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 الشكر هلل عز وجل أوَل و أخريا على يسره لنا يف اذماز ىذا العمل و ما منحو لنا من صرب.

يشرفنا أن نتقدم ابلشكر اجلزيل بعد شكر هللا ألستاذان الفاضل الذي أشرف على توجيهنا يف 

 كل خري و رفم من قدره ىذا البحث، وإدتامو على أحسن توجيو األستاذ  "جعفري مبارك" جزاه هللا

يف الدنيا و اآلخرة وأدامو هللا يف خدمة العلم، كما نتقدم بشكران اخلالص إىل كل أساتذتنا بقسم 

 التاريخ وإىل كل  من ساعدان يف إدتام ىذا العمل.
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قدمة.ادل  

منذ وطئت فرنسا لألراضي اجلزائرية سعت إىل بسط نفوذىا وسيطرهتا على كامل الًتاب 
الوطين، لكن مواجهة الشعب اجلزائري ذلا وعرقلة مسريهتا ابلعديد من الثورات الشعبية، أسفرت يف 

وجتلت يف الثورة التحريرية، واليت تعترب من أىم  ستعماراألخري إىل بروز قوة عسكرية انىضت اإل
مراحل اتريخ الشعب اجلزائري ، إذ عنيت ابلكثري من الدراسات اليت حاولت تفسري عظمة الثورة 

 وبطولة شهدائها وإبراز مدى بطش ادلستعمر الفرنسي.
لك إىل إقحام ستقالل، أدى ذوأمام تعاظم الثورة وصمود اجلزائريني ودتسكهم مببدأ احلرية و اإل

قتصادية ، إذ شهدت يف اجملال السياسي فرنسا يف أزمات خمتلفة سياسية منها والعسكرية وحىت اإل
د يستعتستنجاد بشخصية حتفظ كرامتها و توايل سقوط حكوماهتا، حيث مل يتبقى لفرنسا سوى اإل

زائريني وسعى جاىدا ىيبتها داخل مستعمراهتا وقد دتثلت يف "اجلنرال ديغول" الذي تفنن يف قمم اجل
إلحلاق اجلزائر بفرنسا بشىت السبل اليت توفرت لو عهد اجلمهورية اخلامسة، وهبذا تدخل الثورة منعرجا 

 خطريا من اترخيها ابعتبار الفًتة الديغولية من أخطر ادلراحل يف مسارىا.
 أمهية الدراسة:

شمل إحدى أىم وَلايهتا اليت  موضوع يدرس اتريخ اجلزائر ويتكمن أمهية ىذا ادلوضوع يف كونو 
سلط الضوء على إسًتاتيجية فرنسا و كان ذلا حضور قوي يف أحداث الثورة والعمل ادلسلح، كما أنو 

، ابعتبار ديغول دمثل الشخصية اجلزائري جنراَلهتا يف مواجهة الثورة و احلط من عزمية الشعب
ثلت يف أىم ادلنعرجات احلامسة يف اتريخ ستعمارية يف ىذه الفًتة و اليت دتاألساسية يف السياسة اإل
 الصراع الفرنسي اجلزائري.

 أسباب الدارسة:
 من أىم األسباب اليت دفعتنا لدراسة ىذا ادلوضوع الذاتية منها وادلوضوعية سنختصرىا يف:

 .رغبتنا الشخصية يف دراسة اتريخ ثورتنا اجمليدة 
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  التحريريةادليل الشخصي لالطالع على جانب مهم الثورة 
  دراسة ادلخططات الفرنسية اليت طبقها ديغول إلفشال الثورة و اكتشاف اخللفيات احلقيقية

 للمشاريم 
  أمهية ادلوضوع ابلنسبة لتاريخ اجلزائر ادلعاصر 
 .التعرف على رد اجلزائريني و موقفهم من سياسة ديغول 

 أىداف الدراسة:
 نها والعملية سنذكر جلها فيما يلي: من أىم أسباب دراستنا ذلذا ادلوضوع العلمية م

  ادلعاصر.احلديث و إعداد مذكرة خترج لنيل شهادة ادلاسًت يف اتريخ ادلغرب العريب 
  اذلدف من دراستنا ذلذا ادلوضوع ىو تسليط الضوء على اتريخ الوَلية الرابعة و إبراز بعض

 احلقائق 
 .التعرف على خمتلف اجلرائم اليت ارتكبها ادلستعمر الفرنسي يف حق اجلزائريني 

 : اإلشكالية
  ؟ خالل الثورة التحريريةفيما دتثلت سياسة ديغول اجتاه الوَلية رابعة 

 التساؤالت الفرعية:  
 من ىو شارل ديغول؟ و ما ىي األسباب اليت عجلت بعودتو للحكم؟ 
 التنظيمات ادلضادة للثورة؟ كيف واجهت الوَلية الرابعة 
 ماىية مشروع سلم الشجعان ومبدأ تقرير ادلصري واألىداف منهما؟ 
 ىل يعترب لقاء اَلليزي ضرورة حتمية أم خروج عن اَلنضباط؟ 
 ما ىي اخللفيات احلقيقية للمشاريم اليت طبقها ديغول يف الوَلية الرابعة؟ 
 لقضاء على الثورة؟ما مدى أتثري السياسة الديغولية اليت انتهجها ل 
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 منهج الدراسة:
م عرض الوقائم التارخيية إلعادة رسم مالمح الثورة ئاعتمدان على ادلنهج  التارخيي الذي يال

احلقيقية خاصة ما تعلق ابنطالقها يف الوَلية الرابعة و أىم ادلشاكل اليت تعرضت ذلا و إبراز مالمح و 
 أساليب اَلستعمار هبا و استعراض األزمات اليت شهدهتا ادلنطقة. 

دراسة اتبعنا خطة تنقسم إىل مقدمة ولإلجابة عن ىذه التساؤَلت حول موضوع ال خطة الدراسة:
 وثالث فصول وكل فصل منها مقسم إىل مباحث ومطالب، وخادتة ابإلضافة إىل مالحق.

، تناولنا فيو التعريف ابجلنرال ديغول حياتو ومسريتوديغول اجلنرال الفصل األول جاء بعنوان 
اجلمهورية الرابعة دما أدى إىل  ومسرية حياتو وثقافتو السياسية واألسباب اليت أدت إىل التمرد على

سقوطها. كما حتدثنا عن عودة اجلنرال ديغول للحكم وقيام اجلمهورية الفرنسية اخلامسة، استعرضنا يف 
ىذا الفل أيضا سياسة ديغول اجتاه الثورة دمن خالل ادلشاريم وادلخططات اليت جاء هبا للقضاء على 

 الثورة اجلزائرية.
لدراسة سياسة ديغول اجتاه الثورة يف الوَلية الرابعة، من خالل إبراز  أما الفصل الثاين عرضناه

موقم الوَلية والعريف هبا ، كذا تنظيم مناطقها والتحاقها ابلثورة، كما أشران إىل أبرز قادهتا. مث تطرقنا 
، من خالل مضمونو وأىدافو، ابإلضافة إىل قضية 2550أكتوبر  11إىل مشروع سلم الشجعان 

زعموم وتفاوضو مم ديغول يف قصر اَلليزي والتطرق إىل حيثيات حماداثت قصر اَلليزي سي صاحل 
 .2555سبتمرب  20وحماولة إحباط نتائج اللقاء،  ويف هناية الفصل درسنا مشروع مبدأ تقرير ادلصري 

أما الفصل الثالث عنوانه ابدلواقف من سياسة ديغول، بدأ من موقف احلكومة ادلؤقتة من 
وقائم وأحداث ادلظاىرات.  ضالديغولية مث درسنا موقف الشعب من سياسة ديغول ابستعرا ادلشاريم

و يف أخر الفصل حتدثنا عن موقف ادلعمرين من سياسة ديغول من خالل اَلنقالب الذي قام بو 
 اجلنراَلت ابجلزائر وكذا إنشاء منظمة اجليش السري. 

ثابة خالصة واستنتاجات دلا جاء يف الفصول ويف األخري ختمنا موضوعنا خبادتة واليت كانت مب
 ادلوضوع ككل.
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 الدراسات السابقة: 
استأنسنا يف كتابة ىذه الدراسة على بعض الدراسات األكادميية السابقة واليت بفضلها أنري لنا 

 طريق اخلوض يف اتريخ الثورة والوَلية رابعة وكان من أبرزىا:
 مذكرة ماسًت، 2501ـ  2550ضاء على الثورة اجلزائرية إسًتاتيجية ديغول وأساليبو القمعية للق ،

 لنب براىيم رتيلة
  ادلناورات الديغولية إلجهاض الثورة التحريرية اجلزائرية من خالل مشروع قسنطينة وسلم الشجعان

 ، مذكرة ماسًت، ل بركاوي خولة ولوصيف سعاد. 2501ـ  2550
 .الثورة يف الوَلية الرابعة من خالل كتاابت دمحم تقية، مذكرة ماجستري، ل ديلوح عبد اجمليد 

 أىم ادلصادر وادلراجع: 
دلا ذلا  أما خبصوص ادلصادر فقد اعتمدان أساسا على مذكرات األمل والتجديد لشارل ديغول

الذي استقينا منو  حملمد حريب، والثورة اجلزائرية سنوات ادلخاض ع دراستنامن عالقة مباشرة مبوضو 
والذي  ورةث، ومذكرات الرائد خلضر بورقعة شاىد على اغتيال المعلومات جد مهمة ختدم موضوعنا 

، أما ابلنسبة للمراجم فاعتمدان على جعلنا نعيش األحداث اليت رواىا عن موضوعنا بكل تفاصيلها
الذي ساعدان يف اإلطالع  لرمضان بورغدة الثورة اجلزائرية واجلنرال ديغول )سنوات احلسم وادلخاض(

، وكتاب مؤدتر الصومام وتطور ثورة على األساليب الوحشية اليت واجو هبا ديغول الشعب اجلزائري
إذ أطعنا ىذا الكتاب عن التنظيمات السياسية أايم  التحرير الوطين اجلزائرية ل أزغيدي دمحم حلسن

 2501ية غاية ، التاريخ السياسي للجزائر من البداثورةالثورة وأمهية مؤدتر الصومام على مسار ال
، كما اعتمدان على لعمار بوحوش وىو أيضا من ادلراجم اليت أمدتنا مبعلومات مهمة حول موضوعنا

 متطلبات كل فصل. قتضيوت مصادر ومراجم متنوعة حسب ما
أمهها كثرة ادلادة ادلعرفية وتشعبها اجهتنا يف إعداد ىذه الدراسة لعل ومن الصعوابت اليت و 

وصعوبة التحكم فيها. كذا اختالف اآلراء وتضارهبا حول الوقائم التارخيية، إضافة إىل صعوبة الوصول 
 .عنا وختدمنا يف حتضري ىذا ادلوضو إىل بعض ادلصادر اليت ذلا صلة مباشرة بدراست
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 نبذة عن حياة شارل ديغول.املبحث األول:
 املطلب األول: مسرية حياته.

،سليل أسرة فرنسية  مشاؿ فرنسا .1يف مدينة ليل 1890نوفمرب 22 شارؿ ديغوؿ ولد يـو
الشرؼ  خذ عن والده قيمأ، واكتسب ثقافتو من والده ىنري ديغوؿ، و 2برجوازية مسيحية ػتافظة

 ... 3والتواضع وحب الوطن والشجاعة
وبدأ دراستو اإلعدادية مبدرسة ساف سري  .4أتثر شارؿ منذ صباه بقراءة ديكارت وبرغسوف

،كما تكوف يف عدة مدارس  5، اظتتخصصة يف تكوين ضباط اصتيش الفرنسي1908 العسكرية سنة
، وتدرج يف الرتب العسكرية إىل أف أصبح جنراال سنة 1912حربية خترج منها برتبة مالـز أوؿ سنة 

وقع أسريا يف يد القوات األظتانية  وحكم عليو ابلسجن، ومل  1916مارس  02، يف يـو 1940
( وأؾتبت لو 1979 ػ 1900"ايفور فندور" )ب 1920 ، وتزوج سنةيطلق سراحو إال بنهاية اضترب

 ، ودخل كمدرس يف مدرسة ساف سري لتعليم التاريخ العسكري هبا. 6ثالث أطفاؿ
وعرؼ على ديغوؿ شدة حبو لفرنسا لدرجة التقديس والفرنسيني لدرجة العبادة، لذا سخر 

تارخيي ستسالـ ووجو نداءه الحياتو طتدمة فرنسا، ويف فًتة اإلحتالؿ األظتاين لفرنسا رفض ديغوؿ اإل
من لندف إىل الشعب الفرنسي حيثو على الصمود واظتقاومة بقولو "إف فرنسا خسرت اظتعركة لكنها مل 

                                                           
ـ( سنوات اضتسم واطتالص، منشورات بونو للبحوث 1962ػ  1958. رمضاف بورغدة: الثورة اصتزائرية واصتنراؿ ديغوؿ ) 1

 .152والدراسات، عنابة، ص
ـ(، ووزارة الثقافة اصتزائر. 1945ػ  1940. لزىر بديده: اضتركة الديغولية يف اصتزائر من الظهور إىل اظتواجهة مع اضتركة الوطنية ) 2
 . 83ص
 . 152. رمضاف بورغدة: اظترجع السابق،ص 3
 .93ـ، ص 2010بلحاج: اتريخ الثورة اصتزائرية، دار الكتاب اضتديث، اصتزائر،  . صاحل 4
 .152رمضاف بورغدة: اظترجع السابق، ص.  5
. بركاوي خولة، لوصيف سعاد: اظتناورات الديغولية إلجهاض الثورة التحريرية اصتزائرية من خالؿ مشروع قسنطينة وسلم  6

ـ، مذكرة خترج لنيل شهادة اظتاسًت، ختصص اتريخ عاـ، إشراؼ األستاذ لعروسي عابد، كلية العلـو 1962ػ  1958الشجعاف 
 .10ـ، ص2018/  2017ـ قاظتة، السنة اصتامعية 1945ماي  08نسانية والعلـو االجتماعية، جامعة اإل
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، ويف ىذه 1944، وقاـ مبقاومة سياسية وعسكرية السًتجاع سيادة فرنسا صيف 1ختسر اضترب"
  .2الفًتة رتع حولو الكثري من اظتناىضني لالحتالؿ

عقب ، 1944و مهمة توىل شؤوف الدولة فًتة اضترب سنة وبعد عودتو إىل فرنسا أسندت إلي
حتريرىا كما فرض نفسو قائدا سياسيا، وأعاد تكوين اصتيش ظتواصلة اضترب جانب أمريكا وبريطانيا، 

مث  .3ستشاري رئيسا للحكومة اظتؤقتة للجمهورية الفرنسيةويف السنة اظتوالية عينو اجمللس الوطين اإل
، واعتزؿ السياسة وتفرغ إىل  1946ستقالة يف جانفي ما دفعو لإلظتاين وىو رفض العمل يف النظاـ الرب 

 .4، وأشرؼ على تنظيم جتميع الشعب الفرنسي1959 ػ 1946كتابة جزء من مذكراتو مابني 
ستنجاده من قبل الفرنسيني جراء ما خلفتو إبسبب ـ 1958 السلطة سوى سنة ومل يعد إىل

، فقدـ لفرنسا دستور 1958جواف  01ضتكومة يف احرب التحرير يف اصتزائر، فخلف منصب رئيس 
كما . ـ1965، واستلم مهامو يف جانفي 1959أسس اصتمهورية اطتامسة بداية جانفي و  ،جديد

 اوأكدم 1969بريل أ 10لشيوخ يف أجرى استفتاء شعيب حوؿ مشروع إنشاء اظتناطق وحتديد غتلس ا
ف رفض اظتشروع سينسحب من السلطة، وىدا ما حدث وكاف بدلك أوؿ فشل للجنراؿ ديغوؿ، إ

ختناقا كبري جراء خروج الطلبة إوىي السنة اليت شهدت  .19695فريل أ 28ستقلتو يـو إفقرر تقدًن 
السياسية وتفرغ إىل الطلبة يف مظاىرات عارمة ضد سياسة ديغوؿ. فاعتزؿ جراء كل ذلك اضتياة 

نوفمرب  09ف توىف يف أرحالتو وكتاابتو اطتاصة وكرس وقتو لكتابة القسم األخري من مذكراتو، إىل 
 .6بكوميب. وكانت القضية اصتزائرية من أىم القضااي اليت اعًتضت فًتة حكمو ،1970
 

                                                           
  .www.aljazeera.net، 16:33ـ، 2012أفريل  28.شبكة اصتزيرة اإلعالمية: شارؿ ديغوؿ،  1
 .84. لزىر بديدة: اظترجع السابق، ص  2
 .155. رمضاف بورغدة: اظترجع السابق، ص 3
 94حاج: اظترجع السابق، صصاحل بل.  4
 .30ـ، ص2002جويلية  05ـ، شارؿ ديغوؿ، ديواف اظتطبوعات، 1830. وزارة اجملاىدين: موسوعة اتريخ اصتزائر  5
 .84. لزىر بديدة: اظترجع السابق، ص 6



 ديغول والثورة اجلزائرية                                                              الفصل األول: 

 

8 

 

 ديغول.التفكري السياسي ل: اثنيا
 تتجلى ثقافة ديغوؿ يف مبادئو اليت حددت سلوكو السياسي واليت ديكن إدراجها فيما يلي: 

ف تغيري اضتكاـ أسلوب من أ، إذ جدد السياسة اصتديدة تقتضي قوى جديدة وىذا يعين حكاـ
 أساليب اضتكم.

  .1اإلحساس بدور التاريخ وضرورة مسايرتو
 .الوطنية: إذ أف ديغوؿ حيرص على مصاحل فرنسا

 القدرة على التكيف مع األحداث: كاف يثق بنفسو وال خيضع لألحداث.
نو من أستفتاء الذي أسسو يف فرنسا الذي كاف ينظر إليو الدديقراطية: ذلك من خالؿ اإل

 .2وسائل الدديقراطية اظتباشرة
شخصية ديغوؿ ليست حديثة العهد ابلساحة السياسية الفرنسية، فقد انعكست رؤيتو 

 لى السياسة اليت طبقها يف اصتزائر. الفلسفية ع
اظتنطق العقالين والواقعية التجريبية: يقوؿ ديغوؿ "طاظتا أف األشياء ىي على ما ىي عليو، 

رغبات واألحالـ وأنو إذا تبني وجود لختاذ اظتوقف والتصرؼ على ىذا األساس، وليس وفقا لإفينبغي 
ا خصومو أمىذا ؽتا سجل لديغوؿ  .3أحسن"خطر فال بد من عدـ اجملازفة واظتخاطرة والًتاجع 

فاهتموه أبنو يتميز بقدر كبري من األاننية وأف ما اختذ عليو يف اضتكم ىو التسلط واظتبالغة يف استعماؿ 
السلطة الشخصية وجتاوز القواعد الدستورية، فسمي لذلك سلطاان منتخب، من خالؿ ىذه األمثلة 

  .4تعاملو مع القضية اصتزائرية اليت قدمت لدعم ىذه األقواؿ مستمدة من
 
 

                                                           
 .99صاحل بلحاج: اظترجع السابق، ص.  1
 .84. لزىر بديده: اظترجع السابق، ص 2
 .102لسابق، صصاحل بلحاج: اظترجع ا.  3
 .13. بركاوي خولة، لوصيف سعاد: اظترجع السابق، ص 4
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 وعودة ديغول إىل السلطة. 3591 ماي 31 : أحداثينملبحث الثاا
لقد استطاعت الثورة اصتزائرية اليت انطلقت إبمكانيات جد بسيطة وػتدودة يف غرة الفاتح 

ألربع سنوات أف حتدث شرخا ىائال داخل كياف الدولة ا، وبعد مرور ما يقارب 1954نوفمرب 
. إذ تسببت يف سقوط حكوماهتا وتدىور 1قتصادية والسياسية والعسكريةالفرنسية بكل ىياكلها اإل

األوضاع هبا يف شىت اجملاالت، فبات الشعب الفرنسي يناشد من أجل اسًتجاع غتده والتخلص من 
 الصعوابت اليت يعانيها وكاف ذلك إبسقاط اصتمهورية الفرنسية الرابعة.  

 ورية الفرنسية الرابعة. : سقوط اجلمهأوال
كرب األدلة على فشل فرنسا يف أإف توايل سقوط اضتكومات الفرنسية الواحدة تلو األخرى من 

ف حتدث شرخا داخل كياف أقمع الثورة اصتزائرية، حيث استطاعت الثورة إبمكانيات بسيطة وػتدودة 
 الفرنسية . وعليو فإف اصتمهورية2ريةقتصادية والعسكالدولة الفرنسية يف ؼتتلف اظتيادين السياسية واإل

 .4كانت ضعيفة ابظتقارنة مع القوى األخرى اليت خرجت منتصرة من اضترب العاظتية الثانية. 3الرابعة
  اليت سادت فرنسا وىي كالتايل: ويرجع ىذا الضعف إىل الظروؼ

 الظروف االقتصادية: 
الفرنسي العامل ابصتزائر، وىذا أدى إىل ارتفاع النفقات اظتوجهة للجيش يرجع ضعف فرنسا 

ابلسلب على النفقات اظتوجهة للجيش الفرنسي، وتنمية ثرواتو ومداخيلو وأجهزتو اظتتنوعة، ما ىدد 
مقارنتا ابلدوؿ األوروبية والوالايت اظتتحدة األمريكية ابإلضافة . 5بدوره تقدـ وازدىار الدولة الفرنسية

                                                           
 .137ـ، ص2013، دار البعث، اصتزائر، 2عمار قليل: ملحمة اصتزائر اصتديدة، ج.  1
 .129ـ، ص1991، دار البعث، اصتزائر، 1. عمار قليل: ملحمة اصتزائر اصتديدة، ج 2
ـ حتت الدستور اصتمهوري الرابع، تعترب ىذه 1958ـ وهناية  1946الفرنسية بني ىي اضتكومة اجلمهورية الفرنسية الرابعة: .  3

اصتمهورية استئناؼ للجمهورية الثالثة اليت حكمت فرنسا قبل اضترب العاظتية الثانية وعانت الكثري من اظتشاكل مثل الوزارات 
 ـ.1946أكتوبر  13ستورىا يف القصرية األمد ؽتا جعل التخطيط السياسي صعبا، لذاؾ قامت فرنسا بتعديل د

 .79ـ، ص2008. صاحل بلحاج: اتريخ الثورة اصتزائرية، دار الكتاب اضتديث، القاىرة،  4
. دمحم حريب: الثورة اصتزائرية سنوات اظتخاض، ت ؾتيب عياد وصاحل اظتوىل، اظتؤسسة الوطنية للفنوف اظتطبعية للنشر، اصتزائر،  5

 . 175ـ، ص1994
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سية من اليد العاملة يف اضترب ابصتزائر واقًتاب اضتكومة الفرنسية إىل فقداف اظتصانع واظتؤسسات الفرن
  .1من اطتارج

ر أسالظروؼ السياسية: جاءت حكومة فيليكس غااير مبشروع جديد لفرنسا والذي كاف حتت 
وال ديكن اإلستغناء أو  2القانوف اإلطاري الذي نص على أف اصتزائر جزء مكمل للجمهورية الفرنسية

ما سرع عملية سقوط اصتمهورية الرابعة راجع إىل خيبة أمل  هنما كلفت الظروؼ. ولعل التخلي عنها 
الذي كاف دافعا أساسيا لبداية التصدع الذي اثبر خارج األراضي الفرنسية و كل من اظتعمرين واصتيش 

 .3السياسي الفرنسي
جل أفقدت جل مستعمراهتا من  إذ أهناأما على الصعيد اطتارجي وابلضبط مستعمرات فرنسا 

ىذه األخرية   4على حد قوؿ ديغوؿ "اصتزائر ملكية خاصة ابلفرنسيني دوف سواىم". حتفاظ ابصتزائراإل
كل اجملهودات اليت قاـ هبا  كبدت العدو العديد من اطتسائر على الصعيد السياسي، وابلرغم من

ا أدى إىل إحباط معنوايت الفرنسيني يف نو مل حيقق أي نصر، ؽتأاصتيش الفرنسي لقمع الثورة إال 
 .5اصتزائر وتفاقم الوضع الفرنسي الذي جر إىل سقوط وزارة فليكس غااير

الظروؼ العسكرية: ابلرغم من اضتشود اعتائلة من العساكر اليت دفعت هبا فرنسا حملاربة الثورة 
جعلتو يصرح أبف رغم اصترائم اليت يف التهدئة والذي  6اصتزائرية، مل تفلح وعود الوزير اظتقيم "الكوست"

                                                           
 .176، صاظترجع السابق. دمحم حريب:  1
 . 158ـ، ص2009، عامل اظتعرفة للنشر والتوزيع، اصتزائر 20و 19. حيىي بوعزيز: ثورات اصتزائر يف القرف  2
 .271ـ، ص2007ـ ، دار القبة للنشر، اصتزائر، 1962ـ 1954. دمحم عباس: نصر بال ذتن، الثورة اصتزائرية  3
، غتلة العلـو القانونية والسياسية، عدد . لزىر بديدة: السياسة الديغولية اجتا 4 ـ، 2015جواف  11ه اصتزائريني بني األمس واليـو

 .  17، ص02قسم التاريخ، جامعة اصتزائر 
، 63ين، عدد دىا. عبد اضتميد السقاي: من بطوالت جيش التحرير الوطين، غتلة أوؿ نوفمرب، منشورات اظتنظمة الوطنية للمج 5

 .21ـ، ص1983، 63
ـ شغر منصب 1956ـ، الوايل العاـ الفرنسي ابصتزائر، عني يف منبو عقب جاؾ سوستاؿ مطلع 1989ػ  1898 الكوست:.  6

، دار 2منصب وزير عدة مرات يف ظل اصتمهورية الرابعةػ انظر حيىي بوعزيز: موضوعات وقضااي من اتريخ اصتزائر والعرب، ج 
 .235ـ، ص2004اعتدى، 
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جهدا للبطش والتنكيل،   2و"ساالف" 1اليت عرفت مبعركة اصتزائر، واليت مل يدخر فيها كل من "ماسو"
بل كاف ىذا دافعا قواي يف اشتداد عتيب الثورة  .3كل ىذا مل يوقف زحف الثورة اظتاردة على الغاصبني

 .4وبشكل سريع ومرعب وؼتيف
ضع اصتيش الفرنسي، وىو يرى الثورة تتطور وىف اظتقابل برز جيش يف ىذه الفًتة تدىور و 

التحرير الوطين الدرع العسكري والداعم للثورة كقوة منظمة ومنسقة تنسيقا حديثا، وذلك للتطور 
الذي خلق دولة ، 1956إىل مؤدتر الصوماـ  1955أوت  20السريع الذي عرفتو الثورة إبتداءا من 

صتماىري، ىذا ما جعل اصتيش الفرنسي واظتعمرين يعيشوف يف شبو عزلة داخل دولة إلتفت حوعتا ا
  .5داخل اصتزائر

 .3591ي ما 31: حركة التمرد اثنيا
إف زحف الثورة اظتتواصل وعجز القوات الفرنسية عن إيقافو أدى إىل خلق األزمات لفرنسا، اليت 

اعتزدية النكراء اليت منيت هبا يف الفيتناـ أصبحت مهددة ابالهنيار السياسي والعسكري، ابإلضافة إىل 
والتخلي السريع عن تونس واظتغرب من أجل التفرغ للجزائر، وفشل اضتكومات اظتتعاقبة يف القضاء 

ىذا التمرد مبظاىرات صاخبة مبدينة اصتزائر،  أ، بد1958ي ما 13 ي صبيحة يـو. فف6على الثوار
قصر اضتكومة، حيث تعاقب على منصة اطتطاب عدد من قاـ هبا اظتستوطنوف الغاصبوف واجتهوا إىل 

                                                           
ـ،  1958ماي  13فرنسي، قائد القوات العسكرية الفرنسية ابصتزائر، شارؾ يف دترد ـ، عسكري 2002ػ  1908 ماسو: . 1

كاف وراء اعتماد التعذيب كطريقة وحيدة للحد من نشاط مناضلي جبهة التحرير الوطين، من اظتعارضني لسياسة تقرير اظتصري يف 
 .236ظترجع نفسو، صحيىي بوعزيز: ااصتزائر ومن أنصار منظمة اصتيش السري الفرنسي. انظر إىل 

ـ، يتوىل السلطات اظتدنية، 1958ـ ، مندوب عاـ للحكومة يف اصتزائر، بداية 1905سبتمرب  05ولد يف فرنسا  ساالن:.  2
إضافة إىل السلطات العسكرية اليت كاف ديارسها بصفة قائد أعلى للجيش الفرنسي ابصتزائرػ أنظر إىل رتاؿ قندؿ: خط شاؿ 

 .84ـ، ص2006تونسية واظتغربية وأتثريىا على الثورة، دار الضياء للنشر، اصتزائر، وموريس على اضتدود ال
 . 130. عمار قليل: اظتصدر السابق، ص3

 . 219. حيىي بوعزيز: اظترجع السابق، ص 4
ـ، 2004 ـ، دار ىومة، اصتزائر،1962ػ  1956. دمحم ضتسن ازغيدي: مؤدتر الصوماـ وتطور ثورة التحرير الوطين اصتزائرية  5
 . 189ص
 . 11ـ، مطابع دار الشهاب، اصتزائر، ص1962ػ  1954. عبد اجمليد عمراين: النخبة الفرنسية اظتثقفة والثورة اصتزائرية،  6
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زعمائهم، الذين حتدثوا عن تردي األوضاع يف البالد ػتملني حكوماهتم اظتسؤولية ومتهمينها ابلفشل 
خذوا ينادوا بشعارات اصتزائر فرنسية والتآخي بني الفرنسيني أ، و 1والضعف يف مواجهة الثورة اصتزائرية

 واصتزائريني. 
 ة كاف يقف ورائها رتاعتني: وىذه اضترك

يف ابريس كانت اصتماعة الديغولية اجملتمعة حوؿ "اوليفيو فيشار وبشاف واظتاس، وليوف دلباؾ، 
فكانت غتموعة السبعة اليت حيركها بيار ليقارد  4، أما يف اظتدينة3"، وجاؾ سوستاؿ2وميشاؿ دوبرييو

ص منهم مارطاؿ كرساف والدكتور لوفري اوراتز، رئيس إحتاد طلبة اصتزائر، وحييط بو غتموعة من األشخا
وىذه اجملموعة كانت معادية للجنراؿ ديغوؿ، وكانت تريد أف تفرض على فرنسا حكومة إنقاذ عمومية 
تقضي على جبهة التحرير الوطين، وحتافظ على الوجود االستعماري ابصتزائر، واليت تسببت يف 

   .5مظاىرات اظتستوطنني األوروبيني يف اصتزائر
 :  1958ماي13ومن األسباب اليت أدت إىل انقالب 

فقداف اصتيش الفرنسي لثقتو يف النظاـ القائم ورغبتو الشديدة يف إحداث تغيري جذري ما  - 
 أحدثتو الثورة اصتزائرية.

                                                           
ػػ  2001ـ، رسالة ماجستري، جامعة اصتزائر، 1661ػ  1960. ازتد مسعود سيد علي: تطور الثورة اصتزائرية سياسيا وتنظيميا  1

 .3ـ، ص2002
ـ، حصلت يف عهده اظتذحبة اظتشهورة واليت أدت حبياة 1961ػ  1959رئيس وزراء فرنسا يف الفًتة بني عامي ميشال دوبريه: .  2

 ـ للمطالبة إبهناء االستعمار الفرنسي ابصتزائر.1961أكتوبر  17مئات العماؿ اصتزائريني الذين كانوا يتظاىروف يف ابريس
فيفري  15ـ، صاحب مشروع سوستاؿ 1956ػ  1955عني واليا عاـ على اصتزائر : من أصوؿ يهودية، جاك سوستال.  3

ـ، بوزارة األعالـ مث الوزارة اظتنتدبة للصحراء، 1958ـ، دافع عن اصتزائر فرنسية وسياسة اإلدماج عينو ديغوؿ سنة 1955
 وصاحب مشروع الفرؽ اإلدارية اطتاصة "الصاص". 

 . 142. عمار قليل: اظتصدر السابق، ص 4
 . 186. رمضاف بورغدة: اظترجع السابق، ص 5
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اصتمهورية الفرنسية الرابعة لالستقرار واضترية يف عملها وعجزىا عن حل  اتحكومفقداف  -
 .1مشكلة اصتزائر واليت صارت الواحدة منها تسقط تلو واألخرى

   .2اطتالؼ اضتاد بني ؼتتلف فرؽ اصتيش الفرنسي يف اصتزائر -
 زائرية.عًتاؼ ابلثورة اصتحتفاظ ابصتزائر، ومنع اإلرغبة اظتعمرين األوروبيني يف اإل -
انقساـ الرأي العاـ الفرنسي بشأف اصتزائر لدى اظتفكرين وأصحاب الرأي من اليسار إىل  -

اليمني. الصدى الذي أحدثتو الثورة اصتزائرية بني دواليب اضتكم يف اصتمهورية الرابعة بعد أربع سنوات 
 قتصادية والسياسية والعسكرية. من انطالقها يف رتيع ىياكلها اإل

ىيبة فرنسا الدبلوماسية يف اطتارج بفعل ؽتارسة القمع ضد اظتدنيني يف ؼتتلف شرائح تراجع  -
  .3الثورة اصتزائريةو الشعب وما قابلها من تزايد يف دعم الرأي العاـ العاظتي صتبهة التحرير الوطين 

 نتائج التمرد: 
 الثالثينيات.خروج اظتعمرين يف مظاىرات طالبو بتطبيق النخب اصتزائرية يف 

بعد ستس سنوات من  ،1958 ماي 13نقالب إعودة اصتنراؿ ديغوؿ إىل اضتكم غداة 
 .19534ختياري إبتداءا من نسحاب اإلثر اإلإالتقاعد السياسي 

كاف ىذا التمرد ىو ػتاولة من ديغوؿ إلنقاذ فرنسا مرة أخرى بعد أف قاد مقاومة ضد األظتاف، 
كر واطتداع وكانت هتدؼ ىذه اضتركة حباجة ماسة لرئيس يتميز ابظتحيث كانت فرنسا يف ذلك الوقت 

. 5إىل اإلدماج التاـ بني فرنسا واضتيلولة دوف قياـ اضتكومة الفرنسية ابظتفاوضة مع رجاؿ الثورة اصتزائرية

                                                           
ـ، 2012ـ، دار الواحة للكتاب، اصتزائر، 1958ػ  1954. عبد الكامل جويبة: الثورة اصتزائرية واصتمهورية الفرنسية الرابعة  1
 .230ص

بة للنشر، اصتزائر، ـ، دار القص1962ػ  1946. علي كايف: مذكرات علي كايف )من اظتناضل السياسي إىل القائد العسكري( 2
 . 177ص
 . 232عبد الكماؿ جويبة: اظترجع السابق، ص  3
 .621. دمحم عباس: اظترجع السابق، ص 4
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، حيث صوتت اصتمعية الوطنية على سلطتو 1958 جواف 01تسلم ديغوؿ اضتكم يف . 1اصتزائرية
د ذلك برانمج عنائية ليحكم هبا البالد ظتدة ست أشهر، مث قدـ بستثإالذي طلب منها صالحيات 

إصالحي، وصادقت عليو اصتمعية الوطنية، وكاف ذلك دافعا قواي لرائسة الدولة واستقالة "روين  
  .19583 جواف 03يف اتريخ . 2كويت"

 وصول ديغول للحكم وقيام اجلمهورية الفرنسية اخلامسة.  :اثلثا
كانت األطراؼ السياسية الفرنسية يف اصتزائر ،  1958ماي  13بعد األحدث اليت وقعت يف   

  ماي 14 وفرنسا تتآمر، وأماـ تسارع األحداث خطب رئيس اصتمهورية الفرنسية روين كويت يف
اصتنراالت والضباط واصتنود العاملني ابصتزائر مناشد إايىم بعدـ التسبب يف اظتآسي وإرىاؽ  1958

 يف ظل ىذه األوضاع اليت اتسمت بتنامي دور العسكريني يف اصتزائر، .4وطن ابنقساـ الفرنسينيال
ف ينقذ فرنسا من االهنيار واإلفالس اظتادي أة اصتنراؿ إىل اضتكم على أمل دجعل الكل يطالب بعو 

وزير الداخلية لتقى بإبعد وصوؿ ديغوؿ من كولوميب  .5ويضمن بقاء اصتزائر فرنسية إىل األبد واظتعنوي،
والذي أكد لو أف الوقت مناسب ليتوىل زماـ األمور ويعيد توازف اصتمهورية. لكن سرعاف ما تتالت 
األحداث يف اصتزائر، بتسلم جاؾ سوستاؿ السلطة، واستمرار صتاف إنقاذ الوطن يف فرض 

 ديكتاتوريتها.
و يف صبيحة يـو األحد  طلب رئيس اصتمهورية روين كويت من ديغوؿ أف يتوىل رائسة اضتكومة 

سنة قضاىا بعيدا عن قصر  12عاد اصتنراؿ ديغوؿ إىل اضتكم يف فرنسا، بعد ، 1958جواف  01
جواف حتصل على كامل  03، و يف يـو 1942يليزي، الذي تسلم مقاليده ألوؿ مرة سنة اإل

                                                           
 . 168. دمحم ضتسن أرغيدي: اظترجع السابق، ص 1
اثين رئيس وأخر رئيس للجمهورية الفرنسية  ـ(، ىو1962نوفمرب   22ػ  1882مارس  20سياسي فرنسي ) روين كويت:.  2

 ـ.1959يناير 08ـ إىل 1954 يناير 16الرابعة من 
 .247، دار العرب للنشر والتوزيع، وىراف، ص2ـ، ج1962ػ  1830إدريس خضري: البحث يف اتريخ اصتزائر اضتديث .  3
 .29ـ،ص1971. شارؿ ديغوؿ: مذكرات األمل، ت شتوحي فوؽ العادة، منشورات عويدات، بريوت ػ لبناف، 4
 .218رجع السابق،ص . حيىي بوعزيز:اظت5
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ثورة اصتزائرية،  نقاد اظتأزؽ الذي وقعت فيو بسبب الالصالحيات، كما أف عودة ديغوؿ إىل اضتكم إل
كاف قائم على شروط واليت حددىا يف اضتكم بواسطة مرسـو بستة أشهر، و جتميد صالحيات 
اجملالس ظتدة شهرين وذلك ابقًتاح دستور جديد على الشعب الفرنسي، ىذا ما جعل فرنسا تدخل 

  .1عهدا دتيز بطغياف ديغوؿ الذي فرض نظاما رائسيا صارما
ات النظامية الالزمة بتأليف حكومة رتهورية تستطيع أف تضمن وحدة فاختذ على الفور اإلجراء

البالد و استقالعتا، و جتنب السلطة الوقوع يف مأزؽ تؤدي إىل حرب أىلية، و قد اؿتصرت مهمة 
اصتنراؿ ديغوؿ يف استعادة سلطة الدولة الفرنسية، و إحالؿ السلم يف اصتزائر و لتحقيق ذلك مقتنعا 

، إال أف قادة الثورة و على لساف فرحات عباس جبهة التحرير الوطينضات مع بضرورة إجراء مفاو 
  .3اليت تؤدي إىل الرفع من حدة الثورة 2عتربوا سياسة اصتنراؿ ديغوؿ مبثابة سياسة كولوانليةإ

 14ماي اضطر بيار فليمالف إىل تقدًن استقالة حكومتو، و اليت مل تدـ أكثر من  28و يف 
أف يكلف اصتنراؿ ديغوؿ بتشكيل حكومة إال يوما و ما كاف من رئيس اصتمهورية الفرنسية روين كويت 

حل من اجل إنقاذ فرنسا و هبذا وافق الرئيس على خطة اصتنراؿ اليت بناىا على توسيع صالحياتو و 
صدر ديغوؿ بياان قائال:"لقد شرعت يف العملية القانونية أحيث  الربظتاف و إقامة دستور جديد.

 .4وكل عمل خيل ابألمن العاـ لن أوافق عليو" الضرورية إلقامة حكومة رتهورية،
ونظرا لألزمة السياسية اضتادة فقد قبل الربظتاف بتويل اصتنراؿ ديغوؿ رائسة اضتكومة مع منحو 

يكوف ديغوؿ قد دشن اصتمهورية  وبعد اظتصادقة على الدستور اصتديد وؾتاحو، ستثنائية،إ سلطات

                                                           
 .29.30.37لسابق، ص صدر. شارؿ ديغوؿ: اظت 1
: تطلق على السيطرة والتأثري الذي تفرضو الدولة اظتستعمرة على الكياف التابع عتا والنظاـ أو السياسة اليت السياسة الكولوانلية.  2

 تنتهجها للحفاظ على السيطرة وأتيت مرادفة لإلمربايلية.
 .186 -185ـ، ص 2007زتيد عبد القادر: فرحات عباس رئيس اصتمهورية، دار اظتعرفة، اصتزائر،  . 3
4
 .49صالح بلحاج: المرجع السابق، ص.  
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 ديسمرب 28وخاطب الشعب الفرنسي يف  واليت اعتلى فيها رائسة اصتمهورية، .1الفرنسية اطتامسة
ذ ومن قتصادي وحتسني الظروؼ اظتعيشية يف فرنسا واصتزائر.وتعهد إبعادة اعتدوء والرخاء اإل ،1958

، وذلك من خالؿ ابصتزائر أوؿ ضتظة توىل فيها ديغوؿ اضتكم وىو دائم التفكري يف القضاء على الثورة
قتصادية واجتماعية ومهية إحربية منها: إرضاء اصتزائريني مبشاريع و جتربتو لعدة ؼتططات إصالحية 

يف أسرع وقت  ةى الثور للتخلي عن مساندة الثورة ويف نفس الوقت الضغط على الثوار والقضاء عل
 .19593جانفي 08 ابشر ديغوؿ مهامو كأوؿ رئيس للجمهورية الفرنسية اصتديدة يف. و 2ؽتكن

 
 

                                                           
ـ، 1958أكتوبر  05: ىي الدستور اصتمهوري الفرنسي اضتايل، الذي وضع فيو التنفيذ يف اجلمهورية الفرنسية اخلامسة.  1

  طتامسة على أنقاض اصتمهورية الفرنسية الرابعة مستبدلة اضتكومة الربظتانية بنظاـ نصف رائسي.نشأت اصتمهورية الفرنسية ا
 .224.دمحم عباس: اظترجع السابق، ص 2
 .43. شارؿ ديغوؿ: اظتصدر السابق، ص 3
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 .اجتاه الثورة سياسة ديغول :املبحث الثالث
بعد النجاحات الكربى اليت حققتها الثورة واطتسائر الفادحة اليت أضتقت ابصتيوش الفرنسية، 

قتصادية منها وسياسية، إضافة إىل سقوط حكوماهتا اظتتوايل. أماـ ىذه إدخلت فرنسا يف أزمات شىت 
إلنقاذ فرنسا من ىذه اظتعضالت، والذي مل يتواىن يف  ستنجاد بديغوؿاألوضاع كاف حل فرنسا ىو اإل

منذ زايرة ديغوؿ للجزائر بداية  استخداـ شىت األساليب اليت أتيحت لو إلهناء الثورة والقضاء عليها.
سبل للقضاء على الثورة التبع يف ذلك كل اوقد  أكد على إبقاء اصتزائر فرنسية، 1958جواف 

 يدة وإصالحاتو العميقة، واليت دتثلت يف:اصتزائرية من خالؿ سياستو اصتد
 .أوال: عسكراي

ستعمل ديغوؿ ؼتتلف الوسائل للقضاء على الثورة اصتزائرية عسكراي، وجند من أجل ذلك كل إ
الطاقات العسكرية، وضعف عدد القوات العسكرية يف اصتزائر وبذلك تفاقمت أعماؿ القمع، كما 

وىذا بعد إدراؾ السلطات االستعمارية أمهية  .1"ؼتطط شاؿ" وضع خطط عسكرية ػتكمة منها
كمنافذ تسريب األسلحة والذخرية من البلداف العربية واإلسالمية واألوروبية،  اضتدود الشرقية والغربية،

 وحتوؿ ىذه اظتناطق كقواعد دتوين ودعم العمل اظتسلح ابصتزائر.
 وكاف من أىداؼ وأبعاد وضع خط شاؿ وموريس ىي:

 متداد إىل داخل تونس واظتغرب.نتشار واإلاح اظتسلح من اإلمنع شرارة الكف 
 2قطع صلة الشعب اصتزائري ابلدوؿ اجملاورة من خالؿ غلق اضتدود. 
 ،بعزؿ الشعب يف احملتشدات والسجوف. فصل الشعب عن جبهة التحرير 
 .القضاء على جنود جيش التحرير واحتالؿ مناطق دتركزه 
 ستطالع...اإل إتباع نظاـ التمشيط وتكثيف عملية 

                                                           
 .372ص وزارة الثقافة اصتزائر، ـ،1962ػ  1954 التاريخ السياسي للثورة اصتزائرية: . عبد هللا مقاليت  1
ـ دراسة يف السياسات واظتمارسات، غرانطة للنشر والتوزيع، اصتزائر، 1958ػ  1954. الغايل عريب: فرنسا والثورة اصتزائرية 2

 .276ـ، ص2009
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، مبنطقة اعتضاب العليا بوىراف مث جباؿ 1959 بدأت األشغاؿ يف جتسيد ؼتطط شاؿ سنة 
الونشريس والظهرة وطريق االتصاؿ بني الوالايت )الثالثة والثانية والرابعة(، )عملية التاج(، وبعدىا 

)عملية اجملهر( من ، مث منطقة القبائل 1959 عملية الشرارة على مناطق جباؿ اضتضنة يف جويلية
 مث منطقة جباؿ الشماؿ القسنطيين )عملية األحجار الكردية( ماي 1960 جويلية ومارس 22

 .1جراء ىذه اظتخططات أضتقت جبيش التحرير الوطين خسائر كربى يف معارؾ حاشتة .1960
 .اثنيا: سياسيا

سياسة هبدؼ جتسيد صتأ ديغوؿ إىل أساليب سياسية إلظهار رغبتو يف حل القضية اصتزائرية، 
اإلدماج  اليت تبناىا، و استعاف أبعياف مسلمني بدؿ جبهة التحرير الوطين، كما قاـ أيضا بتنحية 

مندواب عاما  االف" وعني بديلو اطتبري االقتصادي "بوؿ دولوفريي"ساضتاكم العاـ للجزائر"راؤوؿ 
لمندوب العاـ، هبدؼ تكريس السلطة قائدا للقوات الفرنسية وانئبا ل للجزائر، واصتنراؿ "شاؿ موريس"

نتخاابت، كما أجرى تعديالت على قانوف اإل  .2اظتدنية ابصتزائر، وتسهيل تطبيق سياستو اإلصالحية
منها إلغاء نظاـ اعتيئتني، وختصيص ثلثني من ؽتثلي اصتزائر يف الربظتاف الفرنسي للمسلمني، كما حرص 

تخاابت غتلس الشيوخ، ىدفت ىذه إنالبلدية و نتخاابت على إؾتاح اإل 1959 أيضا سنة
اإلصالحات إىل أتكيد معاصتة اظتشكل اصتزائري سلميا لكن مل جتسد ىذه اإلصالحات يف الواقع، 
ومن جهة أخرى تصدت قيادة الثورة لفضح ىذه اظتشاريع اليت مل تعد ىي مطلب اصتزائريني الراغبني 

 .3يف االستقالؿ
 .اثلثا:اقتصاداي

قتصادية قصد تشغيل اظتواطنني وعزعتم عن جبهة التحرير الوطين، وقد إىل التنمية اإلصتأ ديغوؿ 
وظف لذلك أرصدة مالية ضخمة يف إطار ما يسمى مبشروع قسنطينة، الذي أعلن عن ميالده 

                                                           
 .375، صاظترجع السابق . عبد هللا مقاليت: 1
 .130ـ ، ص1999العرب، دمشق، ، الحتاد الكتاب 2ـ، ج1962ػ  1954 : اتريخ اصتزائر اظتعاصر دمحم العريب الزبريي.  2
3
 .378ػ 377، صاظترجع السابق عبد هللا مقاليت: - 



 ديغول والثورة اجلزائرية                                                              الفصل األول: 

 

19 

 

كما أعلن على ػتاور اظتشروع ويظهر منو أنو يهدؼ . 19581 أكتوبر 03والشروع يف جتسيده يـو 
(، يتضمن إقامة 1963 ػ 1959عيش اصتزائريني، فهو سطر ؼتطط ستاسيا ) إىل حتسني وضعية

ألف ىكتار من األراضي على  250ألف منصب عمل وتوزيع  400 ألف مسكن وخلق 250
الفالحني اصتزائريني، وضماف التعليم لثلثني من أبناء اظتسلمني، وإقامة منشئات صناعية كربى، وىدؼ 

لتخلي عن مساندة الثورة وإظهار دتسكو بفرنسا، لراء الشعب اصتزائري ديغوؿ من وراء اظتشروع إىل إغ
بعاده السياسية ومعارضة اظتعمرين، لكن اظتشروع مل حيقق أىدافو بسبب تفطن جبهة التحرير الوطين أل

 .2وتردد اظتستثمرين الفرنسيني واألجانب
سياسية اليت تبناىا على ديكن اعتبار سياسة ديغوؿ العسكرية اليت ارتكزت على ؼتطط شاؿ، وال

قتصادية من خالؿ مشروع قسنطينة، أهنا ؾتحت إىل حد كبري يف إقحاـ مبدأ اإلدماج واإلصالح، واإل
جبهة التحرير يف معارؾ كلفتها خسائر رتة، لكن سرعاف ما تفطنت جبهة التحرير ألساليب غتاهبة 

، بل سعت إىل أكثر من ذلك إىل ضحض مشاريع ديغوؿ وػتاربة كل أساليبو السياسية وجتاوزىاىذه 
 اإلغرائية والقمعية. 

 
 
 
 

 

                                                           
 .153اظترجع السابق، ص . دمحم العريب الزبريي: 1
 . 379. عبد هللا مقاليت: اظترجع السابق، ص 2
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 .املبحث األول: الثورة يف الوالية الرابعة
اليت اليت انبثقت من تقسيم مؤسبر الصوماـ ك  تعترب الوالية الرابعة من أىم الوالايت التارؼلية 

شهدت أىم أحداث الثورة التحريرية كتبنت سلتلف التحضَتات األكلية النطالؽ العمل الثورم، حيث 
كاليت من خالذلا تبلورت فكرة الثورة  لمناضلُتلانعقدت فيها أغلب اإلحتماعات كاللقاءات التكوينية 

لم اإلستقالؿ من أجل الظفر حبكذبسدت إىل كاقع سياسي كعسكرم طبقت يف كافة أرجاء الوطن. 
 كربقيقو. 

 أوال: موقع الوالية الرابعة والتعريف هبا.
ادلتمعن يف خارطة الوالية الرابعة يشهد مدل ماؿ ىذه الوالية من أبعاد إسًتاتيجية كبَتة ك 

الوالية الرابعة من  .1كلم 233. ك تشرؼ على البحر دبسافة .ربتوم على جباؿ ك غاابت ك سهوؿ.
، ك ىذا ما 8491 ليت انبثقت من تقسيم اليت نصت عليو قرارات مؤسبر الصوماـأىم الوالايت الستة ا

حدد معادلها ك امتدادىا اجلغرايف، ىذه الوالية كانت مسرح ألىم أنشطة جيش التحرير الوطٍت، 
 بفضل موقعها االسًتاتيجي ك تضاريسها الوعرة.

ْ. 3.5بُت خطي طوؿ ْ. مشاال ك 5.21ْ.  ك 92.25تقع ىذه الوالية بُت دائريت عرض 
كمن الغرب الوالية اخلامسة ك من الشماؿ البحر  .ْ. شرقا، ػلدىا من الشرؽ الوالية الثالثة4.8ك

تتوسط البالد ك ربتضن العاصمة ك تًتامى هبا سهوؿ خصبة . ك 2ادلتوسط بشريط ساحلي طويل
كانية من طرؼ ذ عليها ادلستعمركف مثل5متيجة، شلف، سرسو. كما تتميز أيضا بكثافة سإستحو 

ادلعمرين، كمن مشاىَت مالؾ الساحل ىناؾ بورجو، االفرسينغ ك اجلرمن ك غَتىم الذين استوطنوا 
دبتيجة ك سهوؿ الشلف مستعمرات سرسو. كاف يقطن هبذه ادلناطق سكاف أصلُت ؽللكوف من ثركات 

ائرية( كبوطيبة بن )رئيس اجلبهة اجلز  ىذه ادلنطقة خاصة بسهوؿ الشلف، من بينهم سايح عبد القادر

                                                           
 .38، ص  3383. خلضر بورقعة5 شاىد على اغتياؿ الثورة، دار احلكمة، اجلزائر العاصمة،  1
5 التنظيم السياسي كالعسكرم ابلوالية الرابعة التارؼلية  2 ـ، رسالة ماجستَت يف التاريخ احلديث ك 8413 -8495. ادمحم دبحمـو

 .82ـ ص 3339-3335ادلعاصر، جامعة اجلزائر، 
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كما تتمركز هبا القوات   .1طيب ك الباشا أغا بوعالـ ... كىم من منتخبُت يف عهد اإلدارة االستعمارية
االستعمارية ك الثكنات العسكرية ك هبا مطارات مثل5 مطار اجلزائر، الدار البيضاء، عُت كسارة، 

الوالية الرابعة كانت مصدر إزعاج للعدك  بَتغبالو، بوفاريك، البليدة. ىذه اخلصوصية اليت سبتاز هبا
تضم الوالية ثالث مناطق . ك 2غلب قواتو ك ضاعف من عملياتو البسيكولوجية هباأحبيث ركز هبا 

 ذ اندالع الثورة.خولة ذلا منادلابستثناء اخلط الفاصل للوالية يف اجلنوب، كاحتفظت بنفس األقاليم 
من الساحل الغريب دلدينة تنس، ك ينحدر جنواب  ينطلق اخلط الفاصل حلدكد الوالية الرابعة

ابذباه اكرلينفايل )شلف حاليا( كفياالر )تسمسيلت(، كؽلتد إىل حدكد طريق العرضي مث ؽليل ابذباه 
كازاؿ )عُت كسارة(، سيدم   -اجلنوب الشرقي انحية قصر الشاللة مث ابذباه الشرؽ ضلو مدينة بوؿ

ديالت اليت أدخلت على ىذه ادلنطقة بقيت تضم الوالية عيسى، ابستور )األخضرية( ك رغم التع
 .3ستة مناطق 8413مارس  84الرابعة عشية إيقاؼ إطالؽ النار 

 اثنيا: تنظيم مناطقها والتحاقها ابلثورة. 
عمد قادة الثورة إىل جعل ادلنطقة الرابعة نصب أعينهم، فقاموا بتنظيمها حيث مت تقسيم ادلنطقة 

، مث مت إضافة بعض التعديالت عليها كاتسع نطاقها اجلغرايف  إىل أف 4ثالث مناطقيف بداية األمر إىل 
 أصبحت تضم ستة مناطق. كمن مناطقها الثالثة األكىل5

سبتد شرؽ العاصمة ك تضم جباؿ زبربرة بوقرة إىل غاية البويرة ك عُت بساـ مع حدكد  املنطقة األوىل:
ذم يفصلها عن ادلنطقة اـ ملواف إىل غاية كادم احلراش الالوالية الثالثة شرقا كما تضم تبالطت ك مح

                                                           
 .81ـ، ص 3383التحرير يف الوالية الرابعة، ت بشَت بولفراؽ، دار القبة للنشر، اجلزائر  دمحم تقية5 حرب 1

، التقرير 8تقرير ادللتقى اجلهوم ادلقدـ للملتقى الوطٍت الثالث لتسجيل كقائع ك أحداث الثورة التحريرية5 الوالية الرابعة، ج  2
 .33س الشعيب الوطٍت، ص ـ ، مطبعة اجملل8493ـ إىل هناية  8491اكت33السياسي من 

 . 82دمحم تقية5 ادلرجع السابق ص   3
 .83تقرير ادللتقى اجلهوم ادلقدـ للملتقى الوطٍت الثالث لتسجيل كقائع ك أحداث الثورة التحريرية5 ادلصدر السابق ص.  4
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تشمل الوالية أربع نواحي5 منرفيل ) ثنية حاليا(، بياربوؿ، ابستور)األخضرية حاليا(، عُت ك  1.الثانية
  بساـ.

من جباؿ األطلس البليدم ك شرشاؿ ك سهل متيجة ك انحية الساحل، أىم مدهنا5  املنطقة الثانية:
 ... 2البليدة، ادلدية، الربكاقية، بوفاريك، القليعة موزاية، العفركف، حجوط، شراؿ

تضم سلسلة جباؿ الونشريس، الظهرة، زكار، سهل شلف كجزء من سهل السرسور  املنطقة الثالثة:
كمن أىم مدهنا5 ثنية احلد، مليانة، عُت  .3رقا حدكد ادلنطقة الثانيةشامسة ك كربدىا غراب الوالية اخل

 الدفلى، شلف، تنس، تسمسيلت.
ذ مت تقسيمها بشكل طويل من اعتمد تقسيم ادلنطقة على مجلة من اخلطط كالدراسات، إ

ل الشماؿ إىل اجلنوب كي يسهل سبوين ادلناطق السهلية كادلدف كإلعداد شبكة مواصالت بُت ك
ك عشية إيقاؼ إطالؽ النار  .4مناطقها بغرض جلب األسلحة عن طريق الكمائن كاالشتباكات

 ضمت الوالية الرابعة ست مناطق ك ىي5  8413مارس 84
عُت بساـ، طابالط، األخضرية، الثنية، الركيبة، األربعاء، برج الكيفياف، احلراش هبا املنطقة األوىل: 

  .غاابت كثيفة
ىي أكسع مساحة بضم جزء من الوالية السادسة ذلا سبتد من سيدم فرج مشاال إىل  املنطقة الثانية:

باؿ ك غاابت كثيفة كهبا ج قصر الشاللة جنواب من أىم مدهنا5 البليدة، موزاية، العفركف... 
 .كمنحدرات كعرة

ل) مخيس 5 تضم الضفة الغربية لسهوؿ الشلف كجباؿ الونشريس ك من أىم مدهنا افركفياملنطقة الثالثة
 مليانة( كاكرليونفيل )الشلف(.

                                                           
ًت، اتريخ ادلقاكمة ك احلركة ـ( مذكرة لنيل شهادة ماس8413 -8491. أمساء بن عيٍت5 ادلصاحل ادللحقة ابلوالية الرابعة)  1

ـ، ص 3384-3383الوطنية، إشراؼ سليم اكفا، كلية العلـو االجتماعية ك اإلنسانية، جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة، 
83. 

 .32. تقرير ادللتقى اجلهوم ادلقدـ للملتقى الوطٍت الثالث لتسجيل كقائع ك أحداث الثورة التحريرية5 ادلصدر السابق، ص  2
 .83أمساء بن عيٍت5 ادلرجع السابق، ص . 3
 .23ػػ  32. تقرير ادللتقى اجلهوم ادلقدـ للملتقى الوطٍت الثالث لتسجيل كقائع ك أحداث الثورة التحريرية5 ادلصدر السابق ص 4
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تضم جزء من سلسلة من جباؿ ظهرة مشاال إىل جانب مدينة تنس، شرشاؿ ك مليانة املنطقة الرابعة: 
 ك من بعض مدهنا ديبورم ) عُت الدفلى( ك كادم ركنية.

 5 تتألف من كتلتُت جبليتُت من أىم مدهنا سيدم عيسى، عُت بوسيف، اكماؿاملنطقة اخلامسة
 )سور الغزالف(.

تضم اجلزائر العاصمة ك جزء من سهل متيجة ك بوفاريك ك  58413 أنشئت سنة املنطقة السادسة
ىدا التكوين اجليولوجي للمنطقة جعل منها ملجأ حصينا للمجاىدين إابف  .1اباب علي ك سطاكيل

 (32لحق رقم )ينظر ادل  هبا العديد من السهوؿ ك اجلباؿ ك الغاابت... ذإالثورة التحريرية 
 لتحاق الوالية الرابعة ابلثورة :ا

بدأ النشاط الثورم متأخرا يف ادلنطقة الرابعة بسبب عدة ظركؼ كقعت هبا ادلنطقة، خوصا بعد 
ثر التأـز الذم إالتغيَت الذم طرأ على قيادهتا كىذا بعد تنازؿ ديدكش مراد عن القيادة لرابح بيطاط، 

عرفتو العالقة بُت جلنة اخلمسة كرلموعة قسنطينة، كابفتقاد بيطاط جملاؿ زمٍت كايف جلمع األسلحة 
حد عوامل تفجَت الثورة ابدلنطقة ببضعة عشرات من اجملاىدين يفتقدكف أكتنظيم الصفوؼ كاف 

، بعد اعتقاؿ 8499 عاد النشاط الثورم للظهور يف الوالية الرابعة عاـ بدكرىم أسلحة شخصية.
عتقاؿ قادة ادلنطقة الرابعة إىل ابيطاط يف مارس من السنة نفسها. فقد أدل تدخل القبائل لسد فراغ 

ظهور رلموعة من السياسيُت الذين تزعمهم عباف رمضاف، كقد ربولت ىذه اجملموعة إىل نواة لقيادة 
مسلحة يف ادلناطق اجلبلية، ككانت أكؿ مركزية للثورة. كما سبيز انبعاث العمل ادلسلح بظهور رلموعة 
كما تشكلت أيضا رلموعة  .8499 رلموعة يف منطقة األخضرية على يد سي خلضر يف مارس

مسلحة يف جباؿ الظهرة على يد السي البغدادم كسي ادمحم بوقرة، كما شهدت انحية العاصمة ظهور 
 .2وندك، إىل رلموعات كم8491 رلموعة الفدائيُت اليت ربولت فيما بعد

                                                           
 . 89 -85دمحم تقية5 نفس ادلرجع السابق ص   1
 .331ػ  333ـ، دار العلم كادلعرفة، ص8413ػ 8495يرية . عبد النور خثَت5 تطور اذليئات القيادية للثورة التحر  2
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ليضفي أبعاد أكثر عمقا على هنج الثورة ك قد تعزز ىذا  8419سنة جاء مؤسبر الصوماـ 
كاف كفد ادلنطقة الرابعة ادلشارؾ يف ك  َت نظامية موحدة لكل الًتاب الوطٍت.يالتوجو بتأسيس ىياكل تس

امحد بوقرة  ادلؤسبر يتألف من العقيد اكعمراف، ك الرائد دىليس كما مسؤكؿ عسكرم، ك الرائد سي 
قائدا لناحية صور الغزالف كما شارؾ أيضا العريب بن   )سيشرؼ( كسياسي، إضافة إىل علي مالح

  .مهيدم يف ادلؤسبر
انبثق عن ادلؤسبر أتسيس ىياكل تسَت مركزية ك ىي رللس الوطٍت لثورة اجلزائرية، ك جلنة التنسيق 

العقيد اكعمراف قائدا للمنطقة الرابعة ك دىليس  سم ادلناطق إىل كالايت فعُتاك التنفيذ، كما مت تغيَت 
فيما يتعلق بتنظيم اجليش حدد ادلؤسبر تقسيمات إقليمية ك تسميات جديدة ك ك . هبا رائد عسكرم

، هبذا مت تنظيم ادلنطقة من الناحية رتب أخرل للقيادة لكل كحدة إقليمية لتصنيف اإلطارات هبا
 ادلشاركة يف ادلؤسبر.العسكرية مثلها مثل كل الوالايت 

الوحدة الرئيسية يف التقسيم تنقسم إىل مناطق يسَتىا قائد ىي اعتربت الوالية اهلياكل التنظيمية: 
يشرؼ على  ،سياسي ك عسكرم برتبة عقيد ك ثالث ركاد مساعدين ك تنقسم ادلنطقة إىل نواحي

قساـ فرعية يقودىا رقباء قيادهتا ثالث مساعدين يدعمهم ثالث رقباء،كما تنقسم الناحية إىل أ
  .1كعرفاء

 تنظيم وحدات اجليش يف الوالية الرابعة: 
فصيلة  تتألف كحدات اجليش الوطٍت من كوماندك يف كل منطقة كتيبة أك كتيبتُت يف كل انحية

 .3كتتكوف الكتيبة من ثالث فرؽ .2أك أكثر يف كل قسم
رل كادلدف، كقد يكوف فالح أك  مسبلُت5 ىم من يرتدكف الزم ادلدين كيكوف عملهم يف الق

 للمجتهدين.   ...اتجر أك سائق سيارة أجرة... مهمتو نقل األخبار كتقدمي األدكية كاألكل كالشرب

                                                           
 .53 -22. دمحم تقية5 ادلرجع السابق، ص  1
 . 25. تقرير ملتقى اجلهوم ادلقدـ للملتقى الوطٍت الثالث لتسجيل كقائع ك أحداث الثورة التحريرية5 ادلرجع السابق، ص  2
ـ، منشورات ادلركز الوطٍت للدراسات 8413 -8495. دمحم العريب الزبَتم كآخركف5 كتاب مرجعي عن الثورة التحريرية  3

 . 93ـ، اجلزائر، ص3332ػ  8495كالبحث يف احلركة الوطنية كثورة أكؿ نوفمرب 
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فدائيُت5 ىم من يرتدكف الزم ادلدين كمهمتهم تكوف يف ادلدف، يقوموف بعمليات فدائية من 
 بينهم5 علي البوانت، مجيلة بوحَتد، حسيبة بن بوعلي...

كالذم يتكوف يف األغلب من ثالث كتائب  .1مع الكتائب يف كحدة كبَتة لتكوف فيلقاتتج
يف بعض احلاالت اخلاصة من اجل ربقيق ىدؼ زلدد لكن سرعاف  .2ابإلضافة إىل عشرين إطار أخر

ما تنفصل لتشتيت انتباه العدك الف الفيلق يشكل كحدة كبَتة تتعرض لالكتشاؼ من طرؼ العدك 
 (.83ادللحق رقم )ينظر  بسرعة.

أما عن تسليح الوالية الرابعة فكاف عبارة عن بنادؽ صيد يف أغلبيتو، مث عوض أبسلحة حديثة 
غنمت من العدك يف الكمائن ك ادلعارؾ ك االشتباكات ك الدكرايت ك قد ك ؽلكن تقدير قطع 

بعة ابذباه غادر الرائد اكعمراف الوالية الرا 8491سنة . ك 3فقط 8333اىل 433األسلحة مابُت 
يف القاىرة، إذ  8492تونس حلل معضلة التسليح  ك شارؾ يف اجتماع رللس الثورة ادلنعقد يف أكت 

سبت ادلصادقة على مبدأ أكلوية الداخل على اخلارج ك مت تعديل اللجنة ادلركزية لتنفيذ جلبهة التحرير 
 الوطنية ك أصبح اكعمراف عضوا فيها.
احلدكد ادلغربية ك التونسية رلموعة من الكتائب بغرض جلب  أرسلت الوالية الرابعة لكل من

قرر رللس الثورة إرساؿ كحدات مرابطة على احلدكد لتعزيز قدرة سبويل  8492األسلحة، ك يف سنة 
جبهة القتاؿ يف الداخل ابألسلحة ك الرجاؿ. لكن غالبا ما تكوف ىذه الوحدات خارج احلدكد ك ال 

كانت الوالية حبكم إذ   مر الذم عطل عملية التجنيد يف الداخل.تتمكن من إدخاؿ األسلحة، األ
موقعها بعيدة عن احلدكد الشرقية ك الغربية ك مل يكن يصل إىل ادلنطقة إال جزء شحيح من العتاد 

 احلريب بسبب عملية التمشيط ك ادلطاردة اليت ؽلارسها العدك لتضيق اخلناؽ على الثورة يف الداخل.

                                                           
 .22. دمحم تقية5 ادلرجع السابق، ص 1
 . 92، صدمحم العريب الزبَتم كآخركف5 ادلرجع السابق.  2
 29 -25. تقرير ملتقى اجلهوم ادلقدـ للملتقى الوطٍت الثالث لتسجيل كقائع ك أحداث الثورة التحريرية5 ادلصدر السابق، ص  3
- 21 . 
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بندقية  95ادمة من تونس يف العبور إىل الوالية الرابعة، زلملة ب صلحت كتيبة ق 8492
 8333بندقية حرب ك قد قدر اجلنراؿ ماسو األسلحة اليت اجتازت احلدكد الشرقية  893رشاشة ك 

لكن نوعية السالح القادـ إىل  8492قطعة عرب احلدكد الغربية خالؿ سنة  233قطعة شهراي، ك 
 .1سبانية يعود اترؼلها إىل احلرب العادلية الثانيةإعن أسلحة أدلانية ك  الوالية الرابعة كاف عبارة

كاف األمل الوحيد ك ادلصدر األساسي لتسليح يف الوالية الرابعة ىو الغنم من العدك ك افتكاؾ 
شباب ادللتحق جبيش لالسالح من الطريق ك ىذا ما كاف شعار ادلناضلُت بقوؿ سي أدمحم ل

كانت إسًتاتيجية جيش التحرير كما  ا يوجد يف الطريق لدل جنود العدك".ف سالحنإالتحرير5"...
 تقتضي5 

  .التواجد يف كل مكاف لتشتيت قوات العدك 
 ىجومات ربطيم منشئات ، ضرب ادلراكز ادلعزكلة...(.  فرض حاالت عدـ األمن( 
  كرب كمية من السالح. أالسعي الغتناـ 
 ختيار أىداؼ ال تكلف خسائر. إ 

العدك بتوجيو ضرابت خاطفة بواسطة الكمائن اليت كانت  أةالتحرير على مفاجعمل جيش 
لكن دبجيء ديغوؿ  تدس بدقة كتتضمن عنصر ادلباغتة، كثافة النَتاف، سرعة التنفيذ ك االنسحاب.

كبفارؽ العدة ك العتاد ك اإلمكانيات الكبَتة اليت أتيحت للعدك يف عهد ديغوؿ فاف جيش  ،8494
 .2قد زماـ ادلبادرة إذ أحرز العديد من االنتصارات ك الغنائمالتحرير مل يف

 برز قادة الوالية الرابعة.أ: اثلثا
بعد مؤسبر الصوماـ تعاقب على قيادة الوالية الرابعة العديد من القادة سيتم عرضهم على النحو 

 األيت5

                                                           
 .25 -28. دمحم تقية5 ادلرجع نفسو، ص  1
 -24رية5 ادلصدر السابق، ص . تقرير ادللتقى اجلهوم ادلقدـ للملتقى الوطٍت الثالث لتسجيل كقائع ك أحداث الثورة التحري 2

33. 
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نواحي ، بعُت الكرمة 8439سبتمرب  84يف كلد : (ـ8499 ػ 8495) ـ رابح بيطاط8
برز قادة الثورة توىل مسؤكلية أكرب ك أمن  .8491 أكتوبر 33قسنطينة أحد األربعة ادلختطفُت يف 

عضوا يف  ،8491 كتأ 33قيادة الوالية يف اجتماع رايس محيدك كما عينتو قيادة الثورة منذ مؤسبر 
لية جلب السالح تصاؿ بعناصر الوفد اخلارجي لتنظيم عماجمللس الوطٍت للثورة فعمل على مهمة اإل

 ستعمارية يف استنطاقو لكن دكف جدكل.من اخلارج، كبعد إلقاء القبض عليو شرعت السلطات اإل
( كما عُت كزير دكلة يف 8493ػ  8452انضل يف حزب الشعب، ككاف عضو ابدلنظمة السرية )

 .1، توىل العديد من ادلهاـ السياسية8413احلكومة ادلؤقتة اجلزائرية، كبعد 
، بذراع ادليزاف ابلقبائل الكربل، 8484 كلد سنة :(ـ8491 ػ 8499) اوعمرانعمر ػ 3

توىل قيادة   حصل على رتبة رقيب قاد أكؿ العمليات خالؿ إندالع الثورة، دبنطقة ذرع بن خدة.
الوالية بعد إلقاء القبض على رابح بيطاط، إىل غاية انعقاد مؤسبر الصوماـ، كما مت تعيينو كوفد جلبهة 

  التحرير الوطٍت بعد اختطاؼ الطائرة ادلغربية.
، بواضية دبنطقة تيزم 8433 فيفرم 85 كلد يف(5 ـ8492 ػ 8491)سليمان دىليسػ 2

ادلعركؼ ب  . CNRAمت تعيينو برتبة عقيد كأصبح عضو يف كزك، شارؾ يف مؤسبر الصوماـ، مث 
 . 8492سي صادؽ توىل قيادة ادلنطقة بعد اكعمراف لغاية التحاقو بتونس 

5 العقيد السي ادمحم كامسو احلقيقي بوقرة (ـ8494 مام 93ػ  8492)أفريل  دمحم بوقرةػ 5
ضمن عائلة متواضعة إلتحق دبقاعد مدرسة  ،خبميس مليانة 8433ديسمرب  33يف كلد  أمحد 

الفايت خبميس مليانة حيث تعلم اللغة الفرنسية إىل جانب التحاقو ابدلدرسة القرءانية نشط يف 
صفوؼ الكشافة اإلسالمية اجلزائرية، بنهاية احلرب العادلية الثانية إلتحق جبامع الزيتونة دلزاكلة دراستو، 

كز التكوين ادلهٍت ابلقبة حيث ربصل على شهادة يف الكهرابء مث ، إلتحق دبر 8452كبعد عودتو سنة 
اشتغل موظفا ابلسكك احلديدية اجلزائرية كيف الوقت ذاتو انضل ضمن صفوؼ احلركة الوطنية، أعتقل 

، كبعد إطالؽ سرحو كاصل نشاطو يف ادلنظمة اخلاصة كمن ذلك التاريخ مل 8495مام  33يف 

                                                           
 .314. لزىر بديدة5 دراسات يف اتريخ الثورة اجلزائرية، كزارة الثقافة، اجلزائر، ص 1
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، كبعد إطالؽ سراحو منعت عليو 8493ومية ليعتقل مر أخرل سنة يسلم من القمع كادلالحقات الي
اإلقامة دبسقط رأسو كمع ىذا مل يتوقف عن نشاطو النضايل، فاستمر يف العمل سراي لغاية انطالؽ 

، 8492، كنائب سياسي لقائد الوالية الرابعة، كعقيدا سنة 8491، عُت سنة 8495الثورة سنة 
 .1رؾ يف اجتماع الوالايت، شا8493كقائدا ابلوالية سنة 

طاية قرب مدينة  ، بعُتـ8433 نوفمرب 34 كلد السي صاحل زعمـو يف5 دمحم زعمومػ 9
العاصمة ، ربصل على شهادة التعليم االبتدائي شلا مسح لو بتويل منصب أمُت عاـ يف بلدية  اجلزائر 

إغيل إؽلوال ،بدأ نشاطو السياسي مبكرا يف حزب الشعب اجلزائرم، عضو يف حركة انتصار احلرايت 
نطقة القبائل الدؽلقراطية مث عضو يف ادلنظمة اخلاصة، من األكائل الذين فجركا ثورة التحرير الوطٍت يف م

رفقة كرمي بلقاسم كعمر أكعمراف، عُت عضو دبجلس الوالية الثالثة مث أصبح مسؤكؿ خالاي بنواحي 
دلس، كاضية، الذراع ادليزاف كألقى عليو القبض من طرؼ السلطات الفرنسية كزج بو يف السجن بتيزم 

، كيف 8491سنة ، حكم عليو غيابيا ابإلعداـ 8495يـو أطلق سراحو سنة  33كزك عذب مدة 
عضو يف اجمللس الوطٍت للثورة اجلزائرية،  8493عاد إىل الوالية الرابعة، كعُت يف سنة  8492سبتمرب 

،  8494ػ  8492شغل منصب مفوض سياسي يف الوالية الرابعة عندما كاف يقودىا سي دمحم بوقرة 
يقـو بعملية تطهَت  كاف جزءا ابجلنة األمن كربقيق كمكافحة التجسس حيث طلب منو سي دمحم أف

الوالية الرابعة السادسة دلعاقبة اللذين اغتالوا العقيد الطيب اجلغاليل. إلتحق بتونس لبحث قضية 
كىو زلبط من األكضاع اليت عايشها بتونس إذ   8493كصوؿ األسلحة للداخل، عاد إىل اجلزائر سنة 

 2كاف ىو أكؿ من نقل خرب اغتياؿ عباف رمضاف.
، ابلونشريس ـ8431أفريل 81إمسو احلقيقي اجلياليل بونعامة كلد يف 5 ةجياليل بونعامػ 1

، إشتغل دبنجم بوقايد كاطلرط يف صفوؼ ، زاكؿ دراستو االبتدائية بقريتوينتمي إىل عائلة ريفية فقَتة

                                                           
ـ، مذكرة 8413ػ  8491اجلزائرية يف الوالية الرابعة التارؼلية من خالؿ مذكرات قادهتا  ة. فتيحة ايحي، نسرين أنساعد5 الثور  1

 زبرج لنيل شهادة ادلاسًت، اتريخ ادلقاكمة كاحلركة الوطنية، إشراؼ ادمحم دراكم، كلية العلـو االجتماعية كاإلنسانية، جامعة اجلياليل
 .98ـ، ص3384ػ  83383بونعامة مخيس مليانة، 

 . 13ػ 12ة خدة،سارة قرابن5ادلرجع السابق، ص. سار  2
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نتصار الدؽلقراطية، كيف ىذه الظركؼ تكوف سياسيا بفضل احتكاكو ابدلسؤكلُت حزب حركات اإل
مث كاصل   احلزب، مث أصبح عضو يف ادلنظمة اخلاصة كألقي عليو القبض بعد اكتشافها،كادلناضلُت يف 

كفاحو بعد إطالؽ سراحو مث ألقي عليو القبض مع اندالع الثورة التحريرية كسجن دلدة سنة كبعد 
الصوماـ اف، كحسب اذليكلة اجلديدة دلؤسبر كىر  طالؽ سراحة فرضت عليو اإلقامة اجلربية دبدينةإ

برتبة مالـز أكؿ عسكرم، كيف هناية  8492عُت سي دمحم قائدا للناحية الثالثة خالؿ صيف  8191
عُت عضوا يف رللس الوالية الرابعة برتبة رائد عسكرم، كتوىل قيادة الوالية بعد استشهاد  8493

أكت  33 ـويف تسيَت الوالية كاستشهد ي أمحد بوقرة، فأصبح ىو كالسي صاحل العضواف األساسياف
، 8494م ، أسندت لو قيادة الوالية الرابعة بعد استشهاد صاحل زعمـو يف ما1دبدينة البليدة 8418

أعاد تنظيم الوالية كقول كحدهتا دلواجهة ادلخططات الفرنسية ادلسلطة على الوالية الرابعة، كوف رللس 
شكيلو لسد ، أعاد ت8413ت مؤقت يتشكل من رؤساء ادلناطق داـ ىذا اجمللس لشهرم جويلية كأك 

 الفراغ الذم أحدثتو قضية االليزم.
ىو مناضل طبيب دعم الثورة يف جانب  ،58418 توىل قيادة الوالية سنةيوسف اخلطيبػ 2

، جبباؿ سبزغيدة للعمل دبيداف 8491الصحة، حيث التحق بعيادة بوضربة يف ادلدية، كالتحق سنة 
، توىل قيادة الوالية الرابعة حىت 84182أكت33الصحة كالرعاية، بعد استشهاد اجلياليل بونعامة يف 

كبذلك يكوف القائد األخَت للثورة  االستقالؿ، قاد العمليات العسكرية يف جباؿ الزىرة كالونشريس،
 .3ابلوالية

الوالية الرابعة ىي إحدل الوالايت السبع اليت استحدثها القادة الثوار اجلزائريُت إابف الثورة 
تتميز عن غَتىا خبصائص جعلتها أكثر منطقة استيطانية، كتعترب منطقة من مناطق التحريرية اجلزائرية، 

                                                           
 .94ادلرجع السابق،  نسرين أنساعد5 . فتيحة ايحي، 1
 .33. أمساء بن عيٍت5 ادلرجع السابق، ص 2
. أحالـ شعالف5 الثورة يف الوالية الرابعة من خالؿ كتاابت دمحم تقية، مذكرة لنيل شهادة ماسًت، زبص التاريخ احلديث  3

 3389ق ػ8522ػ8521إشراؼ دمحم بوطييب، كلية العلـو اإلنسانية كاالجتماعية، جامعة الدكتور ػلي فارس ادلدية، كادلعاصر، 
 .85ػ 82ـ، ص3381ػ
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الثورة التحريرية بعد اندالعها، حيث شهدت ادلنطقة العديد من العمليات الفدائية كاذلجومات 
العسكرية على ادلراكز الفرنسية، حيث سجلت ىذه الوالية العديد من الشهداء داخل كخارج 

 1حدكدىا.

                                                           
 .32. أمساء بن عيٍت5 ادلرجع السابق، ص 1
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 .8591اكتوبر 32 سلم الشجعانمشروع  :ثايناملبحث ال
ستعمارية كاتساع نطاقها جلأت السلطات اإلنتصارات اليت شهدهتا الثورة اجلزائرية بعد اإل

كتفكيك صفوفهم  ،سياسية للتأثَت على انضباط كسباسك جيش التحرير الوطٍت إىل مناكراتالفرنسية 
كالذم استصدره  ،أك "سلم األبطاؿ" أطلق عليو اسم "سلم الشجعاف"ما كمن بُت ىذه ادلناكرات،

فيما يتمثل ىذا ادلشركع؟ كما  كالذم كاد أف يعصف ابلثورة، ،8493 أكتوبر 32 يـو اجلنراؿ ديغوؿ
 ىي أىدافو؟

 .أوال: مضمون مشروع سلم الشجعان
بعد اقتناع اجلنراؿ ديغوؿ بعدـ جدكل العمل العسكرم إلجهاض الثورة اجلزائرية كاستئصاذلا جلأ 

. 1مبادرات سياسية" إىل أساليب سياسية كىذا من خالؿ قولو "السلم ال ؽلكن أف ينشا إال عن طريق
كمن ىذه ادلبادرات السياسية سلم الشجعاف الذم أعلن عنو ديغوؿ يف خطاب موجو للمجاىدين يف  

، كأراد من كرائو أف يلعب على عواطف جبهة التحرير الوطٍت، كيدعوىم إىل 84932 أكتوبر 32
 .3االستسالـ  كاالتصاؿ ابلقيادة الفرنسية

ديغوؿ إلغلاد حل سلمي حلل القضية اجلزائرية، بعد امتناعو عن  تعترب ىذه ادلبادرة زلاكلة من
نار مع القادة العسكريُت العًتاؼ جببهة التحرير الوطٍت، كحاكؿ ذباكزىا كالبحث عن كقف إطالؽ اإل

ابلداخل، كاستسالـ مقنع أطلق عليو سلم الشجعاف، يف خطاب ألقاه يف زايرتو األكىل للجزائر بعد 
فشل ديغوؿ أماـ ف .4كومة الفرنسية، طالب فيو من ادلكافحُت ترؾ احلربأف نصب على رأس احل

جيش التحرير دفعو إىل مطالبتو ابالستسالـ دكف أم تفاكض، كما أراد هبذه األسلوب خلق فتنة 
 .5كسط جيش التحرير بتعمد أسلوب اإلغراء

                                                           
 . .39. شارؿ ديغوؿ5 ادلصدر السابق، ص 1
 . 858، ص3334دار ادلعرفة، اجلزائر،  ،8413ػ ػ8495. سعيدم كىيبة5 الثورة اجلزائرية كمشكلة السالح  2
 .11. بركاكم خولة، لوصيف سعاد5ادلرجع السابق، ص 3
 .332. رمضاف بورغدة5 ادلرجع السابق، ص 4
 .12. بركاكم خولة، لوصيف سعاد5 ادلرجع السابق،ص  5



 سياسة ديغول اجتاه الثورة يف الوالية الرابعة                                          لثاين: الفصل ا

 

33 
 

و هبا فأطلق عليها ف يسميها ابمسها، لعدـ اعًتافأكما ربدث ديغوؿ عن احلكومة ادلؤقتة دكف 
كالتوجو إىل  مسمى "ادلنظمة اخلارجية" كطلب منها تعيُت موفدين للمجيء إىل فرنسا إلهناء النزاع،

 .1سفارة فرنسا يف تونس أك الرابط كهبذا سيضمن ذلم النقل إىل الوطن كاألمن الكامل كحرية ادلغادرة
السياسي كالعسكرم، مث تسوية القضية اجلزائريُت ابالستسالـ على اجلانبُت  تىذه ادلبادرة طالب
،مث التفاكض مع شلثلي 8493 نوفمرب 33 نتخاابت عـز ديغوؿ على إجراءىا يفإاجلزائرية بواسطة 

استغل ديغوؿ حالة التململ لدل قيادات الداخل نتيجة الصعوابت اليت كانوا يواجهوهنا،  .2الشعب
رد استسالـ، ربدث ديغوؿ عن إصالحات جل أف يكوف مشركعو مغراي للثوار، كال يبدك رلأكمن 

سياسية بقولو "إف ادلستقبل السياسي للجزائر، ىو يف اجلزائر نفسها، كلكن اكتساب ىذا احلق مل 
 يكن إبطالؽ رصاصات من البنادؽ".

يف إطار ما يسمى  ستغل اجلنراؿ ماسي قضية الرائد عز الدين )القائد العسكرم للوالية الرابعة(إ
إذ مت التكفل بو من قبل النقيب ماريوف كالذم بدأ يف مهمة معو، إذ سجل لو تصريح بسلم الشجعاف 

يعرب لو عن إخالصو، كطلب منو كتابة رسائل إىل رللس الوالية الرابعة كقائدىا سي ادمحم، إلقناعو 
 دبزااي سلم الشجعاف. كشلا قالو لو5

ف  أر يف التقاتل ىكذا؟ أال تعتقد ىل مىت نستمإأين نسَت مع ىذه احلرب اليت كلفتنا الكثَت، ك 
 كثَتا من الدـ قد ساؿ بعد؟ فكر اي أخ ادمحم.

هنم يعطوان األكامر كيطلقوف إأين يريد أف يسوقنا ىؤالء السادة ادلوجودين يف اخلارج... 
 .3تصرػلات إىل العامل

صرح  8493 نوفمرب 23نتقادات لقادة الثورة يف اخلارج، كيف يـو إكما كجو الرائد عز الدين 
ف الضماانت اليت قدمها ديغوؿ كتصرػلاتو تربز أف استمرار الكفاح ال معٌت أعرب أمواج إذاعة اجلزائر 

راحو يف اجلبل، بعد أف قدـ ضماانت سلو كيسبب معاانة للجزائريُت دكف فائدة، كهبذا مت إطالؽ 
                                                           

 . 339. رمضاف بورغدة5 ادلرجع السابق، ص 1
 .12صادلرجع السابق،  . بركاكم خولة، لوصيف سعاد5 2
 . 313-331ادلرجع السابق،ص . رمضاف بورغدة5 3
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رابعة بقبوؿ سلم الشجعاف، فقاـ للسلطة الفرنسية أبنو سيعود ابلنتائج ادلرجوة، كإقناع قيادة الوالية ال
جرل لو، كأقنع  بثالث رحالت إىل معاقل الوالية الرابعة، حيث أطلع قيادهتا على حقيقة ما

السلطات الفرنسية بضركرة التعبَت عن حسن نواايىا اذباه الثوار، من خالؿ السماح لو ابلتنقل إىل 
لتحاؽ من جديد أنو قرر يف ادلرة الثالثة اإلكل مرة كتزكيد رفقائو القدامى ابدلئونة، غَت   اجلبل يف

 مل يعد من اجلبل. ابزمالئو، رغم أف النقيب ماريوف ىدده بقتل كل أفراد عائلتو إذ
ف تظاىره بقبوؿ سلم الشجعاف رلرد مناكرة اضطر للقياـ هبا من أجل التملص أأكد عز الدين 

اكم، من قبل جبهة التحرير الوطٍت، كبفضل عالقتو مل يتعرض للتصفية اجلسدية، كمل ػل من العدك.
يف الوالية الثالثة  رغم أجواء الشك كالتصفيات الرىيبة اليت حدثت يف إطار مامسي "ابدلؤامرة الزرقاء"

ف قضية الرائد عز الدين مل يكن ذلا أتثَت ذك قيمة على أكامتدت إىل الوالية الرابعة.حيث ؽلكن القوؿ 
يف مواجهة السياسة الديغولية، كذلك مل ػلل دكف استمرار سباسك موقف جبهة التحرير الوطٍت 

 مساعي السلطات الفرنسية ادلختصة، كعلى رأسها اجلنراؿ ديغوؿ يف زلاكلة ذباكز احلكومة ادلؤقتة،
كالتفاكض مع قيادات جيش التحرير الوطٍت يف الداخل حلثها على كقف إطالؽ النار، كإلقاء السالح 

 .1كفق متطلبات سلم الشجعاف
 اثنيا: أىدافو.
 سبق ذكره تتضح أىداؼ مشركع سلم الشجعاف فيما يلي5 من خالؿ ما

  تمهيد للقضاء على الثورة كذالك بزرع اخلالفات الضعاؼ جبهة التحرير الوطٍت ك إالعمل على
 نقسامات بُت قياداهتا من خالؿ امتداد "بطولة العسكريُت" كدعوة "ادلنطمة اخلارجية".كاإل

  2هنا ثورة جياع كسبزيق صفهاأإفراغ الثورة من زلتواىا كإظهارىا إىل العامل على. 
 نشقاؽ يف جسم الثورة، كإرغاـ احلكومة ادلؤقتة بقبوؿ حلولو السياسية للمشكلة إ إحداث

 .3اجلزائرية
                                                           

 .313. رمضاف بورغدة5ادلرجع السابق، ص 1
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  احلرص على اخليار السلمي الذم تعود إليو اجلمهورية الفرنسية اخلامسة، كمطالبة اجملاىدين
 ف يعودكا إىل منازذلم كأعماذلم أمنيُت ذلم حرية الرجوع كسالمتهم.أسليم أسلحتهم ك بت
 هنزامية يف صفوؼ الثورة داخليا كخارجيا، كإضعاؼ موقفهم أماـ زرع بذكر اإلحباط كالركح اإل

 الرأم العاـ العادلي.
 ادلتحدة. كما نقساـ كالقضاء على الثورة، مث كسب الرأم العاـ خاصة يف ىيئة األمم زرع اإل

فعها لقبوؿ التفاكض دايل احلاج كمساكمة لصطالؽ سراح مضغط أيضا على احلكومة ادلؤقتة إب
 .1معو

  ذبزئة قادة الثورة إىل عسكريُت كسياسيُت كتكريس الصراع بينهما، من خالؿ التسوية لبطولة
 العسكريُت كشجاعتهم بينها للحط من قيمة القسم الثاين.

ديغوؿ من خالؿ مشركعو مل يكن صادقا أبدا، كإظلا كاف يتخذه كسيلة حرب ف اجلنراؿ أنرل 
كما  .2نفسية للتأثَت على األفراد كاجلماعات كإحباط معنوايهتم كإضعاؼ الثورة كإمخاد نَتاهنا هنائيا

برفض اتـ من قبل سبت مقابلة مشركع سلم الشجعاف حيث ، سبت مواجهة كل مشاريع فرنسا من قبل
ر الوطٍت، كىو ما حدث إذ مل تطبق قراراتو، رغم أتثَته على بعض قادة الوالية الرابعة، جبهة التحري

ت ديغوؿ كسياسة لكن ىذا مل يؤثر على موقف احلكومة ادلؤقتة كجيش التحرير الوطٍت، من مراكغا
 ورة.حكومتو اذباه الث

 
 
 
 
 

                                                           
، اجلزائر، 4235ادلؤقتة، رللة اخلرب، العدد. عمر بوضربة5 ديغوؿ حاصر الثورة كدفع اجملموعة الدكلية لعدـ االعًتاؼ ابحلكومة  1

 .3، ص3333
2
 .23. بركاكم خولة، لوصيف سعاد5ادلرجع السابق، ص.  



 سياسة ديغول اجتاه الثورة يف الوالية الرابعة                                          لثاين: الفصل ا

 

36 
 

 فاوض مع ديغول.تقضية سي صاحل زعموم وال ملبحث الثالث:ا
قصر رة قائد الوالية الرابعة السي صاحل زعمـو كرفاقو كالتقائهم ابجلنراؿ ديغوؿ، يف كانت مباد

ظركؼ غامضة  دكف علم جبهة التحرير الوطٍت كاحلكومة ادلؤقتة، خطوة غاية يف اخلطورة، اإلليزم كيف 
 إذ كادت أف تعصف ابلثورة إىل اذلاكية. فكيف مت اللقاء كعن ماذا أسفر؟

 م يف قصر االليزي مع ديغول.أوال:سي صاحل زعمو 
 بعد فقداف الثورة لبعض دعائمها )عمَتكش كاحلواس( كبعد استشهاد سي ادمحم جنوب ادلدية 

راسل سي  .1، أصبح السي صاحل زعمـو بشكل أيل قائدا رمسي للوالية الرابعة8494 مام 39
. فوجو 2غلايبإصاحل احلكومة ادلؤقتة يعلمها بنقص األسلحة كالذخَتة يف كاليتو، لكن مل يتلقى أم رد 

نتقادات حادة للحكومة ادلؤقتة يتهموهنا بتجاىل نداءات النجدة اليت كجهت ذلا، إقادة الوالية الرابعة 
ية بتوجيو خطاب إىل احلكومة ادلؤقتة إذ افتقر ادلكافحُت للسالح ابلداخل. كما قاـ أيضا قائد الوال

 .3للجمهورية اجلزائرية، تضمن اهتامات خطَتة كطلب من احلكومة تزكيده ابلسالح كالرجاؿ
 ما عانتو الوالية إف ذبربة سي صاحل مع القيادة العليا يف اخلارج كانت مريرة كزلبطة ابإلضافة إىل

سبد الوالية ابلسالح كالذخَتة، فضال عن احلصار  العزلة عن كالايت األطراؼ اليت مل تكن الرابعة من
ل اجلماىَت يف زلتشدات عن الثورة كاعتبار كل األرض مناطق زلرمة، كاستمرار صادلضركب عليها، كف

، إضافة إىل سبركز قوات العدك 4القتل اليومي يف عمليات مسح كربل للقضاء على جيوب الثورة
 كادلعمرين هبا.

بة، كتدىور األكضاع يف الداخل حاكؿ سي صاحل إغلاد حل كذباكز أماـ ىذه األكضاع العصي
القيادة السياسية فعـز رفقة مساعديو )خلضر، سي دمحم، حليم كعبد اللطيف( كبُت اجلنراؿ ديغوؿ يف 

، للبحث عن حل للنزاع ادلسلح ربت مسمى سلم 8413 جواف 83ليزم يـو مكتبو بقصر اإل

                                                           
 .12. خلضر بورقعة5 ادلصدر السابق، ص 1
 . 323. محيد عبد القادر5 ادلرجع السابق، ص 2
 .315. رمضاف بورغدة5 ادلرجع السابق،  3
 .12. خلضر بورقعة5 ادلصدر السابق، ص 4
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. كمل يكن ىذا اللقاء بدافع اليأس كاخلضوع لألمر 1الؽ النارتفاؽ على كقف إطالشجعاف، كمت اإل
 .2الواقع كقد برر ذلك حديث القائد سي صاحل كمواقفو اذباه مقًتحات ديغوؿ

مت الًتتيب للقاء دبشاركة أطراؼ جزائريُت كفرنسيُت، كيف هناية شهر مام توصل الطرفاف إىل 
لى الوالية الرابعة، إبلقاء عناصر جيش على شركط سلم الشجعاف الذم سيطبق ع دئياتفاؽ مب

التحرير الوطٍت أسلحتهم، كإطالؽ سراح عدد كبَت من األسرل، ككقف إطالؽ النار كالعفو كتضمن 
 االتفاؽ النقاط التالية5

  جنود جيش التحرير أسلحتهم لدل قوات الدرؾ الفرنسي.كضع 
 .أكالئك الذين يودكف العودة إىل كالايهتم ؽلكنهم العودة 
 .اخلارجوف عن القانوف يتم تسوية مصَتىم بعد استتباب األمن يف اجلزائر 
  ادلتمردكف يتم ذبميعهم يف شكل كحدات من العماؿ كيستعملوف يف رلاؿ األشغاؿ

 . 3الكربل
الذم عقد ابدلدية سفر العقيد سي صاحل لفرنسا  ،8413 جواف 33كقد تقرر يف اجتماع 

د الفرنسي جاكاف سرا إىل مقر دائرة ادلدية ككجد يف انتظاره برانرد دلقابلة ديغوؿ، اثر ذلك كصل العقي
تريكو كالعقيد ماتوف كثالثة من القيادة الوالية الرابعة... كقد اضلصر ىذا اللقاء على كضع اللمسات 

 تم نقل سي صاحل رفقة رفقائو إىل األراضي ادلغربية يف طائرة ىليوكوبًتفاألخَتة دلقررات اللقاء ادلنتظر. 
ستقبلهم ديغوؿ حبفاكة كتكرمي كسرية إ. كبوصوذلم لقصر االليزم 4كمن مث نقلهم يف طائرة إىل فرنسا

اتمة حسب ما أكرده يف مذكرتو، كبعد أف مسعوا حديث ديغوؿ أبدك رغبتهم يف الوصوؿ إىل تسوية 
 . كقد كاف ىم سي صاحل ىو استثمار مجلة من ادلعطيات أعلها55ككقف القتاؿ

                                                           
 . 322. محيد عبد القادر5 ادلرجع السابق، ص  1
 . 12. خلضر بورقعة، ادلصدر السابق، ص  2
 . 311. رمضاف بورغدة5 ادلرجع السابق، ص 3
 . 13. ادلرجع نفسو، ص 4
 . 5888 ادلصدر السابق، ص . شارؿ ديغوؿ 5
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 يف تدمَت الثورة شلا أدل إىل تعاقب سقوط مجهورايهتا. فشل فرنسا 
 .إرغاـ ديغوؿ للحصوؿ على مبدأ تقرير ادلصَت للشعب اجلزائرم 
 1استغالؿ حالة التململ كالتصدع داخل قواتو بُت دعاة اجلزائر الفرنسية كغَتىم. 

 . ليزي وخطة إحباط نتائج اللقاءاثنيا: حماداثت قصر اإل
، كاستهل 2تلخيص كل ما جاء يف ادلفاكضات األكلية اليت جرت يف اجلزائريف أقل من ساعة مت 

ديغوؿ اللقاء بقوؿ " أريد أف أقوؿ لكم قبل أف نبدأ احلديث، أف موقفي الذم أعرب عنو، ىو موقف 
ستفتاء بشرط أف يضع ادلقاتلوف أسلحتهم إكبعد استماعهم للعرض تكلم ديغوؿ "سينظم  3فرنسا..."

كبعد أف أهنى حديثو تدخل سي صاحل مث سي  ديدىا مسبقا كيتفق عليها الطرفاف".يف أماكن يتم رب
دمحم بونعامة، مث سي خلضر الذم أكد أنو مستعد إلنشاء "حزب كطٍت معتدؿ". كطمأف ديغوؿ أف 

يُت يتمنوف أف تكوف بينهم كبُت فرنسا تعاكف كاسع، لكنو أكد أنو من الصعب أف يضع اجلنود ر اجلزائ
كربدث سي دمحم، عن معاانت اجلنود كطلب من ديغوؿ ادلبادرة حبل كحدات الدفاع الذايت  أسلحتهم،

. كانتهى الطرفاف إىل االتفاؽ على مبدأ تقرير ادلصَت طبق شركط موضوعية كسليمة. أضاؼ 4كاحلركة
م من نعزايل أك معارض ألإليزم ىو موقف سي صاحل سلاطبا ديغوؿ "أرجو أف ال تعتربكا رليئنا إىل اإل

 . 5رفقائنا يف جيش كجبهة التحرير الوطٍت"
تفاؽ مع ابقي ادلسئولُت كالقادة يف الداخل... كعليو البد أف تاله سي خلضر " سنعمل على اإل

تسهلوا مهمة تنقلنا عرب سلتلف الوالايت" كافق ديغوؿ على طلبو بذىاهبم إىل الوالية الثالثة، كمسح ذلم 
نضماـ إىل مبادرة كقف إطالؽ النار، األكىل كالثانية بغرض إقناعهم ابإلتصاالت يف الواليتُت إإبجراء 

                                                           
 .22. خلضر بورقعة5 ادلصدر السابق، ص.  1
 .311ص. رمضاف بورغدة ادلرجع السابق،  2
 .22. خلضر بورقعة5 ادلصدر السابق، ص 3
 .312. رمضاف بورغدة ادلرجع السابق، ص 4
 .22. خلضر بورقعة5 ادلصدر السابق، ص.  5
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لكنو رفض ذىاهبم إىل تونس للقاء احلكومة ادلؤقتة، كمقابلة أمحد بن بلة كرفاقو ادلسجونُت يف فرنسا، 
 كأردؼ قائال "سيوجو نداء إىل احلكومة ادلؤقتة ندعوىا فيو مرة أخرل إىل كقف إطالؽ النار". 

سي صاحل بقوؿ "البد أف نوايف كافة مسؤكيل الوالايت األخرل دبا ابحثناه كاتفقنا  مث أردؼ
عليو ىنا...كإذا استمعت احلكومة ادلؤقتة نداءكم كاستجابت لطلبكم كىو ما نرجوه عندىا مل يعد بد 
دلفاكضتنا معكم كال حىت للقائكم ألننا ال ظللك صالحيات حوار ابسم مصَت الثورة أما إذا رفضت 
مقًتحاتكم فإننا سنستمر من جهتنا يف دفع حركة التفاكض كاحلوار هبدؼ كقف شالؿ الدـ من 

 .1اجلانبُت"
هبذا انتهت احملاداثت ككقف ديغوؿ قائال "أيها السادة أسبٌت أف ألتقي بكم مرة أخرل كعندىا 

يت لكم ربييت أسبٌت أف يكوف ابستطاعيت  أف أشد على أيديكم. أما يف ىذه ادلرة فتحييت لكم، ربي
 لكم". 

.  هبذا انتهت احملاداثت يف سرية 2كقف سي صاحل كرفيقاه يرددكف التحية العسكرية كانصرفوا
، جاء فيو5 "إنٍت 8413 جواف 85 رساؿ نداء للحكومة ادلؤقتة يـواتمة، كقد أكىف ديغوؿ بتعهده إب

لنجد هناية مشرفة للقتاؿ الذم  أتوجو مرة أخرل، ابسم فرنسا إىل زعماء الثورة، فنحن ابنتظاركم ىنا
مازاؿ مستمرا5 تسوية مصَت األسلحة، ضماف مصَت ادلقاتلُت كبعدىا سنهيئ كل شيء لكي يكوف 

 3للشعب اجلزائرم الرأم يف هتدئة األمور..."
مت التصدم احلاسم كالفورم دلخطط لقاء االليزم كمت القضاء عليو بطلب خلضر كحليم من 

، يف منطقة "اتبالط" بشكل سرم كأمراه أف  8413مارس 33 م يـولتحاؼ هبخلضر بورقعة اإل
نطالؽ إىل ادلنطقة اخلامسة من الوالية يوقف إرساؿ األفواج إىل الوالايت األخرل، كما كلفاه ابإل

                                                           
 .312رمضاف بورغدة ادلرجع السابق، ص.  1
 .22. خلضر بورقعة5 ادلصدر السابق، ص 2
 .312. رمضاف بورغدة ادلرجع السابق، ص 3
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ؿ الرسالة أطلع سي صاحل على قو علي بشَت، لكن سي خلضر قبل أف ي الرابعة دلقابلة سي اباب
همة عاجلة إىل ادلنطقة األكىل، حيث إتلقى فيها ابلسيد بومساحة كاستخلفو دب اثنيةزلتواىا، مث كلف 

معا على كشف خطط كخبااي اجمللس، كاستهدفوا بذالك السيد بونعامة الذم  على ادلنطقة، كعمال
 افصح ذلم عن لقاء سي صاحل كرفقائو ابجلنراؿ ديغوؿ.
 أدرؾ بونعامة خطورة ادلوقف فاصدر أكامر كتايل5

 صاحل من مهامو. إقالة سي 
 .إلقاء القبض على اجملموعة ادلشاركة يف اللقاء 
 .تكثيف العمليات العسكرية ضد العدك 

كتوجو يف تنفيذىا سي خلضر بورقعة رفقت بومساحة على رأس فوج من اجلنود إللقاء القبض 
لى عبد على سي صاحل كرحيم كعبد اللطيف كخلضر بوشامة، إذ مت إعداـ األخَت، كمت إلقاء القبض ع

لكن يف األخَت اقتنع بونعامة بصدؽ نوااي عبد اللطيف بعد  ، اللطيف الذم أدانو اجمللس كقرر إعدامو
نقاش طويل حضر جزءا منو بومساحة دمحم، كالذم قرر فيو تغيَت ادلكاف، كيف اليـو ادلوايل اصدر بونعامة 

 قراراتو اجلديدة بصفتو قائدا للوالية الرابعة تتضمن ما يلي5
 رللس الوالية دكف إعطاء مربرات على ذالك. حل
 .تعويض أعضاء رللس الوالية برؤساء ادلناطق 
  تعيُت سي عبد اللطيف الذم كاف مهددا ابإلعداـ عضوا يف اجمللس كمنحو مسؤكلية

 اإلشراؼ على منطقتُت عوض منطقة كاحدة كىوما"األكىل كاخلامسة".
  1اختصاصهاكضع برانمج ثورم موسع لكل منطقة ضمن حدكد. 

حاكؿ سي صاحل إقناع العقيد دمحم قائد الوالية الثالثة ابالنضماـ إىل مسعاه لكن دكف جدكل، 
نقالب على سي صاحل ككاف لو الدكر البارز يف كعلى الرغم من أف خلضر بورقعة ىو من أقنع دمحم ابإل

أف اخلطأ الذم كقعت فيو  إحباط ىذه ادلبادرة، إال أنو نفى صفة اخليانة عن سي صاحل كرفاقو كاعترب

                                                           
 . 35. خلضر بورقعة5 ادلصدر السابق، ص 1
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لتقاء برئيس دكلة ىذه القيادة ىو أهنا "...ذباكزت صالحياهتا كقيادة كالية... ككافقت على اإل
 .1رباربنا"
ستقر فًتة قيادة جياليل بونعامة، كىذا إبعد األحداث اليت مرت هبا الوالية الرابعة إال أف األمر  

لكن ىذه ابإلعداـ كغَته من العقوابت رؾ يف اللقاء، بعد أف قامت قيادة الوالية بعقاب كل من شا
األحداث مل ترضخ ذلا جبهة التحرير الوطٍت كمت اجتياز احملنة دكف التأثَت على مسار الثورة كعزؽلة 

 اجملاىدين.

                                                           
 . 313. رمضاف بورغدة5 ادلرجع السابق، ص 1
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 املبحث الرابع: مبدأ تقرير املصري. 
دلتزايد على العدك، ألـز اجلنراؿ ديغوؿ ابقًتاح إف النضاؿ البطويل للشعب اجلزائرم كالضغط ا

إجراءات ملموسة حلل القضية اجلزائرية اليت أصبحت تكلف فرنسا أكثر كأكثر كهتدد كياهنا ككحدهتا 
الوطنية، ىذا األخَت الذم اقتنع بعدـ إمكانية التغلب على الثورة كالقضاء عليها عسكراي، لذلك 

على الساعة  .84942 سبتمرب 81 حيث ألقى يف ليلة .1زائريةأعلن مشركع جديد حلل ادلسألة اجل
، كقد جاء 3الثامنة خطااب خالؿ نشرة األخبار ادلتلفزة، أعلن فيها عن إعطاء اجلزائر حق تقرير ادلصَت

عشر للجمعية العامة لألمم ادلتحدة ادلقبلة على مناقشة  ةنعقاد الدكرة الرابعإخطاب ديغوؿ خالؿ 
ذلدؼ توخاه ديغوؿ دلبادرتو اجلديدة ىو كسب الرأم العاـ العادلي  ؿالقضية اجلزائرية، ذلذا فإف أك 

 خاصة ىيئة األمم ادلتحدة اليت حققتها دبلوماسية الثورة اجلزائرية.
يجة حتمية أملتها الظركؼ اليت دفعت إف بوادر احلل السلمي للقضية اجلزائرية جاءت كنت 

نتصار على جبهة اإل فبعد فشلو يف ،عًتاؼ حبق الشعب يف تقرير مصَتهابجلنراؿ ديغوؿ إىل اإل
التحرير كجيشها عسكراي كسياسيا دفعو ذلك إىل اللجوء إىل احلرب النفسية، فنادل بسلم األبطاؿ، 

شف نواايه اخلبيثة، كذلك بتحديدىا شركط كلكنو فشل يف ربقيق أىدافو، كىذا ما جعل الثورة تك
عًتاؼ حبق الشعب يف تقرير ادلصَت ككقف إطالؽ النار نطالقا من اإلإالصلح من قبل احلكومة ادلؤقتة 

ستمرار يف ستعمار، كىذا ما جعل ديغوؿ يقف أماـ أمرين إما أف يقبل شركط الصلح أك اإلكهناية اإل
  .4احلرب

 

                                                           
 . 839. دمحم عباس5 ادلرجع السابق، ص 1
 . 534، ص3383، دار النعماف للنشر كالتوزيع، 8495. بوعالـ بن محودة5 الثورة اجلزائرية ثورة أكؿ نوفمرب 2
، 3382، البصائر اجلديدة للنشر كالتوزيع، اجلزائر، 8413البداية لغاية . عمار بوحوش5 التاريخ السياسي للجزائر من  3
 . 531ص
ـ، 8445، 2. دمحم حلسن ازغيدم5 سياسة ديغوؿ اذباه الثورة اجلزائرية، مجعية التاريخ كاآلاثر دلنطقة ألكراس، ع 4
 . 838ػ833ص
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 ير املصري.أوال: مضمون مشروع مبدأ تقر 
ىتف فيو خطابيا حبق الشعب أ، عن ىذا ادلشركع حيث 8494سبتمرب81أعلن ديغوؿ يف 

اجلزائرم يف تقرير مصَته قائال5 "إين أعتقد أنو من الضركرم أف  نعلن منذ اليـو إىل تقرير ادلصَت، إين 
ف عشت إابسم فرنسا كاجلمهورية كنظرا للسلطات اليت ؼلوذلا يل الدستور يف استشارة ادلواطنُت، أتعهد 

 .  1 أف يعربكا عن ما يريدكنو يف هناية األمر..." كاستجاب يل الشعب أبف أطلب من اجلزائريُت
 كقد أعلن أيضا يف ىذا التاريخ عن تفاصيل مشركعو اخلاص5

 إيقاؼ القتاؿ فورا.  
 2ستفتاءتوفَت السالـ دلدة أربع سنوات كيف ىذه السنوات يتم إجراء اإل. 

 كقد تضمن خطاب ديغوؿ ثالث حلوؿ للقضية اجلزائرية، تتمثل فيما يلي5
كيعٍت ادلساكاة ادلطلقة يف احلقوؽ كالواجبات بُت مجيع سكاف اجلزائر كاألكركبيُت  اإلدماج:

ابإلضافة كادلسلمُت، كيتيح ىذا للشعب اجلزائرم شلارسة كل الوظائف السياسية كاإلدارية كالقضائية، 
ا احلل، ألنو تصرػلاتو األخرل عن عدـ إؽلانو هبذ نكقد عرب يف العديد م .3الوظائف احلكوميةإىل 

 .4إجراء غَت عملي، كألسباب سياسية رباشى استخداـ مصطلح اإلدماج
عن طريق تشكيل الكومة اجلزائرية اليت سيكوف كل كزرائها جزائريُت كتعتمد  اإلحتاد الفدرايل:

ى قتصاد كالتعليم كالدفاع، كهبذا يبقىذه احلكومة على أتييد فرنسا كإعانتها كترتبط معها يف ميادين اإل
 النظاـ الداخلي يف اجلزائر خاضعا للنظاـ الفدرايل.

ختيار حذر ديغوؿ اجلزائريُت منو قائال "إين إستقالؿ كىو كمعناه اإل االنفصال عن فرنسا:
د أبف ىذه الطريقة يف التفكَت غَت معقولة بل ستجر حتما لكارثة كبَتة كدبا أف اجلزائر كصلت قتعأ

                                                           
ـ، 3333كج الفرنسيُت ، دار العلـو عنابة، . صاحل فركوس5 ادلختصر يف اتريخ اجلزائر من عهد الفينيقيُت إىل خر  1
 .323ػ 314ص
 .348. إدريس خضَت5 ادلرجع السابق، ص 2
 .233عبد هللا مقاليت5ادلرجع السابق،ص 3
 .239. رمضاف بورغدة5 ادلرجع السابق، ص 4
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، كالعامل كلو يشهد بذلك فإف ىذا النوع من التفكَت سيؤدم حتما ذلذه احلالة من الرقي بفضل فرنسا
الذبح كالشنق، كتكوف النتيجة احلتمية لكل ىذا ك إىل الفوضى..."، كيتيح الفرصة للتنكيل كالتعذيب 

أف تتغلغل الشيوعية بسيطرهتا ك نفذىا، كما كاف ىدؼ ديغوؿ من كراء ىذا ادلشركع ىو تقسيم 
عن ابقي الوطن، الستغالؿ ثركاهتا خصوصا الغاز كالبًتكؿ كلذا أكد أف " كل اجلزائر كفصل الصحراء 

اإلجراءات ستتخذ من أجل استغالؿ البًتكؿ الصحراكم الذم يعد ضركرية لفرنسا كلكل العامل 
  .1الغريب"

إف ادلتأمل لبياف ديغوؿ حبق اجلزائريُت يف تقرير مصَتىم ألكؿ كىلة تراه حال مقبوال لكن حينما 
يطلع على تفاصيلو غلده عبارة عن مراكغة ألف عملية تقرير ادلصَت اليت أعلنها موضوعة كراء أفخاخ 

ستسالـ كالتجرد من السالح ككذلك انتظار أربع متعددة كىي5 كقف القتاؿ بدكف قيد أك شرط، كاإل
 .2ستفتاءستحالة اإلإستتباب األمن الفعلي كهتدؼ إىل تشتيت الصفوؼ كابلتايل السنوات أك أكثر 

 ختبار على الشعب اجلزائرم لتحقيق عدة نقاط أعلها5عرض اجلنراؿ ديغوؿ ىذا اإل
 .احملافظة على الصحراء الكربل 
 .الشعب الفرنسي لو حق القبوؿ أك الرفض الختيار حرية الشعب اجلزائرم 
 ختيار للشعب اجلزائرم.مل تكن ىنالك فرصة اإل 

نسحاب من اجلزائر يعٍت تقسيمها إىل قسمُت، كلضماف أمن كاستقرار ديغوؿ يقوؿ أف اإل
ف التوقيت الذم اختاره ديغوؿ كما أادلعمرين كاألقداـ السوداء يف ادلناطق الشمالية كادلناطق اخلصبة.   

إلعالنو لو عالقة ابنعقاد اجلمعية العامة لألمم ادلتحدة يف دكرهتا الرابع عشر بعد مركر سنة من إنشاء 
ابدر ديغوؿ إىل مبدأ تقرير ادلصَت ربت ضغط التطورات الدكلية، إذ مل تعد القضية  .3حلكومة ادلؤقتةا

نقساـ زرع اإللديغوؿ  كما ىدفت مبادرةاجلزائرية قضية داخلية فرنسية بل خرجت إىل الصعيد الدكيل.  
                                                           

 . 235. رمضاف بورغدة5 ادلرجع السابق، ص 1
ـ كموقف ادلستوطنُت منها، رللة الناصرية للدراسات االجتماعية 8494سنة. مرمي حيفر، السبيت غيالين5 مشركع تقرير ادلصَت  2

 .192ـ، جامعة ابتنة، اجلزائر،ص3384ديسمرب  3، عدد 83كالتارؼلية، اجمللد
 .  825. صاحل ابحلاج5 ادلرجع السابق، ص 3
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دؼ من كراء ىذا بُت قادة الثورة التحريرية كالقضاء على جبهة كجيش التحرير الوطٍت، ككاف يه
 .1ستفتاء للوصوؿ ابحليلة إىل إمخاد الثورة كإبقاء اجلزائر مستعمرة فرنسية لألبداإل

رغم التطور الكبَت يف تفكَت ديغوؿ إال أنو بقي مصرا على عدـ التفاكض مع جبهة التحرير 
ا تتكوف من الوطٍت ألنو كاف يهدؼ إىل ربقيق شعاره " اجلزائر جزائرية" لكنو كاف يقصد ضمنيا أهن

 اجلزائريُت العمالء لفرنسا حىت يبقى مصَت البالد مربوطا بفرنسا. 
 .اثنيا: أىداف مبدأ تقرير املصري

"إننا مل نؤكد أبدا من قبل  5ديغوؿ ؿو ق مهد مشركع تقرير ادلصَت للقضاء على الثورة اجلزائرية يف
نا نتمٌت كقفا إلطالؽ النار فستستمر إرادتنا يف عدـ ترؾ اجلزائر تضيع منا، مثلما أكدانىا اآلف، إن

لعمليات العسكرية اليت شنتها القوات الفرنسية ضد الثوار، لكىي التسمية الرمسية  سياسة التهدئة".
إذ كافق على اجلزائريُت يف  8494ر أكتوب 89 كقد كانت نتائج التصويت اليت أعلن عنها الربدلاف يـو

كهبذا مل يتبق أمامو إال عقبة ادلتطرفُت من ، انئبا 32 انئبا، مقابل معارضة 558 ىمتقرير مصَت 
 .2ادلعمرين الذين يعتربكف أف تقرير ادلصَت معناه القضاء على اجلزائر فرنسية أم اذلزؽلة السياسية لفرنسا

فرنسا مل تكن جادة ابألمر إذ كانت تبغي من كراء ذلك القياـ دبناكرة سياسية ذبنبها احملاداثت، 
الوقت ذاتو فرصة مناسبة على أمل القضاء على جيش التحرير الوطٍت كقوة عسكرية كتوفر ذلا يف 

ؽلكن تلخيص أىداؼ  .3كتدمَت احلكومة اجلزائرية ادلؤقتة كجبهة التحرير كقوة سياسية داخل البالد
 ىذا ادلشركع يف مايلي5

 ء.ستفتافصل الصحراء ابدعاء ديغوؿ أهنا ليست ضمن اجلزائر كهبذا لن يشملها اإل 
 .رفض ادلفاكضات مع الثوار ألف مشركع سلم الشجعاف مازاؿ صاحلا 

                                                           
شورات ادلركز الوطٍت للدراسات كالبحث . خلضر شريط5 إسًتاتيجية العدك الفرنسي لتصفية الثورة، ط خاصة كزارة اجملاىدين، من 1

 .99، ص3339، اجلزائر، 8495يف احلركة الوطنية كثورة أكؿ نوفمرب
 .233. رمضاف بورغدة5 ادلرجع السابق،ص 2
 . 935، ص3382. بساـ العسلي، مصطفى طاالس5 الثورة اجلزائرية، دار العزة كالكرامة للكتاب، اجلزائر،  3
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 1ستحواذ على البًتكؿ ألنو نتيجة عمل فرنسا كألنو يهم كل دكؿ الغرباإل. 
 2كسب الرأم العاـ العادلي كاحمللي لصفو . 
 .إضفاء طابع الشرعية على سياستو اليت مافتئ ؽلارسها دبفرده بعيدا عن كل دؽلقراطية 
 لة عنصرية طائفية زايدة على مشكلة ادلستوطنُت األكركبُت كذلك بتقسيم خلق مشك

 سكاهنا إىل جاليات متعددة.
 3التأثَت على نفسية اجملاىدين كتشتيت صفوفهم.  

رغم جهود اجلنراؿ ديغوؿ للتضييق على الثورة عسكراي كسياسيا ابستحداث العديد من 
يرضخ ألم منها. لذا كاف حتميا على اجلنراؿ ديغوؿ ادلشاريع إال أف الشعب استفاؽ دلخططاتو كمل 

من أجل ربقيق مبدأ تقرير ادلصَت للشعب اجلزائرم دبوافقتو على التقاء شلثلو احلكومة الفرنسية، دبمثلي 
احلكومة اجلزائرية ادلؤقتة، ككاف ىذا إعًتافا ضمنيا حبق جبهة التحرير الوطٍت يف أف تكوف شلثال للشعب 

 اجلزائرم.

                                                           
1
 .522جع السابق، صبوعالـ بن محودة5 ادلر .  

2
 .224عمار قليل5 ادلصدر السابق، ص.  

3
 .199مرمي حيفر، السبيت غيالين5 ادلرجع السابق، ص.  



 الفصل الثالث
 .ادلواقف من سياسة ديغول

 اؼببحث األكؿ: موقف اغبكومة اؼبؤقتة من اؼبشاريع.

 أكال: رد اغبكومة اؼبؤقتة على مشركع سلم الشجعاف 

 اثنيا: رد اغبكومة اؼبؤقتة على لقاء اإلليزم

 اثلثا: رد اغبكومة اؼبؤقتة على مشركع مبدأ تقرير اؼبصَت 

 الشعب من سياسة ديغوؿ.اؼببحث الثاين: موقف 

  1960ديسمرب  11أكال: مظاىرات 

  1961أكتوبر  17اثنيا: مظاىرات 

 اثلثا: صدل اؼبظاىرات كأتثَتىا

 اؼببحث الثالث: موقف اؼبعمرين من سياسة ديغوؿ.

 أكال: إنقالب اعبنراالت يف اعبزائر على ديغوؿ

 اثنيا: منظمة اعبيش السرم



 ادلواقف من سياسة ديغول                                                          الفصل الثالث:

48 
 

 .ادلبحث األول: موقف احلكومة ادلؤقتة من ادلشاريع
، يعد أحد الردكد اغباظبة اليت 1958سبتمرب  19 إف أتسيس اغبكومة اعبزائرية اؼبؤقتة يف

للدعاكم الفرنسية اليت تنكر كجود الشعب اعبزائرم كأمة ؽبا مقوماهتا  تصدت هبا الثورة اعبزائرية
أدرؾ قادة جبهة التحرير الوطٍت أمهية تشكيل  .1كشخصياهتا اؼبنفصلة عن الشخصية الفرنسية

اغبكومة اؼبؤقتة تكوف ؽبا سلطة اإلشراؼ على كفاح الشعب اعبزائرم، ربت رقابة اجمللس الوطٍت 
العسكرية الفرنسية اليت بلغت ات د اغبريب عبيش التحرير الوطٍت يف مواجهة اؽبجمللثورة لتعزيز اجملهو 

ذركهتا يف عهد اعبنراؿ ديغوؿ من خالؿ ـبطط شاؿ،  ككذلك أتثَت اعبماىَت الشعبية، على كسب 
 عًتاؼ كالدعم الدكيل، من خالؿ إقناع اجملتمع الدكيل بعدالة القضية اعبزائرية.مزيد من اإل

ىذه اغبكومة سياسة كاضحة كإسًتاتيجية دبلوماسية فعالة كسبت بفضلها مزيدا  كقد اعتمدت
من التأييد الدكيل كىو ما اعًتفت بو التقارير السرية الرظبية الفرنسية فضال عن مواقف جبهة التحرير 
الوطٍت من سياسة ديغوؿ اؼبختلفة، إذ أبدت اغبكومة اؼبؤقتة خالؿ ذلك سبسكها أبىدافها اعبوىرية 

 .2ستقالؿ التاـ" رغم اؼبناكرات كالضغوطات الفرنسية اؼبكثفة للقضاء على الثورةكعلى رأسها "اإل
 ففيما تتمثل ردكد اغبكومة اؼبؤقتة على سياسة ديغوؿ؟ 
 . أوال: رد احلكومة ادلؤقتة من مشروع سلم الشجعان

أسلوب اإلغراء،  أراد ديغوؿ من خالؿ ـباطبتو جيش التحرير خلق فتنة كسط اعبيش، بتعمده  
كما استعمل عبارة "الثوار" بدال من "اؼبتمردين"، كاعًتؼ من جهة أخرل أبف ما جيرم يف اعبزائر 
حرب كليست هتدئة، كذلك بطلبو من اجملاىدين تطبيق القاعدة اغبربية يف التسليم، أما عن اغبكومة 

لثورة استطاعت أف تكشف حقيقة اؼبؤقتة كأعضاء اجمللس الوطٍت للثورة اؼبوجودين يف اػبارج، لكن ا
 نوااي ديغوؿ بتحديدىا لشركط الصلح، فقد جاء يف رد اغبكومة اؼبؤقتة على سلم الشجعاف مايلي: 

 ال للصلح إال على الشركط اآلتية:

                                                           
1
 .155عمار قليل: اؼبرجع السابق، ص.  

 . 351. رمضاف بورغدة: اؼبرجع السابق، ص 2
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 .التوجو للحكومة اؼبؤقتة للجمهورية اعبزائرية، كىي فبثلة الشعب ابسم ؾبلس الثورة 
 كقياـ اعبزائر حبقها يف تقرير اؼبصَت.ستعمار، عًتاؼ بنهاية اإلاإل 
 .فتح مذاكرة رظبية بُت رجاؿ اغبكومة اعبزائرية كالفرنسية 
 .إعالف إيقاؼ النار على ىذه اػبطط 

إف ىذا الرد للحكومة اؼبؤقتة، جعل ديغوؿ يصطدـ ابألمر الواقع إما أف يقبل شركط الصلح 
بعد مضي أربع سنوات من  إنو من غَت اؼبعقوؿ .ستمرار اغبربإاليت عرضتها اغبكومة اعبزائرية، أك 

اغبرب، أف يطلب يف النهاية من اجملاىدين تسليم أنفسهم كىو يعلم اؼببادئ اليت اثركا من أجلها كىي 
 . 1تصفية االستعمار من اعبزائر كاؼبغرب العريب، دكف ربقيق ىذه اؼببادئ
مل أبف رجاؿ جبهة التحرير ىم كؼبا فشلت القيادة الفرنسية يف ذلك، أخذت تركج أماـ العا

جريدة الربؼباف الفرنسية تقوؿ: "ىذا الرفض غَت   ت، فكتب2الذين ال جينحوف للسلم كال يريدكنو
معقوؿ ؼبقًتحات اعبنراؿ ديغوؿ النبيلة من أجل كقف إطالؽ النار مع القيادة العليا عببهة التحرير 

ألخطار...فالكفاح منذ اآلف بدكف أمل ابلنسبة الوطٍت اليت تتخذ من القاىرة  مقرا ؽبا بعيدا عن ا
 .  3عببهة التحرير الوطٍت"

م ذ، دكف أف تضع معٌت السلم الةستعماريكلقد سارت على منواؽبا بقيت الصحف الفرنسية اال
دعا إليو ديغوؿ، ىل ىو سلم أـ تسليم؟ كما ضبلت نفس اعبريدة مسؤكلية إطالة اغبرب لكل من 

اج الثورة من ؿبتواىا الوطٍت، كادعائها أبهنا مسَتة من طرؼ أايدم أجنبية، تونس كاؼبغرب هبدؼ إخر 
فكتبت تقوؿ: "إف مسؤكلية إطالة اغبرب تعود إىل كل من تونس كاؼبغرب بفتح أراضيها لتكوف حصنا 

                                                           
 .215. دمحم غبسن ازغيدم: اؼبرجع السابق، ص 1
ـ، 2003ـ، مؤسسة إحدادف للنشر كالتوزيع، اعبزائر، 1962ػ 1954: اؼبختصر يف اتريخ الثورة اعبزائرية. زىَت إحدادف 2
 . 73ص
 .72. بركاكم خولة، لوصيف سعاد: اؼبرجع السابق، ص 3
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منيعا للثوار"، كؼبا مل ربقق ىذه السياسة ىدفها عبأ ديغوؿ إىل التخطيط للدمج النهائي للجزائر يف 
  .1افرنس

 اثنيا: رد احلكومة ادلؤقتة على لقاء االليزي. 
سًتاتيجياهتم خبصوص إإف حادثة قصر االليزم جعلت من قادة الثورة يف اػبارج يراجعوف 

تصاالت كالنقص الفادح لألسلحة شكل ثغرة الصراع الذم كاف جيرم مع كالايت الداخل فغياب اإل
الفرنسي حملاكلة إجهاض الثورة، كىو ما أكده فرحات عباس من خالؿ مناقشة  ستعمارستغلها اإلإ

، ؽبذه القضية ، حيث أكد أف ديغوؿ لن يًتاجع عن 1961 اجمللس الوطٍت للثورة اعبزائرية أكت
سياستو ىذه إال إذا أثبتت الثورة تالضبها اغبقيقي، إذ قامت إبرجاع بعض القادة اؼبتواجدين بتونس 

 .2مإىل كالايهت
ليزم أتثَتا على الرؤية الديغولية غبل القضية اعبزائرية، فقد سامهت بتكوين كاف لقضية اإل

قناعتو آنذاؾ حبتمية التفاكض مع اغبكومة اؼبؤقتة كفشلها يف إجياد مفاكض فعاؿ داخل اعبزائر يكوف 
تصاالت اعبدية بُت اإلبديل عن قيادة الثورة اعبزائرية، فبعد مركر شبانية أشهر على لقاء موالف بدأت 

، بدأت اؼبعارؾ السياسية، كقد 1961 قيادة الثورة اعبزائرية كاغبكومة الفرنسية كذلك يف شهر فيفرم
يفياف كلوفراف على اغبدكد السويسرية الفرنسية، ككاف من نتائجها أيضا تغَت إسبت ىذه اؼبفاكضات يف 

رتياب خاصة ؼبا  اكتشفت عفة اغبذر كاإليف العالقة بُت ديغوؿ كاغبكومة اؼبؤقتة سبثلت يف مضا
ليزم، اغبكومة اؼبؤقتة أف اؽبدؼ من لقاء موالف كاف مطابقا ؼبا كاف يهدؼ إليو ديغوؿ من لقاء اإل

 .3كلذلك تعززت قناعتو أف الرئيس الفرنسي يراكغ للحصوؿ على كقف القتاؿ من غَت مقابل سياسي

                                                           
 .216دمحم غبسن ازغيدم: اؼبرجع السابق، ص.  1
ـ، مذكرة لنيل شهادة اؼباسًت يف التاريخ،  1961ػ  1958. سارة خدة، سارة أقرابن: الوالية الرابعة كقضية سي صاحل زعمـو 2

ػ  1040ـ /2019ػ  2018اتريخ اؼبقاكمة كاغبركة الوطنية، إشراؼ حياة سيدم صاحل، جامعة اعبياليل بونعامة خبميس مليانة، 
 . 83ق، ص1041

لة اتريخ اؼبتوسطي، العدد الثاين، ، ؾب1960ديسمرب  11. سيد علي أضبد مسعود: الوالية الرابعة بُت سلم الشجعاف كانتفاضة  3
 . 156ـ، ص2020جامعة ؼبسيلة، جواف 
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، كصل الرائد بن شريف إىل مقر القيادة من قبل اغبكومة اؼبؤقتة بعد 1960 كيف هناية أكت
قباحو يف اجتياز السند اؼبكهرب، كمن يومها أصبح العضو الرابع يف ؾبلس قيادة الوالية الرابعة فكاف 
دخولو للجزائر هبوية مزكرة بواسطة طائرة، لكن ىذه اؼبعلومات يفندىا قوؿ بن الشريف ذاتو أبنو جاء 

، كعلى إثرىا كقع 1959ديسمرب16لثورة لثر قرار مت ازباذه خالؿ انعقاد اجمللس الوطٍت إلجزائر ل
السي ادمحم مذكرة داخلية ابسم ؾبلس الوالية اعبديد، يعلم فيها ؾبيء الرائد بن الشريف إىل الوالية 

  .1كضمو إىل اجمللس
الشريف بكل مالبسات القضية كيف اجتماع ضم على انفراد بن الشرؼ كبونعامة، علم فيو بن 

متنع عن مد يده إليو كقاؿ إمن سي بونعامة، عندما التقى ابلسي صاحل صافح كل اغباضرين لكنو 
بسخرية "...كاف بودم ايسي صاحل أف أقبلك على جبينك مرتُت تلبية لرغبة شقيقك فرحات الذم 

يف حُت  2ىذا الرجاء..."تركتو يف اغبدكد لكن بعد أف علمت بكل الذم جرل، فإين أعتذر عن 
قاؿ لو يف جريدة الشركؽ، أف بعض اؼبصادر الفرنسية تقوؿ أبف اغبكومة قابلة  يذكر جملد انصر يف م

تصاالت األكىل اليت كانت ذبرم ابؼبدية بُت قادة الوالية الرابعة اؼبؤقتة كانت على اطالع دبجرايت اإل
تصاالت معو إلكرمي بلقاسم الذم كانت لو  كالفرنسيُت، كقد أخرت من طرؼ الوزير أدموف ميشلي

تصاالت أكفدت بن الشريف بواسطة سفارة فرنسا دبصر كتونس، كؼبا علمت اغبكومة اؼبؤقتة أبمر اإل
  .3إىل الوالية الرابعة

، عاد السي صاحل كالسي حليم إىل الوالية الرابعة حينها كانت عبنة 1960 كيف هناية أكت
التنسيق اليت أنشأىا السي دمحم بونعامة كمت حلها ليتم بعدىا تشكيل ؾبلس يتكوف من السي دمحم 
كأضبد بن شريف كيوسف اػبطيب كبو ػبركؼ، كدبجرد كصوؿ حليم مت إعدامو دكف ؿباكمة. أما سي 

هتامات اؼبوجهة لو ابػبيانة كاػبركج عن طاعة يعلم التدابَت اليت ازبذت ضده كاإل صاحل الذم عاد كىو
الثورة، لكنو فضل العودة إىل مقر كاليتو ككضع نفسو فور كصولو ربت تصرؼ القيادة حملاكمتو، حيث 

                                                           
 .84. سارة خدة، سارة أقرابن: اؼبرجع السابق، ص 1
 . 88. ػبضر بورقعة: اؼبصدر السابق، ص 2
 . 85سارة خدة، سارة أقرابن: اؼبرجع السابق، ص . 3
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مكث منذ ذلك اغبُت دبركز قيادة الوالية يعيش يوميات اعبيوش كيساعدىم يف مهامهم العادية، بعد 
 .1ي ؿبتفظا بعضويتو يف اجمللس الوطٍت للثورة اعبزائريةقأف أقيل لكنو ب

، تقرر إرساؿ سي صاحل إىل تونس حسب مراسلة من اغبكومة اؼبؤقتة بتاريخ 1961 كيف جواف
،كرد 1961 مام 20 يف كجاء ىذا كرد على مراسلة من قيادة الوالية الرابعة .19612 جواف 12

غادر سي صاحل الوالية كمعو رخصة سفر  اؿ سي صاحل إىل اػبارج.فيها أبف اغبكومة تطلب إرس
ستدعاء، كيف الطريق لتحاؽ بتونس تلبية لإلتشَت إىل رتبتو العسكرية كنوعية السالح الذم حبوزتو لإل

، حيث أصيب 1961 جويلية 20 كقع  يف كمُت نصبو لو اعبيش الفرنسي يف بالد القبائل يـو
كر فبضاة ز كالتعرؼ على جثة سي صاحل كيف جيبو رخصة م اؼبتضررين ايتإصابة بليغة، كمت ربديد ىو 
     .3من طرؼ سي دمحم بونعامة
أما نعكاسات خاصة على الوالية الرابعة حيث أعيد تنظيمها من جديد، إكاف ؽبذه القضية 

 الداخل كأصبحت تستجيب لرسائل كمطالب قادةمع أعادت النظر بعالقاهتا فقد اغبكومة اؼبؤقتة 
كىي دخوؿ ؼبسار الثورة كالكفاح اؼبسلح ابعبزائر الوالايت، كما فتحت ىذه القضية أفاقا جديدة 

 اعبانبُت الفرنسي كاعبزائرم يف مفاكضات رظبية.
 رد احلكومة ادلؤقتة على مشروع مبدأ تقرير ادلصري.  اثلثا:

ستنفار يف صفوؼ إلقد أدت اؼببادرة الديغولية اؼبعركفة بسياسة تقرير اؼبصَت إىل حدكث 
 جويلية 01اغبكومة اؼبؤقتة للجمهورية اعبزائرية، اليت صبعت شتاهتا عقب األزمة اليت حلت هبا منذ 

ستشارات داخلية كخارجية أعلنت قيادة جبهة التحرير الوطٍت عن قبوؽبا كترحيبها إ، كبعد 1959

                                                           
 .92. ػبضر بورقعة: اؼبصدر السابق، ص 1
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ش التحرير الوطٍت، حبيث مت بفكرة تقرير اؼبصَت، اليت برزت للوجود بفضل اؼبعارؾ اليت خاضها جي
 .1إجبار العدك على دفن فكرة اعبزائر فرنسية

حيث صاغت اغبكومة اؼبؤقتة بياان رد على مبادرة ديغوؿ اؼبسماة تقرير اؼبصَت يف ثالث 
"إف الذاتية القومية اليت  صفحات أذيع يف ندكة صحفية يف العاصمة، كقد جاء يف البياف مايلي:

جتماعية لشعبنا ىي عناصر موضوعية جوىرية، كؽبذا فمن الوىم تطبيق دة اإلتكوهنا اعبزائر، كالوح
تقرير اؼبصَت بكيفية ال تقرأ حسااب ؽبذه اغبقائق، أك هتدؼ إىل سبزيق ىذه الذاتية كذبزئتها إىل 
ؾبموعات عنصرية أك دينية، إف اغبكومة اؼبؤقتة للجمهورية اعبزائرية تذكر زايدة على ىذا اؼببدأ الذم 

ديكن النيل منو كىو كحدة الًتاب الوطٍت، كتعرب عن عزدية الشعب اليت ال تقهر يف معارضة كل  ال
تقسيم... أما فيما خيص ثركات الصحراء فإف التنقيب عنها كاستغالؽبا ال ديكن أف يتحوؿ إىل للؿباكلة 

ستفتاء ال ديكن أف ملكية شرعية، كمن البديهي بعد التحليل الكامل ؽبذه اؼببادئ، إف اللجوء إىل اإل
 .  2يكوف بغَت العودة إىل السلم"

حتالؿ، ماداـ أكثر إف الشعب اعبزائرم ال ديكن أف ديارس اختياره اغبر ربت ضغط جيش اإل
إف اغبكومة  من ربع السكاف موقوؼ يف السجوف كاؼبعتقالت )احملتشدات( أك مرغما على اؽبجرة،

ؼبؤسبنة على مصاحل الشعب اعبزائرم أال أف يعرب عن اختياره اؼبؤقتة للجمهورية اعبزائرية ىي الضامنة ا
حبرية، إهنا تسيَت كتراقب مقاكمة الشعب اعبزائرم كالكفاح التحريرم عبيش التحرير الوطٍت، إذا فال 

رض فإف اغبكومة اؼبؤقتة للجمهورية اعبزائرية الغديكن بدكف موافقتها أف يعود السلم كألجل ىذا 
اداثت مع اغبكومة الفرنسية لبحث الشركط السياسية كالعسكرية إليقاؼ مستعدة للدخوؿ يف ؿب

 .3القتاؿ، كتطبيق اؼبصَت كضماانتو
 رتكزت على شركط أمهها:إابإلضافة إىل ذلك قبذ أف اغبكومة اؼبؤقتة 
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  ستغالؿإاغبكومة اعبزائرية اؼبؤقتة تعارض بشدة سياسة فرنسا اليت تدعي أبف ؽبا اغبق يف 
 البًتكؿ كالغاز الطبيعي يف الصحراء.

 ستفتاء لتقرير رفض رأم الشعب الفرنسي الذم يدعي أبف لو اغبق يف قبوؿ نتائج اإل
 اؼبصَت.

  اغبكومة اعبزائرم اؼبؤقتة ال تثق يف اإلدارة الفرنسية كال تؤمن بصالحياهتا يف تنظيم كإدارة
 .االستفتاء

كاف يراه أبنو  نوتحرير الوطٍت للتفاكض مع اغبكومة ألرغم إقناع اعبنراؿ ديغوؿ قيادة جبهة ال 
 فرنسي يف اعبزائر على فكرة تقرير اؼبصَت سلبيا كخاصة أف اعبنراؿ شاؿفكاف الرد ال اغبل الوحيد.

حرض جنوده على القتاؿ كخنق الثورة كابلتايل احملافظة على اعبزائر ، قائد القوات الفرنسية ابعبزائر
اعبالية األكركبية يف اعبزائر فكاف عنيفا  كهتجميا على سياسة ديغوؿ يف اعبزائر ،  الفرنسية، أما رد فعل

نفصاؿ عن فرنسا. إف السياسة إلكقد اعتربكا فكرة تقرير اؼبصَت اليت كردت يف خطاب ديغوؿ دبثابة ا
 اليت مارسها ديغوؿ يف ىذه الفًتة مل تكن لتنطلي على الثورة اعبزائرية اليت كثفت من نشاطها

بكل بسالة غبملة شاؿ  لالعسكرم يف الداخل كاؽبجومات اؼبظفرة عبيش التحرير الوطٍت، الذم تصد
كأفشل ىدفها. ىذا من جهة. كمن جهة أخرل كانت كفود اغبكومة اؼبؤقتة للجمهورية اعبزائرية 

لقد ك .1تطوؼ القارات اػبمس، فاضحة سياسة ديغوؿ اؼبراكغة، ككاسبة أتيدا عاؼبيا للقضية اعبزائرية
عرب بياف اغبكومة اؼبؤقتة عن رغبة أكيدة من قبل الثورة اعبزائرية كالشعب اعبزائرم يف تقرير اؼبصَت، 
كلكن تقرير اؼبصَت ال ديكن أف يتم ربت حراب اعبيش الفرنسي كذلك شرط أساسي ليقوؿ الشعب 

 ؤقتة كجاءت كاأل:ي: اعبزائرم كلمتو بعيدا عن أم هتديد. كقد تباينت اآلراء من موقف اغبكومة اؼب
اغبكومة اؼبؤقتة ابلنظر إىل مشاركة قادة الوالايت  لردمؤيدة كانت ردكد فعل الداخلية   الداخلية:

كاإلطارات اؼبوجودة على اغبدكد يف اؼبشاكرات اليت أجريت بشأف الرد على مشركع ديغوؿ اعبديد، 
تصاالت فقد أظهر اعبزائريوف التفاىم حوؿ حكومتهم، كىذا كاضح من خالؿ ما أدىل بو كزير اإل

                                                           
1
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نكب اعبزائريوف يف اؼبغرب على دراسة تريح اعبنراؿ ديغوؿ العامة عبد اغبفيظ بوصوؼ حيث قاؿ: "أ
كأصبعوا على قبوؿ تصريح اغبكومة اؼبؤقتة اعبزائرية جراء مبادرة ديغوؿ..." كنفس الشيء ابلنسبة 

الذم عرب أف تصريح اغبومة  طوابؿللجزائريُت اؼبقيمُت بتونس بتأكيد من كزير الداخلية ػبضر بن 
 . 1لكنو مقبوؿ عمومااؼبؤقتة بتونس كاف جافا 

دراية  إاػبارجية: عرب بياف اغبكومة اػبارجية اؼبؤقتة للجمهورية اعبزائرية عن حنكة دبلوماسية ك 
ستخلصو أعضاء اغبكومة عند اكبَتة ابؼبعطيات الدكلية، لذا فقد حقق قباحا دبلوماسيا كىو ما 

ضا أتيد الدكؿ الشقيقة للرد اعبزائرم تقييمهم الرتدادات اؼبوقف اعبزائرم على الصعيد الدكيل، كقبد أي
نطباعا إعلى ديغوؿ كمنها صبهورية الصُت الشعبية كصبهورية يوغسالفيا. تغيَت اؼبوقف جذراي كحيدث 

إال إذا اختار  جيدا يف عديد من بلداف العامل الثالث، فقد كضع حدا ؼبا يسمى "اعبزائر فرنسية"
طبيعي أف يغضب فرنسيو اعبزائر الذين اعتربكا ديغوؿ ندماج مع فرنسا، لذلك من الاعبزائريوف اإل

 .2خائنا كما خاب أمل اعبيش فيو
اؼبسماة دببدأ تقرير تجزئة لل اؽبادفة كاجهت اغبكومة اؼبؤقتة للجمهورية اعبزائرية مبادرة ديغوؿ

األكركبية كاىل جانبو األغلبية  دبفهـو األمة اعبزائرية اؼبكونة من شعب كاحد عرب عصور عديدة،اؼبصَت 
عًتاؼ اؼبسيطرة على أف اغبل يكمن يف إعادة بعث دكلة جزائرية جديدة، كأف التقرير مصَت دكف اإل

 . 3بوحدة الشعب اعبزائرم ككحدة ترابو
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 ادلبحث الثاين: موقف الشعب من سياسة ديغول. 
إف الوضع العاـ الذم ساد اعبزائر كالوالية الرابعة بوجو اػبصوص، جيعلنا ندرؾ األحداث 
كالوقائع اليت عجلت يف انفجار صباىَتم كبَت، كخركج الشعب يهتف حبياة فرحات عباس كضبلهم 

يف شكل يظهر تالحم الشعب اعبزائرم جببهة التحرير كالتفافو  .1للعلم الوطٍت كمطالبتهم ابالستقالؿ
ففيما تتمثل ىذه  ،كخارجها اعبزائرداخل ابلثورة، كقد ذبلى ذالك يف مظاىرات قاـ بيها الشعب 

 كما ىي أسباهبا؟ ؟ اؼبظاىرات
 .1691ديسمرب11أوال:مظاهرات

، ألقى اعبنراؿ ديغوؿ خطااب أاثر ضجة كبَتة يف األكساط الفرنسية، 1960نوفمرب  04 يـو يف
كفبا جاء فيو "إنٍت قررت طريقا جديد لفرنسا... ىذا الطريق ال يوصل إىل اعبزائر حيكمها األـ 
الفرنسي، كلكن يوصل إىل اعبزائر اعبزائرية..." كقد عارضو يف ذلك أنصار "اعبزائر فرنسية" كقد أاثر 
اعبنراؿ ديغوؿ سخطهم خبطابو ىذا، فصرح اعبنراؿ ساالف "إذا قرر فرنسيو اعبزائر القتاؿ من أجل 
اعبزائر اليت ىي مسقط رأسهم، فإنٍت سأذىب ىناؾ، كأقاتل إىل جانبهم". كحاكؿ أيضا القياـ بعملية 

رفض ضباط اعبيش سبرد على ديغوؿ بعد علمو بزايرتو اليت سيقـو هبا للجزائر، غَت أنو فشل يف ذلك ب
  .2اػبركج عن الشرعية

قاـ ديغوؿ برحلة إىل اعبزائر لتأكد من ضماف قباح مشركعو، كليقم  1960 ديسمرب 10كيف
ديسمرب دبظاىرات صاخبة مشلت معظم اؼبدف  11 ستقبلو اعبزائريوف يـوادعاية الواسعة لو، فلاب

ككاف مقصد ديغوؿ من فكرة "اعبزائر  3...اعبزائر العاصمة، كىراف، البليدة، عنابة، سطيف اعبزائرية:
جزائرية" ىو بقاء الوضع على ما ىو عليو، كسيطرة األكركبيُت على زماـ األمور، كأراد صنع نظاـ اؼبيز 
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العنصرم، إبطالقو على اعبزائريُت األصليُت اسم اؼبسلموف أك تسمية دينية ككانوا يسموف أىل األرض 
غوؿ جاىدا أف يقنع األكركبيُت دبشركعو الذم أسيئ فهمو، كعمل دي ب "اؼبسلموف الفرنسيوف".

 ثر ذلك إىل ثالث طوائف:إفانقسم الرأم العاـ يف اعبزائر 
  اعبزائر الفرنسية: كاف كراءه غالة اؼبعمرين، الذين أرادكا إبقاء اعبزائر فرنسية، كتقـو فرنسا ابلدفاع

 ريُت األصليُت.على مصاحل ىؤالء اؼبعمرين، كعدـ إعطاء أم حقوؽ للجزائ
  اعبزائر جزائرية: ككاف كراءه اعبنراؿ ديغوؿ كمعناه إعطاء بعض اغبقوؽ للجزائريُت اؼبسلمُت خاصة

مثل تطبيق مشركع قسنطينة، لعزؿ الشعب عن الثورة التحريرية،  قتصادمفيما يتعلق ابعبانب اإل
 ابإلضافة إىل اغبق يف تويل بعض الوظائف، لكن ىذه اغبقوؽ شكليا كظاىراي فقط.

 ىو شعار ردت بو الثورة من خالؿ جبهة التحرير الوطٍت كي سبيز مشركعها  اؼبسلمة: اعبزائر
اغبكم يكوف للغالبية كىم اؼبسلمُت أم كطرحها عن طرح ديغوؿ، كقصد جبهة التحرير أف 

 .1اعبزائريُت، كأف خيضع األكركبيُت لألغلبية من اؼبسلمُت
ككما أكد اجملاىد أضبد بن علي أف ىذه اؼبظاىرات كاف ـبطط ؽبا حيث أنو تسلم برقية من   

سياسة ديغوؿ، اغبكومة اؼبؤقتة إىل قيادة الوالية الرابعة تطالبهم فيها ابلتحضَت للمظاىرات تنديدا ل
فتم التحضَت على إثر ذلك بطبع اؼبناشَت للدعوة للمظاىرات، كربضَت شعارات تنادم ابعبزائر 

هبذا يربز لنا دكر اؼبرأة  .2اؼبستقلة اؼبسلمة، كما قمن النسوة خبياطة األعالـ الوطنية ربضَتا لالنتفاضة
 اليت كاف ؽبا دكر ابرز يف شىت ؾباالت الثورة.

انطلقت اؼبظاىرات من حي بلكور على الساعة التاسعة كطبسة كأربعوف ديسمرب  11كيف 
دكم يغبكومة اؼبؤقتة كالنشيد الوطٍت ادقيقة جبموع غفَتة من اعبزائريُت ىاتفة ابستقالؿ اعبزائر كحياة 

كزغاريد النساء إىل غاية الغركب ككقع اصطداـ مباشر بينهم كبُت اؼبعمرين يف شارع أكغست كونت. 
ستقباؿ ديغوؿ دبظاىرات كالوقوؼ بوجهو، إسبة للمعمرين فقد قررت اعببهة اعبزائرية الفرنسية أما ابلن
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لتحاؽ ابؼبتظاىرين، كذالك من خالؿ توجيو نداء إىل العماؿ كاؼبوظفُت...لإلضراب عن العمل كاإل
 كانطلقوا يف مسَتاهتم رافعُت شعار "اعبزائر فرنسية"، "اؼبوت لديغوؿ".

، داىم 1960 ديسمرب 11 كتاب دمحم غبسن أزغيدم أف يـو األحدكحسب ما جاء يف  
اؼبتظاىركف األكربيوف ابلعاصمة ثالث جزائريُت، كاهنالوا عليهم ضراب فتجمع بعض اعبزائريُت لدفاع عن 
 إخواهنم، ففر األكربيوف فًتكوا اؼبكاف لقوات اإلحتالؿ اليت راحت تطلق نَتاهنا على اعبزائريُت.كانت

نتشار السريع لألخبار يف األحياء اليت يسكنها ىذه اغبادثة ىي سبب اؼبظاىرات، كذالك ابإل
اعبزائريوف، فندفع اعبزائريوف يف أفواج كسارك كبو حي بربركس حيملوف األعالـ اعبزائرية، كيهتفوف حبياة 

 اعبزائر اؼبستقلة كحبياة جبهة التحرير كاغبكومة اؼبؤقتة.
، فكاف 1إىل مظاىرات عسكرية بُت اؼبدنُت العزؿ كالقوات الفرنسية اؼبسلحةنقلبت اؼبظاىرات اف

يف كل من اعبزائر ككىراف ابصطداـ اؼبواكب األكركبية  .2ديسمرب يوما داميا 11يـو األحد 
ستعمارية، ستجابة لنداء جبهة التحرير كردا على الغطرسة اإلإ، لقد جاءت ىذه اؼبظاىرات 3كاعبزائرية

وية األمة اعبزائرية كشخصيتها اإلسالمية كصمود كحدة الشعب، كالضغط على ديغوؿ فربىنت عن ى
كقد ساىم بعض أعضاء الوالية الرابعة يف أتطَت اؼبظاىرات قلبت اؼبظاىرات  .4ستقالؿمن أجل اإل

م ستقالؿ كالتأمُت رغصبيع اؼبوازين فأكد الشعب اعبزائرم من خالؽبا أنو ال يقبل دبا دكف اغبرية ك اإل
نتفاضة كـبططها "بوظباحة" الذم فقد الثورة يف ذلك العديد من الشهداء إىل جانب أسر قائد اإل

كالذم تويل القيادة بعدة السي الزبَت الذم كقع ىو   ،قي عليو القبض يف منطقة بٍت موسىجرح كأل
ى كدعيال يف أحداث ىذه االنتفاضة، زبتلف اؼبصادر حوؿ ىذه اؼبظاىرات كمن نسقها تاآلخر ق

إليها لكن من البارز أف لقادة الوالية الرابعة الدكر البارز يف أتطَتىا رفقة اعبماىَت الشعبية كجيش 

                                                           
 .246دمحم غبسن أزغيدم: اؼبرجع السابق،ص.  1
ـ( عسكراي كسياسيا، ؾبلة القرطاس، العدد 1962ػ  1958. اتبيت حياة: ردكد فعل الثورة اعبزائرية ذباه سياسة ديغوؿ )2
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نتفاضة منعرجا حاظبا يف سَت أحداث الثورة كحداث حاظبا يف اتريخ فكانت ىذه اإل .1التحرير الوطٍت
قبل الصحافة الفرنسية  . كقد حظيت ىذه اؼبظاىرات بتغطية إعالمية كاسعة من2اؼبعركة اؼبسلحة

اؼبرافقة لزايرة اعبنراؿ ديغوؿ كما حظيت ابىتماـ الصحافة الدكلية يف كل من بريطانيا كأمريكا اليت 
 .3نشرت العديد من اؼبقاالت تطرقت فيها إىل كقائع ىذه اؼبظاىرات كحقيقة الصراع الفرنسي اعبزائرم

 .1691 أكتوبر 11اثنيا: مظاهرات
نتشرت اؼبظاىرات أينما كجد إمل تقتصر مظاىرات الشعب اعبزائرم على اعبزائر كحدىا، بل 

اعبزائريوف، كيف فرنسا على كجو اػبصوص اليت شهدت مظاىرات ال تقل عن مظاىرات اعبزائر للتعبَت 
َت . كقد جرل التحض4ضطهاد، كالتفرقة العنصريةعن الوحدة الوطنية للشعب اعبزائرم كالتنديد ابإل

اؼبدف  ؽبذه اؼبظاىرات دبجهودات قائد الوالية الرابعة سي دمحم مع رفقائو كمساعديو لتنصيب اللجاف يف
 كإقامة قنوات التموين، كما كلف مسؤكؿ الدعاية كاإلعالـ إبعداد مضموف التوجيهات كاؼبناشَت

 .5اإلعالمية على حسن سَت اؼبظاىرات
ثر من ثالثوف ألف مناضل جزائرم إىل شوارع خرج أك 1961 أكتوبر 17 ففي يـو الثالاثء

ابريس يف مظاىرات سلمية منظمة، ذبمع أفرادىا يف كل مكاف كانطلقت اؼبظاىرات يف أىم الشوارع 
ربيا جبهة التحرير الوطٍت" "الفرنسية تضم أالؼ الرجاؿ كالنساء كيهتفوف بشعارات "اعبزائر جزائرية" 

اؼبتساقطة إال أهنم كانوا يسَتكف يف نظاـ دقيق ؿبكم، ككاف يف  "أطلقوا سراح السجناء"، كرغم األمطار
طليعتهم القادة مسؤكلو جبهة التحرير بفرنسا، كما مل يكن اؼبتظاىركف حيملوف أم سالح، ألف 

 اؼبظاىرة يف أصلها مظاىرة سلمية بدالالت عميقة كأاثر حسنة.

                                                           
 . 50. ػبضر بورقعة: اؼبصدر السابق، ص  1
 .52:اؼبرجع السابق، ص صبيلة ضبية.  2
 .77ـ، ص2013ـ، دار التنوير، اعبزائر،1962ػ  1954. أضبد منغور: موقف الرأم العاـ الفرنسي من الثورة اعبزائرية 3
 . 248: اؼبرجع السابق، . دمحم غبسن أزغيدم 4
 .201. دمحم تقية: اؼبرجع السابق، ص 5



 ادلواقف من سياسة ديغول                                                          الفصل الثالث:

60 
 

اف مراتف، بوف نوفيل، كغَتمها يف سارت اعبموع يف ـبتلف الشوارع الرئيسية ابلعاصمة كشارع س
مظاىرات سلمية، كقد تصدت قوات البوليس كالقوات العسكرية الفرنسية ؽبذه اؼبظاىرات بوحشية  

كسقط  .1كبَتة برصاص البنادؽ كالرشاشات،  كمل يقـو اعبزائريوف أبم رد فعل بل اتبعوا طريقهم
، كألقي القبض على طبسة عشر ألف العديد من اؼبظاىرين اعبرحى كشهداء رجاال كنساء كأطفاال

جزائرم، كرغم ذلك سبكن اؼبتظاىركف من الوصوؿ إىل شارع"شاف زم ليزم" كىو اؼبكاف اؼبقصود، 
اؽبدؼ من ىذه اؼبظاىرات أف تكوف صيحة يف كجو الرأم العاـ الفرنسي، ليستيقظ من سباتو،  ككاف

 كمن أسباب ىذه اؼبظاىرات مايلي: .2كخيرج عن صمتو
 حظر التجواؿ كالرقابة البوليسية اؼبفركضة على اؼبهاجرين اعبزائريُت بفرنسا من قبل  نظاـ

 السلطات االستعمارية الفرنسية.
 عتقاالتاالستفزاز الرظبي من طرؼ السلطات الفرنسية للمهاجرين كأعماؿ القمع كاإل 

كالتعذيب قصد شل حركة العماؿ اعبزائريُت كنشاطهم كتضييق اػبناؽ على كل تنظيماهتم 
 جتماعات التعبوية.تصاالت قصد عقد اإلكقطع اإل

 "ؿبافظ الشرطة يف  إعطاء األكامر من طرؼ كزير الداخلية"ركجي فرم"ك"موريس اببوف
اعبزائريُت يف أم شي حيدث   ، كقد أعطاء األكامر ككل الضماانت قائال ؽبم "تصرفوا يفابريس

عتقاالت تُت شهيد، أما اإلئم نكما يبدك لكم..." كقد راح ضحية ىذه اؼبظاىرات مايزيد ع
بع مئة مفقود كترحيل أر كأكثر من  ،3تصورات مايزيد عن سبعة أالؼ معتقلالفقد فاقت 

 .4العديد منهم لوضعهم يف ؿبتشدات أك اإلقامة اعبربية يف اعبزائر
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 اثلثا: صدى ادلظاهرات وأتثريها.
ستعمارم دموم إكماأعقاهبما من قمع 1961 كأكتوبر 1960 كاف لكل من أحداث ديسمرب

صحفية طلب فيها  ةأثر كبَت على الساحة اعبزائرية كالدكلية، فكاف تدخل اغبكومة اؼبؤقتة يف ندك 
شوف أكف الم بتدخل لوقف هناكر كرئيس الوزراء الصيٍت ز فرحات عباس كل من الرئيس األمريكي إ

 ربع عرب:أاؼبذحبة اليت يقًتفها اعبيش الفرنسي ضد الشعب اعبزائرم، كاستخلص من ىذه الندكة 
 .كجود ىوة كبَتة بُت التصرحيات الرظبية للمسؤكلُت الفرنسيُت كحقيقة الوضع يف اعبزائر 
 الذم تعتـز اغبكومة الفرنسية كضعها. اترفض السكاف لتزكية التشريع 
 ستعمارم قد خسر هنائيا اعبولة.النظاـ اإل أف 
 .اغبكومة اؼبؤقتة للجمهورية اعبزائرية مستعدة ألف زبضع لإلدارة الشعبية 

عتربت يف نشرهتا اليت اك 1960 كما بثت اإلذاعة اؼبغربية تغطية إخبارية ؼبظاىرات ديسمرب
"اعبزائر أف اعبزائر عرفت أحد أعظم أايمها يف مسارىا النضايل ، 1960 ديسمرب 12أذعيت يـو 

عرفت اليـو كاحد من أؾبد أايـ الثورة يف البطولة" كصرح السيد أضبد عالكة معلقا على األحداث 
أف ؾبلس الوزراء اؼبغرييب قاـ بعقد جلسة إستثنائية تضمنت 1960 ديسمرب 13إلذاعة طنجة يـو 

دعاء لشهداء اعبزائر.كما كجو اؼبلك دمحم لالكونغو، كأف اؼبلك أعطى أكامر ابدراسة الوضع يف اعبزائر ك 
ؼبتنا بشدة األحداث الدموية اليت كانت اعبزائر مسرحا آبرقية إىل الرئيس فرحات عباس "قد  1اػبامس

 ؽبا طواؿ األايـ األخَتة كإننا إذف نقدـ تعازينا اػبالصة...".
م فقد رد على الرسالة اليت كجهها لو فرحات عباس كمن أما رئيس الوزاء الصيٍت شو أكف ال

ضمن ماكرد فيها: "إف حكومة صبهورية الصُت الشعبية ، كمن كرائها الشعب الصيٍت تعرب عن غضبها 

                                                           
ـ، كنفي يف 1927نوفمرب 18ـ، توىل العرش بعد تنازؿ كالده عليو يف 1909ىو دمحم بن يوسف كلد يف أكت دمحم اخلامس: .  1

ـ، ليبدأ رحلة اؼبفاكضات مع الفرنسيُت اليت 1955نوفمرب  16ـ إىل جزيرة كورسيكا، كاليت مل يعد منها إال يف 1953أكت  20
ـ. ينظر لزىر بديدة: دراسات يف اتريخ الثورة 1961فيفرم    26ؼبغرب، ليواصل حكم اؼبغرب لغاية كفاتو يـو توجت ابستقالؿ ا
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الشديد أماـ فظاعة اؼبذحبة اعبماعية اليت تعرض ؽبا الشعب اعبزائرم من قبل اؼبستعمرين الفرنسيُت يف 
 أخرل، كتعلن احتجاجها الشديد على ىذه اؼبذحبة...". مدينة اعبزائر ، كيف مدف

ن الرئيس مالسيد فرحات عباس رئيس اغبكومة اؼبؤقتة للجمهورية اعبزائرية برقية أتييد  ىكما تلق
، كالرئيس اليوغساليف جوزيف بركز تيتو كمن العاىل األردين اؼبلك حسُت رئيس مصر 1عبد الناصر

 .2مات األىلية من ـبتلف دكؿ العاملبن طالؿ، كمن عدد كبَت من اؼبنظ
أما السيد ركين أندريو الذم كتب يف صحيفة المانيت لساف حاؿ اغبزب الشيوعي الفرنسي 

ستقالؿ"، جاء فيو: "مظاىرات أقلية يقودىا قاصرا أمر يثَت مقاال ربت عنواف، "اؼبسلموف يتطلعوف لإل
كين أندريو كذلك يقوؿ: "اليوجد طريق صحيفة ذاهتا كتب السيد ر  الالسخرية".كيف مقاؿ أخر يف

حداث أخر للوصوؿ إىل السالـ إال ابلتفاكض مع اغبكومة اؼبؤقتة للجمهورية اعبزائرية اليت بينت األ
 .3األخَتة بشكل مدكم أف اعبماىَت اؼبسلمة تقف كرائها"

 ككاف من نتائج ىذه اؼبظاىرات:
 ديغوؿ كجزء كبَت من القادة السياسية بفرنسا أنو المفر من اإلعًتاؼ حبق  إقتناع

الشعب اعبزائرم بتقرير مصَته، كأف جبهة التحرير الوطٍت ىي اؼبمثل الشرعي كالوحيد 
 للشعب اعبزائرم، كالديكن التفاكض إال معاىا.

 عليها يف عتمدت اإكتشاؼ جبهة التحرير الوطٍت مدل فاعلية سالح اؼبظاىرات، ف
 . 4اؼبخخطات الفرنسية بفصلها ؿالصحراء إلفشا

 
                                                           

، تلقى تعليمو األكيل دبسقط رأسو، يف سنة ـ ابلسكندرية1918جانفي  15زعيم عريب مصرم، كلد يـو . مجال عبد الناصر:  1
ـ يف اغبرب ضد اليهود بفلسطُت، ككاف ضمن صباعة الضباط 1948ـ التحق ابلكلية العسكرية، شارؾ سنة 1937

ـ، ليصبح بذلك رئيسا ؼبر 1954األحرار،كما توىل مهمة الدفاع كالداخلية يف حكومة دمحم قبيب، كانقلب على ىذا األخَت سنة 
 .284ـ. ينظر لزىر بديدة: دراسات يف اتريخ الثورة اعبزائرية، ص1970سبتمرب  28كفاتو يـو  إىل غاية
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  إضطرار فرنسا لدخوؿ يف مفاكضات مع جبهة التحرير الوطٍت عن طريق الوزير
السويسرم أكليفي لونغ بيلوسارف كفبثلي اعبزائر الطيب بوغبركؼ كأضبد بن منجل، 

 . 1لكن توقفت بسبب مشكل الصحراء
اإلضطهاد اإلستعمارم للمهجرين اعبزائريُت مسارا بعد ىذه اؼبظاىرات أصبحت مشكلة 

لإلحتجاج كالسخط كاإلستنكار، كىذا ابلنسبة أيضا لبعض اؽبيئات كاؼبنظمات الفرنسية اليت إىتزت 
للحدث كأعلنت سخطها كاستنكارىا للقمع الذم تسلطو السلطات االستعمارية على اعبزائريُت مثل 

وحد، اغبزب الشيوعي...، كعقد السيد دمحم يزيد كزير األخبار يف إرباد النقاابت، اغبزب االشًتاكي اؼب
اغبكومة اؼبؤقتة يف ندكة صحفية ربدث فيها عن اؼبيز العنصرم الذم إزبذتو فرنسا سياستها الوحيدة 

 .        2إذباه اعبزائريُت
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 .من سياسة ديغول موقف ادلعمرين :ادلبحث الثالث
أيضا ابعبزائر عن رفضهم لسياسة ديغوؿ يف اعبزائر، كىذا بداية كما عرب اؼبستوطنوف 

نقالب كصوال إىل ، مث ؿباكلة اإل1960 ديسمرب 11 ابؼبظاىرات اليت خرجوا فيها دبدينة اعبزائر يـو
جاهبة ديغوؿ كسياستو كمساعيو، فما ىي أسباب االنقالب؟ كما اؼبقصود دبقياـ منظمة اعبيش السرم 

 م؟ كما ىي مساعيها كأىدافها؟دبنظمة اعبيش السر 
، 1960 جانفي 19 نقالب إىل التصريح الذم أدىل بيو اعبنراؿ جاؾ ماسو يـوتعود عملية اإل

رتكب خطأ حُت إإىل صحيفة سوضيت زيتونج بيميونيخ كجاء قولو بيها: "لعل اعبيش الفرنسي قد 
، كأنو قد يستعمل القوة ضده...".إثر ذلك 1958 مام 13دل اعبنراؿ ديغوؿ إىل اغبكم ان

إستدعى ديغوؿ اعبنراؿ ماسو كعزلو بعد ثالثة أايـ من منصبو أدل ذلك إىل اصطداـ بُت االكركبُت 
العنصرين الذين حاكلوا االنفراد ابعبزائر كعارضوا سياسة رئيس الدكلة الفرنسي مع قوات األمن اؼبدين 

 136 طبسة كعشرين من كال اعبانبيُت كجرح مايزيد عن ، قتل يف ذلك1960 جانفي 24 يـو
شخص، بعد ىذه األحداث ألقى اعبنراؿ ديغوؿ خطااب شديد اللهجة موجها للعسكريُت 

، أمر 1960 جانفي 29 كركبُت بصفة خاصة، كالشعب الفرنسي بصفة عامة يـوأكاؼبستوطنُت اال
ستعماؿ القوة كالعنف إف دعت إعلى  فيو اعبيش الفرنسي يف عبارات ربمل التهديدات كالتأكيد

ب اعبيش الفرنسي لذلك ، كانؿ بعض القادة العسكريُت عقوابت شديدة االضركرة لذلك، إستج
كىذا ما دفع ببعضهم إىل إنشاء منظمة اعبيش السرم اإلرىايب اليت ضمت صبيع العناصر الناقمة على 

 سياسة ديغوؿ.
 ديغول. اجلزارر على يفأوال: انقالب اجلنراالت 

زبذت ضد الشخصيات السياسية كالعسكرية، أستمر التذمر كالتمرد من اإلجراءات اليت إ
كأخذت عناصر اؼبعارضة تتكتل كتتضامن، كاتسعت دائرهتا لتضم بعض النواب يف اجمللس الوطٍت 

ادة الفرنسي، كاتفقوا على مناىضة السياسة الديغولية كاإلطاحة بنظاـ اغبكم. كاذبهوا يف ذلك إىل ق
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تصاالت مع اعبنراؿ ، كما قاموا بسلسلة من اإل 1اعبيش "جاؾ سوستيل" أك"بومبيدك" أك"الغيار"
جتمع بعض أنصار إ،19602أكتوبر  30زبذىا منفى لو منذ إساالف الذم كاف إبسبانيا كاليت 

شاؿ كل من اعبنراؿ   اإلجتماع  ، يف مدينة رافياؿ بباريس حضر1961 فريلأ 12 اعبزائر فرنسية يـو
جتماع ابلقياـ ابنقالب عسكرم ضد اعبنراؿ ديغوؿ، كاعبنراؿ فور كزكلر كغاردم، كقرركا يف ىذا اإل

جل أفقدـ إىل اعبزائر على منت طائرة عسكرية كل من اعبنراؿ شاؿ كزكلر كالكولوانؿ بركازات من 
على اؼبفوض  نقالب ضد سلطة ديغوؿ، فاستولوا على سلطة اعبزائر كما مت إلقاء القبضإطالؽ اإل

العاـ جاف موراف كالقائد العاـ للقوات الفرنسية يف اعبزائر اعبنراؿ غاميَت... كغَتىم من القادة، كما مت 
حداث صبيحة يـو ، كجرت ىذه األ3ستيالء على أىم األبنية اغبكومية كاهتموا ديغوؿ ابػبيانة اإل

ذاعت أذاعة الفرنسية من اعبزائر" كاليت ذاعة إىل "اإلسم اإلإ، كما مت تغيَت 1961فريل أ 23السبت 
حتفاؿ النصر، فخطب إكركبُت ابلتوجو إىل ساحة الفورـك للمشاركة يف نقالب ليال، كاندت األخرب اإل

نقالب كالسياسة اليت سيطبقها يف اعبزائر "...لقد قدامو على اإلإفيهم اعبنراؿ شاؿ يوضح سبب 
سنا، كىو عهد اعبيش الفرنسي الذم حيتفظ ابعبزائر جئنا ىنا لنفي ابلعهد الذم عهدان عليو انف

  4دة..."ئفرنسية حىت اليذىب جنودان اللذين سقطوا يف ىذه البالد ضحااي بدكف فا
كانت القيادة يف البلد مًتددة كبقيت تنتظر متأثرة بنزعات ـبتلفة دبا خييب أمل اؼبتمردين 

رنسي كقبل كل شي إىل كل جندم من خصوصا بعد نداء اعبنراؿ ديغوؿ الذم صرح: "أمنع كل ف
عًتاؼ بسلطة شاؿ تنفيذ أم أمر من أكامرىم " كتغيَت اؼبفاجئ للجنراؿ غوركد الذم تراجع عن اإل

ستقر يف كىراف ، كيف العاصمة سادة الفوضى ابعتقاؿ اعبنراؿ فايزينات، قائد اعبيش فخلفو اعبنراؿ إك 
 أرفويوكس أحد مساعديو من طرؼ اعبنراؿ شاؿ .

                                                           
 .346ػ  344. عمار قليل: اؼبصدر السابق، ص 1
 .225ـ، ص2013. ثينو سيلفي: اتريخ حرب من أجل استقالؿ اعبزائر، دحلب، اعبزائر،  2
ـ(، أطركحة لنيل شهادة الدكتوراه ، التاريخ العاـ، 1962ػ 1955كالثورة اعبزائرية) . كوثر ىامشي:اغباكم العاـ جاؾ سوستيل 3

 . 257ػ ـ، ص2017ػ 2016ـ قاؼبة، 1945مام08إشراؼ رمضاف بورغدة، كلية العلـو االنسانية كاالجتماعية، جامعة
 .347ػ  346. عمار قليل: اؼبصدر السابق، ص  4
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ستسالـ اعبنراؿ شاؿ كاعبنراؿ إنعداـ اؼبساندات العسكرية ك أت ىذه العمليات ابلفشل إلدب
كما كاف . 1زايالز كىركب كل من جوىرك كساالف كتطهَت اإلدارة من موظفُت اؼبشكوؾ يف نزاىتهم

 الوضع العسكرم يف اعبزائر منقسم إىل ثالث أقساـ :
 لفيالق اليت يقودىا الضباط اػبونة.نقالبُت خاصة اقسم منشق متمرد مع القادة اإل 
 نقالب لكنو كقف موقف اؼبتفرج.قسم مؤيد لإل 
 حًتاـ إاؿ ألكامر الدكلة كسياستها ك ثنقالب، كيرل عليو اػبضوع كاالمتقسم معارض لإل

 لتـز الصمت.إقراراهتا لكنو 
بتعطيلهم لدابابت اؼبعدة  نقالبُت مع اإليكاف أيضا بعض القادة العسكريُت بفرنسا متواطئ

كيف  .2للقياـ بتأديب العناصر اؼبتمردة، كابعتقاؿ الواحد كثالثُت من ضباط الفيلق التابع لدابابت
سها القاضي أستحداث ؿبكمة عسكرية عليا حملاكمة اؼبتهمُت الرئيسُت ير إحداث مت خضم ىذه األ

ربع مدنيُت، ففتتحت ؿباكمة شاؿ موريس اباتف، كتتألف احملكمة من تسعة قضاة:طبسة ضباط، كأ
 .3كزيالر كغورك كىذا بعد تسليم أنفسهم

 اثنيا:منظمة اجليش السري .
كمت أتسيسها منخالؿ ، 1961كلدت اؼبنظمة السرية اؼبسلحة أكؿ مرة يف مدريد أخر يناير 

كأشرؼ  اؼبتطرفاف جوف جاؾ سوزيٍت زبَت الغااير أسسها. 1961فرباير  11اجتماع مدريد يف 
، مث أسست كغاردماعبنراؿ ساالف عليها ؾبموعة من اعبنراالت اؼبعاديُت للحركة اإلستقاللية أمثاؿ 

بعد اجتماع جرل بساحة أكؿ مام بداية جواف ضم كلود بريز كجوىود  .4رض اعبزائرأمن جديد يف 
دار الذم رأل كسارجوف كفراندم كدلغلدر كزطرا كالصحفياف أدرم سوغاف كجورج راس،  كالعقيد قو 

نفس الطرؽ اليت اتبعها ضد اعبيش  إكركبُت داخل منظمة مهيكلة  كاقًتحضركرة اإلسراع بتنظيم األ
                                                           

  .226. ثينو سيلفي: اؼبرجع السابق، ص1
 .349ػ 348.عمار قليل: اؼبصدر السابق، ص 2
 .125. شارؿ ديغوؿ: اؼبصدر السابق، ص 3
 .229.  ثينو سيلفي: اؼبرجع السابق، ص 4
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بشكل  OROالفرنسي يف اؽبند الصينية، فأمر بتجميع كل اغبركات اؼبستعدة للعمل كذبنيدىم    .
 .ستعالـدائم لتشكيل كالتنفيذ ىيئة اإل

أجل تنظيم اعبماىَت للتحكم يف السكاف على صبيع اؼبستواايت، أما الفرع الثاين من اؼبنظمة من 
كفرع يكلف ابلعمل السياسي كالدعاية ، ككاف قائد ىذا التنظيم ىو اعبنراؿ ساالف كجوىرد انئب لو،  

من طرؼ كل من  OAS CSكما مت تشكيل مايسمى ابجمللس األعلى ؼبنظمة اعبيش السرم 
ىذا اجمللس التوجو العاـ للمنظمة كيصدر القرارات اليت يصيغها "قودار" ك"كبريز" ك"كسوزين ". حيدد 
نفجارات إ. كأثبتت ىذه اؼبنظمة كجودىا برسائل هتديد ك 1اعبنراؿ ساالف يف شكل تعليمات

مواؿ بسطو على البنوؾ ، كحيصل أعضاؤىا على العتاد كاألسلحة كالسيارات بتزاز األإبالستيكية ك 
اطئ مع قوات األمن أك السرقة، ككانت تقـو ابلعاصمة بنشاط إرىايب كاؼبالبس كالواثئق اؼبزيفة بتو 

إىل جانب ىذه األعماؿ اإلجرامية إندلعت  .2عتداء على اعبزائريُتابنفجارات كإطالؽ الرصاص كاإل
مسَتات كمظاىرات ضد سياسة ديغوؿ ذباه الشعب اعبزائرم، كضد انسحاب القوات الفرنسية من 

افظة على اعبزائر فرنسية،كاستطاعت ىذه اؼبنظمة أف تفجر عدة قنابل هناية اعبزائر، كىذا من أجل احمل
، يف مقرات الصحف اؼبؤيدة لسياسة ديغوؿ ابعبزائر خاصة الصحف الناطقة ابسم اليسار 1961

ستقالؿ اعبزائر أك يتعاطف إالفرنسي، كأعلنت من مقرىا الرظبي دبدريد أهنا ضد كل من خيدـ لصاحل 
ستمرار إعلنت عن أسبانية بتجاىل الوضع ابعبزائر ك هتمت اغبكومة اإلاائرم، كما مع الشعب اعبز 

 .3ف يعًتؼ ديغوؿ هبم كمنظمة سياسية كيتفاكض معاىمأرىابية إىل العمليات اإل
ىدفت ىذه اؼبنظمة إىل اغبفاظ على فكرة اعبزائر فرنسية كالدفاع عن ىذا الشعار كالضغط 

نقالب ضده جل تغيَت سياستو، كزبطيط للقياـ ابإلأعلى اعبنراؿ ديغوؿ رئيس اعبمهورية اػبامسة من 
ية مع ذبنيد الرأم العاـ الفرنسي حوؿ الدفاع عن اعبزائر فرنسية كمنع أتسيس دكلة جزائرية كطن

                                                           
ـ، كزارة الثقافة، اعبزائر، 1962ػ  1961. دضباف توا:ي:منظمة اعبيش السرم كهناية اإلرىاب االستعمارم الفرنسي يف اعبزائر  1

 .211ػ 205ـ،ص2008
 .231ينو سيلفي: اؼبرجع السابق، ص. ث 2
 .134. عبد اجمليد عمراين:جاف بوؿ سارتر كالثورة اعبزائرية، مكتبة مدبويل، اعبزائر، ص 3
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كاغبيلولة ضد قياـ مفاكضات بُت اغبكومة الفرنسية كاغبكومة اعبزائرية اؼبؤقتة، كسعت أيضا  مستقلة.
غتياؿ الشخصيات اؼبدنية كالعسكرية اؼبؤيدة لسياسة ديغوؿ، كأسست إإىل زبريب اؼبصاحل اغبيوية ك 

ف ىذا يعترب إعًتافا عًتاؼ ابلشخصية اعبزائرية ألستعمار اإلرفض غالة اإل فركعا للمنظمة بفرنسا.
جببهة التحرير الوطٍت كبذلك الوصوؿ إىل حل سلمي لوقف الثورة كىذا مارفضوه مؤيدم اعبزائر 

 .1فرنسية

                                                           
ـ، مذكرة مكملة لنيل شهادة ماسًت، اتريخ 1962ػ 1961انشها اإلرىايب يف اعبزائر   . عبَت سعيداف: منظمة اعبيش السرم 1

  .59ـ، ص2013ػ 2012كلية العلـو االنسانية كاالجتماعية، جاميعة دمحم خيضر بسكرة، اؼبعاصر، إشراؼ ميسـو بلقاسم،  
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 اخلتامة:
ويف الوالية  5991ـ  5918ستعراضنا لسياسة ديغول يف اجلزائر عموما بني سنيت إمن خالل   

الرابعة بوجو اخلصوص تبني لنا أن ديغول سعى جاىدا إلمخاد الثورة وإبعاد الشعب اجلزائري عنها 
وتثبيت أقدام فرنسا ابجلزائر وعمل أيضا على جعلها جزء ال يتجزأ من فرنسا كما ىدف الفرنسيني 

قتصادية و والعسكرية وحىت اإلستعمل يف ذلك عديد األساليب السياسية منها إمنذ البداية. وقد 
جتماعية، وقد سخرت لذلك كل اإلمكانيات ادلادية والبشرية إلخضاع الشعب وإبقائو رىن اإل
 ستعباد والتسلط، سنختصر جل تلك األساليب  فيما يلي:اإل
فيما خيص أساليب ديغول السياسية فقد قام ابلعديد من التعديالت السياسية واليت قام فيها   

بعض اإلطارات الفرنسيني يف اجلزائر وتعويضهم حبكام آخرين، كما سعى إىل توطيد سياسة بتنحية 
 اإلدماج. 

أما يف اجملال العسكري فتربز سياستو يف ىذا اجملال بشكل ابرز للغاية إذ أن معامل سياستو   
الزلت شاىدة على جرائم ديغول ابجلزائر ابختالف أنواعها من أسالك شائكة وزلتشدات 

 جون...  إىل نتائج سياستو وما خلفو من ضحااي ومعطوبني وأرامل وأيتام...وس
تبع ديغول عدة أساليب إغرائية يف رلملها. حتمل إقتصادي فقد جتماعي واإلويف اجلانب اإل  

الكثري من ادلكر يف أىدافها  ومساعيها وىذا دلا تضمنتو من أجل العمل على إبعاد الشعب على 
 جتماعية يف كامل الًتاب اجلزائري.قتصادية واإلاإلصالحات وادلشاريع اإل الثورة ابلعديد من

لكن رغم كل ىذا اجملهود الذي أرىق كاىل ديغول للظفر ببوابة إفريقيا، فقد قوبلت سياستو   
الذين  واجهة شرسة من طرف احلكومة ادلؤقتة والشعب اجلزائري وحىت من طرف بعض الفرنسينيمب

نقالب عليو وأتسيس جتاه الشعب اجلزائري، واليت أدت يف هناية ادلطاف إىل اإلاسياسة ديغول  اسئمو 
 منظمة اجليش السري ادلناوئة لسياسة ديغول. 

 قد نتجت عن سياسة ديغول يف اجلزائر نقاط أو نتائج مهمة سنلخصها يف مايلي:
 .صمود الشعب اجلزائري ومقاومتو وتشبثو مببادئ الثورة 
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 نتصار على جبهة التحرير سياسيا وعلى جيش التحرير عسكراي، ىذا ما دفع فشل ديغول يف اإل
 ستسالم دون مفاوضة حتت غالف سلم الشجعان.بو دلطالبة جيش التحرير ابإل

  نقساماهتا إتوايل سقوط حكوماهتا وكثر و سبب الفشل الذريع الذي حلق اجليش الفرنسي ابجلزائر
على أن ينتهج منهاجا جديدا ويعلن عن مبدأ تقرير ادلصري وتضخم األزمات هبا وىذا ما أرغم ديغول 

 .5919يف سبتمرب 
 .مبادرة اإليليزي دفعت ابحلكومة ادلؤقتة دلراجعة عالقاهتا مع الداخل 
  فتحت قضية اإليليزي الباب لدخول احلكومة ادلؤقتة واجلنرال ديغول يف مفاوضات جديدة ووقف

 إطالق النار. 
 تقالل للجزائر حتمية البد منها خصوصا بعد ما شهده من مظاىرات سإدراك ديغول أن منح اإل

 والغضب الشعيب الذي أعربت عنو. 5995أكتوبر  51، كذا مظاىرات 5991ديسمرب  55
 ستقالل برضوخ ديغول للتفاوض.ستشراف اجلزائر لشمس احلرية واإلإ 
وتوسطها للبالد ووقوع اجلزائر  ركز ديغول على الوالية الرابعة نظرا دلوقعها اإلسًتاتيجي  

العاصمة ضمن نطاقها اجلغرايف، وصعوبة إمدادىا ابلسالح والزاد العسكري عموما. فقد متيزت ىذه 
الوالية ابدلقابل بتنظيم سياسي وعسكري على غرار ابقي الوالايت وشهدت أحداث ووقائع مجة 

إذ أن العديد من األحداث اليت شهدهتا جعلتها قبلة للباحثني عن جرائم فرنسا ابألراضي اجلزائرية 
الوالية الزالت حتت ظلمات جهل حيثيات ووقائع األحداث اليت مرت هبا خصوصا ما يتعلق بقضية 
سي صاحل زعموم  وبعض ادلعارك اليت شهدهتا ىذه الوالية وعن فضل مناطقها إذ مل يزح عنها الغبار 

 وزاد اترخيي حول الوالية التارخيية الرابعة وما شهدتبعد فهذا اجملال خصب للدراسة دلن أراد أن ينال 
من أحداث وما طبق هبا وما ذلا من فضل على هنج الثورة. فنتمٌت أن تتضح صورة األحداث اليت 
مرت ابلوالية وما تلبسها من غموض وكشف احلقائق اليت الزالت حتت خالف ادلؤرخني من أجل 

ريب أو تشكيك يف نضاذلم وما قاسوه من أجل ىذا  عًتاف بفضل شهدائنا وأن ال منسهم أبياإل
، كما نوصي الباحثني والطلبة ادلوىوبني بضرورة اإلىتمام بتاريخ بالدىم وضرورة دراستو والتعمق الوطن
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يف خفاايه، ونوصي أيضا إبزالة بعض الغموض على بعض القضااي اليت الزالت غامضة يف اتريخ 
اعدة الطلبة لوصولو للمادة ادلعرفية والتحسني من أداء اجلامعات بالدان  وننوه يف األخري بضرورة مس

ابجلزائر لتقدمي أفضل اخلدمات ادلعرفية لطالهبا، فنأمل أن يتحسن واقع اجلامعة اجلزائرية لًتقى رقي 
 جامعات الدول ادلتقدمة معرفيا
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 (10امللحق رقم )

 .صورة للجنرال ديغول

 

 

، مطبوعات بونة، اجلزائر 8851ـ  98847 الثورة اجلزائرية واجلنرال ديغول رمضان بورغدة
. 433، ص1181
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  (20امللحق رقم )

 صورة سي صاحل زعموم.

 
 

 متحف اجملاهد بثنية احلد
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 (20امللحق رقم )

 الشهيد سي دمحم بونعامة والرائد خلضر بورقعة.

 
 

 .18، ص1181احلكمة، اجلزائر العاصمة،، دار خلصر بورقعة9 شاهد على اغتيال الثورة
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 (20امللحق رقم )

 صورة للمظاهرات ابجلزائر العاصمة. 

 
 

 

 .813مجيلة محية9 ادلرجع السابق، ص
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 (10امللحق رقم )

 .8851أكتوبر  86صورة دلظاهرات 

 
 

 

.31اجليش الوطين الشعيب، ص جملة
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  (20امللحق رقم )

 .خريطة الوالايت التارخيية املنبثقة عن مؤمتر الصومام

 
الثورة اجلزائرية، دار العزة والكرامة للكتاب، اجلزائر، : مصطفى طالس، بسام العسلي .8

1182 .
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 (20امللحق رقم )

 اجلزائرخريطة توضح رحلة ديغول إىل 

 
 

 

وآاثرها على الثورة اجلزائرية،  مذكرة لنيل شهادة  8851ديلوح عبد احلميد9 مظاهرات ديسمرب 
. 1114، 1113ادلاجستري يف التاريخ احلديث وادلعاصر، إشراف حيياوي مسعودة، جامعة اجلزائر، 
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 (10امللحق رقم )

 خريطة الوالية الرابعة.

 

.1182بسام العسلي، مصطفى طاالس9 الثورة اجلزائرية، دار العزة والكرامة للكتاب، اجلزائر، 
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 (20امللحق رقم )

 منشور فرنس ي موجه للمجاهدين من أجل إلاستسالم. 

 

 

 

 

أرشيف خاص
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 كالتالي:  م0500-0501الوالية الرابعة خالل سنتي الوحدات العاملة في 

 املنطقة ألاولى     املنطقة الثاهية املنطقة الثالثة املنطقة الرابعة
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 امللخص: 
املستوطنني من  إن أتجيج الثورة وتفاعلها وتدهور األوضاع  يف فرنسا واجلزائر وخوف

إسرتجاع اجلزائر سيادهتا والقضاء على مكانتهم أدى اإلضطراب وسقوط احلكومات الفرنسية الواحدة 
تفاقم النظام السياسي أدى ذلك إىل  3891ماي  31تلو واألخرى، وقيام املستوطنني ابلتمرد يف 

يف اجلزائر عموما الفرنسي وبدأ عصر جديد مع جميء ديغول الذي عمل على تطبيق عدة سياسات 
م أما ابلنسبة للمشاريع اليت أقدم على تطبيقها منها 3891ـ  3819ويف الوالية الرابعة خاصة بني 

مساعيه لتوطيد سياسة اإلدماج، وكذا السياسة العسكرية اليت برزت يف أساليب القمع والتعذيب 
ساليب إغرائية وإصالحية من أجل ادية اليت إتبع فيها عدة أصابإلضافة إىل سياسته اإلجتماعية واإلقت

  إبعاد الشعب عن الثورة واإلطاحة هبا إال أهنا يف األخري كلها ابءت ابلفشل.
 

 ديغول، السياسة اإلستعمارية ، الثورة، الوالية الرابعة، املستوطنني. الكلمات املفتاحية:
 

ABSTRACT: 
The fueling of the revolution and its interaction and the deterioration of the 

situation in france and Algeria and the fear of  thesettlers that Algeria regaining its 
sovereignty  and eliminate their position led to unrest and the down fall of 
governmerts one after anather, and the rebellion of settlers or may 13 th 1958  
which aggravated the frerch political system, and anen era began with the advent 
of de gaulle who worked to implement several policies in Algeria and in the 
fourth willaya in particular beueen1958 and 1962 as for the projects which he 
implemented including lns fforts to consolidate e the integration policy as well as 
the military policy that emerged in lhe methods of repression and  torture in 
addition to his social and economic policy in which he followed several. 
Tempting and reformist methods in order to keep the peopleaway from the 
revolution and averthraw it. But in the end all of them faile 

 
Key words: De goulle, colonial  policy, revolution, fourth wilaya, settlers 

 


