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أحمد اهللا عز وجل على نعمته و توفیقه في إنجاز هذا  شيءأوال وقبل كل 

  .عظمتهالعمل حمدا یلیق بجاللته و 

  "  ال یشكر اهللا یشكر الناس " من الول رسول اهللا صلى اهللا علیه و سلمولق

 والعرفان إلى أستاذي المحترم :" بوغدیري االمتنانأتقدم بجزیل الشكر ووافر 

فلم یبخل علي یوما  البنتهكمال "الذي أبصرني بنور بصیرته ووجهني توجیه األب 

  بنصائحه وتوجیهاته رغم كثرة مسؤولیاته .

"وأخص بالذكر األستاذ: علي أجقو"  شعبة التاریخ أساتذةكل ل كما أتقدم بشكري

 . ""نصر الدین مصموديو

  وٕالى والدي الكریمین حفضهما اهللا.
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  :ةمقدم

التي الشائكة تعد من أهم المواضیع  خصوصا ربیةاالمغو  العربیة عموما إن موضوع الوحدة

، نظرا ألهمیتها )1962- 1954تتطلب دراسة معمقة خاصة في فترة الكفاح الوطني من (

 بمغر من أجل بناء الشعوب المغاربیة كل هذه الوحدة حلم وتبقى البالغة على الصعید المغاربي 

 .عربي موحد

األوساط المغاربیة وذلك بحكم صالت التقارب  اهتمامإلى الثورة الجزائریة  اندالعوقد أدى 

 قاسما مشتركا في كفاحهموتمثل ،دة التي تجمع شعوب المغرب العربيومبادئ الشعور بالوح

شعوب المنطقة على إظهار تالحمها الوحدوي وتضامنها هي فترة  تولعل أنسب فترة ساعد

ومي بضرورة التخلص من حیث تعمق الشعور الق ،اندالع حركات المقاومة وثورات التحریر

المغرب  بقضایاقضیة الجزائر  ارتباطوقد تأكد  ،األجنبیةمن جمیع أشكال السیطرة و االستعمار 

ألولى الممارسات الوحدویة وتنسیقها للكفاح المشترك  العربي من خالل تجسید الثورة الجزائریة

  األقصى.  مع الشقیقتین تونس والمغرب

منطقة المغرب العربي مما  في يفرنسال االستعماروكان لتطور الثورة الجزائریة خطرا على 

لثورة للقضاء على ام وبذلك تتفرغ 1956في سنة  استقاللهاجعلها تمنح تونس والمغرب 

سیاسة البالرغم من تلك التطورات فإن الثورة الجزائریة واصلت صمودها في وجه  ،الجزائریة

من  االستفادةالمغرب العربي، حیث عملت على بوحدة مصیر وزادت من تمسكها الفرنسیة 

والتضامن من أجل خدمة أهدافها وٕامكانیات التعاون كل ظروف  واستغاللالتأیید الشعبي 

الفرنسیة أعلنت بلدان  االضطهادسیاسة  واستمراروأمام تزاید التضامن الشعبي معها  الكفاحیة،

المشكلة في البلدان وذلك من خالل دعوة األحزاب المغرب العربي تأییدها للقضیة الجزائریة 

ي حقیق وحدة المغرب العربأجل  ت م من 1958 سنة طنجةبمدینة المغاربیة إلى عقد مؤتمر 
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في للسلطة  دیغولشارل ، ولكن وصول االستقاللوتحقیق ودعم الكفاح المسلح في الجزائر 

التضامن القضاء على جذور الوحدة و هذا األخیر على عمل م 1958ماي 13بعد انقالب فرنسا 

ولكن جبهة التحریر الوطني ،بین األقطار الثالث ( الجزائر، تونس، المغرب األقصى)

لحفاظ دیغول لشارل ها یلإ التي دعىأن تصمد في وجه السیاسة الفرنسیة التقسیمیة  استطاعت

 .التحریریة في الجزائرعلى عالقاتها المغاربیة وكسب دعمها للثورة 

  أسباب إختیار الموضوع:

  من أسباب اختیار الموضوع ما یلي:

  : أسباب ذاتیة-1

  الموضوع .هذا الشخصیة في البحث ودراسة  االهتمامات-

  الثورة الجزائریة .في تاریخ مهمة سیاسیة تسلیط الضوء على محطة الرغبة في -

  أسباب موضوعیة:-2

 في فترة الكفاح الوطني.جانب مهم من العالقات الجزائریة المغاربیة عن كشف الفي  الرغبة-

التاریخیة من منطلق أن الثورة الجزائریة ال یكتمل تسلیط الضوء على بعض الجوانب  محاولة -

 مشهدها إال إذا درست وفق أبعادها وعمقها الطبیعي ذو البعد العربي اإلسالمي.

 :الدراسة شكالیةا

  ؟ ماهي حدود النجاح و الفشل في قرارات مؤتمر طنجة

  وتحت هذه اإلشكالیة تندرج مجموعة من األسئلة الفرعیة:

  ؟م 1958_ 1954الجزائریة المغاربیة من ما طبیعة العالقات -1



 مقدمة

 

 ت
 

  ؟الجزائریة المغاربیة ما دورمؤتمر طنجة في تفعیاللعالقات-2

  تحققت الوحدة المغاربیة التي دعى إلیها مؤتمر طنجة ؟هل- 3

  ف الموضوع:اهدأ

  :هذا الموضوع لتحقیق األهداف التالیة  بدراسة قمنا

  الخارجي في مساندة الثورة الجزائریةإبراز مدى أهمیة الدعم -1

ماال كبیرة في دعم الثورة الجزائریة وتحقیق آهذا المؤتمر الذي علق حیثیات الوقوف عند -2

  لقطرین الشقیقین.استقالالوحدة المغرب العربي في ظل 

 یةتونسالحكومتین من طرف جبهة التحریرالوطني حزب التي واجهت العراقیل  الوقوف عند -3

  .معهایةوأشكال التعامل والمغرب

  :الدراسة منهج

  :المنهج نظرا لطبیعة الموضوع ولإلجابة عن التساؤالت یتطلب إتباع

وذلك لوصف وتقصي الحقائق التاریخیة وٕاعطاء تفسیر موضوعي ودقیق الوصفي: التاریخي  -

  .، وترتیب األحداث وفقا لتسلسل الزمني للوقائعللمضمون

  الدراسة:خطة 

  إلى ثالث فصول : هتقسیملدراسة الموضوع قمنا ب

 "طنجة مؤتمر انعقادواقع العالقات الجزائریة المغاربیة قبیل  "الفصل األول جاء تحت عنوان

المساهمات المقدمة في إطار الدعم المغربي للثورة الجزائریة في جوانبه  األولعالجنا في الجزء 

الجیشین الجزائري والمغربي باإلضافة إلى دعم بین التنسیقالعسكریة والسیاسیة من خالل 
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الوفد  اختطاف، وكذا ردود األفعال المغربیة حول حادثة سلطات المغربیة للثورة الجزائریةال

الجزائري بشقیها الحكومي والشعبي، أما الجزء الثاني جاء فیه العالقات الجزائریة التونسیة تطرقنا 

مؤتمر تونس الذي جاء من أجل تقریب وجهات النظر بین ج.ت.و والحكومة الفرنسیة إلى فیه 

التعریف بالقضیة الجزائریة في المحافل الدولیة عن بباإلضافة إلى مساعي الحكومة التونسیة 

، لنتطرق أیضا إلى الدعم العسكري من خالل إمداد الثورة الجزائریة طریق العمل الدبلوماسي

  هیالت المقدمة لتمریرها .التسو باألسلحة 

فقد ودوره في تفعیل العالقات الجزائریة المغاربیة" مؤتمر طنجة :"الفصل الثاني جاء تحت عنوان

على التحضیرات التي سبقت عقد المؤتمر وكذا أشغال المؤتمر الذي جاء حاولنا تسلیط الضوء 

الفصل إلى الصدى اإلعالمي  آخر، ولنشیر في عنه انبثقتفیه انعقاد المؤتمر والقرارات التي 

  للمؤتمر بشقیه العربي والغربي .

 "ربیةاأثار مؤتمر طنجة على العالقات الجزائریة المغ: "جاء تحت عنوانأما الفصل الثالث 

وخصصنا الجزء األول إلى أثار المؤتمر على العالقات الجزائریة المغربیة وجاء فیه موقف 

ت مبادرا، وكذا الخالف الحدودي بین المغرب والجزائر باإلضافة إلى المغرب من تأسیس ح.ج.م

إلى أثار المؤتمر على  ي فقد خصصناهالجزء الثان أما، و في تحسین العالقات بین البلدینج.ت.

سلبیة على  انعكاساتعنها من  انبثقفیه أزمة إیجلي وما  عالجناالعالقات الجزائریة التونسیة و 

الثورة الجزائریة وكذا مطالب تونس الحدودیة في الصحراء الجزائریة، ولنشیر في األخیر إلى 

التونسیة من أجل الحفاظ على لتحسین العالقات الجزائریة الجزائري مبادرات جبهة التحریر 

 العالقات بین البلدین .
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  والمراجع :أهم المصادر 

المصادر الحصول على أهم قدر اإلمكان قد حاولنا واجهتنا، فعلى الرغم من الصعوبات التي 

  ذات الصلة بموضوع البحث ونذكر منها :المراجع و 

  جریدة المجاهد التي تطرقت لحیثیات مؤتمر طنجة بالتفصیل . -

: مؤتمر طنجة دراسة تحلیلیة نقدیة حیث تناول فیه مؤتمر كتاب معمر العایب بعنوان -

 بها . طنجة وأهم المحطات التي مر

: دور بلدان المغرب العربي في دعم الثورة التحریریة الجزء األول اهللا المقالتي بعنوان كتاب عبد

  یبرز لنا فیه أهم المواقف المدعمة للثورة الجزائریة .

یعالج فیه جانب مهم من العالقات  :العالقات الجزائریة المغاربیة واإلفریقیة إبان الثورة التحریریة-

حدثت بین هذه البلدان واألزمات التي  االختالفاتالجزائریة مع بلدان المغرب العربي ویبرز كذلك 

 و ج.ت.و .

خرى في إنجاز هذا الموضوع أهمها: منها هي األ استفدتكذلك الرسائل الجامعیة التي  -

ثناء الثورة التحریریة المملكة المغربیة أالسبتي غیالني عالقة جبهة التحریر الوطني بمذكرة 

 عالج فیها العالقة التي تجمع البلدین عبر مراحل الكفاح الجزائري.  الجزائریة

  صعوبات الدراسة: 

  بینها:لم تخلو دراستا كغیرها من الدراسات من بعض الصعوبات التي تعترض أي باحث ومن 

 .قلة المصادر والمراجع المتخصصة في هذا الموضوع  -

  صعوبة الحصول على المادة العلمیة من مصادرها األصلیة . -

 

 



                                م) .1958- 5419( ة المغاربیة قبیل إنعقاد المؤتمرواقع العالقات الجزائری : الفصل األول

  

  :العالقات الجزائریة المغربیة : أوال

  والمغربیة.التنسیق بین المقاومتین الجزائریة  -ـ1

 الدعم الرسمي المغربي للثورة الجزائریة . -ـ2

  الطائرة . ختطافاردود األفعال المغربیة حول حادثة -3

  :العالقات الجزائریة التونسیة : ثانیا

  م.1956أكتوبر23مؤتمر تونس  -ـ1

  الدبلوماسي.والدعم  التونسیة الوساطة السیاسیة-2

  .الجزائریةسیة للثورة ونالتسهیالت العسكریة الت -ـ3
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ان الثورة الجزائریة أكدت منذ البدایة توجهاتها السیاسیة واإلیدیولوجیة وارتباطها بدائرة 

من خالل وثیقتیها الهامتین هما: بیان أول نوفمبر المغاربیة هذه األخیرة التي دعت إلیها 

أیضا أظهرت الشعوب المغاربیة وفي المقابل ،م  1956أوت 20الصومام م ووثیقة 1954

وقد كان هذا الدعم في البدایة دعما معنویا اندالعها منذ التحریریة  الثورةمع منها وتأییدها تضا

وبفعل السیطرة الفرنسیة أصبح ،م1956كل من المغرب األقصى وتونس في  استقاللإلى غایة 

مایندرج في إطار قناعة الحركات الوطنیة في المغرب العربي بضرورة  وهوالدعم معنویا ومادیا 

  من وحدة التاریخ والدین واللغة والمصیر المشترك . انطالقاالوحدة والتضامن 

  أوال: العالقات الجزائریة المغربیة 

  التنسیق بین المقاومتین الجزائریة والمغربیة : -1

قلة السالح  بعض الصعوبات والتي كان أبرزها ااندالعهلقد واجهت الثورة الجزائریة منذ 

المهیدي  بن"ومحمد" وضیافب"، كلفت قیادة الثورة كل من مشكلةالذخیرة ولمعالجة هذه الو 

العمل على فتح جبهة قتالیة و  2لدراسة كیفیة الحصول على األسلحة من الجهة الغربیة 1"العربي

                              

على تحصل في مسقط رأسه  یلة )، زاول دراسته) ولد بدوار الكواهي (عین مل 1957- 1923(المهیدي محمد العربي  بن -1

م الذي قرر  1947م ثم انتقل إلى بسكرة، انخرط بالحركة الكشفیة ببسكرة وشارك في مؤتمر 1937الشهادة االبتدائیة سنة 

ثورة التحریریة وعین في مؤتمر الصومام عضوا في لجنة التنسیق تأسیس المنظمة الخاصة ببسكرة ، وكان أحد مفجري ال

، ر محمد عباسظ(أن .مارس من نفس السنة 5م ونفذ فیه حكم اإلعدام لیلة 1957فیفري  23والتنفیذ مكلفا بالفداء أسر یوم 

  ) .75ص  ،2007دار الهومة للطباعة والنشر، الجزائر،  ،شخصیة وطنیة 17ثوار عظماء شهادات 

 ، منشورات وزارةلجنة التنسیق بین جیش التحریر الجزائري وجیش التحریر المغربي دواعي التأسیس ،زكي مبارك -2

  .  186، ص 2005المجاهدین، الجزائر، 
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كانت خاضعة التي الریف وربط هذه الجهة بالمنطقة الخامسة هذه األخیرة  على طول جبال

مما أدى بالثوار الجزائریین إلى اللجوء إلى الحدود الجزائریة المغربیة وممارسة  الفرنسیةلرقابة 

حیث كانت مناطق الریف الخاضعة للنفوذ اإلسباني مكان آمن وقاعدة مهمة للتزود  ،نشاطهم

  ریف المساندین للثورة الجزائریة .بسكان ال الثوار الجزائریین احتكاكفي  مما زادباألسلحة 

أهمیة المنطقة الشمالیة للمغرب الخاضعة للنفوذ مدى یدركون و كان مسؤولو ج.ت.كما       

 لمقاومة المغربیة وتوحید المعركةمع االتنسیق اإلسباني في تهریب األسلحة فعملوا على 

 االجتماعوضم هذا  "فتحي الدیب"بمنزل  م1955 جانفي 11یوم  اجتماعولهذا عقدوا 1العسكریة

باإلضافة إلى عبد الكبیر "الفاسي  " و"عالل "الفاسيبعن المغر الخارجي عن الجزائر و الوفد 

العمل بین الجبهتین وبعد و  وضعیة البلدین وضرورة التنسیق استعراضفیهمصریین وتم مسؤولین

صلت وفي إطار التنسیق بین الطرفین و  ،2فیة تنشیط هذه الحركةكیمناقشة تم موافقة الطرفین 

وبذلك تمكنت الثورة  ،بالمغرب ورظالناأول باخرة محملة بالسالح من مصر إلى شواطئ 

 )DINA"(باخرة دینا"من الحصول على أول دفعة من السالح أقلتها  األقصى والمغربالجزائریة 

ة نصیبها في حین فأخذت المقاومة المغربیم 1955ور في مارس الناظبشواطئ التي رست 

  .3حصة الجزائر باستالم"بن المهیدي العربي"كلف 

                              

دار السبیل للنشر والتوزیع  ط،.د،1، جدور بلدان المغرب العربي وٕافریقیا في دعم الثورة الجزائریة ،عبد اهللا المقالتي-1

  .306،  305، ص ص  2009الجزائر،

  .83، ص المستقبل العربي للنشر والتوزیع، مصر ، دارعبد الناصر وثورة الجزائر،فتحي الدیب -2

  .1أنظر الملحق رقم  -3
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ضد (الجزائریةوالمغربیة) السالح أدى ذلك إلى تنشیط المقاومتین لبلدینا استالموبعد 

، فأسسوا لجنة 1ون فیما بینهماالتعتوحید الجبهتین من أجل التنسیق و ومن هنا قرر القادة ،العدو

م بمدینة 1955جویلیة  15جیش التحریر الجزائري في یق بین جیش التحریر المغربي و تنسال

 المسیعدي":ة المغربیة وتكونت هذه اللجنة منالمغربیة لكونها قریبة من الحدود الجزائری الناظور

المعروف  "بنالمهیدي العربي" هذا عن المغرب أما عن الجزائر:"عبد اهللالصنهاجی "و2"عباس

في مدینة  "یالدرایديبیعل"المعروف  "بوضیاف محمد" و "أحمد عبد القادر الوجدي"بإسم

  3الناظور.

بن بلة "تعود إلى  4"عبد الكریم الخطیب"حسب أسیس جیش التحریر المغرب العربي كرة تف

إن المسألة تتعلق بمستقبلنا جمیعا وٕان مسألة اجتماعاته التنسیقیة "في أحد "الذي صرح أحمد

د المجاهدین والمكافحین وجعلهم تحت مسؤولیة واحدة موحدة ذلك بتكوین جیش تحریر یتوح

                              

  . 170مرجع سابق ،ص  ،زكي مبارك  -1

، اختلف مع الجزائریین قات وطیدة مع القادة: مناضل ثوري ولي القیادة العسكریة لجبهة الناظور، ارتبط بعالعباس مسیعدي -2

م .(أنظر عبد اهللا  1956قادة الحزب وتحفظ على حل جیش التحریر المغربي اغتیل بسبب مواقفه الغامضة في جویلیة 

  .)  307،مرجع سابق ص 1،ج دور بلدان المغرب العربي وٕافریقیا في دعم الثورة الجزائریة، المقالتي

 ،) 1962 -1930ب األقصى ودورها في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر ( الجالیة الجزائریة في المغر  ،شیمحمد یع -3

  . 354س، ص . ، ددار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر

م بعدها تقلد عدة مناصب منها : نائب 1945إلى 1941رس بجامعة الجزائر كلیة الطب من عبد الكریم الخطیب : د -4

، مسؤوال عن التنسیق بالمنطقة الوهرانیة كبعد للثورة المغربیة  م1951مسلمي شمال إفریقیا سنة بة للرئیس األول لجمعیة طل

جیش التحریر ، عضوا بالحكومة المغربیة بعد االستقالل المغرب .( أنظر أعمال ملتقى مؤسسة بوضیاف محمد

  ).95ص ،2004الجزائر، ،1955 – 1948المغاربي
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وحدة مناطق شمال إفریقیا وهذا المبتغى یدفعنا بطبیعة الحال إلى التفكیر منذ اآلن عن هذه ال

  .1تمي إلیها "ننالشاملة لكل المناطق التي 

ولقد حدد مؤسسي لجنة التنسیق األهداف والمبادئ والقوانین التي تسیر علیها اللجنة 

  : المشترك، وتشمل تسعة بنود أساسیة وهيوأسس العمل 

من الجزائر وهما  اثنانتتألف لجنة التنسیق لجیش التحریر المغرب العربي من أربعة أعضاء -

عبد  الصنهاجيو""عباسالمسیعدی"مغرب وهمامن ال واثنان "بنالمهیدي العربي"و"بوضیاف محمد"

  ."اهللا

  التاریخ.األسبوع دون تحدید تجتمع اللجنة رسمیا مرتین في  -

  .2تتخذ قراراتها باألغلبیة المطلقة-

  یوما.تستغرق مدة الرئاسة لكال الطرفین خمسة عشر  -

  أسمائهم.یتناوب األعضاء على الرئاسة حسب ترتیب  -

  یمتاز الرئیس بترشح صوت إضافي آخر عن اآلخرین .  -

  تغیب أحد الطرفین ینوب عن صاحبه .في حالة -

  األعضاء.بین  االتفاقیكون للجنة كاتب وأمین یعینان حسب  -

                              

  .354، ص مرجع سابق، شیمحمد یع -1

 ،السبیل للنشر والتوزیعدار ، 1ج،العالقات الجزائریة المغاربیة واإلفریقیة إبان الثورة الجزائریة،عبد اهللا المقالتي-2

  . 165،  164ص ص  ،2009الجزائر
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عمل كاتب اللجنة وأمینها هو التنسیق والتعاون فیما بین حركة المقاومة المغربیة وحركة -

  .1المیادینالمقاومة الجزائریة في جمیع 

 التنسیقيبدأت عملها و  " أمینا لهابوضیاف محمد"وكاتبا للجنة  "عباس المسیعدي"وانتخب

ثم أصدرت اللجنة بالغا مشتركا ،التدریب وٕانشاء المراكز العسكریةاالتصال و الذي شمل میادین 

 والذي القاهرةعقدفي خالل مؤتمر صحفي  "أحمد أیتحسین "و  "عالل الفاسي "حرره كل من 

والتي  ،نص على تكوین قیادة موحدة تتولى اإلشراف على حركة التحریر القائمة في البلدین

 انطلقتهذا األخیر الذي "جیش تحریر المغرب العربي"سینضوي جمیع أفرادها في جیش یسمى 

م في منطقة الریف 1955ر أكتوب 2مغرب یوم العملیاته الحربیة ضد الوجود الفرنسي في 

هو الكفاح حتى  تحریر المغرب العربي ومن بین أهم األهداف التي تبناها جیش األطلسو 

  .2التام ألقطار المغرب العربي االستقاللالنهایة في سبیل 

ادة جیش التحریر المغربي بمجموعة من األعمال المشتركة یوق وت.وقد قامت قیادة ج.

كل مایصل ویصل ":مایلي جنةلحیث نصت هذه ال، م 1955تـأسیس اللجنة في جویلیة  منذ

 "المغاربة الثلث إخواننا الجزائریون الثلثین ویأخذمنه بین أیدینا من سالح وذخیرة ومال یأخذ منه

خل التراب الجزائري صال األسلحة والذخیرة إلى دایوقد تكفل قادة جیش التحریر المغربي بإ

كما تم فتح مدرسة  ،ورظالناعلى إقامة مراكز عسكریة له في تحریر الجزائري الجیش ومساعدة 

"بن تحریر المغرب العربي وأوكلت مهمة تدریب الجنود وتكوینهم إلى  لتكوین أفراد جیش

                              

  .310صمرجع سابق،  ،1ج،1962-1945دور بلدان المغرب العربي في الثورة الجزائریة  ،عبد اهللا مقالتي-1

الحركة الوطنیة البحث في نشورات المركز الوطني للدراسات و ، مالدعم العربي للثورة الجزائریة ،وآخرونبن سلطان عمار -2

  . 94، ص 2007وثورة أول نوفمبر، الجزائر، 
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، كما قامت هذه اللجنة بحملة واسعة تدعوا فیها الجنود المغاربیة "نذیر"بوزار و"المهیدي العربي

 واقامبین الجیشین ق ،وفي إطار التنسی1بالمجاهدین لاللتحاقالمجندین في الجیش الفرنسي 

 نجاحات باهرة وا فیهام على الجبهتین الجزائریة والمغربیة حقق1955أكتوبر  2بهجومات في 

م على 19553أوت  20هجوم باإلضافة إلى  ،2ضربات قویة للجیش الفرنسي وابعدما ألحق

على مدن خنیفرة ووادي زم وخریبكة والجبال المجاورة هجوم مع  تزامنالذي  الشمال القسنطیني

 ٕاظهارو  "محمد الخامس"الذكرى الثانیة لنفي هذا الیوم الذي یخلد  اختیاروتم لألطلس المتوسط 

قات الوحدویة التي للسلطات الفرنسیة مدى تضامن الشعب الجزائري مع شقیقه المغربي والعال

باخرة "استقبالتنسیق من أجل الو تركة بین الجیشین األعمال المشباإلضافة إلى،تربط الشعبین

مجموعة من المجاهدین بتفریغ الحمولة وأخذها  تحیث تكفل ،م 1955جوان في شهر  "فخر

  4خذ كل طرف نصیبه من األسلحة وهكذا توالت عملیات اإلمداد .یؤ و  إلى أماكن مأمونة

 

  الدعم الرسمي المغربي للثورة الجزائریة :-2

                              

 .167، 166، ص ص مرجع سابق ،1ج، العالقات الجزائریة المغاربیة واإلفریقیة إبان الثورة التحریریة ،عبد اهللا مقالتي -1

 2- محمد عباس، إغتیال حلم أحادیث مع بوضیاف، دار الهومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، 2009.

  ثم إلى مدغشقر ن طرف الجنرال جوان إلى كورسیكاالخامس ممحمد م الذكرى الثانیة لنفي 1955أوت 20یمثل  -3

 سلغرب للنشر والتوزیع، الجزائر، د.ا ، دار2ج،) 1962- 1830خ الجزائر الحدیث (البحث في تاری ،إدریس خیضر (أنظر

  .) 49ص 

  .172، ص مرجع سابق ،زكي مبارك -4



-1954( قبیل إنعقاد المؤتمر األول:واقع العالقات الجزائریة المغاربیة الفصل

 م)1958

 

13 

 

فریقي التي تعاملت مع القضیة الجزائریة من اإلشمال اللقد كان المغرب األقصى من دول 

 االعتباراتالثورة وذلك یرجع إلى مجموعة من  اندالعوٕافریقي منذ وٕاسالمي  منطلق عربي

 المغربأثر على الثورة الجزائریة  ندالعالوكان ،یخیة التي تجمع الشعبین الشقیقینالتار 

تجلى ذلك في مطالبة ممثل المغرب األقصى في األمم دحكومة وشعبا وقدها الذي ساناألقصى

 االستعماربوضع حدوبسرعة للمجازر التي یرتكبها 2أحمد" بالفریج"السید  1م1955المتحدة عام 

كما أكد على  ،الذي حرمته فرنسا من أبسط حقوقهاألخیر هذا و الفرنسي ضد الشعب الجزائري 

فض للفكر الفرنسي القائل بأن الجزائر جزء من التراب الفرنسي مغرب األقصى الراالموقف 

الجزائریة وثورة الشعب ذلك ضربا من الخیال الیسعه أن ینهار أمام حقیقة القضیة  امعتبر 

  .الجزائري 

                              

دار الحكمة للنشر والتوزیع،  د ط، ،) 1962- 1954واقف الدولیة من القضیة الجزائریة (مال ،الصغیرمریم  -1

 .99ص2009

  حصوله على شهادة البكالوریا التحق بباریسم) ولد بالرباط، تلقى تعلیمه بمسقط رأسه، وبعد 1990- 1908أحمد بالفریج (-2

أین حضر لیسانس في التاریخ ثم حضر دبلوم الدراسات العلیا في العلوم السیاسیة، شارك في تأسیس جمعیة الطلبة المسلمین 

، وكان من مؤسسي حزب ك في أعمال لجنة العمل المراكشیةم كما شار 1932لشمال إفریقیا، أسس مجلة المغرب في جویلیة 

م یومیة العلم الناطقة باسم حزب 1946وعین أمین عام لهذا الحزب، كما أسس سنة  م1944االستقالل المغربي سنة 

تم تعیینه وزیر االستقالل، وبعد 1952المغرب عام  باستقاللبالوالیات المتحدة األمریكیة لیطالب  التحقاالستقالل   وبعدها 

، وبقي الملك حسن الثاني مستشارا وممثالم عینه 1963، وفي سنة ة االستقاللا للمجلس األول لحكومللخارجیة وبعدها رئیس

المغاربي  مؤتمر طنجة: عمر العایب، وبعد ذلك اعتزل السیاسة إلى غایة وفاته .( أنظر م1973یة في هذا المنصب إلى غا

  ) . 38ص  ،2010ط، دار الحكمة للنشر والتوزیع، الجزائر، . د دراسة تحلیلیة تقییمیة
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الثورة الجزائریة وضغط حركة المقاومة المغربیة دفع بفرنسا لإلعالن  استمراروأمام 

  محمد"اعتبرهلذي االستقالالهذا ، للثورة الجزائریة كلیة كي تتفرغ األقصى المغرب استقالل1نع

  .3ناقصا وعرضة للتهدید من قبل فرنسا طالما بقیت الجزائر مستعمرة فرنسیة 2"سلخاما

منذ البدایة مساندته  "محمد الخامس"الملك وفیما یخص دعم القضیة الجزائریة فقد أعرب 

مع الحكومة ولكن بحذر للحفاظ على عالقات التعاون  ،وتضامنه مع الثورة الجزائریة

 الثورة مسؤولوعمل المقابل في و ،ث عن حلول سلمیة للمشكل الجزائريبالبح وااللتزامالفرنسیة

تضامن وهي المزید من ال4مؤتمر الصومامإلیها  دعى التيتحقیق أهدافهم  على الجزائریة

التحالف مع  اختارتتهاولذلك ومؤازر  هاالمغربیة من أجل كسب دعمالسیاسي مع الحكومة 

  : موضوعیة كان من أهمها العتباراتالمغرب 

                              

  .99ص مرجع سابق، ، )1962-1954المواقف الدولیة من القضیة الجزائریة( ،مریم الصغیر -1

  في ، تولى العرش بعد تنازل والده علیه مد بن یوسف المعروف بمحمد الخامس) هو مح م1961-  1909محمدالخامس:(-2

وفي مطلع الخمسینات كثف مطالبه ، على المغرب حاول التفاوض عدة مرات حول مستقبل االنتداب، م1927نوفمبر 18

لیبدأ رحلة المفاوضات  م1955نوفمبر  16، و التي لم یعد منها إال في ین الذین نفوه إلى جزیرة كورسیكاوضغطه على الفرنسی

موسوعة التاریخ العربي مفید الزیدي: (. یواصل حكم المغرب إلى غایة وفاته، لالمغرب مع الفرنسیین التي توجت باستقالل

  ).259ص ،2004دار أسامة للنشر والتوزیع، األردن،  ،عاصر والحدیثالم

  .11،ص2005التوزیع، الجزائر، ، دار أصالة للنشر و أحمد بن بلة یكشف عن أسرار ثورة الجزائر:أحمد منصور-3

المشرفة  جرجرة ا في السفوح الشرقیة لجبالیفري أوزالقن بغابة أكفادو ابقریة  م1956أوت 20انعقد یوم  :الصومام رمؤتم -4

نظامي كما قسم البالد إلى والیات استطاع أن ینظم الثورة بخلق جیش ،ومن نتائجه أنه على الضفة الغربیة لوادي الصومام

مجلس الوطني للثورة الجزائریة وهیئة خرج بقیادة وطنیة موحدة تمثلت في ومناطق ونواحي وقسمات وعلى كل منها قیادة كما 

 - 1960ثورة الجزائریة (ال: التطور السیاسي في مسعود أحمد سید علي لتنسیق والتنفیذ .( أنظرتنفیذیة سمیت بلجنة ا

  ) .55ص،2010دار الحكمة للنشر، الجزائر،  ،ط.، د) 1961
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  .1األهمیة اإلستراتیجیة للمغرب كواجهة للثورة وعمل على كسب السلطات الرسمیة -1

والتضامن الذي تتلقاه من طرف المقاومة لقوي للثورة الجزائریة في المغربالحضور ا استغالل-2

  .والشعب المغربي

المغرب والتعني  اهتمامبالقضیة الجزائریة التي تبقى محل  "انشغالهمحمد الخامس"كما أكد 

بین الطرفین الفرنسي  إیجاد حل سلمي إلنهاء النزاععلى  ملعا لهذ،وحدهالفرنسا 

وهذا تسویة لها للقضیة الجزائریة هو إیجاد انقدمهخدمة  أفضل أن الجزائریواعتبرو 

، وفي إطار جهود التعاون قضیة الجزائریة ال تهم سوى فرنساالأن باعتبار فرنسا مارفضته

 االضطهادبالتندید على سیاسة القمع و  تحیث قام ،والمساندة واصلت الحكومة المغربیة دعمها

أنسیاسة الحیاد التي تدعیها  تحد لهذه الحرب وأوضحوضع ودعت إلى بالجزائر الفرنسیة 

الشعب المغربي ال یمكنه السكوت لما یتعرض له الشعب ألن قبولها على المغرب الیمكن فرنسا

بدل الخیار الخیار السیاسي الحلول السلمیةالمبنیة على  على "محمد الخامس"ركز  كماالجزائری

أن مساعیه تكمن في تقریب وجهات النظر بین فرنسا  علىوأوضح  العسكري الذي تطول مدته

حثیثة مع مسؤولین  اتصاالتهذا اإلطار كانت وفي ه،دون التدخل في شؤون الجزائریین ت.و.جو 

مما 2لیونة في موقفها )GUY MOLLET(  "غیه مولیه"جزائریین خاصة بعد أن أبدت حكومة 

وهذا ما أكده في عن أمله في وضع حد للحرب القائمة في الجزائر یعرب "محمد الخامس"جعل 

                              

  .833-  336،ص صمرجع سابق،1ج،دور بلدان المغرب العربي وٕافریقیا في دعم الثورة الجزائریة، عبد اهللا المقالتي-1

  .140، 139، ص ص سابقمرجع  ،المقالتيعبد اهللا -2
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شدد فیه على ماتعانیه شعوب المغرب  الذي م 1956سبتمبر  15في  1"بمدینة وجدة"خطابه 

ب ، وركز خاصة على معاناة الشعاالفرنسیة المطبقة من طرف حكامه العربي من السیاسة

،وأضاف أیضا أن مستقبل الجزائر إیجاد حل سلمي للقضیة الجزائریة وعلى ضرورةالجزائري 

جزائر یحدث "أن مایمس الوجاء في هذا الخطاب مایلي:یدخل ضمن وحدة المغرب العربي 

وجد بیننا بسبب الجوار ، والتالؤم الشدید الذي یا بالمغرب بسبب العالقات الوثیقةصدى عمیق

  .2"الطبیعي

لمدني ا"وهوماصرح به أثناء مقابلته للثورة الجزائریة  ملك المغربلمساندة الأیضا من المواقفو 

بین حاكم ومحكوم مشارك أن المغرب كله الفرق ": بقوله "مینلدباغین محمد "و "أحمد توفیق

یقف  ولم 3"ووعدهم أیضا بالمساعدة المالیة لشراء األسلحة"في جهادكم إلى نهایته المشرفة لكم

األمیر "أرسل و  مساندة حكومته للقضیة الجزائریة في األمم المتحدةكذلك بل أعلن الحد عند هذا 

رب بخصوص القضیة للحكومة الفرنسیة إلطالعها على موقف المغمبعوثا شخصیا  "الحسن

بأن المغرب سیقف إلى  همأبلغفي نفس الوقت و  ،الفرنسي موقفالوالتعرف على  ةالجزائری

جانب القضیة الجزائریة في األمم المتحدة في دورتها الحادیة عشرة التي ستنعقد في نهایة سنة 

                              

فتح فیها مركز إلدارة االتصاالت الخاصة بالمعلوماتوكانت تابعة  ،: هي منطقة حدودیة تقع بین الجزائر والمغربمدینة وجدة-1

وكانت مهمة هذه اإلدارة البحث عن مصادر السالح  محمد الرویغي تسستأ ما، وكان على رأسها عندالخامسة الثوریةللوالیة 

  ). 144ص ، مرجع سابق،المواقف الدولیة من القضیة الجزائریة، (أنظر مریم الصغیر .داخل الوطن وتهریبه إلى

  .21، ص2009الجزائر،، دار السبیل للنشر والتوزیع، )1962 -1955البعد اإلفریقي للقضیة الجزائریة (  ،غیرمریم الص-2

،ص 9200، الجزائر ،ر البصائر، دا3، جحیاة كفاح مذكرات مع ركب الثورة التحریریة ،أحمد توفیق المدني -3

  .428،429ص
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رنسیة للتفاوض مع ج.ت.وبحضور الحكومة الف استعداد"ناألمیر الحس"عندما أحسو ، 1م1956

إلیجاد حل سلمي یرضي الطرفین الجزائري والفرنسي عاد  یةوتونس یةالمغربالحكومة من كل 

. هل لبت 2و في الخارج  للحضور إلى المغربمع قادة ج.ت. اتصاالتهب وأجرى المغر إلى 

  ؟دعوة محمد الخامس الوطني جبهة التحریر 

  الطائرة  اختطافردود األفعال المغربیة حول حادثة -3

وممثلي  "الحبیب بورقیبة"و "محمد الخامس"أبدت فرنسا رغبتها في عقد لقاء یجمع بین ملك 

فقبلت 3ج.ت.و لضبط المطالب الجزائریة التي یمكن تقدیمها للسلطات الفرنسیةحزب 

ث یروي ی، حم1956أكتوبر  23في  "تونس"مؤتمر قبل  الذي تقرر االجتماععقد هذا ج.ت.و 

لسلطان یرغب في وأعلمنا بأن ا "موالي الحسن"" أنه قدم إلینا رسول من :عن هذا اللقاء "بن بلة"

الفرق  احتالل؛ ألن المغرب مایزال تحت رؤیتنا في الرباط ویذكر أنه لم یسرني مشروع السفر

لسلطان أقوى من أن یجعلنا نتملص من  باحترامورغم هذا كنا نشعر 4الفرنسیة والید الحمراء

فتوجهت بعثة  ،5سدعوته"، فقبل قادة الثورة دعوة محمد الخامس لزیارة المغرب ثم التوجه لتون

                              

  .141.،140مرجع سابق،ص ص ،1ج،دور بلدان المغرب وٕافریقیا في دعم الثورة الجزائریة ،عبد اهللا المقالتي-1

 ، مذكرة لنیل شهادة بالمملكة المغربیة أثناء الثورة التحریریةعالقة جبهة التحریر الوطني الجزائریة ، السبتي غیالني -2

  .13،ص 2009،2010التاریخ، جامعة باتنة، دكتوراه  قسم 

  . 325،ص 1984 ،، سوریاالنشر، دار طالس للدراسات والترجمة و الثورة الجزائریة ،مصطفى طالس وبسام العسیلي -3

على ذین فقدوا كل تبصر وأصبحوا یحقدون یتألف أعضائها من غالة االستعمار ال:هي منظمة إجرامیة خطیرة الید الحمراء -4

هي منظمة سریة في الظاهر ولكنها تعمل باتصال وثیق مع السلطات الفرنسیة مهمتها هي التجسس و  ،الثورة بطریقة شبه فطریة

التموین والتسلیح إبان ثورة التحریر : هللا( أنظر بوبكر حفظ ا الجزائري.على عناصر الثورة وجمیع العناصر الحیة في الشعب 

  .)300ص ،2011طاكسیج كوم للدراسات والنشر والتوزیع، الجزائر، ،1962 -1954الجزائریة 

  .120،  119، ص ص 1983، العفیف األخضر، دار اآلداب، لبنان تر:، مذكرات أحمد بن بلة، أحمد بن بلة -5
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بالقصر  "محمد الخامس"من طرف الملك  استقبلواحیث  المغربیة، لزیارة المملكة يالوفد الخارج

ة لمناقشتها في مؤتمر تونس شملت وخرجوا بنتائج مهموجرت محادثات بین الطرفین 1الملكي

توفیر و العربی العمل على وحدة المغربو و ج.ت.ـــ بتونس والمغرب  اعتراف:ثالث نقاط وهي

أكتوبر رفقة  22تونس یوم  قرر القادة السفر إلى انتهاء االجتماعفبعد  الدعم للثورة الجزائریة

األمر وخصص القصر طائرة ثانیة االنطالق تغیر ولكن قبیل  مغاربیةلعقد ندوة  "محمد الخامس"

 اقتراحالخبر ولكن قبلنا كثیرا من  استأت"إني بلة نب "عدم توفر المقاعد، حیث یذكربسبب 

  خیضر" و "بن بلة أحمد"المكون من  .ت.ووفد ج استقلوعندما حان الوقت 2"القصر

ور الطائرة نحو تونس لحض "بوضیاف محمد"و 4"مصطفى األشراف"و 3"حسین آیت"و"محمد 

 ماكس"فتصدت لها بأمر من المؤتمر بینما كانت الطائرات الحربیة الفرنسیة تترصد الطائرة 

، وأجبرت المكلف بالشؤون الجزائریة كاتب الدولة للقوات المسلحة) MAXLEJEUNE( "لوجان

                              

، دار اإلرشاد للنشر والتوزیع،الجزائر ،) 1960 - 1954تطور النشاط الدبلوماسي للثورة الجزائریة (  ،عمر بوضربة -1

  .120ص 

  .120، ص سابقمرجع  ،مذكرات أحمد بن بلة ،أحمد بن بلة-2

التحق 1949 - 1948، مسؤول المنظمة الخاصة منم4219، انضم إلى حزب الشعب سنة م1926ولد سنة  أیت حسین:-3

 م1962حه سنة ا، أطلق صر اعتقل في عملیة اختطاف الطائرة،ــ ج. ت.و، وكان ضمن الوفد الخارجي لم1951بالقاهرة سنة 

 اعتقاله، عارض النظام السیاسي الجزائري وقاد تمرد مسلحا هو ماأدى إلى م1962 -1958ح.ج.مفي عین وزیرا للدولة 

النشاط الدبلوماسي للثورة  ،.( أنظر عمر بوضربة 1989دته سنة ة عو لیستقر بالمنفى إلى غای م1966وسجنه لیفرمنه سنة 

  .) 93، ص )، مرجع سابق 1960 - 1954الجزائریة (

، صحفي الحریات الدیمقراطیة انتصارفي حزب الشعب ثم حركة  انخرط، مفكر دیةبالم 1917األشرف مصطفى: ولد سنة -4

السیاسة الفرنسیة في  ،عدة مؤلفات . (أنظرٕابراهیم طاس ، لهالطائرة اختطاففي حادث  عتقلاو مجالت  كتب في عدة 

  ).  252ص  ،2013دار الهدى، الجزائر، ، ) 1958-1956على الثورة (الجزائر وانعكاساتها 
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م وتم إلقاء القبض على 1956أكتوبر  22لك یوم ذزول بمطار الجزائر و نالطائرة المقلة للوفد ال

وتكون قد  فرنسا أنها قضت على زعماء الثورةنت ظوبهذه العملیة  ،1أعضاء الوفد الجزائري

تصرح أن رأس الثورة قد قطع وٕان الثوار لن یصمدوا إذ أخذت وسائلها الدعائیة حققت هدفها 

مبدأ اإلدارة  باتخاذهاحسبت لذلك قبل وقوعها لكن الثورة  حتى یضعوا السالح طویال

  .2الجماعیة

حكومة  األقصى المغرب استنكارت في ل المغربیة على هذه العملیة تمثلافعردود األ أما

حدا لمساعي الحلول السلمیة وضعت هذه الحادثة أن  الحكومة المغربیة اعتبرت حیث،وشعبا

الجمهوریة الفرنسیة برئیس فور وقوع الحادثة باالتصال3ملك المغربيإذ قام ال ،للمشكل الجزائري

ب ومساس بسیادتها وكرامة أن هذا العمل عدائیا وتهجم مباشر على المغر  واعتبر، یهیحتج عل

وطالب بشدة إعادة  ،مغربي من العاصمة الفرنسیة باریسال باستدعاء السفیرقام  شعبها إذ

أي شروط وهدد برفع القضیة إلى محكمة العدل الدولیة بالهاي في حالة عدم المختطفین دون

عن ردة فعل والده قائال: "بمجرد ما علم والدي بالخبر  "سن الثانيالح"وقدتحدث ،تحقیق ذلك

 :سمعته یقول وكنت بجانبه حیث )COTY(كوتي"من تونس بالرئیس على الفور هاتفیا  اتصل

،وسجل "على أن تردوا إلي هؤالء األشخاص فهم ضیوفي االثنین"السید الرئیس أبعث لكم بنجلي 

إن ماوقع ":الذي خاطبه بالقول "محمد الخامس"تأثر الملك )(JAN RO"جان رو"أیضا الصحفي 

، ومن باعتباري إنساناملكا ولكن أیضا  باعتباريیعد أقوى صدمة توجه إلى شرفي لیس فقط 

                              

 .252مرجع نفسه، ص  ،إبراهیم طاس -1

  .161،ص  2009، الجزائردار الهومة، ، مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحریر الجزائریة ،زغیديأمحمد لحسن  -2

  .103، ص ، مرجع سابق) 1962 - 1954المواقف الدولیة من القضیة الجزائریة ( ،مریم الصغیر-3
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م إنني أتألم ألن هؤالء  1953أوت  20الوجهة األخالقیة فهي أصعب لدي حتى من صدمة 

مشرف  اتفاقصول إلى تي وألني أسعى للو الرجال وضعوا ثقتهم في وألنهم قبلوا وعدي وحمای

  أبنيأناو  اعتقاليولو كنت في باریس لعرضت على الحكومة أن یتم  لهم ولفرنسا

وهكذا توالت ،1حریة هؤالء الرجال الذین لم یعتقلوا إال ألنهم وضعوا ثقتهم في" السترداد

"تبین حیث صرح كذلك ملك المغرب في الصحیفة الباریسیة  ،المغربیة ضد العملیة االحتجاجات

، لقد كنت أعتبر إني أقوم على نني غرقت في موجة هائلة من الیأسیقول:"إ)TBIN LEE("لي

أن تستطیع فرنسا أحس بالیأس من إني عمل وأنبل مجهود قضت علیه الحكومة الفرنسیة 

  .2"تصلیحه فیما بعد

 اتجاههالمغاربة حصر هذا العنف في  ینالمسؤولفقد بذل نیفا ا رد الفعل الشعبي كان ردا عأم

فقاموا بإضرابات عامة ومظاهرات عنیفة ضد الوجود  3السیاسي ولكنهم لم یتمكنوا منذلك

الف ممتلكات باإلضافة إلى إت ،بین الطرفین االشتباكاتالفرنسي في المغرب وصلت إلى حد 

والمنظمات الشعبیة لوائح تعبر عن  قاللاالستوأصدر كذلك حزب الفرنسیین في المغرب 

هذه ، وبهذا زادت 4وتطالب الحكومة الفرنسیة بإطالق سراحهم االختطافمن عملیة  استیائها

                              

  ، الجزائراإلشهاروالنشر و لالتصال، المؤسسة الوطنیة 1956الثورة الجزائریة في الصحافة الدولیة  ،عبد اهللا الشریط-1

  .704س، ص .د

  .431، ص سابقمرجع ،1ج،  العالقات الجزائریة المغاربیة واإلفریقیة إبان ثورة التحریر الجزائریة ،عبد اهللا المقالتي-2

  .407ص، ، مرجع سابق6519جزائریة في الصحافة الدولیة الثورة ال ،عبد اهللا شریط-3

  .258مرجع سابق، ص ، إبراهیم طاس -4
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.ت.وبعد هذه الحادثة أن مع كفاح الشعب الجزائري وتأكدت ج الشعب المغربيتضامن العملیة 

  الجزائري.فرنسا لم تكن لها الرغبة الحقیقیة في حل المشكل 

التأثیر و وقد لعب التضامن الشعبي والمواقف الرسمیة دورا أساسیا في مساندة الثورة الجزائریة 

على الحكومة المغربیة للوقوف ومساندة الثورة أكثر مما مضى وجعلت هذه الحادثة كل من 

ناقصا ومهددا المغرب سیضل  استقاللیعتبر أن "محمد الخامس"الشعب المغربي والملك 

أنه من الواجب مساندة الجزائریین في كفاحهم ودعم و  ،استقاللهاائر لم تأخذ مادامت الجز 

  .1القضیة الجزائریة سیاسیا ودبلوماسیا

  ثانیا: العالقات الجزائریة التونسیة

  :1956أكتوبر 23مؤتمر تونس -1

أن تعلن دعمها للقضیة  استقاللهالم یكن بوسع تونس بعد  :المؤتمر انعقادظروف  -أ

من خالل جهودها السلمیة عملت غم ذلك ر ،هایهدد الجزائریة خاصة أن النفوذ الفرنسي مازال

بمساعي دبلوماسیة لدى الحكومة  "الحبیب بورقیبة"إذ قام  2للقضیة الجزائریة یجاد حلإل

الحدیث  م حیث قابل رئیس الحكومة الفرنسیة ودار 1956الفرنسیة في أوائل شهر سبتمبر 

الطرفین .                                                   اهتمامحول مشاكل الشمال اإلفریقي وكانت القضیة الجزائریة محور بینهم 

كثیرا على الرأي العام الفرنسي لكسب تأییده وذلك من خالل  "بورقیبة"ركز وقد _ 

 )FRANCEBARIS("فرانس باریس"وكالة حیث أدلى إلى ممثل  ،اإلذاعیة والصحفیة تصریحاته

                              

  .146 – 143، مرجع سابق ،1ج،الثورة الجزائریةدور المغرب العربي وٕافریقیا في دعم  ،عبد اهللا مقالتي -1

  . 82، ص مرجع سابق )، 1962 -1954المواقف الدولیة من القضیة الجزائریة ( ،مریم الصغیر-2
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تونس بالحالة في  اهتمامؤولین الفرنسیین مدى على المس ى"إنه لم یخف :بحدیث إذاعي جاء فیه

السلم في شمال إفریقیا وحدة ال تتجزأ وأعرب عن مدى شعور التونسیون بأن  باعتبارالجزائر 

  .1"واالستقاللبحق الجزائر في تقریر مصیرها  لالعترافالوقت لم یفت 

تروج مزاعمها حول سعیها للسلم وفي )GUY MOLLE( "غیه مولي"كانت حكومة كما _  

قادة البلدین أنه باإلمكان التوصل لتواصل حرب شرسة في الجزائر، وقد لوح  كانت فس الوقتن

  . استقاللهاوتنال الجزائر  إلى تسویة سلمیة شبیهة لتجربتهما

موقفها من الحل  ج.ت.و مغرب طرحتالتونس و  استقاللإثر إعالن فرنسا وعلى _ 

 باستقاللالسلمي الذي الیمكن تحقیقه إال من خالل تحقیق ثالث شروط وهي: إعالن فرنسا 

ج.ت و وهدفت ج.م إلجراء المفاوضاتالمسجونین السیاسیین وتشكیل ح. الجزائروٕاطالق سراح

،وفي هذا 2كما هي مستعدة للحربمن خالل هذا العرض تأكید لفرنسا أنها مستعدة للسلم 

و .ت.م بجنیف السویسریة بوفد ج 1956سبتمبر  7یوم  "الحبیب بورقیبة"الرئیس اجتمعاإلطار 

 االجتماعوكان  "كیوان عبد الرحمان"و 1"أحمد فرنسیس"و3"یزید محمد"و "عباس فرحات"یضم 

                              

، ص 2009ئر، ، الجزاالتوزیعدار السبیل للنشر و ط،  .د، 1، جالتونسیون و الثورة الجزائریة ،حبیب حسن اللولب-1

  .399، 397ص

  

  .417مرجع سابق،ص  ،1ج، العالقات الجزائریة المغاربیة واإلفریقیة إبان الثورة التحریریة ،المقالتيعبد اهللا -2

ت.و .جـ للوفد الخارجي ل انضم، كة الثوریة وأحد أقطاب المركزیین) مناضل في الحر  م2005_  1923: ( یزید محمد -3

،وهو یعرف بالثورة الجزائریة .( أنظر عبد اهللا اإلعالم في ح.ج.میة وتولى وزارة عدة مسؤولیات إعالمیة وتعبو مبكرا وتولى 

  .) 68، ص : مرجع نفسهمقالتي
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ممثلي الجبهة بأن یكونوا  "ةبورقیب"وصى أنهایته، وفي ل النهار مخصصا للقضیة الجزائریةطوا

سافر إلى  االتفاقذاوبعد ه ،باألمة الجزائریة ورفض السیاسة المزدوجة االعترافمتفقین بمبدأ 

م رئیس 1956سبتمبر 19وم ی استقبلهباریس من أجل إیجاد حل للقضیة الجزائریة حیث 

ب عن أمله وأطلعه باتصاالته مع مسؤولي الثورة وأعر  )GUY MOLLET(غیه مولیهالحكومة "

غیه "ولكن 2بالدولة الجزائریة لالعترافالطرفین حول مائدة مستدیرة اتفاق بین في حصول 

  أن تكون المفاوضات رسمیة .  واشترطرفض ذلك ) GUYMOLLET"("مولیه

 "بورقیبة"لذا طالب كل من ،3رحرب الجزائ امتدادالعربي جراء  تدهور أوضاع بلدان المغرب_ 

االستقالل للشعب بضرورة إیجاد حل سلمي للقضیة الجزائریة وتحقیق  "محمد الخامس"و

منطقة المغرب العربي  استقرارلصفهما والحفاظ على ج.ت.و ، وذلك من أجل كسب الجزائري

حسن ال"قام ولتحقیق ذلك،یجمعهما ومن هنا بدأ التنسیق بین األطراف الثالث لعقد المؤتمر

ن الرأي العام الفرنسي من أجل إیجاد حلول وٕایقاف مع ممثلین ع اتصاالتبإجراء  "الثاني

 "الملك محمد الخامس"، ومن هذا المنطلق وجه ج.ت.وي مفاوضات مع الحرب والدخول ف

 انطلقتومن هنا  ،دعوة إلى زعماء ج.ت.والجزائریة لزیارة المغرب ثم التوجه إلى تونس

 ج.ت.وحزب و یة والجمهوریة التونسیة جمع المملكة المغربذییتونس المؤتمر التحضیرات لعقد 

                                                                                              

عباس  ، مارس السیاسة مبكرا معلید غلیزان متحصل على شهادة الطب) من موا م1968 -1912: ( فرنسیس أحمد -1

ووزیر للشؤون المالیة  .ت.و، جـ ب ، حیث التحقم 1956-1946ن الجزائري من الدیمقراطي للبیا فرحات ضمن اإلتحاد

في ح.ج.م إلى غایة االستقالل وعین بعد االستقالل وزیر للشؤون المالیة حتى وفاته .( أنظر سید علي أحمد الدیمقراطیة و 

  ).139،ص مرجع سابق، مسعود

  ا.398، ص مرجع سابق، 1، جالتونسیون والثورة الجزائریة ،حبیب حسن اللولب2

  .392سابق، ص  صدرم، المدنيأحمد توفیق -  3
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 )ALAN SAFARI("آالن سفاري"بمشاركة الوزیر الفرنسي للشؤون المغربیة والتونسیة وذلك 

  .1بطلب من الحكومة الفرنسیة وتشجیعا منها

وقد لبت ج.ت.و الحضور نظرا ألهمیة الدعم المغاربي للثورة الجزائریة من جهة وتحقیق 

  : یلي ما خیرة.األبین هذه  أهدافها من جهة أخرى ومن

ائریة من أجل إرضاء الدولتین المغربیة والتونسیة التي تبحث عن حلول سلمیة للقضیة الجز -

  .كسب دعمهما للثورة

البعد المغاربي للثورة الجزائریة وذلك لتحقیق الوحدة المغاربیة لمواجهة الهیمنة  تأكید -

.                                                                                                      .االستعماریة

  تأكید لفرنسا بوحدة شمال اإلفریقي .                                     –

وضات یة الثورة في أیة مفاتثمین المساعي التي قام بها الوفد الجزائري من أجل تحسین وضع –

  .2لكفاح الشعب الجزائري ت.و.الدول المغاربیة بتمثیل ج باعترافتعلق  ماوخاصة  محتملة

 1956أكتوبر  21یوم  "محمد الخامس"فسافر الوفد الجزائري إلى المغرب وأجرى محادثات مع 

یخ ر ، وفي تامال إفریقیا تحت المظلة الفرنسیةم بهدف قبول القادة الجزائریین مشروع وحدة ش

، فأدانت تونس هذه العملیة إذ عقد 3تم إلقاء القبض على زعماء ج.ت.و م1956أكتوبر  22

                              

  .403، 402، ص ص مرجع سابق ،1،جالتونسیون والثورة الجزائریة، حبیب حسن اللولب-1

العدد ، مجلة المصادرفي ، 1956أكتوبر  23مؤتمر تونس المغاربي وٕاختطاف زعماء الثورة الجزائریة ، عبد اهللا مقالتي-2

  .184 183ص  ص، 2007الجزائر،  16

  .100،ص مرجع سابق،سلطانعمار بن -3
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صفو إن الحادث الذي وقع كدر "حیث أكد قائال: ،االختطافندوة صحفیة لشرح عملیة بورقیبة 

الخدعة كصفعة إال أننا كنا تونسیون ومغاربة واثقین  واعتبرنا، كل إنسان یشعر بذرة من الشرف

من باریس سفیرها  باستدعاءقامت الحكومة التونسیة أیضا كما ،"م ...قبلت مبدأالتفاهبأن فرنسا 

  .1شعبیة عارمة في تونس تطالب بإطالق سراح المسجونین احتجاجاتبقیام الو 

  

  

  

  : المؤتمر وأهم نتائجه انعقاد-2

لبعض حضور و  "بورقیبة"والرئیس  "محمد الخامس"م بین 1956أكتوبر  23المؤتمر یوم  نعقدا

لم و ة معالجة الموقف وكیفی االختطافقضیة ون، حیث ناقش المؤتمر ممثلي ج.ت.و في تونس

بتأیید التضامن المغاربي والرد على  وااكتفو المغربعلیها في  االتفاقالنقاط التي تم  وایتناول

  .                                   2الجریمة التي قامت بها فرنسا ضد قادة الثورة 

  مجموعة من النتائج أهمها :   مؤتمرال اتمخضت عن هذ وقد

                              

قسم  ،، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر) 1962- 1954لعالقات الجزائریة التونسیة إبان الثورة التحریریة (ا،محمد الشطیبي-1

  .95، ص2009- 2008، قسنطینةالتاریخ ، جامعة 

  .433- 426، ص ص مرجع سابق ،1ج،العالقات الجزائریة المغاربیة واإلفریقیة إبان الثورة الجزائریة،  المقالتيعبد اهللا-2
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 ممثلوفي قصر السعادة بالمرسى  اجتمع" :صدور بیان مشترك تونسي مغربي وجاءفیه-

، ودرسوا القضایا التي تهم القطرین الوفد الجزائري الحكومتین التونسیة والمغربیة وبحضور

جهة نظرهم في هذه المسألة وتضامنهم التام خصوصا الحالة األلیمة في الجزائر الشقیقةوأعلنوا و 

بط دین الشقیق من أجل نیل حریته نظرا لما یربط أقطار المغرب من روامع الشعب الجزائري 

  ."...وثقافة وتاریخ ومصیر مشترك

إعالن الندوة تضامنها المطلق مع الشعب الجزائري في كفاحه التحریري وأكدت على ضرورة  -

  الجزائریة.التنسیق والتعاون من أجل وصول إلى حل للقضیة 

  واسعا.صدى إعالمیا وقد لقي المؤتمر تجاوبا شعبیا و  -

  .التي قامت بها فرنسا االختطافبسبب حادثة تراجع العالقات التونسیة الفرنسیة -

على أقرت كما استقاللهاهذه النتائج أعطت للقضیة الجزائریة دعما قویا من أجل الحصول على 

التونسیة  االجتماعاتولهذا كانت ج.ت.وحاضرة في  ،أسس التعاون وتدعیم أواصر األخوة

  1.لمواصلة جهودها وتحقیق أهدافهاوالمغربیة 

  : لدعم الدبلوماسيسیة وانالوساطة السیاسیة التو -2

الحكومة التونسیة بحل القضیة الجزائریة من خالل إیجاد تسویة سلمیة لها  اهتمتلقد

، وفي هذا استقرار منطقة المغرب العربيظ على اإلنهاء الحرب القائمة في الجزائر والحف

                              

  .409-  407، ص ص مرجع سابق ،1ج ،الجزائریة التونسیون والثورة،حبیب حسن اللولب-1
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بحضور ج.ت.و وفرنسا إجراء مفاوضات بین1:اوالتي من بینه اقتراحاتاإلطار قدمت تونس 

فیه  واتفقوا2م 1957أكتوبر 29إلى  25بتونس من  انعقداجتماعذلك ولدراسة  ،المغرب وتونس

لى ذلك أقروا على ضرورة عقد ندوة ثالثیة عشرطا أساسیا باإلضافة  االستقاللعلى أن یكون 

إلى المغرب لینسق المواقف  "بورقیبة"سافر  ه األخیرةل، ومن أجل تجسید هذفي القریب العاج

على  افتفقو وقد ناقش معه خطة الوساطة وأطلعه على موقف الجزائر  "محمد الخامس"ك مع المل

على الوساطة  "محمدالخامس"وافق ف3الجزائر سیادتها استرجاعدعوة الطرفین للتفاوض من أجل 

الملك  اجتمع:"التونسي المغربي الذي جاء فیه 4التونسیة ونلتمس ذلك من خالل النداء المشترك

  الجزائریةم ودرسا القضیة  1957نوفمبر  22بالرباط یوم  "الرئیس بورقیبة"و  "سمحمد الخام"

ولكن فرنسا رفضتها بحجة أن  الوساطة ، فقد قبلت ج.ت.و هذه5"ویدعوهم إلى المفاوضات 

إال أن في هذه الوساطة بحملة دعائیة تشكك قامت و 6المغرب وتونس غیر محایدتین في النزاع

سبب في فتور العالقات التونسیة ما هذا مساندتها للثورة الجزائریة واصلت الحكومة التونسیة 

، وهذا ماأكده في تصریحه فرنسا تجاها"یعید النظر في سیاسته بةالرئیس بورقی"جعل و الفرنسیة 

                              

  .119، 118مرجع سابق، ص ص،  ،1ج،دور بلدان المغرب العربي وٕافریقیا في دعم الثورة الجزائریة ،عبد اهللا المقالتي -1

2SLIMANE CHIKA , L’ALGRIE EN ARMES OU LE TEMPS DES GERTITUDES, EDITIONS 

CASBAH,ALGERIE.2005, P490.             

 .414، ص مرجع سابق، 1،جالتونسیون والثورة الجزائریة، حبیب حسن اللولب-3

  .2الملحق رقم أنظر -4

  .288ص،2007دار القصبة للنشر، الجزائر، )، 1962- 1954نصر بال ثمن الثورة الجزائریة ( ،محمد عباس -5

6ABD LHAMID ZOUZOU : LES REFERNCES HISTORIQUE DE L’ETAT, ALGERIEN  

INSTIFIONS ET CHARTES, EDITES HOMA,ALGER,2005, P30. 
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االستعمار السبیل إلى تعاون صحیح نزیه دائم بیننا وبین فرنسا مادامت الجزائر تحت  هأن"

حدیث مع جریدة حیث أجرى  ،على كسب الرأي العام الفرنسي "بورقیبة"كما عمل الفرنسي" 

أحسن حل في  هأنحول القضیة الجزائریة ")AKSBRAS PARISIENS( "إكسبراسالباریسیة"

  تونس والمغرب " .و قتراح إنشاء مجموعة شمال إفریقیا تضم الجزائر ا تسویتها هو

الطائرة أصبحت الحكومة التونسیة تركز في دعمها للثورة الجزائریة  اختطافولكن بعد حادثة 

بتدخلها إلیجاد حل للقضیة الجزائریة هذا من جهة ومن جهة  تطالبإذ على هیئة األمم المتحدة 

وفي ،ر" إیجاد حل للحرب في الجزائبورقیبة"علیها  اشترطأخرى قبل بالوساطة األمریكیة ولكن 

العامة أدان فیه معیة م الجایبة خطابا أمقنسي إلى األمم المتحدة ألقى بور أثناء زیارة الوفد التو 

فرنسا أن  اعتبرتوردا على ذلك  ،رتكبها في حق الشعب الجزائريتالجرائم الفرنسیة التي 

 الیرقى لطرحه  همایحدث بالجزائر هوتمرد جماعة متطرفة خارجة عن القانون وأن

على ارد 1"منجي سلیمال"ولكن ممثل تونس في هیئة األمم ،مستوى هیئة األمم كقضیة دولیة على

ولكن أن من صدق فرنسا بأنها تقوم بعملیة تهدئة للمتمردین  أمام الهیئةصرح الدعایة الفرنسیة 

 50,000م لم یتجاوز1954عدد أفراد جیشها قبل شهر أكتوبر  2كانحیث  ،الواقع عكس ذلك

                              

  ، درس الحقوق في فرنسا ومارس مهنةنسي من قادة حزب الدستوري الجدید) سیاسي تو  1969- 1908( ،المنجي سلیم  -1

م على إثر مظاهرات التي نظمها الحزب   1938المحاماة في تونس، وبعد ذلك انظم إلى الحزب الدستوري الجدید، اعتقل عام 

م، وبعد االستقالل عین سفیرا لتونس في الوالیات 1955، ثم عین وزیرا لداخلیة عام م1943ولم یطلق صراحه إال في عام 

م أصبح وزیرا 1962رئیسا للجمعیة العامة لألمم المتحدة، وبعد عودته في عام  م انتخب1961المتحدة األمریكیة، وفي عام 

 .) 337ص ، دار الهدى للنشر والتوزیع، لبنان، د س، 2ج،ةیالموسوعة السیاس ،ب الكیاليعبد الوهاللخارجیة ( أنظر 

  .447446،، ص ص مرجع سابق، 1،جالتونسیون والثورة الجزائریة، حبیب حسن اللولب -2
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فرنسا تخصص أن أي ؛ 900,000الفرنسیة وصلعدد القوات م 1957نوفمبر في ألف والیوم 

  .1من قواتها لعشرة من سكان األهالي واحدا رجال

بمساع دبلوماسیة لدى وفود الكتل اإلفریقیة  "المنجي سلیم" قام سفیر تونس باألمم المتحدةكما 

إلى وجهها وافق علیها سبعة عشر وفدا م لتقدیم الئحة مشتركة 1957فري فی 6یوم  سیویةاآلو 

وٕالى  المضطربةلفت نظركم إلى الحالة نتابعة لألمم المتحدة هذا نصها:"اللجنة السیاسیة ال

  نطالبكم الكفاح الجاري بالجزائر والذي سبب آالما بشریة عدیدة تعكر التآلف بین األمم ولهذا

هنا  2"بقا لمبادئ ومیثاق األمم المتحدةبحق الجزائر في تقریر مصیرها بنفسها ط باالعتراف 

بحق الشعب الجزائري في تقریر مصیره وذلك بفتح مفاوضات االعترافممثل تونس إلى  دعى

كما  ،الفرنسیین وتسویة القضیة الجزائریة وفقا لمبادئ ومقررات األمم المتحدةو بین الجزائریین 

  قامت هذه الكتلة بتشكیل لجنة لمتابعة القضیة الجزائریة برئاسة تونس.

إذ ة باإلضافة إلى مساعي ج.ت.و و الدول المساندة للثورة الجزائریوبهذا كللت هذه المساعي 

في األوساط السیاسیة العالمیة وبرهنت  كبیرأصبحت القضیة الجزائریة قضیة دولیة لها صدى 

ردا على المقترحات الفرنسیة  "منجي سلیمال"صرح و ، أنها لیست قضیة داخلیة كما تدعي لفرنسا

:"إن حكومة تونس التونسیة الجزائریة إذ صرح قائالعلى الحدود  التي تطالب بنشر قوات أممیة

ینجر عنه  الن تقبل بأي حال من األحوال أن تخضع الحدودالتونسیة الجزائریة لمراقبة أممیة مم

                              

 ،الهومة، دار ) 1962 –1954( السیاسة العربیة والمواقف الدولیة تجاه الثورة الجزائریة، إسماعیل دبش -1

  . 117ص  2005،الجزائر

  الجزائر  للطباعة والنشروالتوزیع،دار الشروق  ،) 1958-1954( طنيو ال حریرتالالعمل الدبلوماسي لجبهة  ،أحمد سعیود -2

  .118،  117، ص ص 2008
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التونسي ووصف هذااإلجراء بأنه ضرب من العبث ال یمكننا قبوله أبدا  إقامة مالحظین بالتراب

وخصوصا إن هذه التدابیر قد یفهم منها أن تونس تعترف بأن لها قسطا من المسؤولیة في 

، وقد رفضت الحكومة التونسیة هذا المقترح ألنه یخضع المنطقة للمراقبة 1جئین إلیها "عبور اآل

راضي التونسیة ویساعد األعبر الجزائریین لمجاهدین لسلحة وبالتالي یمنع من دخول األ

على اأیضا ردو ، یزید في تعقید المشكلة الجزائریةالفرنسیین على عزل الثورة الجزائریة مما 

ئال: "إن طالیة قایاإل )ELLE TAMBO( و"إیل تامب"الصحف الفرنسیة قدم تصریحا لصحیفة 

یكافحون من اجل ن الجزائرییوان  أراضیهم إلىااللتجاء ب الجزائریینإخوانهم التونسیین لن یمنعوا 

 الخفیفة والبنادق التي تهرب عبر الحدود التونسیة ولیس هناك األسلحةقضیة عادلة وان هذه 

عدة الجیش الفرنسي على تقتیل إخواننا المسولسنا مستعدین  التأثیرأو داع یثیر الدهشة  أي

  ."الجزائریین

لقضیة الجزائریة ولكنها لیجاد حل ینإللدى الفرنسی ياعسالحكومة التونسیة قامت بم أنالمالحظ 

المتحدة  األممك ار ٕاشیلها و دو تالجزائریة ب -الفرنسیة ثنائیةمن ال إخراجهالهذاعملت على  تفشل

التحرك بصفة و  اقفلتنسیق المو و ،من أجل الوقوف إلى جانب القضیة الجزائریة العربیةالدول و 

 وكسببالقضیة الجزائریة للدعایة والتعریف تونس هیئة األمم  استغلتحیث ها،لصالحیة عجما

وبالتالي كسب التصویت .عب الجزائريشة الفرنسیة في حق الیالممارسات القمعوفضح یدین ؤ م

، وقد نجحت الدبلوماسیة التونسیة إلى حد ما في هذه المهمة بشهادة لصالح القضیة الجزائریة

  2ج.ت.و الجزائریة

                              

  . 453 - 445، ص ص مرجع سابق ،1، ج التونسیون والثورة الجزائریة، حسن اللولبحبیب  -1

  .461-  453، ص ص سابقمرجع  ،حبیب حسن اللولب -2
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  :  الجزائریة التسهیالت العسكریة التونسیة للثورة -3

 تزود باألسلحة والمؤونة الحربیةلقد كانت تونس البوابة الشرقیة للثورة الجزائریة في ال

أقدم عدد من الجزائریین المتطوعین في صفوف إذ  ،الكفاح المسلح بتونسخاصة بعد توقیف 

  من تسلیم بالثورة الجزائریة لمساندة إخوانهم الجزائریین بدل االلتحاقالمقاومة التونسیة على 

  

ورجاله  1"الصالح  بن یوسف "ارضلذا ع،ة الكفاح المشتركمنهم بوحدأسلحتهم إیمانا  

خلقت  نقطةتونس ناقصا مالم تستقل الجزائر هذه ال استقاللالذاتي معتبرین أن  اتفاقیةاالستقالل

 لالحتاللفي مقاومته  استمرهذا األخیر خاصةأن "بن یوسف الصالح" "بورقیبة" وشقاقا بین 

التام للجزائر  االستقاللتحقق حتى یلثورة الجزائریة تحت تصرف ارجاله  وضعالفرنسي و 

 نفوذها "وامتدصالح بن یوسف "وبهذا تم إحیاء جبهة الكفاح في تونس من طرف  ،2ستونو 

الجزائریین من أجل تمریر منافذ حیویة للثوار  برتاعتالتي لیشمل مناطق إستراتیجیة بالجنوب 

ت.و .جـ وفي إطار المجهودات المبذولة للحصول على األسلحةقام الوفد الخارجي ل األسلحة

وتخزینها  هاجمعٕاذ عمل علىصال األسلحة وٕادخالها للجزائر یإل الیوسفیةبالتنسیق مع المعارضة 

                              

، وواصل دراسته  یمه االبتدائي والثانوي في تونس، تلقى تعل) ولد بمدینة جربة 1961- 1907: (صالح بن یوسف -1

وبدأ انشغاله ، مارس مهنة المحاماة م1933قوق والعلوم السیاسیة سنة لیسانس في الحالجامعیة بفرنسا وتحصل على شهادة 

، رفض فكرة االستقالل الداخلي التي قبل أصبح أمینا عاما له ، الذيم، والتحق بالحزب الدستوري الجدید1934بالسیاسة عام 

م. (أنظر لزهر  1961جوان  2ل في ألمانیا یوم ، ففر صالح بن یوسف إلى مصر، اغتیبورقیبة مما أدى بهما إلى الخالفبها 

  .) 254ص، 2009دار السبیل للنشر والتوزیع، الجزائر، ، دراسات في تاریخ الثورة وأبعادها التاریخیة، بدیدة

  .62، ص 0201، التوزیع، الجزائر، دار النفائس للطباعة والنشر و جیش تحریر الوطني الجزائري ،بسام العسیلي-2
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 اتفاقهعلى إثر  "الصالح بن یوسف "بالتعاون مع  سباألورابیا على أن یتم نقلها إلى الثوار یبل

ا إلى الحدود الجزائریة التونسیة بالتونسیین في إدخال األسلحة وٕایصاله "لالستعانةبن بلة"مع 

وفي إطار التعاون بین  ،قد تم تمریر عدة قوافل من األسلحة بالتعاون مع الثوار التونسیینو 

بن "م وقد حضره  1956فیفري  24هرة في االمغربالعربي بالقتحریر 1قادة جیوش التقىالبلدین 

؛ الذي یمثل الركیزة األساسیة في عملیة النقل والتخزین والتهریب بتوجیه الشبكات المختصة "بلة

ما عن الجانب التونسي فقد حضر أ، 2لذلك حاولت السلطات الفرنسیة التخلص منه عدة مرات

تم دراسة الوضع في الشمال اإلفریقي وفي هذا االجتماع ،"بشیر الصباح "و 3"الطاهر األسود"

وتأكید على تزوید الجزائریین باألسلحة ومضاعفة كمیات الدعم لقادة جیوش المغرب العربي، 

وفي هذه الفترة عرفت الجزائر وصول كمیات معتبرة من األسلحة عبر الحدود التونسیة من أجل 

الرقابة الفرنسیة على الحدود  اشتدادرغم  وسوق أهراس بالسالحاألوراس تزوید منطقة 

  .4التونسیة

                              

  254بق، ص ص امرجع س، 1ج،  دور بلدان المغرب العربي وٕافریقیا في دعم الثورة الجزائریة  ،المقالتيعبد اهللا 1

 255.  

2-MOHAMED TEGUIA, L’ALGERI EN GUERIE, OFFICE DESPUBLCATION 

UNIVERSITAIRES ,ALGER , 2007 , P 321. 

ط في صفوف الحزب التونسي بالحامة، وبعد ذلك نش ،ولد بمنطقة الحامة جنوب التونسي ) م1995- 1910:( الطاهر لسود3

، وقد رفض وقف م1952جانفي  26مسلحة التونسیة في ، شرع كذلك في تكوین أولى مجموعات الثورة التقلد عدة مسؤولیات

 للسلطات في جویلیة استسالمهوتحالف مع صالح بن یوسف وترأس جیش التحریر التونسي إلى غایة  م1954القتال في نهایة 

 ). 84ص  مرجع سابق، ،م.( أنظر معمر العایب 1956

  .235، ص مرجع سابق، بوبكر حفظ اهللا -4
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 أعمران"م أسندت لجنة التنسیق والتنفیذ مهمة التسلیح والتنفیذ للعقید 1957وفي سنة 

 لقاعدةاتونس من أجل إیصالها إلى وحدات  قوم بنقل األسلحة من لیبیا إلىیحیث كان ،1عمر"

بتسخیر  أیضا باإلضافة إلى هذه الجهود قامت تونس، ى والیات الداخلوتوزیعها علالشرقیة 

  .2الجزائریین ترابها للثوار

من لیبیا إلى  "توفیقأحمد المدني "و "مینلمحمد دباغین "م ذهب كل من 1957جانفي 22وفي 

 اتفاقسموه " اتفاقبإمضاء هذه المقابلة  "وانتهتالطیب سلیم"و "الصادق مقدم"تونس لمقابلة 

  :  3االتفاق علىوقد نص هذا  ،مقدم" م "مین ، ل"ل "،سلیم  "س"مسلم" أي " م " رمز مدني ، 

ه ینالجزائریة لمن تعلحدود إلى اتتعهد الحكومة التونسیة بنقل األسلحة الجزائریة التي ترد إلیها-

  لتسلمها .ج.ت.و 

عن الدیوان ، مؤلفة من ممثلین لحة تحت حراسة وضمان هیئة مشتركةتكون هذه األس-

  الجزائریة.السیاسي التونسي وممثلین عن ج.ت.و 

تتعهد هذه الهیئة المشتركة بأن لن یتسرب إلى البالد التونسیة أي قطعة من السالح أوأي جزء -

  للجزائر.من الذخیرة المخصصة 

                              

ماي 8، حكم علیه باإلعدام إثر حوادث ) ولد بمنطقة القبائل، ناضل في حزب الشعبم 1992-  1919: ( أعمران عمر-1

م لتنظیم 1956م، أرسل في سنة 1956بعة في أوت ، ثم قائد للوالیة الرااندالع الثورة، عین مساعد لكریم بالقاسم منذ م1945

دور بلدان : ن وتركیا ( أنظر عبد اهللا مقالتيفي لبنا م.جح.ـ قاعدة تونس ونصب مكلفا بالتسلیح والتموین وبعدها ممثل لل

  .) 261، ص مرجع سابق، 1ج، ب العربي وٕافریقیا في دعم الثورةالمغر 

  .262،صسابق، مرجع 1،ج العربي وٕافریقیا في دعم الثورة الجزائریةدور بلدان المغرب  ،عبد اهللا مقالتي-2

  .78ص،2009،والتوزیع، الجزائرشر دار المعرفة للن )، 1962- 1954الثورة الجزائریة ومشكلة السالح (،وهیبة سعیدي-3
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التتم معاملة النقل هذه إال بین الجزائریین المفوضین من قبل ج.ت.ووالتونسیین المفوضین -

  .ذلكقبل الدیوان السیاسي التونسي، دون أي مشاركة خارجة عنمن 

المسؤولة تتوالها اللجنة ،االتفاق بصفة سریعة وعملیةالمسائل الفنیة المتعلقة بتنفیذ هذا -

  وعضو آخر تعینه ج.ت.و .فة من عضو یعنیه الدیوان السیاسي مؤل مشتركة

  . 1على هذا النص النهائي "بورقیبة"تبدأ اللجنة أعمالها حال مصادقة الرئیس -

د مصادقة الحكومة بع م1957ساریة المفعول إبتداءا من شهر فیفري  االتفاقیةوأصبحت هذه 

قریبا خاصة بعد تمن األسلحة یومیا معتبرة ، إذ شهدت هذه السنة وصول كمیات التونسیة علیها

كذلك شاحنات نسیة الحكومة التو زوال المراقبة الفرنسیة من الموانئ التونسیة، حیث قدمت 

ومن بین هذه المخازن مخزن 2بتونسلى مراكز تخزینها إالحرس القومي التونسي لنقل األسلحة 

یة عمل استمرتوغیرها من المخازن وقد  "قفصةـ" بتحت حراسة مشتركة وكذلك مخزن  "منوبةـ "ب

طلب ی كان ا، والجدیر بالذكر أن عملیة شراء األسلحة ونقلهم1957تمریر األسلحة طوال سنة 

وكانت  نحیافي بعض األأیضا السفر إلى أوربا  استدعت كما،التنقل مابین القاهرة ولیبیا وتونس

أیضا تعقد صفقات األسلحة باسم البلدان العربیة خاصة السعودیة والعراق وبهذا تدعم الوجود 

التونسیة وأصبح الجزائري أكثر بتونس إذ تمضبط مرور األسلحة التي أصبحت تدیرها الحكومة 

 لكل والیة تمثیل عسكري بالحدود وشكلت لجنة مشتركة بین ممثلي الوالیات تشرف على

                              

  .421، 420، ص صمصدر سابق ،أحمد توفیق المدني -1

  القواعد الخلفیة للثورة الجزائریة الجبهة الشرقیة  ،الوطنیة وثورة أول نوفمبرالحركة المركز الوطني للدراسات والبحث في -2

  .139، 138، ص ص 2007ي، الجزائر،منشورات المركز الوطن )،1954-1962(
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لكن و حركة نشطة شهدت عملیة تمریر األسلحة كما تقسیم األسلحة وٕارسالها إلى الداخل،  

  . 1ما تعرضت لمخاطر المراقبة الفرنسیة على الحدودسرعان

المغرب وتونس البلدین طرف تضامنا ودعما من اندالعهامنذ الثورة الجزائریة لقد وجدت       

سلبا على السیاسة فأثر ،على كل المستویات (السیاسة والدبلوماسیة والعسكریة)هذا الدعم وكان 

ة على تصفیة جبهة الكفاح الفرنسیة في منطقة المغرب العربي لذلك عملت اإلدارة الفرنسی

حیث كانت تأمل من الحكومات  ،أكثر من هذا بل ذهبت إلى بین هذه البلدان المشترك

أن تقف في وجه الحركة الثوریة الجزائریة وتمنع تقویتها العسكریة (المغرب، وتونس) المغاربیة 

لهذه ، ولكن الشعبین التونسي والمغربي كان بالمرصاد ا الشعبي وتكون بذلك عونا لفرنساونفوذه

من و ، ف بجانب إخوانهم الجزائریینوالمغربیة عن الوقو السیاسة الهادفة إلبعاد الحكومة التونسیة 

  .فرنسیة ةمستعمر  للتضحیة بكل شئ من أجل إبقاء الجزائر ةمستعدكانت أجل تحقیق ذلك 

                              

 1- محمد عباس، ثوار عظماء شهادات 17 شخصیة وطنیة، مصدر سابق، ص 225.
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وح التضامن التي طبعت ور  دن بین أقطار المغرب العربي الواحإن فكرة الوحدة المغاربیة والتعاو 

العربیة بصفة عامة الحركات الوطنیة اهتمامات،مافتئت تحتل مكانا بارزا في عهأفراد مجتم

دور في ترسیخها والسیاسة المغاربة ، وكان لرجال الفكر خاصة وأدبیات أحزابهاوالمغربیة بصفة 

جاء "حیث عاللالفاسی "يالمغرب االستقالل ه في تصریحات رئیس حزبدما نج وهذا1في األذهان

؛إذ أن هذا هو عماء المغرب أن یتحدوا ویتساندوایتحتم على جمیع ز ": أحد تصریحاته مایلي في

الطریق الوحید الذي سیوصلنا إلى تحقیق غایاتنا وٕادراك أمانینا فنحن أحوج إلى اإلتحاد وأحق 

الذي كان نكبة علینا ففرق الغاشم  االستعماربه من أجل إحقاق الحق وتقویض أركان 

 وحاول بكلسبیل رقینا  ،ووقف فيعلى مقالید أمورنا تحوذواس،ناخیرات بتزاو ،بالدناأ جز كلمتنا،و 

لذلك وجب علینا أن نتحد الن فكرة و ،جمیع مقوماتنا كأمة عربیة مسلمة الوسائل أن یقضي على

  .2"وسیاسته في منطقة المغرب العربي االستعماريواقع حتمي لمواجهة  الفكر و الوحدة مسلمة 

المتمثلة في المغاربیة الثالث من فكرة توحید أقطار المغرب العربي قرر قادة األحزاب  انطالقا

عن المغرب  االستقالليو عن الجزائر والحزب .ت.جحزبحزب الدستوري الجدید عن تونسو 

خیر منطقة هذا األاللتوحید الصف لمواجهة السیاسة الفرنسیة في ثالثي تمر ؤ بضرورة عقد م

 .3"ةمؤتمر طنجـ "عرف بالذي 

  :إلى عقد مؤتمر طنجة تحضیرال-أوال

،فإن لهادفة إلى وحدة الشمال اإلفریقيمن أدبیات الحركة الوطنیة عموما ا انطالقا

 ،خاصة وأن موجة التحرر التيالهدفهذا ساعیها الدبلوماسیة لتحقیق سخرت كلمو .ت.ج

 

                                                             
 .55،صمرجع سابق )، 1962ـ 1954(قف الدولیة من القضیة الجزائریة الموا، ـمریم الصغیر-1

 .4،ص 0032، المغرب دار البیضاء،مؤسسة عالل الفاسي،في المغرب العربي االستقاللیةات الحرك،عالل الفاسي-2

3- BENJAMIN STORA,ALGERIE EN ARMES OU LE TEMPS DES GERTITUDE ,EDITIONS 

CASBA , ALGER, 2004. 
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تونس حققا إلى حد فالمغرب و .حقیقةذلك سانحة لجعل  جعلت الفرصة عرفتها البلدان الثالثة 

ولم یعد 1م1956من شهر مارسة بدای االستقاللبالحریة و  متعانوأصبحا یت مطلبیهما كبیر

حیث رأت كل من تونس ،الجزائر سیادتها استرجاعینقص بناء المغرب العربي الموحد سوى 

 حركاتزعماء فقروا،2راالستعما الجزائرتحتمت یبقى ناقصا مادا مااستقاللهوالمغرب أن 

ا ذرافق الدعوة لعقد ه دقو 3،طنجة وتونس والجزائر بعقد مؤتمرى المغرب األقصفي ر تحر ال

  أهمها: األخیر مجموعة من الظروف

  .م  1958في فیفري الوحدة المصریة السوریة -

ه ضربات یوجقامبت يذإثر التحالف الفرنسي اإلسباني ال االستعماریةالمخاطر  ازدیاد -

  .4المغربي قویة لجیش التحریر المغربي بمناطق الجنوب

  .م1958فیفري  8سیدي یوسف فيالهجمات الجویة على ساقیة  -

إلى خارج  امتدادهاحیث أصبح یخشى من  ،جزائریةحرب التحریر ال اشتعال -

  .األقصى إلى كل من تونس والمغرب هاوتجاوز نطاقالجزائریة الحدود

فكرة راودت قادة هي ،إنما م1958لم تكن ولیدة عام  طنجة ففكرة عقد مؤتمر

ي لم یشارك فیه قادة الثورة الخمسة الذم 1956تونس في أكتوبر مؤتمر ،منذ المغربو تونس

،إال أن هذا الحادث لم یة الفرنسیةبلها من طرف الطائرات الحر وابسبب القرصنة التي تعرض

  نوفمبر 20یقض على الفكرة وٕانما بقیت حیة لیعاد السعي إلیها من جدید بعد عام من ذلك ففي 

  

  

                                                             
 .106،105،ص ص مرجع سابق،وأبعادها اإلفریقیةدراسات في تاریخ الثورة الجزائریة ، لزهر بدیدة -1

  .76،ص2007الجزائر، ، ANEPمنشورات،میشال سطوف،تر:الثورة الجزائریة، ماندوز أندریه -2

إلرشاد للنشر ،دار ا) 1962ـ1830دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر الحدیث و المعاصر ( ،محمد السعید قاصري-3

 .663س، ص.،دوالتوزیع الجزائر

 .154، ص مرجع سابق ،1ج، دور بلدان المغرب العربي و إفریقیا في دعم الثورة الجزائریة، اهللا مقالتي عبد-4
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الرباط یف "مسالخا"محمد وجاللة الملك 1"الحبیب بورقیبة"كل من الرئیس  اجتمعم5719

كان  الذي2بيلمغار اي التقارب الفرنسر طاللقضیة الجزائریة في إیجاد حل إل والبحث مناقشةلل

قبل لمعالجة المست، كما قرروا عقد لقاءات دوریة في " أثناء هذه الفترةالحبیب بورقیبةیدعوا إلیه 

  .3قضایا المغرب العربي

إن هذه الندوة :"الناطقة بالفرنسیة قائلة  "لمجاهدا"جریدة قدكتبتطنجة وبخصوص مؤتمر 

لكن الندوتین ،هي الندوة الثالثة في غضون عامینٕانما ،لیست األولى و الشمال إفریقیة

موجهت أساسا في خط التقارب الفرنسي الجزائري 1957والرباط نوفمبرم 1956تونس السابقتین

،فهي بالنسبة للمغرب وتونس محاولة رمعنى آخا فإن ندوة طنجة له،رالجزائلوضع نهایة لحرب 

  ."االستعماریةلإلیجاد الوسائل لتوحید السیاسة في شمال إفریقیا وٕایجاد كتلة موحدة ضد فرنسا 

  جاءالذي  المغربي االستقاللكانت بمبادرة من حزب ة إن الدعوة إلى عقد مؤتمر طنج

  

  

  

                                                             
ثم  بالمعهد الصادقي التحقتعلیمه األولي فیها ىتلق ،) سیاسي تونسي ولد بمنستیرم 2000 -1903: (الحبیب بورقیبة-1

،أمابدایاته السیاسیة ومارس المحاماة م1927الحقوق سنة ،تحصل على شهادة لیسانس في بالمعهد كارنو بتونس العاصمة

،أزاح الباي م1956مارس 20في  االستقاللبقي یترأسه إلى غایة إعالن م  1934فكانت مع الحزب الدستوریالقدیم سنة 

نوفمبر  7لیتولى رئاسة الجمهوریة التونسیة منذ ذلك الحین إلى غایة إبعاده عن السلطة في  م1957منصف من السلطة سنة 

 ) . 258،ص مرجع سابق،دراسات في تاریخ الثورة الجزائریة وأبعادها اإلفریقیة، (أنظر لزهر بدیدةم 1987

ألي مشكلة ا وحدها حق إیجاد حلول له ، وبالتالي یكونتقارب هو تطویق القضیة الجزائریةـكانت فرنسا تهدف من هذا ال -2

 .)83ص،،مرجع سابقالقضیة الجزائریة مواقف الدولیة من ،المغرب العربي (أنظر مریم الصغیرعلى مستوى 

-1930وماسیة الجزائریة من (الدبل ،1954ة الوطنیة وثورة أول نوفمبر المركز الوطني للدراسات والبحث في الحرك -3

 .146، ص 2007، ، دار الهومة، الجزائرحول تطور الدبلوماسیة الجزائریة ) دراسات وبحوث 1962
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  :2مایلي 1958مارس 2یوم  1في مدینة طنجة اجتماعها،إثر التنفیذیةلجنته ت مقررافي 

جمیع شعوب  لرغبات،وذلك بتأسیس إتحاد حقیقي وفقا المغرب العربيبین أقطار تدعیم تضامن 

هذا األخیر بتاریخ أوفد  حیث ،االستقاللنة التنفیذیة لحزب وتطبیقا لقرارات اللج المغرب العربي

 مشاوراتلعقد  إلى تونس "الدكتور بناني"و  "أبوبكر لقادريا "السید م1958مارس 17

،وبعد المحادثات التي دارت بین رالدستوري الح مع ممثلي الدیوان السیاسي للحزبت ومحادثا

وأعضاء الدیوان  االستقاللممثلي حزب  إن"الوفدین التونسي والمغربي تم إصدار البالغ التالي

یوم غایة مارس إلى  19األربعاء  یوم اجتمعواالسیاسي للحزب الحر الدستوري التونسي الذین 

الفكرة النظریة  بتونس للنظر في إبراز وحدة المغرب العربي من طورم 1958مارس 22السبت 

إلى طور الواقعي التطبیقي وسجلوا وحدة نظرهم في المشاكل القائمة بالشمال اإلفریقي وعلى 

 ،"م1958أفریل 27على عقد مؤتمر طنجة یوم  اتفقواالجزائر و  االستقاللرأسها ضرورة تحقیق 

إلى  "عبد الرحمان يالیوسف "و "لمحجوب بن صدیقا بن"السیدان  توجهوبعد هذا االجتماع 

 .3قناعها بالمشاركة في المؤتمرإ و  .ت.وج مع تالاالقاهرة للقیام باتص

رأیان رغم أهمیة مؤتمر طنجة بالنسبة عنه انبثققد فولما تلقت ج.ت.و الدعوة لحضور المؤتمر 

عارض حضور بدعوى أن المؤتمر في حد ذاته  :إلستراتیجیة الثورة التحریریة فالرأي األول

                                                             
 وصل بین المملكة وأوربا الغربیة ـمدینة طنجة مدینة مغربیة تقع في أقصى الشمال الغربي للمملكة المغربیة وهي نقطة -1

رسمي یوضع  اعتراف،أول الدول األجنبیة ممثلو،ففیها كان یقیم من عشر عاصمة المغرب الدبلوماسیةكانت خالل القرن الثا

،لقد ان على قبول حیاد المدینة نهائیادولتلإذ أعلنت ام1902مدینة طنجة كمدینة دولیة جاء في معاهدة بین فرنسا وٕاسبانیا سنة 

الوطنیون فیها ،ومن ثم كان یلتقي موطنا لكثیر من الحریات السیاسیةظلت طنجة إلى العقد السادس من القرن العشرین 

، وكانت ملجأ لسیاسیین من المنطقتین الفرنسیة واإلسبانیة وفي نفس الوقت كانت ملجأ كذلك للعمالء وأصدقائهم األجانب

،بعدما كانت مسیرة من طرف إحدى عشر دولة أجنبیة .(أنظر م1957المغرب طنجة عام  واسترد،واألجانب وتجار األسلحة

 ).136،ص مرجع سابق، معمر العایب

 . 125، صمرجع نفسه، معمر العایب -2

 .2،صمرجع سابق،1،جالتونسیون والثورة الجزائریة، حبیب حسن اللولب-3
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ومن هذا المنطلق الیحق 1،الجزائریة وال یعبر عن البعد الحقیقي العربي للقضیة انفصاليمؤتمر 

على ضرورة  فقد ألح :لثانيا عن الوطن العربي،أما الرأي صالیةاالنفتزكیة النزعة  هةلجبل

  :المشاركة في المؤتمر وذلك لسببین 

  .ألهمیة تونس والمغرب بالنسبة للثورة الجزائریة -1

 .2لفائدة الكفاح المسلح بالجزائر واستثمارهانتائج المؤتمر  استغاللكیفیة  -2

بن طوبال "ولم یصادق أصحاب الرأي الثاني والممثلین في أعضاء لجنة التنسیق والتنفیذ وهم 

قادة  استشارةعلى المشاركة في المؤتمرٕاال بعد  "بوصوف عبد الحفیظ"و "بلقاسم كریم "و"لخضر

م عبر  1958أفریل  26برسالة في  "بن بلة أحمد"رد علیهم  استشارتهموبعد  ،المسجونینالثورة 

، الحكوميمستوى العقد على ننعقد على مستوى األحزاب ولم یأن المؤتمر افیها عن أسفه 

  ویرجع هذا ألن الشعب الجزائري مزال یبحث عن المساندة.

فرنسا  جعل مما المغرب وتونس استقاللأن توقف الكفاح المشترك تمخض عنه وأكد أیضا

في رسالته أنه قبل بفكرة  "بن بلة"ومن خالل هذه المعطیات التي قدمها تتفرغ للثورة الجزائریة، 

الفرنسیوذلك عن  االستعمارالمشاركة في المؤتمر من أجل مساعدة الجزائر في حربها ضد 

، وفي آخر اعدات المادیةوتقدیم المسطریق النضال السیاسي والدبلوماسي والتضامن الشعبي 

  على ثالث نقاط طلب تقدیمها في المؤتمروهي : "بن بلة"الرسالة أوصى 

 .الدعوة إلى عقد ندوة ثالثیة على مستوى حكومي  -1

 .م.جإقرار توصیة بتشكیل ح. -2

 .3نشاء لجنة تنسیق بین أقطار الثالثا -3

  

                                                             
 .80 ،صقمرجع ساب، بن سلطان وآخرونعمار -1

 .27،ص،مرجع سابق،)9621-1955البعد اإلفریقي للقضیة الجزائریة (، مریم الصغیر -2

 .131، 130، ص ص مرجع سابق ،معمر العایب-3
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إن "أحد األعضاء البارزین في الوفد الجزائري  1"عبد الحمید مهري "هذا الشأن یقول وفی

إلى ضرورة  دعىالذي م1956أوت  20الصومام حضورنا كان یتماشى وتوصیات مؤتمر

وفقا إقامة عالقات مع حكومات دول المغرب العربي ومع األحزاب المغربیة في آن واحد 

 انطالقاالحضور حزب ج.ت.و هذه األخیرة فرضت على 2"مقتضیات حرب التحریر الجزائریةل

  :  من أهدافها والتي من بینها

  الثالثة.تمتین التضامن بین شعوب المغرب العربي -

  مهمةتسهیالت  تقدمانحیث أصبحتا  ،استقاللهماالمغرب خاصة بعد أهمیة تونس و  ازدیاد-

  . 3وتعتمدان كقاعدة لإلمداد والتمركز قریبة من جبهة الكفاح جیش التحریرو  و.ت.ج لنشاط

هذا التواجد ضد الثورة التونسي والمغربي وتسخیر  انطرح التواجد العسكري في القطرین الشقیق-

  .الجزائریة

  .الفرنسي لالستعمارالرأي العام العالمي لدعم الثورة والتندید بمساندة الدول الغربیة  تهیأت-

الفرنسي في الجزائر  االستعمارللقضاء على  ضرورة ملحةن وحدة المغرب العربي أ واعتبرت-

  .4ومخلفاته الخطیرة فیكل من تونس والمغرب األقصى

فیفري في اجتماع، الذي بحث فیه من طرف لجنة التنسیق إثر تأسیس ح.ج.مإلعالن  التمهید-

19575.  

                                                             
الحریات الدیمقراطیة  انتصار،عین عضو في اللجنة المركزیة لحركة م1926فیفري  3:ولد بالخروب یوم الحمید مهريعبد -1

،ثم عضوا للمجلس الوطني و في سوریا.ت.ه لیلتحق بالثورة ویصبح ممثل جصراح أطلقوبعد عدة أشهر  م1954سنة  اعتقل

 مج.ح. في االجتماعیة،ثم وزیرا للشؤون م األولىج.ح.،وعین وزیرا لشؤون شمال إفریقیا في م1956للثورة الجزائریة منذسنة 

 .) 87،ص  2012، 16،العدد  مجلة كان التاریخیة لبالد.(أنظرتولى عدة مناصب علیافي ا االستقاللالثانیة وبعد 

دار حامد  ، ) 2007- 1989ومعوقات السیاسیة ( االقتصاديإتحاد المغرب العربي بین دوافع التكامل ، صبیحة بخوش -2

 .128ص 2011،، األردنللنشر والتوزیع

 .39س،ص .د ،الجزائر،شمس الزیبان للنشر والتوزیع ، أبحاث ودراسات في تاریخ الثورة الجزائریة، عبد اهللا مقالتي-3

 .30ص، مرجع سابق،  1962-1954المواقف الدولیة من القضیة الجزائریة ، ـمریم الصغیر-4

 .461 ،صسابقمرجع  ،أحمد سعیود -5
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 أشغال المؤتمر - ثانیا:

  :المؤتمر انعقاد-1

طیلة  استمرطنجة الذي بمدینة  بقصر المارشال الملكيم1958أفریل 27المؤتمر بتاریخ  انعقد

زب ح يالمغرب االستقاللإلى جانب حزب  حضرو  "عالل الفاسي "تحت رئاسة م أربعة أیا

 المؤتمر ، أما قائمة الوفود المشاركة فيرعن الجزائو .ت.ج حزبو الدستور التونسي الجدید 

  : كالتالي

 :الوفد الجزائري 

 أحمد فرنسیس -

  فرحات سعبا -

 1عبد الحفیظ بوصوف -

  الحمیدعبد مهری -

  ) دالمدعو رشی(مولود قاید -

  الوفد التونسي: 

  الباهياألدغم  -

  الطیب المهیري -

  ات عبد اهللافرح -

 أحمد تلیلي -

                                                             
قائد للوالیة الخامسة بین ،22عضو مجموعة  ،حزب الشعبي صفوف ) ناضل ف م1982- 1926(: بوصوف عبد الحفیظ -1

ووزیر  األولىمج..تصاالت العامة في حالوزیرا ل ،م1962و1956عضو المجلس الوطني للثورة بین  م1957- 1956

(أنظر عمر م1982توفي سنة  إلىأنم1962في الحكومتین التالیتین انسحب من العمل السیاسي بعد سنة للتسلیح واالتصاالت 

دار الحكمة للنشر ، 1960جانفي 1958سبتمبر للحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة  الدبلوماسيالنشاط ، بوضربة

  ).109،ص س.والتوزیع الجزائر، د

 



 الفصل الثاني          مؤتمر طنجة ودوره في تفعیل العالقات الجزائریة المغاربیة

 

43 

 

  

  1علي البهلوان -

 عبد المجید شاكر -

 الوفد المغربي: 

  عالل الفاسي -

  أحمدبالفریج  -

  المهديبن بركة  -

  عبد الحمیدیدببوع -

  ـلفقیه البصريا -

  محجوببن صدیق -

  2أبوبكر القادري -

، جلسات المؤتمر على الساعة الخامسة والنصف مساءا بقصر المارشال بمدینة  طنجة انطلقت

 استقاللهاالجزائر  استرجاعالذین ركزوا على ضرورة  لممثلي الوفود االفتتاحأعطیت كلمات أین 

یجعل من فرنسا تتفرغ للقضیة الجزائریة ما هذا  ،استقاللهماكل من تونس والمغرب  بعد أخذ

قادة الحزبین التونسي دفع واإلبادة ما أسالیباالضطهادلتالي یتعرض الشعب الجزائري ألشدوبا

العربي ولجنة ب اللتزاماتهما في مكتب المغر المسؤولیة الملقاة علیهما طبقا یشعران بثقل والمغربی

                                                             
حیث  االبتدائیةبالمدرسة م 1918عام  التحقعلي بن عبد العزیزالبهلوان ولد بتونس ) هو م 1958- 1909:(البهلوانعلي -1

،ثم تابع دراسته العلیا بكلیة الصادقیة لیواصل دراسته الثانویةلینتقل إلى م  1924في عام  االبتدائیةحصل فیها على الشهادة 

إفریقیا  لشارك إخوانه من أبناء المغرب العربي في نشاط الطلبة المسلمین لشما ،بباریس،أثناه تواجده في هذه األخیرة اآلداب

،دخل میدان النضال الحزبي مبكرا مع العربیة اآلدابإجازة في اللغة و في منظمة نجم شمال إفریقیا بعد إحرازه على  انخرط

إشراف على تنظیم الحزب عام  بعدة مهام منهاكلف ،م1938في اعتقلم1936ام الحزب الدستوري التونسي الجدید منذ ع

ن عضوا في الوفد ی،عم1956الرئیس الحبیب بورقیبة عام  وعضوا في الوفد التونسي في منظمة األمم المتحدة معم1943

 .)87،ص مرجع سابق، مجلة كان التاریخیة .(أنظرم 1958التونسي في مؤتمر طنجة 

 .  425،ص،مرجع سابق، 1ج،التونسیون والثورة الجزائریة، اللولبحبیب حسن -2
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أحمد" بالفریج"الوفدالمغربي السید ممثل كلمة  وفي هذا اإلطار جاءت1،التحریر المغرب العربي

إفریقیا واحد فهل یمكننا أن نرهنه قبل تحریر الجزائر؟ فإننا ملتزمون شمال ...إن مصیر "قائال:

بحكم واجبنا ومصالحنا المشتركة أن تكون لنا وجهة نظر متحدة في السیاسة الخارجیة ومواقف 

حالم قي... كانت حلما من أمشتركة وواحدة أمام المشاكل الدولیة وٕان وحدة الشمال اإلفری

یس من تونس جمعتنا األقدار ونحن شباب قصدنا بار أن یوم الما فكرنا فیه ، فأول شبابنا

أن  "فریجبال"...ویضیف  ،طلبة الشمال اإلفریقي، هو أن ننشئ جمعیةلالجزائر لطلب العلمو 

حقیقة، ونحن في سبیل البحث  ستغدوالشمال اإلفریقي لم تعد عواطف وال أمنیة ولكن وحدة 

  .2.."الواقع.عن الوسائل العملیة التي تخرجها إلى حیزالتطبیق و 

وهو أمر االستعمار حدة علىفكانت كلمته أكثر  "مهري عبد الحمید"أما ممثل الوفد الجزائري 

:" ... إن الوفد وقد عبر عن ذلك قائال استرجاعاستقاللهطبیعي بالنسبة لقطر یناضل من أجل 

ها حرب طاحنة ما یقارب الجزائري یمثل في هذا المؤتمر الرقعة الوحیدة في العالم التي تدور فی

، حربا یخوضها الشعب الجزائري اآلن بالجزائر ال تهم الجزائر وحدها ألنها في ع سنواتبأر 

االستعمار یمثل حدا فاصال بین المرحلة التي كان الذي الواقع معركة تحریر المغرب العربي 

لمرحلة التي سیواجه بها ا، و حدالفرنسي یواجه كل قطر من أقطار المغرب العربي على ا

كتلة متواصلة التي تمثل ثالثین ملیونا من المكافحین الذین یریدون د حالمغرب العربي المو 

  .3..."االستعمارالحریة ...،وأن وحدة المغرب العربي ضرورة ملحة لتخلیص الجزائر من 

                                                             
أمین  الحبیب رئیسا لها وبورقیبة عبد الكریم الخطابي وأنتخبم  1948جویلیة  5لجنة تحریر المغرب العربي: تأسست في  -1

 االستقالل، وكان الهدف الرئیسي لهذه اللجنة هو الواحد االستعمارعام لها تبنت هذه اللجنة خطة مشتركة لتوحید الكفاح ضد 

، ص سابق صدرعالل الفاسي، م .( أنظر( تونس والجزائر والمغرب األقصى )الثالث  لمغرب العربيألقطار المأمول 

 ). 409، 408ص

ص ص  ،1990، ر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصتحریرالجزائراإلسالمي ودوره في  االتجاه، نبیل البالسي-2

196،197. 

 .190، ص مرجع سابق ،معمر العایب-3
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 ال:" نجتمع الیوم في ظرف جد دقیقكلمته قائ "الباهي األدغم "ثم ألقى ممثل الوفد التونسي 

وهذا التیار التحریري  االستطاعةفمن جهة یعیش شمال إفریقیا في تمخض كاد یجتاز حدود 

حتى أشرفه الیوم على االستعمار الذي یكتسح المغرب من أدناه إلى أقصاه قد قوض أركان 

..أن ویضیف.،ربالحرب في الجزائ اهتماماهة أخرى یساوس الظرف الدولي الهالك ومن ج

یؤیدها التاریخ والمعتقد والمدینة المشتركة ویفرضها وحدة شمال إفریقیا قد أصبحت ضرورة 

 .1"وجوب التعاون مصالحها الحیویة وكیانها

تم ،رالجزائ استقاللالتي ركزت على ضرورة االفتتاحیةالوفود من إلقاء تصریحاتهم  انتهاءوبعد 

عرض جدول أعمال المؤتمرالذي وضع من طرف الوفد الجزائري ألن الدعوة لعقد المؤتمر لم 

"كنا نتهیأ لنقاش طویل :"مهري عبد الحمید"إعداد جدول أعمال وفي هذا الشأن یصرح  بصحبها

ولكننا  مشروع تحسبا للجلسة األولىهذا المن وجودنا لتهیئة  واستفدناحول جدول األعمال 

یهدون المصادقة علتمت ،و لوحید الذي جاء بمشروع جدول أعمالفوجئنا بأننا الوفد ا

أي تونس والمغرب من ؛من خالل هذا الجدول مراعاة واقع البلدینو وقد حرصت ج.ت.،2"مناقشة

قد تضمن جدول و  ،من جهة أخرىفي الجزائر  االستعمارلصالح المعركة ضد جهة وتوجیه 

  3النقاط التالیة:األعمال المؤتمر 

  .حرب التحریرالجزائریة-1

  .يفي المغرب العرب االستعمارصفیة ت -2

  .،قواعدهاهاأشكالالعربي: لمغرب وحدة ا-4

 .4رإنشاء منظمة دائمة لتنفیذ قرارات المؤتم -5

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة دكتوراه علوم في التاریخ شعار الوحدة ومضامینه في المغرب العربي أثناء الكفاح الوطني، مومن العمري 1

 .47، ص 2009،2010، جامعة قسنطینة ، المعاصرالحدیثو 

 .128،ص مرجع سابق، ـصبیحة بخوش -2

 .156،ص مرجع سابق، 1، جالثورةبلدان المغرب العربي وٕافریقیا في دعم  دور، مقالتيعبد اهللا -3

 .107،ص مرجع سابق ،دبش إسماعیل -4
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  :قرارات مؤتمر طنجة -2

  :یلي فیما تمحورت أساسا 1بقرارات هامة ونبعد الحوار والمناقشة خرج المؤتمر 

 قرار حول حرب التحریر الجزائریة  : 

الوضعیة في شمال على  انعكاساتهاو  جاء في هذا القرار تطور مسألة الحرب في الجزائر 

بین أقطار المغرب العربي الثالث                                                                   التضامن الوثیق على التأكیدو إفریقیا وفي العالم 

النزاع الفرنسي الجزائري إلنهاء كحل وحید  االستقاللوحق الشعب الجزائري الثابت في السیادة و 

ألنها تعتبر قضیة  ،قابلتها فرنسا بالرفض مجهوداتقامت تونس والمغرب ببذل وفي هذا اإلطار 

وتونس من سیاسة العنف المطبقة  في المغرب رعلى نص هذا القراكما الجزائر قضیة داخلیة، 

والعملیات الحربیة في جنوب المغرب  م 1958سنة  بینها العدوان على ساقیة سیدي یوسف

  أیضا:القرار  جاء في هذاو 2الجزائریةا مع الثورة متضامنه وهذا إثر

من أجل نیل الجزائري كل المساندة أن تقدم األحزاب السیاسیة التونسیة والمغربیة للشعب -1

  .استقالله

  .3هي الممثل الشرعي والوحید للشعب الجزائري.ت.و التأكید على كون ج-2

 4حكومتي تونس والمغرب األقصى استشارة بعدA.R.R.Gبإنشاء أوصى المؤتمر-3

 :قرار حول اإلعانة التي تمد بها بعض الدول الغربیة فرنسا لمجابهة حرب الجزائر  

عانات التي تقدم إلىفرنسا في اإلوقف  إلى1الغربیة والحلف ألطلسيوجههذا القرار نداء للدول 

مع الحرب التي تتنافىأن تزید من نفوذ هذه حربها ضد الجزائر هذه اإلعانة التي من شأنها 

                                                             
  .03أنظر الملحق رقم  -1

جاللة الملك محمد الخامس وفخامة الرئیس بورقیبة الحبیب یؤیدان تأییدا كامال القرارات التاریخیة التي ، جریدة المجاهد-2

 .333،ص 1958الجزائر، ،23العدد  ،مؤتمر طنجةإتخذها 

 .159مرجع سابق ،ص  ،معمر العایب-3

  . 264، ص 2009، موفم للنشر، الجزائر، 2، جحوار حول الثورة ، خلیفة الجنیدي -4
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شدیدا  استنكارالسان شعوب شمال إفریقیا ،حیث وجه المؤتمرون على 2اإلنسانیة والسلم العالمي

مطالبة إیاها بالتخلي عن هذه ى معاداة هذه الدول بصفة نهائیة لمن هذا الموقف الذي سیؤدي إ

  .3خصوصا في الجزائرالحرب في منطقة المغرب العربي  استمراراإلعانة التي ترمي إلى 

  في منطقة المغرب العربي االستعماریةقرار حول تصفیة بقایا السیطرة : 

  :المؤتمرون مایليلعربي قرر في منطقة المغرب ااألوضاع بعد دراسة 

  .المطالبة بتصفیة القواعد العسكریة في كامل التراب المغرب العربي  -1

  دة على التراب المغربي قواتها العسكریة المتواج استعمالإللحاح على فرنسا أن تكف من ا-2

  كقاعدة  للعدوان ضد الشعب الجزائري . يوالتونس

اإلجراءات  اتخاذأوصى المؤتمر الحكومات واألحزاب السیاسیة بتنسیق جهودهما من أجل -3

  االستعماریة.السیطرة زمة  لتصفیة بقایا لالا

مغرب لبا التحاقهموالتأكید على  االستعماریةضد السیطرة  موریتانیاالتذكیر بكفاح سكان  -4

وأكد المؤتمرون تأییدهم الكامل  ،الوحدة التاریخیة والحضاریة إطار یدخل فيوهذا ي عربال

  .4يالعربدول المغرب  هي جزء من المعركة التي تقوم بهالهذه المقاومة التي 

  

  

 

                                                                                                                                                                                                    
الدفاع المشترك ضد أي خطر ،وهو حلف دفاعي یضمن م 1949األطلسي سنة  الحلف األطلسي: أنشئ حلف الشمال-1

، تقوده الوالیات المتحدة األمریكیة وتعد فرنسا عضوا فاعال فیه .(أنظر سید أحالف المعسكر الرأسمالي الغربي أحدوهو شیوعي 

 .) 75، ص سابقمرجع ، علي أحمد مسعود

 .182س،ص .، دالترجمة، مصر،دار المصریة للتألیف و ، تر: عبد الرحمان صدفي أبو طالبثورة الجزائر ،جوان جلیسي-2

 .217، ص مرجع سابق ،يالمعمر مؤمن -3

یؤیدان تأییدا كامال القرارات التاریخیة التي إتخذها  الحبیب بورقیبةفخامة و جاللة الملك محمد الخامس ، جریدة المجاهد-4

  .333ص سابق،  مصدر ،مؤتمر طنجة
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  العربي:قرار حول توحید المغرب  

المؤتمرون أن الوقت قد حان لتوحید شعوب  اعتبرما یخص توحید المغرب العربي فقد یف

المغرب العربي ولتحقیق هذه الوحدة البد من مؤسسات مشتركة تمكن هذه الشعوب من 

  2ألنه یتجاوب مع بلدان المغرب العربي 1، وقد تم إقرار اإلتحاد الفدراليبدورها بین األممالقیام

  لهذا فقد قرر المؤتمر مایلي:

بالمغرب العربي المنبثق من المجالس الوطنیة في كلمن  خاص استشاريتنصیب مجلس  -

ه دراسة القضایا ذات المصلحة تونس والمغرب وعن المجلس الوطني للثورة الجزائریة مهمت

  .وصیات للسلطات التنفیذیة المحلیةتركة وطرح تالمش

الظروف بین قادة البلدان الثالث من أجل دراسة قضایا  اقتضتعقد لقاءات دوریة كلما  -

  .3االستشاريالمغرب العربي وتنفیذ توصیات المجلس 

یقیا في میدان أوصى المؤتمر حكومات بلدان المغرب العربي بأن التربط مصیر شمال إفر  -

  .4والدفاع إلى غایة إقامة مؤسسات فدرالیةالعالقات الخارجیة 

                                                             
التقارب والتوحید به :نظام سیاسي یقوم نتیجة ترابط بین دولتان أو أكثر یقصد ) FEDREAL UNIONاإلتحاد الفدرالي (-1

وینتج عنه إذابة الشخصیة القانونیة الدولیة المستقلة عند األطراف المعنیة لتقوم مكانها شخصیة دولیة قانونیة جدیدة تحتكر 

كزیة تناط بها مهام محددة تشمل جمیع أراضي السیادة في الدولة المعنیة داخلیا وخارجیا وینشأ عن هذا قیام حكومة مر 

، وأخرى إقلیمیة تتمتع بإقرار العدید من السیاسات والمسائل السیاسیةوعسكریة و  االقتصادیة، مالیة و االتحادیةومواطني الدول 

ق بین الرغبة في الوحدة یعود في جذوره إلى نظام الوالیات المتحدة األمریكیة الذي قام بهدف التوفیو  ،الداخلیة الخاصة باألقالیم

، ص مرجع سابقعبد الوهاب الكیالي: : رالحكم المحلي في آن واحد . (أنظوالحفاظ على التنوع والتمییز الذاتیعلى الصعید 

53(. 

  .198، ص 1999الثقافیة للنشر، مصر، ر، داالحبیب بورقیبة سیرة زعیم شهادة على عصر، طاهر بلخوجة-2

، 2010،الجزائر، محمد ، دار دحلب للنشر والتوزیع ، تر: كابویة عبد الرحمان وسالم الثورة الجزائریة ،ودفافر شارل أندري -3

 .380ص 

 ، دار غرناطة للنشر والتوزیع) دراسة في السیاسات والممارسات 1958- 1954فرنسا والثورة الجزائریة(، غالي الغربي-4

 .492، ص  2009،الجزائر
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الكتابة هذه الكتابة من ستة أعضاء وتنقسم إنشاء كتابة دائمة للسهر على تنفیذ قراراته وتتألف -

السابقین في من الزعماء  اثنینالجبهة عینت ،و بالرباط والثاني بتونسإحداهما ، إلى مكتبین

 مؤتمر"جسده  الكتابة وهو ما لتمثیلها في"أحمد فرنسیس"و "أحمدبومنجل "د وهما اإلتحا حزب

  2بتونس،وتجتمع هذه الكتابة دوریا في إحدى العاصمتین بالتناوب . 1"المهدیة

ت علیها الوفود ج بها المؤتمر أن القضیة التي ركز نالحظ من خالل التوصیات التي خر 

كاملة السیادة الجزائر كي تصبح  استقاللهي  الجتماعهمالمشاركة والتي شكلت خلفیة أساسیة 

وقد وجهت قرارات المؤتمر بعد المصادقة علیها إلى 3،المغاربیة ضوا فاعال في المجموعةوع

  "السنوسي"ٕالى ملك لیبیاو "الحبیب بورقیبة"الرئیس التونسي  وٕالى "محمد الخامس"جاللة الملك 

  

  

  

  

                                                             
 المغربیةة فیه الحكوم التقتفي مدینة المهدیة بتونس حیث  1958جوان  02إلى ـ 17هذا المؤتمر في انعقدمؤتمر المهدیة: -1

 تمرلتونسیة بلجنة التنسیق والتنفیذ عن الجزائر،وجاء هذا المؤتمر تطبیقا لتوصیات مؤتمر طنجة  وتمت خالل هذا المؤ وا

عنهذا  انبثق: التعاون السیاسي والدبلوماسي بین األطراف الثالثة وموضوع تشكیل ح. ج.م، وقد مناقشة عدة نقاط وكان أبرزها

وأحمد فرنسیسوعن  أخمد المؤتمر تكوین مكتب دائم للمغرب العربي یتكون من ستة أعضاء فعن الجزائر تم تعیین بومنجل

 ،وتم تقسیم المكتب إلير وأحمد تلیليعبد المجید شاك المغرب لم یتم تعیین األعضاء أما عن تونس تم تعیین

مجموعتین المجموعة األولى تتكون من مغربیان وجزائري ومقرها في الرباط والثانیة من تونسیان وجزائري ومقرها بتونس 

 10عضوا تكون مقسمة بین البلدان الثالث المشاركة في المؤتمر  30الذي یتكون من  استشاريباإلضافة إلى تكوین مجلس 

من المجلس الوطني للثورة الجزائریة حیث  10من المجلس التأسیسي التونسي وو المغربي  االستشاريجلس في تونس من الم

 ،المجاهدجریدة أنظر (الموالیة تعقد في الرباط و تونس بالتناوب . دوراتهأما الثانیة في الرباط أما في تونس تعقد دورته األولى

  .)370،ص  1958،الجزائر  24، العدد كیف إنتهى ومؤتمر تونس كیف بدأ

 .381،ص سابقمرجع  ،شارل أندري فافرود-2

 .461، صمرجع سابق ،أحمد مالكي-3
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   .2ورفقائه ورؤساء الدول العربیة 1"أحمد بن بلة"وٕالى"إدریس

التي جاء  "3عالل الفاسي "الوفد المغربيبكلمة رئیس  أفریل30یوم المؤتمر أشغاله  اختتموقد 

ان المغاربیة لما تشوقت إلیه آذا" في هذا الیوم سیعرف العالم من دار طنجة نبأ عظیما ط:فیها

األسس  ،وذلك هو خبر نجاح مؤتمر طنجة لوحدة المغرب العربي في وضعوخفقت قلوبهم إلیه

، إنه نبأ قلیل السطور ولكنه عظیم فیما یحمله من معاني وما یشتمل لتحقیق الوحدةاإلیجابیة 

ویعرف العالم أجمع أن  االستعمارعلیه من أفاق وبذلك سینتهي عهد الغموض الذي وضعه 

  .4وحدة المغرب العربي لیست مجرد أمل ولكنها حقیقة واقعة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
ترأس م إلى حزب الشعب الجزائري  1954 بعد مضان،دیسمبر 15ولد بمغنیة في  ) 2012-  1916:(بن بلة أحمد -1

، وعین لقاهرةم لیلتحق با 1952، فرمن السجن في مارس بعد حادثة وهرانم  1950سنة  اعتقل،م1949المنظمة الخاصة سنة

ألولى ثم نائبا لرئیس ا A.R.R.Gوعین وزیرا للدولة في  ،الطائرة اختطافمع رفقائه في عملیة  اعتقل، مسؤوال عن التسلیح

م  1980سنة  ،وبعدم 1965جوان  19علیه بومدین في  انقلب، A.R.R.Gأول رئیس ،الثالثةالعهدتین الثانیة و  الحكومة في

تاریخ الثورة دراسات في ، لزهر بدیدة ،إلى أن وافته المنیة.( أنظرحیث عاد إلى الجزائرم  1989ة یبقي بفرنسا إلى غا

 ) . 260،261، ص ص مرجع سابق وأبعادها اإلفریقیة

  .04أنظر الملحق رقم  -2

 .05أنظر الملحق رقم  - 3

 .131، ص مرجع سابق ،صبیحة بخوش -4
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  :لمؤتمرلالصدى اإلعالمي  -ثالثا

 انعقادهتغطیة إعالمیة واسعة خالل أیام  م1958ل في أفری المنعقدلقد كان لمؤتمر طنجة 

ومن أبرز  ممثال للصحافة الدولیة سوءا العربیة أو األجنبیة 150وقد حضر المؤتمر أكثرمن 

  :ما یلي هذه الصحف التي تابعت أشغال المؤتمر

 :الصحافة العربیة 

  جریدة المجاهد:-1

فقد كتبت جریدة المجاهد لسان المركزي لجبهة التحریر عن نتائج المؤتمر طنجة  تقول 

ي المیدان السیاسي ف االستقاللیةكان لمؤتمر طنجة دورفي التأثیرعلى سیر الحرب 

 انبثقأن اإلتحاد الذي  :"في میدان العمل وأضافت قائلة .ت.وكما أبرزت دورج،والدبلوماسي

الحزبین التونسي والمغربي ولجنة التنسیق والتنفیذ عن  يعن مؤتمر طنجة لیس رغبة أبداهارئیس

من المغاربة الذین یساندون الجزائریین في حربهم ملیون  25وٕانما هي تجسید إلرادة  الجزائر

  1الفرنسي". االستعمارضد 

  جریدة الطلیعة التونسیة: -2

مؤتمر طنجة مرحلة جدیدة في تاریخ المغرب العربي الكبیر وفي مسیرة  نضاله  اعتبرت"فقد 

الكامل لشمال إفریقي فرأت أنه قد تحقق ما كنا  االستقالل، من أجل تحقیق راالستعماضد 

الذي یمارس حرب اإلبادة في الجزائر من  االستعمارننادي به دائما جبهةمغاربیة موحدة ضد 

التونسیة والمغربیة وجود القوات األجنبیة فوق  الحكومتین استنكرتجهة ومن جهة أخرى فقد 

طنجة  تتبین أهمیة مؤتمر وهكذا االستعمار علىء للقضا ةالالزماإلجراءات  واتخاذأراضیهم 

  .2"روبناء صرح المغرب العربي الكبی االستعمارالذي تعتبر مقرراته سالحا لمقاومة 

                                                             
 اتخذهایؤیدان تأییدا كامال القرارات التاریخیة التي .جاللة الملك محمد الخامس وفخامة بورقیبة الحبیب، المجاهدجریدة -1

  .223ص سابق، صدرم ،مؤتمر طنجة

 .419418،،ص صمرجع سابق ،1، جالتونسیون والثورة الجزائریة،حبیب حسن اللولب -2
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  جریدة الحیاة البیروتیة : -3

أن "القرارات  اعتبرتحیث  ،في بیان لها م1958كتبت جریدة الحیاة الصادرة في أول ماي فقد 

التي صدرت عن المؤتمر یمكن أن تكون شبه رسمیة لكون المشاركین فیه هم من حزبین في 

وأضافت قائلة أن مقررات المغرب نس وهیئة تقود الثورة الجزائریة یدهما السلطةفي المغرب وتو 

أن فرنسا مستاءة من  واعتبرتبعد المصادقة علیها ها وتقویها مقررات مؤتمر أكرا ندالعربي تسا

  .1هذا المؤتمر" انعقاد

 :تحدثت عن المؤتمر هي الصحف الغربیة التيأهم  أما الصحافة الغربیة: 

  :) (L’HUMANITEجریدة لومانیتي -1

أن "م قائلة:1958ماي  2یوم لسان الحزب الشیوعي الفرنسي )L’HUMANITE(صرحت لومانتي

الجزائریة المغربیة والجزائریة  االختالفاتمؤتمر طنجة قضى على المراوغات دعاة الحرب حول 

،أما قرروا تأیید إخوانهم الجزائریین التونسیة وأعلنوا تضامن شعوب المغرب العربي الذین

أي  أكثر منمكانة دولیة ج.ت.و أعطى  A.R.R.Gبخصوص توصیة مؤتمر طنجة بإنشاء 

  .2"وقت مضى

  :) LA CROIX( جریدة الكروا -1

قائلة :"إن موقف الوالیات المتحدة األمریكیة التي م1958ماي  2نشرت في عددها الصادر یوم 

 تتلقنهالم تظهر توترها من مؤتمر طنجة هو إحدى الدروس للحكومة الفرنسیة التي یجب أن 

وٕاذا أرادت أن تتجنب هذا المأزق البد أن تحدد في أقرب وقت ممكن سیاسة عامة في شمال 

  .3إفریقیا ویجب أن تتأكد أنه الیمكن فصل المغرب وتونس عن الجزائر

  :) LE MONDE(جریدة لوموند  -3

                                                             
 .165ص ،1999،، العدد األول،الجزائرالمصادر مجلةفي  ،الثورة الجزائریة و المغرب العربي، عامر رخیلة -1

والنشر  لالتصالالمؤسسة الوطنیة نقال عن جریدة لومانیتي،  ،1958الثورة الجزائریة في الصحافة الدولیة ،عبد اهللا شریط -2

  . 105، صس.د،الجزائرواإلشهار ووحدة الطباعة 

 .165ص ، مرجع سابق، نقال عن جریدة الكروا، عامر رخیلة -3
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:"إن قائلة م1958ماي  3بدورها في عددها الصادر یوم  )LE MONDE(وذهبت جریدة لوموند

سیتجسد غدا  اتر اقر وحدة المغرب العربي تتحقق ضدنا في الحرب وأن ماهو الیوم عبارة عن 

  .1ملیون من المسلمین" 23ستقوم بتمثیل  اقتصادیةونقابیة و  في مؤسسات سیاسیة

  :)NEW YORK TIMES(جریدة نیویورك تایمز  -4

الصحف األمریكیة  وهي أشهر ) NEW YORK TIMES(وقدكتبت جریدة نیویورك تایمز  

جبهة قائلة :"إن أمر الوحدة المغاربیة بین المغرب وتونس وال م1958ماي 03مقال في 

،أما إذا قبلت فرنسا أن تتفاوض على أسس التي وضعها الواقعاألمر الجزائریة یضع فرنسا أمام 

بشمال إفریقیا لصالح الغرب وٕاذا تم  االحتفاظو السالم في الجزائر  استرجاعمؤتمر طنجة  فسیتم 

الجزائر جزء من فرنسا حسب القوانین النظریة فإنها سیتحتم علیها مواجهة  واعتبرتغیر ذلك 

  .2"عالقتها مع كل من تونس والمغرب حرب طاحنة في الجزائر وتأزم

یظهر وأضافت نفس الصحیفة قائلة:" ینبثق في مؤتمر طنجة عامل ینبئ بتطورات مثمرة وذلك 

أولى نحو إقامة نظام تعاهد  في تأسیس مجلس استشاري ألقطار المغرب العربي كمرحلة

  .3"وثیق

ء لتجسید فكرة الوحدة مؤتمر طنجة حدثا بارزا في تاریخ المغرب العربي الذي جایبقى       

استطاعت الثورة الجزائریة أن تخرج كما ،الجزائر، المغرب األقصى، تونس)(لثالثا اهبین أقطار 

وراء تخوف الحكومة هذا كان  ،مغاربیة واسعة للتضامنأفاق منه بمكاسب مهمة فتحت لها 

الفرنسیة فلجأت كعادتها إلى إتباع أسلوب التهدید واإلغراء مع الحكومتین التونسیة والمغربیة 

تونس والمغرب  المغربیتینها جارتیو  و.ت.توتر العالقات بین جهذه السیاسة كان من ورائها 

  . ما سنفصل فیه في الفصل الثالث ووه األقصى

                                                             
 .408، ص، مرجع سابقأبحاث ودراسات في تاریخ الثورة الجزائریة ،عبد اهللا مقالتي -1

 .29، ص8319، ، الجزائر 1186، العدد  وقائع مؤتمر طنجة ، جریدة المجاهدـ  2

 165مرجع سابق ، ص  ،معمر العایب  3



 -8519على العالقات الجزائریة المغاربیة ( طنجة  أثار مؤتمرالفصل الثالث: 

  :م)1962

  :یةبالمغر العالقات الجزائریة أوال: 

  .للجمهوریة الجزائریةة تسیس الحكومة المؤقأمن ت لحكومة المغربیةموقف ا-1

  الخالف الحدودي . -ـ2

  الجزائریة المغربیة .القات عفي تحسین ال جزائريال جبهة التحریر اتر مباد-3

  :العالقات الجزائریة التونسیةثانیا: 

  م .1958جوان 30أزمة إیجلي  -ـ1

  الخالف الحدودي. -2

  العالقات الجزائریة التونسیة .ي في تحسین جزائر جبهة التحریر ال اتمبادر  -3
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تمهيد:   

أهم تحول السلطة في فرنسا م ووصول الجنرال ديغول إلى  3591ماي  31يعتبر انقالب       
 جاء بعد مؤتمر طنجة، حيث عمل منذ وصوله على كسر الجبهة المغاربية التي أوجدها هذا

أنه فجر تضامن كبير لدى  (CHARLES DE GAULLE)ديغولشارل المؤتمر الذي اعتبره 
شعوب المنطقة، حيث كان يتخوف من أن يؤدي إلى مساندة شعبية لثورة الجزائرية وبالتالي تهدد 

على  (DE GAULLE)التواجد الفرنسي في الجزائر ومصالحه في تونس والمغرب، فعمل ديغول
تباع سياسة جديدة تجاههما من أجل استمالتهم  إعادة النظر في مصير كل من المغرب وتونس وا 

لصفه وبالتالي عزل الثورة الجزائرية وتحطيم التقارب المغاربي، وقد نجح جزئيا في ذلك من خالل 
م مع الحكومة التونسية باإلضافة إلى خلق  3591جوان 13إيجلي  اتفاقيةجر تونس إلى توقيع 

  ية؟والمغرب يةتونسخالفاتها مع الحكومتين ج.ت.و تجاوز طاعت هل است .الحدود ةمشكل
  أوال: العالقات الجزائرية المغربية  

 موقف الحكومة المغرببية من تأسيس الحكومة المؤقتة الجزائرية: -1
العديد من األحداث وتطورات  م3591نوفمبر  3شهدت الثورة الجزائرية منذ اندالعها في       

صعدة، ومن بين هذه المحطات تسسيس ..ج.م، وقبل التعرف على موقف هامة على مختلف األ
 .1المغرب من تسسيس ..ج.م نعطي لمحة عن فكرة تسسيسها

م بل الفكرة راودت أذهان القادة منذ مؤتمر 3591إن فكرة تسسيس ..ج.م لم تكن وليدة       
الزعماء  اختطافم، وبدأت مالمحها تظهر أكثر خاصة بعد حادثة  3591أوت  03 الصومام

 م التي هدفت فرنسا من ورائها القضاء على الثورة . 3591أكتوبر  00الخمسة في 

                              
مرجع سابق ص  ،1591جانفي  1591النشاط الدبلوماسي للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية سبتمبر عمر بوضربة:  -1

10. 
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م في جلسات المؤتمر الثاني للمجلس 3591ثم عادت الفكرة لتظهر مرة أخرى سنة       
م، حيث طرحت الفكرة 3591أوت  01إلى  03اهرة من الوطني للثورة الجزائرية المنعقد بالق

أن الثورة في حاجة إلى قائد ألن  :1"كريم بالقاسم  بصورة أكثر جدية وقد جاء في تصريح "
"أن نظام القيادة الجماعية أصبح عائقا في طريق : القيادة الجماعية تجاوزها الزمن وبرر ذلك

قرر المجلس الوطني ومن هنا الحكيم"، التطور موضحا األسباب في غياب الحكم الجدي و 
جاء وعندما  ،تفويض لجنة التنسيق والتنفيذ بتسسيس ..ج.م حينما تكون الظروف مواتية لذلك

م ناقش فكرة تسسيس ..ج.م على الصعيد المغاربي بين 3591مؤتمر طنجة المنعقد في أفريل 
دستوري الجديد التونسي والحزب ال االستقالل المغربيج.ت.و وممثلين عن حزب حزب ممثلي 

ولقد لقيت الفكرة تسييدا وتشجيعا منهما وتم االتفاق بإجراء مشاورات مع تونس والمغرب من أجل 
 .2تسسيس الحكومة

ومما زاد في التعجيل بتسسيس ..ج.م هو الظروف التي كانت تمر بها الثورة الجزائرية       
رمضان هذا أدى إلى فقدان الثقة بين  عبانخاصة أزمة لجنة التنسيق والتنفيذ بسبب مقتل 

عناصر لجنة التنسيق والتنفيذ فقررت إيجاد جهاز جديد فشكلت لجنة لدراسة إمكانية تسسيس 
م 3591سبتمبر  5بتاريخ  اجتماعاللجنة من دراستها عقدت لجنة التنسيق  انتهاء..ج.م، وبعد 

                              
 التحق أصبح مسؤول الحزب بمنطقة القبائلم،  3519في صفوف حزب الشعب سنة  انخرطولد بذراع الميزان،  بلقاسم كريم: -1
حيث تولى مهام عليا أبرزها وزيرا  ،، عين قائدا للمنطقة الثالثة، أصبح فيما بعد أبرز قادة الثورةالقادة الخمسة الذين فجرو الثورةب

بمحاولة قلب  اتهمم جبهة معارضة للحكم،  3510الثالثة، شكل بعد سنة  .ج.مللخارجية في ..ج.م الثانية وزيرا للداخلية في .
تطور النشاط  :مر بوضربة:عرم بفرانكفورت بسلمانيا.) أنظ3513في شهر أكتوبر  اغتيلبومدين، نظام الرئيس هواري 

 ( 01ص  ،مرجع سابق، 1591-1591الدبلوماسي للثورة الجزائرية
 135، ص ص 0330التوزيع، الجزائر، ، دار الهدى للطباعة والنشر و الثورة التحريرية أمام الرهان الصعب: مسعود عثماني -2

133 . 
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لمناقشة التقرير الذي أعدته  1"بن طوبال لخضر" ر" " كريم بلقاسم"أعمران عم"بحضور كل من 
حيث قررت في نهاية االجتماع تشكيل ..ج.م للجمهورية الجزائرية واالتصال بالدول  ،اللجنة

طالعها بالقرار من أجل كسب تسييدها واعترافها، وبعد االنتهاء من جميع اإلجراءات تم  الشقيقة وا 
  .2م 3591سبتمبر  35اإلعالن الرسمي عن تسسيس ..ج.م في 

أما بخصوص موقف المغرب من تسسيس ..ج.م اعتبرت هذا اإلعالن ال يتوافق مع ما تم       
االتفاق عليه في مؤتمر طنجة القاضي بضرورة المناقشة المشتركة وبعد ذلك يتخذ القرار 

وأن إنشاء 3المناسب وهذا ما عارضته ج.ت.و ورأت أن المغرب وتونس لهما حق االستشارة فقط
ات لجنة التنسيق والتنفيذ وهذا بناء على ما أقرته هيئات الثورة ..ج.م من صالحي

وانطالقا من توصيات مؤتمر طنجة قامت لجنة التنسيق والتنفيذ الجزائرية بإبالغ  4الجزائرية
الحكومة المغربية بخبر إعالن تسسيس ..ج.م وهذا راجع ألهمية المغرب األقصى بالنسبة للثورة 

 .5تسسيس الحكومة في المغرب وليبيا وتونس على الساعة الواحدةخبر ن وبهذا فقد أعل ،الجزائرية
رغم موقف المغرب األقصى إال أنه تم االعتراف بتسسيس الحكومة في اليوم الثاني        

م في شكل بيان رسمي من طرف رئيس الحكومة المغربية 3591سبتمبر  35إلعالنها في 
                              

، وعضو في المجلس الوطني 00المدعو سي عبد هللا مناضل ضمن المنظمة الخاصة عضو في جماعة  :ربن طوبال لخض -1
م، ووزيرا للداخلية 3591التنفيذ في م، عضو في لجنة التنسيق و  3591و 3591، وقائدا للوالية الثانية مابين م 3591سنة للثورة 
سيد علي أحمد .)  أنظر  االستقاللالساحة السياسية بعد  اعتزلم، 3513سنة  م ثم وزيرا للدولة في3513و 3591مابين 
  .(  10، مرجع سابق، صمسعود

، دار الهومة للطباعة والنشر والتوزيع 1591- 1591كتاب مرجعي عن الثورة التحريرية : وآخرون الزبيري دمحم العربي  -2
  .331، 331، ص ص  0331الجزائر، 

 .035رجع سابق ، ص: مالسبتي غيالني -3
 .11، مرحع سابق ، ص1591-1599البعد اإلفريقي للقضية الجزائرية  :مريم الصغير 4
 0333دار الحكمة للنشر، الجزائر،  د.ط، (، 1591- 1591مواقف الدول العربية من القضية الجزائرية ): مريم صغير -5

 .311ص 
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ي الشرف بسن أنقل إلى علمكم أن مجلس الوزراء المجتمع يلي:"ل الذي جاء فيه ما أحمد" بالفريج"
م  ..ـ م االعتراف بال3591برئاسة جاللة ملك مراكش قد قرر في التاسع عشر من سبتمبر 

          1للجمهورية الجزائرية"
 الخالف الحدودي : -1

المغرب العربي لقد عمل ديغول منذ وصوله إلى السلطة إلى إثارة مشاكل الحدود بين بلدان       
الصحراء تطالب بسجزاء من  يةالمغربجعل الحكومة والمغرب خصوصا،  عموما وبين الجزائر

مع الجزائر  ابإعادة رسم حدوده تاكتشاف البترول، فطالبوزاد إلحاحها خاصة بعد الجزائرية 
 م والتي باشرت3591مارس  0فسصدرت الحكومة المغربية قرار بإنشاء لجنة رسم الحدود في 

مؤتمر اعتبرته ..ج.م سلوكا منافيا لما جاء في قرارات  م، وهو ما3591عملها إبتداءا من أوت 
، وقد بنى المغرب األقصى مواقفه من مسسلة إعادة رسم 2طنجة من أجل مغرب عربي موحد

الحدود انطالقا من إعادة إحياء المملكة المغربية التي تضم حسب ما صر. به زعيم حزب 
 بالسنغالوأجزاء من مالي والجزائر حتى سان لويس  موريتانياكل من  "ل الفاسيعال" االستقالل

 . 3والصحراء الغربية
الحدود  وفي هذا اإلطار قامت الحكومة المغربية بالضغط على ج.ت.و لالعتراف بتعديل      

الجغرافية من خالل توزيع جيشها على الحدود الجنوبية مما أدى إلى إصطدامات مع جيش 
تحرير الجزائري، ولم تكتفي بذلك بل قامت بغلق ممر فقيق الذي يعتبر مركز إستراتيجي ومعبر ال

                              
، ص ص ، مرجع سابق3ج،( 1591- 1591دور بلدان المغرب العربي في دعم الثورة التحريرية ): عبد هللا مقالتي-1

319 ،311.  
 .311ص  مرجع سابق، :أحمد مسعود سيد علي -2
التوزيع، الجزائر و  للنشردار الهومة  المرجعيات التاريخية للدولة الجزائرية الحديثة )مؤسسات ووثائق(، :عبد الحمبد زوزو -3

  .19ص ، 0339
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لإلمداد بالسال. وتنقل المجاهدين من الجنوب إلى المغرب وازدادت أهمية الممر بعد إغالق 
 .1الحدود الشمالية  بخط موريس

 على االعتراف بسيادة ج.ت.و إجباروكان هدف السلطات المغربية من غلق الممر هو       
المغرب على بعض المناطق الجزائرية، فعقدت لذلك مجموعة من االجتماعات التي لم تتوصل 

م بين 3591أفريل  1إلى حل ومن بين هذه االجتماعات، االجتماع الذي انعقد بتاريخ فيها 
 قاديري و" "معاشو"وبين ممثلي ج.ت.و  "البصري "و "بن بركة"و "دمحمي"ممثلي السلطة المغربية 

ماي من نفس السنة بين ممثلي ج.ت.و  1، واجتماع آخر في 2"الشيخ خير الدينو" حسين"
وممثل القوات المغربية المسلحة تعرض فيه لمشكلة الحدود وعرقلة نشاط جيش التحرير الجزائري 

لم تسفر هذه االجتماعات على أي نتيجة بسبب إصرار المغرب على مطالبه و في جنوب المغرب 
                    .3أقتر. إلنهاء الخالف هو اعتراف ج.ت.و بتبعية هذه المناطق للمغربو 

عملت ..ج.م جاهدا لعدم فتح جبهة أخرى لصراع فلهذا ظلت تتعامل مع خالفها الحدودي       
 مع المغرب بحنكة سياسية ودهاء فقامت لذلك بإرسال بعثات تفاوضية مع الحكومة المغربية من 

                              
، دار السبيل للنشر والتوزيع الجزائر 0ج ،اإلفريقية إبان الثورة الجزائريةالعالقات الجزائرية المغاربية و :هللا مقالتي عبد -1

  . 131،139، ص ص0335
م في المحادثات التي أجراها  3599بسكرة وعضو بجمعية العلماء المسلمين، شارك في والية الشيخ خير الدين: من مواليد  -2

بصفوف الثورة  التحقمع ممثلي بعض األحزاب الجزائرية،  ( JACK SOSTAL)آنذاك جاك سوستالالحاكم العام الفرنسي 
ني للثورة الجزائرية من م، وعضوا في المجلس الوط3510إلى  3591المغرب األقصى من  في وت..جـ فسصبح ممثال ل

سبتمبر  حكومة المؤقتة للجمهورية الجزائريةـالنشاط الدبلوماسي لل: عمر بوضربة أنظر)م، ثم نائبا فيه. 3510إلى 3595
  .( 001، ص : مرجع سابق1591_جانفي  1591

 . 11، ص 0333 ،للكتاب، الجزائردار الرائد  ،، تر:أحمد الخطيبالثورة الجزائرية عمليات التسلح السرية: مراد الصديقي -3
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 1م 3591م و سنة  3591قناعها بضرورة العدول عن اتفاقها الذي أبرمته مع فرنسا سنة أجل إ
والملك  "عباس فرحات"إال أن المغرب ظل متحفظا برأيه إلى غاية المحادثات التي جرت بين 

لن يقوم بسي إجراء  2م التي أكد خاللها أن المغرب3513جويلية  33في " الحسن الثاني"
، هنا يقصد رلم تعين لجنة عامة قصد دراسة مطالب المغرب والجزائ د مابخصوص مسسلة الحدو 

جنة العامة هي تنصيب لجنة دولية وبهذا يصبح الصراع حول الحدود ال يخص لالحسن بال
 الدولتين فقط حسب ج.ت.و، مما جعلها تؤكد على موقفها من المسسلة والذي يقوم على:  

الذي أبرمه مع فرنسا  االتفاقمع الجزائر بناءا على  ال يمكن للمغرب حل مشكل الحدود      
وبهذه العملية يكون المغرب قد تنكر لدعمه لشعب الجزائري بتفاوضه على الحدود التي ال يزال 
دم الجزائريين يسيل ألجلها، وطلبت من المغرب دراسة خالفاته الحدودية مع الجزائر دون إشراك 

 أطراف أخرى .           
 DE )، فمحاولة ديغول3هما يكن فإن ظهور مشكلة الحدود تحكمت فيها ظروف الثورةوم       

GAULLE) والملك  الحبيب" بورقيبة"فصل الصحراء الجزائرية زاد في أطماع الرئيس التونسي
ظنا بسن  (DE GAULLE)أغرتهم تصريحات الرئيس ديغول اللذين "دمحم الخامس"المغربي 

الحكومة واعتقد الطرفين أن ..ج.م لن تصمد أمام إسرار  ،جزئةالصحراء فضاء واسع قابل للت
 DE ) ديغوليؤكده  وهذا ما ،بالصحراء االحتفاظباستعمال القوة من أجل  تهدد تيال الفرنسية

GAULLE ـتصريحه الذي جاء فيه:"يمكن أن نقبل أشياء كثيرة ماعدا التنازل عن الصحراء ل( في 
الضغط  يةالمغربالحكومة هذا من جهة ومن جهة أخرى محاولة  ،4.ت.و هكذا بكل بساطة"ج

                              
  .311،311ص صسيد علي أحمد مسعود: مرجع سابق،  -1
  .390، ص 3550مجموعة حواركم للصحافة  النشر واإلشهار، الجزائر  الجزائر إلى أين ؟،: دمحم بوضياف -2
    . 319، 311ص ص  ،سيد علي أحمد مسعود: مرجع سابق-3
  . 019ص  ،مرجع سابق: مسعود عثماني -4
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ال العودة إلى  امن أجل التفاوض وفقا لرؤاه م وسنة 35911ه مع فرنسا سنة تتفاق الذي أبرماالوا 
م 3513خالل محادثاتها مع الملك "الحسن الثاني" في جويلية ج.ت.و م ألجل ذلك سعت 3591

                                               :التالياالتفاق حيث توصل الطرفان إلى  للعمل على إنجاحها وهو ما تم بالفعل
 _ تسجيل مناقشة قضية الصحراء إلى ما بعد استقالل الجزائر. 

 يناقش الشعب الجزائري السيد هذه القضية.       االستقالل -
 مغرب .              م بين فرنسا وال 3591حل لجنة رسم الحدود الناتجة عن اتفاق  -
 دعم المغرب للثورة التحريرية وذلك بتسهيل عمليات اإلمداد والتموين . -

المغربي الجزائري إلى ما بعد  االتفاقوبهذا تم تسجيل مسسلة تعديل الحدود على إثر       
المشاكل مع الحكومة المغربية والعمل على استمرار دعم ج.ت.و استقالل الجزائر كي تتفادى 

 2للثورة الجزائرية. األقصى المغرب
 
 
 
 
 
 

                              
الشرقية على حساب الجزائر ونبهت بإجراء مفاوضات مع الحكومة الفرنسية لتعديل حدوده  3591طالب المغرب عام  -1
المغرب عن ذلك أمال في ، فتراجع ا وحدها المسؤولة على هذه القضية.ت.و أنه ال وصاية لفرنسا على األراضي الجزائرية وأنهج

مرجع سابق  ،0ج،العالقات الجزائرية المغاربية واإلفريقية إبان الثورة التحريرية :مقالتي . )أنظر عبدتجاوب ج.ت.و مع مطالبه
 (.133ص 

   .319ص، : مرجع سابقأحمد مسعود سيد علي -2
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 لتحسين العالقات الجزائرية المغربية :           الجزائري  جبهة التحريرمبادرات -3
عرفت كيف  رغم الخالفات التي مرت بها العالقات الجزائرية المغربية إال أن ..ج.م      

حيث عملت على إيجاد  ،تتعامل مع هذه المشاكل من أجل كسب الدعم المغربي للثورة الجزائرية
التي تعرضت لها من طرف المغرب وساعدها على ذلك تدهور العالقات  خالفاتحلول سلمية لل

ة كان أول عمل قامت به هو إقامة بعثفالمغربية الفرنسية وتواصل التضامن الشعبي المغربي، 
م وكانت مهمة هذه البعثة هو تمثيل 3591" سنة شوقي ..ج.م بالمغرب برئاسة "مصطفاي

طالع الحكومة المغربية بكل المستجدات التي تخص  الثورة الجزائرية سياسيا ودبلوماسيا، وا 
 حلول بين الطرفين وتقريب وجهات النظر. الالقضية الجزائرية والعمل على إيجاد 

م حل الوفد الجزائري بالمغرب برئاسة "بلقاسم كريم" نائب رئيس 3595وبحلول شهر ماي       
"بوصوف عبد الحفيظ" و "مهري عبد الحميد" واستمرت هذه و ..ج.م ووزير للقوات المسلحة

استقبل الوفد من طرف "دمحم الخامس" وجرت بينهما محادثات حول و ماي،  05إلى 01الزيارة من 
مسسلة تعديل الحدود واتفق الطرفان على تسجيل المسسلة إلى  المشاكل التي تواجه الطرفين بسب

ما بعد االستقالل وتسكيد على التضامن المغربي مع الثورة الجزائرية، وانتهت الزيارة بإصدار بيان 
مشترك أكد فيه جاللة الملك انشغاله بالقضية الجزائرية وأبدى استعداده لمواصلة دعم الثورة 

تحقيق الجزائر استقاللها، وهكذا استطاعت ..ج.م كسب الحكومة سياسيا وعسكريا من أجل 
 م والتي من شسنها تسهيل مهمة تمرير3513المغربية وذلك من خالل توقيع اتفاقية سنة 

ونشاط جيش التحرير فقد وفرت الحكومة المغربية عدة تسهيالت للنشاط العسكري 1األسلحة
من عمليات الفدائية التي يقوم بها المجاهدون انطالقا من الحدود المغربية، فقد كانت كل ال

الناحية الغربية مصدر تموينها خاصة العمليات بالوالية الخامسة، كما وجد المجاهدون بهذه 
                              

ص  ،، مرجع سابق0ج ،1591-1591دور بلدان المغرب العربي في دعم الثورة التحريرية  :يعبد هللا مقالت-1
 . 311،311ص
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الوالية متنفسا لهم باألراضي المغربية، فبعد القيام ببعض العمليات والمعارك العسكرية ضد 
، رغم احتجاجات بالمؤونةلمغربية للتزود األراضي ا إلىالفرنسي يعودون مباشرة  االحتالل

الحكومة الفرنسية على التسهيالت التي تقدمها الحكومة المغربية لجيش التحرير الجزائري، وردا 
قامة خطي موريس وشال إال أن هذا لم يثني من عزيمة  1على هذا قامت بزرع األلغام وا 

 المجاهدين .
في مراكش وفدا حكوميا  "دمحم الخامس"الملك  وفي إطار زيارات التعاون دوما استقبل      

جزائريا عرض عليه المضايقات التي يتلقاها الجزائريون من طرف القنصليتين الفرنسيتين 
دفع الملك بإصدار أمر بغلق القنصليتين مباشرة مما  "بوعرفة"و "وجدة"المتواجدتين في كل من 

لى المغرب األقصى حيث صر. بما القيام بزيارة عمل إ "عباس فرحات"دفع برئيس ..ج.م 
يلي:"إن الجزائر هي المغرب األقصى وأن تضامننا أبدي، وأن الصحراء هي مسسلة تهم الجزائر 

، كما وافق على إحياء الذكرى 2"يالفرنس االستعماروالمغرب فقط والتهم من بعيد أو قريب 
ابا عاما في أنحاء المغرب م إضر 3513نوفمبر  3السادسة الندالع الثورة الجزائرية فسعلن يوم 

المتظاهرون باستقالل الجزائر وحرية شعبها وألقى بهذه المناسبة الملك خطابا جاء  هندد في
نواصل مساعدتنا ومساندتنا  أنفيه:"أيها الشعب المغربي إن يوم الجزائر هو يومنا من واجبنا 

، برهن الملك من 3"رحتى تتحصل على حقها ويستي يوم النص مجهوداتنانضاعف  للجزائر وان
خالل خطابه مساندته للقضية الجزائرية وفي المقابل أيضا زاد من تمسك الشعب المغربي 

                              
 االستعمارم من أخطر المشاريع التي قام بها 3595م وخط شال عام  3591نجز عام يعتبر خط موريس المكهرب الذي أ -1

آلالف من شهداء الفرنسي والتي عانت منها الثورة الجزائرية خاصة على الحدود التونسية والمغربية ورا. ضحية هذه األسالك ا
 .(313، ص ، مرجع سابق1591 -1591اقف الدول العربية من القضية الجزائرية : مو مريم الصغير .) أنظرالثورة التحريرية

 . 313، 315مريم الصغير: مرجع نفسه ، ص ص  -2
 .111، ص دمحم السعيد قاصري: مرجع سابق -3
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..ج.م في  انتهجتهاوبهذا نجحت السياسة التي  1بضرورة الوقوف والتضامن مع الشعب الجزائري 
 بين األولى عالقاتها مع المغرب رغم ظهور بعض المشاكل خاصة بعد فشل مفاوضات إيفيان

بسب تمسك فرنسا بالصحراء وتسكيد الحكومة على الوحدة الترابية  والحكومة الفرنسية ..ج.م
أطماع   إثارةوعدم التنازل على أي شبر من التراب الوطني مما أدى بالحكومة الفرنسية إلى 

الدول المجاورة وأن لهم الحق في الصحراء، وفي نفس الوقت كانت تدرك مدى أهمية الحدود 
من خيرات الصحراء  االستفادةحق أن لها غربية بالنسبة للثورة الجزائرية فراحت تطلع المغرب الم

نجحت في تسجيل المسسلة إلى ما  .م..ج 2هذا ما جعل المطالب المغربية تظهر مرة أخرى إال أن
بعد االستقالل وعادت العالقات بين الطرفين، كما حققت ..ج.م نجاحات دبلوماسية على 

الخامس"  الذي دعى إليه "دمحم هذا األخير 3"الدار البيضاء"اإلفريقي خاصة في مؤتمر  المستوى 
الجزائرية وذلك  والذي ضم بعض الزعماء األفارقة لدراسة القضايا اإلفريقية وبالخصوص القضية

دمحم "الفرنسي، ووجه  االستعماراالضطهاد من طرف و القمع  الشعب الجزائري إلى تعرض إثر
ثناء هذا المؤتمر رسالة تضامنية هذا نصها:"إخواننا الجزائريين لقد كان للحوادث أ "الخامس

الدامية التي وقعت في اليومين األخيرين بالقطر الجزائري العزيز أثر عميق في نفس المغرب 
ملكا وحكومة وشعبا، تلك الحوادث التي ذهب ضحيتها عدد آخر من األبرياء ال ذنب لهم سوى 

به الحوادث من شدة وعنف وما خلفته  اتسمت...ورغم ما  باالستقالل،ومطالبتهم  تعلقهم بالحرية
ذا كانت هناك عبرة نستخلص منها فهي  من آالم فإنها تؤذن بسن حرية الجزائر على األبواب، وا 

                              

 
 . 315ص  ، مرجع سابق،3، ج 1591-1519دور بلدان المغرب العربي في دعم الثورة التحريرية : عبد هللا المقالتي -2
الرئيس و م بالدار البيضاء المغربية، حضره الملك دمحم الخامس  3513جانفي  1و 1المؤتمر بين  انعقد: مؤتمر الدار البيضاء-3

، قرر المؤتمر  ورئيس جمهورية غانا و العديد من الزعماء األفارقة فرحات و رئيس ..ج.م عباس جمال المصري عبد الناصر
لسبتي غيالني : مرجع .) أنظر االجزائر استقاللفي النهاية مساندة الشعب الجزائري وحكومته بكافة الوسائل في نضاله من أجل 

 ( 001سابق، ص 
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ضرورة التدخل العاجل من طرف األمم األمم المتحدة لوضع حد إلراقة الدماء البشرية وتمكين 
واثبتوا فإن هللا  وصابرو، فسصبرو أيها الجزائريون واستقاللهمن التمتع بحريته  الشعب الجزائري 

 معكم وجميع الشعوب المحبة للحرية تناصركم وتسيدهم ".
حيث اعتبر "دمحم  ،لصالح القضية الجزائرية "الدار البيضاء" مؤتمروبهذا كانت قرارات       

ثورة الجزائرية هي مساهمة في تحرير إفريقيا الخامس" أن كل مساندة مهما كان نوعها تقدم لل
 .1. ج.م إلى اإلسراع في االعتراف بهاـ الحكومات التي لم تعترف بال ودعى
كما أعلن المغرب مساندته لـ ..ج.م في مفاوضاتها مع فرنسا ورفضه لسياسة الفرنسية       

العالقات الحسنة 2مغربية علىالتقسيمية للتراب الجزائري، وبهذا حافظت الحكومتين الجزائرية وال
بن  خدة بن"عالقات األخوة بينهم وما يؤكد ذلك الزيارة التي قام بها  واستمرارالتي تجمعهما 

فيفري  3جانفي إلى  1رئيس ..ج.م الثالثة إلى المغرب األقصى والتي استمرت من 3يوسف"
الوفد من طرف الحكومة المغربية التي عملت  طوال هذه الفترة على توفير فيها م، استقبل 3510

قامت بعقد عدة لقاءات و الظروف الالزمة لتسهيل نشاط وفد ..ج.م وأثناء وجودها في المغرب 
أسفرت هذه اللقاءات على استئناف المفاوضات من أجل أخذ اإلجراءات و مع الحكومة المغربية 

                              
 . 001، 001ص ص  سابق، مرجع السبتي غيالني: -1
-311، مرجع سابق، ص ص 3ج ،1591- 1519 دور بلدان المغرب العربي في دعم الثورة التحريرية: عبد هللا المقالتي-2
 313. 
، وواصل دراسته حتى تحصل م3510بحزب الشعب سنة  ، التحقواقيةبالبر ، ولد (م 0331-3503بن يوسف بن خدة: )  -3

، ألقي عليه القبض بعد اندالع عناصر النخبة الجزائرية المثقفة م مما جعله واحد من3593على دبلوم في الصيدلة في سنة 
م والتحق بالثورة ، تولى مهام كبرى في الثورة أهمها وزيرا للشؤون االجتماعية في ..ج.م 3599ورة وتم إطالق سراحه في سنة الث

م من الحياة السياسية 3510، وانسحب بعد سنة م3510إلى  3513الثالثة من  ج.مم و رئيس ..3513إلى  3591األولى 
 (.091، ص ، مرجع سابق راسات في تاريخ الثورة الجزائرية وأبعادها اإلفريقيةدباستثناء مرات قليلة .)أنظر لزهر بديدة: 
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الحسن و" بن يوسف" بن خدة"ل وفي نهاية هذه الزيارة أصدر كل من الالزمة لتحقيق االستقال
 بالغا مشتركا  تناول النقاط التالية :  1"الثاني

 تم إطالع الحكومة المغربية على جميع جوانب القضية الجزائرية والثورة التحريرية . -
 االستعماريةإبالغ المغرب األقصى باحتمال حدوث مشاكل بشسن المفاوضات بين السلطات  -

 .2والجزائر
اعتراف الشعب الجزائري بالدعم والتضامن الذي أبدته الحكومة المغربية وشعبها للثورة  -

 استقاللها.الجزائرية من أجل تحقيق 
من أجل إطالق سرا. القادة  "دمحم الخامس"تقدير المجهودات المبذولة من طرف الملك  -

شراكهم  في ال  .3مفاوضاتالمختطفين من قبل فرنسا وا 
 
 
 
 
 

                              
( هو الحسن بن دمحم الخامس المعروف بالحسن الثاني ملك المغرب األقصى، تلقى  م3555- 3505)  :الحسن الثاني -1

، تولى الحكم بعد وفاة والده بجامعة بورديسانس في الحقوق تعليمه في البيت الملكي، ثم انتقل إلى فرنسا ليتحصل على شهادة ل
، شهدت فترة حكمه الكثير من اإلضطربات م3555جويلية  01نوبة قلبية يوم  م إلى غاية وفاته إثر 3513في شهر فيفري 

، أما على الصعيد العربي تبنى شكليا الدفاع عن ، ألن الحكم المغرب بقبضة حديديةاالغتياالت ومحاوالت االنقالب عليهو 
، مرجع موسوعة التاريخ العربي الحديث والمعاصرمفيد الزيدي:  .)أنظرخالل تكوينه وترأسه للجنة القدس لقضية الفلسطينية منا

  . 013سابق، ص 
 . 11، 11ص ص  ،، مرجع سابق 1591- 1599البعد اإلفريقي للقضية الجزائرية : مريم الصغير -2
 .111، ص : مرجع سابققاصري  دمحم السعيد -3
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 العالقات الجزائرية التونسية  ثانيا:
 م : 1591جوان  31أزمة إيجلي  -1

إن مظاهر التضامن التي بدت في مؤتمر طنجة قضت عليها اإلغراءات االقتصادية       
الفرنسية، حيث عملت هذه األخيرة على إقامة مشاريع اقتصادية مع إشراك كل من تونس 

على التضامن البلدين مع الثورة الجزائرية فعرضت على تونس الدخول المغرب بهدف القضاء و 
وضمن هذه اإلستراتيجية  1( O .C.R.Sفي المنظمة المشتركة الستغالل األراضي الصحراوية )

التي  2م3591جوان  13استطاعت الحكومة الفرنسية جر تونس إلى توقيع اتفاقية إيجلي في 
بنقل البترول من إيجلي )جنوب الجزائر( عبر 3STRAPASA تسمح لشركة الفرنسية سترابسا 

األراضي التونسية إلى ميناء الصخيرة بقابس ) شمال شرق تونس(، هذه االتفاقية التي كان من 
هذا طعنا لقرارات مؤتمر طنجة التي  ةورائها تسزم العالقات بين ج.ت.و والحكومة التونسية معتبر 

 .4لم يمض على توقيعها أكثر من شهرين
وقبل توقيع الحكومة التونسية هذه االتفاقية حاولت لجنة التنسيق والتنفيذ إقناعها بالعدول       

التي قامت بها مع الدول العربية، كما قامت بتوجيه رسالة  الوساطاتعنها وذلك من خالل 
ا عن قلقه م عبرت فيها3591جوان  01بتاريخ  االتفاقيةقبل أسبوع من توقيع  "بورقيبة"لرئيس 

                              
 واضعو، ويرى م 3591جانفي  33اء، وذلك بتاريخ أنشئت هذه المنظمة بعد إصدار البرلمان الفرنسي قانون فصل الصحر  -1

والرقي  االقتصاديمادة أن الهدف المتوخى من إصدار هذه الهيئة هو العمل على تطوير  31هذا القانون الذي جاء في 
ب .) أنظر معمر االجتماعي للمناطق للجمهورية الفرنسية وهي: الجزائر موريتانيا والسودان والتشاد وفيما بعد تونس والمغر 

 (.  350، ص العايب: مرجع سابق
 .355، ص نفسه: مرجع معمر العايب -2
 بزالخالمجاهد: جريدة )أنظر  ائة من أسهمها.المفي  11شركة سترابسا فرع من شركة " كريس " التي تملك الدولة الفرنسية  -3

 .( 119ص  ،3591 ،الجزائر، 11العدد  ،المسموم
 . 355ص 0331، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 1591محطات حاسمة في ثورة أول نوفمبر: عمار مال.-4
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الشديد على توقيع اتفاق أنبوب أيجلي وأدانت فيها هذا التصرف وشرحت فيها االنعكاسات 
السلبية لهذه االتفاقية على الثورة الجزائرية، إال أن هذا لم يغير شيئا ولم تكترث لموقف لجنة 

" (DE GAULLE)التنسيق والتنفيذ مما جعلها تفقد صبرها، لكن دون جدوى وبذلك حقق "ديغول
على  اعتماداافه من خالل ضرب التضامن المغاربي الذي أقره مؤتمر طنجة وفصل الصحراء أهد

توقيع إلى البترول كورقة إستراتيجية في حربها ضد الجزائر، وهكذا نجحت فرنسا في جر تونس 
 التي هدفت من ورائها : االتفاقيةهذه 
نطقة المغرب العربي من ضرب التضامن المغربي وبالتالي تحقيق انتصار سياسي داخل م -3

 تسد.أجل تحقيق سياستها القائمة على مبدأ فرق 
 تضييق الخناق على الثورة خاصة على الحدود الجزائرية التونسية . -2
 خلق خالف بين الشعبين الجزائري و التونسي  . -1
 1استغالل البترول الجزائري بتكاليف ضئيلة جدا. -1

تونس من قبل فرنسا تم عرضها أوال على ليبيا في أوائل   وقبل عرض هذه االتفاقية على      
م ألنها كانت تفضل مد األنبوب عبر أراضيها وذلك لقصر المسافة ولكن رفض 3591عام 

الملك والبرلمان والحكومة الليبية مغريات الشركة الفرنسية بحجة أنها تتناقض مع رو. التضامن 
لنفس السبب، وكانت نتيجة قبول تونس لهذه االتفاقية  والثورة الجزائرية كما رفضها المغرب أيضا

انجر عنه خالف عميق أدى إلى تسزم العالقات بين الطرفين وقد قامت ج.ت.و بإدانة الموقف 
 االتفاقيةمن هذه  انزعاجهام عبرت فيه عن 3591جويلية  33التونسي في بيان أصدرته بتاريخ 

ترول المارة عبر األراضي الجزائرية كما قامت بنقل وأعلنت أمام الجميع أنها ستفجر أنابيب الب
بعض مكاتبها إلى ليبيا، هذا الخالف دفع بالصحافة التونسية بتبرير موقفها بحجة أنها تحقق 

                              
 . 310، ص ، مرجع سابق1591- 1591الدول العربية من القضية الجزائرية  مواقف: مريم الصغير -1
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دخال معتبرا لتونس كما توفر مناصب شغل مما يؤدي ذلك إلى تحسن اقتصادي من شسنه أن 
يتناقض مع تصريحات الرئيس التونسي يوفر الخبز اليومي للشعب التونسي وهذا ما نجده 

"أن الحرية مسبقة على :"بورقيبة" عقب االعتداء الفرنسي على ساقية سيدي يوسف التونسية 
مقال  "المجاهد"جريدة على الحجج التي صرحت بها الصحافة التونسية كتبت  ، وردا1الخبز"
الفائدة  ئالتونسي الذي ارتالحكومي بعنوان " الخبز المسموم " انتقدت فيه بشدة الموقف  افتتاحي

 كما صرحت قائلة:" ... 2االقتصادية بدل من واجب التضامن الذي نص عليه مؤتمر طنجة
ال ننازع في أن مد األنابيب البترولية من تونس سوف تستفيد منها البالد التونسية بما ال  نحن

تضحي بهذا المليار في سبيل يقل عن مليار فرنك فرنسي سنويا، ولكن نعتقد أنها تستطيع أن 
هذه االنتقادات دفعت بالسلطات التونسية إلى مصادرة العدد الثامن والعشرون  3الجزائر"، انتصار

من المجاهد وتوقيف إذاعة صوت الجزائر كما أقدمت السلطات التونسية على وقف مرور 
م وكذلك 3591ان حيث تم مصادرة كمية كبيرة من األسلحة في شهر جو  ،األسلحة عبر ترابها

وكانت حجة  4من نفس السنة قامت بحجز السلع الموجهة للثورة الجزائرية خالل شهر جويلة
تونس لذلك هو أن الجزائريين أصبحوا ال يحترمون السيادة التونسية، أدت هذه التصريحات 
 استنكار الشعب التونسي المتضامن مع الشعب الجزائري كما أدت إلى استنكار كل من ليبيا

 .5ومصر والمغرب

                              
ص  ، مرجع سابق ،0ج،1591-1591 يةإبان ثورة التحرير  واإلفريقية العالقات الجزائرية المغاربية: عبد هللا المقالتي -1

091. 
 . 330، ص 0331لزيبان للنشر والتوزيع ، الجزائر، ، دار شمس ا0،ج دراسات في تاريخ الثورة الجزائريةلزهر بديدة :  -2
   .119مرجع سابق ، ص الخبر المسموم، :المجاهد -3
 .311، ص 3551ن، الجزائر، . د. ، د الثورة الجزائرية أحداث وتأمالتجمعية أول نوفمبر:  -4
مذكرة لنيل شهادة دكتوراه علوم في  ،1591-1591 يةإبان ثورة التحرير العالقات الجزائرية المغاربية : عبد هللا المقالتي -5

 .091، 099، ص ص 0333-0335والمعاصر، جامعة قسنطينة،التاريخ الحديث 
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 وقد كانت لهذه االتفاقية مجموعة من االنعكاسات على الثورة التحريرية الجزائرية ومن       
 بينها: 

إن هذه االتفاقية دعما غير مباشر لالستعمار الفرنسي سياسيا وماديا مما يؤدي إلى زيادة قمع  -
نس التي تلتهب النار على حدودها : "إن تو 1"جريدة المجاهد"الشعب الجزائري وهذا ما كتبت عنه 

في كل ساعات الليل والنهار، ال تستطيع أن تجهل أن النفط الذي سيمر عبر أراضيها هو نفط 
مغتصب يغتصبه الجيش الفرنسي بدباباته وطائراته، وال يمر من الجزائر إلى تونس إال بعد أن 

ليا ليعود من جديد في يجرف في طريقه الجثث البشرية ثم يذهب إلى مصانع تكرير بمرسي
 .2طائرات الحلف األطلسي ودباباته لتقتيل الجزائريين"

تغليط الرأي العام العالمي في أن الثورة الجزائرية إلى كما كانت فرنسا تهدف من هذا االتفاق  -
 مرفوضة حتى من طرف جيرانها الذين يتعاملون مع فرنسا بشكل عادي على حساب ج.ت.و.  

 من شسنه أن يدعم مشروع فرنسا في فصل الصحراء. ن هذا االتفاقأ -
 سا من جيوشها على الحدود الجزائرية التونسية من أجل حراسة األنبوب مما نضاعفت فر -

 أدى إلى عرقلة نشاط جيش التحرير الوطني . 
 الجزائرية.عاد هذا األنبوب بالفائدة المالية على فرنسا من أجل تمويل جيشها لقمع الثورة  -
ت فرنسا من هذا االتفاق هو التسثير على معنويات جيش التحرير خاصة المتواجدين على هدف-

الحدود الجزائرية التونسية إال أن معنوياته كانت أقوى من ذلك، كما اعتبرت ج.ت.و أن هذا 
:"إن تونس الشقيقة تدرك جيدا أن النفط الذي 3االتفاق من شسنه أن يؤثر على تونس في حد ذاتها

أراضيها هو الذي تستهلكه الطائرات الفرنسية التي دمرت ساقية سيدي يوسف وتدمر  يمر عبر

                              
 .333، ص إسماعيل دبش: مرجع سابق -1
 .111، ص مرجع سابق ،المسموم زالخبالمجاهد : 2
 330، ص إسماعيل دبش: مرجع سابق -3
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أن التسثير يشمل جميع أقطار ج.ت.و كل يوم مثلها في الجزائر"، واألكثر من ذلك حسب 
أكدته من خالل تصريحاتها:" إن ثروة الصحراء الجزائرية ليست ملكا  المغرب العربي وهذا ما

ي ملكا للمغرب العربي كله وهي التي ستكون أساس وحدتنا االقتصادية في وحدها، بل ه للجزائر
مغربنا الحر المستقل، لكن هذه الثروة ال يجوز أن نترك فرنسا هي التي تتصدق بها على بعضنا 

 .1ونقتل بها بعضنا"
 الخالف الحدودي:-1

لقد مارس النظامين المغربي والتونسي ضغوطات على الثورة الجزائرية وكان أبرزها إثارة مشكلة 
الحدود، إذ استغل الرئيس التونسي الظروف التي تمر بها الثورة ورا. يطالب بتعديل حدوده مع 

ي مما أن الدولة التونسية دولة صغيرة مقارنة بجيرانها وليس لها امتداد صحراو باعتبار الجزائر 
دفع بورقيبة إلى محاولة ضم أراضي واسعة من الصحراء الجزائرية وكان يريد ترسيم حدوده إلى 

م وهي 3533مشيرا إلى االتفاقية الفرنسية التركية عام  003بدل النقطة  011غاية النقطة 
لس ، ولقد أكد الرئيس التونسي مطلبه أمام المج0ألف كم 13منطقة نفطية تقدر مساحتها بحوالي 

م معتبرا أن الصحراء الجزائرية بحرا داخليا تشترك فيه كل 3595الوطني التونسي في فيفري 
الدول المجاورة وقد هدد إذا لم يقبل هذا االقترا. سوف يرفع القضية إلى محكمة العدل الدولية 

 ، وفي نفس اإلطار اجتمع "بورقيبة" مع الرئيس الفرنسي "ديغول2لتسخذ لتونس حقها
 

                              
 .111مرجع سابق ، ص  الخبز المسموم،:المجاهدجريدة  -1
 .010 ،013، ص ص، مرجع سابق0، ج بية واإلفريقية إبان الثورة التحريريةالعالقات الجزائرية المغار : هللا مقالتي عبد -2
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 (DE GAULLE)"1  بإتحاد الدول  م هذه الندوة الخاصة3513فيفري  01خالل ندوة رامبوييه في
الناطقة باللغة الفرنسية وكان السبب في لقاءه "لديغول" هو طر. قضية الحدود ولكنه أثناء 

 DE)الحديث أثار قضية الجالء عن بنزرت كذريعة للوصول إلى رغبته وهذا ما أكده ديغول

GAULLE) في البداية قضية بنزرت وطلب الجالء عنها  الحبيب" بورقيبة"ته:" لقد أثار في مذكرا
غير أن قضية بنزرت لم تكن للرئيس التونسي سوى وسيلة للوصول إلى موضوع الرئيسي، فقد 
كان همه منصرفا بشكل خاص إلى توسيع بالده من ناحية الحدود الصحراوية، هذا إن كانت 

إلى الجزائر المستقلة، وال ريب أن النفط هو  –كما هو متوقع –ا الصحراء الكبرى ستسلم يوما م
أن مما يسوغ ذلك هو أن تخطيط الحدود بين  "بورقيبة"الذي أثار هذه الرغبة .وكان يرى 

بهذا  (DE GAULLE )الصحراء وتونس قد تم قديما بشكل مبهم وقابل للجدل"ولم يكتفي "ديغول"
" ولكني لم أتمكن من تلبية طلب الرئيس، ألن تنمية :أكد رفضه لطلب بورقيبة وأضاف قائال

تنقيبنا عن بترول الصحراء استثمارنا له سيصبح غدا بالنسبة إلينا نحن معشر الفرنسيين، عنصرا 
، هذا الرفض لم يتقبله 2رئيسيا للتعاون مع الجزائريين فلماذا نقضي عليه مسبقا بتسليمه لآلخرين"

حق أن تتحدث في الالمقتر. اعتبرت ..ج.م أن تونس ليس لها  وردا على هذا الرئيس التونسي،
المسائل التي تخص الجزائر وال تربط قضية بنزرت بالصحراء، وعليه فإن ..ج.م ال تقبل بسي 
اتفاق حدودي أبرم مع فرنسا ولكن تونس لها الحق بالمطالبة باسترجاع بنزرت وأن الجزائر 

وان الفرنسي من أجل إعادة سيادتها عليها، أما فيما مستعدة للوقوف بجانبها في مواجهة العد
                              

( ولد بمدينة ليل الفرنسية، التحق بالجيش الفرنسي منذ 3153-3513) :(CHARLE DE GAULLE) شارل ديغول -1
، تولى العسكريةدرج في العديد من الرتب ، تم3519-3515م والثانية 3531-3531، شارك في الحرب العالمية األولى صغره

م 3591ماي  31، وتولى رئاسة الجمهورية الخامسة على إثر انقالب م3511- 3519ة الرابعة مابين سنة رئاسة الجمهوري
دراسات في  :ر: لزهر بديدة)أنظم ليعتزل عن السياسة إلى غاية وفاته . 3515وسقوط الجمهورية الرابعة ، وحكم فرنسا إلى غاية 

 (.393مرجع سابق، ص  ية،تاريخ الثورة الجزائر 
 .339، 331سابق ، ص ص  : مصدرشارل ديغول -2
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يخص مسسلة الصحراء على فرنسا تحريرها في حدودها الحالية دون إشراك أي طرف فيها 
وأضافت قائلة أن مسسلة تعديل الحدود مع تونس لن تتم إال بعد استرجاع الجزائر استقاللها 

حول تعديل الحدود ال أساس له ألنه  (DE GAULLE)مع ديغول "بورقيبة"اعتبرت أيضا أن لقاء و 
. ـ يعطي لفرنسا الحق في وضع يدها على الصحراء الجزائرية وهذا يتنافى مع اعتراف تونس بال

 .       1ج.م
ن مسسلة الحدود أدت إلى توتر العالقات الجزائرية التونسية خاصة بعد حادثة إسقاط إ      

السلطات التونسية  بتحيث طال ،وأسر قائدهالوطني جيش التحرير االطائرة الفرنسية من طرف 
بتسليم الطيار بحجة أنه تم أسره في األراضي التونسية ولكن رفض ج.ت.و تسليمه دفع 
بالسلطات التونسية إلى فرض حصار على جيش تحرير الوطني ورقابة على الالجئين الجزائريين 

. ج.م إلى التفاوض مع الحكومة التونسية حتى ال تتطور ـ هذه اإلجراءات دفعت بال 2بتونس
لمقابلة الوفد التونسي الذي  "يزيد أحمد"و "بن طوبال "و بالقاسم" كريم "المسسلة فسوفدت كل من 

حيث تناقش الوفدين حول مسسلة الحدود  "،مصمودي"و الطيب"  مهيري " " 3" األدغم الباهي"ضم 
سترجاع الجزائر استقاللها إال أن "بورقيبة" لم يلتزم بهذا االتفاق واتفق بتسجيل مسسلة الحدود بعد ا

                              
 .10، 13، ص ص عبد الحميد زوزو: مرجع سابق -1
 .313، ص مرجع سابق :عامر الرخيلة -2
، أحد مؤسسي بكرا في الحركة الوطنية التونسية( ولد بتونس، بدأ نشاطه السياسي م 3551-3531: ) الباهي األدغم -3

، دمحم م ، وبعد خروجه من السجن أصبح مستشارا سياسيا لحكومة شنيق3511-3511المدرسية " تعرض للسجن بين "الشبيبة 
م ليعين أمينا 3599م ثم عاد إلى تونس في سنة 3590ثم سافر إلى الواليات المتحدة األمريكية لمزاولة نشاطه من هناك سنة 

، ثم تقلد عدة مناصب أهمها كاتب دولة لدى الرئاسة نائبا لرئيس الحكومة عاما للحزب الدستوري الجديد، وعين بعد االستقالل
التونسيون والثورة اللولب:حبيب حسن : .) أنظر 3513الحياة السياسية في سنة  اعتزالهوكاتب دولة للدفاع إلى غاية 

 (. 131 131ص ص  سابق،مرجع  ،0،جالجزائرية
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، وفي الوقت الذي كان بورقيبة يسعى إلى  1 أجل تحقيق مطامعهمن  ورا. يبحث عن حلول
 03تعديل حدوده وضم منطقة وادي سوف قامت القوات الفرنسية بشن هجوم على بنزرت في 

هذا الحادث أكد لبورقيبة  2مئات الضحايا التونسيين م أدى هذا الهجوم إلى سقوط 3513جويلية 
ول قضية الصحراء حفشل لقاء رامبوييه وحينها قام باستدعاء أعضاء ..ج.م لفتح محادثات 

 " "فرنسيس أحمد" و"طيببلقاسم فد كل من "فرحات عباس" كريمالو وضم 
للقاء جر ..ج.م إلى عبد هللا " حاول "بورقيبة" خالل هذا افرحات  وعن تونس ضم " 3مهيري" 

قبول مطالبه الحدودية في الصحراء الجزائرية وأكد قائال أن تونس لها حق في الصحراء مثلما هو 
ولكن ج.ج.م تعاملت مع القضية بمرونة قصد الحفاظ على رو. التعاون مع  .4للجزائر والمغرب

 الجزائر. استقاللتونس واستطاعت تسجيل الحديث في هذه القضية بعد 
 
 
 
 

                              
 .313 ،315، ص ص سيد علي أحمد مسعود: مرجع سابق -1
 .13ص ،: مرجع سابقعبد الحميد زوزو -2
( ولد بالمرسى وزاول تعليمه بالصادقية وسافر إلى فرنسا لمواصلة دراسته العليا حيث نال 3519-3501) الطيب المهيري: -3

عليه  م ولما عاد إلى تونس ألقي3593 -3511دبلوم في الحقوق من جامعة باريس، انتخب كاتبا عاما للجامعة الدستورية من
م، وعين بعد إطالق سراحه من السجن عضوا في الديوان السياسي وأعادت السلطات الفرنسية اعتقاله في 3590القبض سنة 

م ثم 3591إلى أفريل  3191م ونفيه إلى رمادة ، أصبح المسؤول على إدارة الحزب الدستوري التونسي من أوت 3590ديسمبر 
 .م ودفن في مقبرة الجالز3519جوان  13، توفي يوم ضافة إلى عضويته في مجلس األمةإلأسندت إليه كتابة الدولة للداخلية با

 .(  101، 100، ص ص  0، ج التونسيون و الثورة الجزائرية)أنظر حبيب حسن اللولب : 
 .313، ص سيد علي أحمد مسعود: مرجع سابق -4
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 : تحسن العالقات الجزائرية التونسية في مبادرات جبهة التحرير الجزائري  -3 
م القاضية بنقل البترول الجزائري من حقل إيجلي إلى 3591جوان  13لقد سببت اتفاقية       

انعكست على الثورة التحريرية التي و  ،1في توتر العالقات الجزائرية التونسية ميناء السخيرة بقابس
خاصة من ناحية الحدود الشرقية الجزائرية التي تعتبر إحدى المنافذ إلدخال األسلحة، إال أن 
ج.ت.و غضت الطرف من أجل حفاظ على عالقاتها الودية مع تونس ولم شمل المغرب العربي 

بخبر التحضير م  3591فكان أول عمل قامت به هو إبالغ الحكومة التونسية في جويلية 
إلعالن عن قيام ..ج.م وذلك نظرا ألهميتها بالنسبة للثورة الجزائرية، فقد أعلن خبر تسسيس 

اعتراف تونس في اليوم األول فقد اعتبرت أن إنشاء  م ليستي3591سبتمبر 35..ج.م في 
ذية ..ج.م هو إجراء مهم يفيد القضية الجزائرية ويبطل الحجج الفرنسية بعدم وجود هيئة تنفي

لقد اعترفنا بالحكومة  في تصريح له:" 2يمكن التفاوض معها وفي هذا الشسن وضح "بورقيبة"
كما أكدت الحكومة التونسية على تسييدها  "،الجزائرية ممثلة للشعب وللوطن والدولة الجزائرية

، وفي المقابل استغلت 3ووقوفها مع الشعب الجزائري حكومة وشعبا من أجل استرجاع سيادتها
.ج.م تزايد التضامن الشعبي التونسي وتراجع العالقات التونسية الفرنسية هذا دفعها إلى نقل .

مقر ..ج.م من القاهرة إلى تونس بعد ازدياد أهميتها في النشاط السياسي والدبلوماسي للثورة 
مقر الحكومة إلى تونس إيجابي  انتقالوكان  4م(3510 -3513الجزائرية في مرحلتها األخيرة )

سهل تسيير مما  ،بالنسبة لقادة الثورة وذلك لقرب المسافة بين الجزائر وتونس عكس مصر

                              
 مجلة األصالة، 1591تجاهها لغاية مظاهرات ديسمبر  مالمح من ثورة أول نوفمبر الجزائرية مواقف ديغول: يحي بوعزيز -1

 .11، ص 3515، الجزائر، 11، 11العدد 
 .311، ص ، مرجع سابق 1591-1591مواقف الدول العربية من القضية الجزائرية : مريم الصغير -2
  .331، ص سابقمرجع  3ج، 1591-1591دور بلدان المغرب العربي في دعم الثورة التحريرية : عبد هللا مقالتي -3
 .331، ص إسماعيل دبش: مرجع سابق -4
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نشاطات الثورة من هناك إذ قدمت لهم الحكومة التونسية كل التسهيالت المتعلقة بتمرير األسلحة 
الشعب و والتسهيالت اإلدارية لنشاط الجزائريين في تونس وتنسيق العمل بين الجالية الجزائرية 

تونسية انتصار الهذا اإلجراء اعتبرته الحكومة  ،لتونسي من أجل التضامن مع الثورة التحريريةا
على الصراع القائم بينها وبين الحكومة المصرية، ونظرا لدعم الذي قدمته تونس للقضية الجزائرية 

 ة هوحكومة وشعبا زاد من نشاط الثورة في تونس وما يؤكد الموقف اإليجابي للحكومة التونسي
حيث  ،م3513مآزرة ..ج.م لمباشرة المفاوضات التي دعت إليها الحكومة الفرنسية في جوان 

الثورة التحريرية في سبيل تحرير  شهدتهامن األحداث الهامة التي  "بورقيبة"اعتبرها الرئيس 
ة تضامن الحكومة التونسي ازديادلفشل هذه المفاوضات  كانالشعب الجزائري واسترجاع سيادته، و 

التي وقفت تساند الموقف الجزائري الذي رفض شروط فرنسا التعجيزية ودعت ..ج.م بسن تبقي 
 شروطها.على المفاوضات مفتوحة حتى تتراجع فرنسا عن 

إذ قامت هذه األخيرة بدعم القضية الجزائرية لصفها كسب تونس  موهكذا استطاعت ..ج.      
أمام هيئة األمم  "بورقيبة"إذ ندد  ادولي هايديجل تسفي محافل الدولية خاصة في هيئة األمم من أ

المساندة الغربية  استمرارعلى السياسة المطبقة في المغرب العربي وخاصة في الجزائر وعلى 
واسترجاع  1قضية الجزائر، وفي إطار جهود الحكومة التونسية في إيجاد حل لها اتجاهلفرنسا 

م هدد فيه فرنسا إن 3513أمام مجلس األمن في أكتوبر علن "بورقيبة" في خطابه إذ أ  استقاللها،
"إنه لو قدر  :لم تحقق للجزائر استقاللها سوف يؤدي ذلك لالستعانة بروسيا والصين وصر. قائال

الستقالل الجزائر أن يتم على يد روسيا أو الصين مثلما تم استقالل الفيتنام الشمالي فإن نتائج 

                              
، 333مرجع سابق، ص ص  ،3ج،1591-1591دور بلدان المغرب العربي في دعم الثورة التحريرية : عبد هللا مقالتي -1
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على  ونس المغرب وكامل شمال إفريقيا بل ربما تعم نتائجهذلك ال تمس الجزائر بل قد تمس ت
 1إفريقيا كلها ...".

وأمام التضامن التونسي وخضوع فرنسا ألمر الواقع الذي فرضته عليها القضية الجزائرية       
م التي اعتبرتها تونس فرصة إليجاد حل 3513وثورة التحرير جاءت مفاوضات إيفيان عام 

 (DEGAULLE)استغل ديغول حيث ،بين الطرفين ميا وذلك بإجراء مفاوضاتللقضية الجزائرية سل
هذه المفاوضات بالضغط على ج.ت.و محاولة منه فرض شروط عليها إال أن الطرف الجزائري 

أمر الذي كانت تجرى فيه المفاوضات مع ج.ت.و لم يقبل نهائيا بهذه الشروط، وفي الوقت نفسه 
م في ظل فشل المرحلة األولى من  3513جويلية  35شخصيا باالعتداء على بنزرت في 

المفاوضات الجزائرية الفرنسية، وأمام هذا االعتداء الفرنسي على تونس الذي اعتبرته ..ج.م 
ينس الشعب الجزائري مواقف الشعب التونسي حيث لم  ،بالعمل الشنيع في حق الشعب التونسي

عد االعتداء مباشرة سارع القادة الجزائريين لعرض مساعدتهم المادية والبشرية على إلى جانبه فب
وفي هذا اإلطار نشرت ..ج.م البالغ التالي "إن العدوان الذي أصبح ضحيته 2الحكومة التونسية

الشعب التونسي في بنزرت، هو عدوان موجه ضد كافة الشعوب المكافحة في سبيل تحرير 
مخلفاته إن الشعب الجزائري وحكومته ساندوا دائما ويساندون و ال من االستعمار بلدانها تحريرا كام

اليوم أكبر مما كان في الماضي كفا. الشعب التونسي لتحرير بنزرت من االحتالل األجنبي، وقد 
عبرت الثورة الجزائرية دائما باستمرار عن تضامن الشعب الجزائري وحكومته مع الشعب التونسي 

                              
  333مرجع سابق ، ص ،3ج،1591-1591يةثورة التحرير دور بلدان المغرب العربي في دعم ال: عبد هللا المقالتي -1
  .311مرجع سابق ،  ، 1591 -1591من القضية الجزائرية  : مواقف الدول العربيةمريم الصغير -2
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ة الجالء عن بنزرت وكنا نرى هذا التضامن دائما وممكنا إلى حد المشاركة في خصوص قضي
 .1"اإليجابية 

هي معركة واحدة وال  اعتبرت ..ج.م أن المعركة مع االستعمار ومن خالل هذا البيان      
تخص شعبا معينا ودعت إلى تضافر الجهود من أجل طرده من المنطقة كما عبرت عن 

فا. الشعب التونسي لتحرير بنزرت من االحتالل الفرنسي مؤكدة أن مسسلة تضامنها ومساندتها لك
تحرير كل األراضي المغرب العربي غير قابلة للتفاوض، وال يمكن التنازل عن أي شبر ولو أدى 

، ونتيجة للمواقف الجزائرية المساندة للشعب التونسي 2ذلك إلى إحياء المعارك المشتركة من جديد
الذي عبر باسم  3فرحات" عباس ". ج.م ورئيسها ـ عن شكره وامتنانه لل "يبةبورق"عبر الرئيس 

 من أجل تحرير كامل تراب التونسي  4الشعب الجزائري عن تضامن مع تونس
واسترجاع سيادته الكاملة، هذا الموقف األخوي من أعضاء ..ج.م جعل الحكومة التونسية تتخذ 

م سمحت فيها تونس 3513م ماي 3513فترة مابين عدة إجراءات لصالح الثورة الجزائرية في 

                              
 013، ص ص 0335، التوزيع، الجزائر، دار السبيل للنشر و 0، جالتونسيون والثورة الجزائرية: حبيب حسن اللولب - 1

013.  
 .19، ص عمار بن سلطان وآخرون: مرجع سابق -2
، تحصل على الباكالوريا ودرس الصيدلة في بجيجل درس بمسقط رأسه ( ولد بالطاهيرم3519 -3155) عباس فرحات: -3

مارس السياسة مبكرا كان يطالب بالجنسية الفرنسية قصد تحقيق المساواة والتمتع بكامل الحقوق، وقد تزعم التيار  ،جامعة الجزائر
الجزائري، وبعد خبرة في مقارعة السياسية الفرنسية أدرك بعد اندالع  اإلصالحي الليبرالي، أسس حزب اإلتحاد الديمقراطي للبيان

، عين عضوا في لجنة ة ونشط في الوفد الخارجيم حيث استقر في القاهر 3591الثورة ضرورة االلتحاق بها وهو ما تحقق في 
، له عدة مؤلفات "ليل م3513 م وأعيد تعيينه في3591سنة م وأخيرا ليكون أول رئيس ..م.ج في 3591التنسيق والتنفيذ سنة 

 قاموس أعالم شهداء وأبطال الثورة الجزائرية،: لمصادر".) أنظر: مقالتي عبد هللااالستعمار"، "تشريح الحرب"،" االستقالل ا
 (.  111، 110ص ص   ،0335وزارة الثقافة، الجزائر، 

 .010 ، ص، مرجع سابق0، جالتونسيون و الثورة الجزائريةحبيب حسن اللولب:  -4
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بمرور قوافل األسلحة عبر أراضيها إلى داخل األراضي الجزائرية كما قامت بتسهيل عبور أفراد 
 جيش التحرير الوطني عن طريق حدودها الجنوبية.

اتفاقية نصت على إلغاء  م أمضت الحكومة التونسية مع ..ج.م3513ديسمبر 35وفي       
جيش التحرير  ..ج.م أو رائب والرسوم الجمركية على كل السلع والتجهيزات التي تخصكل الض

  .1الوطني أو الهالل األحمر الجزائري 
 هذا لم يمنع النظام التونسي من المطالبة بتعديل حدوده مع الجزائر إذ قام الجيش التونسي      

 ظرا لهذا الموقف عبرت ..ج.م عنباعتبارها أرضا تونسية، ون بدخول إلى منطقة سوف الجنوبية
استيائها من الموقف التونسي إال أنها اختارت خيار المهادنة بدل من أن تقوم بمواجهة مع 

 الجيش التونسي.
رغم هذه الخالفات تواصل تضامن الشعب التونسي وتسييد الحكومة التونسية الستقالل       

ونسية وتمكنت من خالله إقناعها بالتراجع الجزائر واستطاعت أن تعقد اجتماع مع الحكومة الت
لى التطورات التي وصلت  ،عن موقفها وتطرقت فيه أيضا إلى عالقات التي تجمع الطرفين وا 

ت.و في .جـ إليها القضية الجزائرية، وأكدت الحكومة التونسية في نهاية االجتماع دعمها ل
نهائي يقضي باسترجاع الجزائر مفاوضاتها مع الحكومة الفرنسية من أجل الوصول إلى اتفاق 

، وقد استمر التضامن والتسييد التونسي للقضية الجزائرية بعد أن أدرك الرئيس التونسي 2الستقاللها
 "بورقيبة" قرب انتصارها على فرنسا. 

                              
 . 393، مرجع سابق، ص 1591-1591مواقف الدول العربية من القضية الجزائرية مريم الصغير:  -1
 الجزائر ،النشر، دار النعمان للطباعة و  معالمها األساسية 1591الثورة الجزائرية ثورة أول نوفمبر : بوعالم بن حمودة -2

 .115، ص  0330



 م8591-8591الفصل الثالث:              أثار مؤتمر طنجة على العالقات الجزائرية المغاربية  

 

81 
 

وهكذا نجحت الدبلوماسية الجزائرية في تليين الموقف التونسي باالعتماد على تضامن الشعب 
لدور األساسي في التسثير على الحكومة التونسية لتسييد القضية الجزائرية من التونسي الذي لعب ا

 .1أجل استرجاع الجزائر استقاللها التام
 خالصة 
ومما سبق يمكننا القول أن العالقات بين الجزائر والبلدين الشقيقين المغرب األقصى       

مؤتمر طنجة، إال أن وصول النتائج التي خرج بها تونس شهدت أزمة حادة على الرغم من و 
غير الكثير من المعطيات خاصة في العالقة بين في فرنسا إلى السلطة  (DEGAULLE)ديغول

الدول الثالث وذلك  من أجل عزل الثورة وخنقها، فسثار مشكلة الحدود فسصبح المغرب يطالب 
حكومة حيث طالب بمنطقة تندوف وبشار، كما نجح في جر ال ،بتعديل حدوده مع الجزائر

التونسية إلى توقيع اتفاقية ايجلي من أجل ضرب الثورة الجزائرية في عمقها هذه االتفاقية التي 
كادت أن تعصف بالعالقات الجزائرية التونسية لما لها من انعكاسات سلبية، باإلضافة إلى هذا 

زمات فقد طالبت هي األخرى بتعديل حدودها مع الجزائر وضم منطقة وادي سوف، رغم هذه األ
الثورة  الجزائرية إال أـن ..ج.م تعاملت معها بواقعية وتعقل ومرونة وذلك من أجل  شهدتهاالتي 

 التقليل من حجم هذه الخالفات وتسجيلها إلى ما بعد االستقالل .
  
 

                              
 .113ص ، مرجع سابق، 1591-ـ1591ة ة المغاربية إبان الثورة التحريريالجزائري العالقات: عبد هللا مقالتي -1
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ن دول المغرب العربي كانت السباقة في دعم الثورة الجزائریة وهذا یرجع إلى طبیعة إ

أكدت المواقف الرسمیة التي تجمع هذه البلدان، إذ  (طبیعیة، تاریخیة، ثقافیة...الخ) العالقات

وتونس اهتمامها بالقضیة الجزائریة إیمانا منها بمنطلقات وأهداف هذه والشعبیة في المغرب 

جانب ج.ت.و في  منذ اندالع الثورة الجزائریة إلى حكومة وشعبا المغرب األقصى وقفالثورة، ف

سخر كل إمكاناته المادیة والمعنویة خاصة بعد استقالله في كفاحها ضد االستعمار الفرنسیف

أما تونس فعملت هي األخرى على مساندة الشعب  ،زائر استقاللهاالجتحقیق من أجل ،م 1956

تخلص من السیطرة االستعماریة واستكمال استقالل البغیة دبلوماسیا وعسكریا سیاسیا و الجزائري 

  رغم الضغوطات الفرنسیة على البلدین .أقطار المغرب العربي 

اإلستقاللي و الحزب حزب الج.ت.و و حزب لقد سعت األحزاب المغاربیة الثالث (

یجمع هذه األحزاب هذا المؤتمر عقد مؤتمر  قررواالدستوري) إلى تحقیق وحدة المغرب العربي ف

الذي یعتبر محطة بارزة في تاریخ العالقات المغاربیة، نظرا للقرارات التي  "طنجةبمؤتمر "عرف 

  .في مجال دعم الثورة الجزائریة وتحقیق وحدة المغرب العربيتبناها 

شارل دیغول  اعتبرهلذي إلیها مؤتمر طنجة ا دعىلى الرغم من القرارات المهمة التي ع

یعمل على ضرب هذا  هخطرا على السیاسة الفرنسیة في منطقة المغرب العربي مما جعل

هذه السیاسة جسدها في منطقة المغرب العربي، عن التضامن من أجل عزل الثورة الجزائریة 

 مما، مشكلة الحدود ...الخ )إیجليفي ( أزمة  تمثلتبین األطراف الثالثة خلق مشكالت حادة 

وبهذا نجحت أثرت سلبا على الثورة الجزائریة التي إلى تراجع العالقات الجزائریة المغاربیة  دىأ

الذي دعى إلیه مؤتمر طنجة،ولكن  المغاربيعلى التقارب في القضاء الفرنسیة  سیاسةال

الصمود في وجه السیاسة الدیغولیة وتجاوز مخططاتها الرامیة لضرب استطاعت ج.ت.و 

التونسي، وهذا مراعاة ألولویة ت على مهادنة النظامین المغربي و وعملالتضامن المغاربي 

ألن المواجهة ستزید من تعقید  المغاربیةوما یتطلبه من تعبئة للشعوب  االستعمارالكفاح ضد 
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وبالتالي تفقدها الدعم المادي  المغاربیةبینهما وبین الدول أوضاع الثورة وتعمیق الخالفات 

  والمعنوي .

فإن نتائج مؤتمر طنجة ظلت رهینة الظروف الداخلیة والدولیة لألطراف الثالث وعلیه 

طنجة، حتى لو افترضنا تحمس مؤتمر وهي الظروف التي لم تكن مساعدة على تنفیذ قرارات 

الدول المعنیة لتجسیدها، وهي الفرضیة التي لم تؤكدها األحداث والمواقف التي تلت مؤتمر 

استرجاع الجزائر قبل إیدیولوجیة وسیاسیة بین قادة بلدان المغاربیة  فورقاتطنجة، إذ برزت 

بمجرد إعالن من جدید  استقاللها، فضال عن النزاعات والخالفات الحدودیة التي عادت لتظهر

  .م 1962سنة الجزائر استقاللها 
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  : نصیب الجزائر والمغرب األقصى من األسلحة01ملحق رقم ال

  

  

  

  .84مرجع : فتحي الدیب: مصدر سابق، ص 
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  . 209، ص 1957، الجزائر،13العدد
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   قرارات مؤتمر طنجة   03الملحق رقم:
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 برقیات مؤتمر طنجة 05لملحق رقم: ا
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   333، مصدر سابق، صالتاریخیة التي إتخذها مؤتمر طنجةالقرارات  كامالتأییدا 
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