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جهود الحكومة المؤقتة الجزائرية لتدويل القضية الجزائرية في الهيئة األممية 

                        للجمعية العامة 31و  31خالل الدورتين 

 م (3595ديسمبر -م  3591سبتمبر)

 .قالمة 3519ماي  1جامعة  -قسم التاريخ  -سعاد بولجويجة أ.
 

 الملخص:
عدة أحداث بارزة ، على الصعيدين الداخلي و م يف اجلزائر 1958شهدت سنة 

اخلارجي سامهت بشكل أو بآخر يف تشكيل احلكومة ادلؤقتة اجلزائرية ، اليت مت 
م بالقاىرة ، جاءت ىذه احلكومة هبدف 1958سبتمرب  19اإلعالن عنها يف 

جتنب احتواء القضية اجلزائرية أو الوصاية عليها ، إذل جانب العمل على تدويل 
 من خالل لقضية يف احملافل الدولية و باألخص يف ىيئة األمم ادلتحدة ، أوالىذه ا

االعًتاف هبا ، مث بذل اجلهود من أجل إدراج القضية اجلزائرية يف دورات اجلمعية 
(  ليس هبدف تسجيلها ، ولكن هبدف مناقشتها 14و 13العامة  )الدورتُت

ق تقرير ادلصَت للشعب اجلزائري ح –جبدية و اخلروج حبل تدعمو اجملموعة الدولية 
، حتت وصاية أشلية  ودعم دورل بعيد عن    -و احلصول على احلرية و االستقالل 

 كل الضغوطات الفرنسية .
Résumée 
L’année 1958 scie en Algérie, plusieurs événements 
notables, à la fois d'une manière interne et externe 
contribué ou d'une autre dans la formation du 
gouvernement intérimaire algérien, qui a été annoncé le 19 
Septembre, 1958 au Caire, le gouvernement est venu afin 
d'éviter le confinement de l'affaire algérienne ou la tutelle, 
ainsi que les travaux sur l'internationalisation de la question 
dans les forums internationaux et en particulier au sein des 
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Nations Unies, d'abord par la reconnaissance, puis faire des 
efforts pour l'inclusion de la question algérienne dans les 
sessions de l'Assemblée générale (sessions 13 et 14) ne sont 
pas le but de l'enregistrement, mais dans le but de les 
discuter sérieusement, et de trouver une solution soutenue 
par la communauté internationale - le droit à 
l'autodétermination du peuple algérien et obtenir la liberté 
et de l'indépendance - sous la tutelle de l'ONU et le soutien 
international est loin de toute la pression française. 

 مقدمة:

م عدة صعوبات داخلية وأخرى  1958سنة  اجلزائرية  عرفت الثورة       
م وما نتج عنو  1957والتنفيذ يف مارس   جلنة التنسيقمنها خروج ، خارجية 

 1 ،بُت قادة الثورة حول وسائل وطرق صلاحهامن آثار بالغة تسبب فيها الصراع 
ومن ىذه الوسائل ادلختلف عنها مسألة إنشاء احلكومة ادلؤقتة اجلزائرية ، ىذه 

م حسب ادلراسالت ادلتبادلة بُت الوفد الداخلي  1956الفكرة اليت تعود إذل سنة 
ظ واخلارجي جلبهة التحرير الوطٍت، حيث أصر من يف اخلارج على تأسيسها وحتف

ها ليست من يف الداخل، خاصة "عبان رمضان" الذي اعترب فكرة تأسيس
 2باألساسية أو ليست من األولويات يف ذلك الوقت 

م ،مث تكليف بعض أعضاء جلنة  1957بعد اجتماع القاىرة يف أوت       
جل تقييم ادلرحلة السابقة ، و البحث يف سيق و التنفيذ بإعداد تقارير من أالتن

ىذا األمر الذي أصبح ضروريا يف  ، 3ادلؤقتة اجلزائريةيس احلكومة موضوع تأس
ديغول و  بعد رليء اجلنرال ادلرحلة اليت وصلت إليها الثورة اجلزائرية ، خاصة 

، وقبل فًتة وجيزة من إجراء االستفتاء الذي زلاولتو ترسيخ فكرة اجلزائر الفرنسية 
تأسيس احلكومة مبثابة نداء م ، لقد كان 1958سبتمرب  28اقًتحو ديغول يف 

مجهورية جزائرية مستقلة ، فكان  بأن اذلدف األساسي ىو تشكيل وتذكَت  للعادل
البد ذلذه احلكومة أن تؤدي دورىا فيما خيص التعريف بالقضية اجلزائرية وزلاولة 
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احملافل الدولية و باألخص يف ىيئة األمم ادلتحدة ، فإذل أي حد تدويلها يف 
كومة من تأدية الدور ادلنوط هبا يف فًتة حتتاج فيها القضية اجلزائرية  دتكنت ىذه احل

 و التعريف  جتاوزت فكرة التسجيل ، خاصة وأهنا ؟إجياد حلول سريعة وفعالة 
األمم ادلتحدة خالل  ىيئة ظلذل ادلناقشات اجلادة للمسألة يف وحان الوقت إ

ربط بُت مرحلتُت ىامتُت من الثورة  انتا جسر االلتان ك 14و  13دورتُت ال
 اجلزائرية . 

 تأسيس الحكومة المؤقتة الجزائرية واالعتراف الدولي بها : 

ماي   13حدثا شليزا دتثل يف دترد  على الصعيد الداخلي ، م 1958سنة عرفت 
م الذي قام بو بعض قادة اجليش الفرنسي كاجلنرال ساالن، و  1958
. انتهى بإسقاط اجلمهورية الرابعة و قيام اجلمهورية اخلامسة  .اخل...ماسو..

 4بقيادة اجلنرال ديغول 

م عدة أحداث بارزة  1958أما على الصعيد اخلارجي فقد شهدت سنة         
تشكيل احلكومة ادلؤقتة اجلزائرية ،  أبرزىا مؤدتر طنجة أفريل يف  و تأثَتعالقة ذلا 

م، حيث كان ىذا ادلؤدتر مناسبة لتأكيد الدول ادلغاربية دعمها للقضية  1958
 5اجلزائرية و طالب بضرورة تشكيل حكومة مؤقتة للجمهورية اجلزائرية 

معة يوم اجلاحلكومة يف القاىرة  ىذه  و قد مت اإلعالن الرمسي عن تشكيل
ادلؤقتة  ، و يف نفس اليوم صدر أول تصريح لرئيس احلكومة 1958سبتمرب 19

، حيث قرأ فرحات عباس 6حدد ظروف نشأهتا و األىداف ادلتوخاة من تأسيسها
صحفي ، و نفس اإلعالن قرأه كرًن بلقاسم  100نص اإلعالن أمام ما يقارب 

يف تونس، كما  قام و زلمود الشريف من مكاتب إعالم جبهة التحرير الوطٍت 
بنفس ادلهمة كل من عبد احلفيظ بوالصوف و الشيخ خَت الدين من الرباط 

 7بادلغرب
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جاء ت فكرة إنشاء احلكومة ادلؤقتة اجلزائرية هبدف جتنب كل أشكال لقد  
الضغط عليها من أجل الرضوخ والقبول حبلول التسوية،  اليت تشمل احتواء 

 8يها القضية اجلزائرية أو الوصاية عل

إن ادلبادرة بتأسيس احلكومة ادلؤقتة اجلزائرية جاءت  قبل عشرة أيام من         
إعالن ديغول عن فكرة تنظيم استفتاء شعيب يف اجلزائر، حول الدستور اجلديد 

ن كل التوقعات كانت تشَت ورة، أللفرنسا، و كرد فعل استباقي من طرف قيادة الث
ق قادة الثورة يف اخلارج على أن يعلنوا عن إذل تأجيل ذلك التأسيس ، حيث اتف

لكنهم عجلوا بذلك حىت يتسٌت ذلم أن يسبقوا  ، 1958احلكومة يف أكتوبر 
 9  1958سبتمرب 28موعد االستفتاء حول اجلزائر ادلقرر يف 

 اونداء اأعلنت جبهة التحرير الوطٍت عن تشكيل ىذه احلكومة تذكَت          
اجلزائرية سطروا ومنذ اليوم األول للمقاومة وذلك منذ أربع بأن قادة الثورة ، للعادل 
بأن اذلدف كان تشكيل مجهورية دديقراطية اجتماعية مستقلة ، حيث  ، سنوات

 10يف ندوة طنجة . رمسيا  تقرر ذلك

 إذلوعلى اثر اإلعالن عن قيام احلكومة ادلؤقتة يذكر بن خدة أن بعد وصولو    
ى "بفتحي الذيب" الذي دل خيف تذمر دولتو التق  1958سبتمرب 20مصر يوم 

بإقدام جبهة التحرير الوطٍت على إنشاء احلكومة دون استشارة عبد الناصر الذي 
وقد ندد بن خدة هبذا  ،11طادلا حاول مراقبة الثورة التحريرية والسيطرة عليها 

نشاء احلكومة أمرا يهم الشعب اجلزائري وقيادتو ، وال حيق إادلوقف واعترب مسألة 
ألي كان سواء ادلصريُت أو ادلغاربة التدخل يف ىذا األمر، كما أضاف بن خدة 
أن عبد الناصر كان يف احلقيقة يعارض قرار تعيُت فرحات عباس على رأس 

م احلكومة ، وبعض الشخصيات الثورية ضمن الطاقم احلكومي مثل كرًن بلقاس
إن ىذا ادلوقف سيتغَت بسرعة  12الذي طادلا اهتمو بالعمل لصاحل  احلبيب بورقيبة 

باحلكومة ادلؤقتة اجلزائرية ، وىذا يؤكد  باالعًتافوستقوم مصر بعد فًتة وجيزة ، 
أن ادلوقف ادلصري يف البداية كان رلرد رد فعل عفوي ، ناتج عن تفاجئها باخلرب 

 ها . بالرغم من أنو أعلن على أراضي
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 13كما عرفت احلكومة ادلؤقتة  اجلزائرية منذ تأسيسها تطورات خطَتة وأزمات     
 14عديدة كادت أن تقضي عليها وكان ذلك بسبب توقف نشاطها لعدة مرات 

وبالعودة إذل  بداية تأسيس ىذه احلكومة ، فقد وقع شيء من اإلمجاع          
وصول كرًن بلقاسم إذل  على شخص فرحات عباس يف الوقت نفسو مت معارضة

الرئاسة ، حيث يقول فرحات عباس حول ظروف انتخابو لرئاسة احلكومة مبينا 
إن حوادث متتالية وظروف سياسية وضعتني على رئاسة الحكومة "... 

المؤقتة الجزائرية، لم أطلب ىذا الشرف ولم أطمح فيو فإن طبعي ينفر من 
حقيقة األمر أن السلطة ال قيمة  الرئاسة وزمام الحكم وممارسة السلطة، وفي

لها إال إذا كانت تمارس وسط شعب حر، إن الويالت التي أصابت وطني 
ىي التي قذفت بي إلى الميدان السياسي، ولو كانت فرنسا قد وجدت 
حلوال عادلة للمشاكل التي جابهناىا، فلربما اكتفيت بمشاكلي وأشغالي 

و حكومة اجلزائر ادلؤقتة ، أنو غداة تأليفكذلك كما أعلن    15 الشخصية..."
مستعد للتفاوض مع فرنسا على أساس إقامة إحتاد فيدرارل بُت ادلغرب وتونس 

.إن حكومة الجزائر قد تحملت المسؤولية  واجلزائر ، كما أعلن مانصو : "..
كاملة و في مقدمتها قيادة الشعب والجيش الجزائري لالنتصار ....أن 

الجزائر ىو إقامة اتحاد فيدرالي بين دول  الحل الوحيد الذي يحل مشكلة
المغرب ، كما أن الحكومة المؤقتة تؤيد ما جاء في مؤتمر طنجة من قرارات 
...كما أنها على استعداد للتفاوض مع فرنسا وتقبل بكل ارتياح كل مسعى 

 16...."يهدف إلى تنفيذ اتفاقية جنيف بالنسبة للحرب في الجزائر 

 االعًتافصلاحات كبَتة دتثلت خصوصا يف احلكومة ادلؤقتة اجلزائرية عرفت     
الكبَت هبا من طرف الدول العربية واإلسالمية واألسيوية، حيث كان لتأسيسها 
صدا كبَتا يف العادل، فسارعت عدة دول لالعًتاف هبا نذكر من بينها: العراق 

يف انتظار  ، اليمن، األردن، دلغرب ، لبنان ، تونس ، ااجلمهورية العربية ادلتحدة ،
حيث من باقي الدول وخاصة ادلنتمُت إذل اجملموعة األفروآسايوية  ،  االعًتاف
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تعاطفت الدول العربية مع احلكومة اجلزائرية ودعمتها ، كما دل تًتدد  اجلامعة 
 17العربية يف تقبلها كعضو جديد .

اجلزائرية خاصة بعد اعًتاف مث توالت االعًتافات الدولية باحلكومة والقضية    
إن اعًتاف الدول العربية ، 18. 1958سبتمرب  23الصُت و السودان يف 

اإلسالمية ودول العادل الثالث ، كان القصد منو ىو زيادة الضغط على فرنسا من 
طرف الرأي العام العادلي ، ومحلها على االعًتاف جببهة التحرير الوطٍت كممثل 

 19ئري ،  وقبول التفاوض معهاشرعي ووحيد للشعب اجلزا
وىذه تصاريح وتعاليق بعض الدول اليت اعًتفت باحلكومة ادلؤقتة اجلزائرية    

 حسب ما وجدناه يف  تقارير أرشيف  وزارة الدفاع بقصر فانسان يف فرنسا :

 المغرب :    -

من األىداف  لالقًتابإن القصر واحلكومة ادلغربية يعتقدون بأهنا خطوة مهمة 
كما أعلنت اإلذاعة   –ادلفاوضات من أجل االستقالل  –اليت جيب حتقيقها 

: " أن أغلبية أعضاء األمم ادلتحدة مع 3/10/1959ادلغربية بدورىا  بتاريخ 
.  القائم باألعمال يف  GPRAمفاوضات فرنسا واحلكومة اجلزائرية ادلؤقتة 

الشعب اجلزائري أعرب بواسطة شلثليو ، السفارة ادلغربية يف القاىرة صرح : " بأن 
قراره الرافض لكل حل ال يضمن لو حتقيق تطلعاتو الوطنية يف إطار سيادتو 

 20وحريتو 

 :   تونس -

صرح الرئيس بورقيبة بأن احلرب ال تستطيع أن تقرب وجهات النظر أو الوصول  
إذل حل ولكنها ختلق مشاكل جديدة ، صحيح أن حق تقرير ادلصَت ىو شيء 

مثل ىذا ادلوقف ىو حدث رئيسي ..... إن  اختاذصعب أن يعلن ...و أعترب أن 
ما أنو ال جيب يف تصرحيات فرحات عباس بعض العبارات أزعجت الفرنسيُت ، ك

نسيان بأن احلكومة ادلؤقتة ذلا كذلك انشغاالهتا الداخلية ، وقبول حق تقرير 
ادلصَت يعد خطوة ىامة بالنسبة ذلذه احلكومة ...يعرف من خاللو الطرفُت تقدما  
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الفهم اجليد للمواقف اخلاصة لكل منهما ...إذا فرنسا اعًتفت  كبَتا، من أجل
يف تقرير مصَته ، ديكنٍت أن أقول بأن القضية قد بصراحة حبق الشعب اجلزائري 

انتهت ...وأنو لفعل إجرامي إن تركنا ىذه الفرصة اليت تؤدي إذل السالم ..ضلن 
مستعدون دلساعدة فرنسا واجلزائريُت من أجل تقريب وجهات النظر والتوصل إذل 

 21حل يرضي الطرفُت ..."

 الجمهورية العربية المتحدة :   - 

حيات  والتعاليق الصادرة عن اجلمهورية العربية ادلتحدة كانت مساندة إن كل التصر 
 28جلبهة التحرير الوطٍت ومدعمة دلا جاء يف تصريح فرحات عباس بتاريخ 

 22فهو  بالنسبة ذلا تأكيد الستمرارية الكفاح لنيل االستقالل 1958سبتمرب 

   أندونيسيا:-

 يساندون الشعب اجلزائري يف كفاحو من أجل االستقالل ."  " األندونسيون 

   غينيا : - 

" ...حكوميت ترغب  02/10/1959صرح شلثل  غينيا يف األمم ادلتحدة بتاريخ 
بشدة يف ادلفاوضات ادلباشرة بُت فرنسا واحلكومة ادلؤقتة اجلزائرية ، وىذه األخَتة 
ىي ادلمثل الوحيد لألمة اجلزائرية ، وادلفاوضات ىي احلل وادلخرج الوحيد ذلذا 

 النزاع ..." 

 الدول الشيوعية :  -

كل الدول الشيوعية تساند دتاما وجهة نظر جبهة التحرير الوطٍت مع دعمها   
 23التام دلا تقرره  

 ف باحلكومة ادلؤقتة فهي كاآليت :أما بالنسبة للدول اليت دل تعًت 

 : سومبورغ لك
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للسفَت الفرنسي ىناك أن قضية  احلكومة  أعلن رئيس اجمللس يف لوكسومبورغ  
 ادلؤقتة ال تطرح من أجل احلكومة اجلزائرية . 

  غواتيماال :

صرح نائب وزير اخلارجية للسفَت الفرنسي أن احلكومة الغواتيمالية كما ىي    
مشكلة حاليا ال تظهر أي خوف أو ميل لالعًتاف احلتمي باحلكومة ادلؤقتة 

 اجلزائرية . 

 : شيليال

وقف الفرنسي صرح كذلك السكريتَت العام لوزارة اخلارجية للسفَت فرنسا ، بأن ادل 
 ديكن أن تعًتف الشيلي حبكومة اجلزائر يف القاىرة . قانوين وسليم، وال 

 :   ورغوايأ

أعلن الوزير ادلكلف بالقضايا اخلارجية للسفَت فرنسا باألرغواي : " ...إن تاريخ 
األرغواي إذل تكوين مبدأ زلدد بدقة يف قضية  ىذه القارة قد قاد  حكومة

االعًتاف باحلكومات اخلارجية ، ويف ىذه احلالة حكومة اجلزائر بالقاىرة دل تنجز 
أقل درجة شلكنة من الشروط ادلطلوبة من أجل االعًتاف هبا ، وىذا أمر مرفوض 

 ال ديكن لألرغواي ادلوافقة عليو ..." 

 : بان اليا

اليابان السفَت الفرنسي و أكد لو عدم اعًتاف بلده  استقبل وزير خارجية
باحلكومة اجلزائرية ادلؤقتة ويف الوقت نفسو عرب لو أن ادلوقف الفرنسي قانونيو 

 عادل .

 :    أستراليا

صرح السكرتَت العام لوزارة اخلارجية األسًتالية للسفَت الفرنسي أن موقف   
احلكومة األسًتالية واضح منذ البداية اجتاه القضية اجلزائرية ولن يتغَت جملرد تشكيل 

 24حكومة مؤقتة جزائرية
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أما بالنسبة للدول اليت دل تتخذ موقفا بعد من احلكومة ادلؤقتة اجلزائرية         
 فهي :

 :  غانا   - 

أكد السفَت الفرنسي من مصدر موثوق ، أن حكومة غانا جد زلرجة وقلقة   
فيما خيص قضية االعًتاف احلتمي باحلكومة اجلزائرية ، وقد أعلن الوزير األول 
الغاين أنو لن يتخذ أي موقف يف الوقت الراىن وأنو ينتظر ما سيؤول إليو احلوار 

 اجلزائرية واليت يتمكن أن تصل إذل قرار واضح .يف األمم ادلتحدة حول القضية 

  بلغاريا :

صرح ادلسئول الفرنسي ادلكلف بالقضايا داخل وزارة اخلارجية البلغارية  ، بأن 
لديو شعور أن حكومة بلغاريا لن تتخذ أي قرار فيما خيص االعًتاف باحلكومة 

 25 ادلؤقتة اجلزائرية

لقد ظل فرحات عباس يدافع عن القضية اجلزائرية  يف كل من إفريقيا وآسيا       
وأمريكا الالتينية حىت الواليات ادلتحدة األمريكية، وأكسب تأييدا دوليا للقضية 
اجلزائرية وأحيط بدعم كبَت يف نصرة الشعب اجلزائري وتكريس حق تقرير ادلصَت 

  واالستقالل.

ة جزائرية دل يفاجئ اجلهات الرمسية يف باريس ، إن تشكيل حكوم           
 M Gauve deحيث صرح وزير اخلارجية السيد غوف دي مارفيل "

Merville  أن األمم ادلتحدة ليس من حقها مناقشة القضية اجلزائرية ، ىذه "
القضية اليت أصبحت تتلقى دعم إجيايب عادلي  يوما عن يوم ، وعلى فرنسا 

ها من الدول اليت اعًتفت وستعًتف باحلكومة اجلزائرية التفكَت جيدا يف موقف
اجلديدة ، خاصة و أن ادلمثلُت الرمسيُت يف باريس قد أعلنوا مسبقا أن ىذه 
االعًتافات ختتلف من دولة إذل أخرى ، ففرنسا يف ىذه احلالة يف وضعية جديدة 

 وخطَتة يف الوقت نفسو . 



مجلة دورية دولية محكمة                        مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية    

 

 191  07لعدد ا
 

ات عباس واحلكومة ادلؤقتة كثَتا على لقد أثر النجاح الدبلوماسي الذي حققو فرح
فرنسا االستعمارية اليت وجدت نفسها رلربة على التفاوض مع احلكومة ادلؤقتة 

 26وىذا يعٍت ضمنيا االعًتاف هبا وبالتارل بالقضية اجلزائرية 

 31الدورتين خالل المناقشات الفعلية للقضية الجزائرية في األمم المتحدة 
 :للجمعية العامة 31و 

ا -3
 :3591ديسمبر  31-سبتمبر 31لدورة الثالثة عشر

عدة أحداث ىامة وخطَتة ، كانت ذلا انعكاسات  1958طبعت سنة          
 مباشرة وغَت مباشرة على مسار الثورة اجلزائرية ، يف الداخل واخلارج . 

ومن أوذل ىذه األحداث ، إقدام القوات الفرنسية على قصف قرية سيدي يوسف 
، وما نتج عنو من ردود فعل عربية ودولية ، واليت  1958فيفري  8م التونسية يو 

 نددت هبذه اجلردية اليت استهدفت مواطنُت أبرياء . 

كما كانت ىذه احلادثة سببا يف تأزم العالقات بُت تونس وفرنسا ، خاصة          
نها بعد أن قام الرئيس احلبيب بورقيبة ، برفع شكوى لدى األمم ادلتحدة، طالبا م

النظر يف العدوان الذي شنتو فرنسا ضد مواطٍت القرية ، وخوفا من تأزم الوضع 
أكثر و أكثر خاصة فيما يتعلق بالعالقات التونسية الفرنسية ، واستغاللو من قبل 
الثورة اجلزائرية ، ذلذا سارعت كل من الواليات ادلتحدة األمريكية وبريطانيا إذل 

اطة بُت الطرفُت إلعادة العالقات بُت فرنسا احتواء األزمة ، عن طريق الوس
وتونس إذل رلراىا الطبيعي ، باإلضافة إذل فصل ما حدث وعدم ربطو مبا تقوم بو 

 27اجليوش الفرنسية من جرائم يف حق الشعب اجلزائري .

وبالرغم من ذلك فإن مناصري القضية اجلزائرية ، استغلوا الفرصة وتقدموا   
اجلزائرية على الدورة الثالثة عشر ، للجمعية العامة بشروع قرار عرض القضية 

لألمم ادلتحدة ، على أساس أن ما تقوم بو فرنسا يف مشال إفريقيا ال يهدد شعوب 
 28ادلنطقة فحسب ، بل ىو هتديد للسالم واألمن يف العادل بأسره . 
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،  1958ىذا فضال عن أحداث أخرى عرفتها الساحة الدولية سنة         
ها الثورة اجلزائرية خلدمة القضية على ادلستوى الدورل ، منها  تأسيس واستغلت

تولت ملف تدويل القضية اجلزائرية ،  احلكومة ادلؤقتة للجمهورية اجلزائرية اليت
حيث كلما امتد عمر الثورة ازداد معو التأييد العادلي لقضايا مشال إفريقيا بشكل 

 29عام والثورة اجلزائرية بشكل خاص. 

و نتيجة الستمرار الفرنسيُت يف مناوراهتم وحرهبم العدوانية ضد الشعب         
اجلزائري ،  مستغلُت ادلهلة اليت منحتها إياىم األمم ادلتحدة حلسم القضية، 

دولة من الكتلة األفروأسيوية منها عدة  24،  1958جويلية  16وجهت يوم 
ول أعمال الدورة القادمة لألمم دول عربية طلبا لتسجيل القضية اجلزائرية يف جد

ادلتحدة، مذكرة مبا سبق وأن اختذ من قرارات خالل الدورة الثانية عشر إال أنو دل 
 30يسجل خالل ىذه الفًتة إال تقدم يف تنفيذ القرارات ادلتخذة. 

إن الحرب ظلت مستمرة في  لقد نصت ىذه ادلذكرة على:"...         
يادة اآلالم والخسائر في األرواح البشرية، الجزائر بال ىوية، متسببة في ز 

وليس ىناك أي بادرة لوجود حل يتفق مع مبادئ وأىداف األمم المتحدة، 
بل أن ىناك عالمات تثير القلق في األشهر األخيرة تدل على أن الوضعية 

 31..."قد زادت خطورة، ألن الحوادث قد اجتازت حدود الجزائر

مستجدات طرأت على الساحة العربية مثل   باإلضافة إذل بروز عدة         
اإلعالن عن ميالد اجلمهورية العربية ادلتحدة ادلتشبعة مببادئ القومية العربية، 

اليت أعربت فيها دول القارة اإلفريقية ، وكذلك انعقاد الكثَت من ادلؤدترات   
 ادلشاركة فيها من خالل لوائحها السياسية اخلتامية عن تضامنها الكامل مع
الشعب اجلزائري من أجل نيل استقاللو مؤكدة أنو ليس مبعزل عن باقي الشعوب 
اإلفريقية، ووعدت إياه بالدخول بكل قواىا يف الدورة الثالثة عشر إلعطاء القضية 
اجلزائرية دفعا قويا يف الساحة الدولية، وإخراج الثورة اجلزائرية من ادلنظور الفرنسي 

ية لقبول منطق ادلفاوضات مع احلكومة ادلؤقتة  ، والضغط على احلكومة الفرنس
اجلزائرية ، قصد إجياد حل سلمي للقضية مع إدخال األمم ادلتحدة يف القضية 
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حلملها مهمة التكفل هبا، وتبنيها مسؤولية إجبار فرنسا على تفضيل احلل السلمي 
 32.عن احلل العسكري للفصل هنائيا يف القضية

وعلى ىذا األساس جرى التسجيل الرمسي للقضية يف جدول أعمال         
، وحاولت فرنسا كعادهتا عرقلت السَت العادي  1958سبتمرب  22الدورة يوم 

للمداوالت وعدم ادلشاركة يف التصويت، ويف نفس الوقت مارست الضغوط 
ىد أن فرنسا قد وادلناورات ضد الوفود ادلشاركة،  يف ىذا الشأن تذكر جريدة اجملا

أرسلت "لوي جاكتو" إذل دول أمريكا الالتينية، حيث زار حكوماهتا وعقد 
اجتماعات مع سفرائها وذكرىم بان فرنسا تعتمد على أصوات أمريكا الالتينية يف 

صوت، مث إن حليفتها أمريكا تستطيع أن  20األمم ادلتحدة ألهنا ال تقل عن 
 33ا تضغط على غَتىا.تضغط على ىذه الدول بسهولة أكثر شل

غَت أن رد جبهة التحرير الوطٍت على ىذا التهديد كان سريعا وواضحا          
بقوذلا إن مثل ىذا ادلوقف لن يكون لو أدىن تأثَت البتة على مسار القضية اليت 
اتسعت دائرة التضامن معها بعد أن  فسحت فرنسا ومن سار على طريقها اجملال 

 34جلزائرية بالتزايد أكثر فأكثر.للمدافعُت عن القضية ا
إن ادلوقف الذي اختذتو فرنسا خالل  الدورة الثالثة عشر، دل يكن يف          

صاحلها كما كانت تتصور وإمنا كان لفائدة ادلدافعُت عن وجهة نظر احلكومة 
ادلؤقتة اجلزائرية  الذين استغلوا ادلوقف وفسحوا اجملال لوفد احلكومة بقيادة "زلمد 

د" للتحرك أكثر قصد تفعيل الدبلوماسية اجلزائرية بتنظيم اتصاالت مع مندويب يزي
 35.الدول يف اجلمعية العامة إلقناعها بالوقوف إذل جانب القضية اجلزائرية

وادلالحظ كذلك يف ىذه الدورة بروز الدور العريب يف دعم القضية اجلزائرية من 
ضا احلملة الشرسة اليت شنها خالل تدخالت وفودىا، وما ميز ىذه الدورة  أي

ىا  شلثل ادلملكة العربية السعودية على فرنسا السيد أمحد الشقَتي قائال: "...
نحن بلغنا نهاية الدورة حين تبدأ مناقشة القضية الجزائرية... لم يكن ىذا 
من جانبنا غفلة أو إىمال إن قضية الجزائر ىي قضية تحرير وحرب تحرير 

 36وإنها لعزيزة حقا على جميع الشعوب المحبة للحرية..."



مجلة دورية دولية محكمة                        مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية    

 

 194  07لعدد ا
 

لألمم كما أعرب ادللك السعودي  "سعود بن عبد العزيز " بدوره لألمُت العام 
ادلتحدة "داغ مهر شولد" خالل لقاء مجعهما عن مساندة العرب مجيعا للقضية 
اجلزائرية ، مؤكدا لو أن العالقة السياسية بُت العرب وفرنسا متوقفة على ىذه 
القضية ودل يكتف ادللك  سعود هبذا  بل أعلن عن موقف مشرف وشجاع ىو أن 

إلخواهنم اجملاىدين اجلزائريُت،  فقط العرب لن يكتفوا بإرسال ادلساعدات ادلالية 
بل اقًتح على العرب مقاطعة فرنسا اقتصاديا حىت تستجيب للمطالب ادلشروعة 

 37للجزائريُت.

وبالعودة إذل موضوع مناقشة القضية اجلزائرية واليت شرع يف مناقشتها  من          
حيث استغرقت  1958ديسمرب 10-8طرف اللجنة السياسية ابتداء من 

جلسة قاطعتها فرنسا كلها )سياسة الكرسي الشاغر( غَت أن ذلك  20دلناقشة ا
كان لصاحل القضية اجلزائرية،  حيث تذكر اجملاىد يف ىذا الصدد: "أن قرار فرنسا 
باالنسحاب من النقاشات قد وضع ادلؤيدين ذلا يف موقف حرج، حيث دل جيدوا 

تادة، ويف ادلقابل مسح ىذا ما يقولونو يف ادلناقشة إال إعادة أفكارىم ادلع
االنسحاب للمدافعُت عن وجهة نظر احلكومة ادلؤقتة اجلزائرية  بالتغلب على 

 38مناصري فرنسا..."

دولة أفروأسياوية مشروع اقًتاح يشَت إذل حق اجلزائر يف  17كما قدمت          
ربا أن االستقالل ويعرب عن قلق اجلمعية العامة من استمرار احلرب يف اجلزائر معت

الوضع فيها يشكل هتديدا للسلم واألمن الدوليُت باإلضافة إذل استعداد  احلكومة 
 39ادلؤقتة للدخول يف مفاوضات مع احلكومة الفرنسية.

وشلا جاء يف نص ادلشروع الذي عرض على اللجنة السياسية ما يلي: "...        
ن الجمعية العامة بعد دراستها للقضية الجزائرية، تذكر بالئحتها رقم إ

التي عبرت فيها عن  3591فيفري  39( المؤرخة في 33)الدورة  3131
أملها في إيجاد حل سلمي ديمقراطي وعادل للقضية الجزائرية بالوسائل 
 الالئقة المتماشية مع مبادئ ميثاق األمم المتحدة، وتذكر كذلك بالئحتها

التي عبرت فيها  3591ديسمبر  31( لمؤرخة في 31)الدورة  3311وقم 
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عن رغبتها في بدأ المحادثات بين الطرفين واألخذ باألسباب الالئقة إليجاد 
 .40..."حل للمشكلة الجزائرية متبعا ألىداف ومبادئ ميثاق األمم المتحدة 

 13التحديد يوم ويف اليوم ادلوارل من تقدًن ادلشروع السابق الذكر ب       
تقدم وفد ىاييت ومن ورائو فرنسا وحلفائها بتعديلُت للمشروع  1958ديسمرب 

يتناول استبدال عبارة "حق الشعب اجلزائري يف االستقالل" بعبارة "حقهم يف 
تقرير مصَتىم" والثاين فيتعلق بعبارة "احلكومة ادلؤقتة اجلزائرية" وبتعويضها بعبارة 

 41الوطٍت يرغبون يف التفاوض. "إن قادة جبهة التحرير
ورغم أن التعديلُت قد قوبال بالرفض من طرف الكتلة األفروأسيوية، إال أهنا        

أقدمت للتصويت عليها وكانت نتيجة التصويت على التعديل األول ىي رفضو 
دولة عن التصويت  19دولة وامتناع  13دولة وقبولو من طرف  48من طرف 

لتصويت من طرف اللجنة السياسية على ادلشروع وبعد ذلك دتت عملية ا
، وهبذه النتيجة اليت كانت لصاحل جبهة 42األساسي دون أن جيري عليو أي تعديل

احلرير الوطٍت عن تقدًن التعديل الثاين للتصويت أمام اللجنة السياسية، فأحرزت 
دولة وىكذا نقص  28، وختلفت عن التصويت  18دولة ضد  35على موافقة 

واحد لبلوغ ثلثي رلموع األصوات ادلوافقة على الالئحة وىذا يعٍت انتصار صوت 
 43.ال جدال فيو للقضية اجلزائرية

بالرغم من نتيجة التصويت سيوضع ادلشروع يف أدراج اجلمعية على أن تنشط 
اجملموعة األفروأسيوية أكثر على الساحة لكسب ادلزيد من األنصار إلحياء 

 و يف الدورة القادمة .ادلشروع والتصويت لصاحل
دون أن تذعن فرنسا عن قراراهتا السابقة   13لقد اختتمت الدورة         

الرافضة للحل السلمي التفاوضي وانتهت أشغاذلا دون أن حتقق رغبة العرب يف 
حتقيق النصر للقضية اجلزائرية، لكنها برىنت على حتدي العرب  لفرنسا ومن 

إنني أركز على السالم، أمحد الشقَتي قائال: " يؤيدىا وىذا ما جاء على لسان
الن استمرار الحرب ىو البديل الذي ال بديل سواه...، حتى النهاية والنهاية 

 44...".ىي نصر الجزائر
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لقد كان من آثار مناقشة القضية اجلزائرية يف األمم ادلتحدة يف ىذه الدورة أن 
اجلزائرية وأقنعتو بان ما جيري يف أثارت انتباه الرأي العام العادلي اجتاه القضية 

اجلزائر حرب حقيقية ، أما بالنسبة للموقف األمريكي فانو ىذه ادلرة كان سلتلفا 
باعتبار  الواليات ، عما كان عليو يف السنوات السابقة وذلك من عدة وجوه 

ادلتحدة األمريكية دل تصوت يف ىذه الدورة ضد حق الشعب اجلزائري يف 
ضرورة إجراء ادلفاوضات بُت احلكومة اجلزائرية والفرنسية وىذا  االستقالل أو ضد

أمر لو مغزاه، خاصة وان الفرنسيُت كانوا يتمنون تصويتا سلبيا من قبل حلفائهم 
 45األمريكان لكن أمريكا دل تفعل وخيبت أملهم  .

ىذه إحدى مؤشرات اذلزدية اليت تعرضت إليها السياسة االستعمارية        
يف اجلزائر على مستوى األمم ادلتحدة خالل مناقشة الدورة الثالثة عشر ،  الفرنسية 

شلا شجع األمم ادلتحدة على االعًتاف بشرعية النضال اجلزائري ادلتواصل ورغبتو 
يف الدخول يف مفاوضات مع السلطات الفرنسية من أجل إجياد حل سلمي 

 46.للقضية اجلزائرية
ادلؤقتة اجلزائرية  يف نفس الوقت الذي كانت ال شك أن تأسيس احلكومة          

كان أحد العوامل األساسية يف الوصول إذل تلك النتائج )   13تنعقد فيو الدورة 
تغَت مواقف العديد من الدول لصاحل القضية اجلزائرية ، يف الوقت نفسو ضد 
فرنسا (، فاحلكومة ادلؤقتة اجلزائرية اليت برزت كعنصر جديد جعلت عدة دول 

ضاء يف األمم ادلتحدة تعًتف هبا ، وظهر ذلك جليا يف مواقف سلتلف الوفود أع
أثناء ادلداوالت ودل يقتصر األمر عند ىذا احلد،  بل إن ديغول نفسو إعًتف هبا 
ضمنيا عندما اعترب ردىا على مؤدتره الصحفي ردا رمسيا  من طرف اجلزائر احملاربة 

كومة ادلؤقتة اجلزائرية  بأهنا ادلفاوض وبذلك يكون اجلنرال ديغول قد اعًتف للح
 الكفء الذي طادلا صرحت احلكومات السابقة بعدم وجوده.

ولقد كان لالعًتافات ادلختلفة باحلكومة ادلؤقتة أثر يف توسيع االتصاالت 
 47الدبلوماسية واالنفتاح أكثر على العادل.

ستوى ىيئة  األمم ، وىو األمر الذي أعاد االعتبار دلمثلي احلكومة ادلؤقتة على م 
حيث يذكر زلمد جباوي أنو منذ تأسيس احلكومة ادلؤقتة دل يعد الوزراء اجلزائريُت 



مجلة دورية دولية محكمة                        مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية    

 

 197  07لعدد ا
 

ادلشًتكُت بدورات ادلنظمة األشلية ، يتخذون وضعا دبلوماسيا مستعارا باندماجهم 
يف وفود عربية كما كان جيري سابقا ، بل أصبح ينظر إليهم من قبل األمانة العامة 

حدة بوصفهم مدعوو "وفود صديقة" وهبذه الطريقة تضع األمم ادلتحدة لألمم ادلت
 48حدا للوضع الزائف ...، وترد للوزراء اجلزائريُت صفتهم. 

وأمام ىذه السمعة اليت اكتسبتها مؤسسات الثورة اجلزائرية يف رلاذلا          
 الدبلوماسي كان البد أن يوجد حل للمشكلة اجلزائرية. 

 (: 3595ديسمبر  31-سبتمبر 39الدورة الرابعة عشر )-1
دل حتظ القضية اجلزائرية باىتمام األمم ادلتحدة يف الدورات السابقة رغم         

خطورة القضية لكوهنا تنطوي على مآسي إنسانية، ىذا إذل جانب تصاعد 
يئة األمم ادلواجهة بُت فرنسا والشعب اجلزائري من خالل ثورتو ادلباركة ، إال أن ى

 49ادلتحدة يف كل مرة كانت تكتفي بتسجيل القضية دون مناقشتها.
دولة إفريقية أسيوية مهمة تقدًن طلب تسجيل القضية  25لقد تولت        

 1959.50جويلية  14اجلزائرية جلدول أعمال الدورة الرابعة عشر بتاريخ 
أما عن الظروف الدولية اليت سجلت فيها القضية يف ىذه الدورة،  فقد         

دتيزت بظهور عدت معطيات حيث تقرر أن يقوم األمُت العام لألمم ادلتحدة 
"داغ ىامر شولد" بزيارة إذل فرنسا للتباحث مع مسئوليها بشأن الوضع يف اجلزائر 

رة بيومُت فقط ينعقد مؤدتر منروفيا قبل مداوالت اجلمعية العامة، وبعد ىذه الزيا
الذي تشارك مجيع احلكومات اإلفريقية ادلستقلة وحبضور احلكومة ادلؤقتة اجلزائرية 
لبحث القضية اجلزائرية أيضا واختاذ موقف مشًتك بشأهنا قبل اخلوض فيها من 

 51طرف األمم ادلتحدة.
باإلضافة إذل انعقاد مؤدتر قمة الدار البيضاء اليت احتضنت الدول العربية،         

وكذلك القمة اليت مجعت بُت ملك ادلغرب "زلمد اخلامس" والرئيس الفرنسي 
 52"شارل ديغول" للتباحث يف ادلسألة اجلزائرية. 

م أما عسكريا فقد قام جيش التحرير الوطٍت يف داخل الوطن بأضخ         
رلهود حريب دل تعرفو الثورة منذ بدايتها حسب اعًتافات الفرنسيُت أنفسهم ، 
باإلضافة إذل قيام فرنسا بأضخم وأصعب العمليات العسكرية تنفيذا لربنامج شال 
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العسكري ، قصد القضاء على الثورة وشنو حلملة دعائية بان جبهة التحرير دل 
  53.يعد ذلا من مؤيد أو تأثَت يف اخلارج

أقر ديغول إجراء استفتاء وإجياد حل للقضية اجلزائرية  1959يف أوت          
بعد أن تأكد أن العمليات التمشيطية اليت أمر هبا وأوكل قيادهتا إذل اجلنرال شال 
دل تأت بالنتائج ادلرجوة، أمام صمود جيش التحرير وتضحيات الشعب رغم كل 

جتويع وتشريد كما مارس سياسة الوسائل واألساليب اليت اعتمدىا من تدمَت و 
وسياسة  -مشروع قسنطينة  –التلويح بادلشاريع االقتصادية واالجتماعية واإلدارية 

الذي كان يهدف من ورائو إذل عزل الداخل عن  -سلم الشجعان–التهدئة 
 .54اخلارج وإظهار أن قيادة اخلارج عددية السلطة على الداخل

 16لتصريح الذي أدذل بو اجلنرال ديغول يوم انعقدت ىذه الدورة  بعد ا         
والذي اعًتف فيو حبق الشعب اجلزائري يف تقرير مصَته على  1959سبتمرب 

الرغم من الصيغة الغامضة اليت جاء فيها والشروط والقيود احملاطة بو وباقي 
وأمام ىذه التطورات ويف ظل التحول يف ادلوقف الفرنسي  55،الظروف اليت سادتو

وردود الفعل اليت أثارىا خاصة من طرف احلكومة ادلؤقتة اجلزائرية ، اليت أعلنت 
 . 1959سبتمرب 28يوم 

إن  تصريح ديغول يعترب قاعدة صاحلة للمناقشة الن مهما كانت مراميو          
ير مصَته كأساس لتسوية القضية اجلزائرية فانو يعًتف حبق الشعب اجلزائري يف تقر 

وىذه تعد خطوة أوذل من نوعها حيث ألول مرة يتخذ مثل ىذا القرار على 
 مستوى عال يف احلكومة الفرنسية. 

لقد استبشر اجملتمع الدورل خَتا عندما اعًتف اجلنرال ديغول يف خطابو         
ه خاصة وان ذلك يعد خطوة الرمسي أن الشعب اجلزائري لو احلق يف  تقرير مصَت 

ىامة إلجياد حل سلمي للقضية اجلزائرية، لكن ما يثَت الشك والريبة ىو دتسك 
ديغول بفكرة اجلزائر الفرنسية ولتجسيدىا سخر كل ما دتلكو فرنسا من ترسانة 

 .56عسكرية للقضاء على الثورة قبل ان يتحقق تقرير ادلصَت
قامت رلموعة الدول اإلفريقية أسياوية  وعلى أساس ادلعطيات السابقة ،        

بطلب إذل اللجنة السياسية تدعوىا إذل إدراج موضوع القضية اجلزائرية يف جدول 
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أعمال الدورة الرابعة عشر ، دلناقشتها بعدىا اطلعت على مستجدات الثورة و  
كل ما يقوم بو اجليش الفرنسي يف اجلزائر من عمليات دتشيط يف اجلبال واألرياف 

لفا العديد من الضحايا سلالفا لكل التعليمات اليت أصدرهتا ادلنظمة األشلية ، سل
 . 57بشأن إهناء احلرب بطرق سلمية

وىكذا جتندت الوفود العربية إلصلاح القضية اجلزائرية يف ىذه الدورة          
حيث تبنت ادلشروع ادلقدم من طرف الباكستان والذي نص على أن اجلمعية 

ا الطرفُت اللذين يهمهما األمر إذل فتح زلادثات لضبط الشروط العامة "تدعو 
الالزمة لتطبيق حق الشعب اجلزائري يف تقرير ادلصَت يف أقرب وقت شلكن مبا فيها 

 58.شروط إيقاف القتال"
إال أن ىذا ادلشروع عند تقدديو لالقًتاع يف اجلمعية العامة وقعت حادثة ال         

م ادلتحدة، إذ عندما تليت فقرات القرار الواحدة تلوى سابقة ذلا يف تاريخ األم
األخرى واقًتع عليها نالت مجيعها أغلبية الثلثُت وعندما عرض ادلشروع بكاملو 

عدلت عدة وفود موقفها حتت ضغط  -بعض حلظات قليلة-على االقًتاع 
 22لصاحلهو 39فكانت نتيجة التصويت 59، الواليات ادلتحدة األمريكية وفرنسا

عن التصويت أغلبها كانت تصوت لصاحل فرنسا مثل:  دولة 17امتناع  ىو ضد
األرجنتُت، اسًتاليا، الالوس، اإلكوادور وغَتىا فكان ذلك نصرا أكيدا للجزائر، 
ابتهج لو الوفد اجلزائري يف األمم ادلتحدة على الرغم من عدم توصل الكتلة 

القاضي بوجوب الطرفُت األفروأسياوية خالل ىذه  الدورة من دترير مشروعها 
الدخول يف مفاوضات قصد الوصول إذل حل سلمي على حق تقرير ادلصَت طبقا 
دلبادئ األمم ادلتحدة إال انو لوحظ بروز تصدع يف صف حلفاء فرنسا وادلوالُت ذلا 
على رأسهم الواليات ادلتحدة األمريكية ، اليت حتولت ألول مرة من صف 

 .60ذل االمتناع عن التصويتادلعارضُت للقضية اجلزائرية إ
إن ىذه الدورة دل حتقق للقضية اجلزائرية إال خيبة أمل أخرى من ىيئة         

األمم بسبب ادلوقف الغريب ادلؤيد لفرنسا، لكن ىذا الوضع لن يستمر طويال 
 61حيث ستواجو ىذه القرارات رد فعل دبلوماسي مؤيد للجزائر ولقضيتها العادلة.
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 خاتمة:

أول حترك للهيئة األشلية بشأن القضية اجلزائرية ، ىو إصدار اجلمعية لقد كان  
، تدعو فيها إذل إجياد حل سلمي و دديقراطي  1957أكتوبر  15العامة الئحة 

للمسألة اجلزائرية اليت صارت زلل اىتمام الرأي العام الدورل ، كما كانت سنة 
ها مرتُت يف الدورة سنة اجلزائر يف األمم ادلتحدة ، حيث عرضت قضيت 1957

 واستمر طرح القضية بعد ذلك يف كل دورة .  12والدورة  11

، حيث أثبت  احلل النهائي م 1958بقي دور األمم ادلتحدة ىزيال حىت عام   
 للقضية اجلزائرية أن عامل الوقت كان دائما يف صاحل الثورة . 

قد كرس تسجيل القضية اجلزائرية يف جدول أعمال الدورة الثالثة ذلذا ف         
عشر ، دخول احلكومة ادلؤقتة اجلزائرية احملفل الدورل ، من خالل مشروع الئحة 
اعًتفت مبوجبها اجلمعية العامة حبق الشعب اجلزائري يف تقرير مصَته ، مع 

احلكومة الفرنسية ، استعداد احلكومة ادلؤقتة اجلزائرية الدخول يف مفاوضات مع 
 الطرفُت قصد التوصل إذل حل الالئحة األشلية تنظيم مفاوضات بُتحيث أوصت 

 طبقا دليثاق األمم ادلتحدة . 

ومن أىم النتائج اليت حققتها القضية يف ىذه الدورة التغيَت الذي طرأ         
الوقت على ادلوقف األمريكي الذي كان لو صدى كبَت يف اذليئة األشلية ، ويف 

نفسو يف مصلحة تطور القضية اجلزائرية ، كما استطاع الوفد اجلزائري خالل ىذه 
الدورة ، أن حيقق األىداف اليت كانت قد رمستها احلكومة ادلؤقتة من بينها 

حبق الشعب اجلزائري يف  واالعًتافهبا ولو ضمنيا يف ادلؤسسة العادلية  االعًتاف
 االستقالل.

ة الرابعة عشر ادلوقف الضعيف للحلف األطلسي الذي ما يالحظ يف الدور أما 
وجد نفسو زلاصرا ودل جيد بُت يديو ما يدافع بو على ادلوقف الفرنسي ، كما 
نلمس جليا تطور موقف حلفاء فرنسا حيال القضية اجلزائرية و الذي انعكس 



مجلة دورية دولية محكمة                        مجلة المعارف للبحوث والدراسات التاريخية    

 

 201  07لعدد ا
 

على الرأي العام الفرنسي حيث ظهر االنقسام داخل فرنسا وىذا ما انعكس على 
 اليت وجدت نفسها أمام مفًتق طرق . الفرنسية  قف احلكومة مو 
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25 Archive château Vincennes ,Direction Générale Des 
affaires politiques, note sur la reconnaissance du pseudo-
gouvernement Algérien ,ibid. ,p1,2,3 
26 Archive château Vincennes , boite numéro 1H1160/1/2 
,p02. 
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