مغاربة يمثلون جهتين  6تونسيين و  5ن المكي الوحيد من بين كما كا .المشرق العربي إلىبصفة رسمية 

 إلىومنعه من الذهاب  ∗واستدعى فتحي الذيب الشاذلي المكي. مكتب المغرب العربي إلنشاءبمصر 

                                                           

ثم التحق بجامع ، وبها تعلم مبادئ القراءة والكتابة 15/05/1913) والية بسكرة(ولد بخنقة سيدي ناجي : الشاذلي المكي-∗

، تقلد بعد االستقالل عدة وظائف بوزارتي التربية والشؤون الدينية بالعاصمة، بعد اندالع الثورة تقرب إلى مصالي، الزيتونة

وبشهادة الجميع فقد كان أول من عرف ، له سجل حافل باألعمال والمواقف الوطنية الخالصة. 1988سبتمبر  2توفي في 

وكون عالقات باسم ، وقد نجح وذاع صيته، ا الوطنيةأشقائنا في العالم العربي واإلسالمي بالقضية الجزائرية في صيغته

دار ، شهادات تاريخية، الحق...نداء، محمد عباس:(الجزائر المجاهدة التي كانت تحت االستعمار للتطلع اكثر انظر

  ).17-9.ص، 2009، الجزائر :هومة

.23.ص، 2009، الجزائر : دار ثالة، 2ط، الثورة الجزائرية والجامعة العربية، احمد بشيري- 1  

.91، 89.ص ، المرجع السابق، حياة كفاح، احمد توفيق المدني- 2  
 :دار الهدى، 1ط، الجزائر في باندونغ، األمين بلغيث: (حول عملية طريقة سفر الشاذلي المكي إلى باندونغ انظر-∗

   ).13 - 6.ص، 2007، الجزائر
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بطريقة  اندونيسيا إلىوذهب المكي . من الشعب الجزائري األوامر أتلقىأنا باندونغ ورفض المكي وقال له 

  .1غير رسمية

أحمد  ،محمد يزيد يذكر انه بدون عقدة نفسية أننا نحن الذين قررنا وضع الشيخ البشير اإلبراهيميلكن 

الذين كنا نحرس الشاذلي المكي وعندما  ندائما ونح موكنا نزوره. تحت اإلقامة الجبرية في القاهرةمزغنة 

رة تبلغ االندونيسيين بأننا ذهبنا إلى باندونغ أرسل كل من الشيخ اإلبراهيمي والشيخ المكي ومقران مذك

وأرسلوا شخصا إلى باندونغ وبما أن اندونيسيا رفضت ، عمالء لفرنسا وتدعوهم إلى عدم االعتراف بنا

اندونيسيا وعندما نزل بمطار جاكارتا اخبر  قاهرة سافر إلى الباكستان ومنها إلىمنحه التأشيرة من ال

اتصلت بنا السلطات االندونيسية  فأخبرناهم فحبسوه حتى ف، االندونيسيين بأنه ممثل الجزائر والمصاليين

كانوا  في صفة الوطنية عن هؤالء لكن أقول بأنهمهذه حقائق وأنا ال ان، ∗نهاية المؤتمر وقد سلمهم المذكرة

  .2مخطئين

بشلل  أصيب ألنهكراتشي فقط  إلىوصل  إنماباندونغ  إلىمحمد يزيد لم يصل  أنخالد المكي يوضح  أما

يوم من المؤتمر الوحيد الذي وصل  أخرايت احمد فوصل في  أماالمستشفى  إلىنصفي في وجهه ونقل 

 إسماعيلسي  ترأسهالذي  السودانيينعقد المؤتمر كان الشاذلي المكي وحضر المؤتمر مع الوفد  أنقبل 

  .ةالذي كان يعرفه الشاذلي المكي عندما كان طالبا في الهندسة بالقاهر  األزهري

وكما قدم رسالة قراها نيهرو باسم الجزائر وصفق لها جمهور ، صفحة 17وقدم المكي وثيقة تحتوي على 

  .3وكل الصحف قد تحدثت عن الشاذلي في باندونغ وبالدليل" جبهة تحرير الجزائر"تحت اسم ، القاعة

من الدعوة  إمكانياتهماوقد حاول بكل ، الحاج للتاريخ فقد ظل الشاذلي المكي ومزغنة وفيين لمصالي أمانة

البشير تقربوا إلى  ،أن يئسا من موقف القاهرة وتأييدها لج ت ووبعد ، "ةللحركة الوطني" التأييدجلب  إلى

بتأييدهما ) رئيس وزراء العراق(بالسفر معهما إلى بغداد حيث وعدهما نوري السعيد  وأقنعاهاإلبراهيمي 

   !بغداد- باريس-الجزائر: بشرط خلق محور جديد

                                                           

   .223- 221.ص، 2007،الجزائر: دار هومة، 2ط، 1962-1830الدبلوماسية الجزائرية من ، خالد المكي-1
افريل  20-17(مذكرة جبهة تحرير الجزائر التي قدمها األستاذ المناضل الشاذلي المكي إلى مؤتمر الدول االفرو آسيوية -∗

   ).82 - 31.ص، المرجع السابق، األمين بلغيث: (انظر) 1955

.110.ص، نفسه المرجع، 2ط، 1962-1830الدبلوماسية الجزائرية ، "ذكريات من العمل الديبلوماسي"، محمد يزيد- 2  

.224-223.ص ص، نفسهالمرجع ، خالد المكي- 3  
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وبمجرد . واستياء اكبر لدى السلطات المصرية، وقد أثارت رحلتهم إلى بغداد قلقا كبيرا لدى قيادة ج ت و 

وجرد البشير اإلبراهيمي من ، ومزغنة تحت اإلقامة الجبريةعودتهم إلى القاهرة تم وضع الشاذلي المكي 

  .1جواز سفره وأطلق سراحه نظرا لسنه

تدخل  أبداولم نطلب ، وكنا نطالب بتدويل القضية الجزائرية، كنا نتكلم باسم الشعب أننايذكر محمد يزيد 

العام  الرأيالهدف منه اطالع ، مرة واحدة في قضية ملوزة إالاللهم ، المتحدة في القضية الجزائرية األمم

المتحدة باعتبارها تمثل الضمير العالمي  األمم إلىمذكرة  أرسلناوفي تلك الليلة ، على وحشية االستعمار

فرنسا قد  أنولو كنا نعلم ، المتحدة األمموقد كنا على ثقة بان فرنسا سترفض تدخل ، في القضية لتحقيق

  .المتحدة األممكل عمل الجبهة في  نفىمحمد يزيد قد  أننقول  أنن يمك. 2تقبل ذلك لبعثنا بتلك المذكرة

بخصوص عرض القضية الجزائرية على  ∗جامعة الدول العربية أمانة إلىكما رفع مصالي الحاج مذكرة 

هذه الوثيقة ممضية من طرف مصالي باعتباره رئيسا لحركة حزبية جديدة . المتحدة لألممالجمعية العامة 

رئيس الحركة "رئيس الح و ج ترجمها الشاذلي المكي ومزغنة  اآلنفهو ، صلة لها بحزب الشعب ال

وهذا التحريف في الترجمة مقصود لمغالطة الجامعة العربية وبالتالي جميع الدول بان ، "التحريرية الجزائرية

قاصرا على حزب  التمثيل في مكتب المغرب العربي أنكون  !الحاج مصالي هو قائد الحرب التحريرية

حزب البيان واستمر هذا الوضع حتى سنة ، ح ش ج، ج ت و: ثالثيا أصبحالشعب بعد اندالع الثورة 

  . 3حيث انضم الجميع تحت لواء الجبهة 1956

على رفع القضية الجزائرية إلى األمم المتحدة ) األمين العام(كثيرا على عبد الخالق حسونة  ويؤكد مصالي

وذكره بوعد الملك سعود من انه مستعد لتبني القضية  ةوٕاعطائها ما تستحقه من العناية في المحافل الدولي

  )دول العربيةجامعة ال إلىرسالة مصالي  - 7- انظر ملحق رقم (.4ولكن عن طريق الجامعة العربية

                                                           

.24.ص، المرجع السابق، احمد بشيري- 1  

.112.ص، المرجع السابق، محمد يزيد- 2  

).25. ص، نفسه المرجع، احمد بشيري(، انظر مذكرة مصالي إلى الجامعة العربية - ∗  

.24.ص، نفسه المرجع، احمد بشيري- 3  

.25.ص، نفسه المرجع - 4  
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وقد بذلت الح و ج ألوان من النشاط في أروقة األمم المتحدة وفي الصحافة األمريكية إلحاطة الرأي العام 

األمريكي والعالمي بحقائق هذه القضية وأحاطت األمانة العامة للدول األعضاء بما تلقته من أنباء الوفود 

  .1الدائمة العربية لدى األمم المتحدة

 إلى أدتالتي " األحداث" إلىالمتحدة للفت نظرها  األمم إلىمذكرة  1955و ج في خريف  وقد وجهت الح

مسلحة والشعب الجزائري وطالبت باسم مصالي بتسجيل القضية الجزائرية تصارع بين القوات الفرنسية ال

  )يديرسالة مصالي إلى جون كن-  8 - انظر ملحق رقم(.في جدول أعمال الجمعية العامة لألمم المتحدة

الشعب الفرنسي بممارسة الضغط على الحكومة الفرنسية  1956ديسمبر  24كما طالبت الح و ج يوم 

ويذكر مصالي تصميم الشعب الجزائري على مواصلة الكفاح حتى النصر . لتضع حد للحرب ضد الجزائر

  .2"ووراء قائد الح و ج مصالي الحاج، وراء جيش التحرير الوطني ووراء الح و ج"

سراحه  أطلقثم ، واعتقل في سويسرا الخارجكان كذلك موالي مرباح ممثال الح و ج المصالية في وقد 

قام بجولة  1957مثل كذلك الح و ج في نيويورك وفي صيف ، أي في نفس العام 1956خالل جويلية 

ووجه رسالة إلى األمم المتحدة في شهر . ق مصاليير العواصم العربية لشرح وجهة نظر ففي معظم 

وخرج من السجن عام ، بتهمة نشاطه السياسي 1959افريل  29اعتقل في ألمانيا ، 1956ديسمبر 

 1984وعام ، اعتقاله فأعيد، الجزائر وحاول المصالحة مع ج ت و إلىعاد  1962وفي . 1960

ولم يقتنع بالنتائج المتحصل عليها وعلى ، و اتهاماته من جديد لج ت وأعلناستنطقته التلفزة الجزائرية 

  . 3استعادة االستقالل الوطني الكامل للبالد والعباد رأسها

 األمريكيالرئيس  إلىرسالة " بال ايل"الجبرية  إقامتهمصالي الحاج من مقر  أرسل، 1957افريل  2وفي 

بعث موالي مرباح  1957جانفي  22وبعدها في ، حول جرائم االستعمار الفرنسي في الجزائر ∗إيزنهاور

عتراف بحق استقالل ا: با من الو م اطال إيزنهاور األمريكيالرئيس  إلىالعام للح و ج برقية  األمين

                                                           

.34.ص، السابق المرجع، احمد بشيري- 1  

.242-241.ص ص، المرجع السابق، بوعالم بن حمودة- 2  

.102-101.ص ص، المرجع السابق، االتهامات المتبادلة، يحي بوعزيز- 3  
قهر األلمان وساهم ، للقوات األمريكية في الحرب العالمية الثانيةقائد وجنرال عسكري  1890ولد في : دواي ايزنهاور-∗

   .تولى رئاسة الو م ا بعد وفاة روزفلت، 1945في انتصار الحلفاء 
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ر في الجزائ وقف القتالل تتكون من ثالث مجموعات بهدف وضع حدلجنة  إنشاء، الشعب الجزائري

  .1وتكون هذه اللجنة مراقبة دوليا

ولو في فترة ، ج ت و أمامتسد الطريق  أنحيث تمكنت من ، في الخارج وكانت نشاطات الح و ج مكثة

نوع من  حقيقة يعتبر هذا التصرف ، ائريةلكن كان التنافس حادا بينهم من اجل تدويل القضية الجز  ،وجيزة

القضية الجزائرية في المحافل الدولية لكن عناصر  إدراجوهو نفس الهدف  إلىحركتان تهدفان لالالوعي 

  .الحركتان مختلفتين في التوجه

بل بالعكس فان الجانب ، للثورة األولىفي السنوات  أشدهجانب التنافس لم يبلغ  أنمن يذكر  هناك و 

تدخلت  أنينتصرا لوال  أنناشطتين دوليا وكان من الممكن  بلوماسي قد طغى ونجح بوجود حركتينالد

  .2كل مشاريع االتفاق والوحدة وأجهضترات المصرية بالمخا

وبعد هذا النشاط كانت الحكومة الفرنسية سوف تجرى مفاوضات مع الح و ج حيث صرح الوزير الفرنسي 

  .كما سيتفاوض مع ج ت و" الح و ج"سيتفاوض مع  بأنهجوكس 

طالما تصرح الحكومة الفرنسية ، لقاءات ايفيان إلغاءالحكومة المؤقتة قد قررت  أنلكن بلحروف صرح 

 بأنهكما اعلمه ، أخرىستتنازل عن فكرة مفاوضات موازية مع تيارات جزائرية  أنهابشكل واضح وصريح 

  .3ب هذا القرارسيأتي قريبا ليشرح سب

فسجل في ، اضمحالل حركته سياسيا وعسكريا إلىلم يدع مصالي الحاج للمفاوضات نظرا  األخيروفي 

 أنكنا نتمنى ...تجري في غيابنا"المفاوضات  أن 1961مارس  la voi du Nord" 19 -20"جريدة 

نبتهج  أن إالفما علينا ) االستقالل(سنة  40تحققت ما كرسنا حياتنا عليه مدة  إذانكون حاضرين ولكن 

  ".به

  

                                                           

.158.ص، المرجع السابق، جمعة بن زروال- 1  

.199.ص، المرجع السابق، الثورة الجزائرية في عامها األول، محمد العربي الزبيري- 2  

.54.ص، 2012، ديوان المطبوعات الجامعية، اوذاينية خليل: ت، ماكس بوتيبيير: تقديم، اتفاقية ايفيان، اوليفي لونغ- 3  
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بالرغم من :"قائال 1962ماي  4شمال باريس  Gouvienفي  ولقد وضح فكرته في ندوة صحفية عقدها

قررت الحركة ، كنت غائبا في المفاوضات وبالرغم من تحفظات الح و ج فيما يخص اتفاقية ايفيان إنني

 .1تحويرها السياسي ومشاركتها في بناء الدولة الجزائرية المستقبلية طبقا لمبادئ تقرير المصير

سنوات كان من  5انه قبل  "بول جون"فذكر ، ورغم المحاوالت الفرنسية االغرائية التي تخدم مصالحهم

اليوم فال القضاة المسلمون  أمااالتحاد الفرنسي  إطاريقبل هوشي منه بالحكم الذاتي في  أنالممكن 

رولف  من هذا المنطلق كان ، إفريقيافرنسا في شمال  إنقاذ بإمكانهمشيوخ المناطق البربرية  ن والالجزائريو 

المشكل  أنغير ، المفاوضات مع الح و ج إلىيحبذ اللجوء  )سياسي ودبلوماسي اشتراكي فرنسي(وروفنتلو 

على تحديد ممثل عن التيار األصلح للتفاوض معه في ظل  تمثل في عدم القدرة أخرىالمطروح مرة 

فقد كان الفرنسيون ينظرون ، غياب حركة وطنية عصرية على غرار تلك التي كانت موجودة في تونس

ألنصار فرحات عباس على أنهم قلة في حين أن التواصل مع المصاليين الذين كانت لهم عالقة مع 

  .2النظر لتواجد زعيمهم في سجن باريسلم يكن ممكنا ب )الثوار( المتمردين

الح و ج نهائيا من السباق من اجل تمثيل الشعب  أبعدتكانت قد  1958افريل  25في ندوة طنجة 

واعتبرت في مرتبة واحدة مع الدستور ، مرة جلست ج ت و كمحاور كامل العضوية وألول، الجزائري

اد كما أعطيت إشارة إبع األحداثتجاوزتهما الح و ج ومصالي قد  أنبحجة ، وحزب االستقالل، الجديد

قبل " لجنة تطهير"تم وضع  آسيويةوفي مؤتمر الشعوب االفرو . جانفيالح و ج في ندوة القاهرة في 

مارس  30في " يوما من اجل الجزائر"وقرر المؤتمر ، ورفضت أخيرا قراءة رسالة من الح و ج، المؤتمر

  .3والتكفل بكل الدعاية لصالح ج ت و 1958

حيث في فرنسا بدا مصالي الحاج بعد ، أحداثعرفت الح و ج المصالية عدة  1960في بداية الستينات 

وتحسين وضعيتها ماديا  واإلداريةهيكلة الحركة المصالية السياسية  وٕاعادةبتنظيم  1959سراحه  إطالق

، ج ت و إلىمناضلين وكان لها تحرك دبلوماسي سياسي رغم ضعفها وانضمام اغلب ال، ومعنويا وسياسيا

  .4تضمحل فيها الحركة بدأتسياسية  أزمةداخليا فقد عرفت الحركة  أما

                                                           

.243.ص، المرجع السابق ،بوعالم بن حمودة- 1  
2 - J- Paul Cahn ; K- Jurgen Muller, OP. cit, P.42. 

.245- 244.ص ص، المرجع السابق، بنيامين سطورا- 3  

.191، 190.ص ص، المرجع السابق، جمعة بن زروال- 4  
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  استنتاج-

والدبلوماسي كبير بين الح و ج و ج ت و حول تمثيل الجزائر دبلوماسيا في  السياسيالتنافس  ريعتب   

 اإلقليميةسياسي من طرف الدول والمنظمات  تأييدكل تيار يبحث عن  أصبح إذالمتحدة  األممهيئة 

من اجل كسب الدعم والشرعية السياسية واعتبارها الناطق  األمميةفي الجمعية العامة للهيئة  العضو

تصحيحا  األممهيئة  إلىوفد وزاري لج ت و  أرسل 1956جانفي  7في ، الرسمي للقضية الجزائرية

  .1المتحدة األممرية في هيئة يرفض فيه تمثيل عابد بوحافة للثورة الجزائ

في وقت كانت األزمة متزايدة في المحافل السياسية في باريس واألوساط العسكرية واإلدارية والشعبية في 

كان يعرب علنا  والسيما وان الوزير روبير الكوست، كما كان االضطراب يزداد عنفا في الجزائر، الجزائر

  .2"ديان بيان فو"عن تخوفه من حادث دبلوماسي مماثل ل

ولهذا فما كانت جهود ج ، المعركة الدبلوماسية  أصعب معادلة في الحرب وليس بالسهل نجاحها أنكون 

، وعالوة، واحمد مزغنة، تكملة لتجربة الوطنيين األوائل في ذات المجال كالشاذلي المكي إالت و وح و ج 

  .3البشير اإلبراهيمي، على التأثير الذي تركه كل من احمد مصالي الحاج

 اآلفاتاالستقالل ومحاربة كل  إلىيلتقيان نظريا في الدعوة  FLN، MNAكال من  أن األمرالغريب في  

كالهما تعتبران في  أنيقول بن جامان ستورا وفي هذا الصدد  االجتماعية وسط عمالنا في المهجر

 ,FLNوالعروبة والعربية منبر تلتقي فيه كل  اإلسالمشئ وكان  ال إسالمالجزائر بدون  أنمناشيرهما 

MNA  أنهاح و ج تدعي ، كال من ج ت و أنذلك  أساسهالخالف بينهما كان عميقا في  أنغير 

انفتحت على عناصر وفئات من  بأنهافقد كانت ح و ج تتهم الجبهة ، الممثلة الوحيدة للشعب الجزائري

في العنف  أعمالومعارضة لفتح جبهة جزائرية ثانية فوق التراب الفرنسي وممارسة ، مختلف التيارات

                                                           

.160.ص، السابق المرجع، جمعة بن زروال- 1  
منشورات ، احمد عويدات: مراجعة، سموحي فوق العادة: ت، 1962-1958مذكرات األمل التجديد ، الجنرال ديغول-2

   .24.ص، 1971، بيروت :عويدات
، مجلة المصادر، "1956- 1954الجزائرية خالل فترة تطور موقف الجامعة العربية من القضية "، محمد خيشان-3

   .209.ص، 2006، 14ع، المركز الوطني للدراسات
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وفتح جبهة في فرنسا كان ، في حين ترى الجبهة بان تحرير الجزائر موضوع يهم كل الجزائريين. فرنسا

  .1لضمن إستراتيجية الثوار للتخفيف على الشعب في الداخ

ونضال  تشكيلة لمطلب واحد اأنهمعلى ، ح و ج، تقدم الفصيلتين ج ت و األلمانيةكما كانت السفارة 

في الوقت ، سجل ضعف التيار المصالي 1957لكن في جانفي . اواحد بغض النظر عن التوترات بينهم

 .2الذي كانت تزداد فيه قوة ج ت و

 إلىالقوات الفرنسية بالجزائر الجنرال ساالن  أركانقائد  أرسلمما يدل على نجاح الدبلوماسية الجزائرية و 

احتمال التخلي "فنشرت الصحافة ، لحل القضية األحزابرئيس الجمهورية بعبارات حادة على عدم قدرة 

وصرح ايدنهاور ، "النار إطالقعن الجزائر من خالل ديبلوماسية تشرع في مفاوضات حول وقف 

  .3"قاتلة بالنسبة لفرنسا"تكون  أنالجزائرية قادرة على  زمةاأل أن 1956 األلمانيالمستشار 

ربحت ج ت و المعركة في الداخل كما في الخارج حيث اعتبرت الممثل الوحيد للشعب الجزائري الذي 

المغرب ، السعودية، من الدول العربية خاصة مصر اكبير  اتأييدحيث كان للجبهة  .4يصلح التفاوض معه

تقضي على  أنواستطاعت ج ت و ، على حساب الح و ج...الدول العربيةجامعة ، تونس، األقصى

الحكومة  تأسيسالمتحدة خاصة بعد  األممالنشاط والوجود الدبلوماسي والسياسي لل ح و ج في هيئة 

ج ت و هي الممثل الوحيد والشرعي للقضية وللثورة الجزائرية في المحافل  وأصبحت، يةالمؤقتة الجزائر 

  .5والهيئات والمنظمات الدولية

وتوسعت الحركة النضالية ، األخرىالسياسية  األحزابتنفرد وتتغلب عن  أناستطاعت ج ت و - 

داخل الجزائر  الشعبية األوساطتكسب ثقة الشعب ومؤيدين في جميع  أنواستطاعت ، والسياسية لج ت و 

 أنصاراتكسب  أنالح و ج استطاعت  أيكة النضالية لمصالي الحاج نبينما الح. وخارجها في مدة قصيرة

خلق عدة منظمات  إلىبالجبهة  أدىمما ، العمال المهاجرين الجزائريين وخاصة في فرنسا أوساطفي 

ونفي قائدها ، تتغلب على الح و ج أنوبهذا استطاعت الجبهة ، وجمعيات تقوم ضد سياسة هذه الحركة

                                                           

، الجزائر :دار الهدى، 1962إلى سبتمبر - 1962مارس  19المرحلة االنتقالية للثورة الجزائرية من ، عمار مالح-1

   .200-199.ص ص. 2005
2- J- Paul Cahn ; K- Jurgen Muller, OP. cit, P.199. 
3-Ibid، PP.161-168. 

.156.ص، المرجع السابق، وتحررت الجزائر، محفوظ قداش- 4  

.161.ص، المرجع السابق، جمعة بن زروال- 5  
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إقامة تنظيمات مسلحة ضد  أو، االستعمار الفرنسي إلى أعضائهاوانضمام بعض ، مصالي الحاج

  .1الجبهة

الذي ارتكبه " والسياسي التاريخي بالخطأ"صرح محمد بوضياف  1962صيف  وأزمةبعد االستقالل 

 أكثربدوافع شخصية . مة مصالي للثورةعلى رفض زعا أصرحينما ، 6مع زمالئه في لجنة ، شخصيا

  .2"لو قبلناه زعيما للثورة لكفانا كل هذه الخسائر والنزاعات"وقال ، آخرمنها شيء 

الح و ج تقلص وجودها السياسي في مصر والجامعة العربية وفي بقية دول  أن يمكننا القول األخيروفي 

ويعود سبب ، لمسؤولي ج ت و في القاهرة على حساب الح و ججراء التأييد والمساندة المشرق العربي 

، المسلمين في مصر اإلخوانقادة لالحاج ومساندة مصالي  تأييد إلى: "رابح بلعيد األستاذذلك حسب 

للواء محمد نجيب في خالفه مع جمال عبد الناصر على السلطة  1952في بسبب دعم مصالي  أيضا

  .3"بعد الثورة المصرية

. الح و ج أعضاءتجذب  أنبالجبهة في المحافل الدولية كمحاور وحيد للثورة استطاعت  االعترافوبعد 

  .4الدولة الجزائرية المستقلة تأسيسصفها عن طريق االمتيازات التي سوف تقدمها لهم الجبهة عند  إلى

ض الدول لتدويل وعطف بع، الديبلوماسية يستغلوا أن أرادواالجزائريون  أنوصدر مؤخرا للمؤرخ موريس 

  .5وهذا بعد عجزهم للتصدي للقوة الهائلة للجيش الفرنسي، القضية

  

 

                                                           

.48-46.ص، دس، الجزائر :مكتبة مدبولي، جان بول سارتر والثورة الجزائرية، عبد المجيد عمراني- 1  

.98.ص، المرجع السابق، يوسف قاسمي- 2  

.167-166.ص ص، المرجع السابق، جمعة بن زروال- 3  

.188.ص، نفسه- 4  
5 -Maurice vaisse, « vers la paix en Algérie LES Négociation dans les archives », édition Allen el 
afnar, Alger, 2012, p.1.  
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هذه الدراسة البسيطة لموضوع التنافس بين جبهة التحرير الوطني والحركة الوطنية الجزائرية  بعد       

تبين أن الديبلوماسية ، في المحافل الدولية من اجل تدويل القضية الجزائرية في منابر هيئة األمم المتحدة

وهذه الديبلوماسية ، ضاعت منه لقرابة قرن ونصف أنساهمت في استعادة للشعب الجزائري سيادته بعد 

الشعب نيابة عن كل جهاز رسمي خاص بالسياسة الخارجية  أفرادهي ثمرة ممارسة طويلة توالها بداية 

التي تطالب  1919الوطنية منذ  األحزابتتبلور نحو التطور مع تشكل  وأخذت، عند بداية االحتالل

يوجد ممثلين في الخارج  وأصبحلثورة وخاصة بعد مؤتمر الصومام ا أثناء أكثرثم تطورت ، باالستقالل

ورسموا القادة خريطة دولية  للجزائر جهاز دبلوماسي مهم أصبحوبتشكل الحكومة المؤقتة ، باسم الثورة

واستطاعت الوفود ، مكنتهم من تجاوز حواجز الديبلوماسية الفرنسية التي كانت تتربع على المنابر الدولية

بمسؤولية األمم المتحدة في المساهمة  15ة أن تضغط على منظمة األمم المتحدة وتقر في الدورة الجزائري

ويمكننا الوقوف ، بإقرار مبدأ تقرير المصير وٕاجراء االستفتاء في الجزائر بتنظيم ومراقبة األمم المتحدة

  :على ذلك من خالل النتائج اآلتية

لم تظهر مع اندالع الثورة الجزائرية إذ أن ، دويل القضية الجزائريةالدبلوماسية الجزائرية التي مهمتها ت إن- 

اتصاالت ، منها نشاط الحاج احمد باي، جذورها التاريخية تعود إلى بداية االحتالل الفرنسي للجزائر

  .حيث طالبوا كلهم باستقالل الجزائر، حمدان خوجة، ومراسالت األمير عبد القادر

بعد الحرب العالمية األولى أصبح النشاط السياسي الديبلوماسي أكثر تطورا في الجزائر نتيجة انتشار - 

ونشاط التيار الليبرالي وتزعمه ، 1919خالد  األميرينطلق العمل من نشاط ، الوعي وظهور الطبقة المثقفة

نشاط التيار  أما، جيوجمعية العلماء التي كان لها صدى كبير على المستوى الخار ، فرحات عباس

وكان له اثر كبير في . إفريقيانجم شمال  تأسيساالستقالل منذ  إلىاالستقاللي الذي تصدر الدعوة 

تنظيما  األكثرنشاط حزب الشعب  يأتي أنإلى ، التعريف بالقضية الجزائرية وطرحها على المسرح الدولي

كما كان لحركة انتصار الحريات الديمقراطية  ،حزبية متكاملة لها كوادرها مؤسسةعبارة عن  أيمن النجم 

طرح القضية على المسرح الدولي في  أنكما كان مصالي يدرك ، نشاط مكثف على المستوى الدولي

  .الحقيقي هو نصف حله إطاره

وقد ال ، العام العالمي بما كان يعانيه الشعب الجزائري الرأيقد يعتبر كل هذا الغاية منه هو تحسيس - 

  .1954- 1945لكن الميالد الحقيقي للدبلوماسية كان في فترة  األساسيةذا هو القاعدة ه أنننفي 
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فرض ذلك ، الدبلوماسي أونظرا لعدم التوافق بين القوتين الفرنسية والجزائرية سواء في الجانب العسكري - 

د العالقات وتوطي، تكون هناك قوى مساندة للقضية الجزائرية من اجل تحقيق مطالب الجزائريين أنعلى 

الجزائريين المضادة  إستراتيجيةالقادرة على مساندة  واإلقليميمع جميع المنظمات ذات الطابع الدولي 

باإلضافة إلى دعم الدول ، وقد كان هناك دعم مهم من طرف الدول العربية مشرقا ومغربا، لالمبريالية

وخاصة من خالل  ة الجزائريةاإلسالمية التي كان لها دور دبلوماسي مهم جدا في مساندة القضي

فاعلة تقف وراء القضية الجزائرية بحكم الروابط  آسيويةالمؤتمرات التي تعقدها وقد كانت قوة الدول االفرو 

واالشتراكية وغيرها التي لها  واألمريكية، األوربيةبما فيها  األخرىوكذلك دعم الدول . التاريخية المشتركة

  .إنسانيدافع 

ذلك  أدىالمتحدة واهم منبر ترددت فوقه عبارات التحرر من االستعمار  األممبحكم الثقل الدولي لهيئة - 

  .المتحدة األمم أروقةالقضية الجزائرية داخل  إدراجتنافس كل من ج ت و و الح و ج من اجل  إلى

فما كانت ، ناكومناقشتها ه األمممنظمة  إلىالقضية الجزائرية  إيصالحيث سعت الجبهة من اجل - 

الذي  1956ثم مؤتمر الصومام ، صوت الجزائر للعالم إسماعمن اجل  إال 1955 أوت 20هجومات 

ساقية سيدي يوسف طورت  أحداثوبعد ، عرفت فيه القضية الجزائرية قفزة نوعية في المحافل الدولية

" بيان فو نديا"دث يح أنالجبهة الحملة الدعائية على المستوى الدولي وهنا تخوف الفرنسيون من 

االعتراف  إلىتشكلت الحكومة المؤقتة للضغط على الحكومة الفرنسية وجرها  أن إلى، ديبلوماسية

  .باستقالل الجزائريين

كال من جبهة التحرير الوطني والحركة الوطنية الجزائرية من مصدر تنظيمي واحد ولهم مرجع  أن - 

قيادة الكفاح المسلح السترجاع  بأحقيةيعتقدان كما ، كالهما من صلب حزب الشعب أيفكري واحد 

  .لكنهما يختلفان من حيث التركيبة البشرية، االستقالل

صالي الحاج من اشد الحارصين على التعريف بالقضية الجزائرية ولم يكن يوما ضد الثورة بل كان م - 

ا نفسها بمصالي الحاج في وهذا باعتراف الو م ، وكان للح و ج نشاط واسع دوليا، ساندها ماديا ومعنويا

  .بدايات الثورة

العام  الرأي إلحاطة األمريكيةالمتحدة وفي الصحافة  األمم أروقةقامت الح و ج بالكثير من النشاط في - 

  .بحقائق هذه القضية
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حتى كادت ، على الجبهة لكن كان في فترة قصيرة وتفوق تحقق نصر دبلوماسي أناستطاعت الح و ج - 

  .ض مع الحركة الوطنيةو تتفا أنالحكومة الفرنسية 

 وأجهضتالمصرية  باالستقالل المبكر لوال تدخل المخابرات تأتي أنوجود حركتين نشطتين دوليا كادتا  - 

ب االيجابي هو انه لكن الجان، قد يكون له جانب سلبي وهو هذا الخالف يخدم فرنسا، مشاريع الوحدة

وبالتالي يصبح هناك ضغط دولي كبير ، هناك تعريف واسع بالقضية الجزائرية كالهما يخدمها أصبح

من حادث ديبلوماسي مماثل لديان "على فرنسا حتى صرح روبير الكوست الوزير الفرنسي عن تخوفه 

  ".بيان فو

تكملة لتجربة الوطنيين  إالهي  ية ماالمعركة الديبلوماس إلنجاح، جهود كل من ج ت و و الح و ج - 

مصالي الحاج والبشير  وتأثير، عالوة، احمد مزغنة، الشاذلي المكي: أمثالفي ذات المجال  األوائل

  .اإلبراهيمي

كما كانت الح و ج  هي التي ، العمل الديبلوماسي في الجزائر حقق نجاحا كبيرا على المستوى الدولي - 

لكن في األخير استطاعت الجبهة أن تستميل إليها دعم الدول وخاصة دعم ، سبقت الجبهة في هذا العمل

واالعتراف بها دوليا وحتى ديغول اعترف ، جمال عبد الناصر الرئيس المصري بعد مؤتمر باندونغ

  .بالجبهة كمحاور وحيد للثورة
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