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ممخص:
شػ ؿدو ػ الؿداة اػػلاداةة اكشلػػادا شػػؼد ا ػ ك داالسػػوار شداةفشنسػػفد ػػفداةة اكػػشدإبػ لدأ يػػشداةوبػ ل تد ن ػ دي الػػاد

اةثاشةد،دا فدغل بدورثللل تد فداةخ شجدةلثاشةد،د فدة ار داال ور د لىداألص ق ءدااألش ءدةلابدىذاداةػ اشداةيػ ـد،د
اىن ديش تداة اؿداةرغ شيلاد(دوانس-داةرغشبد–دةليل د)د بللؼد يلار سفدى ـددةلثاشةداةة اكشلا.

دة دابوانتداة اؿداةرغ شيلادرؤسس تداةثاشةدا تد لىدأشاالي دأىـدرؤورشاتداةثاشةد فداةخ شجد،د ر دأني د نتد

وش ؿدا ا ادرشوش ادر داةا داةة اكشيد فدأغلبداةرن سي تداة اةلادذاتداةصلا.

سنواشضد فدىذاداةر ؿدةرظ ىشدىذاداة ـداة يلار سفداةرغ شيفدةلثاشةداةة اكشلا،دار دب ودرفدإنة اتد؟

كممات مفتاحية :اةثاشةداةة اكشلا،داةو الؿ،داة يلار سلا،داةرغشبداةاشيف،داةرؤورشات.

Abstract:
The internationalization of the Algerian issue and exposing the tragedies of French
colonialism in Algeria was one of the biggest challenges at the beginning of the
revolution, and in the absence of representations abroad for the revolution, it was
necessary to rely on friends and brothers to play this important role, and here the
Maghreb countries (Tunisia - Morocco - Libya) emerged as an important diplomatic
ally of the revolution
In this article, we will discuss the manifestations of this Maghreb diplomatic support
for the Algerian revolution, and the achievements he has achieved.
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 .مقدمة:
ددددددددة د دنةبت داة يلار سلا داةة اكشلا دإي ف د داةثاشة داةوبشلشلا داةري ش ا د(1962-1954ـ) د ف دةفت دانوي هد
اة اؿداةش ل ادااةص ل ادا لىدشأسي داة اؿداةاشيلادألىرلاد ـداةثاشةد ششطدرفدششاطدنة بي دخ شةل د،در د
اةوأ ل د لىدأفد اؿداةرغشبداةاشيفدالسلر دوانسدااةرغشبداةليل دووبرؿداةة ءداأل يشدرفدىذاداة اشدنولةاد
ةل شبداةةغ اش فدااةو اخؿداةيششيددااب ةداةرصلشدا داةرسوارش داةااب ،داا شاؾد ؿدرفدوانسدااةرغشبدإفد
اسو الةير دةف دل اف دراران دار ورال دإال دي سو الؿ داةة اكش داوةسل درششاع داب ة داةنا ؿ داةرغ شيف ،دةذةؾد
سخشت دأغلب داة اؿ داةاشيلا درثؿ داةررل ا داةاشيلا داةساا لا دارصش دااةاشاؽ د داساشل د يلار سلوي دا دررثلل وي د
د
اسف شاوي د فداةخ شجدةنصشةداة الاداةة اكشلا،دا ري د يلار سل د لىدةرل داألصا ةداإلقللرلادااإل شل لاد،اق ـد
شؤس ءدارلاؾدىذهداة اؿديوسخلشدأشااليـدةيذهداة الا داةا ةا دااةياادا اشاويـداةخ شةلادنبا در ل درفداةةي د
ةو الؿداة الاداةة اكش داةر داةوألل داةر يدااة يلار سف دةي د يشد

داةا ل درفداةرؤورشاتد داق دش لتداةا ا د

اةرغ شيلاد(دوانس-داةرغشب-دةليل د)دشأسدبشيادىذاداةنا ؿداة يلار سفداةاشيفد،د برلتد لىد و ي درسؤاةلاد
ششحداة الاداةة اكشلادا شؼدةشاكـداةرسوارشداةفشنسفد فد ؿداةرب ؿدااةرنظر تداة اةلاداةوفدلش ش افد لي  .د
ر ىفدأيش داةةيا داةوفديذةي داألش ءداةاشبدااةرغ شيادةنصشةداة الاداةة اكشلاد؟ د
ر ىفدأىـداةرب ؿداة اةلادااة شلاداةوفدابوانتدىذاداةةي داة يلار سفدةطشحداة الاداةة اكشلاد؟ د
ر دىفددأىرلاداة ـداة يلار سفداةرغ شيفد فدو الؿداة الاداةة اكشلاداالص ؿدصاوي دإةىداةا ةـ؟دار ىفدأيش د
اةنو كجداةوفدوـدوب ل ي د؟
 .2دالدبموماسية التونسية والمغربية تتبنى القضية الجزائرية:
ددددددددد ر تداة يلار سلاداةرغشيلادااةوانسلادرنذداةي الاد لىدوأ ل ى داةرطلؽدةشش لاداةنا ؿداةة اكشيدابؽد
اةشابداةة اكشيد فدو شلشدرصلشهداىادر د

ديي ولفداة اةولفدإةىداةسافددنبادوريل داألشالادةةيياداةوبشلشد

اةاطنفدةلوف اض در د شنس د ديي ؼ دإلة دبؿ دسلرف دةل الا داةة اكشلا د،بلث دق ـ داةشكلس داةوانسف دداةبيلبد
ياشقليادي اةداةسلط فداةرغشيفدربر داةخ رسداةيياداةوبشلشداةاطنفداةة اكشيدةل ءدرشوشؾد،رفدأةؿداقوشاحد
بلاؿدواوشؼد شنس ديراةيي ديبؽداةشابداةة اكشيد فدو شلشدرصلشهدايفوحداةرف اا تدراي ،دة فد شنس دق رتد
ياشقلادىذهداةن اةد ن داخوط ي دةط كشةداة ر ءداةخرسد فداةب ثاداةشيلشةديو شلخد 22دأ وايشد1956ـ،داشغـد
ىذاد دورتدىذهداةن اةد فدأ وايشد1956ـد،دورخاتد لىد ةدنو كجدرني دإ الفداة اةولفد(وانسدااةرغشب)د
ف د ري داةرطلؽ دةلشاب داةة اكشي د ف د ف بو داةوبششي دااسون شىر دةلةشاكـ داةفشنسلا ،داأ ت د لى داشاشةد
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اةونسلؽدااةوا افديلفداةوانسللفدااةرغ شيادةبؿداة الاداةة اكشلاد ،ر دأني دأ طتدةل الاداةة اكشلاد ا دا خر د
ة ل لف،دبلثدوـدإ الفديل فدرشوشؾدوبتدرسرىداةوا رفداةو ـداةوانسفداةرغ شيفدر داةثاشةداةة اكشلا 1.د
ددددددددا لىداةصال داةرغ شيفد اكر د دوـدونظلـدن اةداةشي طد فدشيشدنا ريشد1957ـداداةوفدأص شدخالةي د
اةرلؾ دربر داةخ رس دااةشكلسدياشقليا در د شؼ دييالغ داةشي طد داةذي د اا د لو د ؿ درف د شنس داةييا داةوبشلشد
اةاطنفدإةىد وحدرف اا تدرفدأةؿدوب لؽدسل ةداةشابداةة اكشيد،ا دةري ئداألرـداةروب ةد،اق دأاش تد
ةشل ةداةرة ى دباؿداةب ثدر درف ه"دإفدةالةادرلؾداةرغشبدا خ رادشكلسداةةرياشلاداةوانسلادلاةي فدإةىد
اةطش لف دن اء دب اش دةوينف دإةشاءات درف دشأني دأف دوؤ ي دإةى دبؿ د

ؿ دلفاف دإةى دوةسل دسل ة داةشابد

اةة اكشيد 2."...د
2.2

من طرابمس إلى طنجة المدن المغاربية تحتضن الدبموماسية الجزائرية :

دددددددد أر دي ةنسيادةل طشداةلليفداةش لؽد لـدلوأخشدي اشهد فدرس ن ةداةثاشةداةة اكشلادسااءد فدقالاداةوسللحد
أا د لىداةرسوالداةسل سفدااة يلار سفد دابوانتدةليل درؤورشدى ر درفدرؤورشاتداةثاشةدرفدخالؿدانا د
ا ةل تداةرة لسداةاطنفدةلثاشةديطشايلسد ةدرشات،دااةوفدرفدأيش ى درؤورشدطشايلسداألاؿديو شلخد16د لسريشد
 1959د ،اةذيدأ د فدو افدق

ةداةرف اا تديلفدري أدو شلشداةرصلشد،د ر دق ـديونظلـداةثاشةداخلؽدىلك تد

ة ل ة،دأر درؤورشدطشايلسداةث نف د دانا دىذاداةرؤورشد ف د د 09دأاتد1961ـ د فدظؿداةصشاعداةش ل ديلفد
اةسل سللف دااةاس شللف داق دانصيت دأشغ ؿ داةرؤورش دباؿ دقالا داةرف اا ت در د شنس دةونويف دلاـ د 27دأاتدد
 1961يواللفد شب تد ي سدشكلس دةلب اراداةرؤقواداةة اكشلاد ،ر د فدىن ؾدرؤورشدث ةثد،ة ءد

داةدةلبف ظد

لىدر وسي تداة الاداةة اكشلادسل سل دا س شل د داق دانا د فدنفسداةر لناد فد 27در يد1962د3د،ا نتد
أاةىدنو كجدىذاداةرؤورشدىادو للـدسلشدارآالت داةرف اا تداةثن كلادر د شنس دباؿدقالاداالسوفو ءدارفدثراد
اةوف لشد فداا ديشن رجدرسو يلفدةلة اكشداةرسو لاد.

4

ددددددداى ذاد إفد شةد داةارؿداةرغ شيف دأخذتدو وسفدط يا دى ر داررل ا دي ةنسياداةثاشةداةة اكشلا د،رر دةاؿد
شة دوابل داةنا ؿ داةرغ شيف دبوى ديا داالسو الؿ دوظيش دةلل درف دخالؿ درن ش ة داةنخب داةرغ شيلا د داةف شلاد
ااةشسرلا درني د دا ف دأ ثش درف درن سيا دةيذه داةبلـ داةرشوشؾ ،د رف دةيوو دنة د ؿ درف داةشكلس داةوانسف داةبيلبد
اياشقليادااةرلؾدربر داةخ رسدلصشب فدأ ثشدرفدرشةديأني د شةدوخ ةجد اؿداةةرل دألني دو انتد يشداةو شلخدد
اأني دوة دريششادةي د فد افدأفدىذهدداألقط شداةثالثدوةر ديلني دةُبرا دااب ةدرفدةغادا لفداو ةل دار افد
رشوشؾ د ،دبلث د دن لت داةصب ا دوصشلب دةلرلؾ دربر داةخ رس د «:د ف دوصشلح داةرلؾ دربر داةخ رس دأر ـد

المجلذ  / 6:العـــذد ،)2021( 1 :ص 54 -39

المجلة الجزائرية للذراسات التاريخية والقانونية

اةصبفللفدلاـد06در شسد1956د يشدةالةوود فدأرلود فدأفدلشلداة اؿداةرغ شيلادوواب داوب اد ل شاةل دلبورود
اليش هداةراق داةةغ اش فدااةو شلخدااالقوص دااةر نلاداةرشوش اد،»5اىذادر دشة د لى دطشح د شةدرؤورشدرغ شيفد
ف دطنةا دلاـ د25أ شلؿ د ،1958داةو ت د لو داألطشاؼ داةثالثا دا ف داةا داةوانسف دلو اف درف داةس ة داةس سفد
ة غـ ،داةطلبداةريلشي دا ي داهلل د شب تدا ف داةرغشب د ف د دا دب ب داالسو الؿ دلاـ داةس ة د الؿ داةف سفد
ااةري ي ديف ديش ا داأبر ديف دةفشلج دأر د ف داةا داةة اكشي د

درثلو د شب ت د ي س داأبر د شانسلس 6داأبر د

يارنةؿد،7اق دا وسى دىذا داةرؤورش دأىرلا د يلشة درف دخالؿ دوش ل ه د لى د ـ داة الا داةة اكشلا دااي اش در نوي د
اةاشيلا دااة اةلا د ر د يلف در ل دورسؾ دىذه داةيل اف ديف شة داوب درغشيف دلسا ه داةوا رف دااةوآ ش د ف داة ا ل د
اةرصلشلاد،ا فدة اؿدأ ر ؿداةرؤورشدطنةادون اؿداةن طداةو ةلاد:
 بشبداةوبشلشداةة اكشلا.
 وصفلادشااسبداالسوار شد فديل افداةرغشبداةاشيفد.
 اةاب ةداةرغ شيلاداشاشوي دأش ةي داةرر ناد و شاوي داالنو ةلا.
 األةي ةداة اكرادةونفلذدر ششاتدن اةدطنةاد.
 اص شتد فداةرؤورشد ةددق اششاتدىفدالكبادباؿدبشبداةوبشلشداةة اكشلا.
 إ الفدباؿدرس

ةد

درفداة اؿداةاظرىدةفشنس د فدبشيي دا داةشابداةة اكشي.

 الكبادباؿدشااسبداالسوار شداةفشنسفد فداةرغشبداةاشيف.
 الكبادباؿداةس شو شلاداة اكراد–درلث ؽدطنةاد.
ددددى ذادة ءت دق اششاتدرؤورشدطنةاد ا رادةل الاداةة اكشلادد دارؤل ةدةف شة دوأةلؼدب اراددة اكشلادي ةوش اشد
ر دوانس دااةرغشب داق د ف داةرةلس داةاطنف دةلثاشة داةة اكشلا دق دأاصى د ف د اشوو داألاةى د دي ة ىشة د(-20د
28أات1957ـ) دياشاشة داةوف لش د ف دإنش ء دب ارا درؤقوا دور شل در دوطاش د ف ح داةشاب داةة اكشي د لىد
اةصال لف داة اخلف دااةخ شةف د ،داين ءات د لى دذةؾ ديبثت دةةنا داةونسلؽ دااةونفلذ د داةثن كلا داةرنيث ا د ف داة اشةد
اةرذ اشةددىذاداةراااعدأاؿدرشةد فداةور عد يشالشد 1958دةذاد ن ر د لتد دإةى داةرش ش اد فدرؤورشدطنةادد
ااات دذةؾ دارفدأى ا ي د دا فداةلاـداألاؿدرفداألشغ ؿدون اؿداة لرادي سـدا دةيياداةوبشلشداةاطنف،داةسل د
ي داةبرل دريشيد أش ش دإةىدابور ؿدوأسلسدب ارادة اكشلاد ف دأةؿدقشلبد8ا درفدر ششاتداةرؤورش داةي راد
ألا دةن دأفدنذ ش:
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 اسون شداسورشاشداةا داة ااتداألةنيلاد اؽدوشاب دوانسدااةرغشب داألرشداةذيدلون ىدر دسل ةد
يال درسو لا.
 ذةؾدط ةبداةرؤورشافداشاشةديا ـداةسر حدةلةلشداةفشنسفدرفدأفدلوخذدرفداةوشابداةوانسفد
ااةر اش شفد

ةدةلا اافدا داةشابداةة اكشي.

 أاصىداةرؤورشافداةب ار تدااألب ابداةسل سلاديونسلؽدةيا ى درفدأةؿداوخ ذداة اششاتداةال راد
ةوصفلادةرل دي ل داةسلطشةداالسوار شلا.
 ر دأ داةيل ف داةني كفدةلرؤورشد لىداب ةداةرغشبداةاشيفداأنوديلفداةيل افداةثالثادرصلشدااب د
اا د دارشوشؾ.
دددددددداةيذاداةغشضداقوشح داةرؤورش دأفدلش ؿد فداةرشبلاداالنو ةلادرةلسداسوش شيدةلرغشبداةاشيفدرنيثؽد
فداةرة ةسداةاطنلاداةربللادةوانسدار اش شدا فداةرة ةسداةاطنلادةلثاشةداةة اكشلاداريروو د داشسا داة ا ل د
ذاتداةرصلباداةرشوش اداو لـداةواصل تدةلسلط تداةونفلذلاداةربللا دا دأاصفداةرؤورشدياشاشةداالوص التد
اة اشلادا لر داقواتداةظشاؼدذةؾديلفداةرسؤاةلفداةربلللفدةألقط شدداةثالثادرفدأةؿداةوش اشدباؿدقا ل د
اةرغشبداةاشيفدا شاسادونفلذداةواصل تداةوفدلص شى داةرةلسداالسوش شيدةلرغشبداةاشيف.
دددددددد ر دأاصى داةرؤورشدب ار تدأقط شداةرغشبداةاشيفديأفدالدوشيطدرنفش ةدرصلشداةرغشبداةاشيفد فد
رل اف داةاالق ت داةخ شةلا دااة ع دإةى دأف دلوـ دإق را داةرؤسس ت داةفل شاةلا د،اقشش داةرؤورش دوأسلس د و يا د اكراد
ةلسيشد لىدونفلذدر ششاووداوؤةؼدىذهداة و يادرفدسوادأ ا ءديصفادرن ايلفد فد ؿدبش ادررثلاد فدرؤورشد
اون سـدإةىدر ويلفدأب ىر دي ةشي طدااةث نفديوانسداوةور داة و ياد اشل ديإب لداةا صرولفدي ةون ابدالا دأاؿد
اةور عدخالؿدشيشدر لادسناد1958ـ،اق دصشحدا دةيياداةوبشلشداةاطنفد فداشول بودةيذاداةرؤورشدبلثد
نت داةرسأةا دأا داةبشب داةة اكشلا داالسو الةلا دب اشة دي اة د داورت د شاسوي د ف درخولؼ دةاانيي دااةاااكؽ داةوفد
سوشوبدد للي د.
دددددددد ر دورتدخالؿداةرؤورشد شاسا دةرل داةاس كؿداةوفدلنيغفداسوار ةي دةإلسشاعد فدوبشلشداةة اكش،دىذاد
اةوبشلشداةذيدىادششطداب ةداةرغشبداةاشيفداى ذادسلشاشداةشابداةة اكشيديأفداةوألل داةذيدق ـدةودةب داآلفد
رفدطشؼداةشايلفداةوانسفدااةرغشيفدسلا ديفاؿدوألل داةب ارولفداةوانسلادااةر اش شلادارفدةيادأخشلد د
ةس تدن اةدطنةادىذهداةاب ةداةرغشيلاد.9
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داي ةاا ةدإةىد شةداةاب ةداةرغ شيلاد دش لتد شةدداةنا ؿداةرغ شيفداةرشوشؾداوأسلسدةلشدرغ شيفدااب د
رنذدأفدإةوي د فدوأسلسي داألرلشدربر ديفد ي داة شلـداةخط يفددا فدإط شدر وبداةرغشبداةاشيفداديرش ش اد
اة ثلشدرفداةرن اللفداةوانسللفدااةرغ شيادااةة اكشللفدا لىدشأسيـدأبر ديفديلاد،دأث شتدىذهداةف شةدرخ اؼد
اةفشنسللفد،ألفد وحدةيياد س شلادرشوش اداقالادسوش ؿدبور داشيادقالادةلاةا داةفشنسفد فدرنط اداةرغشبد
اةاشيف د ،داىا در د

دي ةفشنسللف د لى دأف دلسااا دي ؿ در داسوط اا د دة شع داةفشقا ديلف د داةرن اللف داةرغ شياد

اابي طدةيا ىـداةاب الاد ر دب ثديلفداةبيلبدياشقليادااةلاسفلاف .10د
 2.2دمؤتمر تونس وتجسيد مقررات طنجة :
أنا دىذا داةرؤورش د ف درنوصؼ دشيش دةااف د 1958/02/17داةو ت داةب ارو ف د داةرغشيلا دااةوانسلا ديلةناد
اكشيد فدر لناداةري لاديوانسداىاداةل ءداةذيدلاشؼديرؤورشداةري لاد ارتد
اةونسلؽدااةونفلذدررثلادةلطشؼداةة د
لو داألشغ ؿ دثالثادأل ـد رلادن قشد لي داةرؤورشافديش ؿدخ صداةسيؿداة فللادةوةسل دق اششاتدرؤورشدطنةاد
ااث شةداةرسأةاداةة اكشلاد فداةرب ؿداة اةلاد ففداةلاـداألاؿد18ةاافد 1958دن قشداةرؤورشداةن طاداألاةىد فد
ة اؿدأ ر ةوداةروال اديإ ناداةة اكشدارس ن وي د ،ورتد شاساداإل ناداةر ةلاداةوفدسورنحدةالةكلفدااإل ناد فد
رل لف دأخشل دا د ف داةلاـ داةرااةف دانو ؿ دةرن قشا درسأةا د داإل ر ج داةوف دن ت ديي داةسلط ت داةفشنسلا داي ةطي د
،دااوفؽداةرؤورشافدأنودالدلاة دإالدبؿدااب در ياؿدارطلابد
نتداةنولةادش ضد ؿدش ؿدرفدأش ؿداإل ر جد د
اىاداالسو الؿ ،دا د فداةلاـداةث ةث درفدأشغ ؿداةرؤورش دةشلدن ش دباؿد لفلادرااةياد دسل ساد شنس داةشارلاد
إةىد ؿدةيياداةوبشلشداةاطنفد فداةرب ؿداة اةلاد االد فدإقشاشدوش لؿداةب اراداةة اكشلاداةوفدنصد للي د
رؤورش دطنةا د،داى ذا د إف درؤورش دوانس دشؽ داةطشلؽدنبا دونفلذ در ششات درؤورش دطنةا داري كو ،داذةؾ دسااءد
ي ةنسيادةوألل داةة اكشدا ري د لىداةرسوالداة اةفدةرااةياد شنس د،أاداإلقشاشديإق راداةب اراداةة اكشلاداةرؤقواد
،درر دلةاؿدىذهدىذهداإلنة اتدار ن تدةوب لؽدانوص شدىادانوص شداةثاشةداةة اكشلادارفدثـدانوص شداةرغشبد
اةاشيفد فدراش اداةاب ة.11د د
.2.2دندوة المغرب العربي تؤكد عمى مبدأ المفاوضات كحل عادل:
ددددداةوأرتدىذهداةن اةد فداةلاـداألاؿدرفدشيشدر شسد1961ـدي صشد اشداةسالـدرفداةس اداةا ششةدةلالدإةىد
اةس ا داةااب ة دصي ب د،بلث د أة ى داةشكلس داةبيلب دياشقليا ديل ن د ف داةرب ث ت داةوف دأةشاى در دشكلسد
اةةرياشلاداةفشنسفد فد27د فد لفشيد1961دااثشدىذاداةيل فدوي ؿداألقط بداةثالثاداةي تداةنظش .د
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انظشادةر دطشأدأخلشادرفدوطاشاتد لىداة الاداةة اكشلاد إفداألقط بداةثالثادلاويشافدأنودةـدلا دىن ؾدر دلباؿد
اف د وح درف اا ت دري ششة ديلف داةب ارا داةرؤقوادةلةرياشلا داةة اكشلا دا داةب ارا داةفشنسلا د ف دنط ؽدوصفلاد
االسوار شدني كل د،ااوفؽداةشؤس ءداةثال ثاداوف ق د رالد لىداةاس كؿداةخ صاديوب لؽداسو الؿداةة اكشد،دايرن سياد
انا دىذهداةن اة دأ داة ر ءداةثالثاد ريـد لىدوشلل دصشحداةرغشبداة يلشداأي ااداشول بيـدةر دبصؿدرفد
خطااتدى راد فدىذاداةسيلؿد .12د
ددددداد يال اد فدةاداةرؤورشاتدااةل ءاتداةرغ شيلاداةشسرلادداغلشداةشسرلاد،لة شدين دأفدنشلشدإةىدوصشلب تد
ياض داةشخصل ت داةرغ شيلا دذات داةيا داةاب اي درني داةر ؿ داةرطاؿ داةذي داىورت ديو د"اةرة ى " دةلري ي ديفد
داةاب ة داةرغ شيلا دار دلنوظشى ديا د
يش ا د نانوو دب د ":دنظشلا د ف دوشلل داةرغشب داةاشيف" دون اةت د لو درسأةا د
االسو الؿد،بلثدشص تدةشل ةد"اةرة ى "دشأيدىذهداةرن اؿداةرغشيفداةي ش دي ةنسيادةلرغشبداةاشيفدااة الاد
اةة اكشلا د لىداةوداةخصاص،دوطشؽد فدىذا داةب لثدإةىدوشخلص دى ـ دألاا عدداةرغشبداألقصىدادي لاد
اةشاابداةرغ شيلادار دوالشو درفدوخلؼداوش يدا شد،دا

دإةىداشاشةدوششل داةرااش دااإلر نل تداة اش لاد

ااةصن لادااةيششلاداوشةل داالسوثر شداألةنيفداةذيدلبوشـدقاا داةارؿدخ رادةلشاابد ر ديلفدششاطدوب لؽد
ىذهداةنظشلاداةوفدةخصي د فداشاشةداوص ؼداة ل ةدي ة ف ءةداوخطلطدرب ـدالسوغالؿد ؿداةرااش داةرونا اد
اةلوأوىدىذادإالديرش ش اداةةر ىلشد فداةونفلذدق كال :د" ـدأورنىدأفدنورو ديفوشةدرفداةسالـددة فدنارفدةشاين د
اةسا ةداةوفددلسوب ي داة فدنب ؽدى ن د فداالسو شاشدااال ى شداةر يدااةرانايداة رؿداةذيدلةبدأفدلورو د
يود ؿداةن سد اؽدىذهداألشض".13
دددددداةري يديفديش اد فدىذاداةب لثدليوـدي ة الاداةة اكشلاديبلثدثرفدإصشاشداةشابداةة اكشيد لىد ف بود
اةذي دةس ه دقل ـ دب ارا درؤقوا داأ دأف دأي دوأخلش د ف دبؿ داة الا داةة اكشلا د دلاشقؿ داةوطاش داالقوص يد
ااالةور ف دة اؿ داةرغشب داةاشيف داا ويش دأف داسو الؿ داةة اكش دة دبلاي دة ؿ داةشااب داةرغ شيلا داةوف دوشاشد
14

شااشادرشوش ديوا رني دااب ةدرصلشى دد

 .2الحضور الدبموماسي المغاربي عمى المستوي اإلفريقي والدولي:
ددد ةـ دو وفف داة يلار سلا داةرغ شيلا دي ةس با داةرغ شيلا دااةاشيلا د طديؿ داسات درة ؿ دنش طي دإةى دق شوف دآسل د
اا شل ل دي وي شىر درة ال دةل ثلشدرفداةرسوارشاتدابش تداةوبششداةوفدون اؿدرفدأةؿداسو الةي دااةوفدووفيـد
را ن ة داةشاب داةة اكشي درف داالسوار ش د داو ش دوابل وو د،اوالف د ف د ؿ داةرن سي ت داسوا ا ى دة ـ داةثاشةد
اةة اكشلادابؽداةشابداةة اكشيد فدو شلشدرصلشه .د
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 2.2مؤتمر باندونغ  2511أول اعتراف بثورة الجزائر:
دددددش ش تداةا ا داةرغ شيلادي اةد فدرؤورشدي ن انغدداةرنا دسناد1955ـديإن انلسل ،دبلثد فدىذاداةرؤورشد
اةي ـ داةيااياداألاةىداةوفدسربتدةل الاداةة اكشلاد15دأفدوبظى دي نوي هداةشأيداةا ةرفد،داق دوةلىداةبااشداد
اة ـ داةرغ شيف د ف دىذاداةرؤورش درف دخالؿدو الفدا درغ شيف درشوشؾ دلاـ داألقط ش داةثالثا دايصفادرالبظد
،لاـ د ؿدرفد دةيياداةوبشلشداةاطنفد فداةة اكش16داب بداالسو الؿدد فداةرغشبدااةب بداةبشداة سواشيدد
اةوانسفد فدوانس د،اى ذاد إفدىذهداألشالاداة اةلاداةوفدري تدةل الادداةة اكشلادس

تد لىدارو ا دآ ؽد

نش طددةيياداةوبشلشداةاطنفد لىداةرسوالداةخ شةفد فدو الؿداة الاداةة اكشلادااخشاةي درفداإلط شداةذيد
شداةفشنسفد،دا ن د شضد
د
ب اؿداالسوار شداةفشنسفدأفدلاىـداةشاابدا اؿداةا ةـديأفداة الادو دارفداإلط
اة الاداةة اكشلادأر ـدرؤورشدي ن انغدوـداةوش ل د لىداةن طداةو ةلاد:
 و الؿداة الاداةة اكشلادااخشاةي درفد اكشةداةربلطداةفشنسفد.
 اةوأ ل د لىداشاشةداةاب ةداةرغ شيلاداشيطي دي ة الاداةة اكشلاد.
 اةسافداةبثلثدةطشحداة الاد لىدىلكاداألرـداةروب ةد.
ااةى دة نب دىذه داةرط ةب داةة اكشلا د

دق ـ دا داةرغشب داةاشيف داةرشوشؾ دي سـ د اةو داةثالثا درذ شة دخ صاد

ي ة الاداةة اكشلاد دإةىدة نبدو خؿدررثؿدةيياداةوبشلش دربر دل ل د فداةرؤورشدبلثدأ طىدصاشةدرفصلاد
فداةااالاد.
دددداى ذا د إف درؤورش دي ن انغ د ديأن انلسل د ف ديرث يا داألشالا داةوف دطشبت د لي داة الا داةة اكشلا د لىد
اكشلاد،د دارنودانطل تدرنودةوب لؽداةخطاةداةث نلاداىفد
اةرسوالداة اؿدلف دد فدأاؿدرؤورشدباشووداة الاداةة د
رن يشداألرـداةروب ةدداق دسل تدةيياداةوبشلشداةاطنفدرفدخالؿدرؤورشدي ن انغدرسلؾدو الؿداة الاداةة اكشدد
ف داإلط ش داةرغ شيف د دبلث دةايت داةا ا داةرش ش ا د ا اش د يل اش د ف دوا ش دةيا دررثلف داةرغشب داةاشيفد
ايرس

ويـد لىدنششد شةداةوا رفدااةوآخفدر داةثاشةداةة اكشلا.

داىذادر دباؿ دا وشاؼداة اؿداةرش ش اديبؽددو شلشدرصلشديل افدشر ؿدإ شل ل دخ صادإةى دانوص شدسل سفد
ا يلار سف د يلش دةل الاداةة اكشلا د لى داةرسوال داة اةف دش درف درانال ت درة ى ي د ف داةثاشة د اخلل داوشةـد
لىداةفاشدرل انل درفدخالؿدىةار ت20اات "17.1955د
دددأر داةربطاداةث نلا داةي راد د نتد درؤورشدراناشا ل د صادةليلشل د،د ف داةشاي دااةث رفدرفدشيشدايشلؿد ـد
1958ـ،داة ءدىذاداةرؤورشدين ءد لىداقوشاحداةب اراداةرؤقوادةلةرياشلاداةة اكشلا،د داق د نتداة الاداةة اكشلاد
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رباشلادي ةنسيادةسل ساداة اؿداإل شل لا د فدأغلبدرؤورشاتدولؾداةفوشة،دخ صاديا دبصاؿداةا ل درف داة اؿد
ـداةثاشةداةة اكشلادارن ىااد
د
اإل شل لاد لىداسو الةي ،داأصيبتدرؤورشاتداة اؿداإل شل لادواةفداىور ر دي ش ادة
االسوار شداةفشنسف .د
دددددا فدىذاداةشأفد نتداةيل افداةرغ شيلادب اشة،دي اةد دانذ شدرفديلني داةا داةلليف د د دة ءد لى دةس فد
شكلسو داة واش داىيف داةياشي ،د د ف دخط ب دأة ه د ف درؤورش داة اؿ داإل شل لا د ...«:دإف دأ يش درأس ة دسوشي ى د
اوالشي داإلنس نلا دىادر دل داةلاـدي ةة اكش ،داةنالـ دأنو دالدل اؿدىن ؾ د"إخاافدةن دل سافدأيش دأةاافداإلشى بد
ااةواذلب »،د دا ف دانو ه دةلسل سا داةفشنسلا دق ؿ درنو ا ...«:دإني دأ را دارلش دااني دن طا دسا اء د ف دةيلفد
اإلنس نلاد،دارسؤاةلوي دووبرلي دةرل داة اؿداةوفدون صشد شنس ،دا دإفداةشابداةة اكشيدالدلوة أدرفداألسشةد
لادااد فد ف بودىاد ف حدةشااب،د ر دأش شد فدسل ؽدخط يودإةىداةسل ساداالسوار شلاداةوفدووسـديصباد
اإل شل د
رفدإوي ي دأسلابداةواذلبدااي ةدااةون لؿدي ةشابداةة اكشدي .د
ددددثـدة ءدرؤورش داةا صراداةغ نلا دأ اشد( )ACCRAددةلش ؿ دربفالدآخشدة ـداةثاشةداةة اكشلا داةل اي دي اةد
ةو افد لىدرن يش داةسل سا داة اةلا،دانا دىذاداةرؤورشد لىدرسوالدا شاء داةخ شةلا،در ديلفداةػ 20دا 22درفد
لفشيد1961ـ،دااشوش تد لوداةة اكشدا فدرفدأىـداةرؤورشاتدرفدخالؿدرن قش وودار ششاوو،د ففدىذاداةرؤورشد
واشداىليفداةياشيدا لشداة اةاداةلليلاد لرادى رادباؿداةشؤافداإل شل لادا دخصص دو خال دةشلك د فد
د
أة ى داة
اة الا داةة اكشلا ،دا ذا دباؿ داةوة شب داةذشلا داةفشنسلا د د ف داةة اكش دا درر دة ء د ف دخط يو ":دأف دأرـ دإ شل ل د
ووشقب ديف شغ داةصيش دنو كج دأ ثش دةص ةح داةشاب داةة اكشي داقالوو د ،دىن دوااةو داة اؿ داإل شل لا درسؤاةل وي د
اةو شلخلادأر ـ دقالولفدى رولف:دأالداىفدقالاداةوة شبدداةناالا داةذشلاداةفشنسلاد فداةصبشاءد داقالا داةبشبد
فداةة اكش".د فلر دلخصدطيلااداةبشبداةوفدلخااي داةة اكشلافد داصفي داىيفداةياشيديأني دةلستدبشي د
ربللادوخصداةشابداةة اكشيداب ه،ديؿدبشبدإ شل ل د لي ،داافداة الاداةةداكشلادقالادإ شل ل ،داا ويشى دآخشد
بل ادلوشيثديي داالسوار ش،دااني دآخشدرش دقايددوب اؿ د شنس داالبوف ظ ديوداةذةؾ د إفدانوص ش داةة اكشدىاد
انوص شدأل شل ل د فدأ يشدري كي 18.د د
ددددأر داةرغشبد د فدةودبااشدي ش د فداةرؤورشداةث نفدةل اؿداإل شل لاداةرسو لاديأ لسدأي ي دديو شلخدةاافد
1960ـ ،دبلث دبظلت داة الا داةة اكشلا ديوألل د درطلؽ درف د ا داة اؿ داإل شل لا داأ دررثؿ داةرغشب دأبر د
اةطليف د ف دو خلو دأر ـ داةرؤورشلف دأف دااةبدإ شل ل دةلورثؿ د ف د ـ داالنخ اع دي ةرؤورشات داالسوار شلا ،دا للود
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ة داةة اكش د ف داةرل اف داة يلار سف دا ف د ؿ داةرل لف داألخشل دةور لني درف درااصلا داةبشب دااالنوص شد
19

دددد فدبلفدو شسداة ـداة يلار سفداةوانسفدةل الاداةة اكشيدد ف ديا ه داإل شل فدبلثد فدبااش درشوشؾد
ة اكشيد-وانسفد لىداةرسوالداإل شل فدد فداةا ل درفدداةن ااتدااةرؤورشاتداإل شل لاداةرذ اشة،د افدأفدننسىد
ولؾ داةن اات دا داةرؤورشات داإل شل لا داةوف دابوانوي دوانس داخصصت درس با د يلشة درف دأ ر ةي دةل الاد
اةة اكشلا 20.د
دددد دابوانتدوانسد فدي الادسناد1960ـ،داةن اةداةث نلادةلشاابداإل شل لاداب تداةن اةدنة ب دسل سل د
ةلا داةة اكشديديإ الفداةا دااةرنظر تداةشايلاداإل شل لادوألل ى دة ف حداةشابداةة اكشدي 21.د
دددد ر داىورتدوانسدي ةارؿداةة د لىد سبدوا رفداة اؿداإل شل لاداةرطلؽدةلثاشةدخالؿدابوا ني داةرؤورشد
اةث ةث دةل اؿ داإل شل لا د ف دةااف د1960ـ ،داةذي دنةح د ف د سب دا وشاؼ د ؿ داة اؿ داةرسو لا دب لث دي ةب اراد
اةة اكشلادااةوصالتدةص ةبي د فداةرب ؿداة اةلا22اىذادر دأ هداةشكلسدياشقليادأثن ءداةور وديشؤس ءدد ؿدرفد
اة رل دشاف دا داةنلةش دااةسنغ ؿ د ف دنا ريش د1960ـ ،ديوانس دإذ د يش دةيـ د ف داشاشة درس ن ة داة اؿ داإل شل لاد
ةل الاداةة اكشلا.
دددارفدخالؿد دىذهداة يلار سلاداةرشويطاديا داةرؤورشات دااةن ااتديي ؼدرااةيا داة

لا داة يلار سلاداةفشنسلاد

اةوداةرلؾدربر داةخ رسداة اةدةشؤس ءداة اؿداإل شل لاداةرسو لاددةلرش ش اد فدرؤورشداة اشداةيلا ء،دةلنظشد
ف داة ا ل داةي را داةوف دواش ي داة شة داإل شل لا ،داوـ د

ه داةرؤورش د ف دي الا د1961ـ ديبااش دا داةب اراد

اةة اكشلاداةرؤقواد،دبلثدأ داةرؤورشد لىداةاقاؼد فداةوداةرن اشاتداةفشنسلاد،اق دأش داةرلؾدربر داةخ رسد
الاداةثااشداةة اكشللفدرؤ ادةيـد...«:اقا ن د
د
فدخط يودييطاةاداةشابداةة اكشيداأ درس ن ةداة اؿداإل شل لادة
ية نييـ د راقؼداةوألل دااةرؤا شةدالفدقالويـداقالون دانا ةيـدنا ةن درط ةيلفديرنحداةة اكشدب ي د فداةبشلاد
ااالسو الؿدي افدقل داادششط».

23

ددددددد ر داأ تدرةرا اد اؿداة اشداةيلا ءدور سي ديوألل درااقؼداةب اراداةة اكشلاداةرؤقواد فداةرف اا تد
ااقا ي دإةى دة نب داةة اكش داةالرششاط ديخصاص درسأةا داةصبشاء داةة اكشلا داش ض د ؿ درششاع د شنسفد
ةفصلي  24.داةرن د ؿ درب اةا د شنسلا دةشؽ داةصؼديلفد داةرغشب دااةة اكش د دا د داةسلط ف داةرغشيف د ف دىذاد
اةرؤورشدأفددألادخال تدب ا لادر داةة اكشددلةبدأفدوبؿدرسو يالدديال اد فدأيدو خؿدأةنيف.

25

المؤلف ( ين) :أحمد تسعودي

لاهسام لدبلومامي لغمامبي ي دبيل لدضية لجزالريل ) 1561 -1511
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اق دأ داةرؤورشدافد فدني لاداةرؤورشد لىدش ل داسون شىـدةسل ساد دشنس داة كراد لىداإلةشاـدااةوآرشدادخشةااد
يرةرا ادرفداةرط ةبدرفدأىري :
ةؿدوبشلش داطنو ،دا لىد ؿداة اؿد
د
 -1درط ةياد ؿداةشااب داةبشة ديرس ن ة داةشابداةة اكشيد فد ف بودرفدأ
اةبشة دأفدوا ؼدرس ن وي داةسل سلادااة يلار سلاداةر لا ،داأف دوشيشدي ةرس
ةفشنس د فدبشيي دا داةة اكش.

ةداةوفدل ري داةبلؼداألطلسفد

26

 -2دو اا د ؿ داةيل اف دأف دورن داسوار ؿ دوشايي دةلارلل ت داةاس شلا داةراةيا دا داةشاب دةة اكشي دسااء د فد
االسوار شدري ششدأادغلشدري ششة.
-3دوط ةبديسببداة ااتداإل شل لاداةا رلادوبتداة ل ةداةفشنسلادااةوفدونشطد فدداةة اكشدب ال.
 -4دوص ؽ د لى دوةنل داأل شقا داةروطا لف داغلشىـ د ف دصفاؼ دةلش داةوبشلش داةاطنف د ،د ر دو ا د ؿد
اةب ار تداةوفدةـدواشؼديا ديب اراداةة اكشدإةىداال وشاؼديي د ا اش.
-5دوالفدأفداسورشاشداةبشبدي ةة اكشدسلؤ يدي ةرش ش لفدإةىدإ

ةداةنظشد فد الق ويـدر د شنس .

 -6دوا شض دأي د دو سلـ دةلة اكش د داوش ض د ؿ دبؿ دانف اش ي دا ؿ دنظ ـ درفشاض دأا دررناح دال دلاا ؽ د للود
اةة اكشلاف.
دددداةإلش شةد دوبش تدىذهداة اؿ داةرغ شيلاداةثالثدألا داي افد لؿ د لىدرسوالداةاشيفداذةؾدي بوا فد
اةرغشبداةش لؽدةا ا داةة رااداةاشيلاد لىدأشاي د فدسيوريشد1959ـ،د ر دةل الاداةة اكشلاداةوفدط ةر د
ا ويشى داةاشبدقالويـداةرش لا دا دون اؿ داةرؤورشاف دبلني دةشاكـداةفشنسللفد فداةة اكشداابص ءد ادأش ؿد
اة ـداةرر نا دةلشابداةة اكشيد ،دخ صادراااعدر اش داةوةرل دااةراو التدااوخ ذداإلةشاءاتدةاقاؼدأ ر ؿد
اإلي ةدااة ل ـديرةيا اتدةبرؿداة اؿد لىداال وشاؼدي ةب اراداةرؤقوادا ـدرل انلاداةة اكشلادسناد1960ـ،د
ااةر شةدبد12درللافددةنلو 27.د
د
 .4خاتمة:
دددى ذادلواحدةن دارفدخالؿدىذهداةنر ذجداةرب ا ةداخ را داة ـداة يلار سفداةذيدق رووداة اؿداةرغ شيلادد
خ صاد(دوانس-داةرغشبد–دةليل د)د لىداةصال داةشسرف دةلثاشةداةة اكشلادسااءدي ةارؿدارفد يلار سلاداا ا د
رشوش اد فدي الاداةثاشةداةة اكشلادةبرؿداة الاداةة اكشلاد لىداةرسوالداةخ شةفد فدظؿد ـدإروالؾداةثاشةد
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ةررثلل ت دةي د فداةخ شج،دأادرفدخالؿدابوا ف دنش طداةا ل درفدرؤسس تداةثاشةدرثؿداةرةلسداةاطنفدةلثاشةد
اةة اكشلاداةةناداةونسلؽدااةونفلذ .د
دد ااألىـدرفدذةؾدوباؿداةيل افداةرغشيلاداةثالثدإةىدب انادةلا ل درفداةرؤورشاتدااةن ااتداةي راداةوفدةراتد
أبشاشداةا ةـدرفدإ شل ل داآسل دارفداة اؿداةاشيلاداةش ل ا،دةو لـداة ـداةسل سفدااة يلار سفدةل الاداةة اكشلا،د
اةر در دأر فدرفداةويش تداةر ةلادااألسلبادةلثاشةداةة اكشلاد يشدر داصيحدلاشؼديأل ـداأس يل داةة اكشد فد
اة ثلشدرفداة اؿداة ا ادةلشابداةة اكشيد شيل داا شل ل داآسل ال  .د
ددأر دي ةنسيادةل ـداةرغ شيفدةلشابداةة اكشيداثاشوود لىداةرسوالداةشايفدااةةر ىلشيدد دوة ا د ؿداةب ا د
دانخشطت داةشااب داةرغ شيلا داةش ل ا د ف داةثاشة داةة اكشلا داا ويشوي دثاشوي داقالوي د بوانوي دي ؿ در د
وسوطل درفد ـدر ةفدايششيداصؿدإةىدب دانخشاطد

د يلشدرفداألش ءدرفدوانسدااةرغشبداةليل د فدةلشد

اةوبشلشدااسوشي ىـد لىدأشضداةة اكشداةط ىشة .د
داى ذاد لن دأفدن اؿدأفداةفاؿديا داهللدسيب نوداوا ةىداة ر ءدشي اكن دلاا دةلاـداةذيدول وودثاشون درفداةشاابد
اةش ل ادااةص ل اداةوفدةـدووأخشد فدر دل داةاافدااةوألل دة الون داثاشون دا لىدشأسي داةشاابداةاشيلاداأقط شد
اةرغشبداةاشيف .د
 .1قائمة المصادر والمراجع:د د
أوال :العربية :
المصادر :
د-دد ةشل ةداةارؿ،د"نو كجدن اةدوانس"،داةا د،34د(24دأ وايشد .)1956د
د-دةشل ةداةرة ى ،د"يالغداةشي ط"،داةا د،13د(1د لسريشد .)1957د
د-دةشل ةداةرة ى ،د ر ءداةرغشبد فدخ راداةاب ةد،اةا د15(،20ر شسد .)1952د
دةشل ةد اةرة ى "،أبر دطليفديفدىلرادشكلسداةا داةرغشيفد"،اةا د/27(،71،ةااف .)1960/دد-ددةشل ةداةرة ى د"درؤورشدوانسد لؼدي أدا لؼدانويفد؟"،داةا د،26د( .)1958/07/02د
اةرغشبداةاشيفد"،اةا 91د.)1961/03/13(،
د
د-دةشل ةداةرة ى "،ن اةد
د-ةشل ةدداةرة ى "،نظشلاد فدوشلل داةرغشبداةاشيفد"،اةا د .)1959/09/21(،51د
دةشل ةداةرة ى "،رؤورشداة اشداةيلا ءدالكبادخ صادي ةة اكش"،اةا  .)1961/01/16(،87دد-دةشل ةداةرة ى "،رالبا تدباؿدرؤورشداة اشداةيلا ءد"،اةا  .)1959/09/21(،51د
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دربر دية اي،داةنصشداة ليلار سفدااةسل سفدةلة اكشد فد20لانلاد،1960داةث ا،داةا (83سيوريش-أ وايش .1984د
دربر دخلشداة لف،درذ شات،دج،2داةرؤسساداةاطنلادةل و بدرصفب تد .طد،داةة اكش،د .1985دالمراجــــع :
-

ر شدياباشد،داةو شلخداةسل سفدةلة اكشدرنذدةي الاداةغ لاد،1962د اشداةغشبداإلسالرف،ديلشات،د
.1997

 درشلـداةصغلشد،داةرااقؼداة اةلادرفداة الاداةة اكشلاد1954د،1962-د اشداةب رادةلنشش،داةة اكش،د.2009
 ربر داةششلؼداة داةبسلفد،رفداةر ارادإةىداةبشبدرفدأةؿداالسو الؿد ،1962-1830اشداة صيادةلنششد،اةة اكش.2010،
 لبفديا ل د،دثاشاتداةة اكشد فداة شنلفداةو س دااةاششلفد(رفداث كؽدةيياداةوبشلشداةاطنفداةة اكشلاد1954د1962-د)،ج،3د اشداةغشبدةلنششدااةوا ل ،داةة اكش،د2010د .د

 ربر دا اعد،اة ـداةلليفدةلثاشةداةة اكشلا،درؤسساد اش شدةلنششدااةوا ل ،دا اشةداةث ا.2008، ر الوفد ي داهلل،د اشداةرغشبداا شل ل د فد ـداةثاشةداةة اكشلا،دج،1دط ،1اشداةسيلؿدةلنششدااةوا ل ،داةة اكش،د2009د.

 ربر دن ةفد،داةاب ةداةرغ شيلاديلفداةري أدااةااق دد()1962-1947د،درةلاداةيصلشةد،د 2001د

12د،ر شسد

الرسائل الجامعية:
ددد-دأبر ديفد للسد،اةسل ساداة اةلادةلب اراداةرؤقواداةة اكشلا،1962-1958شس ةادر ةسولشد فداةالاـد
اةسل سلاد،إششاؼدسللر فداةشلخد،راي داةالاـداةسل سلاداداةاالق تداة اةلاد،ة رااداةة اكشد .1986،د
الموسوعات والقواميس:
 يا الـديل سرفداآخشافد،دراسا ادأ الـداةة اكشدأثن ءداةثاشة،دطياادخ صا،دا اشةداةرة ى لف،د( ،ـ،ف)، (،ت).
د
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 .6الهوامــش :
-1دةشل ةداةارؿ،د"نو كجدن اةدوانس"،داةا د،34د(24دأ وايشد،)1956دصد.03
-2دةشل ةداةرة ى ،د"يالغداةشي ط"،داةا د،13د(1د لسريشد،)1957دص.07

-3دي أتدةلس ووداألاةىد فدىذاداةلاـدااةوفداسورشتدإةىدغ لاد07دةاافدرفدنفسداةسناد،اوشأسي داةسل دربر داةص لؽديفدلبلىدإةىد
ة نبدن كيلوداةسل افد رشديا اا دا لفد فد،أنظشد :ر شدياباشد،داةو شلخداةسل سفدةلة اكشدرنذدةي الاداةغ لاد،1962د اشداةغشبد
اإلسالرف،ديلشات،د1997د،ص.587

-4درشلـداةصغلشد ،اةرااقؼداة اةلادرفداة الاداةة اكشلاد1954د،1962-د اشداةب رادةلنشش،داةة اكش،د2009د.د،صدص.118-115
-5ةشل ةداةرة ى ،د ر ءداةرغشبد فدخ راداةاب ة،داةا د،20د(15ر دشسد،)1952دص.3

-6أبر د شانسلسد:اة د فد12نا ريشد،1910يغلل افدوالـدااليو اكفديي ددااةث نايدياىشافد فدرفدشاا داةوةرا تداةشي بداةاطنللفد،س شد
إةىد شنس دأ و ؿد فدباا ثدر يد1945اأ شجد نود فد1946دس ىـد فدوأسلسداالوب داة لر شاطفدةليل فداةة اكشيد،أنظشد:يا الـد
ي ة سرفداآخشافد،دراسا ادأ الـداةة اكشدأثن ءداةثاشة،دطياادخ صا،دا اشةداةرة ى لف،د( ،ـ،ف)، (،ت).دد،ص.393

-7أبر ديارنةؿد:اة د فد1920د فداة ي كؿدنش طود فدية نبد شب تد ي سدثـدي الوب داة لر شاطفدةليل فداةة اكشيد،اأصيحد ااد فد
ل شاةلاددةيياداةوبشلشداةاطنفديفشنس د1957د،ثـد ااد فداةرةلسداةاطنفدةلثاشةداةة اكشلادرف1962-1957دش شؾد فدرف اا تد
إلفل فداألاةىد،أنظشد:ربر داةششلؼداة داةبسلفد،رفداةر ارادإةىداةبشبدرفدأةؿداالسو الؿد ،1962-1830اشداة صيادةلنششد
،اةة اكش2010،د،ص.128

-8دربر دخلشداة لف،درذ شات،دج،2داةرؤسساداةاطنلادةل و بدرصفب تد .ط،داةة اكش،د،1985دص،187د.188

-9دلبفديا ل د ،ثاشاتداةة اكشد فداة شنلفداةو س دااةاششلفد(رفداث كؽدةيياداةوبشلشداةاطنفداةة اكشلاد1954د1962-د)،ج،3د اشد
اةغشبدةلنششدااةوا ل ،داةة اكش،د2010د.د،دص.194
-10دربر دن ةفد،داةاب ةداةرغ شيلاديلفداةري أدااةااق دد()1962-1947د،درةلاداةيصلشةد،د

-11داةرة ى د"درؤورشدوانسد لؼدي أدا لؼدانويفد؟"،داةا د،26د(،)1958/07/02دص.08

12د،ر شسد2001د،صد.11-10

12د-داةرة ى ،د"ن اةداةرغشبداةاشيفد"،اةا 91د،)1961/03/13(،ص02د .د
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