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َمةُ   ُمَقدِّ
ــية  ــذبت القض ــةج ــريب  الجزائري ــام الع ــرأي الع ــت�م ال اه

والعاملي، وحظيت بتأييد شعبي ورسمي، ودعـم مـادي ومعنـوي 
عريب، نتيجة ملا تعرض لـه الشـعب الجزائـري مـن ظلـم وتجـاوز 
وانتهــاك واضــح لحقــوق اإلنســان، ومــن هــذا املنطلــق تباينــت 

ــة و  ــدول العربي ــة مــن مســألة دعــم الشــعب مواقــف ال الدولي
الجزائري يف سعيه لتحقيق استقالله املرشوع، ك� أن هذا الدعم 
هو اآلخـر أخـذ أشـكاالً مختلفـة منهـا مـا هـو مـادي ومعنـوي، 
ــً� يف مجــال تســليح الشــعب  ــة دوًرا مه ــدول العربي ــت ال ولعب
الجزائري، ومحاولـة تـدويل قضـيته وإيصـال صـوته إىل املحافـل 



  
  

 
 
 

 

 دراسات
 )١٩٦٢ – ١٩٥٤القضية الجزائرية (و مرص 

  ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية التاريخية كان 
 ٢٠١٨ مارس –والثالثين  العدد التاسع  –شرة حادية عالسنة ال  ٨٢

 

 

 

آسيوية واجت�عات  –ي� عن طريق املؤمترات األفرو الدولية ال س
منظمة األمم املتحدة، وكان لجمهورية مرص العربية دوًرا رياديًـا 
يف هذا املجال. وقد تناولت إحـدى الدراسـات العربيـة موضـوع 
الدعم العسكري املرصي للثورة الجزائريـة بيشـء مـن التفصـيل، 

صادر عن دار املسـتقبل ففي كتاب: عبد النارص وثورة الجزائر، ال
)، تناول فتحي الديب تفاصيل مهمـة عـن ١٩٨٤العريب (القاهرة 

املساهمة املرصية يف تدريب الطلبة الجزائـري�، ولكـون مؤلـف 
الكتاب من مؤسيس جهاز االستخبارات املرصي، لذا فإن الدراسـة 
تضمنت معلومات جديدة وتفاصيل مهمة عن الجهـود املرصـية 

 ي لتهريب األسلحة من مرص إىل الجزائر.املبذولة بشكل رس 
ومبــا أن مجــال بحثنــا يتجــاوز الــدعم العســكري إىل الــدعم 
الدبلومايس املتمثـل بتـدويل القضـية الجزائريـة وإخراجهـا مـن 
األطر املحلية والعربية اىل الفضاء العاملي، لذا اعتمـدت دراسـتنا 

يف  دراسـة – ١٩٦٢-١٩٥٤املوسومة بـ (مرص والقضية الجزائريـة 
الدعم الدبلومايس)، عىل دراسـات سـابقة تـم الرتكيـز فيهـا عـىل 

ــة  يف تفعيــل قضــية  –ومــن بينهــا املرصــية  –املحــاوالت العربي
الجزائر يف املحافل الدولية، ومن ب� أهم هذه الدراسات دراسـة 
ــوان:  ــوراه بعن ــيس وهــي أطروحــة دكت ــن فل للباحــث: أحمــد ب

-١٩٥٤لثوابـت واملتغـ�ات (السياسة الخارجية للثورة الجزائرية ا
). ٢٠٠٧) مقدمة لجامعة بـن يوسـف بـن خـده، (الجزائـر،١٩٦٢

فضالً عن كتاب إس�عيل دبش املوسوم بــ: (السياسـات العربيـة 
واملواقف الدولية تجاه الثورة الجزائرية، الصادر عـن دار هومـة، 

). وكتاب الباحثة: مريم صـغ�: املواقـف الدوليـة ٢٠٠٩(الجزائر، 
ــن الق ــة م ــية الجزائري ــر، ١٩٦٢-١٩٥٤ض ــة، (الجزائ ، دار الحكم

)، ك� أفادت الدراسة من كتاب: الجامعـة األفريقيـة دليـل ٢٠٠٩
سيايس موجز ملؤلفه: ليجوم كول�، ترجمة أحمد محمود سل�ن، 
الذي يتناول عرض تأريخي مفصل للمساهمة العربية يف تـدويل 

 قضية الجزائر.
ل عبــد النـارص الســلطة منـذ إن تــوىل الـرئيس املرصــي جـ�

وانتهاجــه سياســة قوميــة معاديــة ، ١٩٥٤الفعليــة يف مرصــ عــام 
لالستع�ر ومتعارضة مع سياسـة األحـالف الغربيـة، متثـل الـدور 

يتبلور باعتبار مرص معقالً للثورة  أخذاإلقليمي املرصي يف ا�وذج 
بشـكل  ومحرًرا من االستع�ر وقائًدا إقليميًا يف القـارة األفريقيـة

وقد اعترب ج�ل عبد النارص  واملنطقة العربية بشكل خاص. عام،
الســبب يف كــل املصــاعب واملشــكالت التــي  أن االســتع�ر هــو

عقبـة يف طريـق يشـكل  واجهت مرص يف الداخل والخارج، وأنـه
 مستقبلها، واعترب أن تصـفية هـذا االسـتع�ر هـو مبثابـة رسـالة

� االسـتع�ر. الشـعوب التـي تـرزح تحـت نـ تحملها مرص لباقي
تتضمن هذه الدراسة متابعة تأريخيه للدعم الدبلومايس املرصي 

) مـن خـالل املـؤمترات ١٩٦٢-١٩٥٤للقضية الجزائرية يف الفرتة (
االفرو آسيوية، ومناقشات هيئة األمـم املتحـدة، وجامعـة الـدول 
ــورة  ــنوات الث ــع س ــت م ــة تزامن ــرتة الدراس ــا أن ف ــة، ومب العربي

مـن املستحسـن إعطـاء نبـذة تأريخيـه عـن  الجزائرية، لـذا فـإن
الثورة الجزائرية بهدف التعريف بـدوافع تلـك الثـورة وأحـداثها 

 التاريخية.
 

 )١٩٦٢-١٩٥٤أوًال: الثورة اجلزائرية (
 ١٨٣٠واجه الشعب الجزائـري منـذ االحـتالل الفرنيسـ عـام 

مرشوًعا استع�ريًا متكامالً يهـدُف إىل إلغـاء وجـودُه التـاريخي، 
مقوماته املادية، يستخدم أسلوب العنف بـال ضـوابط يف ونسف 

ــة  ــاق الهز� ــائل إلح ــل وس ــتخدم ك ــة، ويس ــة أي مقاوم مواجه
ــؤس  ــن الب ــة م ــة مرتدي ــائهم يف حال ــالجزائري�، وإبق النفســية ب
والشقاء والحرمان والجهل، لفائـدة العنرصـ األورويب يف الجزائـر، 

سـيطر عـىل الذي أصبح �لك األرض، ويسـتحوذ عـىل الـرثوة، وي
االقتصاد واملصالح التعليميـة واإلداريـة، وباختصـار فـإن العنـف 
املتعدد األشكال واألوجه الـذي مارسـه االسـتع�ر الفرنيسـ عـىل 
الجزائري�  منذ البداية والقوان� التعسفية الجائرة كان لها األثـر 

، وهنـاك َمـْن )١(البالغ يف تبلور غضب ومعاناة الشعب الجزائـري
اسة إفقار الشعب الجزائري املتبعة بشكل متعمد من يرى إن سي

قبل السلطات الفرنسية، وما رافقها من مآيس كانت مـربًرا كافيًـا 
، وقد ساهم ذلك كلـه يف تنـامي الـوعي التحـرري )٢(لقيام الثورة

لدى الجزائري�، ونتيجة للسياسة الفرنسية التي اتسمت بالعنف 
عديـد مـن الثـورات والقمع بحـق الشـعب الجزائـري، حـدثت ال

وقـد ) ٣(الشعبية الهادفـة إىل طـرد القـوات الفرنسـية مـن الـبالد
-١٩٥٤توجت جميع تلك الثورات بالثورة الجزائرية إبان الفـرتة (

، بعـد ١٩٦٢) التي نال بها الشعب الجزائري استقالله عـام ١٩٦٢
أن توحدت معظم األحزاب الجزائرية تحت لواء جبهـة التحريـر 

 )٤(حلت محل اللجنة الثورية للوحدة والعمل. الجزائرية التي
وبعد أن انتهى النشاط السيايس للحركـة الوطنيـة الجزائريـة 
مع االستع�ر الفرنيس إىل نقطة الالعـودة، ومل يعـّد هنـاك خيـار 
أمام الجزائـري� للـتخلص مـن قبضـة االسـتع�ر سـوى املقاومـة 

مـة لهـا، مقد١٩٤٥املسلحة، التي كانت أحداث الثامن مـن أيـار 
فقد سلطت القوات الفرنسية بطشـها عـىل جمـوع املتظـاهرين 
ــة، مبناســبة انتصــار  ــوا بشــعارات الحري ــدما هتف ــري� عن الجزائ
الحلفاء عىل دول املحور، فكان ذلك مبثابة القطيعة األبديـة بـ� 
الشـــعب الجزائـــري واإلدارة الفرنســـية، إذ تحولـــت املســـ�ات 

شادات وأعـ�ل عنـف، أعقبهـا إىل م ١٩٤٥آيار  ٨السلمية ليوم  
قمع وحيشـ وإبـادة ج�عيـة أودت بحيـاة اآلالف مـن الشـعب 
الجزائري، وجدير بالـذكر إن السـلطات الفرنسـية رفضـت حتـى 

وقـد لعبـت تلـك األحـداث دوًرا  )٥(إجراء تحقيق يف تلك املجازر،
كب�ًا يف تهيئة النفوس وتعبئتها للثورة عىل واقع الظلم والتعسف 

قـد  ١٩٤٥ه الفرنسيون، إن انتفاضة الثـامن مـن آيـار الذي مارس
مثلت منعرًجا حاسً� يف مسار الحركة الوطنية الجزائرية وكانـت 
بداية لديناميكية جديدة ساهمت فيها بالدرجـة االوىل املطالـب 
السياسية التي كان هدفها الرئيس البحث عن خطة ثورية إلنهاء 

 )٦(التسلط الفرنيس عىل الشعب الجزائري.
أصــبحت قــوات االحــتالل الفرنيســ  ١٩٥٠ومــع بدايــة عــام 

متحكمة يف كل األمور تحكً� كب�ًا، إذ قامت بتزوير االنتخابـات، 
ــه  ــري وأرهبت ــرت الشــعب الجزائ ــبالد، وأفق ــوان� ال ــل ق وتعطي
بعساكرها الذين راحوا يالحقون عنارص الحركـة الوطنيـة، كانـت 

ــري� ــة الخمســينيات قاســية عــىل الجزائ وأصــبح وضــعهم  بداي
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املعــايش أشــبه بوضــعية العصــور الوســطى. ونتيجــة لكــل ذلــك 
، يف ١٩٥٤انطلقت الثورة الجزائريـة يف األول مـن ترشـين الثـا� 

أوضاع بالغة الصـعوبة، لـيس أقلهـا عـدم التناسـب بـ� الهـدف 
املنشود وهو االستقالل، واإلمكانات املتاحة ملواجهـة قـوة فرنسـا 

) مدينـة وقريـة يف ٦٤رة ما يقـرب مـن (يف الجزائر، وشملت الثو 
 وتحددت أهداف الثورة املعلنة يف النقاط التالية: )٧(الوقت نفسه

اســـرتجاع الســـيادة الوطنيـــة عـــن طريـــق الكفـــاح  -١
 املسلح.

ــة  -٢ ــة واالجت�عي ــة الد�قراطي ــة الجزائري ــة الدول إقام
 ذات السيادة ضمن إطار املبادئ اإلسالمية.

ة دون متييــز عرقــي احــرتام جميــع الحريــات األساســي -٣
 )٨(أو ديني.

 
ورًدا عىل ذلك أعلنت الحكومة الفرنسية إن الجزائر جزء من 

وهـذا مـا  )٩(فرنسا، وأن األخ�ة لن تعرتف بأي سلطة غ� سلطتها
زاد من حدة الثورة الجزائرية التي حققت انتصـارات عـّدة ضـد 

اذ القوات الفرنسية، األمر الذي أجرب السلطات الفرنسية عىل اتخ
موقف حازم تجاه تلك االنتصارات مهددة باسـتخدام القـوة مـع 

تهـاجم  )١٠(الجزائري�. وأخذت قـوات جـيش التحريـر الجزائـري
مراكز القوات الفرنسية واملستوطن� الفرنسي� يف املـدن الكـربى 
وتعمل عىل تخريب املزارع التابعة للفرنسي� لتلحـق بهـم أكـرب 

)١١(قــدر مــن الخســائر االقتصــادية،
يف الوقــت ذاتــه كــان جــيش  

التحرير الجزائري يعمل عىل تنظيم املناطق املحررة، ويقيم فيهـا 
إدارات محلية منظمة تفرض سلطتها عـىل تلـك املنـاطق، ومتنـع 

 )١٢(القوات الفرنسية من العودة إليها مجدًدا.
متكنت الثورة من صهر املجتمع الجزائري يف مجموعة وطنية 

الجغرافية والبرشية والسياسية للجزائـر، واحدة، وكرست الوحدة 
فأكتمــل بــذلك تشــّكل الكيــان الســيايس الجزائــري الــذي حــاول 
االستع�ر الفرنيس جاهًدا اقتالعه من جـذوره، وعملـت الحركـة 
الوطنية عـىل بعـث ذلـك الكيـان إذ أصـبح بفعـل الثـورة واقًعـا 
 ملموًسا، م� عمق مفهوم الوطنية لدى الجزائري�، وقـوى فـيهم

الوعي باالنت�ء إىل الجزائر كـوطن لـه مقوماتـه الشخصـية وإىل 
مجتمع له خصوصياته، وهذا ما جعل الثورة يف جوهرهـا عمليـة 
انبعاث جديدة لجزائـر حديثـة  امحيـت فيهـا الفـوارق وامليـول 
ـائح والقـــوى  الجهويـــة، وانصـــهرت يف بوتقتهـــا مختلـــف الرشــ

اســم يف تشــكيل االجت�عيــة، فكــان الكفــاح املســلح العامــل الح
الضم� الوطني الجزائري، وبعـث الدولـة الجزائريـة التـي قىضـ 

، كـ� كانـت نقلـة نوعيـة يف ١٨٣٠عليها االستع�ر الفرنيس عـام 
الوعي االجت�عي والسيايس، واإلحساس باملصـلحة العامـة. وقـد 

) عىل تثبيـت ١٩٥٦-١٩٥٤عملت القوات الجزائرية خالل الفرتة (
تــه، ومــد الثــورة بــاملتطوع� والســالح وضــعها العســكري وتقوي

والعمل عىل توسيع إطار الثورة لتشمل كافة أنحاء البالد. ونتيجة 
الشتداد حدة املعارك أرسلت فرنسا اإلمدادات العسكرية لقواتها 

ــر، ويف عــام  ــاط،  ١٩٥٦يف الجزائ قامــت باســتدعاء قــوات االحتي
ألـف  ٠٠٤فأصبح عدد القوات الفرنسية يف الجزائـر ال يقـل عـن 

 )١٣(جندي.

)، انعقد أول مـؤمتر ١٩٥٦أيلول   ١٩ -آب  ٢٠وخالل الفرتة (
ــل  ــة القبائ ــوادي الصــومام يف منطق ــوطني ب ــر ال ــة التحري لجبه
ــة  ــرب مبثاب ــا، اعت ــيًا عاًم ــا سياس ــؤمتر برنامًج ــى امل الصــغرى، وتبن

، انعقــد هــذا املــؤمتر بغيــاب )١٤(اإليديولوجيــة الرســمية للجبهــة
�  املدني� املوجودين يف الخارج وهـم كـل مـن الزع�ء الجزائري

أحمد بن بيال، وحس� آيـت أحمـد، ومحمـد بوضـياف، ومحمـد 
خض�. وتبنى املؤمتر مبدأ القيادة الج�عية وأنشأ مجلس وطنـي 
لقيادة الثـورة الجزائريـة، ولجنـة تنسـيق وتنفيـذ، ويعـّد مـؤمتر 

ح املسـلح الصومام أهم اجت�ع لقادة الثورة خالل مرحلـة الكفـا 
فقد أسس لعملية تنظيم الثورة ووضع أساس ألجهزتها السياسية  
ــع  ــد جمي ــرتاتيجية توحي ــه اس ــورت خالل ــ� تبل ــكرية، ك والعس
الجزائري� ملواجهة االستع�ر، شكل املؤمتر مؤسسات د�قراطيـة 
للثورة التحررية واقر مبدأ القيادة الج�عية كأسلوب إلدارة هذه 

أكد عىل إرشاك كل الفئات االجت�عيـة يف  املؤسسات الثورية، كم
هدم النظام االستع�ري، ورغم الخالفات ب� الفرقاء التي ميـزت 
جلسات املؤمتر إال إن وثيقة الصومام جاءت مكرسة لفكـر وروح 
الثورة الجزائرية، ك� إنها أعطت األولوية للعمـل السـيايس عـىل 

د عــارض العمــل العســكري وأولويــة الــداخل عــىل الخــارج، وقــ
الزع�ء املدنيون يف الخارج وعىل رأسهم أحمد بن بـيال مقـررات 
املؤمتر، إال إنهم مل يؤثروا كث�ًا يف مجريات األمور ال سي� بعد ان 
قامت  السلطات الفرنسية وكرد فعل عىل انعقاد مؤمتر الصومام 

ترشـين  ٢٢باختطاف الطائرة التي كانـت تقلهـم، واعتقلـتهم يف 
 )١٥(.١٩٥٦األول 

فرصـة  ١٩٥٦وقد رأت فرنسا يف تـأميم قنـاة السـويس عـام 
لتثار من مرص بسبب دعمهـا للثـورة الجزائريـة، لـذا شـنت مـع 

، ألن القضاء عـىل ١٩٥٦بريطانيا وإرسائيل الحرب عىل مرص عام 
سيقيضـ عـىل -مـن وجهـة نظـر فرنسـا–الحركة الثورية يف مرص 

ن الصـحة، ولـو تـم الثورة الجزائرية، ولعل هذا الرأي فيه يشء م
القضاء عىل القيادة املرصية آنذاك لتم إبعاد حليـف قـوي لثـوار 
الجزائر، إذ كان الرئيس املرصي ج�ل عبد النارص من أول وأهـم 
الـداعم� للثـورة الجزائريــة، وقـام بتقــديم املسـاعدة السياســية 

 ١٠ويف ) ١٦(واإلعالمية واملادية، ودعم الثـوار باألسـلحة والـذخائر.
صوتت الجمعية العامة لألمم املتحـدة عـىل رضورة  ١٩٥٨ شباط

، اسـتلم ١٩٥٨. ويف أيـار)١٧(إيجاد حل سـلمي للقضـية الجزائريـة
الج�ال الفرنيس (ديغـول) الحكـم يف فرنسـا، وأعلـن إن الجزائـر 
جــزء ال يتجــزأ مــن الدولــة الفرنســية، واعتــرب الجزائــري� رعايــا 

 )١٨(فرنسي�.
ــذا ازدادت حــدة معــارك ال ــوار ل ــان الث ــة  وك ــورة الجزائري ث

الجزائري� الذين اتخذوا من الجبال والغابات يف مناطق القبائـل 
مقرًا لهم ومنطلًقا لهج�تهم قد كبدوا الفرنسي� خسائر فادحـة 

، ومنذ اندالع الثورة الجزائرية راهنت فرنسا يف ١٩٥٨خالل ربيع 
رشـوع البداية عىل الحـل العسـكري، إلجهـاض الثـورة وإفـراغ امل

ــ�  ــة غ ــة كامل ــيادة الجزائري ــرتجاع الس ــل يف اس ــوطني املتمث ال
منقوصة، وراح ساسة فرنسـا وقادتهـا العسـكري� بتطبيـق ذلـك 
الحل العسكري الذي تجسد يف إقامة األسالك الشـائكة ومحاولـة 
عزل الشعب عن الثورة عن طريـق إقامـة املحتشـدات يف املـدن 
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لعمليات العسـكرية الواسـعة واألرياف، واألكرث من ذلك القيام با
بغرض تطه� الجبال من الثوار، وكانـت قـوى الثـورة تـرد بطـرق 
ذكية عىل تلك الحمالت، واعتمد الثوار الجزائري� أسلوب حـرب 
العصابات ومباغتة الفرنسي� ونصب الك�ئن لقواتهم، وباعرتاف 
الفرنسيون أنفسهم فأن مناطق القبائل وصـعوباتها التضاريسـية 

م يف ح�ة من أمرهم ،م� دفع  بفرنسا اىل التفاوض معهم جعلته
، إال أن تلك املفاوضات مل تسفر عـن أي نتيجـة ١٩٦٠يف حزيران 

. ومن الجدير بالذكر هنا أن اكتشـاف الـنفط يف الجزائـر )١٩(تذكر
جعل الفرنسيون يتمسكون بهـا عـىل نحـو كبـ� ١٩٥٨أوائل عام 

ــر  ــ�ة ج ــد كب ــىل فوائ ــول ع ــالً يف الحص ــنفط أم ــتغالل ال اء اس
 )٢٠(الجزائري.
، تم يف القاهرة تشكيل الحكومة املؤقتـة ١٩٥٨أيلول  ١٩ويف 

وقـد اعـرتف  )٢١(*)(للجمهورية الجزائرية برئاسـة فرحـات عبـاس.
)، وقد ١٩٦١ -١٩٥٨بلًدا ما ب� ( ٢٦بهذه الحكومة ما يقرب من 

أوهن النجاح الدبلومايس الذي حققته الحكومـة املؤقتـة فرنسـا 
كث�ًا إذ ضاقت عليها الدوائر، ووجدت نفسها أمـام نـدين، األول: 
هو مواصلة االنتحار االقتصادي والعسـكري يف مواصـلة الحـرب، 
والثا�: هو التفاوض مـع الحكومـة املؤقتـة وهـذا يعنـي ضـمنيًا 

ونتيجة إىل تزايد قـوة الثـورة  )٢٢(اعرتاف فرنسا بالحكومة املؤقتة.
مواجهة الجيش الفرنيس من جهـة، ومـن الجزائرية وقدرتها عىل 

جهة ثانية تلك التكاليف التي تكبدتها فرنسا ودفعت مثنها غاليًـا 
سواء من الناحيـة املاليـة لتصـاعد تكـاليف الحـرب وأثرهـا عـىل 
الحيــاة االقتصــادية يف فرنســا نفســها، كــ� إن الخســائر البرشــية 

لفرنسيون الفرنسية يف املعارك غدت غ� مقنعة لعائالت الجنود ا
الذين قضوا يف الحرب، ومن ثَـمَّ أصـبح صـوتهم يـوثر دون شـك 
عىل القرارات الواجب اتخاذها تجـاه املعضـلة يف الجزائـر، ومـن 
جهة ثالثة فإن القضـية الجزائريـة يف املحافـل الدوليـة أصـبحت 
تحظى بالتأييد املتزايد، نتيجة لذلك اضطرت الحكومة الفرنسـية 

 ٢٠ويف  )٢٣(ت تجـاه القضـية الجزائريـة،إىل تقديم بعـض التنـازال 
، بدأت املفاوضات ب� الوفدين الجزائـري والفرنيسـ ١٩٦١شباط 

ـا، إال إنهــا رسعــان مــا توقفــت بســبب متســك الوفــد  يف سويرسـ
الفرنيس بالصحراء الجزائريـة ورفـض الوفـد الجزائـري ذلـك، ثـم 

، وقــد ألــح ١٩٦١آذار  ٥اســتؤنفت املفاوضــات بــ� الوفــدين يف 
د الفرنيس عىل وقف القتال إلجراء املفاوضـات، لكـن الوفـد الوف

 )٢٤(الجزائري رفض ذلك الطلب فتوقفت املفاوضات ب� الوفدين.
كانت املفاوضـات يف حالـة مـد وجـزر تخضـع للمـزاج السـيايس 
الفرنيس حيًنا والتقلبات الظرفية والدولية حيًنا آخر، ولكن كانت 

سع للمجتمع الـدويل للثـورة تصب كلها يف صالح ذلك التأييد الوا
الجزائرية. ف� كان مـن فرنسـا إال إن تبـدأ مرحلـة جديـدة مـن 

 املفاوضات مع الجانب الجزائري. 
اسـتؤنفت املفاوضـات مجـدًدا بـ� الحكومـة  ١٩٦٢ويف عام 

الفرنسية والحكومة املؤقتة الجزائرية وكانت هذه املرة يف مدينة 
 -١٩٦١ايفيان، بـ� (أيـار  ايفيان الفرنسية، لذا عرفت مبفاوضات

ــان يف ١٩٦٢آذار  ــة ايفي ــع اتفاقي ــن توقي ــفرت ع أذار  ١٨)، وأس
، ومبوجبها تم ايقاف القتال بـ� الطـرف� واالعـرتاف بحـق ١٩٦٢

الشعب الجزائري يف السيادة عىل أرضه، وإطالق رساح املعتقلـ� 

السياسي� الجزائري�، وأن تقوم العالقات ب� البلدين عىل أساس 
الحرتام املتبادل، والعمل عىل احـرتام الثقافـة والـدين واملسـاواة ا

السياســية مــع األوروبيــ�، وأن يــتم اســتغالل ثــروات الصــحراء 
الغربية مناصفة ب� البلدين، ورضورة إجراء استفتاء شعبي بشأن 
مسألة استقالل الجزائر خالل ستة أشـهر بعـد إيقـاف العمليـات 

 )٢٥(الحربية ب� الطرف�.
ـــة ويف ـــري عـــىل الحري  االســـتفتاء اجمـــع الشـــعب الجزائ

) من الناخب� لصالح االستقالل يف %٩٧واالستقالل حيث صوت (
 ١٣٢، واعرتفت فرنسا رسميًا باستقالل الجزائر بعـد ١٩٦٢متوز  ٣

وأصـبح مارسـل جنيـه أول سـف� )٢٦(عاًما من االستع�ر الفرنيسـ،
 )٢٧(فرنيس معتمد يف الجزائر.

 

 م الدبلومايس المرصي للقضية اجلزائريةثانًيا: الدع
ويف  كان للقضية الجزائرية حضورا ً قويا ًيف محافـل الدوليـة،

الوقت ذاته  غـدت يف نظـر الشـارع العـريب قضـية كـل العـرب، 
واكتسبت بعًدا قوميًا وّحد كلمة العرب وقرّب بينهم، فتسـابقت 

ية إىل املنظ�ت الشعبية والهيئات الحكومية والتشكيالت السياس
تقديم املساعدة املادية والدعم املعنـوي، واعتـربت مرصـ محـور 
النشاط الرئيس للحركة الوطنية الجزائريـة، نظـرًا ملوقعهـا املهـم 
الرابط ب� املرشق واملغرب، وكـذلك احتضـانها لقيـادات الوفـود 
الجزائرية، والتواجد املكثف للجزائـري� املقيمـ� مبرصـ ال سـي� 

لمية، وأسبقية مرص بـالجهر مبوقفهـا املسـاند ألغراض دراسية وع
وقـد عكـس موقـف مرصـ الـداعم  )٢٨(والداعم للثورة الجزائرية.

للقضية الجزائرية دبلوماسـيًا حقيقـة مهمـة، تتمثـل يف أن تـأث� 
 -مرص كان واضًحا عىل الدول العربية والكث� مـن الـدول االفـرو

ات هيئـة األمـم آسيوية، سواء يف املؤمترات الدوليـة أو يف مناقشـ
املتحـدة وجامعــة الــدول العربيــة، وقــد اتســمت خطــب الوفــد 
املرصي بالعنف ومبخاطبة فرنسا بصـورة مبـارشة، إذ كانـت تلـك 
الخطب تحمـل داللـة واضـحة وهـي ربـط النضـال الـدبلومايس 
بالواقع الجزائري واالستناد عىل االدلة القانونية والتأريخية، وذلك 

 الصفة الرشعية والقانونية. إلعطاء القضية الجزائرية
مل يقترص املوقف املرصي من الثـورة الجزائريـة عـىل الـدعم 
العسكري واملادي فقط، بل تجـاوز ذلـك اىل الـدعم الـدبلومايس 
الذي متثل يف املوقف املرصي املساند لثورة الجزائـر يف املـؤمترات 
األفريقيــة واألســيوية واجت�عــات الجامعــة العربيــة ومناقشــات 

األمــم املتحــدة. وبــادرت مرصــ منــذ األيــام األوىل للثــورة  هيئــة
الجزائرية اىل تأييدها، إذ قامت إذاعة صـوت العـرب يف القـاهرة 
بالتعريف بالثورة وتشجيع املناضـل� الجزائـري� وتأليـب الـراي 
العام العاملي عىل فرنسا، وعملت القيادة املرصـية عـىل تـدريب 

لية الحربيـة املرصـية ومختلـف الطلبة الجزائري� يف مرص يف الك
 ١٩٥٣متـوز ٢٣ويف  )٢٩(املعاهد العسكرية طـوال سـنوات الثـورة.

وجه الج�ال محمد نجيـب والعقيـد جـ�ل عبـد النـارص دعـوة 
ــورة  ــذكرى األوىل للث ــبة ال ــاركة يف مناس ــاس للمش ــات عب لفرح
املرصية إىل جانب شخصيات أخـرى، وذهـب فرحـات عبـاس إىل 

 حاًرا وفتح هناك مكتبـا لحزبـه (االتحـاد القاهرة ووجد استقباالً
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وشــارك كــذلك يف احتفــاالت ) ٣٠(الــد�قراطي للبيــان الجزائــري).
الــذكرى الثانيــة لهــذه املناســبة والتقــى بــاألم� العــام للجامعــة 

 )٣١(العربية فضال عن شخصيات سياسية أخرى.
تأيت مرص يف مقدمـة الـدول العربيـة التـي تحملـت العـبء 

عريف بالقضية الجزائرية عىل املستوى الدويل، وحث األكرب يف الت
الدول األخرى عىل تبني حق الشعب الجزائري يف تقريـر مصـ�ه 

ومل تأل مرص جهًدا من اجل دعم الثورة الجزائريـة  )٣٢(واستقالله.
يف كافة املؤمترات، إذ كانت القضية الجزائرية مـن أهـم القضـايا 

ملرصـية محليًـا وإقليميًـا التي ادرجت عىل جدول أع�ل الوفود ا
ودوليًا، وادي ذلك بدوره إىل جعـل هـذه القضـية تحـدث وقًعـا 
عامليًا ساهم يف تضامن شعوب آسيا وأفريقيا معها، وكانت جهود 
مرص يف تلك املؤمترات من العوامل األساسية يف اسـتمرار الكفـاح 

 )٣٣(املسلح إىل تحقيق اِستقالل الجزائر.
لوماســية املرصــية تجــاه القضــية ترجــع بدايــة الجهــود الدب

 ٢٤-١٨الجزائرية اىل مـؤمتر بانـدونغ الـذي عقـد يف إندونيسـيا (
) دولة أفريقية وآسيوية، التـي ٢٩)، وحرضته وفود (١٩٥٥نيسان 

لقيت فيه القضية الجزائرية صـدى كبـ�ًا ومسـاندة واسـعة مـن 
طرف املشارك� يف هذا اللقاء األول عىل صعيد الشعوب الناميـة، 

ذ كان كفاح الشعب الجزائري وقضـيته محـل إعجـاب وعطـف إ 
وتقدير من طرف املؤمترين وكانوا يدركون أهمية وأبعـاد الثـورة 
الجزائرية ليس عىل مستوى القارة األفريقية فحسـب بـل كـذلك 

وقـد مثلـت مرصـ يف هـذا املـؤمتر ) ٣٤(عىل مستوى العامل الثالث.
هوريـة مرصـ بوفد مهـم ترأسـه جـ�ل عبـد النـارص (رئـيس جم

العربية)، الذي ألقى خطابًا ندد فيه باالستع�ر واعتـرب أن بقـاءه 
ال يتفق مع العهـد الجديـد يف العـامل، وأشـار إىل قضـية الجزائـر 
مذكرًا أن الحكومة الفرنسية تزعم أن الجزائر هي جـزء ال يتجـزأ 
من االتحاد الفرنيس، وأكد أن هذه الوثيقـة الصـادرة مـن طـرف 

الشعب الجزائري، وال تغ� حقيقـة أن الجزائـر بلـد  واحد ال تلزم
وقـد  )٣٥(عريب وأن لشعبه حًقا طبيعيًا يف الحرية وتقريـر املصـ�.

القت دعوة مرص املساندة لشعب الجزائر يف التحـرر واالسـتقالل 
وجـددت  )٣٦(تأييًدا دوليًـا مـن الهنـد وباكسـتان والصـ� وتركيـا.

ها عىل حق الشـعب الجزائـري األطراف املشاركة يف املؤمتر تأكيد
يف استقالله وادانت بشدة االع�ل الوحشية لالسـتع�ر الفرنيسـ 

وما �يز مؤمتر باندونغ هـو لـيس تـدويل القضـية  )٣٧(يف الجزائر.
الجزائرية ومساندتها معنويًا فحسـب، بـل تأكيـد أعضـاء املـؤمتر 
عىل تقديم املساعدة املاديـة لحـرب التحريـر الجزائريـة وتأكيـد 
رشعية مطالب الشعب الجزائري ورشعية الوسائل املستعملة من 

ك� شكل املـؤمتر أول فرصـة واسـعة  )٣٨(اجل االستقالل والحرية.
لطرح القضية الجزائرية عـىل املسـتوى الـدويل، وحتـى التنسـيق 

املرصي كان مكثفاً  ومتكامالً يف تعامله دوليا لتعبئـة  –الجزائري 
ة أهـداف التحـرر الـوطني يف الجزائـر، الرأي العام العاملي ملنارص 

وباعرتاف جزائري فإن مرص قـد مكنـت الوفـد الخـارجي لجبهـة 
 )٣٩(التحرر الوطني من الدخول بقوة إىل الساحة الدولية.

اجتمع مجلس الجامعة العربية يف القاهرة  ١٩٥٦اذار ٢٩ويف 
وأصدر قراًرا أعـرب فيـه عـن اسـتنكاره لترصـيح رئـيس الـوزراء 

، ورصح ١٩٥٦شباط  ٦(جي موليه) الذي زار الجزائر يف الفرنيس 

أثناء زيارته بأن ارتباط الجزائر بفرنسا ارتباط أبدي، وقد جـاء يف 
قرار مجلس جامعة الدول العربية أن املجلس يعلن تأييده التـام 
للشعب الجزائري العريب ومشاركته الصـادقة يف محنتـه الحاليـة، 

ئري األعـزل لحركـة عدوانيـة وعرب عن ذلك بتعرض الشعب الجزا
مدمرة ال مربر لها، وأعرب عن استنكاره لألع�ل العدوانيـة التـي 
تقرتفها السلطات الفرنسية ضد الجزائر املطالبة بحقها يف الحرية 
وتقرير املص�، واملتطلعة إىل النهوض بواجبها يف استث�ر خـ�ات 

دوليـة. وقـد بالدها لرفع مستوى شعبها ويف الوفـاء بالتزاماتهـا ال
ــذا  ــة يف ه ــعيد) كلم ـي (خــ�ت الس ــد املرصـ ــيس الوف ــى رئ ألق
االجت�ع، أبرز فيها ما يعانيه شعب الجزائر مـن ظلـم وتعسـف، 
موضًحا أن االنتصار سيكون لهذا الشعب يف النهاية، وم� جاء يف 
كلمته "إذا كانت هذه الدورة تنعقد وعيـون العـامل متطلعـة إىل 

سعدنا جميًعا، أن نرى األمـة العربيـة وقـد البالد العربية، فإنه لي
توفرت لها العزة والكرامة وقد بدأت تأخـذ طريقهـا نحـو املجـد 
مصممة عىل النهوض بدافع من الثقة يف نفـوس أبنائهـا واال�ـان 

 )٤٠(بالله وبعدالة قضاياها".

كان الدعم الدبلومايس املرصي للقضية الجزائرية متزامًنا مع 
، ١٩٥٦ي لثـوار الجزائـر، ويف أواخـر آذار الدعم العسـكري املرصـ 

مـن  )٤١(أوكل الرئيس املرصي ج�ل عبد النارص، (فتحـي الـديب)
أجل إعداد تقرير عن األحوال العسكرية والسياسـية يف الجزائـر، 
ـي يهـدف إىل مواجهـة املخطـط  عىل ضوئه وضـع مخطـط مرص
االستع�ري الفرنيس، وأكدت القيادة املرصية عىل رضورة تشديد 
الهج�ت من أجل تحس� موقف املفاوض الجزائري عنـد إجـراء 

قامـت القيـادة  ١٩٥٦نيسان  ١٢ويف  )٤٢(أي مفاوضات مع فرنسا.
املرصـية بعقـد اجــت�ع بـ� ممـثيل فرنســا والجزائـر، كـ� عقــد 

نيسان ظهرت فيه مناورات املفـاوض الفرنيسـ  ١٣اجت�ع ثا� يف 
ة إيجابيـة، لـذا قـررت وانتهت املباحثات دون الوصـول إىل نتيجـ

 )٤٣(مرص استمرار دعمها لثوار الجزائر.
ــو� يف  ــر يف بري ــؤمتر أخ ــد م ــدونغ، عق ــؤمتر بان ــب م وأعق

)، أبدت القيـادة املرصـية يف هـذا ١٩٥٦متوز  ١٩-١٨يوغسالفيا (
املؤمتر تأييدها التام للقضية الجزائريـة، كـ� أيـدت كـل الجهـود 
الهادفة إىل ايجـاد حـل سـلمي وعـادل لتلـك القضـية، وطالبـت 

بإيقاف أع�ل العنف القيادة املرصية متمثلة بج�ل عبد النارص 
ب� الطرف� الفرنيس والجزائـري والـدخول يف مفاوضـات إليجـاد 

وبعــد اختطــاف الــزع�ء ) ٤٤(تســوية عادلــة للقضــية الجزائريــة.
ــري� يف  ــين األول  ٢٢الجزائ ــال  ١٩٥٦ترش ــ باالتص ــت مرص قام

ــثيل ( ــوا ٢٥مبم ــة، ووافق ــيوية األفريقي ــة األس ــن الكتل ــة م ) دول
يان عّرب عن استيائهم مـن اعتقـال الـزع�ء باإلج�ع عىل إصدار ب

الجزائري�، وطالبو بعرض مشكلة الجزائر عـىل الجمعيـة العامـة 
 )٤٥(لألمم املتحدة.

وكان سف� مرص وممثلها الدائم يف األمـم املتحـدة (محمـود 
عـىل  ١٩٥٧فوزي) قد أكد من خالل كلمة ألقاها يف كانون األول 

ه التي قدمها عزمه عىل نيـل "أن الشعب الجزائري قد أكد بدمائ
االستقالل بصفة ال ترتك املجال للشك، وأن هـذه الحقيقـة يجـب 
االعرتاف بها وقبولها بكل تعقل، أن الشعب الجزائري قـد صـمم 

وقد كان لكلمة  محمود ) ٤٦(عىل العيش يف ظل الكرامة والحرية".
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فوزي صدى واسع، حيـث كانـت مبثابـة رضبـة مبـارشة وجهـت 
يئة األمم املتحدة، ك� أنها لقيت تأييـًدا واسـًعا مـن لفرنسا يف ه

الدول العربية واألفريقية، وذلـك مـا أكسـب القضـية الجزائريـة 
انتصــاًرا دبلوماســيًا مكنهــا مــن امليضــ إىل األمــام. وعنــد انعقــاد 

ـة لألمـم املتحـدة عـام  ، اقرتحـت مرصـ ١٩٥٨الدورة الثالثة عرش
كومة الجزائريـة املؤقتـة، إجراء مفاوضات مبارشة ب� فرنسا والح

 )٤٧(عىل أساس حق تقرير املص� واالستقالل.
) ١٩٥٨كـانون الثـا�  ١-١٩٥٧كانون األول  ٢٦وخالل الفرتة (

األسـيوي يف القـاهرة، وعـربت  –عقد مـؤمتر التضـامن األفريقـي 
مرص مـن خاللـه عـن تأييـدها وسـعيها الحثيـث نحـو اسـتقالل 

صـدر املـؤمتر قـراًرا يحـث عـىل وأ ) ٤٨(الجزائر واسـرتجاع حريتهـا.
املفاوضات ب� الجانب� واالفراج عـن املعتقلـ� الجزائـري�، كـ� 
طالبت شعوب العـامل بتنظـيم املظـاهرات والحمـالت الصـحفية 
لتعبئة الرأي العام الستنكار السياسـة الفرنسـية، وطالـب املـؤمتر 

ن بتقــديم املســاعدة الفعالــة لالجئــ� الجزائــري�، وناشــد البلــدا
االسيوية واالفريقية محاولة التأث� عىل فرنسا إلنهاء الحرب بينهـا 
وب� الجزائر، وبذل املساعي لدى الحكومات العربية االخرى ليك 

وبهذه املناسـبة انشـئت منظمـة  )٤٩(تكف عن مساعدتها لفرنسا.
آسيوية ضـمت ممثلـ� عـن حكومـات  -لتضامن الشعوب االفرو

لحركـات التحـرر يف القـارت� وكانـت البلدان املستقلة، وممثلـ� 
الجزائر ممثلة بواسطة جبهة التحرير الوطني، وتنفيًذا لتوجهـات 

آسـيوي للتضـامن مـع  -مؤمتر القاهرة فقد تم تنظيم يـوم أفـرو
اذار  ٣٠الشعب الجزائري يف كفاحه ضـد االسـتع�ر وذلـك يـوم 

  )٥٠(يف عواصم الدول األفريقية واآلسيوية.١٩٥٨
عقد مؤمترًا للدول األفريقية يف مدينة  ١٩٥٨م ويف نيسان عا

) ٦٢(أكرا) عاصمة غانا، حرضه أكرث من ثالمثائة مندوب �ثلون (
هيئة شعبية يف أفريقيا، وقد مثلت مرص يف هذا املؤمتر بوفد 
ترأسه محمود فوزي وزير خارجية مرص آنذاك الذي ألقى خطابًا 

تقالل ومعنى وضح فيه رشعية الكفاح الجزائري من أجل االس
االستقالل للدول املمثلة يف املؤمتر إذ قال "إن االنسان بدأ يدرك 
الخطأ الكب� يف سيطرة دولة عىل أخرى، ك� يدرك جنون 
السياسة املغامرة التي ال أساس لها وال أخالق والتي تتبعها فرنسا 

 )٥١(يف الجزائر".
يف عام ويف الدورة الرابعة عرشة لألمم املتحدة التي انعقدت 

، وأثناء مناقشة القضية الجزائريـة، تقـدم وزيـر الخارجيـة ١٩٥٩
املرصي محمـود فـوزي ببيـان أوضـح فيـه موقـف مرصـ املؤيـد 
للوطني� الجزائـري� يف املعركـة التـي يخوضـونها ضـد فرنسـا يف 
سبيل تحقيـق االسـتقالل، وأشـار إىل مرشـوع (ديجـول) الخـاص 

"أن يكون من شأن الجزائـري�  :بإجراء استفتاء يف الجزائر إذ قال
بطبيعة الحال، ومن شأنهم وحدهم أن يتخذوا قراراتهم الخاصة، 
ونحن نالحظ ونسجل اعرتاف فرنسـا بحـق الجزائـري� يف تقريـر 
مص�هم". ويف ختام البيان أبرز محمود فوزي موقف مرصـ مـن 
القضــية الجزائريــة إذ قــال: "إن موقــف حكــومتي مــن حكومــة 

وكفاحهـا مـن أجـل االسـتقالل واسـرتداد الـبالد الجزائر وشـعبها 
واملحافظة عىل سالمة األرايض سيظل ك� كان يف أي وقـت مىضـ 
هو موقف الحزم والتصميم". وأثناء مناقشـة القضـية الجزائريـة، 

هاجم محمود فوزي منظمة األمم املتحدة واتهمهـا بالسـلبية يف 
جزائـري� معالجة قضية الجزائر. وحث عىل بدء مفاوضات ب� ال

والفرنسي� من أجل تسوية نهائية للقضية الجزائريـة قـائالً: "إذا 
كانت هناك حرب يجب خوضها في� يتصل بالجزائر، فيجـب أن 
تكون هذه حربًا لالنتصار عىل هذه العقبـات، ويجـب أن تكـون 

 )٥٢(حربًا عىل الحرب يف سبيل انتصار السالم".
ــة ا١٩٥٩آب  ١٤ويف  ــة ، اجتمــع وزراء خارجي ــدول األفريقي ل

املستقلة (مرص، ليب�يا، املغرب األقىص، غينيا، السـودان، أثيوبيـا، 
 )٥٣(ليبيا)، يف مونروفيا عاصمة ليب�يا ملنـارصة القضـية الجزائريـة،

الـذي ألقـى  )٥٤(مثل مرص يف هذا املؤمتر حس� ذو الفقار صربي،
عب خطابًا مهً� ندد فيه بالفضائح التي ترتكبها فرنسا ضـد الشـ

الجزائري، ك� ندد بقرار فرنسا الهادف إىل إجراء تجاربها الذريـة 
وقـد أوىص املـؤمتر يف قراراتـه بـاالعرتاف  )٥٥(يف الصحراء الكـربى.

بحق تقرير املصـ� واالسـتقالل لشـعب الجزائـر وطالـب فرنسـا 
بسحب جيوشها من الجزائر والدخول يف مفاوضات مع الحكومة 

عـىل الـدول املسـتقلة مبواصـلة العمـل الجزائرية املؤقتـة، وألـح 
الدبلومايس لنرصة القضية الجزائرية عىل مستوى املحور الـدويل، 

 )٥٦(ومنح الجزائر املساعدات املادية.
ــؤمتر  ــونس م ــد يف ت ــي عق ــال األفريق ــم النض ــار دع ويف إط

)، الـذي ١٩٦٠كـانون الثـا�  ٣٠-٢٥الشعوب األفريقية يف الفرتة (
ثلوهـا يف املـؤمتر عـن سـخطهم تجـاه اشرتكت فيه مرص وعرب مم

ــدوا  ــر، وأي الجــرائم التــي �ارســها االســتع�ر الفرنيســ يف الجزائ
الفرنسية من أجل تقريـر املصـ� وطالـب  –املباحثات الجزائرية 

ــة  ــدول اإلفريقي ــة ال ــة يف ميزاني ــؤمتر برصــد مســاعدات مادي امل
 املستقلة لصالح النضال الجزائري، ك� طالب بوضع حد لألحداث

الداميــة يف الجزائــر مبشــاركة املتطــوع� األفارقــة يف الكفــاح 
ويف املؤمتر الثا� لتضامن الشعوب اإلفريقية ) ٥٧(الجزائري املسلح.

 ١٥-١١اآلسيوية الذي عقد يف كوناكري عاصـمة غينيـا يف الفـرتة (
)، بذلت مرص مساعي حثيثة من أجل إصدار املؤمتر ١٩٦٠نيسان 

رنسا يف الجزائـر واملوافقـة عـىل إنشـاء لقرارات تستنكر سياسة ف
 )٥٨(آسيوي لالشرتاك يف تحرير الجزائر. –جيش تحرير إفريقي 

ــرتة ( ــا�  ٧-٤ويف الف ــانون الث ــك ١٩٦١ك ــن املل ــدعوة م ) وب
املغريب (محمد الخامس)، عقد مؤمتر يف الدار البيضاء يف املغـرب 

كومة األقىص حرضه رؤساء حكومات (مرص، غانا، مايل، غينيا، الح
الجزائرية املؤقتة، ووزير خارجيـة ليبيـا)، وقـد بحـث املـؤمترون 
ــن  ــي أعل ــة، الت ــية الجزائري ــي� القض ــة وال س ــايا اإلفريقي القض
املؤمترون بشأنها تصميمهم عىل تأييد الشعب الجزائري وحكومة 
املؤقتة بكل الوسـائل لتـدعيم الكفـاح يف سـبيل االسـتقالل، كـ� 

ؤيـد كفـاح الجزائـر بزيـادة دعمهـا ناشد جميـع البلـدان التـي ت
ــة. ــة املؤقت ــة الجزائري ــادي للحكوم ــدبلومايس وامل ــت  )٥٩(ال ونال

القضية الجزائرية دعـ� إفريقيـا آخـر يف مـؤمتر شـعوب إفريقيـا 
، وقــد لعبــت ١٩٦١) آذار ٣٠-٢٥الــذي انعقــد يف القــاهرة مــن (

 مرص دوًرا أساسيًا يف هذا املؤمتر من أجل دعم القضية الجزائرية،
إذا افتتح ج�ل عبد النارص املؤمتر بخطـاب تعـرض فيـه ملراحـل 
كفاح القارة اإلفريقية ضد االستع�ر متطرقًا ملا متارسه فرنسا من 
سياسة استع�رية يف الجزائر، وأوضح أن القضية الجزائريـة متثـل 
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ذروة النضال اإلفريقـي مـن أجـل الحريـة واالسـتقالل، وأكـد أن 
الجانـب الجزائـري بكـل قواهـا املاديـة الشعوب اإلفريقية تؤيد 

 )٦٠(واملعنوية يف املفاوضات مع فرنسا.
، أثـــ�ت القضـــية الجزائريـــة يف ١٩٦١كـــانون األول  ١٤ويف 

الــدورة السادســة عرشــ لهيئــة األمــم املتحــدة، بنــاًء عــىل طلــب 
تقدمت به اثنان وأربعون دولة آسيوية وافريقية من بينها مرص، 

املسـاندة للقضـية الجزائريـة عـىل  وتركزت خطب ممثيل الـدول
رضورة اإلرساع يف املفاوضات ب� الجزائر وفرنسا، تنفيذ لقـرارات 
األمم املتحدة، والوصول بها إىل نتائج مرضية تضـمن للجزائـري� 
حق تقرير مص�هم واالستقالل الكامل. وقد ألقى (عمر لطفـي) 

ــا أبــرز فيــه مو  قــف رئــيس الوفــد املرصــي يف هــذه الــدورة بيانً
الجمهورية العربية املتحدة من القضية الجزائرية، حيث ذكـر أن 
القضية الجزائرية قضية عربية بالدرجة األوىل، وقد حدد ذلك يف 
عدة نقاط، ح� قال "يعرف الجميع موقف الجمهوريـة العربيـة 
املتحدة من هذه القضية التي تعنينا ألكرث من سبب واحد، فهـي 

ريب، ألن فرنسا حاولت منذ مائة وثالثـ� أوالً قضية تهم العامل الع
عاًما وحتى اليوم إزالة الطبيعة العربية للبالد، وهـي ثانيًـا تهمنـا 
كقضية أفريقية، فقد مرت سبعة أعوام والجزائر تسـاهم بنضـال 
أبنائها يف تحرير القارة اإلفريقية من االستع�ر، وهـي ثالثًـا تهـم 

القضية الجزائرية يف هيئـة األمم املتحدة. وأشار إىل مراحل تطور 
األمم املتحدة، وعاب عىل األمم املتحدة أنهـا مل تجـد حـالً لهـذه 

 القضية.
وعند كالمه عن مفاوضات فرنسا للجزائر ذكر (عمر لطفـي) 
أن االتصاالت التي جرت ب� فرنسا والجزائر كانت تصطدم دامئًـا 

رفض بعناد فرنسا وإرصارها عىل موقفها، وبرر فشل املفاوضات ب
الحكومة الفرنسية االعـرتاف باملبـادئ األساسـية لوحـدة األرايض 
الجزائرية ووحدة الشعب الجزائري، وطالب األمـم املتحـدة بـأن 
تقول كلمتها وتجد حالً لهذه املشكلة مبا يتفق مع آمال الشـعب 
الجزائري. ونبه ممثـل مرصـ إىل مـا متارسـه فرنسـا مـن تعـذيب 

وقف الشعب الجزائري عن كفاحه، واضطهاد، مؤكًدا أن ذلك مل ي
وأكد أن أساليب التعذيب واالضـطهاد التـي لجـاء إليهـا الجـيش 
الفرنيس لن ترصف الجزائري� عن نضالهم، ويف ختام بيانه طالب 
األمــم املتحــدة بإيجــاد طريقــة إلنهــاء هــذه الحــرب الجزائريــة 
ــا  ــرتاف فرنس ــي اع ــدة ه ــة الوحي ــًدا أن الطريق ــية، مؤك الفرنس

الجزائر ضمن نطاق وحدة البالد اإلقليمية. ولقد عربت  باستقالل
مرص ومجموعة الدول االفرواسيوية يف البيان الـذي تقـدمت بـه 
عــن أســفها لوقــف املفاوضــات بــ� حكومــة فرنســا والحكومــة 
الجزائرية املؤقتة، ودعـى الطـرف� إىل اسـتئناف املفاوضـات مـن 

ك يف نطـاق أجل إعطاء الشعب الجزائري حق تقرير مص�ه، وذل
 )٦١(احرتام وسالمة الوطن الجزائري.

وقد تجىل الدعم املرصي أيًضا وبـدون تحفـظ عنـدما بـدأت 
، إذ أصدرت الحكومة املرصية ١٩٦٢آذار  ١٨مفاوضات ايفيان يف 

بيانا أكدت فيه مساندتها املطلقة للحكومة املؤقتة الجزائريـة يف 
التي ترمـي إىل املفاوضات التي ستجريها مع الحكومة الفرنسية و 

االعرتاف بحق الشعب الجزائري يف تقرير مص�ه والحصـول عـىل 
 )٦٢(استقالله وسيادته التامة.

ةُ   َخاِمتَ

ــة  ــة الوطني ــرئيس للحرك ــاط ال ــور النش ــ مح ــربت مرص اعت
الجزائرية، نظرًا ملوقعها املهم الرابط ب� املرشق واملغرب، وكذلك 

واجد املكثف للجزائري� احتضانها لقيادات الوفود الجزائرية، والت
املقيم� يف مرص ال سي� ألغراض دراسية وعلمية، وأسبقية مرصـ 
بالجهر مبوقفها املساند والداعم للثورة الجزائرية. كانت البـواك� 
األوىل للدعم الدبلومايس املرصي للقضية الجزائرية قد تجسـدت 

اد بتأسيس مكتب املغرب العريب يف القاهرة الذي تأسس إثر انعق
، وشـكل محطـة ١٩٤٧) شـباط ٢٢-١٥مؤمتر املغرب العريب ب� (

بارزة يف العمل املغاريب من خالل مساهمته بـالتعريف بالقضـية 
املغاربية بشكل عام، وكانـت الجزائـر حـارضة مـن خـالل حـزب 
الشــعب الجزائــري، وضــمن هــذا املكتــب متكنــت بعثــة انتصــار 

ــدعا  ــاطها ال ــوير نش ــن تط ــة م ــات الد�قراطي ــورة الحري يئ للث
الجزائرية، وبدعم مـن مرصـ شـارك أعضـائها يف مـؤمتر بانـدونغ 

، وهو ما فتح الطريق نحو تـدويل القضـية الجزائريـة، ثـم ١٩٥٥
توالت االعرتافات بالحكومة الجزائرية املؤقتة الذي كان تأسيسها 
ـي املتكامـل للقضـية الجزائريـة  يف القاهرة أيًضا، إن الدعم املرص

د القومي العريب يف مرص ومنذ تويل جـ�ل عبـد تزامن مع �و امل
، وانتهاجه نهًجا قوميًـا ١٩٥٤النارص رئاسة جمهورية مرص يف عام 

ومناهًضا لالستع�ر يف سياسته الخارجية، لعبت جمهوريـة مرصـ 
العربية دوًرا إقليميًا مسـانًدا لحركـات التحـرر يف العـامل الثالـث، 

ؤيـدة للعديـد مـن وقد تجسـد ذلـك الـدور يف مواقـف مرصـ امل
حركات التحرر العريب واإلفريقي، وكان للقضية الجزائرية نصيبها 
من الدعم املرصي، الذي مل يقترص عىل الدعم العسكري واملـادي 
فحسب بل تعدى ذلك إىل الدعم الدبلومايس، الـذي تـزامن مـع 

)، وتكللت الجهود املرصية ١٩٦٢-١٩٥٤سنوات الثورة الجزائرية (
ــ ــة بتش ــة يف الجزائري ــة املؤقت ــة الجزائري ــول  ١٩كيل الحكوم أيل

، عىل األرايض املرصية، وساهمت الحكومة املرصـية بـدعم ١٩٥٨
 تلك الحكومة، ودعوة الحكومات اإلفريقية إىل االعرتاف بها.

واصلت جمهوريـة مرصـ دورهـا يف دعـم الكفـاح الجزائـري 
ومل  دبلوماسيًا بالقدر نفسه الذي سلكته نحوها ماديًا وعسـكريًا،

تخُل املحافل الدولية من عرض للقضية الجزائرية، وكانـت مرصـ 
دامئًا وراء كل املساعي لدعم القضية الجزائرية أو الحصـول عـىل 
قرار تأييد أو استنكار لإلع�ل الفرنسية يف الجزائر واسـتمر هـذا 
الدور بال تراجع طوال فرتة كفاح الشعب الجزائري. وكان للـدعم 

للجزائر دوًرا كب�ًا يف منح القضـية الجزائريـة  الدبلومايس املرصي
بعًدا عامليًا. وتعريف الرأي العام العاملي بعدالـة قضـية الشـعب 
ــتع�رية  ــة االس ــ� السياس ــت ن ــه تح ــم معانات ــري وحج الجزائ

 الفرنسية.
لقد عكس ذلك الدعم املرصي حقيقة مهمة تتمثل يف التأث� 

لدول اإلفريقية والسـعي املرصي عىل الدول العربية والكث� من ا
إىل تشكيل تكتل افرو آسيوي مساند للقضـية الجزائريـة، وفضـح 
السياسة االستع�رية الفرنسية يف الجزائـر باالسـتناد عـىل األدلـة 
القانونية والتاريخية التي متنح القضـية الجزائريـة صـفة رشعيـة. 
ـي أثـرًا إيجابيًـا واضـًحا يف  وكان لـذلك الجهـد الـدبلومايس املرص
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 .١٩٥٩آب  ١٧، يف ١٢٧٩العدد  ،صحيفة الجمهورية) ٥٥(
 .٢٥٦) كول�، املصدر السابق، ص٥٦(
من مؤمتر أكرا ، الوحدة األفريقية ومراحل تطورها) شوقي الجمل، ٥٧(
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؛ كول�، املصدر السابق، ٢٣)، ص١٩٦٦للطباعة والنرش، (القاهرة، 

 .٢٨٠ص
 .١٩٦١كانون الثا�  ١٦، ٨٧، العدد صحيفة املجاهد )٥٨(
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 .٤٢٢-٤١٠) ح�د، املصدر السابق، ص٦١(

 .١٩٦١ايار  ٢٢، ٢٦، العدد صحيفة املجاهد) ٦٢(


