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Abstract
The research of the French Republic IV and position of the
Government Guy Mollet (Guy-Mollet) over the case of Algeria, through the
French press in 1956. And discussed the importance of this Republic, which
ruled France from 1947 until the founding of the Fifth French Republic,
1958, and T is one of the hardest republics swore enmity for the Arab States,
Vvkan the tripartite aggression against Egypt, and try to crush the Algerian
revolution, through its minister resident R. Lacost Robert Lacoste.
This government has seen the escalation of the Cold War my East and
West and the reflection of this conflict on the inside and the withdrawal of
France. Search has been divided into two parts, the first dealt with the axis
of the French Republic the fourth preceded by a historical prologue, the time
at which dealt with the second axis, the position of the Government (Guy
Mollet) over the case, Algerian newspapers during the French multiple
colors and trends as well as an introduction and conclusion.
Used in the research sources of Arab and foreign references, in
addition to French newspapers contributed to the provision of information
relating to the essence of the subject of research. In conclusion, I hope that
you succeed to reach the goal of the research.

مستخمص البحث

( ازاءGuy-Mollet)  كمكقؼ حككمة غي مكليو،تناكؿ البحث الجميكرية الفر نسية الرابعة
.1956  مف خالؿ الصحافة الفرنسية لعاـ،القضية الجزائرية
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كتطرؽ البحث ألىمية ىذه الجميكرية التي حكمت فرنسا مف  1947حتى تأسيس الجميكرية

الفرنسية الخامسة  ،1958كلتي تعد مف أقسى الجميكريات التي ناصبت العداء لؿدكؿ العربية  ،فكاف
العدكاف الثالثي عمى مصر  ،كمحاكلة سحؽ الثكرة الجزائرية مف خالؿ كزيرىا المقيـ

R. Lacost

ركبرت الككست.

شيدت ىذه الحككمة تصاعد الحرب الباردة بيف الشرؽ كالغرب كانعكاس ىذا الصراع عمى

داخؿ فرنسا كانسحابيا.

تـ تقسيـ البحث الى محكريف  ،تناكؿ اؿمحكر االكؿ الجميكرية الفرنسية الرابعة مسبكقان
بتكطئة تاريخية  ،بالكقت الذم عالج المحكر الثاني  ،مكقؼ حككمة (غي مكليو) ازاء القضية الجزائرية
مف خالؿ الصحؼ الفرنسية المتعددة األلكاف كاالتجاىات باإلضافة إلى مقدمة كخاتمة.
استخدمت في البحث مصادر كمراجع عربية

كأجفبية ،باإلضافة إلى الصحؼ الفرنسية

أسيمت في تقديـ المعمكمات المتعمقة بصميـ مكضكع البحث .

كفي الختاـ أرجك اف كفقت لمكصكؿ لميدؼ مف البحث .

المقدمة

تناكؿ البحث  ،الجميكرية الفرنسية الرابعة  ،كمكقؼ حككمة غي مكليو ازاء القضية الجزائرية

مف خالؿ الصحؼ الفرنسية لعاـ .1956

تعد الجميكرية الفرنسية (الرابعة) مف الجميكريات التي آمنت باالستعمار كالتكسع  ،بدليؿ

ال عف صراعيا الدمكم ضد الثكرة
اسياميا في العدكاف الثالثي عمى مصر عاـ
 ،1956فض ن
الجزائرية كالسيما بعد اف فقدت سكريا كلبناف في المشرؽ كاستقال ؿ تكنس كالمغرب في شماؿ افريؽيا.

كتأتي اىمية البحث في تناكلو حقبة تاريخية  ،تقع بيف سقكط حككمة بيتاف ( )1944-1940ككصكؿ
ديغكؿ لمسمطة عاـ  1958لتأسيس الجميكرية الفرنسية الخامسة .

حاكلف
ا
كلندرة الكتابات التاريخية عف ىذه المدة ( )1956-1947مف عمر ىذه الجميكرية

التكغؿ فييا ،عمنا نجد الجديد بىذا المسعى ،بخاصة اف في حكزتنا عددنا مف الصحؼ الفرنسية التي
تطرقت الى ىذه الحقبة الميمة .

كقد شيدت ىذه المدة تصاعد الحرب الباردة بيف المعسكرم مف الشرقي كالغربي كانعكاس ذلؾ

عمى ىذه الجميكرية كسياستيا كاحزابيا المتعددة  ،كتزايد الضغكط االميركية عمى االحزاب الشي كعية

في اكربا عامة كفرنسا بشكؿ أدؽ .

كقد لجأنا الى منيج البحث التاريخي

لمكشؼ عف مكاقؼ ىذه الصحؼ ذات االتجاىات

المتعددة ،إكانعكاس رؤية كؿ صحيفة مف القضية الجزائرية .
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كمف المفيد القكؿ أني اكجزت في المكاضع السابقة لقياـ الجميكرية الرابعة في حيف اسيبت

بالمكاضيع التي تتعمؽ بـ دة حككمة غي مكليو لمتطمبات حدكد البحث كعدد صفحاتو .

قسـ اؿبحث عمى محكريف  ،تناكؿ المحكر االكؿ الجميكرية الفرنسية الرابعة ،مسبكقا بتكطئة

تاريخية فرضتو السياقات التاريخية كلصمتيا باؿمكضكع ليأتي بشكؿ متدرج لمقارمء  ،في الكقت الذم

عالج المحكر الثاني  ،مكقؼ حككمة غي مكليو إزاء القضية الجزائرية مف خالؿ الصحؼ الفرنسية ،

ال عف مقدمة كخاتمة.
فض ن
ال عف الصحؼ الفرنسية كالتي اسيمت
استخدمت في البحث مصادر عربية كاجنبية  ،فض ن
في تقديـ معمكمات ميمة عف ىذه الحقبة .

في الختاـ ،ارج ك اف اككف قد كفقت لمكصكؿ الى اليدؼ مف ىذا البحث.
كالكماؿ هلل كحده كبو نستعيف

توطئة :فرنسا من االحتالل األلماني حتى التحرير( 16حزيران  28 – 1940آب )1944

بعد دخكؿ القكات االلمانية المح تمة باريس في  16حزيراف  /يكنيك  1940سقطت الجميكرية

الفرنسية الثالثة ( ،)1كتمت ازاحة الرئيس الفرنسي "البمرت ؿيبركف"  10( A. Lebrunآيار – 1932

 10تمكز  )1940مف لدف المحتؿ االلماني ( .)2كاستقالت حككمة "بكؿ رينك " ""P. Reynaud

()3

كشكمت حككمة بيتاف " )4("ph. Pètainعكضنا عنيا  ،كاطمؽ عمييا حككمة فيشي " "vichyالتي
حكمت مف ( 16حزيراف/يكنيك  1940حتى آب  /اغسطس  )1944كالتي طمبت اليدنة مع ايطاليا

كالمانيا(.)5

كبعد عمميات التحرير لفرنسا في اعقاب االنزاؿ النكرماندم في  6حزيراف  /يكنيك ،)6(1944

كسقكط حككمة بيتاف المكالية لاللماف  ،تكالي تحرير المدف الفرنسية مف قكات التحالؼ الغربية التي

قادىا الجنراؿ ايزنياكر Eisenhower

ليكريؾ ""leclerc

()8

()7

كبمساعدة قائد الفرقة الثانية الفرنسية التي قادىا الجنراؿ

لتحرير العاصمة الفرنسية باريس  ،كتـ استقباؿ قكات التحرير مف اىاؿم باريس

بالرقص كالغناء معبرة عف لحظة تاريخية مؤثرة (.)9
دخؿ الجنراؿ ديغكؿ ""DE Gaulle

()10

ق مف
باريس في  26آب  /اغسطس َ ،1944كؾكف ُه

ابرز رجاالت المقاكمة التي قادت فرنسا الى النصر ( ،)11دخكؿ الظافر المنتصر  ،بقامتو الطكيمة في

شارع الشانزليزيو ) (L'avenue des champs-Elysèesكىتفت لو الحناجر  ،كتسمـ السمطة في
فرنسا كاعترفت انكمت ار كالكاليات المتحدة االميركية بحككمتو المؤقتة فك نار (.)12

بدأ ديغكؿ يؤسس لسمطتو المستمدة مف شعبيتو الكبيرة  ،فأصبح المكجو لمحككمة الجديدة ،

فشجع المجيكد الح ربي لتحرير المدف المتبقية كأعاد النظاـ كالكحدة كاسترجاع مكانة فرنسا  ،كاستطاع
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حؿ المشاكؿ بالحكمة كانيى التمرد كالجيكب التي ما زالت تحت ا لسيطرة االلمانية مثؿ مدنية د يجكف

" "Digoinكستراسبكرغ " "Strasbourgكانصبت عنايتوُه عمى تثبيت السمطة في البالد (.)13
) (Le Gouvernement provisoireفي 13
تشكمت الحككمة الفرنسية المؤقتة

نكفمبر/تشريف الثاني  1945برئاسة الجنراؿ ديغكؿ مف رجاالت المقاكمة الداخمية كالتي مثميا
المجمس الكطني لممقا كمة ""C.N.R.

()15

()14

برئاسة "جكرج بيدك ""G. Bidault

()17

كبعض االجنحة مف الراديكالييف كاليميف المعتدؿ  ،في

ذم التكجو

الكاثكليكي فضالن عف الحزب الشيكعي " ،)16( "P.C. F.كالحزب االشتراكي كالذم يطمؽ عميو (الفرع
الفرنسي لالممية العمالية ) ""S.F.I.O

الكقت الذم استبعد ا ليميف المتطرؼ بكصفو ضالعنا مع المحتؿ االلماني
االنتخابات سكل  7مقاعد

()18

 ،كالذم لـ يحصؿ في

فضال عف المقاكمة الخارجية كالقادميف مف لندف كالجزائر مع ديغكؿ ،

كقادة الجيش كرجاؿ البحرية الفرنسية كسياسييف كبار مثؿ " منديس فرانس " ""P.M. France

كبميفاف ""R. Pleven
لحككمة بيتاف(.)22

()20

كبينام ""A. pinay

()21

()19

كالذيف اسيمكا في حككمة المنفى المعارضة

المبحث األول

المشاكل التي واجهت حكومة ديغول المؤقتة

ىناؾ جممة مف المشاكؿ التي كاجيت الحككمة المؤقتة  ،بعضيا يحتاج الى معالجة سريعة

كاخرل بطيئة بتأثير تركة الحرب العالمية اؿ ثانية الثقيمة  ،فيناؾ المشاكؿ االمنية  ،كتنظيؼ فرنسا مف

الجيكب التي تحت االحتالؿ االلماني  ،كضركرة عكدة المنفييف كاالسرل لدل اؿ جانب االلماني  ،في

الكقت الذم َكح َّلؿ ديغكؿ الميميشيات الشيكعية التي سيطرت عمى الكثير مف المدف الفرنسية  ،كالسماح
ترمز" " )23("M. Thorezمف مكسكك في تشريف الثاني /نكفمبر
لرجكع الزعيـ الشيكعي "مكريس ك

 ،1944كانحمت ىذه المشاكؿ بعد استسالـ المانيا كانسحابيا مف المدف الفرنسية في
.)24(1945

 7آيار/مايك

كما سعت الحككمة المؤقتة الى تفعيؿ القكانيف في البالد كشكمت محاكـ عسكرية لمحاسبة

الخكنة كالضالعيف مع المحتؿ كابرزىـ "بيير الفاؿ " " "P. Lavalكبيتاف(.)25

كىناؾ المشاكؿ االجتماعية كاالقتصادية  ،عندما استطاعت الحككمة المؤقتة بتكفير الغذاء

كالعمؿ لمطبقات الفقيرة كرفع الركاتب بنسب

ػة  %40كدعػـ الضـ ػاف االجتماع ػم

"Securitè

" socialeبنسبة  ،%50كما أصمحت الحككمة المصانع المدمرة كاالتصاالت كسكؾ الحديد
كالمكاصالت ،كخصصت الحككمة قرابة

 175مميار فرنؾ كاعتمادات عسكرية عمى الرغـ مف
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اعتراض اليسار الفرنسي عمييا  ،كاستطاع كزير المالية

"بميفاف" رفع قيمة الفرنؾ مع تنشيط

االستثمار ،كأدل الى تنشيط مكارد البالد  ،كفرض ضرائب عمى ا لطبقات الثرية ( .)26كجرت عمميات

التأميـ في  3ديسمبر/كانكف األكؿ  ،1945بضغط مف اليسار الفرنسي الذم امتمؾ كزنان كبي انر  ،كالذم
أدل الى تأميـ الفحـ كالغاز كبنكؾ فرنسا كمصانع رينك

يقضم
ػ
بفدأ
ميثاؽ المقاكـ ػة ضػـ ػ
( .)27اف ػ

الطاؽة "(Nationalisation du Crèdit des sourees D'Energie
ػ
ابع
كمف ػ
البفكؾ ػ
بتأميـ ػ
ػ

()28

ذؿؾ
كؾ ػ
ابرزه ػا " "La societè Gènèralet et Banque deFranceػ
كتأميـ خمسة بنكؾ فرنسية ػ

بفؾ '"l
ذؿؾ ػ
كؾ ػ
بفؾ " "le Crèdit Lyonnais, La Banque National Pour lecommerceػ
ػ
".)29(industrie et le comptoire national DEscompte

كأسندت الحككمة المؤقتة مسؤكلية تأسيس مفكضية التخطيط الى الكزير ج

)Monnet

()30

عمى الرغـ مف انزعاج االميركاف مف النظاـ االقتصادم المكجو (.)31

مكنيق (J.
ػ
ػاف

كقد انقسـ مكقؼ القكل السياسية ازاء التأميـ  ،فالحزب الشيكعي الفرنسي  ،كاف منساقنا في
ق مؤكدان معاقبة أصحاب األعماؿ الذيف خا نكا الكطف لصالح المحتؿ األلماني،
تيار التأميـ بكؿ جيد ،
في حيف كا ف مكقؼ الحزب االشتراكي اقؿ تمسكنا بأىداب النظريات الماركسية  ،مع محاكلة طمأنة
أصحاب المصانع كمحاكلة كسبيـ لصالحو.
اما حركة الجميكرية الشعبية المسيحية

""M.R.P.

()32

فيـ يميمكف الى التأميـ مع دفع

تعكيضات مناسبة لممتضرريف  ،اما المعارضكف لمتأميـ  ،فتمثؿ بالراديكالييف كالمحافظيف القدامى

فعدكه اغتصابنا لحقكؽ االخريف  ،كفي عاـ  ،1945تضمف برنامج اليسار دفع تعكيضات عمى شكؿ
سندات مدل الحياة ،تحسب عمى أساس األرباح عمى كفؽ حصة االسيـ(.)33

)1875

ظىرت الخالفات بيف القكل السياسية المككنة لمحككمة المؤقتة حكؿ الدستكر القديـ (دستكر
()34

كلمدة عاميف  ،لذا اقترح ديغكؿ عرض الدستكر المذككر عمى التصكيت  ،ككانت النتيجة

تخمي القكل السياسية العمؿ بدستكر

 21تشريف

 ،1875كجرت انتخابات تشريعية بتاريخ

االكؿ/اكتكبر  ،1945لتأسيس جمعية تأسيسية  ،ككانت النتائج لصالح اليسار الفرنسي  ،حيث حصد
الشيكع يكف ( )159مقعدان ،أم ما يقارب ـ ف خمسة مالييف مصكت اك ما يعادؿ .%26

في الكقت الذم حصؿ االشت ار كيكف عمى  146مقعدنا ،في حيف حصؿت الحركة الجميكرية
الشعبية " "M.P.Rعمى  150مقعدان كح صد االتحاد الديمقراطي لممقاكمة  42مقعدان ك  29مقعدان

لمراديكالييف في الكقت الذم حقؽ اليميف  53مقعدنا ،كمنح القانكف الكؿ مرة حؽ التصكيت لممرأة
بتاريخ  5تشريف األكؿ /اكتكبر .)35( 1944
كبمكجب االستفتاء اصبح لمشيكعييف كاالشتراكييف االكثرية المطمقة

 ،سكاءنا في ا لتصكيت

الشعبي أـ في الجمعية التأسيسية  ،كاصبحت الحككمة ائتالفية ذات تكجو يسارم
76
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(االئتالؼ الثالثي " Le Tripartismeبحكـ اليسار كالنسب التي حققيا في االنتخابات  ،كسيككف لو
التاثير الحاسـ في مجرل السياسة الفرنسية ( .)36كانضمت الحركة الشعبية لميسار الـ ذككر ليشكمكا

االئتالؼ الثالثي.

استقالة ديغول " 20كانون الثاني/يناير (جانفيه)  "1946والخالف بين االحزاب:
إحتدـ الخالؼ بيف الشيكعييف كديغكؿ حكؿ المناصب السيادية التي طالب

عمى الرغـ مف حصصيـ الك ازرية في الحككمة المؤقتة

بيا الشيكعيكف

 ،لكف ديغكؿ رفض مطمبيـ بد عـ مف

صر
االشتراكيمف عمى الرغـ مف معارضة االشتراكي مف التخصيصات المالية لمعسكرييف  ،عندما أ َّل
الزعيـ االشتراكي أندريو فيميب " "A. philiphعمى تقييد القركض كالركاتب لمعسكرييف (.)37

كما اف حزب " "MRPلـ يساند ديغكؿ خشية ىيمنتو عمى السمطة كاالنفراد بيا لشعكرىـ

غب ديغكؿ االستحكاذ بسمطة تنفيذية قكية ،كىذا متعارض مع رؤية بقية االحزاب  ،كما اف ديغكؿ ال
بر ة
يؤمف بالمعبة البرلمانية  ،ككنيا تعكس الخالفات بيف االحزاب  ،كمف ثـ تبطيء االجراءات التي
تحتاجيا البالد في ىذا الظرؼ (.)38

كانتقد ديغكؿ االحزاب كالصراعات السائدة بينيـ بقك لو" :انكـ تقضكف كقتكـ بسمخ جمكدكـ "،

كأخي انر انسحب ديغكؿ مف المشيد السياسي كتخمى عف مسؤكلياتو في

 20كانكف الثاني /يناير

دككميز" "Colombey les deux
ػ
ككلمبم
ػ
صغيرة تدع ػل "
ػ
مديفة
ػ
اعتؾؼ ػؼم
يو)  ،1946ك ػ
(جانؼ
".)39(Eglises

عكلج الفراغ السياسي الذم أحدثو رحيؿ ديغ

كؿ ،بالمجكء الى المجمس التأسيسي

()40
" "Assemblèe Constituanteالنتخاب غ يكف  ، F. Gouinرئيسان لمحككمة المؤقتة  ،عممان

فانسافت اكر ػمكؿ ""V. Auriol
ػ
اؾم
كرشح االشتر ػ
ػ
بأف االخير ىك رئيس الجمعية التأسيسي ػة ،

()41

رئيسان لمجمعية (البرلماف) بدالن مف فيمكس غيكف(.)42

ثانية (2e Constituante
جمعية تأسيسيػة ػ
ػ
انتخاب
ت ػ
م  2حزيراف/يكنيك  ،1946ػـ
كؼ

) Assembleèككانت نتائج االستفتاء عكدة مركز الكسط  ،حيث حقؽ حزب " "MPRفك ناز مو منا
بحصكلو عمى  %28.1مف األصكات اك ما يقارب  166مقعدان ،في حيف حصؿ الشيكعيكف عمى

 %26.2اك ما يقارب مف  153مقعدان ،في حيف تراجعت اسيـ االشتراكييف عندما حصمكا عمى

 %21.1اك ما يقارب مف  128مقعدنا ،كنتيجة ليذه االستفتاءات اسندت الجمعية التأسيسية ميمة

تشكيؿ الك ازرة الى حزب " "MPRكزعيمو جكرج بيدك  ،كتمت المصادقة عمى دستكر  13تشريف
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ككلدت بمكجبو الجميكرية الفرنسية
الثاني/نكفمبر  ،1946كالذم اسس لنظاـ برلماني جديد في فرنسا
ْ
الرابعة(.)43
انزعج الشيكعيكف مف كصكؿ حزب

" "MPRالى السمطة كزعيمو بيدك  ،كرفعكا شعارات

منددة بو تقكؿ  " :تكريز بدكف بيدك " في الكقت الذم رفع حزب " "M.P.Rشعارات معارضة قائمة :
"بيدك بدكف تكريز " " "Bidault sans thorezكانتيى االمر بتأليؼ حككمة انتقالية برئاسة
االشتراكي بمكـ ""L. Blum

()44

مف ديسمبر  /كانكف االكؿ  1946حتى كانكف الثاني /جانفيو

 ،1947في الكقت الذم انتخب فانسانت اكريكؿ رئيسنا لمجميك

رية في  16كانكف الثاني /جانفيو

اؾم "ػبكؿ راماد ػمق ""P. Ramadier
 1947كاستقالت حككمة بمكـ ليحؿ بدالن عفػقا االشتر ػ

()45

 28كانكف الثاني/جانفيو .)46( 1947

بتاريخ

المشاكل التي ا عترضت حكومة بول راماد يه وموقفه من الشيوعيين والحرب الباردة (Laguerre
)Froide
عكست الصراعات الدكلية كالسيما بيف المعسكريف االشتراكي كالرأسمالي فبرز ما مسمى
بالحرب الباردة ( ،)47كبدأت حككمة "راماديو" تشعر بخطكرة الييمنة اؿ شيكعية عمى اكربا الغربية ،
كحدثت اضطرابات عامة في  13شباط /فبراير  1947ضد مؤسسات الدكلة  ،فضالن عف معارضة

الشيكعييف أم دعـ عسكرم في الحرب اليند الصينية  ،كازدياد الضغكط االميركية لطرد الشيكعييف

مف مناصبيـ في الحككمات االكربية كمنيا فرنسا

 ،مما اضطر راماديو الى طرد الشيكعي يف مف

الك ازرات "تكريز كرفاقو " فتحكلكا الى اؿمعارضة كبضمنيـ كزير الدفاع الشيكعي "فرانسكا بيك " "F.

".)48(Billoux

كفي  14نيساف/افريؿ  ،1947أسس ديغكؿ حزب التجمع الشعبي الفرنسي ،)49( R.P.F.

بيدؼ إصالح األكضاع الداخمية في فرنسا  ،لكف المظاىرات استمرت في شير نيساف  ،حيث اشترؾ
في المظاىرات عماؿ مصانع رينك بيدؼ اسقاط الحككمة (.)50
كفي الكقت الذم تجاكز التضخـ في البالد كؿ االرقاـ

حاكؿ الحزب الديغكلي

 ،كاسفر عف انييار نكعي لالنتاج

" "R.P.Fالتصد م لفصائؿ الحزب الشيكعي خالؿ شير حزيراف

 ،1947ك َكح َّلـ ؿ ديغكؿ الشيكعييف مسؤكلية الدمار الذم لحؽ في البالد كنعتيـ بػ
تتكقؼ المظاىرات كاالحتجاجات  ،بؿ زادت حدتيا كالسيما في مدينة مرسيميا

"االنفصالييف " كلـ
""Marseille

كانعكست سمبان عمى االنتاج الكطني في كقت كانت البالد بحاجة ماسة لمتحديث كاالعمار (.)51
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كانعكس الصراع بيف االشتراكييف كالشيكعييف  Le Frere Ennemisالى انشطار النقابة

الفرنسية C.G.T

()52

الى نقابتيف  ،أحداىما اشتراكية " "C.G.Tكأخرل شيكعية )(C.G.T.F.O

()53

كاىتزت حككمة االئتالؼ الثالثي " "Tripartismeفي ح يف حصد الديغكليكف مرك انز مرمكقان في
االنتخابات البمدية التي جرت ( 26-19تشريف االكؿ /اكتكبر )1947

()54

كاف ىدؼ ديغكؿ مف

تاسيس الحزب استخدامو ضد النظاـ عمى كفؽ الطرائؽ القانكنية لذلؾ كجو ديغكؿ انذا انر الى المجمس

الكطني (البرلماف) كجرس انذار ضد الحككمة الفرنسي ة لكف حككمة راماديو ردت عمى ذلؾ بتعديؿ
كزارم كباالعالف عف تشكيؿ القكل الثالث

) (Le Troisme Forcesلمكاجية الديغكلييف

ادييف*  Le Pojadismeكتيار منديس فرانس المعارض لحككمة
فضالن ع ػف البكج ػ ػ
ػ
كالشيكعييف(،)55

القكل الثالث  ،ككاجيت ىذه الحككمة مشاكؿ المستعمرات ما ك راء البحار في اليند الصينية كالجزائر ،
مع ضغكط االميركاف لتفعيؿ مشركع مارشاؿ

 ،لذلؾ كبفعؿ االزمات الداخمية كالخارجية  ،استقاؿ

راماديو في  19تشريف الثاني  /نكفمبر .)56( 1947
جاء إلى السمطة بعد استقالة

" رمادية " إحدل عشرة حككمة  ،تميزت بضعفيا لممدة مف

( )1951 – 1947بدليؿ ما كصفتو الكاتبة الفرنسية "جكرجيت اليجيو  "G. Algeyبعنكاف جميكرية
األكىاـ  La Republiquedes illusionsكما كتبت عنيا أيضا بجميكرية المتناقضات

La

 Republigue Contradictionsكعدت النكاب مجرد مكظفيف لتصريؼ أعماؿ مككمييـ مف

األحزاب ،كأف التغير ناد ار ما يشمؿ الكزراء بؿ رؤساء الحككمات فقط ( .)57كما أف رؤساء الحككمات
الذيف يتغيركف باستمرار ككنيـ يحكمكف لفترات قصيرة جدا

 ،فحككمة ركبر ت شكماف

()58

R.

 Schumanحكمت مف  23تشريف الثاني  /نكفمبر 1947حتى  19تمكز  /جكالم  ،1948كحكمت
ك ازرة أندريو ماير " "A.Mayerمف  26تمك ز  /جكالم حتى  28أب /أغسطس  ،1948كىنرم

ككم " "H. Queuilleمف أيمكؿ  /سبتمبر  1948حتى تشريف األكؿ  /أكتكبر  ،1949ككانت

فترات دامية كصعبة  ،كسنتطرؽ إلى أبرز المشاكؿ التي اعترضت طريؽ حككمة القكل الثالث (،)59
المتككنة مف االشتراكييف كحزب  MRPكالراديكالييف  ،كعمى الر غـ مف ضعؼ ىذه الحككمة (،)60

لكنيا تصدت لمشاكؿ خارجية  ،فقد كقعت ميثاؽ التعاكف العسكرم كمنظمة معاىدة شماؿ األطمسي

منذ  14نيساف  /أبريؿ  ،1949كالتي ترجمت عمى شكؿ معكنة عسكرية أمريكية ألكربا كاستغمت

لمياجمة الشيكعييف ،كفي النطاؽ األكربي تـ إنشاء المنظمة األكربية لمتعاكف كالتنمية االقتصادية

()61

" "O.E.C.Eفي شير نيساف  /أبريؿ  ،1948كالذم سيحقؽ اإلشراؼ عمى المعاكنة االقتصادية
الناتجة عف مشركع مارشاؿ ( ،)62كشاركت فرنسا في إنشاء المجمس األكربي االستشارم في

كانكف الثاني  /جانفيو  ،1949حيث أنشئت ىيئة الفحـ كالصمب
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 ،)63(1950كشكؿ رينيو بميفاف " "R. Plevenحككمتو األكلى مف تمكز  /جكالم  1950حتى

شباط /فبراير  ،1951عندما رفض فكرة الدفاع عف أكربا مع فانسانت آكريكؿ  ،كبعد الحرب الككرية ،
كفي أعقاب انتخابات حزيراف  ،1951شكؿ بميفاف حككمتو الثانية مف أب /أغسطس  1951حتى

يو  ،1952بعد ما ظير ضعؼ اليسار كانتقاؿ الحكـ إلى اليـ يف الفرنسي ،
كانكف الثاني  /يناير جافؼ
برنجيو ""La Loi Barnge
قافكف ػا
داخميتيف ىما  ،ػ
ػ
مشكمتيف
ػ
الثانية
ػ
بميؼاف
حيث كاجيت حككـ ػة ػ
حكؿ المكقؼ مف التعميـ الخاص  ،عندما ساند حزب  MRPكاليميف المعتدؿ كالديغ كليف ،في حيف

تصدل لمقانكف الشيكعيكف كاالشتراكيكف بكصفيـ حماة العممانية  ،أما المشكمة الثانية فتتعمؽ باألجكر

المتحرؾ  ،كالتي أسيمت بتنشيطو التيارات السياسية فقد دعـ األجكر المتحرؾ كال مف الشيكعييف
كاالشتراكييف كحزب  MRPكالديغكلييف ،في حيف تصدل لو اليميف المعتدؿ كالراديكاليكف.

كبعد سقكط حككمة بميفاف  ،أنتقؿ الحكـ إلى أنطكاف ب منام " "A.Pinayفي آذار /مارس

 1952الذم عمؿ عمى استقرار العممة كتثبيت األجك ر ،عمى الرغـ مف مطالبة األميرؾ اف بزيادة
التعاكف الفعاؿ مف أجؿ الدفاع المشترؾ عف أكربا  C.E.Dكضركرة تسميح ألمانيا(.)64

كقد افقسمت حككمة بينام بصدد المكافقة عمى المشركع المتعمؽ بالدفاع عف أكربا  ،مما أدل

إلى استقالة بينام في  23كانكف األكؿ  /ديسمبر  ،1952كما أسيمت المظاىرات الشعبية كاألزمات
االقتصادية في سقكط حككمتي

(دانياؿ ماير  )D.Mayerكجكزيؼ اليناؿ

J.

 ،)65(Lainelالذم عاصر نكبة الجيش الفرنس م في اليند الصينية في معركة "دياف بياف ؼك في
أيار /مايك  ،)66(1954التي تعد أبرز األسباب كراء سقكط اليناؿ

 ،حيث تدنت سمعة الجيش

الفرنسي  ،فضال عف تخمي أنصار ديغكؿ عنو  ،مما أدل إلى كصكؿ بيير منديس فرانس إلى رئاسة

الحككمة في  18حزيراف  /جكاف  1954حتى شباط /فبراير  ،1955كقد رافؽ رئاسة منديس فرانس ،
انتياء حكـ الرئيس الفرنسي فانسانت آكريكؿ  ،ككصكؿ الرئيس الجديد لفرنسا رينيو ككتي R. Coty

( ،)67كبعد نياية حكـ الرئيس أكريكؿ في كانكف األكؿ/ديسمبر  ،1953كاجو منديس فرانس جممة مف
المشاكؿ كتصدل ليا بنجاح نسبي  ،فقد استطاع إنياء الحرب اليند الصينية كالتكقيع عمى كقؼ
إطالؽ النار في مدينة جنيؼ في تمكز /جكالم .)68(1954

كما فتح الطريؽ لحؿ سممي في تكنس مف خالؿ تصريح قرطاج

( ،)69كما تعثرت

المفاكضات حكؿ التصديؽ عمى المعاىدة األسرة لمدفاع عف أكربا " "C.E.Dبسبب خك ؼ الدمغكلييف

ذكباف الجيش الفرنسي في الجيكش األكربية ا ألخرل ،فضال عف أف رغبة األميرؾاف في تسميح ألمانيا

الغربية  ،جعؿ الشيكعييف في فرنسا معارضيف أشداء ليذا التكجو ( ،)70لذلؾ رفض البرلماف التصديؽ
عمى المعاىدة " "C.E.Dفي جمستو بتاريخ  30أب/أغسطس .)71(1954
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حاكؿ مفديس فرانس التصدم لمثكرة الجزائرية التي انطمقت في بداية تشريف الثاني  /نكفمبر

 ،1954لكنو أخفؽ كخمفو رئيس الحككمة الراديكالي (أدغار فكر  )E.Fourالذم أكجد حال لممشكمة
المغربية  ،بإعادة سمطاف المغرب إلى عرشو كبإض فاء كصكؿ اؿمغرب لالستقالؿ بجممتو الشييرة

"االستقال ؿ في ظؿ التكافؿ " ككاف فشمو يكمف في إدخالو اإلصالح في نظاـ االنتخابات  ،مما أدل
إلى حؿ المجمس الكطني بتاريخ  2كانكف األكؿ /ديسمبر .)72(1955

الم بحث الثاني
()73

موقف حكومة غي موليه

من الثورة الجزائرية  1956م

أثبتت تجارب الشعكب أف طريؽ التحرير ال يتـ إال مف خالؿ الثكرة  ،لذا لجأ الجزائريكف إلى

تنظيـ أنفسيـ بيدؼ التخمص مف االستعمار الفرنسي أسكة بالفيتنامييف ( ،)74كازدادت ثقتيـ بأنفسيـ
مف خالؿ الدعـ المصرم ( ،)75فضال عف دعـ الدكؿ الشيكعية ليا  ،كتجمى ذلؾ في النداءات العديدة

اؿتي كانت تذاع مف القاىرة كبكدابست

بالسالح(.)76

 ،كلـ يكف الدع ـ المصرم باإلعالـ فحسب بؿ اإلمداد

أعمنت في األكؿ مف تشريف

استمرت الثكرة الجزائرية بضرب المصالح الفرنسية التي

الثاني /نكفمبر  ،1954ككجيت ىجماتيا ضد القكات العسكرية الفرنسية المنتشرة في معظـ أنحاء
البالد ،التي كانت بمثابة البياف األكؿ لمثكرة(.)77

ؿجأت الحككمة الفرنسية إلى تعييف جاؾ سكستيؿ

Soustelle

الثاني /جانفيو  ،1955إلعطاء كقع أيدكلكجي كجيد ألنصار فرنسة
دمج الجماىير الجزائرية اإلسالمية في الجسـ الفرنسي(.)78

 J.في  26كانكف

في الجزائر  ،كحاكؿ سكستيؿ

بعد سقكط حككمة إدغار فكر  E. Fourحدثت أزمة سياسية بع د حؿ الجمعية الكطنية

بيدؼ إجراء انتخابات جديدة لعاـ  1956ـ ،كخالؿ الحممة االنتخابية  ،تـ تشكيؿ جبية شعبية مؤلفة
 MRPالمسيحي  ،كتـ التركيز عمى المشكمة

مف الحزب االشتراكي كالحزب الراديكالي كحزب

الجزائرية(.)79

أشارت االنتخابات العامة التي جرت في  2كانكف الثاني  /جانفيو  ،1956إلى نجاح القكل

اليسارية عمى أساس برنامج معاد لمحرب كاالستعمار ( ،)80مع بركز حركة متطرفة ال تؤمف بالمعبة

البرلمانية مثؿ اؿبكجادبيف (.)81( )Lepoujadisme

كاف االشتراكيكف الفرنسييف حسب _ رأم غي مكليو _ ػ يعتقدكف أف منح الجزائر قسطا أكبر

مف االستقالؿ الذاتي مع التمسؾ بالسيادة الفرنسية ىك الطريؽ الجديد لمكاجية المشكمة الجزائرية أما
81
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اليميف الفرنسي فيرغب في احتفاظ المستكطنيف في الجزائر بامتيازاتيـ

 ،مع حدكث انشقاقات في

الكتؿ اليسارية  ،حيث يميؿ الشيكعيكف كالراديكاليكف إلى التفاكض مع الجزائرييف
اليمينية كاالشتراكييف فال يرغبكف في التفاكض مع جبية التحرير الجزائرية (.)82

بعد تكلي غي مكليو رئاسة الحككمة في فرنسا كسفره إلى الجزائر المضطربة

الجنراؿ كاترك ()G. Catroux

()83

 ،أما األحزاب
 ،كبعد عدكؿ

عف المسؤكلية في الجزائر  ،خمفو في ىذا المنصب ركبرت

الككست ( )R. Lacostؼم شباط  /فبراير  ،1956ككف المستكطنيمف اتيمكا سكستيؿ بأنو تخمى

عف سكريا كلبناف كمراكش  ،عندما ذىب يفاكض السمطاف المغربي في مدغشقر ( ،)84كقد اصطدـ

تعييف الككست بالرفض مف قبؿ الزعيـ الراديكالي بيير منديس فرانس  ،عندما أكد بأف البرنامج الذم

بمكجبو انتخب غي مكليو ق ك السالـ في الجزائر  ،كتعييف الككست يتقاطع مع المنيج السممي (،)85

كبيذا اإلجراء الخاطئ ،تكسعت الحرب في الجزائر ،كسادت اإلجراءات التعسفية في البالد(.)86
الصالحيات االستثنائية لروبرت الكوست:

خكلت حككمة غي مكليو صالحيات كاسعة لمكزير المقيـ في الجزائر ركبرت الكك ست مثؿ

حؽ حؿ الجمعيات كاألحزاب كتعطيؿ الصحؼ كمصادرة الممتمكات

االضطياد كالعنؼ ستؤدم إلى حؿ األزمة باستخداـ الحؿ العسكرم

( ،)87معتقدا أف سياسة

 ،تـ تبيف بعد شير كانكف

الثاني/جانفيو  ،بأف جيش التحرير أصبح يسيطر سيطرة مطمقة عمى األراضي الجزائرية ( ،)88كسادت
البالد مكجة مف اإلرىاب ،فجابت الدبابات شكارع المدف باستمرار مع دىـ كتفتيش المنازؿ في الكقت
الذم حمقت الطائرات العمكدية كطائرات االستطالع في أجكاء المدف بحثا عف الثكار(.)89

بمغ عدد السجناء الذيف حكـ عمييـ باإلعداـ عاـ  1956فقط قرابة  150شخصا ،فضال عف

أربعة أالؼ سجيف ،ككصؿ عدد المعتقالت إلى تسعة عشر معتقال ( ،)90في الكقت الذم نقؿ الثكار
ىجماتيـ إلى داخؿ فرنسا كقامكا بتصفية الخكنة

(الحركييف )* في حيف التحؽ الكثير مف الجنكد

الجزائرييف العامميف في الجيش الفرنسي إلى صفكؼ جبية التحرير الجزائرية

( ،)91كقد لجأت جبية

التحرير إلى إلقاء القنابؿ في دكر السينما كاألسكاؽ كتصفية المكظفيف كالمدرسيف الفرنسييف كعددا
مف الكجياء المكاليف لفرنسا  ،كعممت السمطات الفرنسية إلى اعتماد أشد كسائؿ القمع دفاعا عف
جماعة األقداـ السكداء ) .)92( (Pied- Noirsكيقصد بيـ (المستكطنكف في الجزائر مف اكربا).

كأكد مرقص بأف الحزب الشيكعي الفرنسي منح الككست داخؿ الجمعية الكطنية السمطات

االستثنائية بتاريخ  12آذار /مارس  1956انسجاما مع ركح مؤتمر العشريف لمحزب

الشيكعي

السكفيتي الداعي إلى التعاكف مع االشتراكييف في أكربا  ،بدليؿ ما أفاد بو عضك المكتب السياسي
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لمحزب الشيكعي إيتاف فاجكف بقكلو( :أف منح السمطات المطمقة لػ غي مكليو كالككست عمؿ سياسي

عظيـ يفتح الطريؽ لتطكير العمؿ المشترؾ بيف الحزب الشيكعي كالحزب االشتراكي  ،كما دعا الحزب

ضركرة دـ ػج الجزائر بفرنسا  .كيرل الكاتب مرقص بأف ىذا الدمج ىك أشبو بػ (إتحاد
الشيكعي أيضا ػ

الحمؿ مع الذئب)(.)93

 ،إجراء التعبئة

كمف أكائؿ الق اررات التي اتخذتيا حككمة غي مكليو كركبرت الككست

العسكرية الجزئية (االحتياط ) لمكاجية الثكرة الجزائرية عسكريا ( ،)94ككاف لمشباب رد فعؿ عمى ىذه
التعبئة كالسيما لدل المطمكبيف لمخدمة العسكرية فتكالت المظاىرات في محطة ليك

ف في العاصمة

باريس كمدينة غرينكبؿ ،كاستنكر الحزب الشيكعي المظاىرات كعدىا مظاىرات متطرفة كفكضكية في

الكقت الذم صمت الحزب الشيكعي أماـ رفض الشباب حمؿ السالح ضد الشعب الجزائرم  ،كأبرز

ىؤالء الشباب (إلياف ليشتي )( ،)95كمع ذلؾ لـ تثمر الحمكؿ العسكرية إليجاد حؿ لمـ

شكمة

الجزائرية ( ،)96كلـ تكتؼ فرنسا بزج االحتياط لمعركة الجزائر  ،بؿ أ ضط رت إلى سحب أعداد غفيرة

مف جيكشيا في أكربا لترسميا إلى الجزائر كأضعفت حصتيا في الحمؼ األطمسي  ،مما دفع الكاليات

المتحدة األمريكية إلى التعبير عف قمقيا مف اإلجراءات الفرنسية كمع ىذا

 ،قررت اؿكاليات المتحدة

دعـ حميفتيا فرنسا ،بدليؿ تصريح سفيرىا في باريس (دكغالس ديمكف ) في  20آذار  /مارس 1956

بقكلو  ( :أف بالده تدعـ كميا سياسة فرنسا في شماؿ إفريقيا عمى الرغـ مف حالة فرنسا السيئة
المنظمة الدكلية لألمـ المتحدة)(.)97

في

كقد أدت مطالبة الككست بنداء الجفكد االحتياط إلى خصاـ شديد بيف الكزراء كالسيما الكزير

الراديكالي منديس فرانس المعارض الستخداـ القكة في الجزائر.

كناقش الحزب الشيكعي الفرنسي في مؤتمره في مدينة اليافر ) (Le Haverلألياـ 10 ،9

أيار  /مايك  1956المشكمة الجزائرية  ،فقد عارض النائب الشيكعي بيمك
العسكرية التي سار عمييا الككست.

لقد ج ددت األغمبية في البرلماف الثقة في الحككمة اؿ

 Bellouxاإلجراءات

تي يتزعميا غي مكليو في

5

حزيراف /يكنيك  1956عمى الرغـ مف امتناع  200نائب عف التصكيت  ،كىذا يفسر التردد إزاء دعـ

الحككمة في الكقت الذم أيد الحزب االشتراكي إجراءا ت الككست خالؿ انعقاد مؤتمره في أيار  /مايك

 1956في مدينة ليؿ ".)98("Lille

كقد أكد الزعيـ الجزائرم ـ صالي الحاج( ،)99بأف القضية الجزائرية ال تحؿ عسكريا كأف ساحة

إفريقيا الشمالية ساحة بناء لمعالـ الغربي(.)100
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في حيف حذر الزعيـ التكنسي الحبيب بكرقيبة

()101

ضركرة التفاكض مع جبية التحرير الجزائرية(.)102

فرنسا مف استمرارىا با لحرب ،مؤكدا

موقف الصحافة الفرنسية من القضية الجزائرية

أما مكقؼ الصحؼ الفرنسية مف القضية الجزائرية فتنكعت عمى حسب الصبغة لكؿ صحيفة

صحيفة الحرية
مف الصحؼ  ،ؼ

()103

زيادة عدد الجنكد الذاىبيف إلى الجزائر

بالمنتصريف ( ،)104كتبدك عبارة دائما

" "LaLiberteاليـ ينية كجيت نداء لالحتياط بقكليا " :ضركرة
" ،كأشادت الصحيفة بشجاعتيـ كتصفيـ دائما

( )Toujoursمبالغا فييا بالمقارنة مع األنباء الكاردة مف

غامكت ""Gayot
ػ
الجفكد ػؿـ يستجيبكا لمنداء الحماسي  ،كأكد الصحفي الفرنسي
ػ
القتاؿ ،لكف
جبو ػات ػ

إؿل خطػكرة الكضع في الجزائر
بقكلو :أف الكطنية لـ تعد مكضة ( )Modeكالسيما أف األخبار تشير ػ
بدليؿ ما يتأسؼ عميو الصحفيكف مف أحداث في أكدية بالستي

ػرك

"des gorges de

" palestroكالكمائف التي فيو  ،كالتي تعبر عف تزايد نشاط "ما يسمى بالمتمردمف" L' activite
األكضاع في
ػ
بتؼاقـ
 ،rebelleبؿ حتى صحيفة الحرية المتحاممة ضد ثكار الجزائر نجدىا اقتنع ػت ػ

الجزائر بقكليا ( :لقد تزايد الكرـ الجزائرم باالنتفاخ ) "Labces Algerien Continuedes

".)105(s'infler

كما حاكلت الصحيفة أف تطمئف قراءىا بشأف أحداث الجزائر بقكؿ ىا( :لقد أعطت الحمالت

العسكرية في شير حزيراف /يكنيك) ثمارىا كالسيما في منطقة القبائؿ ".)106("Kabylie

()107

في حيف كتب القس غ ابريؿ رئيس تحرير صحيفة الصميب ()Le Croix

كنقال عف

صحيفة المكمكند( ،)108بقكليا :إف الكاجب الديني يدعكا الشباب تمبية النداء  ،كعمييـ ترؾ كؿ األ شياء
كراءىـ كالتضحية بالنفيس مقابؿ قضية عادلة)(.)109

أما الكاتب الفرنسي "دكفاالر " في صحيفة االكبزرفاتكر ( ،)110فمو رأم مغاير بقكلو  :عمى

فرنسا أف تجد حال لقضية الجزائر  ،فالمشكمة اقتصادية كاجتماعية  ،فالجزائر تعاني مف فقر كتميز

عنصرم ،لذلؾ يتطمب حؿ المشكمة سياسيا ،كأم حؿ أخر يعد ضربا مف األكىاـ.
فضال عما كتبو الصحفي الفرنسي كمكد بكرديو

 ،رئيس تحرير صحيفة فرانس أكبزرفات كر

قائال :تحاكؿ الصحافة الفرنسية إقناع مكاطنييا بكؿ ما في كسعىا مف ماؿ كأركاح في حرب الجزائر ،
لكف الحقيقة باتت ال تنطمي عمى أحد  ،فالتمرد لمجيش الفرفسي في ىذه الحرب غير العادلة  ،بدأ

يسرم في كؿ مكاف(.)111

في حيف تضامف حزب " "MRPالمسيحي مع سياسة الحسـ التي سار عمييا الككست في

الجزائر محذرة مف الزحؼ السكفيتي عمى لساف السكرتير العاـ
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الؿكمكند بقكلو ( :أف االتحاد السكفيتي تزايد اندفا عو نحك البالد اإلسالمية

كمنيا الجزائر  ،كترل

الصحيفة ...ضركرة مقاكمة الخطر الشيكعي مع سياسة حسـ ضد البالد العربية كالتعاكف الجد م مع
الحمفاء الغربييف ( .)112كىكذا نالحظ حتى الصحؼ المسيحية ىي

األخرل سارت في نفس النيج

نس إباف احتالليا مف قبؿ قكات ىتمر.
االستعمارم ككأنيا تناست كيؼ حؿ الخراب في فر ا

أكد زعيـ الحركة الكطنية الج زائرية مصالي الحاج في صحيفة الؿ كمكند بقكلو ( :لف تنتيي

الحرب اال ستعمارية في الجزائر  ،حتى لك جند ت فرنسا ليا نصؼ مميكف جندم كتمضي الصحيفة

عمى لساف مصالي الحاج  ...لقد اندلعت الثكرة الجزائرية مف داخؿ الجزائر كلف تتكقؼ ( .)113اال يحؽ
ليذا الزعيـ الجزائرم اف يدافع عف بالده كيحذر مف استمرار فرنسا بيذا النيج الكقح.

 ،1956فقد سيطرت عمى المسرح السياسي كالدبمكماسي

أما النصؼ الثاني مف السنة

حكاد ث السكيس  ،في كقت كاف حككمة غي ـ كليو كالككست ملحاف عمى التيدئة ""Pacification

في الجزائر إكاخضاع الرئيس المصرم جماؿ عبد اؿ ناصر  ،في حيف نجد تصمب المكقؼ اؿ فرنسي
كبخاصة في شير تشريف األكؿ /أكتكبر  ،1956كبعد إيقاؼ اليخت المصرم " *"L'Athosككذلؾ
عممية اختطاؼ القادة الجزائرييف  ،فضال عف حكادث عالمية منيا قضيت م بكلكنيا كالمجر لتزيد مف

التفاؼ الجمعية الكطنية حك ؿ الحككمة  ،كقد حصؿ نكع مف االؼتراؽ في السياسة الفرنسية كالبرلماف
الفرنسي كاإليديكلكجيا ت ،كبعد تأميـ عبد الناصر لقناة السكيس  ،كقؼ االشتراكيكف كالمستقمكف في

جبية مكحدة  ،بعد انفراط الجبية الشعبية كانسحاب الشيكعييف منيا كأصبحكا في خند ؽ المعارضة ،
كراحت الصحؼ الشيكعية تكيؿ اليجمات كالشتائـ ضد الحككمة الفرنسية التي يقكدىا غي مكليو

كأصبحت الحككمة تجنح نحك يميف الكسط(.)114

الصحف الفرنسية والموقف السوفيتي إزاء الجزائر

أ -موقف الصحف من السوفيت إزاء الجزائر:

اف االتحاد السكفيتي لعب الكرقة اؿ كاقعية " "Le carte du pragmatismeبدليؿ اف

صحيفة الجيؿ ""La Montagne

()115

أكدت بقكليا  " :اف السكفيت ال يشجعكف االضطرابات في

الدكؿ العربية المعادية لمغرب " ،الف ذلؾ يدخؿ ضمف سياسة عريضة تعد  ،كىي لعبة كرقة الجبية

الشعبية بيف االشتراكييف كالشيكعييف الى اقصى حد  ،كتمضي الصحيفة قائمة " :االتحاد السكفيتي

اظير حذره الشديد في سياستو ازاء العرب  ،ليترؾ لالحزاب الشيكعية في الغرب فرصة الحصكؿ عمى

الحكـ ،"...كيمكف القكؿ بأف السكفيت

التؼاكضي في الج ػزائر اسكة بالمكقؼ
كانكا يميمكف لمحػؿ ػ
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نسي اكال  ،كما اف السكفيت يخشكف مف
االمريكي كالبريطاني  ،كيرغب السكفيت في اف مككف الح ػؿ فر ػان

استغالؿ االميركاف ؿالنسحاب الفرنسي كيستثمركنو لصالحو ػـ(.)116

الباركد (La poudrierè
عفكاف "ػؿـ ينفج ػر ػ
صحيؼ الح ػرية " "La Libertèتحػت ػ
ػة
ككتبت
ػ

" – n'apas Sautèمتيمة االتحاد السكفيتي بكضع الباركد بيد االطفاؿ اؿمرعبكف (Les enfant
) terribleكتقصد العرب -بقكليا( :لقد اعطانا بكلغانييف في رسالتو التي ص ػاغيا بدقة كركعة في

التزكير كاالحتياؿ دركسان في االنسانية  ،كاتيمنا بقمع قاس في الجزائر  ،متناسينا الخراب الذم احدثو
انتفاضة الـ جر بقكة السالح  ،كتمضي الصحيفة
ػ
الجيش االحمر في المجر (عاـ  )1956أم قـ ػع
مستغربة بقكليا" :اننا فرتبؾ اماـ ىذه الجرأة كالكقاحة "(.)117

ب-الصحف الفرنسية والموقف األمريكي والغربي من القضية الجزائرية:

قالت صحيفة الحرية في اطار العالقات بيف الشرؽ كالغرب ( :يمثؿ الحضكر الفرنسي في

افريقيا الشمالية عنص انر ميمان في الحفاظ عمى تكازف القكل التي تحكـ التعايش السممي  )...ثـ تمضي
الصحيفة لتؤكد ىذا الجانب ايضا بقكليا ( :اف فرنسا ؼم الجزائر ال تحارب فقط لمصالحيا  ،كانما

تعرقؿ تقدـ الشيكعييف  ،كاقترحت الصحيفة عمى االميركاف كاالنكميز بدعـ فرنسا  ،كعمييـ اف يثبتكا

بالفعؿ باف قضية الجزائر ىي كذلؾ قضيتيـ ( ،)118كعبرت الصحيفة ذاتيا عف ارتياحيا لالطمئناف

الذم منحو االميركاف لسياسة فرنسا في الجزائر كدعمو ـ كمساندتوـ ليذه السياسة بقكليا ( :اف السفير

االميركي ديؿكف " "Dillonأكد مساندتو لسياستنا في الجزائر  ،عمى الرغـ مف اف الصحيفة تشؾ

نبكايا االميركاف  ،ككف احد االمريكاف المستكطنيف في الجزائر " "J. Brownيؤدم دك نار خطي نار في
شماؿ افريقيا  ،كتمضي الصحيفة محذرة مف نكايا االميركاف حيف فتح النقاش في االمـ المتحدة (.)119

اما البريطانيكف فمـ يككنكا افضؿ مف االميركاف  ،بدليؿ سرعة اعترافيـ باستقالؿ ا ؿـ غرب

كتكنس ،كأصبحت ىذه السرعة مثار انتقاد  ،كانتقدت الصحيفة المكقؼ البريطاني المناكمء لمسياسة

الفرنسية في الجزائر بقكليا  ( :اف الصحؼ البريطانية كتبت بشكؿ غزير عف مصالحنا في الجزائر ،
ككأنيا تميؿ الى اعدائنا .)...

في الكقت الذم عبرت الصحيفة عف انزعاجيا مف اؿ مكقؼ االلماني المساند لمرئيس عبد

الناصر بقكليا " :أليس جنراالت المانيا القدامى )(S.S
الجزائر"(.)121

()120

يقدمكف االستشارات لناصر الداعـ لقضية

في حيف اظير الكاتب بكرغك " "Borgheaudفي صحيفة الجبؿ ،خشيتو قبيؿ مغادرة كزير

الخارجية الفرنسي كريستاف بينك ""C. Pineau

()122

الى الكاليات المتحدة االمريكية بقكلو " :ليس مف

السيؿ شرح المشكمة الجزائرية لالمريكاف " كسكغ الكاتب ىذا التخكؼ مف تاثير مكتب الدعاية التابعة
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لجبية التحرير الجزائرية ""F.L.N

()123

المكجكد في مدينة نيكيكرؾ  ،كىذه الدعاية تحرؾ مشاعر

االمريكاف المناىضة لالستعمار  ،كما كجدت الدعاية الصدل المطمكب لدل الشعب االمريكي

،

كيمضي الكاتب بقكلو ( :اف االمريكاف لف ينحازكا لفرنسا في الحكار الدائر داخؿ اركقة االمـ المتحدة "

(.)124

كقد عبرت صحيفة البركفنساؿ

" "Le provencalاالشتراكية عف استيائيا مف المكقؼ

االمريكي الذم اتسـ بعدـ الكض كح قائمة  :عدـ كضكح السياسة االمريكية

الجزائر ،بمثابة إساءة لمحمؼ االطمسي (.")125

إزاء فرنسا مف قضية

كما انتقدت الصحيفة الحقنا سمكؾ االمريكاف غير المتضامف مع فرنسا
مف الحمؼ االطمسي اداة عسكرية فحسب  ،بؿ اداة دبمكماسية لمغرب أيضا. )...

()126

بقكليا( :ال نريد

كتمضي الصحيفة االشتراكية بتاريخ الحؽ  ،منبية التردد االميركي كمنتقدةن بم اررة ىذا
المكقؼ قائمة " :اف االميركاف برىنكا باالمس عف شجاعتيـ  ،اما اليكـ فإنيـ يستتركف كراء اشكاؿ

التعبير"(.)127

اما صحيفة لكـ كنتاف (الجيؿ) " "La Montagneفقد ربطت بيف المشكمة المصرية

ال في
كالجزائرية مقترحة المجكء الى القكة بقكليا " :ضركرة استخداـ القكة في السكيس  ،لينتج عنيا ح ن
مشكمة شماؿ افريقيا  ،كعبرت عف قناعتيا قائمة "" :اف النزاع في مصر  ،يمكف اف يصعد العمميات في
شماؿ افريقيا .)128("...

ككتبت الصحيفة كتحت عنكاف "قانكف الغاب " "La Loidu plus fortقائمة" :اف بريطانيا

كفرنسا لـ تتخذا سياسة مشتركة بعد الحرب العالمية الثانية

 ،كالسيما في الشرؽ االكسط كشماؿ

افريقيا ،فاالنكميز أسسكا الجامعة العربية  ،كارغمكنا عمى االنسحاب مف سكريا معتقديف اف تاثيرىـ

سيكبر بيذه المنطقة  ،لكف اماليـ خابت  ،كعمى االميركاف اف يتخذكا مف ذلؾ درسان  ،الف المساعدات

االميركية لمجزائر ،ليست في صالح فرنسا الغائصة في شماؿ افريقيا (.)129

عبكف" "Les Allies
عفكاف "الحمفاء الـ ػر ػ
مة " "La Libertèتحػت ػ
صحيؼ الحر ػ
ػة
ككتبت
ػ

" terriblesمعبرة عف قمؽ متزايد مف المكقؼ االميركي قائمة " :اف تشبث االـ يركاف بالكقكؼ الى

جانب اعدائنا مقمؽ الرام العاـ الفرنسي كاف التضامف الغربي أصبح في خطر  ،كاف عدد الذيف يركف

بأف الحمؼ االطمسي سي تـ زؽ يزدادكف باستمرار  ،كتمضي الصحيفة متساءلة " :كيؼ متصرؼ
االميركاف ازاء قضية الجزائر في االمـ المتحدة؟ .)130(...

ككتبت الصحيفة نفسىا تحت عنكاف "عالقات يجب مراقبتيا " Relation ã Surveilles

معبرة عف عدـ ارتياحيا لمدعـ االميركي لشماؿ افريقيا عمى حساب فرنسا قائمة
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شماؿ افريقيا يحضكف بدعـ االميركاف  ،فاالستقباؿ الكدم " "La Cordial Receptionالذم حظي

بو الحبيب بكرقيبة مف الرئيس ايزنياكر  ،جعؿ بالده تتصرؼ كما تشاء تجاىنا "(.)131
ج -الصحف الفرنسية والموقف المصري الداعم لقضية الجزائر :

كتبت صحيفة لكـ كنتاف " "La Montagneنقال عف لساف كزير الخارجية الفرنسي

كريستياف بينك " "C. Pineauفي لقائو مع عبد الناصر في الؽاىرة بقكلو  " :اف ناصر اقسـ لي يميف

الجندم كالشرؼ العسكرم ""Le colonel Nasser l'm'aivait donnè sa parole de solda
باف مصر لف تتدخؿ في النزاع الجزائرم ،ثـ يمضي قائالن لمسفير المصرم محمد فكزم " :يؤسفني يا
بكع ػده
يمتزـ ػ
حضرة السفير اف أقكؿ ؿ ػؾ ،ػبأف العقيػد ناصػر ؿػـ ػ

"Nasser Manquè asa

" )132(paroleككاف رد عبد الناصر بتاريخ الحؽ  ،عمى ىذا االتياـ بقكلو " :اننا نمتزـ بعدـ االضرار
بالمصالح الفرنسية  ،لكننا ال نستطيع التخمي عف التزاـ

كالتحرير.)133("...

اتنا ازاء دعـ الجزائر باالستقالؿ

ككتبت الصحيفة نفسيا بتاريخ الحؽ حكؿ مؤتمر لندف  ،نقالن عف تصريح الككست كتحت

ال " :اف أم نجاح
عنكاف "الجزائر نقطة تساؤؿ " "Algeriè , un point d'interrogationقائ ن
لناصر في مؤتمر لندف سيككف لو تأثيره في افريقيا الشمالية

 ،كمنذ تأميـ القناة  ،اصبح المرتزقة

الجزائريكف ذكم خشكنة  ،كاصبحت العناصر المؤيدة لنا حيادية االف ،كسرت اشاعات في الجزائر ،

الحاؿة
ػ
بأف ناصر سيصبح قائدان لمعرب كسيعاقب كؿ ضعفاء المسمميف  ،كتمضي الصحيفة قائمة  :اف
()134

خطير
ػ
الشمالية ستدخ ػؿ سريعنا ػؼم منعػرج
ػ
يقيا
ػؼم افر ػ

"Afriquedu nord de viendra

" très vite extrement graveكحاكؿ الكزير المقيـ الككست ـ ف تقميؿ شأف الثكرة الجزائرية فأتىـ
قادة القكمية العربية بنشر الفكضى في الجزائر قائالن  :ال تكجد مشكمة فرنسية – اسالمية في الجزائر،

بؿ امامنا االف "شرذمة مف المتمرديف " " "une Rebellionكالتي كجدت في ارض الجزائر مكانا
خصبنا لنشر الفكضى مدعكمة مف قادة القكمية العربية ".)135( "La panarabismes

كحذرت صحيفة البركفنساؿ " "Le provencalاالشتراكية المدافعة عف سياس ة الحككمة

التي يتزعميا غي مكليو مف عدـ مياجمة الرئيس المصرم الداعـ لمثكرة الجزائرية بقكليا  " :اف مصر

تؤيد التـ رد الجزائرم  ،كضركرة الرد عمى تحدم ناصر ،الف سككتنا عميو سينعكس سمبان عمى التسكية

الجزائرية كضياع تكنس كالمغرب نيائينا  ،كتمضي الصحيفة منبية مف االمير كاف بقكليا  " :ربما سيحؿ
االميركاف محمنا  ،كبعدىا سنعد العدة لمحرب ضد السكفيت الذم سيحاكؿ منع االميركاف مف التكغؿ
في البحر المتكسط"(.)136
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ال "
كانتقدت الصحيفة االشتراكية الحزب الشيكعي الفرنسي كتحت عنكاف
"نسب اكثر تعق ن
كعية المرسيي ػز "La
الصحيؼة الشي ػ ػ
ػ
انتؽدت
" "Des Proportions plus raisonableك ػ ػ

" Marseillaiseبسبب صمتيا ازاء قضية سفينة اثيكس  ،كالتي تحمؿ اسمحة مصرية الى "متمردم
الجزائر" قائمة" :اف المرسييز صمتت ازاء قضية سفينة اثيكس كالتي تحمؿ اسمحة كضباطنا مف
الفالكة " "Fellaghaالذيف تدربكا في المخيمات المصرية  ،ثـ تمضي الصحيفة مستغربة بقكليا :

"ليس مف المعقكؿ الدفاع عف المتمرديف الذيف يقتمكف الفرنسييف كالمسمميف االكفياء لبالدنا "(.)137

ككتبت صحيفة آخر االخبار االلزاسي ة " ،Les D.N.D'Alsaceذات التكج ػق اليميني بقمـ

J. knittle

()138

قائمة :اثبت بالدليؿ القاطع  ،بأف مصر تتدخؿ ضد فرنسا في افريقيا الشمالية كالسيما

في الجزائر ،الف العالقات بيف القاىرة كباريس متكترة جدا ).)139( (très tendues

تبنت صحيفة الحرية  Lalibertè":كجية نظر الحؾ كمة الفرنسية التي يقكدىا غي مكليو

كالتي تؤكد باستمرار عمى فرنسة الجزائر  ،فقد كتبت الصحيفة كتحت عنكاف

"التقشؼ المستحيؿ "

" "L'im possible austeritèكاشفة النتائج المنتظرة لحرب الجزائر قائمة  " :ال محالة اف حكادث

افريقيا الشمالية كالسكيس ليا انعكاسات خطيرة  ،فارساء السالـ في الجزائر  ،بات يكمفنا اكثر فاؾثر،

ال بعد منح االستقالؿ لتكنس كالمغرب  ،كاف الكظائؼ لمستخدمينا العائديف مف
كالتبايف اصبح ىائ ن
حرب الجزائر ،باتت تكاليفيـ غير المنتظرة  ،ال يمكف تفادييا بسيكلة (.")140

كما تبنت الصحيفة قرار تجديد ا لثقة لمكزير المقيـ في ا لجزائر "ركبرت الككست " عندما كتبت كتحت

عنكاف " المركنة" " "Ramollissementلمكاصمة ميامو في الجزائر عمى الرغـ مف اختالؼ الر ؤل

لبعض الكزراء ازاء سياستو  ،فيناؾ رأم لػ غكستف دكفير G. Deffere

()141

ككذلؾ لسكرتير الحزب

االشتراكي "فرانسكا ميتراف " ،)142("F. Mitterrandكتتساءؿ الصحيفة باستغراب عف سياسة غي

مكليو ،كالتغير الذم ط أر عمييا بقكليا  :خالؿ ( )36ساعة غير غي مكليو مف ـ كقفو المؤيد بشكؿ
مطمؽ لسماسة الككست تجاه القضية الجزائرية القا ئلة بالتطيير اكال  ،كاستنتجت الصحيفة ،بأف

المركنة مرتبطة بمكقؼ الرئيس الحبيب بكرقيبة  ،الذم اقترح بتدخؿ دكلي في الجزائر  ،كالسيما اف

مبادرة بكرقيبو  ،حظيت بدعـ مف الرئيس االميركي "ايزنياكر" كانتقدت الصحيفة المكقؼ االميركي

بقكليا "اف االمـ المتحدة فخكرة بانشاء جيش متعدد االلكاف  ،كاف ايزنياكر الذم لو مفاىيـ محيرة  ،قبؿ
المبادرة التكنسية "(.)143

كما تبنت الصحيفة ايضا كجية نظ

ائر "جػاؾ سكستيػؿ"
السابؽ لمجز ػ
ػ
ػر الحاؾ ػـ

"J.

بؽكلو ػا  " :اـ ػا اف
" Soustlleالذم أكد عمى االحتفاظ بالج زائر ،كاال االستسػالـ " "Capitulationػ
كؼمت
س ػػ
تبػعان ػلؿ ػ
نسية  ،اك نص ػػبح ػ
ؼر ػ
تبؽل الج ػزائر ػ
ػ
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" ،soviètiqueكاستشيدت الصحيفة بعدد مف المكاقؼ بقكليا " :عندما منحنا االستقالؿ لممغرب

كتكنس ،كقمنا ببناء المحطات  ،كقدمنا االسمحة  ،انقمبت ضد مصمحة فرنسا  ،كبدأت اذاعة تكنس

تزاحـ اذاعة القاىرة ،في ميداف بث الح قد كالعنؼ ""La palme dela haine et de la violence

ضدنا ،كاذا تركنا الجزائر  ،فال غرابة اف تصبح "ديمقراطية شعبية خاضعة لمكسكك .)144( "...

كأخي انر اعترفت صحيفة الحرية " "La libertèعف حالة التدىكر في الجزائر كضياع االمف

عندما كتبت كتحت عنكاف (المأساة الجزائرية ) " "La Dramè Algèrienبقمـ كاتبيا المعركؼ

" "Mony sabinبقكلو ا" :الحالة في الجزائر تزحؼ نحك التدىكر كاالرىاب يضرب أطنابو في كؿ
مكاف ،كلـ تنج المزركعات مف اليجكـ كالتخريب في الكقت الذم جعؿ الفالكو مع اسمحتيـ الجديدة

يياجمكف كيخربكف كينيبكف  ،...كتمضي الصحيفة بقكليا " :الجزائر ىذه الثمرة العجيبة

"Fruit

لمنبغ االستعمارم كالثرية  ،كقعت مف جديد في التعصب العربي الدامي
ك
"Merveilleux

" "Sanguinaire panarbeالذم حكليا الى صحراء  ،كاقترحت الصحيفة قائمة " :عمى الدكلة
الفرنسية مكاصمة سعييا في عممية التطيير كاالصالح ".)145("pacification et de Reform

في الكقت الذم كتبت كبتأسؼ عف تنازال ت الحككمة لمجزائرييف قائمة " :ىذه المعبة تقكدنا الى

الطريؽ الذم اضعنا فيو تكنس كالمغرب  ،كتتساؿ الصحيفة ايضا بقكليا  :كـ عائمة فرنسية ليا الحؽ
في محاسبة كمقاضاة المسؤكليف عف التنازؿ الجديد

".)146( "pourquoi avez vous fait tuer nos fils

؟

 ،كاال ...لماذا جعمتـ ابناءنا يقتمكف

كمف جية ثانية فؽد كشفت صحيفة لكـ كنتاف " "La Montagneعف خطة ك ازرة الخارجية

الفرنسية " "Le plan du Quai D'ORsayعف نكايا الك ازرة بضركرة التعجيؿ لحؿ المش

كمة

الجزائرية كتأثيرىا في الدكؿ العربية قائمة " :لـ تظير حسف نكايا الفرنسييف ازاء الع رب ،اال ا ذا تـ

التكصؿ الى ح ؿ المشكمة الجزائرية  ،كتمضي الصحيفة بالقكؿ " :بأف الحككمة الفرنسية مصرة عمى

االنكميز مشكمة
ػ
االميرؾاف ك
ػ
زمالئق
ػ
الخارجية "بينك" سيتناكؿ ـ ػع
ػ
مر
التعجيؿ بيذه التسكية  ،كاف كز ػ

مطؿؽ " "an appui sans Reservèكسيككف ذؾ
ػ
بشؾؿ
لحككمتق ػ
ػ
كسيطؿب الدع ػـ
ػ
ائر،
الجز ػ

اختبا نار لمتضامف الغربي (.)147

كما كتبت الصحيفة اليمينية الحرية

الحسف الثاني

()148

" "La libertèعف ارتياحيا لعجز بكرقيبو كمكالم

مف الحصكؿ عمى مساعدات االميركاف بقكليا "اف التكنسي االكؿ عمى الرغـ مف

براعتو الكالمية كمكالم الحسف لـ يفمح

ا باقناع االـ يركاف لتعكيض خزائنيـ الفارغة " ،كعبرت

الصحيفة عف ثقتيا بالمكقؼ االميركي الجديد الذم سمؾ طريقنا ينسجـ مع مصالحنا القكمية في

شماؿ افريقيا ".
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()149

كمف جية ثانية نمحظ اف صحيؼة الحرية قد انتقدت بشدة سياسة "منديس فرانس "

بدليؿ

ما كتبو الصحفي " "Cayotحكؿ رفضو لممنصب الكزارم الذم اسند ا ليو مف حككمة غي مكليو ،

حيث قاؿ " :منذ شير شباط  ،لـ يكف "بيير منديس فرانس " مرتاحان لك ازرة الدكلة التي اسند ت إليو"(،)150
في الكقت الذم عارض " "MRPالحزب المسيحي مف تكلي منديس فرانس ك ازرة الخارجية (،)151

كبررت انتقادىا بتاريخ الحؽ بقكليا  :اف منح االستقالؿ الذاتي لتكنس كالمغرب مف منديس فرانس ،
جعؿ ىاتيف الدكلتيف ابرز المسانديف لمجزائر " لكف مسار منديس فرانس المعارض لسياسة الفرنسة
دفعتو لالستقالة بتاريخ  23آيار /مايك .)152( 1956

اما صحيفة المرسييز ""La Marseillaise

()153

الشيكعية فقد أخذت خطان سياسيان مغ اي انر

كمعارضان لسياسة غي مكليو  ،ككقفت ضد الحؿ العسكرم الذم تبنتو الحككمة كعدد مف الصحؼ

اليمينية كالصحؼ االشتراكية ،حيث كتبت الصحيفة الشيكعية تحت عنكاف "نياية االكىاـ " La fin

" des illusionبقمـ الكاتب جكرج ق كردف " "G. Hourdinبقكلو" :الجزائر ليست فرنسا " ،فاؿكثير
مف الفرنسييف عارضكا المجيكدات العسكرية في الجزائر

االعتراؼ بحقكقيـ السياسية في الجزائر (.)154

 ،كاقترحت الصحيفة  ..بمنح المسمميف

كانتقدت الصحيفة ايقاؼ القادة الجزائرييف الخمسة  ،قائمة" :اف ايقاؼ قادة جبية التحرير

الجزائرية " "F.L.Nبالطائرة المغربية " ،المفاىض لمقانكف الدكلي  ،لو نتائج سمبية  ،منيا افساد العالقة
بيف فرنسا كدكؿ المغرب العربي "(.)155

كتبنت الصحيفة ضركرة ايجاد حؿ لممشكمة اؿ

جزائرية بالطرؽ السممية  ،كاستيدت برأم

"ككستف دكفير " " "G. Defferreالقيادم في الحزب االشتراكي  ،كالذم يرل ضركرة المجكء لمحؿ
السياسي ،كاستغربت الصحيفة مف مكقؼ صحيفة البركفنساؿ االشتراكية بقكليا

" :في الكقت الذم

تناقش القضية الجزائرية في اركقة االمـ المتحد ة ،نجد الصحيفة االشتراكية  ،تتغاؼؿ عف عمد ىذا

االمر ،في حيف تشغؿ القضية الجزائرية غالبية الفرنسييف "(.)156

كمف جية ثانية  ،كشفت الصحيفة الشيكعية " "La Marseillaiseعف النتائج المفمسة التي

قدمتيا الحككمة االشتراكية بزعامة غي مكليو  ،حيث كتبت الصحيفة كتحت عنكاف

"اييا العماؿ

االشتراكيكف ...فكرك؟ " "Travailleurs Socialistes Rèflèchissezبقمـ الكاتب الشيكعي

مارسيؿ كارسك  M. Carassoقائمة" :اف حرب الجزائر اكثر كثافة كاكثر تمزيقان كتكاليفان  ،مف أم

كقت مضى  ،حيث بدأ نقص الغذاء في البالد  ...كتتساءؿ الصحيفة ايف الكعكد االنتخابية التي
قدمت لمناخبيف في بداية

اليسار؟.

شير جانفيو /كانكف الثاني  ،كصكت اكثر مف اثنا عشر مميكف لصالح
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اما االف ،فيـ يسيركف باالتجاه المعاكس الماني الناخبيف (.)157

كشككت الصحيفة الشيكعية بتصريحات الككست المتفائمة  ،عندما كتب الصحفي الشيكعي

البارز " "M. Guizardكيزار بقكلو" :ال مكاف لؿتصريحات المتفائمة لركبرت الككست  ،الف الكاقع

يتناقض مع ىذه التصريحات العقيمة  ،بدليؿ اف الحرب مكجكدة فعالن في المدف الجزائرية مثؿ الجزائر

ككىراف كقسنطينو ،كاف ىذه الحرب ال مخرج ليا  ،النيا باتت مرىقة لالقتصاد الفرنسي  ،الف اكثر مف
نصؼ مميكف جندم تـ انتزاعيـ مف معامميـ كمكاتبيـ  ،كبمغت مصاريؼ الحرب اكثر مف

485

مميار فرنؾ  ،كتمضي الصحيفة مقترحة بالقكؿ " :ضركرة كقؼ الحرب كالبدء بالتفاكض كالغريب اف
ىناؾ خمسة كعشريف نائبان اشتراكيان يعارضكف سياسة غي مكليو كالككست "(.)158

االستنتاجات

كشفت الدراسة اف الجميكرية

الفرنسية الرابعة  ،كلدت مف رحـ المقاكمة الفرنسية  ،ذات

االتجاىات السياسية المختمفة  ،اسيـ في ضعفيا  ،كبات مف الصعكبة اف يت حدكا حكؿ كجية نظر

مكحدة.

الصالحيات الكاسعة التي منحيا الدستكر لمبرلماف  ،اسيـ في ضعؼ الحككمات  ،فجعميا

عرضة لمتبدؿ باستمرار .

طغت االنقسامات السياسية أباف الجميكرية الفرنسية الرابعة  ،كأصبحت عاجزة اماـ معطيات

الكضع الدكلي كمستكل االحداث التي سارت في غير صا لحيا.

اسيمت الحركب الخارجية في ضعؼ الحككمات الفرنسية كحرب اليند الصينية كىزيمة

داياف بياف كالفشؿ في معركة السكيس كمعركة الجزائر المستمرة  ،فضالن عف انحسار دكرىا في الشرؽ

العربي بفقدانيا سكريا كلبناف  ،كضياع تكنس كالمغرب في افريقيا الشمالية

 .استجابت الحككمات

الفرنسية لمضغكط االميركية اباف الحرب الباردة كطردىـ لمشيكعييف اسيـ في ضعؼ الجبية الداخمية

في فرنسا.

كشفت الدراسة عف الخالفات بيف االحزاب كمكاقفيا بيف المتشددة كالمرنة ازاء القضية
الجزائرية مما جعؿ الحككمة بحرج اما االمـ المتحدة .
ابرزت الدراسة تصمب الح ككمة الفرنسية ازاء القضية الجزائرية  ،بعد ايقاؼ القادة الجزائرييف

كالقبض عمى سفينة اثيكس المحممة بالسالح الى الجزائر .

أسيـ الشيكعييف في اضعاؼ حككمة غي مكليو بعد انسحابيـ القسرم منيا  ،جعميـ يسيركف
باتجاه مناىض لبرامجيا المتشددة ازاء القضية الجزائرية .
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ابرز البحث المكاقؼ المختمفة لمصحؼ الفرنسية مف القضية الجزائرية  ،فالصحيفة االشتراكية
ال عف الصحيفة اليمينية
" "Leprovencalكانت داعمة كباستمرار مكقؼ حككمة غي مكليو  ،فض ن

المسماة "زيفنا" " بػ الحرية " " "Libertèكالتي تعد مف اكثر الصحؼ قسكة ضد الشعب الجزائرم  ،بؿ
طاؿبت بتبعية الجزائر لفرنسا  ،في حيف اعتدلت صحيفة لكـ كنتاف " "La Montagneكالتزمت الحياد
النسبي في الكقت الذم اتخذت الصحيفة الشيكعية

" "La Marseillaiseمكقفان مغاي انر  ،حيث

ادانت حككمة غي مكليو ،كحضت عمى الحؿ السممي بالجزائر بعيدان عف العنؼ .

اتيمت الصحؼ الفرنسية رجاؿ السياسة في حككمة غي مكليو بالعناية بالتنافس السياسي

بعيدنا عف مصمحة الشعب.

كشفت الدراسة عف بركز القضية الجزائرية بكصفو ا محك انر رئيسيان خالؿ الحممة االنتخابية

لشير كانكف الثاني  ،1956كاصبح ليذه الحقيقة اساس كؿ التنافسات السياسية الكبرل .
كشفت الدر اسة عف السمطات االستثنائية

لرئيس الحككمة كالكزير المقيـ الككست

كالتناقضات التي افرزتيا مكاقؼ الصحؼ بيف المؤيد ليذه السمطات كالمعارض ليا .
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()45

 )1937ثـ رئيسان لمحككمة الفرنسية في كانكف االكؿ /ديسمبر  1946لممزيد انظر:
P. Encyclopédique , Op. Cit , P. 1173.
بكؿ راماديو " "paul Ramadierعضك قيادم في الحزب االشتراكي ،تبؤأ مكقع رئاسة الحككمة في فرنسا
اباف اشتداد الحرب الباردة ( 28كانكف الثاني  /جانفيو  1947حتى  19تشريف الثاني  /نكفمبر  ،1947طرد
اعضاء الحزب الشيكعي مف حككمتو في ايار

 /مايك  ،1947تكلى منصب كزارة المالية في حككمة غي

مكليو عاـ  ،1956لممزيد انظر:
()46

P. Miquel , Op. Cit , P.26.
يحيى ،المصدر السابؽ ،ص.230
J. P. Rioux , Op. Ci , P. 150.

Paul Courtier, Op. Cit , P. 26. et Rènè sommy, "Paix et Libertè" La. Quatrime

Republique Contre le P.C., L'Histoire, Decembre, 1981, P.26.
R. P. F. (Le Rassem blement du people Franaise).
A.J.M. Bernard , Roch , P. 206.
()51

تأليؼ جماعة مف المؤلفيف الغربييف  ،المصدر السابؽ  ،ص .28 – 23
C. G. T. (La confederation general du travail) M. Mourre, O.P. Cit, P. 347.

C.G.T.O (Confédération generale du travial Force Ouriere) A. Akoun, Op. Cit, P.
66.
G. DUBY, Op. Cit P. 599.
()55

يحيى ،المصدر السابؽ  ،ص.431
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() 49
() 50

() 52
() 53

() 54
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*

 :Poujadismeتيار سياسي قكمي متطرؼ فرنسي أسس عاـ  1954لمدفاع عف التجار كاصحاب الحرؼ مف
قبؿ بيير بكجاد  P.poujadeلممزيد انظر.Encyclope'dique OpcitP.797. :

A. J. M. Bernard , Roch, Op. Cit, P. 206.
P. Miquel, Op. Cit, P. 295.
()58

() 56
() 57

ركبرت شكماف " "R. Schumanكلد في  1886كتكفي عاـ  ،1963مف قادة حزب تجمع الشعب المسيحي
" "MRPتكلى ك ازرة المالية عاـ  ،1946ثـ رئيس لمكزراء ( )1948-1947ثـ كزي نار لمخارجية الفرنسية

( )1952-1948اسس مع بقية االعضاء مف الدكؿ االكربية (منظمة الحديد كالفحـ ،لممزيد انظر:
P. Encyclopédique, Op. Cit , P. 1685.
() 59
G. DUBY, Op. Cit , P. 571. et , P. Miquel , Op. Cit , P. 306.
P. Courtier, Op. Cit , P. 27.

() 60
() 61

(O.E. C. E.) Organization de Coopération et dével oppement Econmique) André,
Akoun , Op. Cit , P. 219.
( )62مشركع مارشاؿ  "Marshall Plan" :سياسة كضعتيا الكاليات المتحدة باالستناد عمى اقتراح قدمو جكرج

مارشاؿ كزير الخارجية االميركية عاـ  1947ـ ،كذلؾ في خطاب القاه في جامعة ىارفرد  ،كيقضي المشركع

االقتصادم التي دمرتيا
ة
بتقديـ المساعدات االقتصادية لمدكؿ االكربية بقصد مساعدتيا عمى اعادة بناء مرافؽىا

الحرب العالمية الثانية لممزيد انظر  :عبد الكىاب الكيالي ككامؿ زىيرم ،المكسكعة السياسية ،المؤسسة العربية

لمدراسات كالنشر ،ج ،1بيركت ،)1974 :ص.502

() 63

(C.E.C.A) La Communaté Europeene du charbon et de l'Acier, G.DUBY, Op. Cit , P.
559.
() 64
(C.E.D) (Communaté Europeene de D'Efens , A.J Bernard , Roclve Op. Cit , P. 126.
انظر كذلؾ يحيى ،المصدر السابؽ  ،ص.434
()65

()66

جكزيؼ اليناؿ ) (J. Lanielمف عائمة نكرمندية  ،يمتمؾ كرشنا صناعية  ،نائب عف مدينة ) (Calvadosمنذ
عاـ  ،1932شكؿ حككمتو مف الراديكالييف كاالتحاد الديمقراطي لممقاكمة " "L.U.D.S.Rكحزب ،MRP
سقطت حككمتو بسبب قزيمة الجيش الفرنسي في معركة (دياف بياف فك) في آيار  .1954لممزيد انظر:
Courtier Op. cit , P. 81.
ؼنسيكف يشيركف مثؿ  Miquelفي صفحة
كجدنا ىفاؾ اختالفا في سنة كقكع معركة (بياف فك) فالمؤرخكف اؿ ر

 307ككذلؾ  M.Mourreفي الصفحة  ،604يؤكدكف اف الكاقعة حدثت في (آيار  )1954في حيف يشير
االستاذ الدكتكر عبد الرزاؽ المطمؽ في كتابو دراسات في حركات التحرر باف الكاقعة تمت عاـ

()67

الصفحة ( )146كنحف نميؿ لكجية النظر األكلى.

 1953في

رينيو ككتيو ) (R. Cotyكلد عاـ  1882في مدينة اليافر  ،عمؿ محامي كنائب منذ عاـ  ،1923عضك

مجمس الشيكخ منذ عاـ  ،1935صكت لصالح بمتاف اباف االحتالؿ في تمكز  ، 1940شغؿ كزي ار لالعمار

عاـ  ، 1947اصبح رئيسا لمجميكرية مف كانكف االكؿ  /ديسمبر  1953حتى  8كانكف الثاني  1959لممزيد

انظر:

M. Mourre , Op. cit , P. 1301
Ibid , P. 604.

() 68
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()69
()70

يحيى ،المصدر السابؽ ،ص.435

الياس مرقص ،الحزب الشيكعي الفرنسي كقضية الجزائر (د.ـ ،)1959 ،ص.94
P. Mique , Op. Cit , P. 190.

()72
()73

() 71

يحيى ،المصدر السابؽ  ،ص.435

غي مكليو ) ،(Guy Molletرجؿ سياسي فرنسي  ،كلد  1915كتكفي  ،1975سكرتير الحزب االشتراكي

( ،)1969-1949ترأس الحككمة ( )1957-1956كاجو مشكمة السكيس  ،1956كالمشكمة الجزائرية لممزيد

انظر:
()74

P. Encyclopédique , Op. Cit , 526.
غضباف مبركؾ ،الثكرة الجزائرية  ،منظكر سياسي تاريخي  ،مجمة المؤرخ العربي( ،بغداد) ،العدد (،2002 ،)59
ص.104

()75

محمد فرج ،االمة العربية عمى الطريؽ الى كحدة اليد ؼ ،تاريخ االمة العربية مف االحتالؿ العثماني الى مؤتمر

()76

رياض اؿصمد ،العالقات الدكلية في القرف العشريف  ،ج ،2نشرة ما بعد الحرب العالمية الباردة  ،المؤسسة

()77

م العالي كالبحث العممي  ،مطبعة دار
ابراىيـ خميؿ أحمد  ،تاريخ الكطف العربي الحديث كالمعاصر  ،ك ازرة التعؿ ـ

()78

بيار ميكاؿ  ،تاريخ العالـ المعاصر ( )1991-1945تعريب يكسؼ خكمط  ،دار الجيؿ ،بيركت ،1993 ،ص

كر العربم لمنشر( ،القاىرة)( ،د.ت) ،ص.307
القمة العربي ( ،)1964-1514دار اؿؼ
الجامعية لمدراسات كالنشر كاؿتكزيع ،بيركت ،لبناف ،1983 ،ص.272

الكتب لمطباعة كالنشر ،جامعة المكصؿ ،1987 ،ص.189

 ،108-78ككذلؾ انظر  :محمد عمي داىش  ،في الحركات الكطنية كاالتجاىات الكحدكمة في المغرب العربي ،

()79

()80

منشكرات اتحاد الكتاب العرب (دمشؽ)2004 ،ـ ،ص.23

يحيى بك عزيز  ،ثكرات الجزائر في القرنيف التاسع عشر كالعشريف  ،دار البعث لمنشر ( ،الجزائر ،)1980 :

ص.43

مرقص ،المصدر السابؽ ،ص.24
M.Mource , Op. Cit , P. 604.
Ibid, P. 605.

() 81
() 82

()83

ج.ب .دركزيؿ ،التاريخ الدبمكماسي مف  1939الى اليكـ  ،تعريب نكر الديف حاطكـ  ،مطبعة جامعة دمشؽ ،

()84

ريمكف آركف  ،آنطكني تانغ  ،االستقالؿ لمجزائر  ،ترجمة جاف غبريؿ  ،منشكرات المكتب التجارم  ،بيركت،

()85
()86
()87

()88

 ،1962ص.375

( ،)1958ص.39

تأليؼ جماعة مف المؤلفيف الغربييف  ،المصدر السابؽ  ،ص.39
المصدر نفسو ،ص.156

جاسـ محمد حسف العدكؿ كآخركف  ،تاريخ الكطف العربي المعاصر  ،ك ازرة التعميـ العالي كالبحث العممي ،

جامعة المكصؿ ،مديرية دار الكتب لمطباعة كالنشر  ،1986 ،ص.548

احمد الخطيب ،الثكرة الجزائرية  ،دار العمـ لممالييف ،بيركت ،1958 ،ص.220

99

د .أكرم عبد عمي

()89

العدكؿ كآخركف ،المصدر السابؽ  ،ص.548

( )90أحمد تكفيؽ المدني ،ىذه ىي الجزائر ،دار االتحاد العربي لمطباعة  ،1956 ،ص.168

*

الحركيكف ،كقـ مف الجزائرييف المتعاكنيف مع فرنسا اباف احتالؿ فرنسا لؿ جزائر  ،حاليان يسكنكف في ضكاحي المدف

الفرنسية  ،النيـ غادركا البالد خشية االنتقاـ منيـ  ،كال يسمح لمكتاىـ حتى الدفف في الجزائر (استمد الباحث ىذه
المعمكمات اثناء كجكده في فرنسا خالؿ دراستو).

()91

العدكؿ كآخركف ،المصدر السابؽ  ،ص.548

A.J.M. Bernard , Roch , Op. Cit , P. 141.
()93

مرقص ،المصدر السابؽ ،ص.105

()95

مرقص ،المصدر السابؽ ،ص.24

()97

دركزيؿ ،المصدر السابؽ ،ص.377

()94

العقاد ،المصدر السابؽ ،ص.71

()96

شنايدر ،المصدر السابؽ ،ص.352

Dominique , Boufak , La Guerre d'Algérrien , Clermont.Frd, 1983 , p68-65.
()99

() 92

() 98

مصالي الحاج ،كلد في تممساف عاـ  1898ـ ،التحؽ بالجيش الفرنسي خالؿ الحرب العالمية ا الكلى انضـ الى

الحزب الشيكعي ثـ الى حزب نجـ شماؿ افريقيا  ،اعتقمتو القكات الفرنسية عاـ  ،1929عمؿ عمى تنظيـ حركة

انتصار الحريات الديمقراطية  ،لممزيد ينظر  :بساـ العسمي  ،الصراع السياسي عمى نيج الثكرة الجزائرية  ،دار

()100

النفائس( ،بيركت ،)1982 :ص.13
المصدر نفسو ،ص.140

( )101الحبيب بكرقيبة  ،كلد في آب  ،1902حصؿ عمى الميسانس في القانكف كدبمكـ في العمكـ السياسية مف فرنسا ،
عـ ؿ في المحاماة  ،استمـ مسؤكلية حزب الدستكر منذ عاـ  ،1934سجف عدة مرات  ،اصبح رئيسنا لجميكرية

تكنس في  25تمكز/يكليك  1957لممزيد انظر :يكسؼ نحمو ،تطكر الحركة الكطنية في تكنس ،1956–1881

رسالة ماجستير (غير منشكرة) الجامعة المستنصرية ،1981 ،ص.120

عبد الرحمف  ،لبناف – بيركت ،1956 ،ص.483
( )102الفضيؿ الكرتالني ،الجزائر الثائرة  ،مطبعة العباد ،منشكرات ا
()103

يركف
صحيفة الحرية " "La libertéكىي مف الصحؼ االقميمية الفر نسية ،تصدر عف مدينة كميرمكف – ؼ
تأسست في شير أكتكبر

 ،1942كانت مف صح ؼ المقاكمة لالحتالؿ النازم عمى الرغـ مف اختص ار

مقاالتيا لكنيا تتسـ بالعمؽ ،ككنيا تق أر مف الطبقة المثقفة جدا لممزيد انظر :
Pierre, Albert, La presse, Presses universitaires de france, L' edition, septembre,
1982, P. 80.
() 104
La liberté, 17 Mai, 1956.
La liberté, 20 , Mai, 1956.
La liberté, 15 June, 1956.

()107

() 105
() 106

صحيفة الصميب " "Le Croixمف الصحؼ الكاثكليكية اليكمية  ،أكؿ عدد صدر ليا في يكـ السبت 16

حزيراف ) ،1883 (Guinتعبر عف اؿرأم العاـ الكاثكليكي  ،اكؿ افتتاحية كتبيا االب بيكارد ،Pere Picard
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ت في بدايتيا ضد العممانية كضد قضية
كصحيفة صغيرة الحجـ ال تتجاكز الكرقتيف  deux Feuillesكقؼ

كس ،ابرز رؤساء تحريرىا االب غابريؿ
درمؼ

 Peré Gabrelاصدرت عاـ  1956بحدكد  93الؼ نسخة

يكميان كلممزيد انظر:
Emmanuel, Derieux, et Jean. C. Texcier, La presse quotidienne franeaise, Armond,
Colin Saint Michel, Paris, 1974, P. 32.
( )108صحيفة المكـ كند " "Le Mondeمف الصحؼ اليكمية الفرنسية  ،بؿ ىي اشير الصحؼ قاطبة  ،صدر اكؿ
اعيا عف الكطف  ،دعمت الجنراؿ ديغكؿ،
عدد ليا في  18كانكف االكؿ /ديسمبر  ،1944مخمصة في د ؼ

اشتيرت بالتشدد في نشر الخبر  ،كنالت احتراـ قرائيا كزميالتيا مف الصحؼ  ،كالتزـ ت سياسة الدكلة في

السياسة الخارجية  ،لممزيد انظر  :محمكد نجيب ابك الميؿ  ،صحافة فرنسا  ،مؤسسة كؿ العرب ،1972 ،
ص.244

()109

ابراىيـ كبة  ،القضية الجزائرية  ،بيف الشعب الجزائرم كاالستعمار الفرنسي  ،منشك ارت الثقافة الجديدة (بغداد:

()110

صحيفة االك بزرفاتكر " "L' observateurصحيفة يسارية ،تمتزـ عممينا (بشكؿ غير رسمي ) خط الحزب
كار سكرتير الحزب فرانسكا ميتراف  ،خصصت بعض افتتاحياتيا عف االالـ
االشتراكي كىي قريبة جدا مف ا ؼ

 ،)1960ص.137

الشعب الؼلسطيني ،كىي رصينة في كتابات مراسمييا كالصحفييف كىي تمثؿ اليسار الجديد في فرنسا

صحيفة اسبكعية كليست يكمية لممزيد انظر:
()111
()112

 ،كىي

P. Albert, Op. Cit, P. 95.

الكرتالني  ،المصدر السابؽ ،ص.227
كبة ،المصدر السابؽ ،ص.146

( )113المكمكند ،بتاريخ  1956/4/20مقتبسة عف العسمي ،المصدر السابؽ  ،ص.140

*

يخت اثيكس نسبة الى جبؿ اغريقي مقدس تـ احتاجزه مف قب ؿ البحرية الفرنسية قرب مدينة كىراف كىك محمؿ

باالسمحة كالذخائر ،متجيان الى جيش التحرير الجزائرم قادمنا مف مصر ،كتقدر قيمة االسمحة بثالثة مميارات
فرنؾ .لممزيد أنظر  :مسعكد خزناف ،العراؽ كالثكرة الجزائرية ( ،)1962-1954رسالة ماجستير (غير منشكرة )،
جامعة بغداد ،فيساف  ،1985ص .40ككذلؾ انظرM.Mourre Op.Ci tP.107. :

() 114

Dominque, Boufak, Op. Cit, P. 17.
( )115صحيفة لكـ كنتاف (الجبؿ )  ،La Montagneمف اكبر الصحؼ الفرنسية اليكمية كسط فرنسا أ ِ
ُهس َكست في 4
كار االشتراكية  ،بدأت باالعتداؿ في اعقاب الحرب العالمية
تشريف االكؿ  /اكتكبر  1919ـ ،تميؿ الى اال ؼ
الثانية ،كاصبحت صحيفة رأم متميزة ،قرأؤىا مف الطبقة الكسطى لؿـ زيد انظر:
Emmannel, Derieux, Op. Cit , P. 14.
() 116
La Montagne , 20 Juin , 1956.
La – Liberté , 17 Novembre 1956.
La-Liberté, 10 March , 1956.
Ibid.
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( 'S.S" )120ىي الشرطة السرية لمحزب النازم  ،مختصرىا بالمغة االلمانية " "Schutzstaffleكيرجع تأسيسىا لعاـ
 ،1925اكؿ قائد ليذا التنظيـ ىك ىممر عاـ  ،1929كلعب ىذا التنظيـ دك ار أساسيان ن منذ بدايتو لخ دمة
الحزب النازم لممزيد انظر :
M. Mourre , Op. Cit , P. 1471.
() 121
La Libereté , 10 March , 1956.
()122

كريستياف بينك ) ،(C. Pineauسياسي فرنسي ،كلد عاـ  ،1904عيف كزي نار لمتمكيف عاـ  ،1945كتكلى ك ازرة
الخارجية عاـ  ،1956اباف العدكاف الثالثي عمى مصر  ،لممزيد انظر :

احمد عطية اهلل ،القامكس السياسي ،دار النيضة العربية  ،ط( ،.3القاىرة ،)1968 :ص.252

() 123

جبية التحرير العربية (الجزائرية ) لممزيد انظر )F.L.N. (Le Front de Libération Naionale
Jacque , Dallous France et le Monde depuis 1945 , Arm and , Paris , 1999 , P.102.
() 124
La Montagne , 19 Juin , 1956.
()125

ؼساؿ ) (Le provensalصحيفة اشتراكية تصدر في مرسيميو  ،مرأسيا ككستف دكفير ،تأسست في
البرك ف
آب/اكت ( )1944تصدر  176500نسخة يكميا ،تصؿ عدد صفحاتيا الى  24صفحة ،لممزيد انظر:
Emmannel, Derieux, Op. Cit P. 279.
() 126
Le provensal, 9Aout, 1956.
Le provensal, 20, Septembè, 1956.
La Montagne, 31 Octobre, 1956.
Ibid.
La Liberté, 27 Novembre 1956.
La Liberté, , 7 Décembre, 1956.
La Montagne, 29 Juillet, 1956.
La Montagne, 5 Ao'ut , 1956.
La Montagne, 15 Aout, 1956.
Ibid.
Le provensal, 10 Septembre, 1956.
Le provenasl, 10 Septembre, 1956.

()138

() 127
() 128
() 129
() 130
() 131
() 132
() 133
() 134
() 135
() 136
() 137

" "Les D, N. D'Alsacآخر االخبار االلزاسية  ،كىي مف الصحؼ العريقة في فرنسا  ،تصدر مف ـ دينة
ستراسبكرغ ،كتعتبر نافذة ؼرنسا عمى اكربا  ،تغطي مساحة كبيرة مف االقاليـ المحاذية أللمانيا  ،تنشر  150الؼ
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