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 املوقف األمريكي من احلركة انوطنية اجلزائرية
 (4591-4591) ضد االحتالل الفرنسي 

 نايمد. هدى حممود 
 أستاذ مساعد باألكاديمية الحديثة

 :البحث ممخص
                                                                       الموقف األمريكي من الحركة الوطنية الجزائرية ممفت ا من عدة نواح؛ فقد جاء  كان

الموقف في توقيت صعدت فيو واشنطن من موقفيا الحاسم تجاه فرنسا وبريطانيا وسياساتيما 
في أفريقيا مثل العدوان الثالثي ضد مصر ومقدماتو؛ كما جاء الموقف في وقت تمكنت فيو 

ائر من دعم مواقفيا والحصول عمى دعم سياسي ولوجيستي ممموس الحركة الوطنية في الجز 
من دول عدم االنحياز، وفي ظل حراك سياسي فرنسي ميم قاد إلى تدشين ما عرفت 

في محاولة إلنقاذ ما تبقى من اإلمبراطورية الفرنسية في  =:<8بالجميورية الخامسة في العام 
 أفريقيا وآسيا.

                                       ة فنننننني شننننننمال أفريقيننننننا بشننننننكل عننننننام وفنننننني الجزائننننننر                            ويمكننننننن النظننننننر لمسياسننننننة األمريكينننننن
                                                                        بشنننكل خننناص خنننالل الخمسنننينيات عمنننى أنينننا اسنننتكمال لسياسنننة الوالينننات المتحننندة فننني فتنننرة 
                                                                         مننننا بعنننند الحننننرب العالميننننة الثانيننننة خاصننننة بعنننند تحجننننيم ال ننننزو األمريكنننني الننننذ  تننننال ىزيمننننة 

     ي فنننني                       مننننن طبيعننننة االحننننتالل الفرنسنننن      91<8                                       فرنسننننا فنننني الحننننرب عمننننى ينننند ألمانيننننا فنننني العننننام 
                                                                 شننننننمال أفريقيننننننا وشننننننجل بشننننننكل ايننننننر مباشننننننر عمننننننى نمننننننو حركننننننات المقاومننننننة لالسننننننتعمار 
                                                                              الفرنسنننني فنننني دول ىننننذه المنطقننننة. وتوصننننل األمريكيننننون بعنننند انتينننناء الحننننرب العالميننننة الثانيننننة 
                                                                           إلننننى أن الحفنننناظ عمننننى الييمنننننة الفرنسننننية عمننننى المنطقننننة ىنننني الطريقننننة المثمننننى لضننننمان أمننننن 

                                  اسنننننننتمرار عمنننننننى بننننننناريس لمقينننننننام ب صنننننننالحات،                                شنننننننمال أفريقينننننننا، لكنننننننن واشننننننننطن ضننننننن طت ب
                                       وضننننل النننندومينون لكننننل مننننن الم ننننرب وتننننونس. وفنننني       >9<8                        واقترحننننت واشنننننطن فنننني العننننام 

                                                       فننننن ن جمينننننل جينننننود اإلصنننننالح الفرنسنننننية فننننني تنننننونس والم نننننرب حتنننننى العنننننام    ،          واقنننننل الحنننننال
                           جاءت بض وط أمريكية مباشرة.      9:<8
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Abstract 
The United States of America position towards the Algerian 

national movement was a remarkable one in regard of several 
aspects. First, it was surprising to be a positive one meanwhile US 
was reconsidering its policies towards the old colonial powers in 
Africa, notably France and Britain. Second, the American position 
was accompanied by a successful outreach of the Algerian national 
movement to several regional and international supporters, notably 
Egypt and the Non-aligned organization's members.  Third, the 
American position was coincided with a remarkable French decline 
and facing several internal challenges that led ultimately to the 
formation of 5th French Republic.  

Generally, the American policy in North Africa during the 1950s, 
and in Algeria specifically, was a clear resumption of the American 
post-war strategy to reconstruct the western security and political 
system in Europe and its adjacent regions. And it was very clear that 
the American factor was present in the wide arrange of changes 
across Algeria and the rest of North Africa region towards the end of 
the 1950s. and the beginning of 1960s.       
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          المقدمة: 
                                                                       كننننان الموقننننف األمريكنننني منننننن الحركننننة الوطنيننننة الجزائريننننة ممفت نننننا مننننن عنننندة نننننواح؛ فقننننند 

                            مننننننن موقفينننننننا الحاسننننننم تجننننننناه فرنسنننننننا                                     جنننننناء الموقنننننننف فنننننني توقينننننننت صننننننعدت فينننننننو واشننننننننطن 
                                        العنننندوان الثالثنننني ضننند مصننننر ومقدماتنننو؛ كمننننا جنننناء                                     وبريطانينننا وسياسنننناتيما فننني أفريقيننننا مثنننل 

        والحصنننول                                نينننة فننني الجزائنننر منننن دعنننم مواقفينننا                                وقنننف فننني وقنننت تمكننننت فينننو الحركنننة الوط   الم
            وفنننننني ظننننننل حننننننراك                                                  عمننننننى دعننننننم سياسنننننني ولوجيسننننننتي مممننننننوس مننننننن دول عنننننندم االنحينننننناز، 
      =:<8         فنننني العننننام                                                          سياسنننني فرنسنننني ميننننم قنننناد إلننننى تدشننننين مننننا عرفننننت بالجميوريننننة الخامسننننة 

                                                        إلنقاذ ما تبقى من اإلمبراطورية الفرنسية في أفريقيا وآسيا.           في محاولة
  :                                                            تطور الحركة الوطنية الجزائرية في النصف األول من القرن العشرين

       لينننا فننني                                                                 بنننالرام منننن نشنننوء الحركنننة الوطنينننة فننني الجزائنننر مننننذ بننندء االحنننتالل الفرنسننني 
                             واضنننننحة المعننننالم فننننني الجزائننننر قبنننننل                            نننننو لنننننم تكننننن ىنننننناك حركننننة سياسننننية       ، إال إ    81=8      العننننام 

                                   (، باسنننننننتثناء منننننننا عنننننننرف بمجننننننننة الننننننندفاع عنننننننن     =8<8-    89<8                      الحنننننننرب العالمينننننننة األولنننننننى  
                                 ، وناجنننننت بالمسننننناواة بنننننين الجزائنننننريين     =1<8                             المسنننننممين التننننني تعسسنننننت فننننني العنننننام       مصنننننال  

     .  (8                                                      والفرنسيين فيما يتعمق بالتمثيل النيابي وسداد الضرائب
                           الفرنسنننني قبننننل الحننننرب العالميننننة                 ة ضنننند االسننننتعمار                              وولجننننت الحركننننة الوطنيننننة الجزائرينننن

نننننا بزينننننادة النمنننننو السنننننكاني لمجزائنننننريين  النننننذين كنننننانوا                    ولنننننى فننننني سنننننياق داخمننننني  األ                                                          تمينننننز أساس 
                               فرنسننننننية ويقبعننننننون تحننننننت وطننننننعة الفقننننننر    ة ال         ضننننننى لمييمننننننن                       خاضننننننعين أكثننننننر مننننننن أ  وقننننننت م

         تننننتمخص فنننني           ن الدائمننننة                                                        المنننندقل والجيننننل فنننني بمنننندىم المحتننننل، وقنننند كانننننت شننننكاو  الجزائننننريي
  . (2                                                                       عدم وجود مدارس وال تدريب تقني وال تعميم لم ة العربية وال عناية صحية الئقة

                    تعقننننننند وضننننننل الجزائنننننننريين       =8<8         فنننننني العننننننام                                 ومننننننل نيايننننننة الحنننننننرب العالميننننننة األولنننننننى
                                                                        الخاضنننعين لالسننننتعمار منننننذ نحننننو قنننرن حينننننذاك أثننننر األزمننننة االقتصنننادية الناجمننننة عننننن ىننننذا 

                                                           
  .91>-<8> ، ص ص88<8الجزائر،  ،فيميب ميممي: فرنسا ومشكالتيا في القرن التاسل عشر 8
مؤمن العمر : الحركة الوطنية الثورية في الجزائر من نجم شمال أفريقيا إلى جبية التحرير الوطني، دار الطميعة  2

 . 828، ص 2118لمنشر والتوزيل، قسنطينة، 
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           مننننننن  األىننننننالي                                                            النننننننزاع، وتميننننننزت بانتشننننننار الجننننننوع فنننننني أوسنننننناط السننننننكان المسننننننممين، وتننننننم 
                                                          وضننننننل رفننننننرد فرنسننننننير محننننننروم مننننننن أدنننننننى الحقننننننوق والحريننننننات التنننننني يضننننننمنيا          المسننننننممين 

                                        وتجسننننندت ىنننننذه الوضنننننعية منننننن الناحينننننة القانونينننننة            الفرنسنننننيين.                           الدسنننننتور الفرنسننننني لممنننننواطنين 
لزام                                   بقنننننننننانون راألىنننننننننالي والخدمنننننننننة العسنننننننننكريةر                           الضنننننننننرائب واسنننننننننتحالة اسنننننننننتفادة        ينننننننننة دفنننننننننل        وا 

                                                                   ن مننننن الوظننننائف العموميننننة. كمننننا خضننننل األىننننالي إلجننننراءات تقيينننند حرينننناتيم العامننننة        المسننننممي
  . (8                                                        مثل حرية المشاركة  في االجتماعات والتعميم وحرية الصحافة

                                        فننننننني التطنننننننور نحنننننننو تكنننننننوين األحنننننننزاب ذات االتجاىننننننننات                       أخنننننننذت الحركنننننننة الوطنينننننننة 
                               مقاومننننة االسننننتعمار الفرنسنننني مننننن خننننالل                      التنننني أخننننذت عمننننى عاتقيننننا                   السياسننننية واإلصننننالحية 

                                                                     الكفننننناح السياسننننني بعننننند تبنننننين عننننندم جننننندو  المقاومنننننة المسنننننمحة لمنننننا يقنننننرب منننننن قنننننرن منننننن 
                                                     فقنننننند قامننننننت الحركننننننة الوطنيننننننة الجزائريننننننة عمننننننى أكتنننننناف جماعننننننة مننننننن    ،     وىكننننننذا  .  (2        الزمننننننان

                                                                        النننننننوطنيين الجزائنننننننريين النننننننذين انقسنننننننموا فننننننني تينننننننارين رئيسنننننننين أوليمنننننننا منننننننا عنننننننرف ربننننننندعاة 
       مجموعننننة                              . وكننننان دعنننناة اإلصننننالح ينتمننننون إلننننى  (8                              اإلصننننالحر، وا"خننننر ردعنننناة االسننننتقاللر

                لننننننى إدخننننننال إصننننننالحات         وينننننندعون إ  ،         ن بالمنننننندن                                     مننننننن األعيننننننان وأبنننننننائيم المتعممننننننين والمقيمنننننني
          ، حيننننث كننننان                                                                سياسننننية تقننننوم عمننننى المسنننناواة، لكنننننيم اختمفننننوا حننننول آليننننات اإلصننننالح وأدواتننننو

                                                                         بعضننننيم يننننر  ضننننرورة االنتسنننناب إلننننى الثقافننننة الفرنسننننية، وعننننرف ىننننؤالء باالننننندماجيين، وىننننم 
  . (9                                                   جماعة النخبة الجزائرية المتشبعة بالثقافة الفرنسية

        يطننننالبون                                                              بينمننننا كننننان الننننبعض ا"خننننر بقيننننادة األميننننر خالنننند حفينننند األميننننر عبنننند القننننادر 
                                                                    بحننننق الشننننعب فنننني المسنننناواة وتقريننننر المصننننير، وعننننرف ىننننؤالء باإلصننننالحيين، وكننننان يقننننود 
ننننا مننننن أعينننننان                                                                             الفننننرع السياسنننني ليننننم حركنننننة تعننننرف باسننننم رالشننننباب الجزائنننننريينر مكونننننة أساس 

                                قافيننننننننة والصننننننننحف الجزائريننننننننة لمممارسننننننننة                          ن أسسننننننننوا أولننننننننى الجمعيننننننننات الث ي            ومفكننننننننرين مسننننننننمم
                        سياسنننية ىننني ررابطنننة النننننواب                                                    نشننناطاتو. وتجسننند الجنننناح االننننندماجي لينننذا الفنننرع فننني منظمننننة 

                                                           
، بيروت، 8، ط، دار ال رب اإلسالمي2، ج81<8-11<8أبو القاسم سعد اهلل: الحركة الوطنية الجزائرية،  8

 . >=-;=، ص ص 2<<8
 .;<المرجل السابق، ص  2
 .;82مؤمن العمر : مرجل سابق، ص  8
 . :، ص>211، 8فرحات عباس: الشاب الجزائر ، ترجمة أحمد منور، الجزائر، ط 9
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                           ، وأسسنننننننوا فيمنننننننا بعننننننند فيدرالينننننننة     >2<8                                         المنتخبنننننننينر النننننننذين عقننننننندوا أول منننننننؤتمر لينننننننم سننننننننة 
   .  (8                                                                   المنتخبين التي سرعان أن اختفت في ظل اياب اإلصالحات السياسية المرجوة

                         النننننندعوة إلننننننى اسننننننتقالل الم ننننننرب                  فقنننننند تبنننننننى أصننننننحابو     ،           عنننننناة االسننننننتقالل      تيننننننار د   ا  أمنننننن
                                                                        العربنننني تحننننت لننننواء حننننزب نجننننم شننننمال أفريقيننننا الننننذ  كننننان مجننننرد تنظننننيم نقننننابي ينننندافل عننننن 

                      يضننننم الننننوطنيين الم اربننننة       ;2<8                                           حقننننوق العمننننال ثننننم تحننننول إلننننى حننننزب سياسنننني فنننني العننننام 
ننن                         والتوانسنننة والجزائنننريين، و             أصنننب  الحنننزب                 ا لنننو، وبعننند فتنننرة         ا شنننرفي                           قننند أعمنننن األمينننر خالننند رئيس 

                                                                     ا فقننننط بعنننند انسننننحاب الم اربننننة والتوانسننننة منننننو. ومنننننذ ذلننننك الحننننين بنننندأ كفنننناح حننننزب         جزائري نننن
                                   فنننني الجزائننننر بزعامننننة مصننننالي الحنننناج الننننذ           الفرنسنننني                             نجننننم شننننمال أفريقيننننا ضنننند االسننننتعمار 

   .  (2                                                    أصب  قائد ا شعبي ا بارز ا في المشيد السياسي الوطني
                                                                      وبننننالتواز  مننننل ىننننذا التيننننار بننننرزت حركننننات أخننننر  معتدلننننة كننننان منيننننا جمعيننننة العممنننناء 

          عمننننى رأسنننننيم                               (، التنننني كوننننننت مننننن قبنننننل عنننندة عممننننناء     88<8                        المسننننممين  أسسنننننت فنننني العنننننام 
             إصنننننننالحات دينينننننننة                       وكاننننننننت تننننننندعو باألسننننننناس إلنننننننى    ،                         الشنننننننيل عبننننننند الحميننننننند بنننننننن بننننننناديس

                    شننننننيوعي الجزائننننننر  الننننننذ                                              ، وكننننننذلك الحركننننننة الشننننننيوعية المتمثمننننننة فنننننني الحننننننزب ال (8         وثقافيننننننة
صننننننالح       ;8<8              تعسننننننس فنننننني العننننننام                                                 ومننننننارس نشنننننناطو فنننننني النننننندفاع عننننننن الطبقننننننة العاممننننننة وا 

                  اتجنننناه إدمنننناجي يراننننب                                   ماعيننننة فنننني الجزائننننر، ايننننر أنننننو كننننان ذا                      األوضنننناع االقتصننننادية واالجت
  . (9                                                       في تجنيس الجزائريين بالجنسية الفرنسية ودمجيم في فرنسا

                 ك يرىنننننا منننننن األقطنننننار –             عاننننننت الجزائنننننر    ، (    :9<8-    <8<8         الثانينننننة            العالمينننننة           وخنننننالل الحنننننرب 
                                                      حينننننث اسنننننت مت فرنسنننننا كنننننل إمكانينننننات الجزائنننننر المادينننننة والبشنننننرية    ،             منننننن وينننننالت الحنننننرب  -       المحتمنننننة

                                                                                 إلمننننداد الجننننيش الفرنسنننني بمننننا تتطمبننننو الحننننرب، وقننننند واجيننننت فرنسننننا الكفنننناح الننننوطني الجزائننننر  بكنننننل 
    عننننند       <8<8                             ن االعتقنننناالت اعتبننننار ا مننننن العننننام                                         عنننننف خننننالل ىننننذه المرحمننننة، فقامننننت بحممننننة مكثفننننة منننن

                             الصنننننحف الوطنينننننة كالبصنننننائر واألمنننننة                                                بداينننننة الحنننننرب العالمينننننة الثانينننننة، كمنننننا عممنننننت عمنننننى حجنننننب 
  . (:                                                                       والشياب، فضال  عن إعدام كل مواطن جزائر  لو ميول لدول المحور ضد الحمفاء

                                                           
 . :9مؤمن العمر : مرجل سابق، ص  8
 . 2>8أبو القاسم سعد اهلل: مرجل سابق، ص  2
 . ;28السابق، ص  المرجل 8
 . 888-<82نفس المرجل السابق، ص ص  9
 .882-881، ص ص >;<8فرحات عباس: دليل االستعمار، الجزائر،  :
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         حينننننث أصننننندر    ،                                                   ورانننننم ذلنننننك عجنننننزت فرنسنننننا عنننننن تقنننننويض الكفننننناح النننننوطني الجزائنننننر 
          ، أو بيننننننننان                     مننننننننا عننننننننرب رببيننننننننان الشننننننننعبر      98<8     مننننننننارس     88                       الوطنيننننننننون الجزائريننننننننون فنننننننني 

دراكنننننو بتطنننننورات                                                                              فيفنننننر ، وكنننننان يمثنننننل ميثاق نننننا وطني نننننا يعبنننننر عنننننن نمنننننو النننننوعي الجزائنننننر  وا 
   حنننننننق                                                              األوضننننننناع الدولينننننننة وظينننننننور األفكنننننننار التحررينننننننة فننننننني العنننننننالم خاصنننننننة بعننننننند صننننننندور 

                             يمسننننون األربعننننة عشننننر التنننني أصنننندرىا                                     وب فنننني تقريننننر المصننننير بعنننند إعننننالن مبننننادئ و     الشننننع
       انطمقننننت    ،    :9<8                   وفنننني الثننننامن مننننن مننننايو    . (8      =8<8                              الننننرئيس األمريكنننني ولسننننون فنننني يننننناير 

                                             تعبننننننننننر عننننننننننن الننننننننننوعي الشننننننننننعبي وتننننننننننندد باالسننننننننننتعمار الفرنسنننننننننني                     المظنننننننننناىرات الجزائريننننننننننة 
                                                      واجننننننو المسننننننتعمرون مظنننننناىرات شننننننعب الجزائننننننر بدمويننننننة ال مثيننننننل ليننننننا                 االسننننننتيطاني. وقنننننند

  . (2                        ألف شييد خالل المظاىرات    :9                   حيث سقط ما يقرب من 
               ن، نجحنننننت الحركنننننة                                 أعنننننداد كبينننننرة منننننن الشنننننيداء الجزائنننننريي                      ورانننننم ذلنننننك القمنننننل، وسنننننقوط 

   ،                                                                      الوطنيننننننة الجزائريننننننة فنننننني تجنننننناوز اإلطننننننار المحمنننننني إلننننننى الوصننننننول لممجتمننننننل النننننندولي بقننننننوة
                        تتننننرك تعثيرىننننا عمننننى مجريننننات                                                       حيننننث أخننننذت التوازنننننات الدوليننننة بعنننند الحننننرب العالميننننة الثانيننننة 

                               األمور في سائر المنطقة العربية.
    :                                                  محددات الموقف األمريكي من الوجود الفرنسي في الجزائر

         األمريكيننننة                                                                 بنننندأ المسننننئولون األمريكيننننون فنننني التفكيننننر بجديننننة فنننني أمننننن الواليننننات المتحنننندة 
              ونصننننننننننن  المخططنننننننننننون    ،    99<8-    98<8       الفتنننننننننننرة     فننننننننننني                           بعننننننننننند الحنننننننننننرب العالمينننننننننننة الثانينننننننننننة 

                                                                          العسنننكريون بتعزينننز نظنننام قواعننند عسنننكرية فننني الخنننارج. وتشنننابكت العديننند منننن ىنننذه الخطنننط 
                                                                     مننننننل طبيعننننننة التحننننننالف خننننننالل الحننننننرب العالميننننننة الثانيننننننة. وكننننننان ىنننننندف سياسننننننات القواعنننننند 

                            ة تيدينننندات أو تفنننناد  أ  عنننندوان                                                  تمكننننين الواليننننات المتحنننندة مننننن اسننننتخدام القننننوة لمواجيننننة أينننن
                                                                      محتمنننننل عمنننننى المصنننننال  األمريكينننننة فننننني المنننننناطق المختمفنننننة، ومنننننن بينينننننا الشنننننرق األوسنننننط 

   .  (8               وشمال أفريقيا
                                                           

1 P. E. Sarrasin, La crise Algerienne, Paris, 1949, pp. 176-200. 
2 Aron, Les origins de la guerre d'Algerie, Paris, 1962, pp. 108-109, see also: P. 

E. Sarrasin, op. cit. pp. 12-13. 
3 Leffler, Melvyn P. The American Conception of National Security and the 

Beginnings of the Cold War, 1945-48, The American Historical 
Review, Vol. 89, No. 2 (Apr., 1984), p. 349.  
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                               ات، أمننننننام وضنننننل االنسننننننداد النننننذ  فرضننننننو  يننننن                                    ازداد التينننننار االسننننننتقاللي قنننننوة فنننننني الثالثين
          دون ىننننوادة                                                                  االسننننتعمار، األمننننر الننننذ  حمننننل القننننائمين عمننننى النظننننام آنننننذاك عمننننى قمننننل قادتننننو

            ن ىنننننذا الوضنننننل                                حفيا التننننني أصنننننبحت تنشنننننط بسنننننرية إال إ                        وحظنننننر الحركنننننات السياسنننننية وصننننن
                      يشننننير المؤرخننننون إلننننى أنننننو .                                                 سنننناىم فنننني وعنننني قننننادة مختمننننف الحركننننات بضننننرورة توحينننند القننننو 

                                                           وفننني خضنننم الحنننرب العالمينننة الثانينننة وافنننق حنننزب الشنننعب الجزائنننر  عمنننى       98<8       فننني سننننة 
        الجزائنننننننر  ر                        حنننننننات عبننننننناس والنننننننذ  كنننننننرس مبننننننندأ              النننننننذ  حنننننننرره فر   ”                    بينننننننان الشنننننننعب الجزائنننننننر  “

                                                                 ليمتحننننق بننننذلك ببنننناقي تيننننارات الحركننننة الوطنيننننة: عممنننناء وأنصننننار االسننننتقالل مننننن    ر        المسننننتقمة
                    اعتبننننر بعننننض أعضنننناء حننننزب    ،       . حينئننننذ ″    99<8                                   أجننننل حركننننة أصنننندقاء البيننننان والحريننننة سنننننة 

    ضننننننعف  “                                                                الشننننننعب الجزائننننننر  أنننننننو حننننننان الوقننننننت لالنتقننننننال إلننننننى العمننننننل الميننننننداني واسننننننت الل 
 . (8                            المتورطة في النزاع العالمي  ”      فرنسا

                يشننننننكل االسننننننتمرارية        >9<8                                             ربمنننننا كننننننان التحننننننالف مننننننل الواليننننننات المتحننننندة فنننننني العننننننام 
                                                                    الصننننننحيحة فنننننني سياسننننننة فرنسنننننننا الخارجيننننننة، لكننننننن بنننننندا أن عنننننننددا  البننننننعس بننننننو مننننننن القنننننننادة 

            باالنزعنننناج أو      ا إالا                                           لشننننريحة كبيننننرة مننننن أبننننناء المجتمننننل، لننننم تسنننناىم                     الفرنسننننيين، باإلضننننافة
     فينننننذا                                    كينننننة. وشنننننرح ىنننننذا الموقنننننف لنننننيس معقننننندا ؛                                    عننننندم تقننننندير دور الوالينننننات المتحننننندة األمير 

  ا                                                  ألنا الننندور النننذ  لعبتنننو بننناريس فننني ذلنننك الحنننين كنننان التزامينننا                  ا الفرنسننني لنننيس إالا          االنزعننناج
                                                                              بالموافقننننة والخضننننوع أحيانننننا  لسياسننننة واشنننننطن الدوليننننة، وىننننذا مننننا أكدتننننو رسننننالة سننننرية بعننننث 

                          تننننولى رئاسننننة الجميوريننننة فنننني   Vincent Auriol                                  بينننا رئننننيس الجميوريننننة فانسننننان أورينننول
                                     إلننننننى سننننننفير فرنسننننننا فنننننني واشنننننننطن ىنننننننر  بونسننننننيو   (     9:<8      يننننننناير   -    >9<8             الفتننننننرة يننننننناير 

Henry Bonce   ا                                             جننننناء فيينننننا: رإنا الفرنسنننننيين يتسننننناءلون إذا منننننا كننننننا حقنننننا  فننننني الحمنننننف             
            ا       فننننني الواقنننننل إنا فرنسنننننا                                         ى اإلذالل والتبعينننننة عمنننننى السننننناحة الدولينننننةر.                ا األطمسننننني كننننني ال نتمقاننننن

 ا نا            ا                ا  وبنننننننننرام منننننننننن أناينننننننننا دولنننننننننة كبنننننننننر ، إالا إ  ،  (    =:<8-    ;9<8                        فننننننننني الجميورينننننننننة الرابعنننننننننة

                                                           
                                                   الحركة الوطنية الجزائرية، موقل جبية التحرير الوطني  8

                              http://www.pfln.org.dz/?page_id=13249access on July 2, 2020   

https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_Auriol
http://www.pfln.org.dz/?page_id=13249
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              األميركينننة، ومننننن   Marshall Plan    شنننال                منننن خننننالل خطنننة مار                  دىا كنننان مننندعوم ا     اقتصنننا
  . (8                                                اعتبرت رمحميةر من قبل المظمة العسكرية األميركية   ،                الناحية العسكرية

        فنننني أامننننب                    ا          بننننين البمنننندين، فنننن نا الفرنسننننيين             واالسننننتراتيجي                        بننننرام التحننننالف األيننننديولوجي 
   ا وأنا           خصوصننننننننا                                                    األحينننننننان حننننننننددوا مصنننننننالحيم فنننننننني صنننننننفوف معارضننننننننة ىنننننننذا الحميننننننننف،

          ورالتيدينننند     ر                                             المسننننتعممة لنننندييم كانننننت مننننن نننننوع رالييمنننننة المزدوجننننة                     المصننننطمحات السياسننننية
                                                                        والمسنننناواة بننننين الييمنننننة السننننوفياتية والييمنننننة األميركيننننة. ىننننذا االنزعنننناج الفرنسنننني            المننننزدوجر

    عمنننننننى                                              الننننننندوائر السياسنننننننية واالجتماعينننننننة األميركينننننننة العمنننننننل        فبننننننندأت                الحظتنننننننو واشننننننننطن،
     ا                                                                التعنننننراف عمنننننى كنننننل منننننا منننننن شنننننعنو أن يعينننننق السياسنننننة األميركينننننة التننننني مصننننندرىا فرنسنننننا، 

                ا                                             كوينننننو، والننننذ  يسننننماى اليننننوم الفرنكوفونيننننة. والسننننؤال الننننذ  يطننننرح نفسننننو           تسننننعى إلننننى ت      ومننننا
                                    إرادة القننننوة األميركيننننةل وتتسنننناءل بنننناريس        تصنننناعد                                 ىننننو: ىننننل التراجننننل األوروبنننني جنننناء نتيجننننة

     بنننندأت       ا                                                                   بننننعنا القننننوة األميركيننننة تطمنننن  إلننننى إنينننناء إمبراطوريننننة فرنسننننا االسننننتعمارية، فواشنننننطن
                                                                           تكثننننر مننننن انتقاداتيننننا ومعارضننننتيا ليننننذا االسننننتعمار. ولننننيس صنننندفة ، فنننني أواخننننر الجميوريننننة 

باننننان أزمننننة قننننناة السننننويس وحننننرب الجزائننننر، أن نننننر  األزمننننة ال                    سياسننننية بننننين البمنننندين             ا                                                 الرابعننننة وا 
                   الكراىيننننننة فنننننني الشننننننارع                         التننننننوتر، وذلننننننك إلننننننى درجننننننة                إلننننننى أعمننننننى حنننننناالت           قنننننند وصننننننمت

  . (2                            الفرنسي ضد الواليات المتحدة
                                                                           فننننني أواخنننننر الجميورينننننة الرابعنننننة ومنننننل بداينننننة الجميورينننننة الخامسنننننة، لنننننم يتوقنننننف الفرنسنننننيون 

               المعننننارك الشرسننننة                                                                عننننن اتيننننام حمفننننائيم فنننني الحمننننف األطمسنننني بعنننندم تقننننديم المسنننناعدة ليننننم راننننم
    حيننننث    ،                                       الصننننينية أو فنننني أفريقيننننا  فيتنننننام والجزائننننر(                                      التنننني خاضننننتيا بنننناريس فنننني شننننبو جزيننننرة اليننننند

                     الواليننننات المتحنننندة تعسننننف                            لفرنسننننا . فنننني المقابننننل كانننننت                                      كننننان تيدينننند االتحنننناد السننننوفياتي مباشننننرا  
  . (8                                                      وتشكو دائما  من اياب الدعم األوروبي لتورطيا الفيتنامي

                                                           
  ،   9:                                    األمريكيننننننة، مجمننننننة النننننندفاع الننننننوطني، العنننننندد   -                                         رامننننننز عربينننننند: نظننننننرة تحميميننننننة لمعالقننننننات الفرنسننننننية      ولينننننند  8

 /https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content  ،     :211       أكتوبر 
2  Leffler, Melvyn P. The American Conception of National Security and the 

Beginnings of the Cold War, Op. Cit. p. 351 
          مرجل سابق          األمريكية،   -                                              وليد رامز عربيد: نظرة تحميمية لمعالقات الفرنسية  8

https://www.lebarmy.gov.lb/ar/content/
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   ا  تسنننمام      النننذ    Charles de Gaulle        ا                           كنننذلك فننن نا النننزعيم الفرنسننني شنننارل دي نننول          
         السنننننالم منننننل                                    ا         رسنننننم اسنننننتراتيجية جديننننندة لفرنسنننننا، فوقانننننل اتفاقينننننة      =:<8           السنننننمطة عنننننام        زمنننننام 

                         ا                           ا     وأصننننننبحت الجزائننننننر بننننننذلك مسننننننتقماة، كمننننننا اتجننننننو نحننننننو سياسننننننة الننننننتخماص مننننننن    ،          الجزائننننننريين
                                                            لفرنسننننا ب عطنننناء عنننندد منننننن النننندول األفريقيننننة اسننننتقالليا وربطيننننا بالتنننننالي            االسننننتعمار       الفكننننر 

                                                                        بمجموعننننة مننننن معاىنننندات التعنننناون والصننننداقة. وربننننط الننننرئيس الفرنسنننني، كننننل ذلننننك، بحركننننة 
                ا         لثالننننننننث، السننننننننيما وأنا التضنننننننننامن  ا                                             ديبموماسننننننننية مركننننننننزة مننننننننل الننننننننندول الناميننننننننة فنننننننني العنننننننننالم

                                                               ينننننننديولوجي و التحنننننننالف منننننننل الوالينننننننات المتحننننننندة أخنننننننذ منحنننننننى آخنننننننر، ىنننننننو حالنننننننة منننننننن   األ
  . (8            في أفريقيا          االستعمار  ا                                          ولادتو المواجيات الناجمة عمى أثر إنياء إزالة         الشك،

                                                                           بعنننند الحننننرب العالميننننة الثانيننننة وانيننننزام النازيننننة وفنننني الوقننننت الننننذ  بنننندأت فيننننو الحركننننات 
                                                                ر  الننننننور عبنننننر العنننننالم وتتطنننننور كنننننان الجزائرينننننون النننننذين سننننناىموا فننننني تحرينننننر           التحررينننننة تننننن

            التنننننني قطعتيننننننا   ”       الوعننننننود “    لكننننننن                                               فرنسننننننا التنننننني كانننننننت تسننننننتعمرىم يتتبعننننننون مجننننننر  األمننننننور. 
                                                                        فرنسنننا فيمنننا يخنننص تحرينننر المسنننتعمرات عمنننى النحنننو النننذ  انتيجنننو مسنننتعمرون آخنننرون لنننم 

                            خنننننالل االحتفنننننال بانتصنننننار الحمفننننناء       :9<8     منننننايو    =   فننننني   و   .                         تتعننننند مرحمنننننة الوعنننننود الكاذبنننننة
                                                                         عمننننى النازيننننة نظننننم مسننننممون جزائريننننون مظنننناىرات ىتفننننوا خالليننننا بعنننندة شننننعارات تنننندعو إلننننى 

   ،                                 الننننذ  اعتقننننل قبميننننا بسنننننة فنننني برازافيننننل  (     9><8  -    =<=8                        إطننننالق سننننراح مصننننالي الحنننناج 
لنننننى جزائنننننر مسنننننتقمة     مال                                                تمخضنننننت عنننننن ىنننننذه المظننننناىرات المجنننننازر المعسننننناوية فننننني الشننننن  .                   وا 

                                                                    القسننننننطيني وسنننننطيف و قالمنننننة وخراطنننننة التننننني خمفنننننت عشنننننرات ا"الف منننننن القتمنننننى والتننننني 
                    بعنننند مضنننني سنننننة عمننننى ىننننذه   .                                                 تعتبننننر العامننننل المفجننننر لحننننرب التحريننننر الننننوطني قبننننل األوان

                  وأنشنننننننع حركنننننننة انتصننننننننار   ،     ;9<8                           مصنننننننالي المشننننننناركة فننننننني تشنننننننريعيات             األحنننننننداث حننننننناول 
                            أنشننننع فيننننو حننننزب الشننننعب الجزائننننر                                                  الحريننننات الديمقراطيننننة بصننننفة قانونيننننة فنننني الوقننننت الننننذ 
                      مننننن أجننننل التحضننننير لمكفنننناح       >9<8                                          الننننذ  كننننان ينشننننط فنننني السننننرية المنظمننننة الخاصننننة فنننني 

 . (2        المسم 
                                                           

1  Ch-Julien, L'Afrique du Nord en marche, Paris, 1952, p. 284.  
      سابق.                                      ائرية، موقل جبية التحرير الوطني مرجل                    الحركة الوطنية الجز   2

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle


 

ــ   و8282 األول اجملهد   – (82انعدد )   –جمهة املؤرخ انعربي ــ ــ ــ ــ ــ ــــــ ــ ــ ــ  نايم هدى حممودد.   ــ

- 512 - 
 

  ا                                                                        حقننننق الحننننزب الجدينننند فننننوزا سنننناحقا خننننالل االنتخابننننات البمديننننة األمننننر الننننذ  أقمننننق كثيننننر  
       فنننني حننننين       1:<8       العننننام                                                    السننننمطات االسننننتعمارية التنننني قامننننت بحننننل المنظمننننة الخاصننننة فنننني

   فنننني       8:<8       العننننام                                                         سنننناىم االنقسننننام فنننني صننننفوف حركننننة انتصننننار الحريننننات الديمقراطيننننة فنننني
                              المؤيننننننندين لمكفننننننناح المسنننننننم  منننننننن أجنننننننل   ”          المناضنننننننمين “                        تسنننننننريل مجنننننننر  األحنننننننداث لصنننننننال  

       مجموعنننننة  “   ثنننننم   ”   22           مجموعنننننة النننننن  “  ء                         وسنننننرعان منننننا قنننننام ىنننننؤالء ب نشنننننا .              االسنننننتقالل النننننوطني
  . (8      9:<8       نوفمبر          األول من        ير ثورة                   التي كانت وراء تفج  ”           حرار الستة  األ

  :               والموقف األمريكي      4591                                   قيام جبهة التحرير الوطني الجزائرية 
  ا                                                                     تمثننننل جبيننننة التحريننننر الننننوطني حركننننة سياسننننية نضننننالية تحريريننننة نظمننننت وقننننادت جنب نننن

   ضننننننند                                                             إلنننننننى جننننننننب منننننننل جنننننننيش التحرينننننننر النننننننوطني الشنننننننعب الجزائنننننننر  فننننننني ثنننننننورة مسنننننننمحة
                            منننننننن أجنننننننل تحقينننننننق اسنننننننتقالل الجزائنننننننر       2;<8   لنننننننى  إ      9:<8                      االسنننننننتعمار الفرنسننننننني منننننننن

                                                                             اسنننننتقالال كنننننامال يحفنننننظ لمجزائنننننر وحننننندتيا الترابينننننة والشنننننعبية والحضنننننارية والثقافينننننة. ونظمنننننت 
                                                                         الشنننننعب وىيكمنننننت التنننننراب النننننوطني بدقنننننة المتناىينننننة منسنننننقة منننننل التنظنننننيم العسنننننكر  لمثنننننورة 

 . (2                                         داخل الواليات والمناطق والنواحي والقسمات
                                               نشنننننعة المجننننننة الثورينننننة لموحننننندة والعمنننننل التننننني ظينننننرت فننننني                       تعنننننود أصنننننول الجبينننننة إلنننننى

                                                         بينننننندف إيجنننننناد قيننننننادة ثوريننننننة موحنننننندة تنبثننننننق مننننننن مناضننننننمي حركننننننة انتصننننننار       9:<8    مننننننارس
                                                                      الحريننننننننات الديمقراطيننننننننة وأعضنننننننناء المنظمننننننننة الخاصننننننننة الننننننننذين يؤمنننننننننون بالكفنننننننناح المسننننننننم  

  ت                                                                         وأعضننناء المجننننة المركزينننة التننني كاننننت تتننننازع منننل رئنننيس الحركنننة مصنننالي الحننناج. وعممننن
                                                                       المجننننننة الثورينننننة عمنننننى تحقينننننق وحننننندة المناضنننننمين، ولمنننننا فشنننننمت اجتمنننننل أعضننننناء المنظمنننننة 

     التننننني     22                                       بنننننالجزائر العاصنننننمة وعنننننرف اجتمننننناعيم بمجموعنننننة       9:<8               الخاصنننننة فننننني جنننننوان 
                                                                       قننننننرروا فييننننننا تنظننننننيم الثننننننورة المسننننننمحة واإلسننننننراع باننننننندالعيا لمحفنننننناظ عمننننننى وحنننننندة الشننننننعب 

                              عنننننن ىنننننذه المجموعنننننة قينننننادة عرفنننننت بنننننن             وقننننند انبثقنننننت  .                              الجزائنننننر  وتحقينننننق اسنننننتقاللو الكامنننننل
                                                                                لجننننة الخمسنننة ثنننم السنننتة ثنننم التسنننعة أعضننناء وأوكمتينننا تنظنننيم الثنننورة وتقسنننيم التنننراب النننوطني 

                                                           
   .   <;                          مؤمن العمر ، مرجل سابق، ص   8
  .   8:>                          فيميب ميممي، مرجل سابق، ص   2
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                                                                       إلننننننى مننننننناطق وتحدينننننند موعنننننند اننننننندالع الثننننننورة، واالتصننننننال مننننننل بنننننناقي المناضننننننمين الفعننننننالين 
 . (8                                              المؤمنين بالعمل الثور  كوسيمة لتحقيق االستقالل

                                      أول برنننننننننامل سياسنننننننني لجبيننننننننة التحريننننننننر الننننننننوطني       9:<8                       يعتبننننننننر بيننننننننان أول نننننننننوفمبر
                                                                   حنننننددت فينننننو أىننننندافيا المتمثمنننننة عمنننننى وجنننننو الخصنننننوص فننننني العمنننننل عمنننننى تحقينننننق اسنننننتقالل 

                                                     وذلنننننننك عنننننننن طرينننننننق إعنننننننالن الثنننننننورة المسنننننننمحة ضننننننند االسنننننننتعمار الفرنسننننننني    ،             الجزائنننننننر التنننننننام
قامننننننة الدولننننننة الجزائريننننننة                                                                           والوصننننننول إلننننننى تحقيننننننق ىنننننندف الثننننننورة وىننننننو االسننننننتقالل الننننننوطني وا 
                                                                            الديمقراطيننننة واالجتماعيننننة ذات السننننيادة ضننننمن إطننننار المبننننادئ اإلسننننالمية تحتننننرم فييننننا جميننننل 

                   ل الجبيننننة فننننني مواثينننننق           تتبنننننل برننننننام      ويمكننننن   .                                      الحريننننات األساسنننننية دون تمييننننز عرقننننني أو دينننننني
                      وكننننننننان الينننننننندف األول لجبيننننننننة . (2                              ومننننننننؤتمر طننننننننرابمس ومننننننننؤتمر الجزائننننننننر               مننننننننؤتمر الصننننننننومال

                                                                               التحرينننننر الجزائرينننننة ىنننننو تحقينننننق االسنننننتقالل النننننوطني واسنننننتعادة سنننننيادة الدولنننننة الجزائرينننننة. أمنننننا 
                                                        فينننننننو ضنننننننمان احتنننننننرام الحرينننننننات األساسنننننننية دون تميينننننننز عرقننننننني أو دينننننننني.    ،            اليننننننندف الثننننننناني

           ا وأن تكننننون           ا وخارجي نننن                                                    الجبيننننة أنيننننا جميوريننننة ويجننننب أن تكننننون صنننناحبة سننننيادة داخمي نننن      وأكنننندت 
                                                                               الدولنننننة الجزائرينننننة ديمقراطينننننة، وىننننني المبنننننادئ التننننني دعمنننننت واشننننننطن تنظنننننر لمثنننننورة الجزائرينننننة 

    .   (8                                                                عمى أنيا ثورة رتسير عمى النمط ال ربير وال تتبل المبادئ الشيوعية
نننننن داري نننننن                              بننننننو ىيكمننننننة التننننننراب الننننننوطني سياسنننننني         ا حققننننننت          ا ىيكمي نننننن                   عرفننننننت الجبيننننننة تنظيم    ا            ا وا 

                                                                     ا، وكننننان التنظننننيم القاعنننند  لجبيننننة التحريننننر يرتكننننز عمننننى لجننننان ثالثيننننة مننننن القسننننمة         وعسننننكري  
                                    وصنننننمت عنننننن طرينننننق ىنننننذا التنظنننننيم الننننندقيق إلنننننى        ، وقننننند                               إلنننننى الناحينننننة إلنننننى المنطقنننننة فالوالينننننة

       وأفنننننواج                                                               توزينننننل مختمنننننف شنننننرائ  الشنننننعب والمجموعنننننات السنننننكانية فننننني مجموعنننننات وفصنننننائل 
                                                                 وخاليننننننا مرتبطننننننة فنننننني شننننننبكة محكمننننننة النسننننننيل، عجننننننزت مختمننننننف المصننننننال  االسننننننتعمارية 

       مكن مننننن                              ىننننذا التنظننننيم المحكننننم الننننذ  لننننم تننننت                                  ال  اإلداريننننة أن تصننننل إلننننى أسننننرارىا فنننني      والمصنننن
                                                           

1  Leffler, Melvyn P. Op. Cit. p. 354. 
2  P. E. Sarrisin, Op. Cit. p. 15.  

8 Kellou, Mohamed, Independence for Algeria, Pakistan Horizon, Vol. 14, 
No. 4 (Fourth Quarter, 1961), pp. 272-3.  
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       اعتمننننندت    ،                               ا فننننني ىنننننذا اإلطنننننار. باإلضنننننافة إلنننننى ذلنننننك        ا بنننننارز       دور                           اختراقنننننو. وقننننند لعبنننننت المنننننرأة
                                               والنننرد عمنننى الدعاينننة االسنننتعمارية الم رضنننة عمنننى وسنننائل                             جبينننة التحرينننر فننني نشنننر أىننندافيا 

  ا                                                                             اإلعننننالم المكتوبننننة والمسننننموعة، وكننننان لسننننانيا الننننناطق ىننننو جرينننندة المجاىنننند التنننني أدت دور  
                                       ، انضننننننمت إلننننننى جبيننننننة التحريننننننر مختمننننننف الشننننننرائ                             وبعنننننند انعقنننننناد مننننننؤتمر الصننننننومال      فعنننننناال  

نننن             صنننندور مواثيننننق       ا مننننل                                                       الشننننعبية مننننن طمبننننة وتجننننار وايننننرىم، وصننننارت الجبيننننة أكثننننر تنظيم 
                                                        التنننننني حننننننددت مسننننننؤوليات المجمننننننس الننننننوطني لمثننننننورة الجزائريننننننة ولجنننننننة                مننننننؤتمر الصننننننومال

             لننننوطني لمثننننورة               انعقنننند المجمننننس ا  .                                                       التنسننننيق والتنفيننننذ ثننننم الحكومننننة المؤقتننننة لمجميوريننننة الجزائريننننة
                                           بطنننننننرابمس  المممكنننننننة الميبينننننننة(، وأوصنننننننى بنننننننعن تتحنننننننول      2;<8     منننننننايو   :2   فننننننني          الجزائرينننننننة 

                                                جمنننننناىير  قنننننننو ، وأن يكننننننون ذلننننننك فننننننني مننننننؤتمر وطنننننننني يعقنننننند فننننننني                الجبيننننننة إلننننننى حنننننننزب 
                     خنننننناض حننننننزب جبيننننننة التحريننننننر   .                                            األراضنننننني الجزائريننننننة بعنننننند اسننننننترجاع االسنننننننتقالل الننننننوطني

      معركنننننة                                                                      النننننوطني باعتبننننناره التنظنننننيم السياسننننني النننننوطني الوحيننننند فننننني النننننبالد بعننننند االسنننننتقالل
 . (8                                                      البناء وأعطيت األولوية لبناء الدولة الجزائرية الحديثة

                                                كننننننان التوافننننننق اإلنجميننننننز  األمريكنننننني حننننننول ألمانيننننننا والوضننننننل       >9<8            نيايننننننة العننننننام      وفنننننني
     ا فنننني                                                                           االقتصنننناد  المتنننندىور فنننني فرنسننننا والحاجننننة الممحننننة لمسنننناعدات مارشننننال عوامننننل دافعننننة مع نننن

                                         تجنننناه تكننننوين دولننننة ألمانيننننة اربيننننة. لكننننن فرنسننننا           الفرنسننننية              وىريننننة لممواقننننف *                   اتجنننناه إعننننادة تقيننننيم ج
                                                                                     لنننم تكنننن متوافقنننة تمنننام التوافنننق منننل شنننركائيا ال نننربيين وظنننل خينننار الحيننناد جاذب نننا لعناصنننر اليسنننار 
                                                                         الفرنسننننننني، وكنننننننان الشنننننننعور العننننننندائي وسنننننننط المنننننننواطنين الفرنسنننننننيين نحنننننننو الخطنننننننط اإلنجميزينننننننة 

                          اىى ذلننننك مننننل الننننرفض الننننديجولي                                                      األمريكيننننة إلعننننادة بننننناء ألمانيننننا منتشننننر ا بصننننورة ممحوظننننة، وتمنننن
                                                         لنننندور فرنسنننني ضننننئيل فنننني التحننننالف ال ربنننني كجننننزء مننننن نقنننند شننننارل ديجننننول       >9<8          منننننذ العننننام 

   .  (2                                                            وأنصاره العام لمنظام الجميور  برمتو  أ  الجميورية الرابعة(

                                                           
    8:1                                أبو القاسم سعد اهلل: مرجل سابق، ص   8

2 THOMAS, M. (2007). France's North African Crisis, 1945–1955: Cold 
War and Colonial Imperatives. History, 92(2 (306)), pp. 212-213.. 
Retrieved from http://www.jstor.org/stable/24429201  

http://www.jstor.org/stable/24429201
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  :                                                تطور الموقف األمريكي من الحركة الوطنية في الجزائر
          ، إلنننننى كسنننننب     9:<8           ة فننننني العنننننام                                             سنننننعت جبينننننة التحرينننننر الجزائرينننننة، مننننننذ بداينننننة الثنننننور 

      ;:<8                                            إلننننى جانبيننننا، وفنننني وقننننائل مننننؤتمر الجبيننننة فنننني العننننام            فنننني الجزائننننر                 األقميننننة الييوديننننة 
                                                                          أاسنننننطس( وردت إشنننننارة حنننننول أمنننننر الجالينننننة الييودينننننة فننننني الجزائنننننر وىننننني أن الجزائنننننريين 
                                                                        مننننن أصننننل ييننننود  لننننم يحننننددوا مننننوقفيم بعنننند، وأنننننو مننننن المننننعمول ان يتبعننننوا خطننننوات ىننننؤالء 

        جبينننننة فننننني        وجينننننت ال                                                            النننننذين اسنننننتجابوا لننننننداء النننننوطن األم، مؤكننننندين وطنينننننتيم الجزائرينننننة. وت
                         منننننناء المسننننننئولين عننننننن الطائفننننننة                           يا إلننننننى حاخننننننام الجزائننننننر والزع     بننننننندائ      ;:<8              سننننننبتمبر/أكتوبر 

                                                                      ينننننة فننننني الجزائنننننر رب ظينننننار الحكمنننننة فننننني المسننننناىمة فننننني خمنننننق الجزائنننننر الحنننننرة المبنينننننة       الييود
         ر إلننننننى أن                                                              عمننننننى األخننننننوة الصننننننادقةر. وظمننننننت الثننننننورة الجزائريننننننة خننننننالل سنننننننواتيا وىنننننني تشنننننني

                                                     ىننننل الننننبالد جنننناءوا إلننننى الجزائننننر ويشننننتركون مننننل الجزائننننريين فنننني     مننننن أ                    الييننننود ىننننم جزائريننننون
                                                              صنننننننراعيم منننننننن أجنننننننل االسنننننننتقالل، وصنننننننرح فرحنننننننات عبننننننناس رئنننننننيس الحكومنننننننة الجزائرينننننننة 

 L’Observateur du Moyen                 فنني مقابمننة نشننرتيا       >:<8       سننبتمبر     21           المؤقتننة فنني 
Orient  8                                                      ربعن الييود ليم نفس الحقوق ونفس االمتيازات وااللتزامات)  .   

                                                                  وفننننني الوقنننننت النننننذ  احتفظنننننت فينننننو الوالينننننات المتحننننندة بعالقنننننات طيبنننننة منننننل فرنسنننننا فننننني 
                                    فنننننن ن األمننننننريكيين وثقننننننوا عالقنننننناتيم مننننننل ثننننننوار    ،                                فتننننننرة مننننننا قبننننننل شننننننارل ديجننننننول ومننننننا بعنننننندىا

                                                                         الجزائنننننر. وفننننني تنننننونس اسنننننتدعت قينننننادة الثنننننورة الجزائرينننننة ىنننننناك دور واشننننننطن فننننني األزمنننننة 
                                 الثنننننورة الجزائرينننننة وىنننننو أحمننننند بومنجنننننل                                           ورحبنننننت ربمسننننناعييا الحميننننندةر. وأخبنننننر أحننننند قيننننناد  

   أن     Munroe W. Blake                                               مسنننئوال بالسنننفارة األمريكينننة فننني تنننونس وىنننو منننونرو بمينننك 
                                                                         الوقننننت قنننند حننننان ألن يجبننننر األمريكيننننون بنننناريس عمننننى حننننل األزمننننة الجزائريننننة. وكننننان الثننننوار 

                                                  بخصننننننننوص دور واشنننننننننطن فنننننننني القضننننننننية الجزائريننننننننة وتقبمننننننننوا فكننننننننرة           متفننننننننائمون           الجزائرينننننننون 
                                              بتعجيننننننننل إعننننننننالن قيننننننننام الحكومننننننننة المؤقتننننننننة ورأوا أن فننننننننرص          األمريكيننننننننة                 الواليننننننننات المتحنننننننندة 

                                                                        الوصنننننول لتسنننننوية سنننننممية سنننننوف تتحسنننننن كثينننننر ا إذا توقفنننننت الوالينننننات المتحننننندة عنننننن تسنننننمي  
                                                           

                            ، رسنننننالة دكتنننننوراه اينننننر منشنننننورة،     2;<8-    <8<8                                             أحمننننند سنننننمي  حسنننننن إسنننننماعيل: دور اليينننننود فننننني الجزائنننننر   8
   .    =22   ، ص    =211                                                        معيد البحوث والدراسات األفريقية، جامعة القاىرة، القاىرة، 
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             ة الصنننننننل التنننننني                                                          فرنسننننننا. وكننننننان الثننننننوار انفسننننننيم يحتنننننناجون إلننننننى ذخننننننائر ل سننننننمحة امريكينننننن
                                                                               بحنننوزتيم والتننني اسننننتولوا عميينننا مننننن الفرنسنننيين وكنننانوا يننننعممون بالحصنننول عمننننى المزيننند منيننننا 
                                                                    عبننننننر تننننننونس. وىكننننننذا أكنننننندت جبيننننننة التحريننننننر الجزائريننننننة مخنننننناوف فرنسننننننا مننننننن أن تسننننننمي  

ا       >:<8                            مريكينننة لتننننونس بداينننة مننننن العنننام                   الوالينننات المتحنننندة األ                           كننننان فننني واقننننل الحنننال تسننننميح 
                                                       . كمننننننا أرسننننننمت جبيننننننة التحريننننننر إشننننننارات ممتبسننننننة تجنننننناه شننننننارل ديجننننننول                  لمثننننننوار الجزائننننننريين

                                                                        لمواليننننننات المتحنننننندة األمريكيننننننة فحواىننننننا أن ديجننننننول رأسننننننير اليمننننننين المتطننننننرفر ممننننننا يجعننننننل 
                                                                              صنننننل السننننالم بننننين فرنسننننا والحركننننة أمننننر ا صننننعب ا. وتنننندارك الننننديجولوين ىننننذا المننننعزق وأخبننننروا 

              عمنننننى اتصنننننال سنننننر       أنينننننم   Amory Houghton                           السنننننفير األمريكننننني أمنننننور  ىوتنننننون 
                                                                     القائننننند الجزائنننننر  فرحنننننات عبننننناس المتعننننناطف منننننل ديجنننننول ومنننننل محمننننند يزيننننند ممثنننننل جبينننننة  ب

                                                                          التحريننننننر الجزائريننننننة فنننننني نيويننننننورك الننننننذ  أكنننننند لممسننننننئولين الفرنسننننننيين ومنننننننيم كننننننابو لننننننودج 
Cabot Lodge  8                                                       أن ديجول ىو األكثر قدرة عمى تقديم حل لمصراع في الجزائر)   .    

                                   فنننننني ردىننننننا عمننننننى استفسننننننار المجمننننننس األمريكنننننني       =:<8                      وأكنننننندت الجبيننننننة فنننننني يونيننننننو 
                                                                    لمييننننننود حنننننننول وضنننننننل اليينننننننود فننننننني الجزائنننننننر فنننننني المسنننننننتقبل بنننننننعن الجزائنننننننر سنننننننتكون دولنننننننة 
                                                                    ديمقراطيننننننة اشننننننتراكية تقضنننننني عمننننننى جمينننننننل صننننننور التمييننننننز العنصننننننر  والننننننديني وتعامنننننننل 

             كش وتنننننونس بعننننند                                                         الجمينننننل ممنننننن ينننننودون االشنننننتراك فننننني بنننننناء الجزائنننننر وقننننند تبنننننين فننننني منننننرا
ننننا فنننني الحكومننننة، وأنيننننم                                                                                 اسننننتقالليما أن حقننننوق األقميننننات مصننننونة وأفرادىننننا يمعبننننون دور ا رئيس 

   .  (2        تماعية                               اندمجوا في الحياة السياسية واالج   قد 
                                                                    وأعمننننننن محمنننننند سننننننعدون أحنننننند الممثمننننننين السياسننننننيين لمحركننننننة الوطنيننننننة الجزائريننننننة فنننننني 
                                                                     مقابمننننننة صننننننحفية أن أ  مننننننؤتمر سننننننتعقده الحركننننننة مسننننننتقبال لمنظننننننر فنننننني مشنننننناكل الجزائننننننر 

                                                           
1 Wall, Irwin M. The United States, Algeria, and the Fall of the Fourth 

French Republic, Diplomatic History, Vol. 18, No. 4 (Fall 1994), pp. 
508- 509. 

  ص    ص           مرجننننننننل سننننننننابق،   ،     2;<8-    <8<8                                             أحمنننننننند سننننننننمي  حسننننننننن إسننننننننماعيل: دور الييننننننننود فنننننننني الجزائننننننننر   2
22=   -22>   .  
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                                 ن. وأكنننند عمننننى اعتبننننار أن الييننننود جننننزء                                 ون بننننو ممثمننننون عننننن الييننننود الجزائننننريي         يجننننب أن يكنننن
                           حقنننننوق المنننننواطنين التننننني تضنننننمنيا                                            منننننن األمنننننة الجزائرينننننة وأن الجبينننننة سنننننوف تمننننننحيم كنننننل 

                 ل حالي ننننننا فنننننني تننننننونس                               تفكننننننر فنننننني دمجيننننننم وفننننننق األسننننننموب المتبنننننن                   إعننننننالن حقننننننوق اإلنسننننننان و 
                      الجزائننننريين تنننندعوىم إلننننى                                 مجاىنننند الجزائريننننة نننننداء إلننننى الييننننود                       ومننننراكش. ووجيننننت صننننحيفة ال

                                                                    لقضننننية الثننننورة الجزائريننننة وأنيننننم جننننزء مننننتمم لمشننننعب الجزائننننر  ودعننننتيم إلننننى أخننننذ          االنضننننمام
  . (8                                              فعالية في النضال مل الشعب الجزائر  وفي صفوفو          دور أكثر

         والطائفنننننة                                   أ  ضننننن ط منننننن جاننننننب الجبينننننة عمنننننى اليينننننود             فمنننننم يكنننننن ىنننننناك    ،       ومنننننل ذلنننننك
                                                                              الييودينننة لكسنننبيم إلنننى جانبينننا، كمنننا لنننم يظينننر اليينننود أنفسنننيم سياسنننة جماعينننة موحننندة فيمنننا 

          األوروبيننننين                                                                   يتعمننننق بمننننوقفيم مننننن الحننننداث السياسننننية، واسننننت ل المتطرفننننون مننننن المسننننتوطنين
                                                                             والمنظمنننات الييودينننة فننني الخنننارج بنننوادر القمنننق التننني ظينننرت بنننين اليينننود فننني الجزائنننر حنننول 

                 كمنننننا اسنننننت موا تنننننعثر    ،                                                      الخطنننننة التننننني سنننننتتبعيا الجزائنننننر فننننني المسنننننتقبل لننننندمل عناصنننننر األمنننننة
                                                                  وضننننننننل الييننننننننود االقتصنننننننناد  نتيجننننننننة أحننننننننداث الثننننننننورة  بسننننننننبب المقاطعننننننننة العربيننننننننة لكننننننننل 

   .  (2                                            ا الييودية( لبدء حممة لزرع الفوضى واالضطراب                         المؤسسات األوروبية بما فيي
                                                                  وكنننننان بعنننننض المنننننراقبين لمسنننننرح األحنننننداث فننننني الجزائنننننر يميمنننننون إلنننننى االعتقننننناد بنننننعن 
                                                                    العناصنننننننر المتطرفنننننننة منننننننن المسنننننننتوطنين األوروبينننننننين يسنننننننعدىا أن تنننننننر  تنننننننرد  العالقنننننننات 

      عائيننننة                                                                     العربيننننة الييوديننننة وتطورىننننا إلننننى حننننوادث داميننننة فشنننن ل وكالؤىننننا فنننني تنظننننيم حممننننة د
                                                                     ومظننننناىرات ضننننند اليينننننود فننننني الجزائنننننر ووىنننننران وايرىمنننننا لحنننننثيم عمنننننى عننننندم التخمننننني عنننننن 

       ألن وضننننننل    ؛          فنننننني الجزائننننننر           الفرنسننننننيين                                        الوقننننننوف إلننننننى جانننننننب الجننننننيش الفرنسنننننني والمنننننندنيين 
                                                                         الييننننود الجزائننننريين فنننني الجزائننننر ىننننو كوضننننل سننننائر األوروبيننننين الننننذين ينننندينون بكننننل شننننيء 

  . (8                                                                  فال يجب أن يتخموا عنيا بل أن يبقوا ويقاتموا مل ايرىم من األوروبيين   ،      لفرنسا

                                                           
    281-   <22                  المرجل السابق ص ص   8

2  Thomas, M. Op. Cit. p. 214.  
  .   281  ص            مرجل سابق،   ،     2;<8-    <8<8                                             أحمد سمي  حسن إسماعيل: دور الييود في الجزائر   8
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                                       % منننننن يينننننود الجزائنننننر فننننني صنننننال  بقننننناء الجزائنننننر   1<                       وىنننننو منننننا يفسنننننر وقنننننوف قرابنننننة 
                                                                       فرنسنننية ثنننم وقنننوف بعضنننيم إلنننى جاننننب منظمنننة الجنننيش السنننر  الفرنسننني التننني تولنننت حممنننة 

                       تيجية ديجننننول فنننني الجزائننننر                                                 مننننن اإلرىنننناب والفوضننننى والعنننننف ضنننند الجزائننننريين وضنننند اسننننترا
   .  (8                                  من أجل إبقاء الوجود الفرنسي فييا

                     النننننننذ  عممنننننننت عمنننننننى تقويتنننننننو -                                         وكاننننننننت الوالينننننننات المتحننننننندة تنظنننننننر لمجنننننننيش الفرنسننننننني 
                   وىننننننو يسننننننتنزف قوتننننننو فنننننني   -                                               ليكننننننون قننننننوة دفنننننناع أوروبننننننا ضنننننند ال ننننننزو السننننننوفيتي المحتمننننننل

              بنننننديل مناسننننب عنننننن                                                              الجزائننننر، وبنننندأت الوالينننننات المتحنننندة تنظنننننر أللمانيننننا وقوتينننننا العسننننكرية ك
                                                    خاصننننة بعنننند فشننننل فرنسننننا فنننني قيننننادة عمميننننة بننننناء جماعننننة النننندفاع       2:<8                فرنسننننا بعنننند العننننام 

         . واتضننننن     9:<8         فننننني العنننننام   European Defense Community         األوروبينننننة 
        خنننننالل حنننننرب       8:<8                                                        التضنننننارب فننننني السياسنننننات األمريكينننننة والفرنسنننننية كحميفنننننين فننننني العنننننام 

                                                                            اليننننند الصنننننينية والتنننني مولتينننننا الواليننننات المتحننننندة بالكامننننل وكنننننان ىنننندف فرنسنننننا مننننن وراءىنننننا 
                                                                          الحفنننننناظ عمننننننى إمبراطوريتيننننننا المتداعيننننننة بينمننننننا انشنننننن ل األمريكيننننننون بشننننننكل أكبننننننر بالتوسننننننل 

                                        الجزائننننننر حيننننننث بنننننندأ الصننننننراع يتصنننننناعد فنننننني نننننننوفمبر                                 المحتمننننننل لمقننننننوة السننننننوفيتية. امننننننا فنننننني 
                   وانسننننحابيا مننننن اليننننند   Dien Bien Phu                          عقننننب ىزيمننننة فرنسننننا المذلننننة فنننني       9:<8

                                                                       الصننننننينية. وفنننننني اينننننناب تيدينننننند النفننننننوذ الشننننننيوعي فنننننني الجزائننننننر فنننننن ن المواقننننننف األمريكيننننننة 
ا، وتزايننننند السنننننخط األم                    المعادينننننة لالسنننننتعمار كا                   ريكننننني منننننن تزايننننند عجنننننز                                 ننننننت أكثنننننر وضنننننوح 

   .  (2                        إنياء الحرب في الجزائر          فرنسا عن
                                       تجنننناه جبيننننة التحريننننر الجزائريننننة مقارنننننة بمننننا                                       م تكننننن لمواليننننات المتحنننندة مواقف ننننا عدائيننننة  ولنننن

                                                                           كنتنننو لعبنننند الناصننننر نظننننر ا ألن األولنننى لننننم تكننننن ليننننا رأطمننناعر تتعمننننق بنننندعم حركننننات التحننننرر 
     قامننننننة                                                                   األفريقيننننننة والعربيننننننة واإلسننننننالمية، وىننننننو األمننننننر الننننننذ  مكننننننن الواليننننننات المتحنننننندة مننننننن إ

                                                                       عالقننننات جينننندة مننننل الثننننوار الجزائريننننون حتننننى عمننننى حسنننناب تيدينننند عالقنننناتيم مننننل فرنسننننا أو 
                                                           

1  Thomas, M. Op. Cit. p. 214. 
2 Wall, Irwin M. The United States, Algeria, and the Fall of the Fourth 

French Republic , Op. Cit. pp. 489-90.  
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                                                                     . وكاننننننت الجزائنننننر حالنننننة مثمنننننت القبنننننول األمريكننننني بثنننننورة كاننننننت واشننننننطن مقتنعنننننة أن       النننننناتو
                                                                     مآالتينننننننا سنننننننتكون إلنننننننى الديمقراطينننننننة وعننننننندم الجننننننننوح لمخينننننننار الشنننننننيوعي، وىكنننننننذا واصنننننننمت 

                                           سنننننتمرار حنننننوار بنننننناء بنننننين الفرنسنننننيين والجزائنننننريين.              داالس محننننناوالت ا  -               سياسنننننات أيزنيننننناور
                                                    أكنننند داالس لمجمننننس األمننننن القننننومي أنننننو فنننني الننننثالث أزمننننات األكثننننر       =:<8         وفنننني مننننارس 

              كاننننننت الشنننننيوعية   -                                        وىننننني إندونيسنننننيا وشنننننمال أفريقينننننا والشنننننرق األوسنننننط–                 بنننننروز ا فننننني العنننننالم 
      .     (8                                                                 واالتحاد السوفيتي اائبين وال توجد أدلة عمى رمؤامرات سوفيتيةر فييا

                                                           وكننننننان الخيننننننار األمريكننننننني فنننننني حالننننننة الجزائنننننننر أسننننننيل بننننننال شنننننننك فنننننني ضننننننوء حالنننننننة 
                                                                    المزمننننننة التننننني بننننندأ أنينننننا السنننننمة األساسنننننية والمسنننننتمرة لمسياسنننننة الفرنسنننننية. ومننننننن         الفوضنننننى

                                                                          وجينننننة النظنننننر األمريكينننننة فقننننند كنننننان عننننندم اسنننننتقرار التشنننننكيل النننننوزار  فننننني بننننناريس واسنننننتمرار 
                                   ياسنننننة الفرنسنننننية. كمنننننا عبنننننر عنننننن ذلنننننك أوضننننن                                       الت ينننننر فننننني ىنننننذه النننننوزارات دافع نننننا لشنننننل الس

                                                                               تعبيننننر إحجننننام الواليننننات المتحنننندة عننننن تقننننديم النننندعم لفرنسننننا بتعزيزىننننا ب ننننارات أمريكيننننة جويننننة 
 Dien Bien                                                       فننني الينننند الصنننينية لمسننناعدة بننناريس فننني رفنننل الحصنننار خنننالل معنننارك 

Phu  ا  ومصننننندق ا عمينننننو منينننننا كجينننننة                                            بسنننننبب أن الحكومنننننة الفرنسنننننية لنننننم تقننننندم طمب نننننا محننننندد                          
             ن بشنننننكل أحننننناد                                  إن الطمنننننب قننننندم منننننن قبنننننل وزراء فرنسنننننيي                     وب جمننننناع مكوناتينننننا، بنننننل      مية  رسننننن

                                                                           إلدارة داالس، والنننننذ  أكننننند عمنننننى ىنننننذه الحقيقنننننة وأن النننننوزارة الفرنسنننننية لنننننم تسنننننتطل حتنننننى أن 
   .  (2                                   تعقد اجتماع ا ألنيا منقسمة داخمي ا

نننن   ،         وبشننننكل عننننام       ا مننننا.                                                          فقنننند كانننننت العالقننننات بننننين الجزائننننر والواليننننات المتحنننندة معقنننندة نوع 
  John                        ا. عننننننندما كننننننان جننننننون كينينننننند              ا واقتصننننننادي                               ومننننننل ذلننننننك تحسنننننننت العالقننننننات سياسنننننني  

Kennedy    ا فننننني مجمنننننس الشنننننيوخ، كنننننذلك تحننننندث عنننننن تعيينننننده السنننننتقالل             ال ينننننزال عضنننننو                                             
                            وخننننالل فتننننرة رئاسننننتو ىنننننع كينينننند    .    >:<8      يوليننننو    2                                الجزائننننر لصننننحيفة نيويننننورك تننننايمز فنننني 

                                                           
1 Ibid, pp. 490-491.  
2 Noutschi, A. La naissance du nationalism Algerian (1914-1954), Paris, 

1962, p. 109. . 
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                 ، ويمكنننننننننا بقنننننننراءة  (8      2;<8          فرنسنننننننا عنننننننام                                   الجزائننننننر بعننننننند حصنننننننوليا عمنننننننى االسنننننننتقالل عنننننننن 
                                                                    خطننننننناب التينئنننننننة تممنننننننس مننننننند  اىتمنننننننام الوالينننننننات المتحننننننندة ورئيسنننننننيا كينيننننننند  باسنننننننتقالل 

                       منننننة عمنننننى المسنننننتو  العنننننالمي                              كينيننننند  أن ىنننننذا االسنننننتقالل لحظنننننة مي                    الجزائنننننر، فقننننند اعتبنننننر
        وصننننعوبات        كبيننننرة                                                             وقننننارن بننننين احتفننننال األمننننريكيين بالعينننند السنننننو  السننننتقالليم بعنننند معاننننناة 

         ر . وىنننننع                                                               جمننننة واجيننننت الشننننعب األمريكنننني لموصننننول ليننننذه المحظننننة، وكفنننناح الشننننعب الجزائنننن
                                      ن عمننننننى حكمننننننتيم وصننننننبرىم وعمننننننق بصننننننيرتيم التنننننني                                   كينينننننند  القننننننادة الجزائننننننريين والفرنسننننننيي

فسنننناح الطريننننق أمننننام ىننننذا الحنننندث التنننناريخي.  وأكنننند كينينننند                                                                              أظيروىننننا خننننالل المفاوضننننات وا 
                                            زائننننننر وشننننننعبيا قبننننننل توليننننننو رئاسننننننة الواليننننننات المتحنننننندة                             عمننننننى عظننننننيم اىتمامننننننو بمسننننننتقبل الج

                                                                      بسنننننوات، وعبننننر عننننن أممننننو فنننني تقويننننة ومضنننناعفة روابننننط الصننننداقة األمريكيننننة مننننل حكومننننة 
                                                                         الجزائنننننر وشنننننعبيا. وأننننننو يتطمنننننل لمعمنننننل منننننل الجزائنننننر منننننن أجنننننل الحرينننننة والسنننننالم ورفاىينننننة 

      ل يننننننوم     ، قبنننننن    2;<8       أكتننننننوبر     :8                                   زار الننننننرئيس بننننننن بمننننننة الننننننرئيس كينينننننند  فنننننني     . و  (2        اإلنسننننننان
                                    واحد من بدء أزمة الصواريل الكوبية. 

نننننا منننننا فننننني شنننننمال ا                          وقننننند جسننننندت ىنننننذه المواقنننننف األمري             فريقينننننا تجننننناه                                 كينننننة المتوازننننننة نوع 
ننننننا فنننننني الحالننننننة    ا    نفسنننننني                  االسننننننتعمار الفرنسنننننني     وا                               الجزائريننننننة خاصننننننة أن األمننننننريكيين بنننننندء                 تمام 

                                                                        يفكننننرون فنننني اسننننت الل أوجننننو القصننننور فنننني الحكومننننة الفرنسننننية لصننننالحيم. واعتبننننر مؤرخننننون 
    88                        أن األحنننداث التننني قنننادت إلنننى   Michael Harrison                        كثنننر أىمينننم مايكنننل ىاريسنننون 

        مننننننن جانننننننب          األمريكيننننننة                            ل رثننننننورة ضنننننند الواليننننننات المتحنننننندة   اقنننننن            شننننننكمت فنننننني الو       =:<8     مننننننايو 
                               ة الكبينننننرة فننننني تحقينننننق حنننننل وطنننننني  فننننني                                            الفرنسنننننيين النننننذين شنننننعروا بالخنننننذالن الكبينننننر والرابننننن

ننننا مننننن قبننننل القننننوة العظمننننى ال ربيننننة  الواليننننات المتحنننندة(. لكننننن                                                                               الجزائننننر( ولننننيس حننننال  مفروض 
نننننا أن واشننننننطن لعبنننننت منننننل ذلنننننك دور ا كبينننننر ا فننننني سنننننقوط وزارة رئنننننيس الننننننوزراء                                                                           يالحنننننظ أيض 

                                                           
1  "Statement on Algerian independence, 3 July 1962 – John F. Kennedy 

Presidential Library & Museum". https://www.jfklibrary.org/Asset-
Viewer/Archives/JFKPOF-039-013.aspx  

2 Ibid. 

https://www.jfklibrary.org/Asset-Viewer/Archives/JFKPOF-039-013.aspx
https://www.jfklibrary.org/Asset-Viewer/Archives/JFKPOF-039-013.aspx
https://www.jfklibrary.org/Asset-Viewer/Archives/JFKPOF-039-013.aspx
https://www.jfklibrary.org/Asset-Viewer/Archives/JFKPOF-039-013.aspx
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                              وىنننو األمنننر النننذ  فنننت  الطرينننق أمنننام       =:<8         فننني أبرينننل   Felix Gaillard           فمنننيكس جنننيالر 
                       نفسننننننيا كانننننننت واشنننننننطن أكثننننننر      مننننننايو     88                                 وصننننننول شننننننارل ديجننننننول لمحكننننننم. وخننننننالل أزمننننننة 

                                                          ن تفننننرض حننننال  عمننننى الفرنسننننيين، وكننننان دورىننننا خننننالل األحننننداث التنننني جنننناءت          حكمننننة مننننن أ
   لننننى                                 ر الفرنسننننيين أنفسننننيم. وىننننو مننننا أد  إ                                      بننننديجول فنننني حننننده األدنننننى والمالئننننم وحظنننني بتقنننندي

   .  (8                              سقوط الجميورية الرابعة بسالسة
                                                                  الجميورينننة الرابعننننة اينننر المسنننتقرة قننننادرة عمنننى خمنننق أزمننننة حنننادة فننني العالقننننات       وكاننننت 

                                           ضنننننافة إلنننننى الخنننننالف حنننننول المسنننننعلة الجزائرينننننة، وبننننندت  ‘         الفرنسنننننية   -                    الدبموماسنننننية األمريكينننننة
                                                                         ىننننذه العالقننننات عمننننى حافننننة االنييننننار وىننننددت التكامننننل العسننننكر  لمننننناتو فنننني حنننندىا األدنننننى، 

                                          سنننة األوروبينننة فننني فتنننرة منننا بعننند الحنننرب العالمينننة                                     بنننل ووصنننل التيديننند إلنننى تنننداعي بنننناء السيا
                                                                       الثانينننننة وردا عمنننننى الحنننننرب البننننناردة. وخشننننني األمريكينننننون فننننني ذلنننننك الوقنننننت منننننن احتمننننناالت 
                                                                            تننننرك فرنسننننا لمننننناتو وتوجييننننا نحننننو الحينننناد. وتزاينننندت ىننننذه المخنننناوف. لكننننن الجزائننننر أقنعننننت 

   لنننننو                                                                واشنننننطن أنننننو مننننن األفضنننننل أن يكننننون ىننننناك نظنننننام سياسنننني مسننننتقر فننننني فرنسننننا حتننننى 
                                                                        كننننان نظننننام سياسنننني يينننندد بالتصننننادم مننننل السياسننننات األمريكيننننة بنننندال مننننن مواصننننمة التعامننننل 
                                                                        منننننل وزارات مت ينننننرة تمينننننل لمعنننننب عمنننننى رالعنننننداء ألمريكنننننار منننننن أجنننننل الحفننننناظ عمنننننى وجودىنننننا 
                                                                            فننني السنننمطة. وفننني الوقنننت نفسنننو أقنعنننت الجزائنننر ومعضنننمة فرنسنننا فيينننا الفرنسنننيون، والسنننيما 

  . (2                                  لمناتو في حماية المصال  الفرنسية                             شارل ديجول، بالقيمة المحدودة 
                                                                 ويجننننننب النظننننننر لمسياسننننننة األمريكيننننننة فنننننني شننننننمال أفريقيننننننا بشننننننكل عننننننام وفنننننني الجزائننننننر 
                                                                        بشنننكل خننناص خنننالل الخمسنننينيات عمنننى أنينننا اسنننتكمال لسياسنننة الوالينننات المتحننندة فننني فتنننرة 
                                                                         مننننا بعنننند الحننننرب العالميننننة الثانيننننة خاصننننة بعنننند تحجننننيم ال ننننزو األمريكنننني الننننذ  تننننال ىزيمننننة 

           الفرنسنننني فنننني                  مننننن طبيعننننة االحننننتالل    91  <8                                   ا فنننني الحننننرب عمننننى ينننند ألمانيننننا فنننني العننننام     فرنسنننن
                                                                 شننننننمال أفريقيننننننا وشننننننجل بشننننننكل ايننننننر مباشننننننر عمننننننى نمننننننو حركننننننات المقاومننننننة لالسننننننتعمار 

                                                           
1 Wall, Irwin M. The United States, Algeria, and the Fall of the Fourth 

French Republic , Op. Cit. p. 491. 
2 Noutschi, A. La naissance du nationalism Algerian, Op. Cit. p. 113. 
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                                                                              الفرنسنننني فنننني دول ىننننذه المنطقننننة. وتوصننننل األمريكيننننون بعنننند انتينننناء الحننننرب العالميننننة الثانيننننة 
                                 نطقننننة ىنننني الطريقننننة المثمننننى لضننننمان أمننننن                                           إلننننى أن الحفنننناظ عمننننى الييمنننننة الفرنسننننية عمننننى الم

                                                                 شنننننننمال أفريقينننننننا، لكنننننننن واشننننننننطن ضننننننن طت باسنننننننتمرار عمنننننننى بننننننناريس لمقينننننننام ب صنننننننالحات، 
                                       وضننننل النننندومينون لكننننل مننننن الم ننننرب وتننننونس. وفنننني       >9<8                        واقترحننننت واشنننننطن فنننني العننننام 

                                                       فننننن ن جمينننننل جينننننود اإلصنننننالح الفرنسنننننية فننننني تنننننونس والم نننننرب حتنننننى العنننننام    ،          واقنننننل الحنننننال
                                                           جننننننننناءت بضننننننننن وط أمريكينننننننننة مباشنننننننننرة، وأثنننننننننار امتنننننننننناع الوالينننننننننات المتحننننننننندة عنننننننننن       9:<8

                     حفيظننننة بنننناريس وأسننننيم فنننني       2:<8                                           التصننننويت فنننني األمننننم المتحنننندة بشننننعن تننننونس فنننني العننننام 
   .  (8                                                              أزمة جديدة في العالقات األمريكية الفرنسية في فترة ما بعد الحرب

                                                                     واعتبننننننرت الواليننننننات المتحننننننندة أن تكننننننوين الجميوريننننننة العربينننننننة المتحنننننندة سننننننيؤد  إلنننننننى 
                                                                          تسننننارع الحركننننة نحننننو الوحنننندة العربيننننة وتزاينننند حنننندة المشننننكالت التنننني تواجننننو جميننننل األطننننراف 
                                                                        فنننني الشننننرق األوسننننط وفاقمننننت الصننننراع بننننين القننننو  المؤينننندة لناصننننر والقننننو  المناىضننننة لننننو 

                                         ، ممنننا أدخنننل المنطقنننة فننني مرحمنننة معقننندة لم اينننة      لكبنننر                            منطقنننة، ومؤيننندييم بنننين القنننو  ا     فننني ال
  -                                    وفنننننق تقنننننارير وكالنننننة االسنننننتخبارات األمريكينننننة–                               وأكثنننننر خطنننننورة وألقنننننى ظنننننالال  منننننن الشنننننك 

                                                                     عمننننى رحيننننادر عبنننند الناصننننر وضنننناعف العننننبء عمننننى مؤينننند  االرتبنننناط بننننال رب فنننني العننننالم 
      جزائننننننر             وصننننننوال  إلننننننى ال–                                                   العربنننننني. وقيمننننننت التقننننننارير الوضننننننل فنننننني الشننننننرق األوسننننننط بعكممننننننو 

                           عمى النحو المختصر التالي:       =:<8         في العام   -       والم رب
                                                                        ( أخنننننذ الجميورينننننة العربينننننة المتحنننننندة، بننننندعم منننننن السنننننوفيت، زمننننننام المبنننننادرة فننننني حركننننننة  8  

                                  ألكثر فعالية ونشاط ا في المنطقة.                                            الوحدة العربية؛ والتي تعتبر القوة السياسية ا
          نيننننا قننننادرة                 ال يبنننندو ا"ن عمننننى أ                     افظننننة فنننني الشننننرق األوسننننط                          ( أن الحكومننننات العربيننننة المح 2  

          ة العربينننننة                منننننن قبنننننل الجميوريننننن                         الخنننننارجي لمقاومنننننة الضننننن وط                     عمنننننى الفعنننننل دون الننننندعم 
                         المتحدة أو لدعم قوتيم.

                                                           
1  Wall, Irwin M. The United States, Algeria, and the Fall of the Fourth 

French Republic, Op. Cit. p. 492. 
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لننننى       ( أن 8                                                                                توسننننل الجميوريننننة العربيننننة المتحنننندة ال يعوقننننو سننننو  إسننننرائيل ونفننننوذ القننننو  ال ربيننننة وا 
     .    (8                                                              ا"ن بعض نظم الحكم والمجموعات المناوئة لزعامة جمال عبد الناصر

                                                               وأوضنننننحت المنننننذكرة تخنننننوف بننننناريس القنننننو  منننننن النفنننننوذ النننننذ  بننننندأت تتحصنننننل عمينننننو 
                            خينننرة بنننور رائننند فننني دعنننم وتعزينننز            ، واضنننطالع األ    2:<8                              القننناىرة فننني ظنننل نظنننام ثنننورة يولينننو 

                اسننننننتقطبت عمننننننى وجننننننو                                                      قننننننوة حركننننننات التحننننننرر األفريقيننننننة خاصننننننة الحركننننننة الجزائريننننننة التنننننني 
                                                                      الخصنننننوص قننننندر كبينننننر منننننن قننننندرات القننننناىرة ومواردىنننننا فننننني مواجينننننة االسنننننتعمار الفرنسننننني، 

                                           أثمننننننان كبيننننننرة لعننننننل أبرزىننننننا العنننننندوان الثالثنننننني الننننننذ                                 ودفعننننننت القنننننناىرة بسننننننبب مواقفيننننننا تمننننننك 
                                             رنسا، ودعم األخيرة المطمق إلسرائيل في المنطقة.           شاركت فيو ف

                    انطالق نننننا منننننن األراضننننني                            لسننننناقية سنننننيد  يوسنننننفر فننننني تنننننونس                   وكنننننان القصنننننف الفرنسننننني 
                                                                           الجزائرينننننة ومثمنننننت عممينننننة عسنننننكرية خطينننننرة لضنننننرب أحننننند مراكنننننز قنننننوات الثنننننورة الجزائرينننننة فننننني 

                                       قننننند أثنننننار اضنننننب الوالينننننات المتحننننندة ودفعينننننا إلنننننى       =:<8       فبراينننننر           الثنننننامن منننننن     فننننني      تنننننونس( 
                                                                            انتقنننناد فرنسننننا بعبننننارات الذعننننة اعتبرىننننا كثيننننرون الموقننننف األكثننننر حنننندة فنننني فتننننرة بعنننند الحننننرب 
                                                                              العالميننننة الثانيننننة. واسننننتدعى وزيننننر الخارجيننننة األمريكنننني داالس السننننفير الفرنسنننني فنننني واشنننننطن 

                              تسنننننبب كارثنننننة كبينننننرة لننننننا جميع نننننار.                                               وأخبنننننره تخنننننوف واشننننننطن منننننن أن ىنننننذه الحادثنننننة يمكنننننن أن ر
                                                                        فقننند كننننان الوضننننل فنننني الجزائنننر خننننارج عننننن السننننيطرة ويتجننننو منننن سننننيء ألسننننوأ ويينننندد باننننندالع 
                                                                      حننننرب فنننني كافننننة أجننننزاء شننننمال أفريقيننننا وبنننندور مصننننر  كبيننننر فنننني ىننننذه الحننننرب  خاصننننة بعنننند 
                                                                          دعننننننم الكتمننننننة الشننننننرقية لمصننننننر(. وكننننننان االعتبننننننار األول لالنتقنننننناد األمريكنننننني اسننننننتخدام فرنسننننننا 

                                                                          ات أمريكيننننة ضنننند رمنننندنيين أبرينننناءر ممننننا يننننورط الواليننننات المتحنننندة فنننني الصننننراع الجزائننننر      لمعنننند
                                                                          فننننني الوقنننننت النننننذ  تتخنننننذ فينننننو واشننننننطن مقاربنننننة ودينننننة منننننل حركنننننة التحنننننرر الجزائرينننننة وتحننننناول 
                                                                              منعيننننا مننننن االنننننزالق نحننننو الراديكاليننننة العربيننننة بقيننننادة جمننننال عبنننند الناصننننر. ايننننر أن السننننفير 

                                       بننننننعن ىنننننندف ال ننننننارة ىننننننو التعامننننننل مننننننل مصنننننندر إطننننننالق       احننننننتل  Alphand               الفرنسنننننني ألفاننننننند 
                                                           

1 Trends in the Middle East in Light of Arab Unity Developments, National 
Intelligence Estimate, NIE 36-58, Washington, June 5, 1958 (in: Near 
East Region Series, January- June 1956), p. 61.  
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                                                                         النيننننننران المضننننننادة لمطننننننائرات مننننننن قبننننننل المتمننننننردين وحننننننذر مننننننن أنننننننو إذا اسننننننتمرت الوالينننننننات 
                                 فنننن ن النتنننائل سننننتكون اينننر متوقعننننة. ثننننم    ،                                         المتحننندة فنننني االتجننناه ضنننند فرنسنننا فنننني ممننننف الجزائنننر

            لكنننننو كننننرر أن                                                              خفننننف داالس مننننن ليجتننننو وأكنننند ان الواليننننات المتحنننندة ال تقنننندم وصننننفة لمحننننل ، 
                                                                              السياسننننات الفرنسننننية الجاريننننة حينننننذاك سننننتقود إلننننى فقنننندان جميننننل شننننمال أفريقيننننا ووقوعيننننا فنننني 
                                                                          يننننند الشنننننيوعيين، وبننننننفس المبنننننررت أكننننند ألفانننننند أننننننو فننننني حنننننال رتخمنننننير فرنسنننننا عنننننن الجزائنننننر 

    .   (8                                        فستكون النتيجة الفوضى وانتصار الشيوعية
                                                         إلنننننى وزارة الخارجينننننة األمريكينننننة ليعبنننننر عنننننن ردىشنننننتور منننننن رد الفعنننننل                ثنننننم عننننناد ألفانننننند

                                                                     األمريكننننني، وحنننننذر أننننننو فننننني حنننننال نشنننننر المالحظنننننات التننننني أبنننننداىا وزينننننر الخارجينننننة داالس 
                                                                    خننننالل اجتماعننننو معننننو ف نننننو سننننتكون ىننننناك عواقننننب خطيننننرة لم ايننننة عمننننى صننننعيد العالقننننات 

  . (2                   األمريكية الفرنسية
                             دأت السنننننننفارة األمريكينننننننة ىنننننننناك فننننننني           فننننننني بننننننناريس بننننننن      =:<8                وخنننننننالل أحنننننننداث منننننننايو 

    ;8                                                                     اسنننتقبال تطميننننات عنننن الجننننرال شنننارل ديجنننول منننن مصنننادر متعنننددة قريبنننة مننننو. وفننني 
                 لمسننننفارة األمريكيننننة   Edmond Michelet                                      منننايو أكنننند السياسننني الننننديجولي إدمنننون ميشننننيل 

                                                                             أن الخيننننار الوحينننند المتنننناح أمننننام فرنسننننا ىننننو االختيننننار بننننين شننننارل ديجننننول والجبيننننة الشننننعبية 
                                                                يسننننننيطر عمييننننننا الشننننننيوعيون. وأن ديجننننننول وحننننننده ىننننننو الننننننذ  يمكنننننننو السننننننيطرة عمننننننى       التنننننني

                                                                            الجننننيش بفضننننل تجربتننننو العسننننكرية وكونننننو مؤينننند لمواليننننات المتحنننندة والننننناتو، واألىننننم ىنننننا فنننني 
    .   (8                                                                            سياق ىذه الدراسة تعكيد ميشيل أن ديجول سيتبل سياسة ليبرالية في شمال أفريقيا

 
 
 

                                                           
1 Memorandum of conversation, 9 February 1958, Op. Cit. 
2 Ibid. 
3  Wall, Irwin M. The United States, Algeria, and the Fall of the Fourth 

French Republic, Op. Cit. pp. 506-7.  
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  :        الخاتمة 
                                                                    تمينننننننز موقنننننننف الوالينننننننات المتحننننننندة تجننننننناه الوجنننننننود الفرنسننننننني فننننننني الجزائنننننننر باالنتيازينننننننة 
                                                                          السياسننننية واالنتقننننال مننننن مرحمننننة التجاىننننل إلننننى االشننننتباك المباشننننر بنننندافل مننننن عوامننننل عنننندة 
                                                                         أىمينننننا نمنننننو حركنننننة الوحننننندة العربينننننة بقينننننادة النننننزعيم جمنننننال عبننننند الناصنننننر وخنننننوف الوالينننننات 

                                   بقوتننننو فنننني المشننننرق إلننننى الم ننننرب العربنننني،                                       المتحنننندة مننننن وصننننول موجننننة ىننننذا المنننند العربنننني
                                                                      والسننننننخط مننننننن السياسننننننة الفرنسننننننية المتزمتننننننة التنننننني لننننننم تعنننننند تعنننننني حقننننننائق األمننننننور وت يننننننر 
                                                                        السياسننننننننات االسننننننننتعمارية القديمننننننننة والقنننننننندرة التفاوضننننننننية لبنننننننناريس فنننننننني مواصننننننننمة سياسنننننننناتيا 

                                                           االستعمارية العتيقة حتى في ظل عدم انصياعيا لسياسات الناتو. 
                                                    تحرينننننر الجزائرينننننة بنننننالمواقف األمريكينننننة الضنننننااطة عمنننننى فرنسنننننا                 كمنننننا رحبنننننت جبينننننة ال

                                                                    فننننني ممنننننف الجزائنننننر ب نننننض النظنننننر عنننننن أىنننننداف السياسنننننة األمريكينننننة عمنننننى المننننند  البعيننننند 
                                                                       مثنننننل احتنننننواء الجزائنننننر عمنننننى وجنننننو الخصنننننوص وشنننننمال أفريقينننننا بشنننننكل عنننننام ومننننننل النفنننننوذ 

                      الشيوعي في المنطقة(. 
                مبمنننننننور ا لمسياسنننننننة       2;<8      العنننننننام                                         وكنننننننان الترحينننننننب األمريكننننننني باسنننننننتقالل الجزائنننننننر فننننننني 

  ت                                                                     األمريكينننننننة تجننننننناه الوجنننننننود الفرنسننننننني فننننننني الجزائنننننننر ورفنننننننض الوالينننننننات المتحننننننندة لمسياسنننننننا
                                                تباعينننننا بعيننننند ا عنننننن مظمنننننة حمنننننف النننننناتو وتعزينننننز ا لفكنننننرة                             االسنننننتقاللية التننننني حاولنننننت فرنسنننننا ا

  .                                 عن التعثير المصر  والنفوذ الشيوعي   ا                                            راحتواءر الجزائر وبقية الشمال األفريقي بعيد  
                                                                        وكانننننت القيننننادة األمريكيننننة المتمثمننننة فنننني الننننرئيس جننننون كينينننند  تتبنننننى سياسننننة منفتحننننة 
                                                                             عمننننى الثنننننوار الجزائنننننريين بفضننننل التكنننننوين الميبرالننننني لمنننننرئيس كينينننند  وتعاطفنننننو منننننل القضنننننية 

                             الجزائرية قبل توليو الرئاسة.
                                                         ن طبيعنننننة المرحمنننننة االنتقالينننننة التننننني كاننننننت تشنننننيدىا فرنسنننننا الخارجنننننة    ؛ ا           ويمكنننننن القنننننول

                                                                       كنننننة منننننن الحنننننرب العالمينننننة الثانينننننة وفننننني مسنننننارىا لمسنننننعي لتحقينننننق دولنننننة قوينننننة متماسنننننكة    مني
                                                                      عقننننب تبننننني الواليننننات المتحنننندة لمشننننروع مارشننننال إلعمننننار أوروبننننا، قنننند سنننناىمت فنننني رضننننوخ 

                                                                          فرنسا لمض ط الجزائر  واالنسياق وراء السياسة األمريكية وقبول استقالل الجزائر.
 


