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ملخص:
دفعت مجموعة من الظروف الحكومة الفرنسية الدخول في مفاوضات ومحادثات
مع جبهة التحرير الوطني من أجل الوصول إلى حل بسبب استنفاذها لجميع طاقاتها،
لتنتهي مرحلة من مراحل الحرب وتبدأ مرحلة جديدة ال تقل أهمية عن سابقتها كونها
حرب دبلوماسية ،ولكن الثابت تاريخيا أن الوصول إلى مثل هذه املفاوضات ،لم يكن
الوصول إليه بالسهولة التي نعتقدها ،فقد مرت املفاوضات الجزائرية الفرنسية بمراحل
عديدة ،كانت في الب داية بمثابة جس للنبض ،ثم تبعتها املفاوضات التي انتهت
باالتفاقيات الرسمية التي تخللتها مجموعة من الصعوبات والعراقيل أحيانا والتفاهم
والت راجع أحيانا ،بسبب محاولة الطرف الفرنس ي إفشالها ووضع الطرف الجزائري تحت
 د .فاتن العباس ي ،جامعة الحاج لخضر-باتنة/1الجزائر.
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 لكن تمس ك الجزائريين بموقفهم،الشروط التعجيزية التي تفرضها وتراها مناسبة لها
وصمودهم أمام أساليبها وسياساتها ومناوراتها وعدم التفريط في أي شبر من أرض
 جعل الحكومة الفرنسية تدرك أهمية املفاوضات وقوة الطرف الذي تتفاوض،الجزائر
. لذلك رضخت للجلوس والتفاوض معه إلى النهاية،معه
 الثورة، الشعب الجزائري، العمل الدبلوماس ي، املفاوضات:الكلمات املفتاحية
، املنظمة السرية، الحكومة املؤقتة، الجنسية الجزائرية، الحكومة الفرنسية،التحريرية
. االستقالل،اتفاقية إيفيان
Abstract:
a Group of circumstances prompted the French government
to entr into negotiations and talks with the national liberation front
in order to reach a solution because it reach a solution becauce it
had exhausted all its energies, to end a stage of the war and start a
new stage no leess important than its predecessor being a
diplomatic war, but it is historically proven that reaching such these
negotiations ware not easy reach ,as the franch Algerian several
stages, which at the beginning were tantamount to a pulse, than
negotiations that ended with formal agreements interspersed with a
group of difficulties occurred, understanding and obstacles
sometimes occurred, understanding and sometimes occurred,
understanding and sometimes retreating, due to the French partys
attemps to foil it and put the algerien party under the impossible
conditions imposed by it and deem it appropriate for aton but the
Algerians adhered to their steadfastness in front of their methods,
policies and maneuvrs and inch of the land of Algeria,made the
French government aware of the importants of negotiations with
it,and the strength of the party that negotiated with it,and the refore
gave in to sit down and negotiate with him to the end.
Key words :negotiation ,diplomatic worc, the Algerien people, the
editoria revolution, theeditorial revolution, the French
government,Algerian nationality,the interim government, the secret
organization, the evian agreement, independence.
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مقدمة:
منن املعلنوم تاريخيننا أن الثنورة الجزائرينة قنند منرت بمراحنل طويلننة وقطعنت أشننواطا
كبينرة منن أجننل إيصنال القضنية الجزائريننة إلنى النرأي العننام العنالمي ،النذي كننان يجهنل مننا
يندور داخننل الجزائنر ،وذلننك بسننبب سياسنة التعتننيم والتتطيننة التني اعتمنندتها السننلطات
الفرنسية ،بحجة أن القضية الجزائرية مسنللة داخلينة فرنسنية بحتنة ،لكنن هنذا الوضنع
لنم يسننتمر وذلننك بسننبب قنوة الثننورة الجزائريننة فنني الننداخل والخنارج التنني مكنتهننا مننن رف نع
صنوتها عاليننا فنني مختلننر املننؤتمرات واملحافنل الدوليننة عننن طري ن مؤسسنناتها و مناضننلاها،
ل ننذلك ل ننم يك ننن أم ننام فرنس ننا إال خي ننار واح نند وه ننو قبوله ننا التف نناوض م ننع جبه ننة التحري ننر
ال ننوطني ،بع نندما كلفته ننا خس ننائر فادح ننة عة ننى مختل ننر ا ص ننعدة ،رغ ننم ك ننل املخطط ننات
واملشاريع والب رامج التني طبقتهنا منن أجنل إخمناد الثنورة التحريرينة الجزائرينة إال أنهنا أثبتنت
فشنلها ،لكننن عملينة التفنناوض تلنك لننم يكنن الوصننول إلاهنا سننهال وم سنورا ،بننل اعترضننتها
عراقينل وتحننديات وصننعوبات أثنرت بشننكل كبيننر عةنى مسننارها قبننل الوصنول إلننى االتفننا
النهائي لوقر القتال والحصول عةى االعت راف بتقرير املصير للجزائريين.
- 1دعوة جبهة التحرير الوطني للتفاوض واملطالبة بتقرير املصير
للجزائريين
لقد أكدت جبهة التحرير الوطني منذ ندائها ا ول في الفاتح من نوفمبر 1954
عن رغبتها في التفاوض ،من أجل تجنب التفسي رات الخاطئة ،والتهم املوجهة لها من
طرف الحكومات الفرنسية املتمثلة في وقوفها ضد السالم ،ومن أجل إبطال تلك
االتهامات فقد لجلت جبهة التحرير إلى تقديم عرض تمثل في :فتح النقاش مع تلك
الحكومات ،واشترطت ثالث شروط أساسية والتي تمثلت في:
أوال -تصريح الحكومة الفرنسية بالجنسية الجزائرية وإلتائها لكل القرارات واملراسيم
والقوانين التي تجعل من الجزائر أرضا فرنسية.
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ثانيا -إجراء املفاوضات ( )1مع الناطقين الرسميين باسم الشعب الجزائري ثالثا -خل
مناخ ثقة تمثل في تحرير املعتقلين ،وإلتاء كل التدابير االستثنائية.
و جل تنفيذ هذا القرار فقد أكد املناضل بن يوسر بن خدة( )2بلن جبهة
التحرير لم تشرك أيا كان في مفاوضتها مع فرنسا ،كما أنها لم تستشر أيا كان سواء من
قريب أو بعيد حول هذا املوضوع ،ن الهدف ا سمى للثورة الجزائرية من است راتيجيتها
وأسلوبها الخاص هي مواجهة التحديات ،وإرغام الفرنسيين للتفاوض معها "ندا للند"،
واعتبارها املمثل الشرعي والوحيد للشعب الجزائري ،والتكير مع الزمن وسائل
كفاحها حسب مفهومها الخاص النابع من إرادتها واملنسجم مع حجم امكانياتها
واملنبث من ايديولوجياتها التي أعلنتها منذ اللحظة ا ولى في بيان أول نوفمبر 1954
وهي ":الكفاح بجميع الوسائل لتحقي الهدف املنشود أال وهو" االستقالل" وتكوين
دولة جزائرية ديموقراطية اجتماعية ذات سيادة في إطار املبادئ االسالمية" (،)3لكن في
املقابل وعةى أرض الواقع فقد كان رد الحكومات الفرنسية بالرفض وهو أمر ل س
مستتربا ،فلقفلت بذلك كل محاوالت التفاهم سواء تعل ا مر بمحتوى املفاوضات
املتمثل في "االستقالل" ،أو تعل باختيار املفاوض الذي ستتفاوض معه وهو "جبهة
التحرير الوطني( ،)4حيث كان الرد عن طري وزير الداخلية الفرنسية آنذاك
( - )1املفاوضات هي ذاك الحوار الذي يقع بين طرفين متناقضين من أجل التوصل إلى اتفا بينهما عةى ما يختلفان فيه
وهي لفظة آتية من اللتة اإليطالية ،وبمعناها السياس ي الراهن تعرف املفاوضات لدى التربيين عةى أنها تبادل وجهات
النظر بين قوتين أو أكثر بواسطة دبلوماسيتها أو مبعوثاها ،ينظر ،مرتاض عبد املالك ،ملعجم املوسوعي ملصطلحات
الثورة الجزائرية ( ،) 1962- 1954دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر،2010،ص ،ص .159،160
(- )2من مواليد  23فيفري 1920بالبرواقيةواليةاملديةإلتحقبحزبالشعبثماصبحلميناعامالهعام ،1953إنظم إلى صفوف
جبهة التحرير الوطني عام ، 1955وتقلد عدة مناصب منها عضوا في املجلس الوطني للثورة ،وعضو بلجنة التنسي
والتنفيذ ،ثم وزير للشؤون اإلجتماعيةفيالحكومةاملؤقتةاالولىثمرئ سالهاتمإقصائهمنالساحةالسياسيةعام ،1962وعاد
1976ليقفضدحكم هواري بومدين وأيضا عن طري تلس س حركة ا مة .ينظر بن يوسر بن خدة اتفاقية إيفيان،تر:
لحسن زغدان ومحل العين جبائةي ،ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر،1987 ،ص.3 .
(- )3بن خدة بن يوسر ،قصة املفاوضات مع فرنسا التي خاضتها الحكومة املؤقتة للجمهورية في هذا الشلن ،مجلة أول
نوفمبر ،تصدرها املنظمة الوطنية للمجاهدين ،عدد خاص،الجزائر،ص.32
()4مالك رضا ،الجزائر في ايفيان –تاريخ املفاوضات السرية  ،1962- 1956تر :فارس غاصوب ،ط1
،دارالفرابي،لبنان،2003،ص ،ص.25،35
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"فرانسوان ميت ران" François Mitterandفي  3نوفمبر  1954قائال...":إن الحل الوحيد
في الجزائر هو الحرب ،)1( "...وكان هذا التعنت واإلصرار عةى االستمرار في سياسة
الحرب ناتج أساسا عن اعتقاد معظم الساسة الفرنسيين بلن ما حصل في الجزائر
ل س إال حوادث عابرة ،سرعان ما يتم القضاء علاها بمنط العنر والقوة مثلما تم
القضاء عةى حوادث سنوات سابقة سواء في الجزائر أو غيرها ،...خاصة وأن الذين
قادوا تلك الحوادث هم فئة من قطاع الطر واملجرمين ال هدف لهم سوى االغتيال
والقتل والخطر واإلخالل با من(.)2
وفن نني نف ن ننس الوقن ننت ل ن ننم تين ننلس قي ن ننادة الثن ننورة يوم ن ننا من ننن فك ن ننرة احتمن ننال دخ ن ننول
فرنس ننا م ننع جبه ننة التحري ننر ف نني املفاوض ننات وبالشن ننروط الت نني تح ننددها ه نني ،ن الثن ننورة
بالنسن ن ننبة له ن ن ننا ل س ن ن ننت مج ن ن ننرد اقتت ن ن ننال ب ن ن ننل ه ن ن نني إح ن ن نندى وس ن ن نائل العم ن ن ننل السياس ن ن ن ي
والديبلوماسن ن ن ي ،وقن ن نند مكن ن ننت هن ن ننذه السياس ن ننة جبهن ن ننة التحري ن ننر من ن ننن إحن ن نراز مكاسن ن ننب
أص ن ننبحت بواس ن ننطتها الث ن ننورة الجزائري ن ننة تواك ن ننب ا ح ن ننداث العاملي ن ننة ،فحف ن ننزت الكثين ن ننر
من ننن الش ن ننعوب وا من ننم للتض ن ننامن من ننع الجزائ ن ننر()3؛ حين ننث قام ن ننت  30دولن ننة م ن ننن ب ن ننين 39
دول ن ننة ب ن نناالعت راف بح ن ن الجزائ ن نريين ف ن نني تقري ن ننر مص ن ننيرها ،ع ن ننن طري ن ن التص ن ننويت عة ن ننى
الفقن ن ننرة التن ن نني نصن ن ننت علاهن ن ننا املنظمن ن ننة ا فروآسن ن ننيوية واملتعلقن ن ننة بهن ن ننذا الح ن ن ن بت ن ن نناريخ
14ديس ن ننمبر  ،1958من ن ننذكرين الحكوم ن ننة الفرنسن ن ننية برغبن ن ننة الحكوم ن ننة الجزائرين ن ننة
املؤقت ننة وف ننتح املفاوض ننات معه ننا ،وهن ننا ل ننم تجن ن د فرنس ننا م ننن ب ننين البعث ننات  19ال ننذين
صن ن ننوتوا ضن ن نند الحن ن ننل ا فروآسن ن ننيوي بعث ن ن ننة واحن ن نندة تن ن نندافع عةن ن ننى أطروحتهن ن ننا ،قام ن ن ننت
فق ن ننط البعث ن ننة البريطاني ن ننة بمعارض ن ننة الحن ن ننل ا فروآس ن ننيوي ،ولكنه ن ننا ل ن ننم ت ن نندافع عن ن ننن
هيمنن ن ننة فرنسن ن ننا عة ن ن ننى الجزائن ن ننر( ،)4وهن ن ننذا م ن ن ننا شن ن ننكل عقبن ن ننة أم ن ن ننام فرنسن ن ننا ونجاحه ن ن نا
(- )1بلحسين مبروك ،املراسالت بين الداخل والخارج (الجزائر –القاهرة  ،)1956- 1954دار القصبة
للنشر،الجزائر ،2004،ص87
(- )2بن فل س أحمد ،السياسة الدولية للحكومة املؤقتة الجزائرية  ،1962- 1958رسالة ماجستير  ،معهد العلوم
السياسية والعالقات الدولية ،جامعة الجزائر  ،1985 ،ص397،396
(- )3نفسه،ص32
n1/Numéro :26H/Dates1958-01
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سياس ن ننيا أم ن ننام الجزائن ن نريين ،حي ن ننث حقق ن ننوا أكث ن ننر م ن ننن  3/2م ن ننن ا ص ن ننوات الت ن نني كان ن ننت
تطالن ننب بح ن ن الجزائ ن نريين فن نني االسن ننتقالل ،ودعن ننوة الحكومن ننة الفرنسن ننية للتفن نناوض م ن ننع
الحكومن ننة املؤقتن ننة ( ،)1وينبغن نني اإلشن ننارة هنن ننا إلن ننى أن الحكومن ننات املتعاقبن ننة عةن ننى الحك ن ننم
ف ن نني فرنس ن ننا من ن ننذ س ن نننة 1954م ل ن ننم تلخ ن ننذ ح ن ننل التف ن نناوض بع ن ننين االعتب ن ننار وال قن ن نرارات
وتوص ن ن ننيات منظم ن ن ننة ا م ن ن ننم املتح ن ن نندة املنعق ن ن نندة من ن ن ننذ،1956والاملنظم ن ن ننات الدولي ن ن ننة
ا خ ن ننرى كالجامع ن ننة العربي ن ننة املنعق ن نندة بت ن نناريخ1957وغيرها،...ب ن ننل ب ن ننالعكس فق ن نند
حاولن ن ننت ه ن ن ننذه الحكوم ن ن ننات أن تف ن ن ننرض حل ن ن ننوال فاشن ن ننلة مث ن ن ننل فك ن ن ننرة االن ن ن نندماج الت ن ن ني
اقترحهن ننا ج ن نناك سوستتتتتت ا  Jaques Soustelleس ن نننة  ،1955ووقن ننر إط ن ننال الن ن ننار
واالنتخاب ن ننات واملفاوض ن ننات التن ن ني اقترحه ن ننا ي ن نني موليي ن ننه ،أوالق ن ننانون ا ساسن ن ن ي والص ن نني
ا خ ننرى الت نني لج ننل إلاه ننا الج ن ن رال ديت ننول )2( Général DE GAULLEس نننة  1958بع نند
توليه الحكم (.)3
- 2األسباب والدوافع الحقيقية التي جعلت فرنسا تتفاوض مع جبهة
التحرير:
أثبتن ننت الض ن نربات العنيفن ننة الت ن نني وجههن ننا ج ن ن وجبهن ننة التحري ن ننر الن ننوطني لق ن ننوات
االحن ننتالل الفرنس ن ن ي فن نني الجزائ ن ننر عةن ننى إفش ن نا ل معظن ننم محاوالت ن نه باالحتفن نناج ب ن ننالجزائر
واالسنتمرار فنني احتاللهنا ،وقنند بننرز ذلنك مننن خنالل إسننقاط حكوماتهننا السنبعة( )4بنندأ مننن
1(- Ibid

(- )2أبرز رجاالت فرنسا في القرن العشرين ولندفي مدينة ليل  Lilleبالشنمال الفرنسن ي س ننة  1890فني وسنط عنائةي محافظنة،
اتجننه للعمننل فنني الج ن والتحن ن بمدرس ننة س ننان س ننير ، Saint Cyrوعننين ضننمن الكت بن ننة املشنناة تحننت قيننادة العقي نند
ب تان ،Colonel Pétainترقى إلى رتبنة منالزم أول ،شنارك فني الحنرب العاملينة ا ولنى وترقنى إلنى رتبنة نقينب وألقني علينه القنبض
من قبل ا ملان وسجن ،اسنتدعي إلنى مدرسنة سنان سنير Saint Cyrلتعلنيم التناريخ العسنكري فاهنا ثنم أرسنل إلنى لبننان سننة
 ، 1929وقند كتننب كتابننا حننول تجربتننه فني منطقننة الشننر ا وسننط .وبع نند عودت ننه إل ن فرنسننا عننين فنني السننكرتارية العامننة
للندفاع النوطني وبقني منندة سنت سننوات ممنا سننمح لننه بلقنناء زعمناء السياسننة والحكم.ينظنر :بلحناج صنال  ،تناريخ الثننورة
الجزائرية ،دار الكتاب الحديث،الجزائر،2009،ص -ص95- 92
(- )3بن خدة بن يوسر،مرجع ساب ،ص14
(- )4حكومنة مننداس فنرونس( Pierre Mendès Franceننوفمتر5_1954فيفنري،) 1955حكومنة ادغنار فنور Edgar Faure
(فيفننري_1955ج ننانفي،) 1956حكوم ننة ينني مولي ننه ( Guy Molletج ننانفي21_1956أفريننل،) 1957حكوم ننة ب ننورج س
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1954إلنى غايننة  ،1958بننالرغم مننن سنيي كننل الحكومنات تطبي ن بنرامج وأسنناليب وانتهنناج
سياسنات تنوعنت بنين العسنكرية والسياسنية والتكتيكينة....إال أنهنا أثبتنت فشنلها جميعنا،
بسنبب قنوة الثنورة الجزائرينة ،وفني نفنس الوقنت وكمنا أشنرنا سنابقا فقند قنرر قنادة هننذه
الث ننورة االعتم نناد عة ننى النش نناط الديبلوماسن ن ي م ننن أج ننل تحوي ننل القض ننية الجزائري ننة إل ننى
مسللة دولية ،تدخل ضمن اختصاص ا مم املتحندة فني دورتهنا العاشنرة لعنام ،1955كنل
هذا أدى إلى نجاح الحكومة املؤقتة في تحقي نصر دبلوماسن ي هنام خنالل هنذه الندورة،1
وفني غضنون تلننك التطنورات تنولى الج ن رال ديتنول  Général De Gaulleالحكنم ،ليجنند
نفس ننه أم ننام ج ن ق ننوي أثب ننت وف ننرض وج ننوده وانتش نناره ف نني مختل ننر أنح نناء الجزائ ننر،
ولحسم املوقر لنم يكنن أمامنه سنوى االعتن راف بنلن سنمعة فرنسنا أصنبحت عةنى املحنك،
وأنن ه بنات مننن غينر املمكننن التهنرب مننن النرأي العننام الندولي الننذي كنان مهتم نا آننذاك بفكننرة
تصنفية االسننتعمار( ،)2ونتيجنة لتلننك الوضننعية بندأ القل ن يسننتتب بنالرأي العننام الفرنس ن ي
الذي لم يعد يحتمل املزيد من التضنحيات ،حينث تسنارعت ا حنداث فني فرنسنا وبندل أن
توح نند الص ننفوف زادت املعارض ننة الش ننعبية ف نني فرنس ننا ،وق نند عب ننرت عن ننه الكثي ننر م ننن
املنظم ننات كاملكت ننب ال ننوطني لحرك ننة الس ننالم الفرنس ن ي ،ومنظ م ننة االتح نناد ال ننوطني لطلب ننة
فرنس ننا ...ووص ننفتها بلنه ننا أعم ننال الإنس ننانية ومعادي ننة للس ننالم( ،)3فانقس ننم ال نرأي الع ننام
الفرنسن ي وانضنمت فئنات كثينرة إلنى معار ن ي الثنورة فني الجزائنر عةنى غنرار رجنال الكننائس
ال ننذين ن ننددوا بلعم ننال التع ننذيب واس ننتنكارها ،وع نناد ه ننذا باإليج نناب عة ننى مس ننار الث ننورة

مونوري(مننارس 30_1957سننبتمبر،) 1958حكومننة فيلن نيكس غايننار _1957(Félix Gaillardأفريننل ، ) 1958حكومننة بي ننار
فيلمان ( Pierre Vilmontأفريل_ماي ،) 1958حكومة شارل ديتول ( Charles De Gaulleجوان _ 28ديسمبر )1958
( - )1رمضنان بورغندة ،الثنورة الجزائرينة والج نرال ديتننول1962 ،1958م ،س ننوات الحسنم والخنالص ،ط ،1مؤسسنة بونننة
للبحوث والدراسات ،الجزائر ،2012 ،ص.362 .
(- )2خرش ي جمال ،االستعمار وسياسة االستيعاب واإلدماج في الجزائر ( ،) 1962- 1830تر :عبد
السالم عزيزي ،دار القصبة للنشر،الجزائر ،ص500
(- )3أزغيدي محمد لحسن،مؤتمر الصومام وتطور ثورةالتحرير الوطني الجزائرية (، ) 1962- 1956دار هومة للطباعة
والنشر والتوزيع،الجزائر .2009،ص،ص215،214
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التحريرية نحو تحقي املزيد منن االنتصنارات عةنى حسناب النكسنات التني يمنر بهنا الجن
الفرنس ي(.)1
نجنند أيضننا مننن بننين ا س ننباب الخطيننرة واملباشننرة فنني ح نندوث هننذه املفاوضننات ه ننو
ظهنور االنقسنام داخننل الجن الفرنسن ي فنني الجزائنر بسنبب تلس ن س املنظمنة العسننكرية
السنرية ()OASعنام  1961التني انخرطنت فاهنا مجموعنات انفصنالية متمنردة منن اليمنينين
املتطنرفين والفاشنيين الجندد النذين يقنودهم جوزينر أورتينزJoseph Ortizعضنو الجبهنة
الفرنسن ننية( ،)2وانض ن ننمام أهن ننم الض ن ننباط إلن ننى ص ن ننفوف هن ننذه املنظم ن ننة مثن ننل الج ن ن رال
ماسن ي  ،Général Massuصناالن  ،Salanجوهنو ،وثناروا ضند الج ن رال ديتنول Général
 De Gaulleالذي كان يعول علاهم(.)3
منن جاننب آخنر كنان للجمناهير الشنعبية الجزائرينة دور كبينر فني حندوث ذلنك ،وبنرز
ذلنك منن خنالل اسنتجابتها لننداء جبهننة التحرينر النوطني للكفناح ورفضنها لسياسنة التهدئننة
الديتولينة املزعومنة ،وبرهنتهنا عنن التفافهننا ومسناندتها لهننا ()4عنن طرين تنفينذ العمليننات
ففنني
الفدائينة التنني كلفتهنا بهننا اتحادينة فرنسننا لجبهنة التحريننر النوطني فنني فرنسنا،
ليل ننة 25أوت )5( 1958نف ننذت 13عملي ننة اعت ننداء عة ننى ملحن ن قس ننم الش ننرطة ومفوض ننية
النندائرة ،تننم فاهننا إح نرا مخننازن البتننرول ب نننوا"ي" :جانفيننل" و"فيتننري" و"نورماننندي"
، Normandieكم ننا تع ننرض مص نننع التكري ننر الت ننابع لش ننركة "أس ننيو س ننتاندارAssio-
 "Standarللتخريب ،واالعتنداء عةنى مراكنز التناز بنن" :روان"  Rouanفني املنطقنة الباريسنية
(- )1نفسه،ص،ص215،214
(- )2عمراني عبد املجيد ،جون بول سارتر  Jean-Paul Sartreوالثورة الجزائرية (، ) 1962- 1954دار الهدى،الجزائر
،ص120
(- )3يوسفي أمحمد ،منظمة الج السري ونهاية الثورة الجزائرية ،طبعة خاصة وزارة املجاهدين،الجزائر،موفم
للنشر،2011،ص.44،46
ل
(- )4الداعي محمود،مظاهرات11ديسمبر1960وآثارها عةى القضية الجزائرية،إصدار جمعية أو نوفمبر لتخليد وحماية
مآثر الثورة في ا وراس،باتنة –الجزائر ،1994،ص135
()5صاري أحمد ،دور املهاجرين الجزائريين في الثورة التحريرية ،مجلة املصادر،العدد ، 01املركز الوطني للدراسات
والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر ،1954الجزائر،1999،ص243
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(،)1امت نندت ه ننذه العملي ننات م ننن ب نناريس إل ننى مدين ننة "تول ننوز"  Toulouseالواقع ننة جن ننوب
فرنسنا ،تننم فاهنا تنندمير مخنازن لألسننلحة وإحنرا محطنات للكهربنناء ،وكننذا تفجينر خ نزان
"موريبهننان" بضنناحية "مرسننيليا"  Marseilleال ننذي التهمننت في ننه الني ن ران حننوالي 14خ نزان
للبتنرول(، )2فكاننت مفاجئننة كبينرة للفرنسنيين الننذين أدركنوا أن الثنورة قنند اجتنازت حنندود
املتوسط وأصبحت تهددهم في عقر ديارهم(.)3
منن النقناط ا ساسننية والهامنة أيضنا و التنني حق قتهنا جبهنة التحريننر وكاننت فني صننال
قضيتها هي نقل صدى الثورة الجزائرينة إلنى النرأي العنام الفرنسن ي والندولي عبنر التتطينات
اإلعالمينة الواسننعة منن قبننل ال نحافة الفرنسنني ة وا مريكينة والبريطانيننة ،...فقند سنناهم
ذلنك بشننكل كبينر فنني دفننع منظمنة هيئننة ا مننم املتحندة فنني اإلس نراع إلنى مناقشننة القضننية
الجزائريننة وس ننط تضننامن دول نني مت زاينند( ،)4لتن نناق سياسننيا ودبلوماس ننيا ،فخلقننت ب ننذلك
وضعية جديدة ما لبثت أن فرضت نفسها عةى الجميع ،وهي ما أثر عةى سياسة الج رال
ديتنول  Général De Gaulleحينث أرغمتنه للجنوء إلنى حنل آخنر لعلنه يمكننه منن الخنروج
من تلك ا زمة (.)5
لقد أدت كل الظروف والتطورات الخطيرة التي ذكرناها إلى اإلسراع بالدخول
في مفاوضات جدية مع جبهة التحرير الوطني( ،)6فبعد كل هذه ا حداث املتعاقبة عةى
نظام الج رال ديتول وسياسته في الجزائر شعر بلكبر هزة دفعته إلى ضرورة اإلسراع
إليجاد حل للقضية الجزائرية( ،)7لذلك لم يب أمامه سوى االعت راف بذلك ،والدخول
(- )1قداش محفوج ،وتحررت الجزائر ،دار ا مة ،برج الكيفان،الجزائر،2011،ص130
(- )2بوعزيز يحي،ثورات الجزائر في القرنين  19و ،20ط،2منشورات املتحر الوطني للمجاهد ،الجزائر 1996،ج،2
ص.191
(- )3نفسه،ص191
(- )4بوحوش عمار ،التاريخ السياس ي للجزائر من البداية ولتاية  ،1962ط ،1دار الترب اإلسالمي،لبنان،1997،ص.521
(- )5عباس محمد ،نصر بال ثمن (الثورة الجزائرية  ، ) 1961- 1960دار الحكمة للنشر،الجزائر،2007،ص617
(- )6بزيان سعدي ،جرائم فرنسا في  17أكتوبر  1961بباريس من خالل املصادر الجزائرية الفرنسية ،مجلة املصادر،
العدد  ،06الجزائر، 2002 ،ص80
(- )7الزبيري محمد العربي وآخرون ،كتاب مرجيي عن الثورة الحريرية ( ،) 1962- 1954طبعة خاصة وزارة املجاهدين ،
منشورات املركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة نوفمبر،1954الحزائر ،2007 ،ص269
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في مفاوضات مع الحكومة املؤقتة الجزائرية بعد أن اقتنع بفشل مشاريعه ،وهنا قال
مقولته الشهيرة "لقد فهمتكم" لتكون بمثابة اعت راف بح الشعب الجزائري في تقرير
مصيره ،ومن هنا بدأت املفاوضات التي تمت بعدة مراحل ()1
 - 3املراحل والبدايات األولى للمفاوضات
لقنند م ننرت هننذه املفاوض ننات بع نندة مراحننل س نرية جمع ننت الطننرفين قب ننل أن تص ننبح
رسننمية ،وكان ننت البداي ننة من ننذ س نننة  1956وه نني أول ننى االتص نناالت الس نرية الت نني ج ننرت ب ننين
الط ننرف الجزائ ننري والفرنس ن ي ،وق ننع لق نناء 12أفري ننل 1956بالق نناهرة ب ننين جوزي ننر بيت ننارا
ومحمد خيضر ،ثم أتبع بلقاء 26جويلينة 1956ببلتنراد بنين محمند يزيند وأحمند فرانسن س
وبييرمنرميين ،بعنندها بشننهور جننرى لقناء فنني 2سنبتمبر1956برومنناجمع بننين محمنند خيضننر
ومحمند يزينند وعبنند الننرحمن كيننوان ،ثننم تناله مباشننرة لقنناء 22ديسننمبر1956ببلت نراد الننذي
جمنع بنين محمنند خيضنر وا مننين دبناغين وبينار هيربننوث ،ولكنهنا توقفننت بسنبب اختطنناف
الطننائرة املقل ننة للوف نند الخ ننار ي بت نناريخ 22أكتننوبر  1956وت ننم اس ننتئنافها م ننرة أخ ننرى بع نندما
كلر كل من عبد الرحمن فنارس والعقيند عمينروش باالتصنال بنه للبحنث فني مسنللة وقنر
إطال النار عةى أساس االنتخابات لكنها باءت بالفشل(.)2
عموما ما نلمسه من تلك اللقاءات ،فإنها كانت عبارة عن جس نبض بالنسبة
للفرنسيين هدفوا من خاللها إلى مواصلة الحرب ومحاولة اجتياز مرحلة عسيرة جدا
بسبب التفكك الذي أصاب أجهزة حكومتهم ،والقضاء عةى سبع حكومات فرنسية،
وتكبيد اقتصادها خسائر قدرت بثالثة ماليير فرنك فرنس ي قديم ،أي مايعادل" 20مليار
فرنك فرنس ي" حاليا ،ناهيك عن ما بلتته الثورة الجزائرية من توسعات ،وإقناعها للرأي
العام العالمي بعدالة القضية الجزائرية ،ومع ذلك فقد ظلت السلطات الفرنسية تراوغ

(- )1لون س ي رابح ،محطات وقضايا مفصلية في مسار الثورة الجزائرية ومستقبلها ،دار املعرفة ،الجزائر،2012،ص
،ص.110،116
(- )2بن خدة بن يوسر ،مرجع ساب  ،ص136،137
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بين أسلوبي "املزاوجة بين التفاوض وإحباطها ،وبين إظهار الرغبة في السلم و االستمرار
في الحرب"(.)1
ودون االستطراد في ذلك فإنه يمكن أن نشير إلى أن أول اتصال مباشر جمع بين
جبهة التحرير الوطني والحكومة الفرنسية مثله مندوباها محمد الصال بن يحيى وأحمد
بومنجل ،وكان ذلك في الفترة املمتدة من 25إلى 29جوان 1960في مدينة موالن الفرنسية
،لكن هذا اللقاء فشل بسبب الصعوبات والضتوطات التي مورست عةى املندوبين
كمعاملتهما عةى أساس متمردين والقيام بعزلهما ،وحرمانهما من القيام بلي اتصال مع
الخارج سواء مع ال حافة أو غيرها ،)2(...وقد كانت كل املؤشرات تدل عةى حرص
الج رال ديتول التفاوض عةى قضايا لم تكن مدرجة في جدول أعمال املفاوضات مثل
قضية الوالية الرابعة ووقر إطال النار وغيرها....دون علم الحكومة املؤقتة ،و ن هذا
ا خير لم يستطع فرض سيطرته وشروطه عةى الوفد املفاوض ،قام بحسم املوقر عن
طري توزيع "عمليات شال" opération Challeالتي ت دعم قواته املسلحة في الجزائر هذا
من جهة ،ومن جهة أخرى لجوئه إلى سياسة الدعاية والتشويه عبر وسائل اإلعالم بلن:
"فرنسا تدعو للسالم و الحكومة املؤقتة الجزائرية ترفضه "محملة إياها مسؤولية ذلك
( ،)3وعموما هذه ا ساليب التي مارسها الج رال ديتول ومحاولته فرض االستسالم غير
املشروط عةى الجزائريين كشرط مسب قبل إجراء أي مناقشة سياسية ،جعله محطة
سخرية واستهجان من قبل الجميع،
و تخي ب آمال شعبه الذي رأى فيه" رجل السالم في الجزائر" ،فزاد ذلك من غضبه
وسخطه يوما بعد يوم ،وطالب بإنهاء الحرب في الجزائر والدعوة إلى السالم العادل()4
بعد مرور ثمانية أشهر عة ى لقاء موالن بدأت االتصاالت الجدية في مدينة
لوسارن  Lucerneبسويسرا وتحديدا في شهر فيفري ،1961واستمرت إلى
()1

- Dossier:n9/Numéro:29H/Dates1958-09

(- )2بن خدة بن يوسر ،مرجع ساب ،ص،ص31،32
(- )3نفسه،ص31،32
Carton n°R24200 dossier 11A.
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غاية19مارس 1962وكانت بذلك بداية للمفاوضات الرسمية ،و لكن الذي ميز تلك
الفترة أنها كانت عسيرة وشاقة ( ،)1في غضون ذلك برز أيضا ممثل عن حكومة الج رال
ديتول  Général De Gaulleيدعى "جورج بومبيدو" George Pompidouإلى جانب
برونو دولوس  ،Bruno De Leusseوممثالن عن الحكومة الجزائرية املؤقتة هما
الطيب بولحروف()2وأحمد بومنجل()3
 - 4الصعوبات والتحديات التي واجهت املفاوضات بين الطرفين
واجنه املفاوضنات الجزائرينة الفرنسنية فني بننداياتها ا ولنى عندة عقبنات ،وبنرز ذلنك فنني
اجتمنناع املجلننس ال ننوطني للثننورة بط نرابلس ،حيننث كننان هن نناك تننناقض كبي ننر بننين االعت ن راف
بمبندأ تقريننر املصنير مننن جهنة ورفننض املفاوضنات واسننتعداد الحكومنة الفرنسننية ملواصننلة
الحنرب منن جهنة أخنرى ،فقند تخنوف املجلنس النوطني للثنورة الجزائرينة منن تهنرب الحكومنة
الفرنسننية مننن التف نناوض بحج نة أن الق ننادة املعنيننين باملفاوض ننات موجننودين ف نني السننجن،
مماشنكل عائقنا فنني اسنتئناف تلننك املفاوضنات ،إضننافة ملواصنلتها القتنال حتننى بعند اعت ن راف
الج ن رال ديتننول قبولنه التفنناوض مع نه ،ويمكننن ذكننر النبعض مننن تلنك العقب نات الداخليننة
الت ن نني اعترض ن ننت مفاوض ن ننات ايفي ن ننان  Evianبش ن ننوطاها ا ول والث ن نناني ب ن نندءا بمحادث ن ننات"
م ن ن ن ننوالن" ،Moulinsحي ن ن ن ننث أرس ن ن ن ننلت الحكوم ن ن ن ننة الجزائري ن ن ن ننة وف ن ن ن نندها لتحض ن ن ن ننير لق ن ن ن نناء
بتناريخ20جنوان 1960يجمنع بنين فرحنات عبناس باعتبناره رئ سنا للحكومنة الجزائرينة املؤقتننة
والج ن رال ديتنول ،فرفضنت الحكومنة الفرنسنية ذلنك اللقناء وانقطنع االتصنال( ،)4وممنا زاد
()1تبين ذلك جليا من خالل املظاهرات التي امتدت من 10الى 13ديسمبر1961م.
(- )2من مواليد 1923في واد الزناتي انخرط في حزب الشعب فترة الحرب العاملية الثانية ،شارك في عملية رفض
التجنيد االجباري ،انخرط في حزب اصدقاء الحريات ،شارك في تنظيم مظاهرات في 1و8ماي ،1945عين مندوبا
لحزب الشعب في منطقة قسنطينة ،اعتقل سنة 1950عند اكتشاف املنظمة انض م لصفوف جبهة التحريرولعب
دورا مهما في املفاوضات خاصة في روما و لوسارن و إيفيان ا ولى والثانية ،نجا من محاولة االغتيال مرتين ،بعد
االستقالل عين سفيرا للجزائر في بلتراد و روما و ليما .ينظر :مالك رضا ،مرجع ساب  ،ص373،372
(- )3بن خدة بن يوسر،مرجع ساب  ،ص31،32
(- )4فاضةي إدريس،حزب جبهة التحرير الوطني عنوان ثورة ودليل دولة،ديوان املطبوعات الجامعية -بن عكنون ،الجزائر
، 2004،ص،ص 125،126
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منن عرقلننة تلنك املفاوضننات أيضنا هننو إعنالن لننويس جننوكس  Louis Joxeرغبننة حكومتننه
إجنراء مفاوضننات مننع اتجاهنات أخننرى()1؛ ويقصنند بننذلك املصناليين"( ،)2فبننرزت أزمننة حننادة
شننكلت تح ننديا كبي ن را عة ننى مس ننتقبل املفاوض ننات للسننير به ننا نح ننو النج نناح والخ ننروج بنتيج ننة
إيجابي ننة( )3وه ننو من ننا رفض ننته جبه ننة التحرين ننر واعتب ننرت أن ال فائ نندة من ننن دخوله ننا عملين ننة
املفاوضننات مننع الط ننرف الفرنس ن ي ،ف نني ا خيننر قبلننت الحكوم ننة الفرنسننية ه ننذا الشننرط وت ننم
اللقاء بين الطرفين لكنها فشلت نتيجة للعراقيل التي قامت بها هذه ا خيرة(.)4
تمينزت الفتننرة املمتنندة منا بننين  13فيفننري  1960و1961بنالتفجي رات النووي نة التنني
قامنت بهننا الحكومننة الفرنسننية فني ال ننحراء بمنطقننة "رقننان" ،وقند كننان لهننذه التفجي ن رات
أثنر واض ن فنني عرقلننة املفاوضننات ،حيننث أراد الج ن رال ديتننول مننن خننالل تلننك التفجي ن رات
االحتفناج بال نحراء الجزائرينة مهمنا كلفنه النثمن( ،)5هنذه النقطنة بالنذات كاننت مهمنة فني
است راتيجية الج زال ديتول باالحتفاج بمنطقنة "حمناقير" و "إن إيكنر" ،التني كانتنا بمثابنة
قواعد لتجارب نووينة ،لنذلك كنان الوفند الفرنسن ي متشنددا بهنذه النقطنة بالنذات( ،)6كمنا
حاولننت فننرض منطقه ننا عةننى املفاوض ننات بفننرض التقسننيم واالمتي نازات الخيالي نة لألقلي ننة
ا وربينة ،وتسننببت هننذه القضننية فنني فشنل مفاوضننات إيفيننان ا ولننى وكننادت تتحننول دون
اعت ن راف فرنس ننا باس ننتقالل الجزائ ننر ( ،)7فق نند أخ ننذت ه ننذه املس ننللة وقت ننا كبي ننرا م ننن زم ننن
املفاوضننات ،ول ننم تحق ن أي تقنندم رغ ننم مجه ننودات الوس ننيط السويس ننري أوليف نني لون ن

(- )1مع اقتراب لقاء "ايفيان"برز بعض قادة الحركة الوطنية معبرين عن رغبتهم باملشاركة في املفاوضات باعتبارهم "قوة
ثالثة" ،وهو ما رحب به الفرنسيون.
(- )2قداش محفوج ،مرجع ساب ،ص276
(- )3نفسه،ص276
(- )4سعد هللا عمر ،مرجع ساب ،ص350،352
(- )5الزبيري محمد العربي وآخرون ،مرجع ساب  ،ص ،ص228،229
(- )6مالك رضا ،مرجع ساب  ،ص 26،28
(- )7بورغدة رمضان ،الثورة الجزائرية والج رال ديتول ( ،)1962- 1958ط،1منشورات بونة للبحوث
والدراسات،2012،ص،ص437،438
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 ،)1( Olivier Longحي ننث اعتبننرت ال ننحراء مننن أكب ننر التحننديات الداخليننة التنني واجه ننت
مفاوضننات إيفيننان امتنندت حتننى إل ننى مباحثننات "لوسننارن" فنني 20فيفننري ،1961ومباحث ننات
"نوش نناتل"  Neuchâtelالت نني فش ننلت ه نني ا خ ننرى بس ننبب ع نندم تط نناب وجه ننات النظ ننر
بشلنها،إض ننافة لقض نني ة قاع نندة املرس ن ى الكبي ننر( ،)2واس ننتمرت حت ننى م ننع بداي ننة مفاوض ننات
إيفينان ا ولنى فني 20منناي، 1961أينن توقفنت هنني ا خنرى بسنبب مننناورات فرنسنا فني فصننل
ال ننحراء ع ننن الش ننمال ،واس ننتمر ذل ننك حت ننى غاي ننة محادث ننات ل ننوغران والت نني فش ننلت ه نني
ا خنرى( ،)3لقند نالنت ال نحراء حصننة ا سند فني كنل أطننوار املفاوضنات لتكنون بنذلك أكبننر
العراقيننل التنني واجهننت مفاوضننات ايفي ننان ،والتنني كانننت سننببا ف نني إطالتهننا وفشننلها فنني ع نندة
منرات(،)4إضننافة لتلنك القضننايا نجنند أيضننا التباعنند الكبينر مننن حيننث وجهننات النظننر بننين
الطنرفين ،ويتضن ذلنك منن خنالل منا أدلنى بنه "لنويس جنوكس" Louis Joxeفني  13جننوان
 1961بقول ننه" :توج نند بيننن ننا وب ننين جبهن ننة التحري ننر مشن نناكل تفرقن ننا وهن نني أن فرنس ننا ترين نند
ضمانات فعلية تقدم لألقلية ا وربية ومشكلة ال حراء(.)5
وعة ننى غن نرار قض ننية ال ننحراء ومشن ننكلة ا قلي ننة ا وربي ننة ،ن ننذكر ك ننذلك أحن نند
العراقيل الداخلية التني تسنببت هني ا خنرى فني عرقلنة سنير هنذه املفاوضنات ،واملتمثلنة فني
هيئ ننة ا رك ننان الت نني زودت بف ننرص كثي ننرة ملهاجم ننة الحكوم ننة املؤقت ننة من ننذ ب نندأ االتص نناالت
ا ولى في منوالن إلنى غاينة التوقينع عةنى اتفاقينات إيفينان( ،)6حينث اعترضنت عةنى ا سنلوب
الذي اتبعته الحكومة املؤقتة في إدارة املفاوضات ،كمنا شنككت فني صنالحيات ا نخاص
املختنارين إلجرائهننا ،فبعند محادثننات مننوالن ازدادت لهجنة الهيئننة أكثننر حندة وذلننك عننند
بنندأ املفاوضننات فنني  07أفريننل  ،1961فقنندمت جملننة مننن االنتقننادات ،اسننتهدفت بش ننكل
(- )1فاضةي إدريس ،مرجع ساب  ،ص 125،126
(- )2خامس سامية  19،مارس 1962مسيرة نحو النصر والتحرر من النير االستعماري ،مجلة
الراصد ،العدد  ،02ا بيار  -الجزائر  ،2002 ،ص12
(- )3فاضةي إدريس ،مرجع ساب ،ص126
(- )4خامس سامية ،مرجع ساب  ،ص12
(- )5بورغدة رمضان ،مرجع ساب ،ص437
(- )6بلحاج صال  ،جذور السلطة في الجزائر ،دار بن مرابط،الجزائر،2014،ص.80
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خاص كريم بلقاسم الذي عين لرئاسة الوفند املفناوض ،وكنذا بقينة ا عضناء املشناركين،
وكاننت الهيئننة تهندف مننن وراء تلنك املعارضننة تلجينل الشننروع فني املفاوضننات ،فعبنرت عننن
معارضتها لها ولنم تتخةنى عنهنا حتنى بعند التننازل النذي حصنلت علينه منن الحكومنة املؤقتنة
،التني طلبننت منهنا أن تعننين اثنننين منن أعضننائها لل مشنناركة فاهنا ،لكننن ردهنا جنناء بننالرفض،
وزادت الخالفات أكثر أثناء حادثة الطيار الفرنس ي النذي وقنع أسني را فني صنير 1961بنين
أي نندي ج ن الح نندود ،والت نني اتخ ننذتها هيئ ننة ا رك ننان ذريع ننة لتق ننديم اس ننتقالتها( ،)1وق نند
اسنتمرت فني تحندهها للحكومنة املؤقتنة بهندف إفشنال مفاوضنات إيفينان  ،)2( Evianوذلنك
ح ننين اش ننتد الخ ننالف ب ننين ك نريم بلقاس ننم والعقي نند ه ننواري بوم نندين ح ننول بن ننود اتفاقي ننة
إيفينان ،حيننث اعتبرهننا هننذا ا خيننر ماحفننة بح ن الجزائ نريين ،ممننا أدى إلننى فننتح املجننال
لتبننادل االتهامننات بينهمننا ،وعننندما انتهننت مفاوضننات إيفيننان بتوقيننع وقننر إطننال الن ننار ،
أص نندرت بع نندها قي ننادة ا رك ننان بيان ننا بتوقي ننع م ننن العقي نند ه ننواري بوم نندين وعة نني منجة نني
وأحمند قايند ،تعبنر منن خاللنه النرفض التنام لهنذه االتفاقينات ،فشنكل ذلنك تحنديا كبين را
للحكومة املؤقتة(.)3
نجند كنذلك مننن بنين العقبنات التنني واجهنت هنذه االتفاقيننات رفنض الوفند الفرنس ن ي
التوقينع املشننترك علاهنا ،وظننل متمسنكا بالصننيتة املتمثلننة فني التوقيننع عةنى محضننر مرفننو
بتصنريح مشنترك ،يتضنمن منن ناحينة تقرينر املصنير وتنظنيم الفتنرة االنتقالينة ،ومنن ناحينة
أخنرى يضنع مواصنفات نظنام االسنتقالل فني إطنار التعناون ،كمنا رفضنت الحكومنة املؤقتننة
ه نني ا خ ننرى مص ننطلحي "االت فاقي ننات واملعاه نندات" ،نه ننا ل ننم تك ننن تعت ننرف بوج ننود دول ننة وال
حكوم ننة جزائري ننة ،وطالب ننت بالتعام ننل مع ننه باس ننم مص ننطل "الحكوم ننة" معتب ننرة إي نناه ن نناط
باسم حركة سياسية هي "جبهة التحرير الوطني()4
(- )1بلحاج صال  ،الثورة الجزائرية ،دار الكتاب الحديث ،الجزائر،2008 ،ص،ص 488،491
(- )2بن حمودة بوعالم ،الثورة الجزائرية (ثورة أول نوفمبر  ) 1954معاملها ا ساسية  ،دار النعمان للنشر والتوزيع،
الجزائر  ،2012،ص561
(- )3نفسه ،ص561
(- )4بلحاج صال  ،مرجع ساب  ،ص .419
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افتتحنت املفاوضنات منن جديند ينوم 7مننارس1962بمديننة إيفينان وقند تنرأس ك نريم
بلقاسم الوفد الجزائري املتكون من لخضر بن طوبنال وسنعد دحلنب ومحمند يزيند ورضنا
مالنك ومصننطف بننن عننودة والطيننب بننولحروف ومحمند بننن يحنني والرائنند مصننطف  ،وقننام
ا عضناء بننإجراء بعنض التعننديالت عةنى نننو البينان والتنننازل عةنى بعننض النقناط ،وبعنند
12يننوم مننن النقنناش ب ننين الوفنندين تننم االتفننا عة ننى وقننر إطننال النننار ،وأمض ن ى ك نريم
بلقاسنم عةننى بيننان وقننر إطننال النننار باسننم الوفنند الجزائننري يننوم  18مننارس ،وفنني نفننس
الي ننوم أعل ننن ب ننن يوس ننر ب ننن خ نندة باس ننم الحكوم ننة املؤقت ننة ،وبموافق ننة املجل ننس ال ننوطني
للث ننورة الجزائري ننة وق ننر إط ننال الن ننار ف نني كام ننل التن ن راب ال ننوطني ،ب نندءا م ننن ي ننوم االثن ننين
19منارس  1962فني منتصنر اللينل ،وأمنر باسنم الحكومنة الجزائرينة املؤقتنة كنل القواعند
املسنلحة وج ن التحريننر إيقناف جميننع العمليننات العسننكرية ،وفني نفننس الوقننت أعط ن
الج ن رال ديتنول  Général De Gaulleنفنس ا وامنر للجن الفرنسن ي ،كمنا أفنرج ع نن
املسنناجين الخمسننة وتوجه ننوا مباشننرة نحننو املت ننرب عةننى مننتن ط ننائرة أمريكيننة مننؤجرة م ننن
قبل ملك املترب (.)1
بعندما قطننع الطرفننان كنل هننذه املراحننل حندث مننا لننم يكننن فني الحسننبان ،وهننو ق نرار
"سناالن"  Salanإعنادة إعننالن الحنرب مننن جديند وتص نريحه بنلن املنظمننة السنرية سننتحول
ك ننل شن ن يء إل ننى ملس نناة( ،)2لتب نندأ بالتقتين ننل والت نندمير وممارس ننة م ننا يع ننرف بسياسن ننة ا رض
املحروقننة(،)3فق ننررت تمزي ن االتفاقي ننة وعبننرت ع ننن ذل ننك فنني منش ننور لهننا ص نندر بت نناريخ 20
منارس  1962جنناء فيننه" :إن وقنر إطننال النننار ال يعننني السنلم( ،)4واعتبننروا بننلن الضننمانات
التني انتزعهننا املفاوضنون الفرنسننيون سننوف لنن تحتننرم ،وأن مصننيرهم غينر مسننتقر فعبننروا
عن إنكارهم لوقر القتال بقولهم" :إن وقر القتال ال يمنع تطنور ا حنداث ،وأن املنظمنة
(- )1حاروش نورالدين ،قراءة في تاريخ الجزائر الحديث،دار ا مة للطباعة والنشر -الجزائر ،2012،ص.348،349
Peirre Vallaud , La Guerre D’Algérie (de la conquête a l’indépendance (183-1962),

)2(-

Paris, Edition Acropole, 2012, p 254

(- )3خرش ي جمال ،مرجع ساب  ،ص513
(- )4تواتي دحمان ،منظمة الج السري ونهاية اإلرهاب االستعماري في الجزائر ،دار قرطبة للنشر والتوزيع ،باب الزوار -
الجزائر  ،ص311
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س ننتعمل عة ننى إحب نناط تطبين ن االتفاقي ننة وأن الكف نناح الحقيق نني م ننازال ف نني بدايت ننه( ،)1وف نني
غضون ذلك ضاعفوا هجوماتهم واعتداءاتهم ،وشكل ذلنك ظرفنا حالكنا للجزائنريين ،فكنان
شننهر مننارس ملس نناة حقيقيننة بسننبب ا عم ننال الوحشننية التنني قام ننت بهننا تلننك املنظم ننة (،)2
فخلقنت بنذلك عقبنة كبينرة أمنام هنذه االتفاقينات منن خنالل اسنتفتاء  08أفرينل ،بتصنويتها
بنن" :ال" ورفضنها لهنا ( )3فني حنين صنوت الشنعب الفرنسن ي فني فرنسنا بلغلبينة  %90.78لصننال
االتفاقي ننات ،وهن ننذا من ننا اعتبن ننر لطم ننة للمنظمن ننة التن نني طاملن ننا سن ننعت ملنن ننع تطبي ن ن هن ننذه
االتفاقينات( ،)4لننذلك كننان رد فعلهنا القيننام بعمليننات إرهابيننة فني املنندن الجزائريننة خاصنة،
وهنران والجزائنر العاصنمة ،سناهمت فني نشنر الفنزع والرعنب لندى الجزائنريين أودت بمقتنل
12000جزائ ننري حسن ننب اإلحص ننائيات الفرنسن ننية( ،)5وب نناقت راب ين ننوم االس ننتفتاء دخلن ننت فن نني
اتص نناالت س نرية م ننع جبه ننة التحري ننر ال ننوطني انته ننت بتوقي ننع اتف ننا هدن ننة بت نناريخ  17ج ننوان
 1962بننين سننوزيني  Suziniوشننوقي مصننطفاي ( ،)6وصننرح ش ننوقي مصننطفاي مننن إذاع ننة
الجزائنر بعندما تنم االتفنا بنين الهيئنة التنفيذينة وممثةني املنظمنة العسنكرية فني ذات الينوم
بننلن ممارس ننة الحقننو املدني ننة مضننمونة للجمي ننع فنني الجزائ ننر املسننتقلة ( ،)7وبه ننذا االتف ننا
انتهننت املنظم ننة الت نني كان ننت م ننن أخط ننر العقب ننات الخارجي ننة الت نني واجه ننت اتفاقي ننات ايفي ننان
بشوطاها(.)8
- 5انتهاء مرحلة املفاوضات واالعتراف بحق الجزائريين في تقرير املصير:

(- )1حماميد حس نة ،مرجع ساب  ،ص.290
(- )2يوسفي أمحمد ،مرجع ساب ،ص.97،92
(- )3شريط عبد هللا ،شريط عبد هللا ،الثورة الجزائرية في ال حافة الدولية  ،1962مطبعة الشرو  ،منشورات وزارة
املجاهدين ،القبة  -الجزائر ،ص.110
(- )4حماميد حس نة ،مرجع ساب  ،ص320
(- )5شريط عبد هللا ،دس ،ص.95
(- )6حماميد حس نة ،مرجع ساب ،ص.398
(- )7بن حمودة بوعالم ،مرجع ساب ،ص.583
(- )8يوسفي أمحمد ،مرجع ساب ،ص.97
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بدأت االستعدادات لالستفتاء عن تقرير املصير والنذي حندد فني  1جويلينة ،1962
وف نني ه ننذا الصن نندد دع ممث ننل ا وربين ننين "س ننوزيني"  Suziniإل ننى املصن ننالحة طالب ننا من ننن
املس ن ننتوطنين التص ن ننويت "ب ن نننعم للجزائ ن ننر ال ن ننجاعة"( ،)1وم ن ننع اقتن ن ن راب نهاي ن ننة املرحل ن ننة
االنتقاليننة( ،)2واص ننلت الهيئننة التنفيذي ننة مهمتهننا بوض ننع أسننس الجزائ ننر الجدينندة فق ننام
"شوقي مصطفاي "بتحضير االسنتفتاء وكنل منا يتعلن بنلورا التصنويت ،كمنا قنام السنيد
"ش نننتوف" بض ننبط الق ننوائم اإلدارين ن ة وإرس ننالها إل ننى الوالي ننات وال نندوائر ث ننم توزيعه ننا عة ننى
البلننديات ( ،)3وبع نند استش ننارة الحكوم ننة املؤقتننة الجزائري ننة والحكوم ننة الفرنس ننية ح ننددت
الهيئ ننة التنفيذي ننة ت نناريخ إجن نراء االس ننتفتاء وهن ننو الف نناتح م ننن جويلي ننة ،1962رس ننم هن ننذا
التناريخ فنني لقناء تننم بنين لننويس جنوكس  Louis Joxeوسنعد دحلننب ،وقند أشننرفت جبهننة
التحري ننر ال ننوطني عة ننى إذاع ننة بيان ننات أك نندت فاه ننا عة ننى أهمي نة النص ننر املحق ن وجس ننامة
تضنحيات الشنعب ونبهننت إلنى ضنرورة اليقظننة ،وفني الجهنة املقابلننة تندخل النرئ س ديتننول
فني كلمنة موجهنة إلنى الشنعب الفرنسن ي و الجزائنري بتناريخ  08جنوان ،1962جناء فاهنا" :بعند
 23يومننا سيصنناد الشننعب الجزائ ننري خننالل االسننتفتاء عة ننى اتفاقيننات ايفيننان وسيرس ننم
االس ننتقالل والتع نناون م ننع فرنس ننا ،كم ننا فع ننل الش ننعب الفرنس ن ي ف نني اس ننتفتاء  08أفري ننل
 ، 1962وس ننتفتح مرحلن ننة جدين نندة م ننن العالقن ننات بن ننين الجزائ ننر وفرنسن ننا ( ،)4وبعن نندما تن ننم
االتفا عةى تحديد تاريخ االستفتاء ،وتشكيل لجننة أسنندت رئاسنتها إلنى املحنامي سناطور
القيادي الساب في حزب البينان ،عنندها سنارعت اللجننة إلنى وضنع الترت بنات الالزمنة مثنل
تنص ن ب اللج ننان الوالئي ننة ،والش ننروع ف نني إحص نناء الن نناخبين بم ننا ف نني ذل ننك املقيم ننين خ ننارج
التن ن راب الجزائن ننري( ،)5وف نني مطلن ننع الف نناتح من ننن جويلي ننة 1962سن ننارع الش ننعب الجزائن ننري و
ا وربينون إلنى مكاتننب االقتن راع للتصنويت (، )6فنني جنو سناده الهنندوء ،وكنان عندد املسننجلين
(- )1حماميد حس نة ،مرجع ساب ،ص .227
(- )2أوليفي لون ،مرجع ساب ،ص.168
(- )3عبدالرحمن فارس ،مرجع ساب ،ص.185
(- )4بن حمودة بوعالم ،مرجع ساب ،ص.583
(- )5عباس محمد ،مرجع ساب ،ص.747،746
(- )6حماميد حس نة ،مرجع ساب ،ص.227 ،226
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للتصنويت أكثنر منن  ،)1( %90تضنمنت اسنتمارة االسنتفتاء اإلجابنة "بننعم" أو "ال" أي هننل
ترينندون أن تص ننبح الجزائ ننر دول ننة مس ننتقلة متعاون ننة م ننع فرنسننا ف نني إط ننار الش ننروط الت نني
ح ننددتها تص نريحات  19م ننارس 1962؟( ،)2أم ننا نت ننائج االس ننتفتاء فكان ننت بتص ننويت أغلبين نة
الشنعب الجزائنري" بنننعم" بنسنبة ، )3(%99.59وقنند وقنع عةننى هنذه النتننائج أعضناء اللجنننة
الوطنينة للمراقبنة وهنم :ال نرئ س قندور سناطور ،وا عضناء :الهننادي مصنطفاي ،عمنار بننن
تنومي ،عبند اللطينر رحنال ،أحمند هنني ،ألكسناندر شناليه ، Alexandre Chalayeجنون
قيننو  ، Jean Guillotوأعلنننت النتننائج الرس ننمية مننن قبننل ق نندور سنناطور صننبيحة ي ننوم 03
جويليننة  ،1962وف نني نف ننس اليننوم وج ننه الج ن رال ديتننول رس ننالة إل ننى عبنند ال ننرحمن ف ننارس
وذلنك بواسنطة املحنافل السياسن ي كريسنتيان فوشنيه  Christian Fouchetوجناء فاهنا(:)4
"إن فرنسا تعترف رسميا باستقالل الجزائر( ،)5وفني الينوم املنوالي منن اإلعنالن قنرر أغلبينة
ا وروبينين الرحيننل ،وأنننزل العلننم الفرنس ن ي مننن طننرف جنننود فرنسننيين فنني سنناحة روش ن ي
ن ننوار Rochet Noirبب ننومرداس ،ورف ننع مكان ننه العل ننم الجزائ ننري ،كم ننا فتح ننت الح نندود
الجزائري ننة التونس ننية والح نندود الجزائري ننة املتربي ننة ليع ننود ا الف م ننن الالجئ ننين إل ننى أرض
ال ننوطن( ،)6وعة ننى إث ننر ه ننذا اإلع ننالن أيض ننا أعلن ننت فرنس ننا تعي ننين س ننفيرها الجدي نند ل نندى
الجزائنر املسننتقلة( ،)7وفنني الخننامس مننن جويليننة  1962قنام ال نرئ س بننن خنندة بننن يوسننر

(- )1ديتول شارل  ، Charles De Gaulleمذكرات ،تر :سمو"ي فو العادة ،ط،1منشورات عويدات ،بيروت  -لبنان
،ص14
(- )2سعد هللا عمر ،مرجع ساب ،ص.360،
(- )3إحدادن زهير ،املختصر في تاريخ الثورة الجزائرية ( ،)1962- 1954ط،1مؤسسة إحدادن للنشر والتوزيع  ،حسين
داي  -القبة،,2007 ،ص.96
(- )4بن حمودة بوعالم ،رجع ساب ،ص587،586
(- )5ديتول شارل  ، Charles De Gaulleمذكرات ،تر :سمو"ي فو العادة ،ط،1منشورات عويدات ،بيروت  -لبنان
،ص146
(- )6نفسه،ص227
(- )7أوليفي لون  ، Olivier Longمرجع ساب ،ص169
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م ننع ف ننر من ننن جن ن التحري ننر باسن ننتعراض ض ننخم ف نني شن ننوارع مدين ننة الجزائ ننر حض ن نرته
الجماهير الشعبية (.)1
 - 6ردود األفعال داخليا وخارجيا حول اتفاقية إيفيان
واجهت اتفاقية إيفيان عدة ردود مختلفة سواء من الداخل أو الخارج ،تميزت
مرة بالتلييد ومرة أخرى بالرفض ،لذلك نجد أن هذه ا طراف انقسمت إلى ثالثة
اتجاهات متباينة ،االتجاه املتحمس ومثله كل من فرحات عباس وبن خدة بن يوسر،
هذا االتجاه كان أكبر همه التركيز عةى السيادة الوطنية والوحدة الت رابية ،بتض النظر
عن اإلشكاالت ا خرى كارتباط الجزائر بفرنسا من خالل التعاون الثقافي واالقتصادي،
أما االتجاه الثاني وهو املتحفل ومثله ا عضاء الذين اكتفوا بالتصويت عةى
االتفاقيات بالوكالة ونقصد هنا السجناء الخمسة( ،)2وكان موقفهم بلن هذه االتفاقية
عةى ا قل حققت الحرية واالستقالل للجزائر ،أما االتجاه الثالث وهو الثوري املعارض
وقد مثله قادة ا ركان العامة لج التحرير  ،الذي عارض بشدة االتفاقيات واعتبرها
ال تستجيب للتضحيات التي قدمها الشعب من أجل هذه الثورة )3(.
في نفس السيا  ،فقد جاءت الردود الخارجية في معظمها مؤيدة لها واعتبرتها
انتصارا للجزائريين وللثورة الجزائرية عةى الطرف الفرنس ي ،وهذا ما عبرت عنه الجارتين
تونس واملترب باعتبارهما عاشتا وشاهدتا ما مرت به الثورة الجزائرية نهما كانتا في
كثير من ا وقات مسرحا للهجمات واملعارك وأهم ا حداث العابرة ،واعتبرتا هذا االنجاز
انتصارا كبي را عةى الظلم والطتيان ،كما أشاد الرئ س املصري جمال عبد الناصرعةى
وقر إطال النار ،واعتبره بداية النضال الفعةي والحقيقي بين الطرفين ،نفس املوقر
تبنته الدول اإلفريقية التي اعتبرت هي ا خرى هذه االتفاقية بمثابة انتصار عظيم
إلفريقيا كلها ،وأن الثورة الجزائرية نموذجا للنضال والكفاح(.)4
(- )1إحدادن زهير  ،مرجع ساب  ،ص97
(- )2أحمد بن بلة،محمد بوضياف ،حسين أيت أحمد ،رابح بيطاط ،محمد خيضر.
(- )3حاروش نور الدين ،مرجع ساب ،ص355،354
(- )4نفسه،ص357،358
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كما أكدت عدة دول أخرى دعمها لهذا االنجاز ،من بينها يوغسالفيا ممثلة من
طرف رئ سها جوزير بروز ت تو  ،Joseph Broz Titoحيث قال أن إبرام هذه
االتفاقيات يعتبر مساهمة في تحقي السالم والتسوية السلمية للمشاكل املتنازع علاها في
العالم ،وقام مباشرة بإرسال برقية إلى الرئ س بن يوسر بن خدة يعبر فاها عن رأيه ،من
جهة أخرى أبدى الرئ س الكوبي فيدال كاسترو  Fidel Castroعن موقفه ،عبر إرسال
برقية عبر فاها عن سعادته بتحقي الجزائريين لهذا االنتصار ،مؤكدا فاها عن دعمه
الستقالل وتحرر الجزائر ونبذه لإلمبريالية واالستعمار ،وقد توالت نفس الردود
واملواقر من طرف رؤساء دول كبرى مثل الصين وسويسرا......عبرت فاها عن آرائها
باإليجاب مؤكدة عةى دعمها دائما للجزائر (.)1
أما بالنسبة ملختلر االنتقادات والردود السلبية التي وجهت لهذه االتفاقية ،فقد
كان رد بن يوسر بن خدة في ا تي" :لقد قيل الكثير عن هذه االتفاقيات ،ووضعت كثير
من نقاط االستفهام حول بعض النصوص ممن اتخذوا الديماغوجية منها ،واحترفوها
أسلوبا لتحليالتهم وتعليقاتهم السياسية ،وهم بعيدون كل البعد عن الواقع الذي كانت
تع شه الثورة في الداخل والخارج ،ومتتافلون عن طبيعة الظروف الدولية يومئذ
بالنسبة للحرب الجزائرية فمنهم من اعتبر هذه االتفاقية "حال وسطا" ومنهم من اعتبرها
"تراجعا أيديولوجيا عن أهداف الثورة" ،ومنهم من ذهب بعيدا إلى الحد الذي اعتبرها
"نوعا من االستعمار الجديد" ،وبالخصوص فيما يتعل بوضعية ا قلية ا وروبية
والقواعد العسكرية والعالقات الثقافية واالقتصادية( ، )2وتجاهل املهم وا هم وهي
اعت راف فرنسا بالسيادة الجزائرية الكاملة عةى سائر الت راب الوطني ،هذا املبدأ وهذا
الهدف الذي كان حلما من ا حالم فتحق عةى أرض الواقع ،ومن منطل مبدأ العبادة

(- )1نفسه،ص358،359
( )- 2بن خدة بن يوسر ،قصة املفاوضات مع فرنسا التي خاضتها الحكومة املؤقتة للجمهورية في هذا الشلن ،مجلة أول
نوفمبر ،تصدرها املنظمة الوطنية للمجاهدين ،عدد خاص ،الجزائر  ،ص.33
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هذا لم يكن حل جميع املشاكل بما يتف وطموحات الثورة وحسب املعطيات التي
يتطلبها السيادة ،ومقتضيات املرحلة الحاسمة التي كانت تع شها الثورة آنذاك().1
عل أيضا الدكتور لون س ي رابح عن االتفاقية في مقال نشر له في جريدة الشرو
اليومي يقول فيه" :يعد توقيع اتفاقية إيفيان في  18مارس  1962انتصارا كبي را للثورة
الجزائرية ،ما دامت أنها حققت الهدف االست راتيجي للثورة واملتمثل في االعت راف
الفرنس ي التام بالسيادة الجزائرية عةى كل الت راب الوطني والذي نو عليه بوضوح بيان
أول نوفمبر ،1954ثم كرسته أرضية الصومام في أوت ،1956وفي نفس الوقت يقول
بلن هذا ال يعني أن هذه االتفاقية حققت كل ش يء للجزائر ،بل ضمن تنازالت تكتيكية
من قبل جبهة التحرير مقابل تحقي ا هداف اإلست راتيجية للثورة نه من املستحيل
تحقي كل ش يء في أي مفاوضات كانت(.)2
نفس الرأي ذهب إليه سعد دحلب وهو حسب قوله لم يبحث عن تبرير لها ،أو
الدفاع عن املوقعين علاها باعتبار أنها أصبحت منذ زمن طويل غير ذات موضوع ،حيث
وض لكل من يدرس التاريخ وحرب التحرير ...وغيرهم عدم اإلصتاء ناس غير
مسؤولين( ،)3بل املهم حسب رأيه هو تسجيل املوقر اإليجابي الذي رافقها والصدى
الذي حققته والذي جاء باعت رافات رؤساء وزعماء العالم مثل شونالي وت تو وفيدال
كاسترو ،...الذين قاموا بمراسلة بن يوسر بن خدة عبر رسائل تهنئة ،وبالتالي ال يمكن
اتهامهم بالرجعيين وأصحاب ميوالت مؤيدة لإلمبريالية(.)4
خاتمة:
لم يكن تحقي مسار املفاوضات واستدراج الفرنسيين للجلوس عةى طاولة
مستديرة با مر الهين ،بل اعترض طريقها العديد من التحديات والعقبات التي سب
( - )1نفسه  ،ص.33
( - )2لون س ي رابح" ،مواجهة الجزائر لتحديات غداة وقر إطال النار" ،مقال منشور في جريدة الشرو اليومي ،العدد
 5041الصادر يوم  17مارس  ،2016ص.7
( )3دحلب سعد ،املهمة منجزة من اجل استقالل الجزائر ،منشورات دحلب  -الجزائر ،1986،ص ،ص .163 ،162
( - )4نفسه ،ص ،ص .163 ،162
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ذكر أهمها ،سواء الداخلية منها أو الخارجية وكانت حجر عثرة في طريقها ،أين كانت
السبب في إفشالها وتلجيلها ،ولكن في ا خير تجاوزتها انتهت بالتوقيع عةى وقر القتال،
وزادت من فاعلية وعزيمة جبهة التحرير الوطني في بلوغ االستقالل ،ومنه فإن تاريخ 19
مارس 1962م يمثل املنعطر الحاسم في هذه املسيرة الثورية وهذا بالتخلو من
مختلر أنواع االحتالل الذي خضع له الشعب الجزائري ،وهكذا وقر املفاوض
الجزائري صامدا في وجه املفاوض الفرنس ي ،وتمكن من استرجاع االستقالل بعد أكثر
من قرن ونصر من االحتالل.
قائمة املصادر واملراجع:
ا رشير :أرشير املعهد العالي لتاريخ تونس املعاصر املصنر تحت الرقم:
- Dossier :n1/Numéro :26H/Dates1958-01

-Dossier :n9/Numéro :29H/Dates1958-09
- Carton n°R24200 dossier 11A

املصادر واملراجع باللغة العربية
- 1إحدادن زهير،املختصر في تاريخ الثورة الجزائرية ( ،)1962- 1954ط،1مؤسسة إحدادن
للنشر والتوزيع  ،حسين داي  -القبة,2007 ،
 - 2أزغيدي محمد لحسن،مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحرير الوطني الجزائرية (- 1956
، ) 1962دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع،الجزائر.2009،
 - 3أوليفنني لونن ن  ،املل ننر الس ننري ،اتفاقيننة ايفي ننان (مهم ننة سويس ننرية للسننلم ف نني الجزائ ننر) ،ت ننر:
أوذان يه ،خليل،الجزائر ،ديوان املطبوعات الجامعية،الجزائر2012،
- 4بلحاج صال ،تاريخ الثورة الجزائرية ،دار الكتاب الحديث،الجزائر2009،
 - 5بلحاج صال ،جذور السلطة في الجزائر،دار بن مرابط،الجزائر2014،
 - 6بلحسين مبروك،املراسالت بين الداخل والخارج (الجزائر –القاهرة ، )1956- 1954دار
القصبة للنشر،الجزائر.2004،
- 7بن حمودة بوعالم ،الثورة الجزائرية (ثورة أول نوفمبر  ) 1954معاملها ا ساسية،الجزائر،دار
النعمان للنشر والتوزيع2012،
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- 8بن خدة بن يوسر ،شهادات ومواقر ،ط،1برج الكيفان،الجزائر ،دار ا مة2007،
- 9بن خدة بن يوسر،نهاية حرب التحرير في الجزائر -اتفاقيات ايفيان  -تعريب :لحسن زغدار،
محل العين جبائةي ،ديوان املطبوعات الجامعية ،الجزائر.1987،
- 10بن فل س أحمد ،السياسة الدولية للحكومة املؤقتة الجزائرية  ،1962 - 1958رسالة
املاجستير  ،معهد العلوم السياسية والعالقات الدولية،جامعة الجزائر .1985 .
- 11بوحوش عمار ،التاريخ السياس ي للجزائر من البداية ولتاية  ،1962ط،1دار الترب
اإلسالمي،لبنان.1997،
- 12بورغدة رمضان ،الثورة الجزائرية والج رال ديتول ( ،)1962- 1958ط،1منشورات بونة
للبحوث والدراسات2012،
- 13بورقعة لخضر،مذكرات س ي لخضر بورقعة شاهد عةى اغتيال الثورة ،ط،1الجزائر،دار
الحكمة1990،
- 14بوعزيز يحي،ثورات الجزائر في القرنين  19و ،20ط،2منشورات املتحر الوطني للمجاهد
،الجزائر1996،ج.2
- 15تواتي دحمان ،منظمة الج السري ونهاية اإلرهناب االسنتعماري فني الجزائنر ،دار قرطبنة
للنشر والتوزيع ،باب الزوار  -الجزائر
- 16ح ن نناروش ن ن ننور ال ن نندين،قراءة فن ن نني ت ن نناريخ الجزائ ن ننر الحن ن ننديث،دار ا م ن ننة للطباع ن ننة والنشن ن ننر -
الجزائر2012،
- 17حماميند حس ن نة ،املسنتوطنون ا وربيننون والثنورة الجزائريننة ( ،)1962- 1954منشننورات
الحبر،الجزائر.2007،
- 18حماميد حس نة ،املنظمة العسكرية السرية في الجزائر (، )1962- 1961دار اإلرشاد للنشر
والتوزيع،الجزائر.2013 ،
- 19خامس سامية  19،مارس  1962مسيرة نحو النصر والتحرر من النير االستعماري ،مجلة
الراصد ،العدد  ،02ا بيار  -الجزائر 2002 ،
- 20خرش ي جمال ،االستعمار وسياسة االستيعاب واإلدماج في الجزائر ( ،)1962- 1830تر:
عبد السالم عزيزي ،دار القصبة للنشر،الجزائر.
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- 21الداعي محمود ،مظاهرات  11ديسمبر1960وآثارها عةى القضية الجزائرية ،إصدار جمعية
أول نوفمبر لتخليد وحماية مآثر الثورة في وراس ،باتنة1994 ،
- 22دحلب سعد ،املهمة منجزة من اجل استقالل الجزائر ،منشورات دحلب  -الجزائر1986،
- 23ديتول شارل ،مذكرات ،تر :سمو"ي فو العادة ،ط،1منشورات عويدات ،بيروت -
لبنان.
- 24الزبيري محمد العربي وآخرون ،كتاب مرجيي عن الثورة الحريرية ( ،)1962- 1954طبعة
خاصة وزارة املجاهدين ،منشورات املركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية
وثورة نوفمبر،1954الجزائر. 2007 ،
- 25سعد هللا عمر ،القانون الدولي اإلنساني واالحتالل الفرنس ي للجزائر ،دار هومة للطباعة
والنشر والتوزيع،الجزائر2007،
- 26شن ننريط عبن نند هللا ،الثن ننورة الجزائرين ننة فن نني ال ن ننحافة الدولين ننة  ،1962مطبعن ننة الش ن ننرو ،
منشورات وزارة املجاهدين ،القبة  -الجزائر
- 27عباس محمد ،نصر بال ثمن (الثورة الجزائرية  ،)1961-1960دار الحكمة للنشر.2007 ،
- 28عمراني عبد املجيد ،جون بول سارتر والثورة الجزائرية ( ، )1962- 1954دار
الهدى،الجزائر .
- 29فارس عبد الرحمن ،الحقيقة املرة (مذكرات سياسية  ،) 1965- 1945تر :مسعود حاج
مسعود ،منشورات دحلب،الجزائر2007 ،
- 30فاضةي إدريس،حزب جبهة التحرير الوطني عنوان ثورة ودليل دولة،ديوان املطبوعات
الجامعية -بن عكنون ،الجزائر.2004،
- 31قدا محفوج ،وتحررت الجزائر ،دار ا مة ،برج الكيفان،الجزائر.2011،
- 32لون س ي رابح ،محطات وقضايا مفصلية في مسار الثورة الجزائرية ومستقبلها ،دار
املعرفة ،الجزائر.2012،
- 33مالك رضا،الجزائر في ايفيان –تاريخ املفاوضات السرية  ،1962- 1956تر :فارس
غاصوب،ط، 1دارالفارابي،لبنان.2003،
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- 34يوسفي أمحمد ،منظمة الج السري ونهاية الثورة الجزائرية ،طبعة
خاصة وزارة املجاهدين،موفم للنشر،الجزائر.2011،
الدوريات واملجالت
- 1بزيان سعدي ،جرائم فرنسا في  17أكتوبر  1961بباريس من خالل املصادر الجزائرية
الفرنسية ،مجلة املصادر ،العدد  ،06الجزائر2002 ،
- 2بن خدة بن يوسر ،قصة املفاوضات مع فرنسا التي خاضتها الحكومة املؤقتة للجمهورية في
هذا الشلن ،مجلة أول نوفمبر،تصدرها املنظمة الوطنية للمجاهدين،عدد خاص،الجزائر.
- 3خامس سامية  19،مارس  1962مسيرة نحو النصر والتحرر من النير االستعماري العدد
 ،02ا بيار  -الجزائر  ،مجلة الراصد 2002 ،
- 4مرتاض عبد املالك،ملعجم املوسوعي ملصطلحات الثورة الجزائرية (،)1962- 1954
،2010الجزائر ،دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع .-
- 5صاري أحمد،دور املهاجرين في الثورة التحريرية،مجلة املصادر ،العدد،1املركز الوطني
للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر.1954،1999
 - 6لون س ي رابح" ،مواجهة الجزائر لتحديات غداة وقر اطال النار" ،مقال منشور في جريدة
الشرو اليومي ،العدد  5041الصادر يوم  17مارس 2016
1 - Peirre Vallaud , La Guerre D’Algérie (de la conquête a
l’indépendance (183-1962), Paris, Edition Acropole
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