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م� رّ
ؤ�شات دي�سمرب 1960
وما حمله من دالالت
حممد حربي
م� ّؤرخ

ترجمة :عبد احلميد بورايو
�أ�ستاذ التعليم العايل بجامعة اجلزائر

احلية التي ميكن �أن تكون مع مظاهرات
ماهي العالقة
ّ
دي�سمرب 1960؟.
متثّل الإجابة عن هذا ال�س�ؤال �إعادة بناء دالالت لها يف عالقتها
مب�شاكل اليوم .لكن لنبد�أ بالتذكري بال�سياق الذي حدثت فيه،
�سياق �سنوات .1960
كانت جبهة التحرير الوطني قد خرجت حينذاك من �أزمة
كان رهانها ال�سلطة على اجلي�ش .تعيني قيادة �أركان للجي�ش
الوطني ال�شعبي فتح ال�سبيل �أمام �إعادة تنظيم الفرق املرابطة
اخللفية
للمدنيني املتواجدين يف القواعد
على احلدود.ف�إعادة الأمل
ّ
ّ
الداخلية خل�رض بن طوبال.
يف تون�س واملغرب عادت �إلى وزير
ّ
توجه �إلى الذين كانوا
فالفكرة التي بدت له مل تكن مغرية جداّ .
ي�شكّ ون يف انت�صار الثورة ،فدعاهم �إلى �أن يراجعوا موقفهم كلية،
ّ
الطيبون
جيدا �أنه لن ينجو
ّ
حمذرا �إ ّياهم�" :إن مل ننجح ،لتعلموا ّ
ال�س ّيئون" .1
وال ّ
1-Mohammed Harbi, Archive de la révolution algérienne, Ed. Jeune
.Afrique, 1981. P.283
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راح املت�شكّ كون ي�ستنفذون طاقتهم يف ما يعكّ ر �أمزجتهم وما
ّ
يغذي �شكوكهم من راهن الأحداث  .جرى �أ ّوال ،يف  24جانفي
�ضد �سيا�سة احلكم الذاتي،
مترد الن�شطاء الأوروبيني ّ
ّ ،1960
وهو حدث ا�ستفاد من تغا�ضي القيادة الع�سكر ّية اال�ستعمار ّية.
تبعه ف�شل مفاو�ضات ميلون  Melunبني مبعوثي احلكومة
امل�ؤقتة  GPRAوممثلي احلكومة الفرن�سية ( 25-29جوان
 .)1960حدث باخل�صو�ص اللقاء بني اجلرنال ديغول وقادة
الوالية الرابعة بهدف توقيف للقتال ( ،)1960والذي مل تكن تعلم
به جبهة التحرير الوطني حتى يوم وقوعه .وجد املت�شائمون يف
�صحة ما يخامر
تقرير فرحات عبا�س املثري للمخاوف دليال على ّ
�أنف�سهم.
يف �أوت ،1960
ي�سجل رئي�س احلكومة ب�أ ّنه "من املنا�سب
ّ
االنطالق من املعاينات الآتية:
 �أ�صبح من امل�ستحيل �أكرث ف�أكرث اجتياز احلواجز من �أجلتزويد الثورة يف الداخل مبا حتتاجه.
 لن يكون ملعاقل الثورة �أمل يف حتقيق الن�رص� ،أو على الأقلاال�ستمرار طويال �إن مل َت ْنظَ َّم �إلى قيادتها و�إن مل تز ّود بفرق
جديدة ،وبت�سليح ف ّعال وبقدر كبري من الأموال.
ميكن �أن ن�ستخل�ص من هذه اال�ستنتاجات ب�أ ّنه:
 ظلت معاقل الثورة منقطعة عن اخلارج ،ومعزولة فيما بينها. �شيئا ف�شيئا �أ�صبحت هناك جبهتان للتحرير  ،كل منهمامنقطعة عن الأخرى ،جبهة الداخل وجبهة اخلارج.
 ب�سبب الفقدان الدائم للأمن لدى املحتلّ � ،أكرث ف�أكرث ،وما�سيا�سية ،واقت�صاد ّية،
يت�سبب فيه من نتائج
وا�سرتاتيجية،
ّ
ّ
مما ينبثق عنه من تهديد دائم لأمن جي�ش التحرير
وما ُينتظر ّ
الوطني بحيث �أ�صبح لي�س ب�إمكانه �أن يظلّ �أكرث من � 12ساعة
يف نف�س القرية.
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�إن مل يكن هناك� ،أكرث ف�أكرث ،بحث وتطبيق لو�سائل التغيري
�ست�ستحق احلكومة امل�ؤقتة ب�أن
الو�ضعية،
اجلذري ملثل هذه
ّ
ّ
للمتمردين الذين ال عالقة لهم
اخلارجي
ُ�س َّمى "التنظيم
ت َ
ّ
ّ
أهم ّية؛ ف�إذا
بالداخل" .لهذه الو�ضعية نتائج على جانب كبري من ال ّ
ما كانت عزلة الداخل مقرونة بعزلة اخلارج� ،سيكون من ت�أثريها
هامة على ال�صعيد
ال�سماح للفرن�سيني ب�أن يحققوا نتائج ّ
وال�سيا�سي .و�إذا ما كان
االقت�صادي والإداري واالجتماعي
ّ
ّ
بد ،يف املقابل ،من � ّأن الأمر
ال�شعب ال يقف يف
�صف فرن�سا ،ال ّ
يكون مدعاة للتفا�ؤل َفيرُ َ َّج ُح ب�أنه يف ّ
�صف احلكومة امل�ؤقّتة .
"مت تفكيك التنظيم يف املراكز احل�رض ّية ،و�أ�صبح �شيئا
ف�شيئا غري موجود يف الأرياف".2
فهمت قيادة الأركان ما يرمي �إليه رئي�س احلكومة امل�ؤقّتة
–الذي �ست�صبح يف �سنة  1962حليفا له .-ي�ستدعي جوابها
االهتمام ،فقد ترجم �شعور جميع الإطارات الراديكالية ،مهما
كانت مواقفها اجتاهه .ي�ؤكّ د تقريره على �أ ّنه "�إن مل يكن هناك
اال�سرتاتيجية
دعم ها ّم للداخل بالإطارات وبالعتاد ،فهناك يف
ّ
الع�سكر ّية ظاهرة جديدة ( )...متثلت يف دخول ال�صحراء (جبهة
الفرن�سيون
مايل وجبهة ليبيا) والتي جعلت الطوق الذي �أقامه
ّ
ينهار ،ما �سمح للداخل ب�أن يت�شكل يف جمموعات من ثوار حرب
الع�صابات ،بالعودة �إلى نهج � .)...( 1958 1954-أمام الت� ّأهبات
الهامة امل ّتخذة من قِ َب ِل اجلي�ش على احلدود ،كان هناك تخ ّوف
ّ
الع�سكري،
( .)...كانت هناك �إرادة يف الت�أكيد على �أنه على ال�صعيد
ّ
نحن يف موقف �ضعف ،وب�أن عالقات الق ّوة فر�ضت التفاو�ض،
مهما كان الثمن".3
 	

2-Id. p.303
�3-Intervention de Kaid Ahled à la commission de prépara
…)tion du congrès du FLN (décembre 1963
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توجه ذي طبيعة ع�سكر ّية .فالأمر
ت�شهد هذه الأقوال على ّ
الع�سكري يف مقاومة جماعية حيث
ال يتعلّق ب�إدراج العنف
ّ
متعددة ،بل بحمل امل�ساعي جميعا على �صعيد
تكون ال�سبل
ّ
املجابهة الع�سكر ّيةَ .ب َدا �أي�ضا ال�شعب فيها ،مثلما هو احلال عند
الع�سكريني الفرن�سيني ،باعتباره ُجمهورا لي�س ب�إمكانه �أن
ميار�س بعفوية � ّأي فعل اتجّ اه م�صريه.
لقد فاج�أت التظاهرات
ال�ضخمة جلماهري املدن التي
الوطنية ّ
ّ
بد�أت يومي  9-10دي�سمرب اجلميع .جعلت البع�ض ُي�سرَ ُّ بها،
بينما �آخرون مل يكونوا بقادرين على �إخفاء خ�شيتهم من انبثاق
قوى تتجاوز قدرتهم على املراقبة ،والتي ت�سعى جهدها ،بدون
عامة النا�س
جدوى ،للعثور على قيادة .لقد ن�سوا ب�أن حركات ّ
جربتها اجلزائر يف ماي � 1945أفرزت �أ�صواتا تعرب عنها
التي ّ
منبثقة من القاعدة ولي�ست بقيادات .لقد م�ضى الزمن الذي
�س ُب فيها لأفراد معزولني �أو حلفنة
كانت فيه املبادرات ال�شعبية ُت ْن َ
من المْ َُح ِّر ِ�ضني.
عمت املبادرات كل مو�ضع ومل يكن مبقدور املنا�ضلني املنتمني
ّ
(م�صاليون،
ة
ي
�رس
أخرى
�
أحزاب
ل
أو
�
الوطني
التحرير
جلبهة
ّّ
ّ
�شيوعيون ،الخ� )..أن ي�شكّ لوا كيانا من خارج اجلمهور العري�ض.
ّ
الريفيني النازحني ب�سبب احلرب و�ضواحي
كانت مالجئ
ّ
أغلبهم من ال�شباب ،رجاال
املدن ،حا�ضنات جديدة لفاعلني جددُ � ،
ون�ساء َم ًعا ،يلجون المْ ُْعترَ َ ك.
ي�شهد تدخّ لُهم يف ال�شارع على
ُ
مت تلقي ُنها �سابقا من قِ َب ِل حزب ال�شعب
وجود �سيا�سة لل�شعب ّ
اجلزائري (� ،)PPAسيا�سة ترتكز على العمل املبا�رش لعدد كبري
ّ
من النا�س يف مواجهة جي�ش حيث جنوده يقفون يف ّ
�صف " نواة
لتنظيم �شمو ّ
متطريف االحتالل
يل �أ�صال" بدونها مل يكن ب�إمكان
ّ
عامة النا�س ب�أيدي عارية،قالوا ال
�أن يت�رصفوا بدون عقاب� ،إنهم ّ
عبا�س واحلكومة امل�ؤقّتة.
هاتفني با�سم فرحات ّ
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هذا الذي برز منذئذ بدون معار�ضة ممكنة كممثّل لل�شعب
ثانوي
اجلزائري" .لقد انتقلت العالقة الع�سكر ّية �إلى موقع
ّ
كما يالحظ الفيل�سوف جان فرن�سوا ليوطار Jean-François
 .Lyotardبني قوات الأمن CRSواملتظاهرين ،مل تعد العالقة
متمثّلة يف العنف وحده بل يف منت�صف الطريق بني العنف
والكالم .بد�أ اجلميع يعي (ما عدا فرقة امل�ضلّيني  )Parasب� ّأن الردع
الع�سكري لي�س له عالقة بامل�شكل املطروح من قِ َب ِل املتظاهرين،
عمت
فلي�س هناك «متمردون
ّ
يتوجب �إخ�ضاعهم» بل � ّإن الثورة ّ
بني جموع النا�س".4
لقد دعا الرئي�س فرحات عبا�س ،الذي �سوف يت� ّأ�سف
ال�شعبي للحكومة امل�ؤقّتة
بعد ب�ضعة �أ�شهر على غياب الدعم
ّ
املتظاهرين �إلى العودة �إلى منازلهم " .املعركة التي خ�ضتموها
أهمية [ ]...عليها �أن تنتهي"� .5ستحتاج
كانت على قدر كبري من ال ّ
لبع�ض الوقت لال�ستماع �إليها.
كان لأحداث دي�سمرب امتدادات يف فرن�سا مثل اجلزائر.
ففي فرن�سا ا ّت�سع ال�رشخ بني �أن�صار املفاو�ضات ودعاة «اجلزائر
فرن�سية» .مت االنتقال لل�رصاع املفتوح .كانت الأذهان النبيهة
ّ
تدفع �إلى حلّ �رسيع لكي تتج ّنب كلّ ت�صعيد راديكا ّ
يل للثورة كما
ي�صب
اجلزائري ،حت ّول املواقف
ح�صل يف كوبا .ويف الر�أي العام
ّ
ّ
الوطني ويجعلها م�ؤهلة ملحاورة فرن�سا.
يف فائدة جبهة التحرير
ّ
جميع النوايا احل�سنة التي �أبدتها �سلطة االحتالل ا�صطدمت
ب�إرادة اال�ستقالل .التنمية ،التمدر�س� ،سيا�سة الإ�سكان وجميع
امل�ساعي املعربة عن ح�سن الإرادة �أ�صبحت رهينة املقاومة
إمكانية للطريق الثالث.
امل�سلّحة ،فق�ضت على كلّ �
ّ
4-Jean-François Lyotard, La guerre des Algériens, Ecrits 1956- 1963, Préface
.Mohammed Ramdani, Ed. Galilée, p. 212
5-Ferhat Abbas, « Appel du 16 décembre 1960 », El-Moudjahid, n°75 du 19
.décembre 1960
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الوطني  ،مل يكن الهتاف با�سم
يف نطاق جبهة التحرير
ّ
الوطني،
فرحات عبا�س ليعجب م� ّؤ�س�سي جبهة التحرير
ّ
ّ
وخا�صة كرمي بلقا�سم وبن بلّة.
املر�شح لقيادة املجتمع،
ّ
حينئذ بد�أت اال�ستعدادات الكربى خلو�ض ال�سباق نحو
ال�سلطة .طُ رحت م�س�ألة حمتوى اال�ستقالل وامل�ستفيدين
اجتماعية ،لقد وفّرت
ثم � ّإن ال�ساحة خلت من �أ ّية ق ّوة
منهّ .
ّ
الوطنية املجموعات التي �أو�صلت �إلى
العامة  plèbe laللحركة
ّ
ّ
العامة �إلى م�رسح الأحداث
االنت�صار على االحتالل .ملا دخلت
ّ
�ضد م�شيئة الفئات ذات االمتيازات ،برهنت على
يف
الثالثينيات ّ
ّ
راديكالية والتي غيرّ ت العالقات ما بني الطبقات.
نزعة م�ساواة
ّ
الرتاتبية ،مثل فكرة التمايز ،يف الن�سب ويف نبالة
يف عدائها للقيم
ّ
املحتد ،جعلت يف مركز اهتماماتها مبد�أ الوطن .غري � ّأن هذا املبد�أ
ّ
بحر ّية الفرد
مل يكن بالن�سبة مل�ؤ ّوليه م�ستندا على مبد�إ الإميان ّ
ال�سيا�سية �أو الدولة .قامت ،يف ت�سلّطها ،على
اتجّ اه اجلماعة
ّ
حق الكلمة للمجتمع ،فلم تتمكّ ن بو�ضوح من التعبري
�إنكار ّ
عما ينتظره ال�شعب مانعة بذلك بح�ضورها انبثاق قيادة �أخرى
ّ
للمجتمع.
بعد  1962مل تق�ض على التهمي�ش املوروث عن االحتالل
اجتماعي جديد� ،أ�صبح اليوم من
تدريجيا تن�ضيد
بينما حلّ
ّ
ّ
التعرف على امل�ستفيدين منه.
ال�سهل
ّ
الوطني.
العامة يف املدن امل�شكل
يف دي�سمرب  ،1960واجهت ّ
ّ
االجتماعية .بلغ
مت حلّ هذا امل�شكل .وبقي م�شكل الرتقية
ّ
ّ
بريوقراطية
حدا ما ،بينما منح تط ّور
اليوم بناء املجتمع يف طبقات ّ
ّ
الدولة املنبثقة يف �أغلبها من الفئات
ال�شعبية الأولو ّية النبثاق
ّ
رجة �أكتوبر  1988ب� ّأن
بينت ّ
حلقة متعاي�شة مع عامل الأعمالّ .
اجتماعية م�ضا ّدة
العامة يف املدن مل تكن لتقبل ببنينة قوى
ّ
ّ
� .contre- pouvoirإنها تبدو يف �صورة جمموع اجتماعي عاجز
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م� رّ
ؤ�شات دي�سمرب  1960وما حمله من دالالت

�سيا�سي محُ َ َّرفَة عن
على تقدمي بدائل؛ فتحتمي بو�سائل عمل
ّ
�رشعية مرتبطة مب�شكل �ضمان
م�سارها (انبثاق �شبكات غري
ّ
ديني ،جرمية ،خو�ض املغامرة ،الخ .).كيف ميكن
تطرف
املعا�شّ ،
ّ
تقدير جميع هذه الظواهر التي ال ينفع معها اللجوء �إلى حماربتها
�سيا�سية يف �شكلها ،وهي
عن طريق الوعظ الأخالقي؟ فهي غري
ّ
�سيا�سية يف داللتها وهي ال حتتاج �إلى ت�سيري �أمني لكن �إلى
ّ
�سيا�سية .ال يكمن احللّ يف تغيري وجهة قنوات التعبري
معاجلة
ّ
عن االحتجاج :الأحزاب ،النقابات ،الهيئات املنتخبة .يف انتظار
دميقراطي �أو بروز ذات فاعلة قادرة
آليات �ضبط من منظور
خلق � ّ
ّ
مهي�أ لقدوم
على �أن تتكفّل بطموحات �أكرب عدد ممكن ،كلّ �شيء ّ
فرتة ا�ضطرابات ونزاعات.
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بقلم :موري�س فاي�س Maurice Vaїsse

ترجمة :منتهى قب�سي

مت �إر�سالها جلميع املنا�صب الديبلوما�سية
� ّإن الربقية التي ّ
الفرن�سية يف اخلارج هي مهمة من حيث �شكلها و�سياقها
وم�ضمونها .فقد وقّع عليها الوزير الأول مي�شال دوبري ولي�س
وزير ال�ش�ؤون اخلارجية موري�س كوف دو مورفيل ،وهو م�ؤ�رش هام
جد ح�سا�س :يف خريف
على �أهمية هذه اخلطوة .وحدث يف وقت ّ
ل�سدة احلكم،
�سنة  ،1960بعد �سنتني من عودة اجلرنال ديغول
ّ
وا�ستمرار احلرب اجلزائرية ،وحتديد ال�سيا�سة الفرن�سية من
يخ�ص
خالل خطابات اجلرنال ديغول يف � 16سبتمرب 1959فيما
ّ
حق تقرير امل�صري لل�شعب اجلزائري قد خلقت تطرفا يف املواقف.
� ّإن �أ�سبوع احلواجز يف اجلزائر العا�صمة -جانفي -1960
لدليل على ت�صميم فرن�سيي اجلزائر وجزء من اجلي�ش على
خلق �ضغط على ال�سيا�سة الفرن�سية يف اجلزائر .وخالل �سنة
 ،1960قام اجلرنال ديغول بتوجيه �سيا�سته ب�شكل وا�ضح نحو
و�ضع يخ�ضع لل�ضغط الدويل �أكرث ف�أكرث .بالن�سبة للجرنال -و
مرة منذ
ب�شكل خا�ص �سنة  ،1960ال�سنة التي يعقد فيها لأول ّ
قمة ،يف باري�س! -كانت ال�سيا�سة اخلارجية �أولوية
 1955م�ؤمتر ّ
وحرب اجلزائر �إعاقة.
51

دحو جربال

� ّإن انخراط البلد يف النادي الذري (تفجري �أول قنبلة ذرية يف
ال�صحراء يف  13فيفري  ،)1960واكت�ساب قوة الردع ،وع�رصنة
الدفاع ،ومعدات عديدة الزمة ل�سيا�سة اال�ستقالل الوطني،
وال تتوافق مع وجود جي�ش فرن�سي يف اجلزائر .وتك ّهن ديغول
بناء على ذلك ب� ّأن فرن�سا �سوف ت�صبح يف امل�ستقبل القريب يف
م�صاف القوى العظمى كما كتب لنجله »:وحتى ذلك احلني،
يجب بطبيعة احلال �أن تكون اجلزائر قد توقفت �إلى حد ما عن
ربط �أيدينا «  .وقام جمددا ،يف خطابه يف  14جوان ،بتوجيه نداء
لقادة الثورة غري � ّأن حمادثات موالن  25-29( Melunجوان) مل
تقدم �شيئا� :سعى ديغول �أن يبيّ � ّأن املحادثات رمت فقط �إلى
ّ
�ضبط الظروف الع�سكرية لوقف �إطالق النار وم�صري املقاتلني.
وو�صف اجلرنال ديغول ،قبل ذهابه �إلى اجلزائر ،يف � 05سبتمرب
 ،1960م�ستقبل اجلزائر على �شكل «جزائر جزائرية» و�سقطت
منه العبارة التالية« :اجلمهورية اجلزائرية التي �ستكون يوما
ما . »1وحدد يف  04نوفمربّ � ،أن «اجلزائر اجلزائرية �سوف تكون
جزائر ذات ( )...حكومة وم�ؤ�س�سات وقوانني»� .2أي �أ ّنه من خريف
� 1959إلى خريف  1960قام ديغول ب�شكل وا�ضح بتغيري مقاربته
حد حلرب اجلزائر.
فيما
يخ�ص احلل الالزم لو�ضع ّ
ّ
� ّإن �شهر دي�سمرب  1960حا�سم جدا ،فقد انتقل ديغول
جمددا �إلى اجلزائر .ليقرر مترير �سيا�سته يف اجلزائر عن طريق
ا�ستفتاء يف  8جانفي  .1961وانتظر �أن جتتمع اجلمعية العامة
للأمم املتحدة لدرا�سة �إدراج امل�س�ألة اجلزائرية يف جدول �أعمالها.
ويف هذا ال�سياق امل�شحون وقعت �أحداث خطرية على خلفية �سفر
�سجل
ديغول �إلى اجلزائر من � 9إلى  13دي�سمرب  ،1960حيث ّ
يف اجلزائر العا�صمة  96قتيال و  370جريحا.
1- Charles de gaulle ,discours et messages 1958-1962,p.241

 -2املرجع السابق  ،ص 258
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� ّإن الهدف من برقية مي�شال دوبري  Michel Debréهو
ت�صحيح «املعلومات اخلاطئة �أو االنحيازية» ،والتذكري بال�سيا�سة
ع�شية اخلطاب يف هيئة الأمم املتحدة.
اجلزائرية جلرنال ديغول
ّ
فقد حاول التقليل من �أهمية �أحداث خطرية تعترب مبثابة منعرج
حقيقي داخل املعار�ضة بني املجتمعني.
�ألح مي�شال دوبري يف نقطة �أولى على حقيقة � ّأن الأحداث
كانت من �صنع « �أقلية �صغرية» و� ّأن «�أغلبية ال�شعب اجلزائري»
موافقة على �سيا�سة اجلرنال ديغول ،والتي تهدف �إلى «�إر�ساء
الوفاق بني املجتمعات التي تعي�ش على ترابها» .ويف نقطة ثانية،
�ألقي بعاتق م�س�ؤولية هذه الأحداث على «�إرادة بع�ض الأع�ضاء يف
املجموعة الأوروبية « الذين يريدون الت�صدي ل�سيا�سة اجلرنال.
كرر الت�أكيد
ومل ينكر «اخلطورة اال�ستثنائية « لهذه الأحداث لك ّنه ّ
حد لهذه اال�ضطرابات
على الإرادة ال�صلبة للحكومة لو�ضع ّ
واال�ستمرار يف ال�سيا�سة املنتهجة.
ويف نقطة ثالثة ،ا ّتخذ الوزير الأول حجة من هذه الأحداث،
لإظهار �صعوبة «الو�صول �إلى حلّ دائم للم�شكلة اجلزائرية»
وتبيان � ّأن «التدخّ ل اخلارجي» -مع الإيحاء ب�شكل وا�ضح �إلى
مناق�شة الق�ضية اجلزائرية يف الأمم املتحدة� -سوف تكون لي�س
فقط غري جمد ّية بل م�رضة.
وكما نعلم ،على الرغم من تو�سالت مي�شال دوبري ،ف� ّإن
مناق�شة امل�س�ألة اجلزائرية يف الأمم املتحدة مل تهد�أ .فقبول دول
جديدة ال ي�س ّهل الأمور على البعثة الفرن�سية ،التي بقيت على
�أهبة اال�ستعداد يف هذه اجلل�سة .و�سعت الدول الإفريقية الناطقة
بالفرن�سية جاهدة ملنع اعتماد ن�ص يو�صي بتنظيم ا�ستفتاء يف
اجلزائر حتت و�صاية الأمم املتحدة ،والذي هو من وجهة نظر
احلكومة الفرن�سية ،بطبيعة احلال « ،غري قانوين وغري جمدي».
بحق
ولكن لأ ّول مرة اعتمدت اجلمعية العامة قرارا اعرتف
ّ
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 ذلك ب�ستة وثالثني �صوتا (من،ال�شعب اجلزائري يف اال�ستقالل
بينها خم�سة �أع�ضاء من حلف �شمال الأطل�سي) مقابل ثمانية
. و�سبعة وع�رشين ع�ضوا امتنع عن الت�صويت،�أ�صوات
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م�سار فرن�سا نحو االعرتاف بالثورة اجلزائرية
ومظاهرات دي�سمرب 1960

بقلم :هارمتوت الزينهان�س

)(Hartmut Elsenhans

ترجمة :منتهى قب�سي

اندلعت الثورة اجلزائرية لأنه كان من ال�رضوري على
اجلزائريني معاجلة م�شكلة �سيا�سية تتمثل يف ا�ستبدال النظام
اال�ستعماري والو�صول �إلى اال�ستقالل ال�سيا�سي للجزائر.
غري � ّأن الأمر تعلّق �أي�ضا بالق�ضاء على الهياكل االجتماعية التي
خلقتها القوة اال�ستعمارية والأقليات الأوروبية يف اجلزائر من �أجل
نهب ثروات البالد على ح�ساب التطور االقت�صادي واالجتماعي.
ومنذ بداية “الثورة” كان على الوطنيني اجلزائريني حماربة
القوات الفرن�سية امل�سلحة وكذا روا�سي القوة اال�ستعمارية يف

اجلزائر .وانطالقا من ذلك ،ف� ّإن الدرا�سات التاريخية الفرن�سية
تتحدث اليوم لي�س عن حرب جزائرية واحدة بل عن عدة حروب.
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عندما بد�أت املظاهرات اجلماهريية يف  10و 11دي�سمرب 1960
يف املدن اجلزائرية الكربى بد�أ ي�صبح الو�صول �إلى اال�ستقالل

لكن ال�شكل الذي �سيكون عليه مل يكن وا�ضحا بعدّ � .إن
و�شيكاّ ،
فرن�سا مت�سكت ب�إرادتها ،للو�صول �إلى هذا اال�ستقالل ،بلعب
تدعي وجودها يف اجلزائر وب�أ ّنها
دور احلكم بني التوجهات التي ّ

متلك معها احلقوق نف�سها يف املبادرة .وبهذا فهي تنكر التمثيل
ال�سيا�سي للثورة اجلزائرية والذي حققته جبهة التحرير الوطني
وج�سدته عن طريق ت�شكيل حكومة
عن طريق الثورة امل�سلّحة
ّ
م�ؤقتة يف �سبتمرب  .1958وقد حت�صلت جبهة التحرير الوطني
على هذا التمثيل من خالل قدرتها على تنظيم الثورة و�أي�ضا
بتك ّتل اجلماهري اجلزائرية حولها يف املدن اجلزائرية الكربى حيث
قام اجلي�ش الفرن�سي بطرد املجموعات امل�سلّحة و�أي�ضا تفكيك
ن�سيجها ال�سيا�سي خالل معركة اجلزائر (. )1956/1957
� ّإن مظاهرات دي�سمرب  1960متثل على ال�صعيد

اال�سرتاتيجي وال�سيا�سي احلجة على الطابع الوهمي جلميع

اجلهود التي قامت بها القوة اال�ستعمارية لقيادة الثورة اجلزائرية
ح�سب م�صاحلها اخلا�صة .فالنتائج املزعومة التي حت�صلت عليها
فرن�سا خالل حرب ا�ستعمارية بد�أت فعليا بداية  1956قد ذهبت
�أدراج الرياح مثل حماولة عزل قوات التحرير امل�سلحة عن قواعد
الدعم داخل �صفوف ال�شعب (املخيمات الع�سكرية ،وحتديد
املناطق) ،والتخفي�ض احلا�سم يف العدد الع�سكري جلي�ش
التحرير الوطني على م�ستوى الرتاب الوطني املختلفة من خالل
الإجراءات الع�سكرية املختلفة ملخطط �شال ابتداء من �سنة
 ،1959وخمطط ق�سنطينة ،و�إ�صالحات اجلماعات املحلية،
وم�شاركة جميع اجلزائريني بنف�س درجة م�ساهمة الفرن�سيني
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يف امل�ؤ�س�سات الفرن�سية حديثة الإن�شاء يف اجلزائر .وقد ح�صدت
فرن�سا خالل فرتة احلرب انت�صارات �إ�سرتاتيجية دون الو�صول
�إلى خلق ر�أ�س ج�رس داخل املجتمع اخلا�ضع لال�ستعمار والذي
كان ب�إمكانه الت�صدي بحزم جلبهة القوى الوطنية التي �أن�ش�أتها
جبهة التحرير الوطني يف مٍ �ؤمتر ال�صومام ( � 20أوت ّ � .)1956إن
دي�سمرب  1960كان بداية النهاية بالن�سبة للهياكل اال�ستعمارية
احلديثة ،فقد ك�شف عن ه�شا�شتها وفتح الباب �أمام مرحلة
جديدة نحو كفاح التحرير الوطني.

�أ�صبح حلّ امل�س�ألة اجلزائرية بداية من دي�سمرب  1960منوطا
لند ،على �أ�سا�س االن�سحاب
ندا ّ
باملفاو�ضات بني الطرفنيّ ،
الفرن�سي .وكان لفرن�سا التي يقودها ديغول جمددا �صيغتها
جمرد �شكليات .وعربت اتفاقية �إيفيان
اخلا�صة ،لكنها �أ�صبحت
ّ
( مار�س  )1962عن ذلك بالعبارة التاليةّ � « :إن فرن�سا تزعم �أنها
قد �أبرمت اتفاقا حول وقف �إطالق النار مع حزب ،هو حزب جبهة
التحرير الوطني ،لكنها ت�ضبط مع هذا احلزب �أي�ضا تفا�صيل

املحافظة على امل�صالح الفرن�سية� .إذا فقد �أ�صبح الأمر يتعلق
باتفاق جماعي جتد فيه احلكومة امل�ؤقتة نف�سها مبثابة حكومة
متعاقدة».
لعبت مظاهرات دي�سمرب  1960دورا هاما لأنها حدثت يف
خ�ضم مرحلة من ال�رصاع امل�سلّح حيث عرفت فرن�سا تطورات
ّ
جديدة وخا�ضتها .وتعود هذه التطورات �إلى قدرة جبهة التحرير
الوطني على موا�صلة الوجود والتواجد ملدة طويلة على الرغم من
اخل�سائر الع�سكرية التي تكبدتها يف مواجهة �سلطة ا�ستعمارية
جراء ذلك عن �إحكام قب�ضتها على اجلزائر .وعلى �ضوء
عجزت ّ

هذه الهزمية ،كان يجب على القوى ال�سيا�سية يف فرن�سا �أن
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تتقدم يف �إطار �أهدافها من احلرب يف اجلزائر .وها هي فرن�سا،
ّ
التكيف مع العامل اجلديد
القوة العظمى ،جتد نف�سها جمربة على
ّ

الذي ي�شهد تو�سعا كبريا للحركات التحررية يف �آ�سيا و�أفريقيا.
ت�ضمن هذا امل�سار اجلديد �إعادة تعريف للم�صالح الفرن�سية،
وقد
ّ
و�إدراك للواقع اجلزائري ،و�إعادة تنظيم للتحالفات ال�سيا�سية

يف فرن�سا نف�سها .ويف املقابل ف�إن هذا التغيري يجري على خلفية
ا�ستقرار الأف�ضلية الفرن�سية وا�ستمرارية املنظور طويل الأمد
والذي ت�شاطرته الأغلبية من الر�أي العام والقوى ال�سيا�سية
الفرن�سية.

ا�ستمرارية املوقف الفرن�سي:
ال ريب يف وجود موقف جوهري للقوى ال�سيا�سية الفرن�سية

حول امل�س�ألة اجلزائرية .وهذا املوقف مرتبط بت�أويل الدور
ال�سيا�سي لفرن�سا يف اجلزائر ويف العامل والذي مل يتغري خالل
طول فرتة احلربّ � .إن تط ّور املوقف الفرن�سي يتمثل يف تغيري هذه
املقاربة املحافظة يف الأ�سا�س بهدف جعلها تتوافق مع التحديات

التي قد تواجهها مع جبهة التحرير الوطني واحلركات التحررية
يف امل�ستقبل القريب .ويف ال�سياق العاملي اجلديد ،ال ميكن
للقوى اال�ستعمارية اال�ستغناء عن ال�رشعية الدميقراطية
داخل م�ستعمراتها مهما كان زيف هذه الأخرية عن طريق
ت�سليم ال�سلطة لذوي الب�رشة «ال�سوداء» �أو «ال�سمراء» والذين
ميكنها و�ضعهم على ر�أ�س ال�سلطة احلاكمةّ � .1إن هذا ال�رشط
الدميقراطي هو نتيجة و�صول االحتاد ال�سوفياتي �إلى م�صاف
القوى العظمى القادرة على مناف�سة القوة العظمى الأخرى
ل�ضمان �سيطرته على العامل الالّغربي.
1 Sharma, L.P.: The Brown Rulers. A Historical - cum - Sociological Study of
Indian Affairs After Independence (New Delhi: Konark Publishers, 1988).
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�أ�صبحت يف �سنة  1945القوى اال�ستعمارية عاجزة عن
ا�ستعمار قارة �آ�سيا من جديد؛ ولي�س فقط هذا اجلزء من قارة
�آ�سيا الذي احتلته االمربيالية اليابانية بل هذه املناطق التي
�شهدت هزمية اليابان( ال�صني) ،وتلك املناطق �أي�ضا التي عجز
عن الو�صول �إليها ل ّأن القوى اال�ستعمارية ا�ستطاعت البقاء م�ؤقتا

ب�سبب تقبلها من قبل القوى الوطنية ( الهند) .وعلى الرغم من
نقاط التفاهم املختلفة وتف�ضيل «ثقافة» حلفائها الغربيون ،ف� ّإن
الواليات املتحدة قد تو�صلت �إلى نتيجة مفادها �أ ّنه يجب حماربة
ال�سيطرة الإيديولوجية للجبهة ال�شيوعية عن طريق م�ساعدة �أو
قبول الوطنيني القادرين على جمابهة ال�شيوعيني� ،أو التحالفات
مهما .ف�إ�سرتاتيجية الغرب �إذا
التي يلعب فيها ال�شيوعيون دورا ّ

متثّلت يف �رضب ال�شيوعيني وحلفائهم اال�شرتاكيون الثوريون
على يد الوطنيني الذين يتفادون ،حفاظا على م�صاحلهم
الطبقية اخلا�صة� ،إقامة حتالفات مع ال�شيوعيني ،وزعماء حرب
الفالحني.2

مل يكن ب�إمكان فرن�سا التمل�ص من هذا التحالف الذي قد
ي�سميه البع�ض اال�ستعمار اجلديد .فقد كان من ال�رضوري �إذا
امل�ضي قدما ،و�إن رف�ض البع�ض هذا املنطق بدعوى � ّأن اجلزائر
مل تكن م�شكلة ا�ستعمارية بل هي جزء ال يتجز�أ من اجلمهورية
�رصح فران�سوا ميتريان ،يف نوفمرب ،1954
الفرن�سية .وكما
ّ
�أ ّنه ح ّتى �أفريقيا ال�سوداء الفرن�سية هي جزء من اجلمهورية
الفرن�سية «من دونكرك �إلى الكونغو» .ولكن توجد يف اجلزائر
م�صالح يجب املحافظة عليها ،واملحافظة على هذه امل�صالح هي
مبثابة ال�رشط الذي ي�سمح بخو�ض م�سار لت�شكيل كيان
2 Wolf, Eric R.: Peasant Wars in Twentieth Century (New York: Harper & Row,
)1968
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حكومي تعرتف به القوى العظمى العاملية الأخرىّ � ،أما البديل فهو
ال�سيطرة على احلكومة الثورية.
وتتعقد هذه امل�صالح يف اجلزائر مع وجود �أقلية من ال�سكان
ذوي الأ�صول الأوروبية ،وهو الأمر الذي تعرتف به القوى الأخرى،
ومن بينها ال�صني والهند واالحتاد ال�سوفياتي مع بداية ال�رصاع.3

أح�ست فرن�سا ب� ّأن من حقها اال�ستفادة من ان�سحابها وذلك
ف� ّ
بامل�ساهمة يف حتديد ال�شكل اجلديد الذي �ستكت�سبه اجلزائر
اجلديدة ،و�إن كان هذا ال�شكل� ،سيكون على املدى الطويل
وبالن�سبة للعديد يف فرن�سا ،هو اال�ستقالل.
� ّإن غالبية الر�أي العام يف فرن�سا رف�ض البديل املتمثل يف
ا�ستيفاء ال�رشط الدميقراطي عن طريق �إدماج اجلزائر داخل

� ّأمة فرن�سية تت�سع لت�سعة ماليني م�سلم يف اجلزائر .والغالبية
العظمى من القوى ال�سيا�سية الفرن�سية رف�ضت �أي�ضا فكرة
ا�ستقالل اجلزائر بب�ساطة ونا�شدت حال و�سطا .وجنح ديغول،
بداية من مظاهرات  ،1960يف التو�صل �إلى جمع م�ساندة قواته

للحلّ الو�سط بتقدمي اال�ستقالل بالتفاو�ض مع جبهة التحرير
الوطنيّ � .إن جمموع الأهداف التي �سعت نحوها فرن�سا خالل
�صبت كلها
احلرب قبل �سنة  ،1960على اختالفها وتطورهاّ ،
يف اجتاه واحد� :إنكار وجود جبهة التحرير الوطني لإيجاد و�سيلة
�أخرى غري التفاو�ض معها .ومن جهتها ،ف�إن جبهة التحرير
الوطني رف�ضت � ّأي ترتيب يف م�ؤ�س�سات النظام اال�ستعماري،
و�إن كان ذلك من �ش�أنه �أن ي�سنح لها بالن�ضال يف �إطار جديد �إلى
جانب قوى �سيا�سية �أخرى يف اجلزائر .فقد �أرادت جبهة التحرير
 -3أستند هنا إىل مرجع « :Elsenhans, Hartmutحرب الجزائر  . 1954-1962التحول من فرنسا إىل أخرى.
املرور من الجمهورية الرابعة إىل الجمهورية الخامسة» ) ( Paris : Published,2000ص  .127 ،101سوف تتم
اإلشارة إىل هذا املرجع يف بقية املقال باألحرف HE p :
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الوطني �أن تكون املمثّل الوحيد لل�شعب اجلزائري ،وقد ح�سمت
مظاهرات دي�سمرب  1960املو�ضوع و�إن انطلقت عفويا دون ت�أطري
�أويل من اجلبهة ،على الأقل يف اجلزائر العا�صمة.

�إنكار الأمة اجلزائرية:

بعد �سنة � ،1945أ�صبح لزاما على كلّ قوة خارجية �أن
امل�ستعمرة لي�ست
تربر تدخّ لها داخل �أر�ض ذات � ّأمةّ � .إن الدولة
َ
احلق ،وعلى
جديرة ب�أن حتكم بنف�سها لأ ّنها جمردة من هذا
ّ
هذا الأ�سا�س ا�ستعمرت �أفريقيا جنوب ال�صحراء يف نهاية القرن
التا�سع ع�رش .حيث اعتربت هذه الدول متخلفة عن احل�ضارة
مت تطبيق هذا املبد�أ �أي�ضا
وتعزوها البنية ال�سيا�سية الالزمة .وقد ّ
على اليابان و�أملانيا بعد �سنة  1945لل�سماح لهما باال�ستفادة
من �إعادة الت�أهيل ال�سيا�سي واالجتماعي الذي يفر�ضه املنت�رص.
ومبا � ّأن هذه احلجج مل تكن لتنطبق على اجلزائر فقد كان من
ال�رضوري اال ّدعاء ب�أنها لي�ست � ّأمة و� ّأن ال�شعب اجلزائري ال

ميكن متثيله �سيا�سيا كما كان احلال بالن�سبة لأملانيا يف بداية

القرن التا�سع ع�رش .وقد كان بحث فرحات عبا�س دون جدوى
عن الأمة اجلزائرية �صدى لتعليق �شيلر  schillerالكاتب القومي
يف القرن الثامن ع�رش�« :أن تكونوا �أمة� ،أيها الأملان� ،أمر تبحثون
بد للأمة �أن تفر�ض نف�سها فيمكن
عنه دون جدوى» .و�إذا كان ال ّ
�أن تكون احلجة هي � ّأن هذه العبارة ال تتعلق بال�شعب احلقيقي
مت تطبيقها
الذي ير�ضخ حتت «القوة والرعب» وهذه احلجة التي ّ
على اجلزائر.
حد
� ّإن �إنكار فرن�سا للجزائر ب�صفتها �أمة هو �أمر يتعلق �إلى ّ
كبري بالقيمة الكبرية لهذا املفهوم يف التعريف الذي تعطيه فرن�سا
لنف�سها يف �إطار املبد�أ اليعقوبي (اجلاكوبي).
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ومع الرتاجع الذي خلقه و�صول �إمرباطوريات متعددة العرقيات
مثل ال�صني �أو الهند �إلى م�صاف القوى العظمى ،ووجود دول يف

العامل معظمها متعددة العرقيات ،وتزايد وجود الأقليات املحلية
والعرقية يف احلياة ال�سيا�سية للدول التي كانت حتى وقت
قريب تعترب متجان�سة ،واكت�شاف �أولوية الت�ضامن املحلي� ،صار
التعريف اليعقوبي الفرن�سي للأمة �آيال لل�سقوط.4
املعمرون ،خالل حرب اجلزائر� ،أ ّنه على خالف تون�س
ا ّدعى ّ
واملغرب مل تكن اجلزائر �أبدا دولة ) كما كان يقول ت�رش�شل عن

الهند( غري �أ ّنها كانت تتكون من جماعات متنوعة حتتاج للوجود
الفرن�سي حلكمها .فقد اعتربت فكرة الأمة اجلزائرية اخرتاعا
من لدن مثقفني مهاجرين من خالل هجرة جزائرية نحو
فرن�سا غري قادرة على االندماج .وقبل حرب التحرير ،كان مفهوم
«اجلزائريني» الزال متداوال يف اخلطاب الإداري وال�سيا�سي يف
فرن�سا ،لكن كان احلديث بالأحرى عن العرب و�إن تعلق الأمر يف
الغالب بالقبائل ،وذلك حني ُيراد ا�ستثناء ال�سكان غري الأوروبيني
يف اجلزائر من الهيئة ال�سيا�سية الفرن�سية .ويتم ت�صوير الغري
للح�س
عن طريق �صور لقبائل بعيدة وجمتمعات دينية تفتقر
ّ
اجلزائري اجلماعيّ � .إن �إنكار طابع الأمة على اجلزائريني �رضوري
لفهم تطور �إيديولوجية احلركة اجلزائرية �ضد اال�ستعمار :يجب
عليها �إثبات �أبدية الأمة اجلزائرية من �أجل املناداة بامل�ساواة مع
امل�ستعمر.
وجدت جميع التيارات ال�سيا�سية يف فرن�سا ،ب�سبب
املبالغة يف تقييم مفهوم الأمة يف اخلطاب اليعقوبي واجلمهوري
4 Geertz, Clifford: «What Is a State If It Is Not a Sovereign? Reflections on
Politics in Complicated Places”, in: Current Anthropology, 45, 5 (décembre
2004); pp. 577-584.
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تقبل مفهوم الأمة اجلزائرية ،لي�س
والفرن�سي� ،صعوبة يف ّ
فقط املعمرين املح ّنكني ولكن قوات الي�سار اليعقوبية .وقد كان

الإ�شكال �أقلّ وط�أة على القوات التي مل تكن حليفة للنواة ال�صلبة
للمعمرين ،وال ع�ضوا يف احللف اجلمهوري الذي ت�شكّ ل خالل
الن�ضال يف ق�ضية دريفو�س  (lutte dreyfusiste)*5يف بداية القرن

الع�رشين مبن فيهم كاثوليكيو احلــركة اجلمـــهورية ال�شعبية
)  ،( MRواحلركة الكاثوليكية بجميع فروعها والتي ا�ستطاعت
�ضد الفا�شية
�أن ت�صعد يف ال�سلم ال�سيا�سي من خالل �رصاعها ّ
�أمام االحتالل الأملاين .وظهر خطاب ملحاولة جماراة الع�رص ،داخل
الي�سار اليعقوبي واملركز الكاثوليكي امل�شرتك ،متظاهرا ب�أنه يريد
امل�ستعمرة الأخرى اخلطوة القومية
جتنيب اجلزائريني والدول
َ

باتهام القومية ب�إعطاء الأولوية للتحرير اجلماعي على ح�ساب
اال�ستقالل وبالتايل على ح�ساب احلرية الفردية.
كان لإنكار الأمة اجلزائرية بعدا يف غاية الفاعلية ،فقد �شكّ ل

خلفية جلميع امل�شاريع الفرن�سية الهادفة لو�ضع اجلزائر يف
و�ضعية متنحها الدولة الفرن�سية مبوجب ما يقت�ضيه واجبها
جتاه حماية خمتلف اجلماعات التي تت�شكّ ل منها اجلزائر.
وا�شرتكت كل هذه امل�شاريع يف نقطة وهي رف�ض حق اجلزائر يف
حتديد م�ستقبلها دميقراطيا عن طريق االقرتاع العادل واملتعارف
عليه ،و�إن كان هذا االقرتاع من �صنع فرن�ساّ � .إن بع�ض هذه
امل�شاريع �أعطت �صالحيات ملمثّل فرن�سا �شبيهة
بحق كلّ
ّ
حمافظ فرن�سي يف تعطيل قرار املجل�س العام ب�سبب خرق
الد�ستور اجلمهوري .ومبا �أ ّنه �أ�صبح وا�ضحا � ّأن التجمع اجلزائري
من املمكن �أن ي�ستفيد مبا�رشة من �رشعيته فقد بد�أ منذ �سنة
 5ألفريد دريفوس ضابط يف الجيش الفرنيس أثار جدال حادا يف األوساط الفرنسية ومن اسمه اشتق اسم أنصاره
.Dreyfusiste
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 1956خمطط جتزئة اجلزائر بخلق مقاطعات ذات هيئات
برملانية وتنفيذية ،كان يراد منها على �ضوء االختالفات العرقية يف

اجلزائر� ،أن تخلق خالفات حول الن�ش�أة امل�ستقبلية للم�ؤ�س�سات
اجلزائرية .ف�سوف يرف�ض القبائل توليّ الأغلبية العربية احلكم يف
اجلزائر ،والغرب اجلزائري �سي�ص ّوت عك�س ال�رشق اجلزائري،

والأقلية الأوروبية �سوف تلعب على وتر االنحياز بني القوى
الداخلية .ويف �أ�سو�أ احلاالت ميكن لهذه التجزئة �أن تكون �أ�سا�سا
لتق�سيم اجلزائر وفق الآراء املتفاوتة بني امل�ؤ�س�سات املختلفة

للقطاعات .وبالرغم من الثوابت الكبرية بني امل�شاريع املو�ضوعة
بني  1957و ،1960ف� ّإن م�رشوع اجلزائر الذي �سيقرتحه ديغول
لالقرتاع يف جانفي  ،1961والقانون ال�صادر يف  14جانفي ،1961
والذي ينظّ م م�ؤقتا امل�ؤ�س�سات يف اجلزائر حتى تقرير امل�صري ،مل
ي�أت على ذكر منع فكرة �سلطة تنفيذية و�سلطة ت�رشيعية على
م�ستوى اجلزائر العا�صمة .وال ريب يف � ّأن مظاهرات دي�سمرب
 1960كان لها دور يف هذا اخليار.

بد�أت فرن�سا ،حتت �ضغط احلرب ،تتكيف تدريجيا مع الواقع
الوطني اجلزائري با�ستخدام عبارات مثل« :احلق يف اال�ستقالل»،
مت
«الواقع الوطني اجلزائري»� ،أو «ال�شخ�صية اجلزائرية» .وقد ّ
انتقاد احلزب ال�شيوعي الفرن�سي طويال ب�سبب امتعا�ضه يف
هذا ال�صدد .فقد حتدث ،مع نهاية الثالثينات ،عن � ّأمة جزائرية
يف طور النمو ،والتي يجب �أن يكون �أوروبيو اجلزائر جزءا منها،
وه�ؤالء عار�ضوا ب�شدة هذه امل�شاركة من �أجل املحافظة على
م�صاحلهم ،وحتى ديغول مل يغيرّ اجتاهه �إال يف نهاية �سنة .1960
ففي خطابه بتاريخ � 16سبتمرب  ،1960كان الزال يتحدث

عن «جمتمعات متنوعة ،فرن�سية ،عربية ،قبائلية ومزابية...
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الخ ،تتعاي�ش فيما بينها داخل البالد» .وخالل خطابه يف باتنة
يف مار�س  ،1960حتدث عن «جزائر جزائرية» و�صفها ب�أنها

خمتلفة عن ال�ضواحي الفرن�سية الأخرى .6وحتدث يف خطاب 4
نوفمرب  1960عن جمهورية جزائرية ينكر �سابق وجودها لكنها
«�ستكون موجودة يوما ما» ،حيث �أ�ضاف هذه الكلمات الأربعة

ن�صه .ودعا يف 10
الرئي�سية بعدما �أطلع الوزير الأول دوبري على ّ
7
دي�سمرب من تلم�سان «اجلزائريني من جميع ال�رشائح» لكنه
مل يعد يرى جمتمعا متنوعا بني املجتمع امل�سلم الذي �أ�صبحت
وحدته م�سلّما بها .وبعدها بيوم فقط قال يف مدينة البليدة« :من
واقع الثورة� ،أ�صبح ل�شعب اجلزائر امل�سلم يف غالبيته� ،ضمريا مل
يكن ميلكه من قبل».8

هذه هي نتيجة مظاهرات دي�سمرب  :1960ر�ضخت فرن�سا
لواقع وجود � ّأمة جزائرية �سوف يتوجب التعامل معها من الآن
ف�صاعدا .وانطالقا من هذه النقطة بد�أت فرن�سا مفاو�ضات
تدعي فيها التجرد من الدفاع عن دورها كحكم ،ولكن الدفاع
ّ

فقط عن م�صاحلها اخلا�صة مبا فيها بطبيعة احلال م�صالح
الأقلية الأوروبية ،وهو موقف مل ترف�ضه جبهة التحرير الوطني
�أبدا ).(HE 863
ا�ستيعاب �أن احلرب ال ميكن �أن تربح:
يف بداية حرب اجلزائر قلّة من النا�س من �آمن ب� ّأن املتمردين
�سوف ينت�رصون« .ه�ؤالء الرعاة رعاتي!» هذا ما �سمعه الدكتور
جبايل �أحد رموز املقاومة اجلزائرية من �أحد �أقربائهّ � .إن انخراط
الوطنيني املعتدلني يف الكفاح امل�سلّح مل ي�أت �إ ّال بعد �أ�شهر من
6 - Le Monde, 6 mars 1960; p.1
)7 - Le Monde, 11/12.12. 1960 ; p.3
8 - Le Monde, 13.12. 1960, p.4.
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ا�ستقالة املنتخبني امل�سلمني (ابتداء من �أوت  ،)1955وان�ضمام
فرحات عبا�س من حزب االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري
وتوفيق املدين مع العلماء امل�سلمني ( �أفريل  )1956وكذا بالن�سبة
للم�صاليني يف اجلزائر والذين رف�ضون تدمريهم ( .)1956
ظن مندا�س فران�س واحلزب ال�شيوعي يف فرن�سا ب� ّأن
ّ

الإ�صالحات االقت�صادية ،واالجتماعية وال�سيا�سية «اجلريئة» يف
اجلزائر كفيلة باحلفاظ على دور احلكم الذي تلعبه فرن�سا ،والتي
�س ُتظهر من خالل هذه الإ�صالحات قدرتها على الق�ضاء على عدم

امل�ساواة التي يفر�ضها النظام اال�ستعماري .وحتى ال�شخ�صيات
ال�شك ،لكونهم �ضد اال�ضطهاد مثل بيري فيدال
التي خارج دائرة
ّ
9
– ناكييه ،كانت ال تزال تتمنى �أن يكون الن�رص حليف فرن�سا .
غري � ّأن جبهة التحرير الوطني هي املنت�رصة .فاجلبهة مت�سك
بزمام الرتاب اجلزائري منذ ربيع  1956ب�شكل وا�سع وجتد نف�سها
قادرة على �إطالق مظاهرات جماهريية مثل �إ�رضاب املدار�س،
و�إ�رضاب التجار بدءا من �صيف  .1956وعندما اعتمد املت�شددون

من الأوروبيني قرار الرد الإرهابي عن طريق عمليات داخل مدينة
اجلزائر كانت جبهة التحرير الوطني باملر�صاد.
وا�ستطاع حزب جبهة التحرير الوطني يف الأرياف �أن يخلق
دولة – م�ضادة �سوف ت�سميها القوات اال�ستعمارية باملنظمة
ال�سيا�سية -الإدارية .وتتفاو�ض احلكومة الفرن�سية مع ممثلي
املنظمة الإدارية ال�سيا�سية للجبهة على م�ستوى الأحزاب
ال�سيا�سية ) الفرع الفرن�سي للأممية العمالية  – SFIOجبهة
التحرير الوطني( من �أجل الو�صول �إلى حلّ دون اال�ضطرار �إلى
9- Au moment de Suez, dans les milieux que je fréquentais à l’époque, c’était le
style : Fate ma fate presto“, Compte-rendu de l’entretien avec Pierre Vidal-Naquet in Ouaïssa, Rachid: Les carnets d‘Hartmut Elsenhans: La guerre d‘Algérie
vue par ses acteurs français (Alger: Casbah ed., 2009), p.91.
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أهم� ،أي حق اجلزائر يف تقرير
القيام بتنازالت فيما
يخ�ص ال ّ
ّ
م�صريها لوحدها .(HE 848f.
وحتت ت�أثري الأقلية الأوروبية ،التي قذفت رئي�س املجل�س
بحبات الطماطم خالل زيارته �إلى اجلزائر يف  6فيفري ،1956
بعثت فرن�سا جي�شها .وجنحت يف احتالل اجلزائر جمددا

و�إحكام ال�سيطرة عليها بفر�ض احل�صار عن طريق ما ي�سمى
بخطة املربعات .ومتكنت من الع�صابات داخل املدينة خالل
معركة اجلزائر عن طريق قمع �رش�س ،مع تعميم التعذيب،

وت�شكيل ميلي�شيات �أوروبية ،وحمو حقوق الإن�سان بعيدا
عن �أحكام الد�ستور اال�ستثنائي الذي �أ�س�سه نظام حكومة
الطوارئ التي انبثقت يف الأ�شهر الأولى من احلرب ) اخلطف
والقتل الع�شوائي( .كما قامت بتو�سيع نظام مراقبة على �سكان
الأرياف مع تعميم الفروع الإدارية للأق�سام الإدارية املتخ�ص�صة
 .10 SASوبتجميع ثلث �سكان الأرياف داخل خميمات خلف
الأ�سالك ال�شائكة و»حماية» باقي القرية بالطريقة نف�سها.

وبا�ستخدام الع�صا واجلزرة ،اقرتح اجلي�ش الفرن�سي التنمية
االقت�صادية واالجتماعية من �أجل �إر�ساء منظماته التي تهدف
ل�ضمان ال�سيطرة على ال�شعب ح�سب الثالثية احلماية-
التنظيم-االلتزام يف نظرية احلرب �ضد التخريب .ومن خالل
التحكم يف معظم اجلزائر وغلق احلدود مع تون�س واملغرب عن
طريق حواجز حدودية ( خط موري�س ...الخ) كان با�ستطاعة
فرن�سا البدء يف مطاردة قوات جي�ش التحرير الوطني عن طريق
حما�رصة ال�سال�سل اجلبلية واحدة تلو الأخرى ،انطالقا من
الغرب ( خمطط �شال).
)10- Sections administratives spécialisées (NDLR
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وعلى الرغم من حقيقة � ّأن القوات اال�ستعمارية قد
ا�ستطاعت �أن تق�ضي على جزء كبري من الإمكانيات الع�سكرية

جلي�ش التحرير الوطني يف اجلزائر بتخفي�ض عدد ال�سالح
احلربي �إلى  ،300011وحرق اجلبال يف الداخل ،12بالإ�ضافة
�إلى توظيف عدد مهم من امل�ساعدين امل�سلمني ،ف� ّإن اجلهد

الع�سكري مل ي�أت بنتيجة ) . (HE 560-569مل ينجح �شال
حتى يف حتويل هذه املجموعة من امل�ساعدين� ،أو العمالء كما
جندهم يف جميع ثورات التحرير� ،إلى حزب �سيا�سي كما �أراده
خللق قاعدة �شعبية م�سلمة للجزائر الفرن�سية .والأ�شد وط�أة � ّأن
عدد الذين كانوا على ا�ستعداد للرت�شح على امل�ستوى املحلي-
االنتخابات البلدية يف �أفريل  ،1959واالنتخابات الإقليمية يف ماي
 -1960كان قليال جدا .فلم يكن ه�ؤالء املر�شحني ميثلون �أحدا
با�ستثناء �أنف�سهم ،ومعظمهم كان من �صنع اجلي�ش .وعلى
الرغم من جميع اجلهود نحو الوطنيني املعتدلني ف� ّإن ه�ؤالء مل
يقبلوا بالتعاون لت�سهيل االنتقال من دون موافقة جبهة التحرير
املنتخبني التي ت�شكلت �سنة  1960بعد كثري
الوطنيّ � .إن جلان
َ
من الرتدد للح�صول على �رشيك يف احلوار ،مل تكن توحي �أبدا
بلعب دور �سيا�سي م�ستقل.
جنحت جبهة التحرير الوطني ،خالل �أ ّول �سنتني من
احلرب ،يف حتقيق م�ضاد الندماج اجلزائريني احلزب-الأمة،13
وكان ب�إمكان فرن�سا �إ�سكات اجلزائريني امللتفني حول جبهة
التحرير الوطني .وكان ب�إمكانها �أن تفر�ض عليهم قبول الإجراءات
11-Pierre Vidal-Naquet in Vérité-Liberté, février-mars 1962, p. 1
 Benchérif, Ahmed: L’aurore des mechtas. Quelquesحشد السكان وتجميعهم قد خنق فعليا الجبال12- :
épisodes de la guerre d’Algérie (Alger: SNED, 1962); p.88.
;)13- Bedjaoui, Mohammed: La révolution algérienne et le droit (Brüssel, 1961
p.85
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الفرن�سية لعدم وجود البدائل ،لكنها مل تتمكن من �إيقاف م�ضاد-
االندماج الدفاعي .وحتى يف �أحرج الأوقات التي عرفتها جبهة
التحرير الوطني كان �سكان الأرياف اجلزائريون ملتفون بثبات
حول اجلبهة  ،14وف�شل برامج توزيع الأرا�ضي الذي بد�أته فرن�سا
منذ  1956لدليل على ذلك .ما كان من املمكن �إعالن انت�صار
ال�سالح الفرن�سي وال ا ّدعاء � ّأن جبهة التحرير الوطني �سوف
توقف بالرعب االنفراج ال�سيا�سي .فبعد انتخابات املقاطعات،
�رسعت فرن�سا خطاها حول اجلزائر اجلزائرية مع اال ّدعاء دائما
ّ
ب�أ ّنها لن «ت�سلّم» اجلزائر «للمتمردين» ّ � .إن مظاهرات دي�سمرب
 1960ح ّولت م�ضاد -االندماج الدفاعي �إلى تكاتف عام حول
ق�ضية جبهة التحرير الوطني �إذا �إلى م�ضاد -اندماج دفاعيّ � .إن
مظاهرات دي�سمرب  1960متثل ن�رصا للوطنيني اجلزائريني
وت�شكّ ل بذلك ديان بيان فو الفعلي للجي�ش الفرن�سي يف حرب
اجلزائر.
�أوهام الر�أي العام الفرن�سي:

ملاذا ترف�ض فرن�سا ر ّد ال�شعب اجلزائري يف �سنة � ،1956أي
ت�شن حربا
التفافه حول جبهة التحرير الوطني �سنة 1956؟ وملاذا
ّ
�ضد �شعب ب�أكمله تفوقه على ال�صعيد الع�سكري فيما تقبل
اخل�سارة ال�سيا�سية �سنة 1960؟ ذلك �أوال ل ّأن فرن�سا دخلت يف
م�أزق �إيديولوجي ما كانت لتخرج منه �إ ّال برف�ض الدميقراطية �أو
قبول متثيل جبهة التحرير الوطني.
يربر وجوده من خالل مفهومني اثنني .هنالك
� ّإن اال�ستعمار ّ
م�ستعمرو ما قبل الر�أ�سمالية وما قبل البورجوازية الذين ي�ؤمنون
14- Pecar, Zdravko: «Réflexions sur la révolution algérienne», in: Touili, Mohammed (ed.): Le retentissement de la révolution algérienne (Alger; Bruxelles:
ENAL/GAM, 1985); p.287.
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بتف ّوق العرق الأبي�ض الذي يجب �أن ي�سود ال�شعوب من الأعراق
الدونية العاجزة عن احلكم بنف�سها ،يجب فر�ض ال�سلطة على
ه�ؤالء بالقوة والعدالة .ما عاد من املمكن جماراة هذه املفاهيم،
بعد �سنة � ،1945سواء داخل الدولة اال�ستعمارية ،بعد جتربتها
�ضد الفا�شية� ،أو على ال�صعيد
اخلا�صة بالتجند يف املقاومة
ّ

العامليّ � .إن من يريد االحتفاظ بالنظام اال�ستعماري ي�ستوجب
عليه تطوير بديل يقبل امل�ساواة بني الأعراق والدميقراطية.
�ضد الثورة
�ضد التمرد �أو ّ
وتظهر هنا فقط مكانة نظرية احلرب ّ
يف�س
)ّ � .(HE 384-398إن جتنيد ال�شعب يف �صفوف العدو
ّ
بالتنظيم والتعبئة الفكرية لهذا الأخري .15ويجب بالتايل ك�رس
هذه القب�ضة بتفكيك هذه التنظيمات املعادية عن طريق القب�ضة

على الذات با�ستخدام نف�س طرق التنظيم والتعبئة الفكرية.
وامل�صداقية �ستكون من ن�صيب من يثبت �أنه �سيبقى .فقط
�ضمان البقاء هو الذي قد يعطي م�صداقية ل�سلطة العقاب يف حالة
�إذا ما وجد ال�شعب نف�سه غري م�ضطر لإتباع �أوامر «قوات الأمن».

ومن �أجل �إعطاء م�صداقية للتهديد القائم ب�ش�أن بقاء فرن�سا،
ف� ّإن اجلي�ش الفرن�سي الذي ال ميكنه اال�ستمرار يف اجلزائر فقط
اعتمادا على الأ�س�س االقت�صادية ،والع�سكرية وال�سيا�سية التي
ي�ضعها هنالك ،فعليه �أن يت�أكد من دعم امل�ستعمرةّ � .إن حرب
اجلزائر لي�ست حربا �أهلية حيث تتواجه �سلطتني كلّ بقواعدها
وامللحة
املحلية ،لكنها حرب تدخّ ل وهذا ما تثبته املطالبة الدائمة
ّ
من فرن�سا للتخل�ص من �أي �شكل من �أ�شكال معار�ضة احلرب
داخل فرن�سا .فقد �صارت احلرب يف اجلزائر عبئا على الهيئات
يحد من بريق مذهب احلرب �ضد التمرد والذي
الفرن�سية ،وهذا ّ
15- Trinquier, Roger: La guerre moderne (Paris: Table Ronde, 1961).
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حاول اجلي�ش خلقه يف فرن�سا من خالل �شبكة م�ؤ�س�سات
كاملة تبد�أ من «املكتب اخلام�س» حديث الإن�شاء يف فرن�سا
نف�سها على م�ستوى النواحي الع�سكرية ( ،)1957و �صوال �إلى
بتعدد امللتقيات واللجان التي
منظمات قدامى املحاربني ،ومرورا
ّ
تقلّد الي�سار.
� ّإن �إعادة قولبة املذهب اال�ستعماري القدمي على �شكل
مذهب احلرب �ضد التمرد قد �أ ّثر رغم كلّ �شيء ،ولو م�ؤقتا،
على باقي الر�أي العام الفرن�سي الذي �آمن بحجة ن�رش احل�ضارة

تعرف بها االمربيالية الفرن�سية نف�سها منذ
براقة ّ
وهي �صورة ّ
نهاية القرن التا�سع ع�رش .وهذا هو النوع الثاين من التربيرات
اال�ستعمارية :فاال�ستعمار يحمل مهمة ح�ضارية متثل عمال
خرييا تقوم به فرن�سا ،فهو يرفع امل�ستوى االقت�صادي واالجتماعي
امل�ستعمرة.
للدول
َ
يتم تف�سري الإحباط اجلزائري ،يف هذه الن�سخة الثانية لتربير
ّ

وتوجه �أ�صابع التهام
اال�ستعمار ،بعدم كفاية العمل الفرن�سي.
ّ
�أي�ضا لفرن�سيي اجلزائر الذين هم �سبب يف �إيقاف تطور الأعمال
اخلريية الفرن�سية ،وللبقاء يف اجلزائر يجب تكثيف هذه الأعمال
اخلريية .وظهر �أي�ضا يف فرن�سا م�سار من �صحوة ال�ضمري حول
الظلم االقت�صادي واالجتماعي امل�سلّط على اجلزائر ،واال�ستيالء
على الأرا�ضي اخل�صبة من قبل املعمرين ،و�ضعف ال�صناعة،
ونق�ص منا�صب العمل ،والتمييز �ضد امل�سلمني يف �سوق العمل
الخ .ومن هنا ت�شكلت قاعدة �سيا�سية من �أجل برنامج تنمية
وا�سع والذي عرف ذروته مع م�رشوع ق�سنطينة يف �أكتوبر 1958
على �أ�س�س املنظور الع�رشي للتنمية يف اجلزائر.16
16- Ministère de l›Algérie: Perspectives décennales de développement écono)mique de l’Algérie (Alger: Imprimerie Officielle, 1958
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�شك يف � ّأن هذا امل�رشوع من حيث الو�سائل واملفاهيم (
ال ّ
التخطيط لروابط ما بني اقت�صادية انطالقا من م�رشوع ت�صنيع

يتم التو�صل �إليه بعد �أربعة �سنوات) مل يكن فح�سب مبتكرا لكنه
الوحيد من نوعه يف �سيا�سات التنمية لدى القوى الر�أ�سمالية
مت اعتمادها بحذافريها
الغربية .وكثري من مظاهر هذا امل�رشوع ّ
من قبل خمططات التنمية التي �أطلقتها اجلزائر امل�ستقلة.
حيث حمل نهج تيليملي طويال ،بعد اال�ستقالل ،ا�سم الرجل
الثاين يف الإدارة الفرن�سية املكلف بتنفيذ هذا املخطط – �صالح

بوعكوير .-17غري � ّأن م�ؤيدي هذه النظريات التطورية كان عليهم
التنبه �إلى � ّأن ال�شعب اجلزائري قد حتالف مع جبهة التحرير
الوطني ،رمبا ب�سبب التدهور املعي�شي الذي خلقه اال�ستعمار،
لكن خا�صة ل ّأن هذه اجلماهري قد ت�رشبت �صحوة �سيا�سية مل
يعد من املمكن ا�ستبدالها باالن�ضمام �إلى �أعمال تنمية تقوم بها
القوة اال�ستعمارية للت�صدي جلبهة التحرير الوطني.
� ّإن الأفكار اخلا�صة بالتنمية يف اجلزائر �شحيحة يف اخلطاب

الفرن�سي ،وهي مليئة بالتلميحات والتناق�ضات .غري � ّأن املهم
يف كلّ ذلك �أ ّنه خالل �سنوات احلرب �أخذت امل�س�ألة اجلزائرية
طابعا �سيا�سيا داخل فرن�سا نف�سها ،وحتى يف �أو�ساط امل�ؤيدين
تغي النظرة �إلى جبهة
للمذهب التطوري .و�أرى ُبعدين اثنني:
ّ
يتم بها تقدمي اجلزائريني.
التحرير الوطني والأوجه التي ّ
مل تكن جبهة التحرير الوطني معروفة مع بداية احلرب يف
اجلزائر ،وال �أحد يعرف قادتها .فهنالك حديث عن قتلة ،وفالڤة،
تغي هذا اخلطاب
و�إرهابيون ،ومتمردون يف �أح�سن احلاالت .وقد ّ
مع بداية �سنة  1957ال�سيما بعد �سقوط حكومة مولييه �سنة
 - 17أعيد تسمية الشارع باسم كريم بلقاسم عام  1992خالل فرتة حكم محمد بوضياف للجزائر.
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ثم ظهرت م�س�ألة ممار�سة التعذيب التي راحت تتزايد.
ّ ،1957
� ّإن حرب اجلزائر قد �أدت �إلى ه ّز ال�صورة الذاتية لفرن�سا التحررية
�ضد الفا�شية.
تعرف نف�سها على �أنها قوة عاملية تقف ّ
والتي ّ
وبخالف �أملانيا التي تناف�س على الريادة يف �أوروبا الغربية ،ف� ّإن
فرن�سا قد �أظهرت قدرتها على القيام بانحرافات ا�ستبدادية داخل

امل�سار ال�صعب للتكيف مع عامل جديد �صار فيه لزاما على القوى
الأوروبية التي �أ�صبحت �أ�ضعف �أن تتحد ،وبات على فرن�سا،
بالنظر �إلى ما�ضيها ،من ال�رضوري �أن تلعب دورها الطبيعي يف
القيادة.18
بد�أت ال�صحافة الفرن�سية ،ابتداء من �سنة  ،1957باحلديث
تدريجيا عن املواقف ال�سيا�سية لقادة جبهة التحرير الوطني .وقد
ت�سارعت هذه احلركة ابتداء من �سنة  1958وال�سيما منذ تبادل
وجهات النظر بني ديغول واحلكومة امل�ؤقتة للجمهورية اجلزائرية
بعد عر�ض «�سالم ال�شجعان» ( �أكتوبر  .)1958واعتبارا من
حمادثات موالن  ( Melunاملحادثات الر�سمية الأولى من نوعها

مع ممثلني للحكومة اجلزائرية امل�ؤقتة ،جوان  ،)1960ظهرت
جبهة التحرير الوطني على �أنها ممثل �سيا�سي .وبد�أت املواقف
التطورية �شيئا ف�شيئا باالنتباه ملفهوم الأمة اجلزائرية التي
كانت متلك �إرادة �سيا�سية ،غري �أنها مل تقبل كون جبهة التحرير
الوطني املمثّل الوحيد لهذه الأمة.
� ّإن القوة ال�سيا�سية الوحيدة يف فرن�سا والتي متلك قاعدة
انتخابية وا�سعة هي احلزب ال�شيوعي الفرن�سي ،الذي
ت�صدى ملنطق احلرب على الأقل منذ ماي  ،1956والذي عك�س
ّ
 -18تنبثق هذه الصورة عن مالحظايت غري الحسابية بعد .سيكون من املفيد إجراء تحليل كمي للمحتوى للصحف
الفرنسية اإلقليمية والباريسية ،مام ينتج عنه الصحف ذات االتجاه الكاثولييك والصحف الباريسية ذات االتجاه
الليربايل قد اتبعت هذا املسار أرسع من بقية الصحافة الفرنسية .لكن االتجاهات املذكورة متظهرت يف كل مكان.

73

م�سار فرن�سا نحو االعرتاف بالثورة اجلزائرية ومظاهرات دي�سمرب 1960

تطور الر�أي الفرن�سي من خالل حملته الإعالمية .خالل
خا�صة عن امل�شاكل االقت�صادية
ال�سنتني الأولتني ،كرث احلديث ّ

واالجتماعية يف اجلزائر .وحني انفجر التنديد بعمليات التعذيب
وتقبل �إذا �أهمية هذا
تبع احلزب ال�شيوعي الفرن�سي املوجة
ّ
اخلطاب للح�صول على مزيد من الت�أييدّ � .إن املزج بني خمتلف

ا�ستمر �إلى غاية �صيف  ،1960مع حجة �أ ّنه ال
هذه املوا�ضيع قد
ّ
ميكن ك�سب احلرب (على �شكل �إحلاح على توا�صل الهجمات
يف حالة تزايد ت�أييد اجلزائر الفرن�سية داخل الر�أي العام) .وعلى

�إثر اللقاءات بني االحتاد العام لطلبة فرن�سا ( ،)UNEFواالحتاد
العام للطلبة امل�سلمني اجلزائريني ( )UGEMAيف  6جوان 1959
وت�رصيحهما امل�شرتك قام احلزب ال�شيوعي الفرن�سي بالتخلي
عن �شعار “احلرية للجزائر” و�إمتامه ب�شعار “ التفاو�ض يف
يتقبل �رضورة
اجلزائر” .فقد تيقّن احلزب � ّأن الر�أي العام �أ�صبح ّ
يتم التفاو�ض عليه مع جبهة التحرير
�إيجاد حلّ �سيا�سي ّ

الوطني .وقد كان من ال�رضوري امل�ساهمة يف حتويل ذلك �إلى �أمر

ملمو�س بت�شكيل حتالف وا�سع يف �أو�ساط هذا الر�أي مع مواقف
تطورية.
جاءت مظاهرات دي�سمرب  1960يف وقت كانت فيه �أغلبية
الر�أي العام الفرن�سي مقتنعة بفكرة �أ ّنه من املهم �إ�رشاك احلكومة
اجلزائرية امل�ؤقتة يف حلّ �سيا�سي ،لأ ّنها متثّل الثوار الذين
جنحوا يف طرح الق�ضية اجلزائرية .فقد �أ�شارت املظاهرات �إلى � ّأن
مت
االت�صاالت مع جبهة التحرير الوطني ال ميكن �أن حتدث � ّإن ّ
�إنكار �رشعيتها كممثّل لل�شعب اجلزائري .وحتى قبل مظاهرات
دي�سمرب  1960يف العا�صمة ،فقد بد�أت تظهر مالمح حتالفات
قوات الي�سار يف فرن�سا ل�صالح املفاو�ضات يف اجلزائر .ويجب
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النظر �إلى �سيا�سة ديغول الرامية لإعادة التوا�صل مع جبهة
التحرير الوطني بعد املظاهرات اجلماهريية يف العا�صمة ،على

�أنها تهدف لتطوير الر�أي العام الفرن�سي.
طرق �إعادة تعريف امل�صالح الفرن�سية يف اجلزائر:
اجلزائر الفرن�سية مل تعد تفيد بقاء فرن�سا كقوة عظمى.

تغريت خالل حرب اجلزائر احتماالت بقاء فرن�سا يف م�صاف
الدول العظمى يف العامل ب�شكل نوعي ،ولي�س لذلك عالقة
كبرية مع م�س�ألة الأهمية االقت�صادية يف اجلزائر .ومن امل�ؤكد � ّأن
الأو�ساط ال�صناعية واملالية الفرن�سية لها م�صالح يف اجلزائر تو ّد
املحافظة عليها .وهنا ي�أخذ اخلطاب حول �أهمية ال�سوق اجلزائرية
ركائزهّ � .إن هذا اخلطاب على الرغم من ذلك هو بالأحرى عبارة

عن التعبري عن واقع � ّأن الأو�ساط “املحافظة” يف فرن�سا تعترب
اجلزائر ملكية رئي�سية للإمرباطورية الفرن�سية ،وهذه الأخرية
هي مبثابة قاعدة لدور فرن�سا كقوة عاملية .ومبا � ّأن الوجود
اجلزائري يف فرن�سا �أمر طبيعي ،فلما ال تربر هذا الوجود بحجة
أخ�ص �سوق
الأهمية االقت�صادية .والواقع � ّأن اجلزائر هي بال ّ
للقطاعات الأقلّ ديناميكية يف ال�صناعة الفرن�سية(HE 232-
) .241وقد تطورت هذه ال�سوق خالل احلرب ب�سبب امل�صاريف
املوجهة لو�سائل الردع ( م�صاريف اجلي�ش) ،لكن لي�س من
�ش�أن هذا النمو �أن ي�شكّ ل �إ�ضافة ملمو�سة لع�رصنة الإمكانيات
جدا من حيث الإمكانيات مقارنة
ال�صناعية الفرن�سية .فهي فقرية ّ
تقدمه ال�سوق الأوروبية ال�سائرة نحو التحول �إلى �سوق
مبا ّ
البد منها لن�رش ال�صناعات
م�شرتكة ،وهذه الأخرية متثّل خطوة ّ
الفرن�سية احلديثة وال�سماح لها بالتناف�س يف ال�سوق العاملية.
انتبهت فرن�سا خالل املفاو�ضات حول ال�سوق امل�شرتكة:
جميع �رشكائها قطعوا روابطهم مع م�ستعمراتهم ما عدا فرن�سا
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ف�ضلت القيام بتنازالت لفالحيها بدال عن القيام بتنازالت
التي ّ
19
ثم � ّإن اجلزائر ال�شمالية لي�ست
مل�ستعمراتها يف ّ ،1956/1957
م�صدرا مهما للمواد الأولية :اخلمور ،الت�صدير املربح ،حتقق �أرباحا
لأنها حممية يف ال�سوق الفرن�سية ،مثل القمح ب�سبب تنظيم
الأ�سواق الفالحية منذ الأزمة االقت�صادية خالل الثالثينات.

احللفاء والفلني حتت �ضغط املنتجات امل�ص ّنعة .واملواد الأولية
املعدنية يف اجلزائر �أقلّ من التي بد�أ اكت�شافها يف باقي امل�ستعمرات
الفرن�سية .و�أ�صبحت ال�رشكات الفرن�سية الن�شيطة يف اجلزائر
تن�سحب من هذا املجال وتتعداه �إلى غريه .20وغدت هذه
ال�رشكات �أكرث انتباها ملخاطر النتائج ال�سيا�سية الوخيمة ،العائدة
لتمديد احلرب ،على عالقات فرن�سا مع هذا العامل الثالث الأكرث
�أهمية والذي ي�ستميت يف طلب �إنهاء اال�ستعمار.
ميثّل البرتول اجلزائري وحده منفعة لل�صناعة الفرن�سية.
وبذلت فرن�سا حتى �سنة  1960ق�صارى جهدها لتح�ضري

التحرك
ف�صل ال�صحراء اجلزائرية عن اجلزائر يف حال ما �أ ّدى
ّ
ال�سيا�سي �إلى اال�ستقالل ،وهذا بالتزامن مع امل�ستعمرات
الفرن�سية الأخرى املحاذية لل�صحراء الكربى( دي�سمرب ،1956
ت�أ�سي�س املنظمة امل�شرتكة للمناطق ال�صحراوية .)OCRS
� ّإن رف�ض ال�رشكات العاملية الكربى امل�شاركة يف تطوير
�آبار ال�صحراء اجلزائرية فتح الباب �أمام تف ّوق القطاع العام
الفرن�سي الذي يعك�س �صورة براقة ملا ي�صطلح عليه بـnatioal- :
19- Guillen, Pierre: «L›avenir de l›Union Française dans la négociation des
traités de Rome», in: Relations internationales, 89 (printemps 1989); p. 109.
Boussuat, Gérard: «Guy Mollet: la puissance française autrement», in: Relations
internationales, 57, 1 (printemps 1989); p. 33.
20- Bonin, Hubert: «Les milieux d›affaires et la perception de la puissance
française au tournant des années 1960», in: Relations internationales, 57, 1
(printemps 1989); p. 53. Hodeir, Catherine: «Le grand patronat français face à
la décolonisation, 1945-1962: problématique, sources, conclusions», in: Revue
française d’histoire d’outre-mer, 88, 330-331 (1988); p. 140.
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 pétrolismeالفرن�سي للح�صول على م�ساندة القطاع اخلا�ص
فيما يتعلّق بتمويلها .لكن ذلك امل�سعى انهار بداية من �سنة
1959؛ ل ّأن الرتكيبة الكيميائية للبرتول ال�صحراوي ال ت�سمح
با�ستبدال م�صادر الطاقة يف �أوروبا الغربية (الفحم) ،بالإ�ضافة
�إلى املناف�سة من البرتول الليبي الذي يخ�ضع ملراقبة ال�رشكات
العاملية .وكان على الدولة الفرن�سية �أن تتدخّ ل بداية من 1958
لإجبار ال�رشكات العاملية على ت�سويق البرتول اجلزائري يف
فرن�سا ).(HE 311-319

ولن يكون البرتول اجلزائري ذا فائدة للر�أ�سمالية الفرن�سية
مت �إدماجه مع الهياكل الغربية املتعددة اجلن�سيات .وبالتايل
�إذا ّ
يقت�ضي ح�ضور ال�رشكات الفرن�سية قدر امل�ستطاع خالل البحث
عن البرتول خارج اجلزائر �أي�ضا ،بال�رشاكة مع �رشكات غري
فرن�سية ،وهذا ي�ستوجب مرة �أخرى قبول فرن�سا للإ�سرتاتيجية
املهيمنة لالمربيالية الغربية ،مما يجعل الأمر يتطابق مع
فكرة كاوت�سكي 21حول ما ي�سمى «ما فوق االمربيالية» :قبول

اال�ستقالل ال�سيا�سي حتت �إدارة القوى الوطنية املوالية قدر
الإمكان للغرب ،وهي �إ�سرتاتيجية و�صفها الوطنيون اجلزائريون
خ�ضم خالفاتهم مع ممثّل هذه اال�سرتاتيجية خالل
يف
ّ
اخلم�سينات ،جاك �شوفالييه رئي�س بلدية اجلزائر العا�صمة منذ
 ،1953باال�ستعمارية اجلديدة ( خالف داخل احلركة امل�صالية) .
وبعيدا عن اجلوانب االقت�صادية التي لن يكون لها ت�أثري كبري
يف حل الأزمة اجلزائرية ،ولن تعيق تغيّ التوجه الفرن�سي ،جند
جانبني �آخرين �أكرث �أهمية .فاحلرب اجلزائرية ت�ستنفذ جميع
حترك
الو�سائل الع�سكرية التي
ّ
ت�سخرها فرن�ساّ .
ثم � ّإن � ّأي ّ
لتطوير هذه احلرب لزيادة فر�ص االنت�صار �سيكلّف كثريا.

21- Kautsky, Karl: «Der Imperialismus», in: Neue Zeit, 32, 2 (1914); p. 917
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و�إن كان من املمكن اعتماد �سيا�سة مثيلة يف اجلزائر حتت
�ضغط فرن�سيي اجلزائر فهذا ال ميكن تطبيقه بالطريقة نف�سها

يف باقي امل�ستعمرات الفرن�سية يف �إفريقيا ال�سوداء.
تخلّت فرن�سا ،بدءا من �سنة  ،1956عن مبادئ خطاب
اجلرنال ديغول يف برازافيل وتوجهت �إلى احلكم الذاتي الداخلي .
ومن القانون الإطاري من �أجل �أفريقيا ال�سوداء لغا�ستون
دوفري �إلى املجموعة املبنية على �أ�سا�س الد�ستور الفرن�سي
� la communauté de la constitutionسنة ،1958

والذي �أدى �رسيعا �إلى ا�ستقالل الأرا�ضي التي �شكلت �سابقا
�أفريقيا الغربية الفرن�سية و�أفريقيا الإكوادورية الفرن�سية� .إن
ال�صفوة املوالية لفرن�سا والتي جنحت هذه الأخرية يف و�ضعها
�سدة احلكم ( با�ستثناء ف�شلها يف غانا) ال ميكنها اال�ستمرار
يف ّ
�إذا مل ت�ضغط لإنهاء احلرب اجلزائرية ،و�إن كانت هذه ال�صفوة
ال توافق الآراء الثورية التي تنادي بها جبهة التحرير الوطني.

فالإ�سرتاتيجية اال�ستعمارية اجلديدة قد �أ�صبحت تواجه التهديد
يف حالة متديد احلرب �أكرث من التهديد الآتي من ت�سليم احلكم
حلركة وطنية ثورية يف اجلزائر.
و�إذا �أرادت فرن�سا اال�ستفادة من ت�ألقها يف العامل الثالث الذي
ح�صلت عليه من خالل اال�ستعمار واللغة والثقافة والوجاهة ،فقد
توجب عليها امتالك ال�سالح الذي ي�صنع كلّ دولة عظمى بعد
ّ
� ،1945أي ال�سالح الذري .غري � ّأن املوارد الفرن�سية لي�ست كافية
للحفاظ على جي�ش من امل�شاة يف �إفريقيا والآلية احلربية احلديثة
مت ت�سهيل �إر�سال جي�شها �إلى اجلزائر �سنة
يف �آن واحد .فقد ّ
 1956عن طريق التغطية احلديثة لدفاعها بف�ضل حلف �شمال
الأطل�سي يف �أوروبا ،واملظلة النووية الأمريكية ،والآلية احلربية
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الأملانية .ويف �إطار هذا اخليار ف� ّإن امتالك م�ستعمرات خارج القواعد
اجلزرية ذات الدعم اللوج�ستي والذي تكون ال�سيطرة عليها
�سهلة هو مبثابة �إعاقة ثانية .فقد �أرادت فرن�سا احل�صول على
قوة �رضب موجهة لتحقيق الرتاجع الكلي ويف جميع االجتاهات،
ولي�س قوة �رضب ت�ستخدم لل�ضغط على عدو �سوف يوا�صل

�أهدافا حمدودة .ومن غري املعقول التهديد بقبول خطر تهدمي
احل�صن اخلا�ص من �أجل وقف هجوم على �أر�ض م�ستعمرة،
فمن اجلانب اجلزائري �أ�صبحت امل�ستعمرات مبا فيها اجلزائر
عبئا لأنها ت�شكّ ل �صعوبة يف الدفاع عنها .لقد كان العمق اجلغرايف
مبثابة عامل م�ساعد يف احلروب الآلية لكن لي�س بالن�سبة للقمع
النووي الذي متلكه فرن�سا.
وجدت فرن�سا نف�سها �سنة  ،1959خالل اخلطاب حول
حتد ا�سرتاتيجي يفر�ض عليها التوجه نحو
تقرير امل�صري� ،أمام ّ
�أوروبا واالندماج الأوروبي لكي تكون �صاحبة القرار .ومن �أجل
توجب على فرن�سا قبول
اال�ستفادة من هذه الإمكانية اجلديدة ّ

�إزالة اال�ستعمار التي كانت تراه �أمرا باهظ الثمن .بالإ�ضافة �إلى
كونها قد �أرادت املحافظة على عالقات جيدة مع م�ستعمراتها
القدمية عن طريق الدعم املايل لل�صفوة يف احلكم والذين احتاجوا
�إلى املال �أكرث ف�أكرث يف وقت كانت فرن�سا بد�أت تفقد بريقها .بقي
مما تبقّى لها يف اجلزائر با�ستخدام البعد
�إذا �أن ت�ستفيد فرن�سا ّ
العاطفي ،وال�سيما الت�ضحيات التي �ستفر�ض على فرن�سيي
اجلزائر من �أجل ت�صوير ما هو حمتوم على �أ ّنه انت�صار فرن�سي
و�سخي كما و�صفه ديغول يف منتدى العا�صمة يف
جميل ،وكبري
ّ
 04جويلية ّ � .1958إن املظاهرات اجلماهريية لل�شعب اجلزائري
يف دي�سمرب  1960مل تفر�ض على فرن�سا هذا املنعطف ،لكنها
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حددت ال�رشوط التي من خاللها ميكن لفرن�سا �أن حت ّول هذا
ّ
املنعطف النت�صار فرن�سا على نف�سها.
�إعادة ت�شكيل الهياكل ال�سيا�سية الفرن�سية:
مت ت�سهيل هذا املنعطف عن طريق التطورات الداخلية يف
ّ
فرن�سا .فقد جاءت قوة �أ�سطورة اجلزائر الفرن�سية �أي�ضا من

الت�ضامن الطبيعي الذي كان بني امل�ستعمرة والأوروبيني الرواد
يف �أفريقيا والذين و�سعوا مع امل�سلمني دائرة ت�ألّق فرن�سا .تواجد،
يف جميع املنظمات ال�سيا�سية واالجتماعية للم�ستعمرة� ،أوروبيو

اجلزائر وعامة ال�شعب من باب الوادي يعقدون �صداقات.
� ّإن ممثلي اال�ستعمار تواجدوا بكثافة داخل احلزب املف�صلي
للراديكاليني .داخل احلزب اال�شرتاكي هنالك من كافح من
جدا) مع م�رشوع بلوم
�أجل امل�ساواة يف اجلزائر( ب�شكل حمدود ّ
فيولييت.22 Blum-Viollette.
وجند يف اليمني ح�ضورا وا�سعا لأوروبيي اجلزائرّ � :إن
فرن�سيي اجلزائر وامل�سلمني قد ذهبوا من اجلزائر �سنة 1944

لتحرير فرن�ساّ � .إن تط ّور املفاهيم التطورية نحو االعرتاف بالأمة
اجلزائرية قد �صدم الأوروبيني يف اجلزائر ،وحتى ال�شيوعيني
يف اجلزائر ،الذين �ساندوا الوطنيني ،اعتقدوا �أ ّنه يجب عليهم
التفاو�ض حول �رشوط ان�ضمامهم واملحافظة على ا�ستقاللية
منظماتهم �سنة .1956
� ّإن رف�ض تطور اجلزائر نحو كيان م�ستقلّ عن فرن�سا،
وم�شاريع القانون الإطاري للجمهورية اخلام�سة �سبب اختالفا
وبالتايل موقف الأقلية بالن�سبة للأوروبيني داخل جميع �أنواع
�سيتم ت�أ�سي�سها .و�أ�صل ذلك
الهياكل ال�سيا�سية اجلزائرية التي
ّ
 - 22عرض املرشوع عىل الربملان الفرنيس يف تاريخ  29ديسمرب .(NDLR) 1936
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امل�سار عائد �إلى ماي  1956حينما ترك بيري مندا�س -فران�س
احلكومة ونظّ م معار�ضة يف داخل احلزب الراديكايل .ويتوا�صل
ذلك خالل ال�صيف بخروج �أقلية من داخل حزب « SFIOالق�سم
الفرن�سي لأممية العمال» بعد ف�شل ات�صاالت هذه الأخرية مع
جبهة التحرير الوطني على م�ستوى الأحزاب ال�سيا�سية على

�إثر تفتي�ش الطائرة التي كان من املفرت�ض �أن تنقل قادة اخلارج
يف جبهة التحرير الوطني من املغرب الأق�صى �إلى تون�س ( 22
�أكتوبر  .)1956وينتهي بالتفاف جمموعة �أكرث انفتاحا يف حزب
« MRPحزب احلركة اجلمهورية ال�شعبية» حول بيري بفليمالن
�ضد جورج بيدو  George Bidaultوحتى بظهور
ّ Pierre Pfimlin
�ضد �أنطوان بينيه).
اختالفات بني قادة املحافظني( روجيه دو�شيه ّ
�أ�ضحت ،مع نهاية  ،1957جميع الت�شكيالت ال�سيا�سية
الفرن�سية جتد ال�صعوبات نف�سها يف املحافظة على وحدتها حول
امل�س�ألة اجلزائرية .وقد انعك�ست هذه ال�صعوبات �أي�ضا على

�صعيد منظمات �أخرى مثل النقاباتّ � .إن االحتاد الفرن�سي للعمال
امل�سيحيني  ،CFTCواملنظمات القريبة من املذهب الكاثوليكي
الفرن�سي قد تطورت ب�شكل �أ�رسع من املنظمات القريبة من
التقليد الالئيكي الفرن�سي (اختالف بني  SGENو ( FENوهذا
�أي�ضا بتحفيز من ر�ؤ�ساء الكاثوليكية حيث قام دوفال� ،أ�سقف
اجلزائر العا�صمة ،بالدفاع بحزم عن موقف الفاتيكان الذي
يوافق جالء اال�ستعمار .وات�صلت� ،أمام هذا االن�سداد ،جميع
الت�شكيالت با�ستثناء ال�شيوعيني ،بهذه احلكومة االحتياطية
حتدث مع م�ؤ ّيدي اجلزائر
التي �شكلها �شارل ديغول .وهذا الأخري ّ
الفرن�سية عن التطورات اجلديدة والتي لن ي�ستطيع النظام
اجلديد فر�ضها .وحتدث �أي�ضا مع م�ؤ ّيدي التطور ال�رضوري من
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�أجل احلفاظ على ال�صف الفرن�سي ،بحيث �سيظن الطرفني
عدم فهمهما للجرنال �إذا ما ا�شتكى الآخرون من مواقفه.
ودخلت املنظمات الي�سارية ،يف نهاية املطاف ،غري ال�شيوعية
يف �أزمة تنظيمية؛ مما ت�سبب يف انف�صال جمموعات جديدة
خمتلفة مثل« PSA :احلزب اال�شرتاكي امل�ستقل» الذي �أ�صبح

بعد تعقيدات عديدة « PSUاحلزب اال�شرتاكي املوحد» .وحدث
الأمر نف�سه مع العديد من النوادي واالتفاقيات ،فيما اجتهت
منظمات الو�سط واليمني نحو اجلرنال ديغول .وقد �أ ّدت حرب
اجلزائر �إلى �شلل على م�ستوى الهياكل التنظيمية الفرن�سية
�إ�ضافة �إلى عجز عن جت�سيد �إجماع حول التطورات ال�رضورية
بني الأغلبية العظمى لل�شعب الفرن�سي .هذا الإجماع الذي

يحاول م�ؤيدو احلل بالقوة �إيقافه و�إن كان الثمن هو تن�صيب
�ضد
حكومة ديكتاتورية على �أ�سا�س مبادئ منظّ ري احلرب
ّ
التمرد� .إن قوات املغاالة يف احلرب ال ميكنها ،على الرغم من كلّ
ّ
�شيء� ،أن ت�ستفيد من ت�أثريها املتزايد داخل �أجهزة الدولة دون

املرور �أوال بورقة و�صول اجلرنال ديغول للحكم ،حكم احتياطي
�ضد املعتدي.
ب�سب �صيته خالل القتال ّ
قدم ديغول عن�رصين اثنني للم�س�ألة اجلزائرية� :شجاعة
ّ
حتويل واقعيته ،وواقعية الر�أي العام الفرن�سي حول �سيا�سة
ترتكز على الأولوية التي يعطيها ل�رضورة احلفاظ على مرتبة
فرن�سا يف العامل من جهة ،وعلى �أولوية التعديالت امل�ؤ�س�ساتية
يتميز
التي ت�سمح له بتحييد الت�أثريات املت�شتتة داخل جمتمع
ّ
حتد جديد من جهة ثانية .وقد
بتفكك هياكله التنظيمية �أمام ّ
�سمح ذلك لديغول بتحويل الغالبية ال�صامتة �إلى ت�أييد �سيا�سي
نحو ا�سرتاتيجية متجان�سة .وب�سبب التمزق داخل الي�سار غري
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ال�شيوعي ،مل يلعب هذا الأخري دورا م�ستقال يف انفراج امل�شكلة،
ولعبت دور املحفّز لآمال الفرن�سيني يف �إيجاد حل تفاو�ضي .و�إن

ت�سارعت بع�ض املنظمات للتنديد باحلرب يف اجلزائر ،وال �سيما
مت
الطلبة ( �أي�ضا ل ّأن منح الإعفاء من اخلدمة يف اجلزائر قد ّ
�إلغائه ب�شكل وا�سع) بداية من  ،1959فهي تبقى �أ�سا�سا قوات
تكميلية بالن�سبة لديغول .بالن�سبة لليمني ،ف� ّإن احلزب اجلديد
(« )UNRاالحتاد من �أجل اجلمهورية اجلديدة» ينطلق من مواقف
ولكن ن�رصه االنتخابي
وا�ضحة موالية « للجزائر الفرن�سية»،
ّ
�سنة  1958على �أهميته قد عك�س متاما حقيقة � ّأن هذا اليمني
لن يتمكن من تكرار فوزه االنتخابي �إذا دخل يف معار�ضة مع
ديغول .وبعد اخلطاب حول تقرير امل�صري (� 16سبتمرب )1969
عرفت حماولة ت�شكيل معار�ضة داخل املجموعة الربملانية UNR
ف�شال ذريعا .واقتنعت الغالبية الكربى لليمني ب�أنه ال يوجد «حل
�أكرث فرن�سية» من احللّ الذي اعتربه ديغول الزال قابال للتنفيذ.

� ّإن التم ّزق يف الر�أي العام الفرن�سي حول ال�سيا�سية
اخلارجية ،ومعار�ضة ال�شيوعيني لالندماج الأوروبي والت�ضامن
�ضد ثالثة �أرباع فرن�سا املتبقية قد حالت
مع العامل الغربي
ّ
دون جت�سيد توجه جميع الأنظار نحو ذلك النزاع الآخر� :إزالة
اال�ستعمارّ � .إن التوحد بني ما كان يف �سنة  1956جمرد �أقلية
غري �شيوعية يف فرن�سا ،والذي �سي�صبح الغالبية قريبا من جهة
وبني فرن�سا ال�شيوعية من جهة �أخرى نحو �سيا�سة م�شرتكة
من الإ�صالحات اجلريئة كان يوحي بالقدرة على التج�سد دون
الو�صول على الرغم من ذلك �إلى حتالف �سيا�سي فعلي.
�ص ّوت احلزب ال�شيوعي الفرن�سي ل�صالح احلكومات
اخلا�صة يف اجلزائر يف مار�س  1956على �أمل دفع هذا اجلزء
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املهم من فرن�سا غري ال�شيوعية نحو �سيا�سة �إ�صالحات يف
اجلزائر (غري واقعية على الأرجح) .وحتت نظام التجمع املتمثّل يف

اجلمهورية اخلام�سة ،ف� ّإن التحالفات بني املجموعات الربملانية
فقط ميكن �أن ت�سمح ب�سيا�سات متجان�سة .وبداية من �سنة
مت �إق�صاء ال�شيوعيني من امل�شاركة يف حتالفات مثيلة
ّ 1947
ب�سبب احلرب الباردة ،وبهذا يجب �أن تت�ضمن كل �أغلبية قوى
ميينية .ومع ن�سبة  ٪25من النواب املعزولني م�سبقا ،من �أجل
احل�صول على ن�سبة  ٪51تلزم موافقة ن�سبة  ٪66من باقي
غري ال�شيوعيني .ال ميكن حكم بلد �إذا ما كان علينا با�ستمرار
احل�صول على �أغلبية د�ستورية التخاذ قرار.
يعتمد النظام التنفيذي ،يف النظام الرئا�سي� ،أخريا على العودة

يت�ضح يف
�إلى اال�ستفتاء ،حيث ي�سمح بخلق �أغلبية منا�سبة،
ّ
غالب الأحيان �أنها غري �رضوريةّ � .إن املواليني للحرب �أ�صبحوا بعد
مت
انطالق احلرب مبا�رشة عبارة عن �أقليةّ � .إن �أزمة الأجهزة ،التي ّ
ت�شكيلها مع نهاية اجلمهورية اخلام�سة والتغيريات التي جنمت

عن  13ماي  1958على امل�ستوى الع�سكري والإداري ملواليي
اجلزائر الفرن�سية� ،سمحت لهم بالتمكن من منا�صب عديدة يف
�أجهزة الدولةّ � .إن مركزية ال�سلطة التنفيذية التي فر�ضها ديغول
�سمحت منذ بداية  1959مبعاجلة ذلك ،وال�سيما ابتداء من
«�أ�سبوع احلواجز» الذي اعتربه املوالون للجزائر الفرن�سية مفتعال
للقيام بهذه الت�صفيات.
�إذا بداية من �صيف  1960فقط  ،وعلى �أ�سا�س املفاهيم
التطورية ا�ستطاع ديغول احل�صول على جهاز للدولة الفرن�سية
قادر على جمابهة التطورات التي كان يعتربها �رضورية وكانت
ت�ساندها الأغلبية ال�صامتة يف الر�أي العام والأجهزة.
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التقاء امل�صالح بني ال�رشيكني:
� ّإن تطور الطرف الفرن�سي خالل م�سار ال�رصاع اجلزائري
جمرد تغيري م�ؤ�س�سات
تتعدى
يحمل �إذا �إعادة هيكلة �سيا�سية
ّ
ّ
الدولة :تغيري يف النظرة �إلى امل�شكلة املراد حلّها ،وتطور عامل جديد
يرتكز على �صريورة فرن�سا يف امل�ستقبل مع الأخذ بعني االعتبار
التطورات العاملية.
� ّإن هذه امل�سارات ينجزها �أ�شخا�ص المركزيون والذين
يفتقرون معظم الأحيان للتما�سك .وخالل تفاعالتهم ميكن
له�ؤالء �أن ي�ؤ ّدوا �إلى كوارث لأ ّنهم غري قادرين على تطوير ر�ؤية
حتديا :و� ّإن التحالفات
جماعيةّ � .إن ظهور �رصاعات جديدة ي�شكّ ل ّ
داخل الأجهزة امل�شكّ لة يجب �أن تكون قادرة على التحرك ب�شيء
من التما�سك ،و�أن تكون قادرة على احلفاظ على عالقات ثابتة
بني خمتلف عنا�رص هذه الأجهزة امل�شكّ لة لل�سماح بتحويل
ت�رصفات مقبولة ب�شكل وا�سع يف دوائر ال�صفوة وال�شعب �إلى
حركة �سيا�سية.
ت�شكلت اجلمهورية اخلام�سة من م�شاركة فرن�سية غام�ضة
يف ن�رص احللفاء ،وهذا ما نتج عنه التحالف احلزبي الثالثي
بني الكاثوليكيني واال�شرتاكيني وال�شيوعيني ،وهذا التحالف
متما�سك على الرغم من الكثري من االمتعا�ض .فهي تقبل
بالتطورات داخل امل�ستعمرات التي تتجاوب مع الدميقراطية
املحتومة بعد انت�صار ال�شيوعيني يف ال�صني والوطنيني
الإ�صالحيني يف الهند والتعديالت املتتالية يف ا�سرتاتيجية
الواليات املتحدة .غري � ّأن هذا التحالف احلزبي الثالثي منق�سم
متاما حول عالقات فرن�سا مع القوتني العظميني.
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�إذ يرى اال�شرتاكيون والكاثوليكيون �أبناء املقاومة � ّأن ع�رصنة
فرن�سا هي ال�رشط للحفاظ على مرتبتها .ويجب �أن يحدث ذلك
من خالل االنتماء �إلى الر�أ�سمالية طور الإن�شاء وال�سيما يف �أوروبا
الغربية .وال ميكن التو�صل �إلى هذا اخليار �إ ّال من خالل دعم
يتحرك يف بداية احلرب اجلزائرية فيما يخ�ص
اليمني الذي مل
ّ

الق�ضية اجلزائرية .وقد زادت خطورة هذه الق�ضية ل ّأن الأو�ساط
االقت�صادية مل تكن مهتمة جدا حني تعلّق الأمر باجلزائر بعك�س
مما يجعل اليمني �أكرث قوة داخل
امل�شكلة التون�سية �أو
املغربيةّ ،
ّ
اجلبهة املحافظة .وكلما تعلق الأمر باملنافع االقت�صادية بالن�سبة
لليمني ،جند ظهورا لبع�ض التطورات ال�سيا�سية اال�ستعمارية
كما كان احلال بالن�سبة للق�ضية املغربية والتون�سية .ومرة �أخرى

حتت ت�أثري ف�شلها يف �إدخال الإ�صالحات يف الوقت املنا�سب،
قامت فرن�سا بداية من  1956بالقيام ب�إ�صالحات طموحة يف
�أفريقيا ال�سوداء ابتداء من  1956مع القانون الإطاري الذي و�ضعه
غا�ستون دوفري .ويف هذا الوقت ظهر �أي�ضا تيار داخل الأو�ساط
اليمينية يتحدث عن عدم �أهمية امل�ستعمرات �أمام الأهداف
احلقيقية لع�رصنة الإمكانيات االقت�صادية الفرن�سية ،23ويف
هذه الأثناء �أي�ضا كان ت�شابك احلرب اجلزائرية قد بد�أ بالفعل.
وهذا �سمح للوطنيني اجلزائريني الأكرث ت�صميما بالتفوق داخل
اجلزائر ،ورف�ض � ّأي حلّ تدريجي ت�ستعد له فرن�سا املنخرطة
با�ستحياء يف عملية �إزالة اال�ستعمار.
ويف �إطار هذه ال�رشوط  ،ال ي�ستطيع التطويريون احل�صول
على �إجماع ميكن �أن يو�صل �إلى �سيا�سات التحرر ،من جهة
لأنه لي�ست هنالك مراحل ميكن لهذه القوى االتفاق عليها ،ومن
23- Le phare intellectuel est Raymond Aron, cf. Aron, Raymond: La tragédie
)algérienne (Paris: Plon, 1957

86

مظاهرات  11دي�سمرب - 1960حرب اجلزائر

هارمتوت الزينهان�س

جهة �أخرى لعدم وجود �رشيك يدخل يف اللعبة .وهذا �أي�ضا راجع
بالت�أكيد �إلى الطابع الهجومي «لعدم التملك» 24للم�ستعمرين
من قبل النظام اال�ستعماري .وهنالك �إذا م�سار ذا �صلة بغياب
بلورة بادرة التطور وغياب ال�رشيك من اجلانب اجلزائري مما
جدا يف
�أ ّدى يف فرن�سا �إلى ف�ساد اجلبهة التطورية .وهو وا�ضح ّ

املناق�شات حول امل�شاريع املختلفة للقانون الإطاري اخلا�ص
باجلزائر �سنة  1957و .1958وهذا الف�ساد �سمح للقوات
اال�ستعمارية ،التي تو�سعت عن طريق انخراط اجلي�ش ،من
التمكّ ن من زمام القرار فيما يخ�ص ال�سيا�سة اجلزائرية لفرن�سا.
ويجب �أن نذكر � ّأن حرب اجلزائر هي التي �صنعت لنف�سها قاعدة
�سيا�سية يف فرن�سا :هنالك �أو�ساط من اجلي�ش الذين مل يكونوا
مقتنعني يف البداية من جدوى هذه احلرب .25وقد و�صف ديغول
هذه النواة ال�صلبة للجزائر الفرن�سية على �أنها « تخو�ض حربها
ولي�س حرب فرن�سا» .26
و�صل ديغول للحكم ل ّأن هذه القوى اعتقدت �أنها قادرة على

ا�ستعماله ك�أداة ،و�أنها بو�صوله �إلى احلكم �سوف تتفادى �رصاعا
فرن�سيا داخليا ال ميكنها الفوز به ب�سبب انعزالها داخل املع�سكر
الغربي ،و�أي�ضا ب�سبب معار�ضة جميع القوى الر�أ�سمالية
الفرن�سية التي تريد ع�رصنة فرن�سا ب�إدماجها يف العامل الغربي.
ووجدت القوات التطورية نف�سها ،يف ماي  ،1958يف حالة فو�ضى
بل �أكرث من ذلك يف حالة ت�رشذم .وقد ملأ ديغول هذا النق�ص يف
الهيكلة ال�سيا�سية بوجاهته التي ت�سمح ب�أن ت�ستمر امل�ؤ�س�سات
24- Berque, Jacques: Dépossession du monde (Paris: Seuil, 1964), et Bourdieu,
Pierre; Sayad, Abdelmalek: Le déracinement: La crise de l’agriculture tradition)nelle en Algérie (Paris: Minuit, 1964
25- Sur le plan du général Jacquot d’une partition de fait fin 1955 HE 799

- 26خطاب الجرنال ديغول يف  29/01/1960بعد أحداث „ أسبوع الحواجز“
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اجلديدة �أو بالأحرى املركزية وال تفقد توازنها ب�رسعة بفعل اللعبة
جدا.
بني الأغلبية ال�صامتة املنف�صلة والأقلية الفاعلة ّ
� ّإن ديغول يعطي للآراء التطورية وجها يع ّو�ض غياب التنظيم
والتما�سك يف توجهاته نحو االنفتاح .فقد �أعاد ت�شكيل القوى
التطورية لكنه مل ي�صنعها .وب�إعادة ت�شكيلها يعطيها وزنا ما كانت

لتح�صل عليه قبل �إعادة تنظيمها.
كان لفرن�سا حظ التعامل مع ديغول بدل التعامل مع
هيندينربغ يف �إطار احلالة ال�سيا�سية املبهمة ،و�أي�ضا حظ حيازة
طبقة حاكمة �أقلّ هو�سا ب�شبح التقهقر من دائرة قادة جمهورية
وميار .27وديغول قادر على طرد هذا ال�شبح بتطوير مفهوم عظمة
�شك مقارنة بامل�صادر احلقيقية
فرن�سا ،وهي �صورة واهية دون ّ
التي �ستمتلكها فرن�سا على املدى الطويل ،لكنها قادرة على �إيجاد
خمرج دون حرج من م�أزق التقهقر .وال ميكن لفرن�سا اخلروج من
هذا امل�أزق �إ ّال باللجوء �إلى القوى العاملية اجلديدة ال�صاعدة يف �سلّم
الرقي العاملي.28
ّ

وهنا ت�أخذ مظاهرات دي�سمرب  1960معناها التاريخي.
وباملرور دون �صدامات من اجلزائر الفرن�سية �إلى اجلزائر امل�سلمة
امل�ستعد للتطورات
امل�ستقلة تكون قد �أظهرت وجه ديغول
ّ
واحلكومة امل�ؤقتة كطرفني مفاو�ضني .ويظهر ديغول على �أ ّنه
املف�ضل للو�صول �إلى نتيجة ،وتظهر فرن�سا على �أ ّنها
املفاو�ض
ّ
مفاو�ض رفع من �ش�أن الق�ضية اجلزائرية .فاال�ستقالل لن يكون
على الأقل ر�سميا نتيجة م�ساومة بني القوى الثورية ودولة
27- Elsenhans, Hartmut: «La Guerre d›Algérie? Une adaptation pénible? Une
adaptation réussie?“, in: Ouaïssa, Rachid: Les carnets d’Hartmut Elsenhans: La
guerre d’Algérie vue par ses acteurs français (Alger: Casbah, 2009); S. 549.
28- Elsenhans, Hartmut: «La décolonisation dans la gloire. La guerre d›Algérie
et le rôle mondial de la France», in: Baduel, Pierre Robert (ed.): Chantiers et
défis de la recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC, 2009); S. 471-492.
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عظمى جمربة على االن�سحاب �إنّا �سيكون يف النهاية عبارة عن
فوز م�شرتك .ولهذا الأمر تبعات مرئية :كان من املمكن لفرن�سا

�أن تقوم بتق�سيم اجلزائر .وكان من املمكن لها �أن حتظر على
الدولة اجلزائرية دخول ال�صحراء .وكان من املمكن �أن تر�ضخ
ملطالب منظمة اجلي�ش ال�رسي  O.A.Sبت�شكيل مقاومة للأقلية

الأوروبية والو�صول �إلى ا�ستقالل �أعرج على الطريقة الرودي�سية.
لكنها مل تفعل ل ّأن ديغول �أراد �أن ي�ضع نف�سه يف منظور املظاهرات
ال�شعبية يف اجلزائر ،والتجاوب مع الإرادة احلقيقية لل�شعب

اجلزائري ،طبعا بتحفظ ومع املحافظة على م�صالح فرن�سا ،لكي
ي�صبح �رشيكا حلركة ثورية تت�شاطر معها فرن�سا جتربة املقاومة
يتم من خالل هذا التحالف ن�سج اخليوط
ّ
�ضد العد ّو حتى ّ
الأولى لدور فرن�سي جديد يحمي م�صالح العامل الثالث داخل
ي�ستمر على الأقلّ �إلى غاية
املع�سكر الغربي؛ وهو دور �سوف
ّ
نهاية رئا�سة فران�سوا ميتريان .وبالكفاح من �أجل حترر فرن�سا
من القوى العظمى واالجنلو�ساك�سون ،ف� ّإن فرن�سا ترتبط على
ح�سيا بالعامل الثالث الذي يعادي االمربيالية.
الأقلّ ّ
جاءت مظاهرات دي�سمرب  1960بعد �أن �أثبت وجود جبهة
التحرير الوطني داخل �صفوف ال�شعب ،وقدرة احلكومة امل�ؤقتة
على احلفاظ على ت�أثريها الدويل ب� ّأن اجلزائر الفرن�سية وهم
و� ّأن احللول الو�سيطة التي تنكر ال ّأمة اجلزائرية هي �أي�ضا وهم.
ولكنها �شكلت املظهر الذي اتخذه االنفراج .وقد �سمح هذا ال�شكل
للطرفني بعك�س بريق �إلى اخلارج مل ت�ستطع حتى املقاومة
الفيتنامية كحركة حترير وطنية م�شابهة ،وال امل�ستعمرين
الآخرين من احل�صول عليه يف نهاية ال�رصاعات اال�ستعمارية.
ومن خالل الطريقة التي ح�صل بها االنفراج خلق كلّ طرف
اخلا�ص ،ففرن�سا جعلت من
للطرف الآخر �رشعية يف مع�سكره
ّ
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جبهة التحرير الوطني ناطقا ر�سميا با�سم دول العامل الثالث
يف اللقاءات ال�رسية ،وجعلت جبهة التحرير الوطني �رشعية
لفرن�سا يف دول عدم االنحياز .وال يبقى لل�س�ؤال �أهمية �إذا كان هذا
يف النهاية وهما كما تبني ذلك التطورات التي حدثت يف اجلزائر
بعد  1988وباملوازاة يف فرن�سا بعد ذلك بوقت ق�صري.
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1945

 8ماي :جمازر قمع املظاهرات ال�شعبية التي انطلقت من �سطيف
وامتدت فيما بعد

1946

ماي :ت�أ�سي�س االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري (�إ.د.ب.ج)
عبا�س.
من طرف فرحات ّ
الدميقراطية (ح.ا.ح.د).
للحريات
جوان :ت�أ�سي�س حركة االنت�صار ّ
ّ
من طرف م�صايل احلاج.

1954

ماي :هزمية ديان بيان فو واندحار اجلي�ش اال�ستعماري
الفرن�سي يف فيتنام.
تون�سية يف تون�س.
�سبتمرب :ال�رشوع يف مفاو�ضات فرن�سية-
ّ
 10و� 24أكتوبر :ميالد جبهة التحرير الوطني (ج.ت.و ).وجي�ش
التحرير الوطني (ج.ت.و).
 1نوفمرب :بداية حرب التحرير.
دي�سمرب� :إن�شاء احلركة الوطنية اجلزائرية (ح.و.ج ).وجي�ش
ال�شعب الوطني من طرف �أن�صار م�صايل احلاج.

1955

ووطنيني
 28مار�س :ات�صاالت بني ممثلي احلكومة الفرن�سية
ّ
جزائر ّيني.
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�أفريل :ت�صويت الربملان الفرن�سي على حالة الطوارئ يف اجلزائر.
مترد �شامل يف ال�شمال الق�سنطيني.
� 20أوتّ :
�أوت :ا�ستدعاء  60.000جم ّند من طرف اجلي�ش الفرن�سي.

1956

جانفي -فيفري :التحاق االحتاد الدميقراطي للبيان اجلزائري
و�أع�ضاء من جمعية العلماء امل�سلمني بجبهة التحرير الوطني.
 16مار�س :اجلمعية الوطنية الفرن�سية متنح ال�سلطات اخلا�صة
حلكومة قي مويل .Guy Mollet
جويلية :ات�صاالت جديدة بني ممثلني عن احلكومة الفرن�سية
وممثلني عن جبهة التحرير الوطني.
�أوت� :إن�شاء املجل�س الوطني للثورة اجلزائرية (م.و.ث.ج) ،خالل
امل�ؤمتر الأول لـ ج.ت.و .املنعقد ب�إيفري (وادي ال�صومام).
املغربية وتوقيف خم�سة قادة
امللكية
� 22أكتوبر :حتويل الطائرة
ّ
ّ
من قيادة الثورة.

1957

ما�سو  Jacques Massuم�س�ؤوال عن
 7جانفيُ :عيّ اجلرنال ّ
الأمن يف مدينة اجلزائر.
جانفي� -أكتوبر :معركة اجلزائر.
 5مار�س :اغتيال العربي بن مهيدي وهو رهن االعتقال.
مار�س :جلنة التن�سيق والتنفيذ ( )CCEتغادر مدينة اجلزائر
لت�ستقر يف فرن�سا.
ّ
� 24سبتمرب :تفكيك املنطقة امل�ستقلة ذاتيا ملدينة اجلزائر .توقيف
يا�سف �سعدي.
دي�سمرب :اغتيال عبان رم�ضان.
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1958

� 26أفريل :مظاهرة �أن�صار االحتالل املتطرفني يف مدينة اجلزائر.
 13ماي :انقالب ع�سكري فرن�سي يف مدينة اجلزائر ،جاء
باجلرنال ديغول � Charles de Gaulleإلى احلكم.
 9جوانُ :عيّ اجلرنال �صاالن  Raoul Salanحاكما عاما يف مدينة
اجلزائر.
لفيدرالية جبهة
� 25أوت� :رشوع فدائيي املنظمة اخلا�صة
ّ
ا�سرتاتيجية يف الرتاب
التحرير الوطني يف هجوم عام على �أهداف
ّ
الفرن�سي.
ّ
� 28أوت :اعتقاالت وا�سعة للجزائريني يف باري�س و�ضواحيها.
� 1سبتمرب :منع التجول على املهاجرين املنحدرين من �شمال
الباري�سية ما بني �سا 21.30و�سا .5.30
�إفريقيا يف املنطقة
ّ
� 19سبتمرب� :إن�شاء احلكومة امل�ؤقتة للجمهورية اجلزائر ّية
 21دي�سمرب :ديغول ي�صبح �أول رئي�س للجمهور ّية اخلام�سة.

1959

 29مار�س :ا�ست�شهاد الكونيل عمريو�ش والكولونيل �سي
احلوا�س.
احممد.
ماي :ا�ست�شهاد الكولونيل �سي
ّ
امل�سمى «اجتماع العقداء الع�رشة» جلي�ش
جويلية :االجتماع
ّ
(�سي�ستمر �إلى غاية دي�سمرب).
التحرير الوطني
ّ
� 16سبتمرب :يقرتح ديغول اال�ستقالل الذاتي على اجلزائريني.
�ضباط
 9نوفمرب� :إن�شاء وحدات ملحقة «حركة» حتت قيادة ّ
اال�ستعمار الفرن�سي (.)S.A.S/ S.A.U
دي�سمرب :نهاية اجتماع العقداء الع�رشة .تعيني اللجنة الوطنية
للثورة اجلزائرية اجلديدة (.)CNRA
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1960

 24جانفي 1 -فيفري� :أ�سبوع من �إقامة احلواجز يف مدينة اجلزائر.
 10جوان :حمادثة ما بني �سي �صالح وديغول.
 29 -25جوان :لقاءات موالن  .Melunحممد ال�صديق بن يحيى
وعلي بومنجل عن احلكومة امل�ؤقتة للثورة اجلزائر ّية وروجي
موري�س  ،Roger Morisاجلرنال دو قا�ستني de Gastines
والكولونيل ماثون  Mathonعن احلكومة الفرن�سية.
الفرن�سية (.)FAF
جوان� :إن�شاء جبهة اجلزائر
ّ
�سبتمرب :ن�رش «بيان املائة وواحد وع�رشين» الذي يدافع فيه
حق الع�صيان.
ف ّنانون ومثقفون عن ّ
 24نوفمرب :رحلة ديغول �إلى اجلزائر.
 15 -9دي�سمرب :مظاهرات عنيفة للجزائريني يف املدن الكبرية يف
فرن�سية
البالد كر ّد فعل على �أن�صار اجلزائر
ّ

1961

 8جانفي :يف فرن�سا ويف اجلزائر انت�صار وا�سع للم�صوتني بنعم
يف اال�ستفتاء املتعلق ب�سيا�سة اال�ستقالل الذاتي.
التجمع من �أجل اجلزائر فرن�سية.
جانفي � :إن�شاء
ّ
ال�رسي ()OAS
فيفري � :إن�شاء منظمة اجلي�ش
ّ
مار�س :افتتاح املفاو�ضات الأولى يف �إيفيان . Évian
�أفريل :ف�شل «انقالب اجلرناالت» الفرن�سيني.
� 17أكتوبر :مظاهرات اجلزائريني يف باري�س التي مت جتاهل
القمع الذي وقع فيها من طرف الفرن�سيني لفرتة طويلة
� 26أكتوبر� :إ�رضاب اجلوع الذي قام به املنا�ضلون والإطارات
الفرن�سية.
الوطنية يف ال�سجون
ّ
ال�س ّي ( )OASمن طرف
 8دي�سمرب :حل منظمة اجلي�ش
ّ
جمل�س الوزراء.
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1962

ال�رسي ( )OASدعت
�ضد منظمة اجلي�ش
 8فيفري :مظاهرة ّ
ّ
الفرن�سية.
�إليها القوى الي�سار ّية
ّ
 18مار�س :اتفاق �إيفيان التي �صدر عنها قرار توقيف القتال
ابتداء من �صبيحة يوم  19مار�س.
� 8أفريل :ا�ستفتاء يف فرن�سا للم�صادقة على اتفاقيات �إيفيان
.Les accords d’Évian

 1جويلية :ا�ستفتاء يف اجلزائر ي�ؤ ّدي �إلى ا�ستقالل اجلزائر يف 5
جويلية.
وال�شعبية اجلزائرية
الدميقراطية
� 25سبتمرب� :إعالن اجلمهورية
ّ
ّ
ورئي�س الدولة فيها فرحات عبا�س ورئي�س حكومتها �أحمد بن
بلّة.
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امل�ساهمات
 حممد حربي:م�ؤ�شّات دي�سمرب  1960وما حمله من دالالت.
 موري�س فاي�س:الفرن�سية.
دي�سمرب  1960يف اجلزائر من منظور احلكومة
ّ
 هارمتوت �إل�سنهان�س:م�سار فرن�سا نحو االعرتاف بالثورة اجلزائرية ومظاهرات
دي�سمرب .1960
 دحو جربال:�آثار مظاهرات دي�سمرب  1960على الثورة يف معاقلها.
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