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The Arabas Financial Support to the Algerian Revolution 1654-1962 

 

Saadouni Bachir 

 

Abstract: Despite that 80% of the Algerian revolution money was financed by the 

Algerians, the Arab league and other Arabs governments have also participated with 

different shares, this has helped to strengthen the relationship between the Algerian 

people and their Arabs brothers. This is the topic of this article. 

Keywords: Support, Arab world, Algerian Revolution, Financial support.  

                                                 
 toumikader@yahoo.frأبو الطاسم سعد هللا  –( 2جامعة الجزائر)(*)

 www.amarabac.comمجلة علمية محكمة تصدر عن األكاديمية األمريكية العربية للعلوم وال كمولوجيا : أماراباك

 170-159 (. ص ص2017) 26، العدد 8المجلد 



 

 2017(26) 8  مجلة األكاديمية األمريكية العربية للعلوم وال كمولوجيا -أماراباك 160

 

 

 مقدمة:

شهد تاريخ العرب المعاصر نك ات م  الية وتكالباً اِس عمارياً كبيراً تمثل ذي تجزئة أراضيهم 

ومغربا مما أصابهم بال ذالن واليأس  خاصة بعد ضياع ذل طين ذي مم صف الطرن واح اللها مشرقا 

إن اِندلعب الثورة الجزائرية ح ى تجاوزوا خالذاتهم وصراعاتهم وال  وا  العشرين  لهذا ما

 ألنهم رأوا ذيها بارقة أمل ذي اس عادة بعض من كرام هم ذ اندواا معموياً وساعدواا مادياً (1)حولها

  اعدات الدعم المالي.اذه الم ومن

 ذما قيمة اذا الدعم المالي العربي للثورة الجزائرية؟ .1

 مصدره؟ وال كان كاف أم ال؟ او وما .2

 

بوسائل  1954نوذمبر 01ال بد من اإلشارة ذي البداية إلى أّن الثورة الجزائرية اِنطلطب يوم 

مالي تأخذ ممج  أو ميزانية مادية شبج ممعدمة  ذال سالح كاف وال مال م وذر  إذ لم يكن لها صمدوق 

الطلة الطليلة ممهم لم يكونوا  م صصة لها من أي جهة ت  مد عليها  بل أّن مؤطريها األوائل  إذ اِس ثميا

"اِندلعت الثورة بطولج:  (2)يملكون ح ى مصاري هم اليومية  واو ما يؤكده المجااد األخضر بن طوبال

للجنة الثورية للوحدة والعمل كان عندها فلوس، من ال شيء، بعض اإلخوان كانوا يظنون بأّن ا

وعندها سالح وعندما اِلتحق كل منّا بناحيته لم يكن عندنا شيء من ذلك ال سالح وال دراهم، فأنا 

أعرف أّن األخ بيطاط لم يكن عنده شيء، وليس بإمكانه أن يمدني بشيء، وبن عودة يعرف هذا 

ستطيع أن يمده بشيء، لم يكن بصفة عامة لدينا مال أو أيضاً بأّن بن طوبال ليس عنده شيء، وال ي

 (3)فلوس"

"أّما مسألة المال، فلم يكن عندنا شيء بطولج:  (4)اذا الكالم يؤّكده المجااد عمر أوعمران

منه، قصدنا نطلب اإلعانات من الناس، من المناضلين من باع أرضه ومنهم من باع حلي زوجته، 

واألخ عاشور رحمه هللا كانوا من الذين  (5)ومن هؤالء سعد أوعراب الذي مازال على قيد الحياة 

له ذلك، وفي بالسترو باع أحد اإلخوان من أعارنا كل واحد منهم مائة ألف فرنك وحسب ما تيسر 

بني عمران أرضه بـ ستين ألف فرنك سلّم منها أربعين ألفًا للثورة واحتفظ بـ عشرين ألفًا وهو يقول 

 (6)لي: " يا عمر أوعمران إني أحتفظ بهذا المبلغ ألعيش أنا وأمي"

 أيًضا يطول: (7)المجااد عمار بن عودة

                                                 
"نحن ذي خالٍف مع بعض أشطائما العرب  لكمما نل طي عمد المططة المطّدسة ون عاون عمد الطضية  بن طالل:قال الملك األردني ح ين 1

 الجزائرية"

 433 ص 1982 3الشركة الوطمية للمشر وال وزيع  الجزائر  ج -مع الركف الثورة الجزائرية -حياة ك اح أحمد توذيق المدني  

ذي المجلس الوطمي للثورة الجزائرية  م ؤول  اح ياطي"  عضو 22األخضر بن طوبال: مماضل ذي الممظمة ال اصة  عضو لجمة "2

-1958  ووزير الداخلية للحكومة المؤق ة )1958(  م ؤول مديرية الداخل  وعضو لجمة ال م يق وال م يذ 1957-1956الوالية الثانية)

  ترجمة كميل قيصر داغر  دار الملكية  جبهة ال حرير الوطمي  األسطورة والواقع(  محمد حربي  1961-6219(  وزير الدولة )1960

 340ص 1983بيروت  لبمان  

  المجلد األول  الجزء الثالث  ديوان المطبوعات الجامعية  الطريق إلى نوذمبرحزب جبهة ال حرير الوطمي  الممظمة الوطمية للمجاادين  3

 30  29ص الجزائر  )د  ت( 

أصبح بائبًا لكريم بلطاسم  1947  اِل حق بالجبل سمة 1946ثّم أع ي عمج سمة  1946عمر أوعمران  عضو حزب الشعف  حكم عليج باإلعدام 4

(  عيّن 1962-1956( عضو المجلس الوطمي للثورة الجزائرية )1956ثّم قائد ال<والية الرابعة )أوت  1954ذي قيادة ممططة الطبائل سمة 

  ذرحات عبّاس رجل الجمهورية  حميد عبد الطادر  1962  عضو الجمعية الوطمية سمة 1960ال حرير الوطمي ذي تركيا سمة  ممثالً لجبهة

 259دار المعرذة الجزائر )م  ت( ص 

  1981أك وبر  31إلى  28قال اذا الكالم ذي المل طى الوطمي األول ل اريخ الثورة الممعطد ذي قصر األمم 5

 224بر  مصدر سابق  صالطريق إلى نوذم6

 27اسمج الحطيطي مصط ى بن عودة من الش صيات ال اري ية البارزة ال ي خططب وذجرت الثورة ال حريرية ولد ذي  عمار بن عودة7

حزب الشعف ردا على حزب شمال  تأسيسرذع بن عودة العلم الوطمي ذي مظاارة بمماسبة  1937بمديمة عمابة  ذي عام  1925سب مبر 

الطبض وحكم عليج  ألطي عليج 1944ومع ظهور الحركة الكش ية ان رط ذي ذوج " الممى " عام  1937ـ  1936وذي ال  رة ما بين اذريطيا  

ان  بعامين سجمًا وخمس سموات ممًعا لإلقامة  بعد اندالع الثورة أصبح م ؤوالً عن ال  ليح واالتصاالت العامة  كما شارك ذي ات اقيات اي ي

 لد عدة مماصف سياسية.بعد االس طالل تط

 حوار موجود ذي موقع جريدة صوت االحرار الجزائرية:

Sawt-alahrar.net/ara/ interviews/3724.html   
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جاؤوا يتذاكر دفع ثمنها اإلخوان بن (1)"22أعضاء مجموعة ""يكفي أن نذكر بأّن أغلبية 

وليس هناك من  االجتماع، ثم يضيف قائالً: "...فتّم (2)بوالعيد وديدوش مراد من مالهما الخاص

تساءل عّما إذا كنّا نملك ثمن تذاكر العودة أو ال، وأظّن أّن الذين توجهوا إلى قسنطينة سي عبد هللا، 

عمار بن عودة وزيغود يوسف، ركبوا القطار دون أن يدفعوا ثمن التذاكر، واشتروا ثالثة 

 (3)سندويشات ولم يدفعوا سوى ثمن إثنين فقط في الثنية، منارفيل" 

ا الثورة  وأصبح م يرواا يصرذون األموال الض مة شهريًا لم طلباته اندلعبم ذلك ورغ

 الم  ل ة.

 ذما اي مصادر اذه األموال؟ -

 

 المصادر المالية الجزائرية:-1

حين اِندلعب الثورة اّف الشعف الجزائري لدعمها وم اندتها بشريًا وماديًا ومعمويًا لكي ت  مر 

 "ااِلستقالل الوطني "واو  -بيان أول نوذمبر –وت مكن من تحطيق ما سطرتج ذي بيانها األول 

ورغم ذطره لذا (4)"إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية ذات السيادة في إطار المبادئ اإلسالمية"و

" وجدنا الناس  الشديد  ذلم يب ل على الثوار بأي شيء يملكج  وذي اذا يطول ل ضر بن طوبال:

فرحين مستعدين عندما نطلب منهم التضحية...كانوا يسألوننا ويقولون: إذا لم يكن عندكم سالح، 

بنان، وهو أالّ تقترضوا فإنّنا على اِستعداد لبيع جميع أرزاقنا )أموالنا( بشرط واحد، واألخ من بني ول

، أكرر أّن هذا حدث بعد شهرين من االستقاللمن عند الدول حتى ال تكون الجزائر مرهونة عند 

 (5)اِندالع الثورة"

وقد اِس جاب م ؤولو الثورة لرجاء المواطمين  ذلم يمدوا أيديهم طلبًا للطروض من الدول 

ذي معظمج من مصادر جزائرية واو ما أكده األجمبية الشرقية وال الغربية وكان تمويل الثورة 

" إنما أؤكده كمسؤول قديم سمحت له مسؤولياته أن يعرف أسرار  األخضر بن طوبال أيًضا بطولج:

الثورة أّن من الناحية المادية، واألرقام مازالت واللقاءات ما زالت محفوظة وهي بين يدي الدولة 

من  %80فق منها لشراء األسلحة كانت بنسبة سواء ما أنفق منها كمصاريف للثورة أو ما أن

من هذه المادة مقسمة بين بقية العالم، أّما  %20و 1962إلى  1954جيوب الجزائريين ال غير من 

وهذا ما يجعلنا ويجعل الشعب الجزائري بمنجاة من كل  االشتراكيةمن البلدان العربية والبلدان 

"إنّما لم نطبل أبًدا بأي تدخل من أي دولة أجمبية ذي شؤون الثورة الجزائرية   ثّم يضيف قائال:( 6)العقد"

ال ي  االش راكيةولم نطبل أبًدا بأي إعانة مشروطة سواء من عمد الدول العربية أو من عمد الدول 

لم  1962ة أعان ما باألسلحة  وأس طيع أن أؤكد بكل صراحة وكل اإلخوان يعرذون ذلك بأنج ذي سم

تأت أية دولة تحمل عطًدا أو اِت اقًا ي ضمن شروطًا قد أبرمب أثماء الثورة للحكومة ثّم تطالبما ب م يذ اذه 

 (7)الشروط وال عهدات"

وال برعات والم اامات األخرى الم  ل ة.  االش راكاتوطبًعا  أموال الثورة كانب مصادراا  

وطبًعا كان المصيف األوذر ممها يأتي من العّمال الجزائريين ذي المهجر إذ يذكر ال يدان علي 

وبن جامان س ورا أّن العمال الجزائريين كان عددام يزيد عن نصف مليون ورغم أّن  (8)اارون

                                                 
  1954" اي ال ي قّررت ت جير الك اح الم لح بعد أن عطدت اِج ماعها ذي بيب المماضل "دريش الياس" ذي شهر جويلية 22مجمزعة"1

 يً ا للمجموعة وكلّف باخ يار أعضاء مك بها.وان  ف مصط ى بن بوالعيد رئ

 220الطريق إلى نوذمبر  مصدر سابق  ص2

 220ن  ج ص3

 1954أنظر وثيطة بيان أول نوذمبر4

 31الطريق إلى نوذمبر  مصدر سابق ص 5

 48ن  ج ص6

 31ن  ج ص 7

 علي اارون:8
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ّل اؤالء العمال يدذعون اِش راكات تصل إلى ألف ذرنك ذرن ي قديم  ذإّن ج 40أجورام ال ت عدى 

 (1)ذرنك ذرن ي جديد" 150ذرنك ذرن ي قديم   15000

مؤكًدا أّن تمويل الثورة من الجالية الجزائرية  %80يحدد ن بة  (2)األس اذ عبد الرحمان بارة

ء ت يير جعلها م  طلة ذي أخذ الطرار  حرة ذي ال صرف ال محال للهيممة من طرف األشطاء واألصدقا

 (3)1954على المبادئ ال ي حدداا نداء أول نوذمبر

 

 المساهمة المالية العربية:

الم اامة المالية العربية ذي الثورة الجزائرية لم تبدأ مع اِنطالق الثورة إذا ما اِس ثميما الم اامة  

المالي للثورة   ذطد جاءت بعد حمالت المطد الالذع الذي وّجج للعرب ب بف قلة دعمهم (4)ال عودية

خالل زيارتج للعراق ضمن  1956مارس  20الجزائرية من ذلك ما أعلمج ال يد/ األمين دبّاغين يوم 

 ومن المعونة ال ي طالف بها(5):" إلى اآلن لم نتلق أي معونة من الدول العربية"وذد جزائري قائالً 

 (6)"تقديم المساعدات المادية"

ا أثارت اذه الطضية ذيما كانب تمشره من مطاالت وتعليطات كما أّن الصحاذة العربية كثيًرا م 

مم طدة الموقف العربي الم  اذل  خاصة ذي مجال الدعم المالي  من ذلك ما ك ب ج صحي ة ذل طين 

الواسعة االن شار ال ي كثيًرا ما تعرضب للطضية الجزائرية ذي كثيٍر من أعداداا  وان طدت الموقف 

حيث وجهب اللوم للعرب على تطاع هم ذي نصرة  1956أيار)ماي( 20وم العربي من ذلك ما ك ب ج ي

وعلى ن س المموال سارت مجلة روز اليوسف إذ وجهب ان طادات عديدة لموقف الحكومات  (7)الجزائر

"إّن أهم ما يجب أن يقدم للجزائريين هو المال فالمال هو ما يريده الشعب الجزائري العربية قائلة: 

 (8)ا ويتمكن من هزيمة فرنسا وحلفائها"ليبقى جيشه صامدً 

"كيف يمكن أن يعيش شعب منذ مطال آخر ك ب ج صحي ة الرأي ال ورية ت اءلب ذيج قائلة: 

سنوات في ظل حياة الحرب، و هو يفتقر إلى المال، مؤكدة أن العالم وخاصة العرب سيفاجأ حين 

 (9)لعربية للثورة الجزائرية"يدرك كم هي قليلة وتافهة األموال التي قدمتها الحكومات ا

و اماك العديد من الش صيات العربية ال ي اِن طدت شح الدعم المالي العربي للثورة الجزائرية 

أحد أقطاب ال كر ال حرري ذي الوطن العربي ومؤسس حزب فلق" ع"ميشال ممها على سبيل المثال 

ذلك ليس ممًّا وال صدقة ا الجزائر مع برالبعث العربي الذي اِن طد الموقف العربي داعيًا إلى مماصرة 

                                                 
ل على الدك وراه ذي دراس ج االب دائية والم وسطة بالجزائر تحص يعد علي اارون من الوجوه البارزة ذي المطاومة الجزائرية  ذبعد مزاولة

طاومة الجزائرية الحطوق من جامعة ال وريون بباريس ال حق بحطوق جبهة ال حرير الوطمي حيث كان م ؤول جريدة جبهة ال حرير الوطمي الم

المجلس الوطمي  ذعضو 1962الى سمة  1958بعة( من سمة   ثم عضو لجمة ذدرالية ذرن ا لجبهة ال حرير الوطمي )الوالية ال ا1956ذي سمة 

 1991إلى سمة  1962مارس مهمة المحاماة بمك ف بالجزائر من سمة  1962للثورة الجزائرية ثم نائبًا عن الجزائر ذي المجلس ال أسي ي سمة 

طالً عن مجلة ن  1994إلى سمة  1992ن سمة بعداا عين عضًوا بالمجلس االعلى للدولة م 1991بعداا عين وزيًرا لحطوق االن ان ذي سمة 

 .44ص  2012سب مبر  590الجيش عدد 

ال مة الثانية العدد الثالث  مجلة الذاكرة"   1954أنظر سعدي بزيان  " ص حات عن دور العمال الجزائريين ذي المهجر ذي ثورة نوذمبر 1

 181ص  1995

 عبد الرحمان البارة: الرئيس ال ابق للمرصد الوطمي لحطوق االن ان وم  شار برئاسة الجمهورية. 2

  141-140ب رن ا  أنظر مجلة أول نوذمبر العددان  1961أك وبر  17لمظاارات  31محاضرة ألطااا عبد الرحمان بارة حول الذكرى 3

 .18ص  1992

أي قبل اِنطالق  1954يونيو  14الجزائرية غداة اِنطالقها بل إّن اذه الم اندة ظهرت قبل اِندالع الثورة ذي ال عودية سبّاقة ذي م اندة الثورة 4

مم الثورة بعده أشهر أرسلب المملكة ال عودية إلى األمانة العامة لجامعة الدول العربية تبدي اس عداداا لعرض قضية الجزائر على ايئة األ

بجامعة الجزائر  ق م ال اريخ  الدك وراه" الثورة الجزائرية ذي ال طاب العربي الرسمي " أطروحة لميل شهادة الم حدة. أنظر بشير سعدوني  

 74ص 2010

وزارة الجاادين  سل لة المشاريع الوطمية للبحث الدعم العربي للثورة الجزائرية  ممشورات المركز الوطمي للدراسات والبحث ذي الحركة 5

 285)د  ت( ص 1954مبرالوطمية وثورة أول نوذ

 ن  ج6

  321سعدوني  مرجع سابق  ص7

  322ن  ج ص 8

 . 30/01/1958صحي ة الراي ال ورية 9
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ثورة الجزائر معجزة العروبة وكل تخاذل أو تقصير في نجدتها من الشعوب أو من أحد ألّن "

 (1)الحكومات سينعكس سلبًا على األمة العربية برّمتها"

واماك أيًضا الهادي إبراايم المشيرقي المواطن الليبي الذي كّرس جهده ومالج ووق ج ل دمة  

الطضية الجزائرية والذي طالما اِن طد العرب ل طاع هم عن نصرة الجزائر ذي م  لف الميادين خاصة 

اذا ( 2)ب بجذي الجانف المالي واص ًا قرارات جامعة الدول العربية بأنّها ال ت اوي الحبر الذي ك ب

الموقف الشعبي العربي من صحاذة وش صيات من م  لف ال ئات والطوائف  إضاذة إلى نطد 

البرلمانيين واألحزاب كان بمثابة ضغي على الحكومات العربية  وجامعة الدول العربية لالل زام بدعم 

 الجزائر ذي المجال المالي.

 

 دعم الحكومات العربية المالي للثورة الجزائرية:
 اِخ لف وتموع دعم الحكومات العربية المالي للثورة الجزائرية ب بف عدة عوامل: 

ل عودية اإذ أّن اماك الم حّمس جًدا لمجاحها مثل الحكومة  درجة إيمانها بالقضية الجزائرية .1

 ظ الذي ي شى   واماك الم ح1958والمصرية والليبية وال ورية ثّم العراقية بعد قيام ثورتها سمة 

حررية قد ال ن شار "عدّوى أذكاراا خاصة وأّن ثوار الجزائر كانوا ي بمون توجهات تطدمية تمن اِ 

ال ي  ترضي بعض األنظمة الملكية المحاذظة. واماك ذئة ثالثة تع طد أّن مطالف الجزائريين

 غة ذي ال شدد  وظلوا م شبثين بها ت صف بالمبال1954أعلمواا ذي بيانهم األول  بيان أول نوذمبر 

لهدف ت طلف المرونة وال ير خطوة خطوة إلى أن ي حطق ا -ح ف وجهة نظرام -مع أّن الحكمة 

غضاب الممشود واو ما ظّل المظام ال ون ي يوصي بج الجزائريين  واماك طرف آخر ال يريد إ

 ذرن ا مثل المظام اللبماني.

إذ أّن اذه الحكومات ت صرف  :درجة الضغط الشعبي وفعاليته المسلط على الحكومات العربية .2

وذق م  وى اذا الضغي  واو ما بيّمج الرئيس ال ون ي الحبيف بورقيبة ذي ال طاب الذي ألطاه 

بمديمة الطيروان  إذ بمجرد أن ذكرة كلمة الجزائر ح ى اِنطلطب ا اذات  1957ذي شهر جان ي 

طاذها لكي ي مّكن من مواصلة عالية بحياة أحمد بن بلة دامب عّدة دقائق مما جعلج يضطر إلى إي

كلم ج  وشكر الحاضرين على اذا الشعور المبيل الذي أبدوه إزاء الجزائر مؤّكًدا لهم أّن اذا أقوى 

حجة بيد الحكومة ال ون ية تطيم بها الدليل لدى ال رن يين على أّن مواق ها الداعمة للطضية 

 (3) جاوب روحيًا مع الجزائريينالجزائرية إنّما اي اِس جابة لرغبة الشعف ال ون ي الم

لم يكن م حّمً ا  1958يوليو  17وكمثال على ذلك ذالمظام العراقي قبل ثورة  طبيعة نظام الحاكم: .3

  لكن بعد قيام المظام (4)لدعم الثورة الجزائرية  ألنّج مرتبي بالغرب بعدة روابي ممها حلف بغداد

عبد الرحمان عارف الموالين والمؤيدين الجديد وخاصة ذي عهد عبد ال الم عارف وشطيطج 

للطومية العربية أصبحب حكومة العراق أشد الم حّم ين لمصرة ثورة الجزائر  الّداعمين لها 

 بم  لف الوسائل بما ذيها الدعم المالي.

اددت ذرن ا كل من ي اعد الثورة الجزائرية بأي  درجة الرضوخ للتهديد الفرنسي والغربي: .4

م مع برة ذلك تدخالً ساذرا ذي شؤونها الداخلية من ذلك تصريح وزير الداخلية نوع من أنواع الدع

ال رن ي ذران وا مي يران أمام لجمة الشؤون ذي البرلمان ال رن ي الذي اِتهم ذيج جميع من 

                                                 
 .55  ص 1993ميشال ع لق والثورة الجزائرية  نصوص جمعها وصم ها مصط ى نويصر  الطريق للمشر وال وزيع الجزائر 1

 .345سعدوني  مرجع سابق ص 2

 .1907جان ي  28جريدة المطاومة الجزائرية  3

من طرف الغرب للدذاع المش رك بين تركيا والعراق  ثم انظمب اليج بريطانيا والباك  ان وايران أ  1955حلف بغداد أنشئ ذي ذبراير 4

ماية وأصبحب الواليات الم حدة االمريكية عضًوا ذي بعض لجانج  ادذج تركيز الهيممة الغربية على الممططة  ومحاربة الطومية العربية وح

 ذمطل مطره الى انطرة ب ركيا وغير اسمج الى الحلف المركزي  1959مارس 24اسرائيل  ان حبب ممج العراق رسميًا ذي 

 .150ـ  146  ص ص 1959  3دار ال كر العربي  دمشق ط العمالق الجديد  ابراايم جمعة  
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ثم قرنب األقوال  (1)ي اندون المطالف الوطمية الجزائرية بأنّهم أعداء يجف أن نشّن عليهم الحرب

وساقية سيدي  1957وقرية إي ين الليبية سمة  1956اع دت ذرن ا على مصر سمة باألذعال ذ

وضربب العديد من المرات المماطق الحدودية المغربية إلجبار اذه  1958يوسف ال ون ية سمة 

الدول عن الكف عن دعم الثورة الجزائرية لهذا كانب الحكومات العربية وخاصة غداة اِنطالق 

ي دعم تطدمج للجزائر خوذًا من رد ال عل ال رن ي والغربي ال ائر ذي ركابها الثورة ت ك ّم على أ

ومع ذلك ذطد ساامب الحكومات العربية كلها وبدون اِس ثماء ذي مّد الثورة الجزائرية بالمال  لكن 

 ذي تواريخ م  ل ة وبمبالغ مالية م  اوتة الطيمة على المحو ال الي:

 

 المملكة العربية السعودية: 

كانب المملكة العربية ال عودية سبّاقة ذي اذا الميدان  وقد بدأ دعمها المالي للثورة الجزائرية 

  واس مر إلى أن اِس رجعب الجزائر اِس طاللها ولم ي م ذلك عن 1954ممذ اِنطالقها ذي غرة نوذمبر

 Le ة طريق ال رية والك مان ذطد تماقلب خبره العديد من الصحف الصادرة آنذاك ممها صحي

courrier de France :إّن األموال التي يتصرف فيها الجزائريون تأتيهم ال ي ذكرت ذلك قائلة"

من الملك سعود بن عبد العزيز الذي يتلقى بدوره مبالغ معتبرة من طرف شركات النفط األمريكية 

يون ومليار مل 500العاملة في السعودية، والملك سعود نفسه يتبرع سنويًا بمبلغ يتراوح ما بين 

 (2)فرنك"

ويمكمما أن نذكر العديد من األمثلة على س اء وكرم الحكومة ال عودية تجاه الثورة الجزائرية 

من ذلك ما ذكره أحمد توذيق المدني الذي سّجل لما وقائع زيارتج ضمن الوذد الجزائري إلى المملكة 

س طباالً حاًرا أخويًا وخاطبهم واس طبال الملك سعود ألعضاء الوذد اِ  1959مارس 6ال عودية يوم 

:" أبشروا، سيكون لكم بحول هللا ما تطمئّن إليه قلوبكم إنّي أكلف بكم وزير المالية الشيخ قائالً 

محمد سرور الّصبان، وإنّي أدرس معه كل اإلمكانيات فكونوا على ثقة من أنّنا نعمل ما يوجبه هللا 

 (3)والضمير"

خ الّصبان ذيما بعد أعضاء الوذد بأّن الملك قّرر أن ي   ح واو ما حدث ذعالً  إذ أخبر الشي

 ...(4)مليون او يضممها 250بمبلغ مئة مليون ذرنك على أن يكون نصيف الحكومة  االك  اب

كما كانب الحكومة ال عودية تدذع مبالغ م  ل ة للحكومة المؤق ة ممها مليون جميج أس رليمي ذي 

يوًما للجزائر تجمع ذيج ال برعات  1958شعبان  15حّدد يوم إضاذة إّن الملك قد  1961جويلية 

المالية  وطبًعا يكون الملك سعود أول الم برعين  حيث اِذ  حج بمليون لاير سعودي باإلضاذة إلى 

 (5)مليوني ونصف من الحكومة 

أكثر  اذه عيمات ب يطة من دعم الحكومة ال عودية للثورة الجزائرية ماليًا ألّن الدعم ذي الواقع

من ذلك بكثير  األمر الذي جعل الجزائريين يعبرون عن اِم مانهم وعرذانهم بهذا الدعم ذي العديد من 

 1957نوذمبر  4المماسبات من ذلك الرسالة ال ي بعثب بها جبهة ال حرير الوطمي من الطاارة ب اريخ 

رحات عبّاس رئيس الحكومة وكذلك الرسالة ال ي بعث بها ذ (6)إلى جاللة الملك سعود بن عبد العزيز

المؤق ة إلى الملك سعود عبّر ذيها عن شكره الصادق واِع راف وتطدير حكومة الجزائر لما بذلج ويبذلج 

 (7)ذي سبيل نصرة الطضية الجزائرية

                                                 
1L’Humanité 06 octobre 1954 

 .108  ص 2008ممشورات ثالة  األبيار  الجزائر والجامعة العربية  الثورة الجزائرية نطالً عن احمد بشيري  2

 .348وزارة المجاادين  سل لة المشاريع الوطمية للبحث  الدعم العربي  مرجع سابق  ص 3

 ن  ج.4

 .79  ص 2000دار اومة  الجزائر   (1962ـ  1954ال ياسة العربية  المواقف الدولية تجاه الثورة الجزائرية )اسماعيل دبش  5

 .51ـ  50  ص ص 1997  1جزائري  ط   دار االمة الذي قلف المعركة أنظر نص الرسالة ذي ك اب محمد البشير االبراايمي:6

ت(  )د   1962ـ  1961الجمهورية الجزائرية  وزارة االخبار  بيانات وتصريحات  ذرحات عباس  رئيس الحكومة المؤق ة الجزائرية  7

 .8  ص 1961جويلية  31  101أنظر كذلك المجااد ع 
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لكن الملك سعود كان يرى أّن ما تطّدمج حكوم ج من دعم للجزائر واجف ي رضج اإلسالم 

بل أنج يع بر الطضية الجزائرية قضي ج واو ال يطّل اِن ماء للجزائر من واألخوة ال ي تجمع الشعبين  

"إنكم لستم جزائريين قائالً:  1959الجزائريين  وقد عبّر عن ذلك للوذد الجزائري الذي زاره سمة 

 (1)أكثر مني وبأّن القضية الجزائرية قضية مقّدسة"

ت الثورة الجزائرية بمبالغ مالية مع برة إذن مّما سبق ي بين أّن المملكة العربية ال عودية أمدّ 

وإّن اذا الدعم ناتج عن إيمان م ؤولي المملكة بعدالة  1962ممذ اِنطالقها وإلى غاية اِن صاراا سمة 

الطضية الجزائرية  وشعورام بأّن الجزائريين جزء ال ي جزأ من األمة العربية واإلسالمية  وإّن 

  ثم أّن المملكة ال عودية كانب ت م ع بوذرة مالية ن يجة مداخيل الواجف الديمي والطومي يح م نصرتهم

  وبدأت الشركات األجمبية ذي اِس غاللج 1933المحروقات وخاصة الب رول الذي اك شف بها سمة 

 (2)وتزويد خزيمة المملكة بمبالغ ض مة لم تملها أي دولة عربية أخرى ذي الممططة وغيراا

 

 للثورة الجزائرية:دعم الحكومة المصرية المالي 

رغم أّن الحكومة المصرية لم تكن تملك ن س اإلمكانات المالية ال ي تملكها المملكة العربية 

بذلب كل ما  -أي مصر –ال عودية ولم يكن قد مّر على نجاح ثورتها سوى سم ين ذطي  إالّ أنّها 

:" عمج جمال عبد الماصر بطولجت  طيع بذلج من دعم مالي للثورة الجزائرية سًرا وعلمًا واو ما عبّر 

إّن مصر لن تتوانى في دعم الجزائريين الذين هم منّا، وجزء من قوميتنا إضافة إلى أنّهم ال يطالبون 

إالّ بحقهم في الحرية وااِلستقالل هذا الحق الذي أقّرت به األمم المتحدة واعلنته الدول الكبرى بعد 

 (3)الحرب العالمية الثانية"
الدعم المالي المصري للثورة الجزائرية أشكاالً عديدة ذمصر كانب ت اام بأكبر و قد أخذ 

حين حّددت أمان ها  %50.27 1958ضمن جامعة الدول العربية بلغ سمة  نصيف مالي مطدم للجزائر

مليون جميج أس رليمي  قدم معظمها ذي اآلجال المحددة والباقي والمطدر 02العامة موازنة مؤق ة قدراا 

وسبعين ألف أرسلج وكيل وزارة خارجي ها ضمن صك إلى االمانة العامة ب اريخ  بمائة

30/07/1958(4) 

كما كانب تش ري بمالها ال اص أسلحة ومعدات حربية توجج إلى المطاتلين الجزائريين عبر 

الحدود الليبية وغيراا من المماذذ إضاذة إلى أنّها ذ حب أبواب مع كرات ال دريف أمام الثوار 

جزائريين ووضع أجهزة اإلعالم وت  ير البعثات الدبلوماسية ذي العالم ل دمة الطضية الجزائرية ال

وقد كلّف ذلك مصر ماليين الجميهات ال ي كانب ذي أشّد الحاجة إليها إلتمام مشروعاتها االنمائية  

من جبهة    إذ قام وذد1956ولعّل أبرز مثال للدعم المصري ما حدث إثر تأميم قماة سويس سمة 

ال حرير المكون من أحمد بن بلة محمد خيضر وتوذيق المدني بزيارة لجمال عبد الماصر ل همئ ج على 

اذا اإلنجاز العظيم  ذأخبرام جمال عبد الماصر بأّن مصر كانب ممذ البداية مع الطضية الجزائرية 

اة ال ويس بعد تأميمها إلى غاية بأّن المداخيل األولى من قم همأمام ال زموس ظل إلى المهاية معها  كما 

 (5)ثالثة ماليين جميج س ؤول لصالح الثورة الجزائرية

اذا ال صرف وغيره او الذي جعل الملك األردني ح ين بن طالل ي اطف أحمد توذيق المدني 

"بأّن الثورة تعتمد على ركنين أساسيين هما مصر والسعودية ومن خالل زيارتج لألردن قائالً: 

 (6)سوريا والعراق"بعدها 

                                                 
 .10  ص 1959أذريل  2  39المجااد  عدد 1

 . 122  ص 2005ممشورات ثالة  األبيار الجزائر الثورة الجزائرية والجامعة العربية  أحمد بشيري  2

  1996بيروت  (1957ـ  1955) 2الماصر  ج  المجموعة الكاملة ل طف واحاديث وتصريحات جمال عبدمركز دراسات الوحدة العربية  3

 .564ص 

 .122بشيري  مرجع سابق  ص 4

 .564  مصدر سابق ص 2مركز دراسات الوحدة العربية  المجموعة الكاملة  ج5

 .360  مصدر سابق ص 3توذيق المدني  حياة ك اح  ج 6
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 دعم الحكومة السورية المالي للثورة الجزائرية:

كان الدعم المالي الحكومي ال وري للثورة الجزائرية س يًا جًدا واو ما ي  شف من قول الرئيس 

 1957لدى اِس طبالج لوذد جبهة ال حرير الوطمي الذي زار سوريا سمة  (1)ال وري شكري الطوتلي

سالًحا أعطيناكم، وإن  " إّن سوريا مشتركة معكم في القتال، فإن أردتمرة: حيث قال بصريح العبا

"أقول لكم هذا علنًا جهاًرا، لكي تسمع معلمًا تحديج ل رن ا صراحة حيث قال:  (2)أردتم ماالً منحناكم"

 (3)فرنسا قولنا، ولكي تعلم أنّنا قوم جٍد ال هزل"

بوع الجزائر تجمع ذيج ال برعات المطدمة من كما كانب الحكومة ال ورية تشرف على تمظيم أس 

أعضاء الحكومة وغيرام من المواطمين  وت هر على إيصالها لممثلي الجزائر من ذلك ما حدث 

ليرة  6500  حيث كانب حصيلة ما جمع خالل ساع ين ذطي 1956خالل أسبوع الجزائر ل مة 

قيام اإلقليم ال وري  -مثالً  -ل من ذلك وتواصل الدعم المالي دون اِنططاع وبم  لف األشكا (4)سورية

كل المدن  حضراا ممثلو الحكومة  االح  االتبيوم الجزائر  حيث عّمب  باالح  ال 1958سمة 

ال ورية ممهم "أكرم الحوراني" نائف الرئيس الذي صّرح ذي دمشق بأّن الجزائر ذي حاجة إلى 

 (5)المال  وعليما أن نزوداا بهذا المال ح ى يشعر أبطال الجزائر بمشارك ما ذي اذه المعركة"

 عربية.ائر ذي إطار جامعة الدول الاذا دون أن نم ى الم اامة ال ورية المالية المطدمة للجز 

 

 دعم الحكومة العراقية المالي للثورة الجزائرية:

 يمكن أن نطّ م الدعم المالي الحكومي العراقي للثورة الجزائرية إلى مرحل ين:

:أين كان العراق ذي عهد الملك ذيصل الثاني ونوري ال عيد وعبد 1958مرحلة ما قبل الثورة  .أ

لرجعية  مرتبطة بالمصالح واألاداف البريطانية  ومكبّلة بحلف بغداد اإللج تصمف حكوم ج با

  ذي اذه المرحلة كان دعمها للثورة محدوًدا (6)وكانب تطف موق ًا معاديًا من دعاة الطومية العربية 

وقابل ال يد جودت األيوني  1957يوضحج أحمد توذيق المدني الذي قال أنّج زار العراق سمة 

غير حر وال يعبّر عن رأي العراق  و لربما   ظر الكثير من المظام الحاضر ذهوذطال لج:" ال تم

 (7)تغيّرت الحالة وترون عمدئٍذ حطيطة العراق 

ذلك ذالحكومة العراقية لم تب ل على الثورة الجزائرية ببعض الدعم على الرغم من و

ر ذي م اعدة الثورة من أّن العراق لم يطصّ  (8)المالي  وما يؤكد ذلك ما قالج األمين بشيشي

 (9)الجزائرية ذي عهد الملكية  مبيمًا أّن الهدف من قولج ذاك او إحطاق للحطائق ووذاًء لل اريخ

وال ي أطاحب بالمظام الملكي وأقامب نظاًما جمهوريًا  1958جويلية  14مرحلة ما بعد قيام ثورة  .ب

عراقيًا كبيًرا للثورة الجزائرية لم بطيادة عبد الكريم قاسم  حيث شهدت اذه المرحلة دعًما ماليًا 

ي وقف إلى أن نالب الجزائر اِس طاللها  وكمثال على ذلك ما رواه أحمد تو ذيق المدني من أّن وذًدا 

برئاسة رئيس الحكومة الجزائرية  1959لجبهة ال حرير الوطمي زار العراق ذي شهر أذريل 

يشهد لج مثيالً  وعرض الوذد الجزائري حاج ج  المؤق ة ذرحات عبّاس  واس طبل اِس طباالً حاًرا لم

                                                 
ول( بدأ نشاطج ال ياسي بمطاومة االن داب ال رن ي خالل الثورة ( يلطف بـ )المواطن اال1967يونيو  30ـ  1891اك وبر  21شكري الطوتلي: )1

الرئيس ال وري سمة  1939ال ورية الكبرى ذم ى وحكم عليج باإلعدام ثالث مرات ثم تطلد عدة مماصف سياسية اامة  ممها وزير الدذاع عام 

مصر وسوريا. واو ابرز دعاة الوحدة العربية ذي العصر ( ذي عهده قام الجمهورية العربية الم حدة بين 1958ـ  1955( ثم )1949ـ  1943)

 الحديث.

 . 300توذيق المدني  مصدر سابق  2

 ن  ج. 3

 .263الدعم العربي للثورة الجزائرية  مرجع سابق ص 4

 .219ن  ج ص 5

 .99سعدوني  مرجع سابق ص 6

 .100ـ  99ن  ج ص 7

 االمين بشيشي سكرتير تحرير جريدة المطاومة الجزائرية والمجااد  والمعلق ال ياسي لصوت الجزائر ب ونس  ثم الطاارة ابان الثورة  مدير8

 .  101عام االذاعة الوطمية  ثم وزير االعالم بعد االس طالل  سعدوني  مرجع سابق ص 

العالم ومهامج اثماء الثورة  المركز الوطمي للدراسات والبحث ذي الحركة الوطمية االمين بشيشي  "نماذج من االعالم واالعالم المضاد" ا9

 .276  )د  ت( ص 1954وثورة نوذمبر 
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من المال وال الح على الرئيس عبد الكريم قاسم ذاس جاب اذا األخير لطلبج رغم إقراره بطلة ما 

لدى العراق من مال  وحين أخبره رئيس حكوم ج بأنّج ال يوجد ذي خزانة الدولة شيء  ذكيف 

بلهجةٍ عمي ة بأن يوقف اِنجاز المشاريع  ويؤجل يعطون من خزائن ذارغة أجابج عبد الكريم قاسم 

 (1)مرتبات الموظ ين  ويوقف كل شيء إالّ الجزائر يجف أن تغاث حاالً.

 بل ثورتج.قبهذا ال صرف تدارك العراق ما ذاتج من دعم مالي للثورة الجزائرية خالل مرحلة ما 

 دعم الحكومة األردنية المالي للثورة الجزائرية: 

إّن المالحظ لل طاب الرسمي األردني تجاه الثورة الجزائرية  يالحظ رغبة جامحة لم اعدتها  

خاصة من طرف الملك ح ين بن طالل  إذ أنج ذي معظم خطبج ي عرض للطضية الجزائرية  ويدعو 

نية لم تطّدم لم اعدتها ماليًا  ألنّج يدرك أامية توذر األموال ذي اس مرار الثورة  إالّ أّن الحكومة األرد

إالّ الطليل من المال للثورة الجزائرية  وقد أوضح الملك ح ين ن  ج ال بف الحطيطي لهذا "ال طصير" 

إذ  24/12/1957ذي الكلمة ال ي قالها ألحمد توذيق المدني خالل زيارة اذا األخير لألردن ب اريخ 

إالّ لقمة العيش، ومع ذلك، فإنّنا  رغم أنّنا في هذه المملكة ضعاف عدةً وعدًدا، فليس لديناقال: " 

 (2)"القتسامها معكم االستعدادعلى أتّم 

  (3)وذعالً وذّى الملك بوعده  وأمدّ الثورة بالم اعدات المالية ال ي اِس طاعب حكوم ج أن توذراا

حضوره مباراة  -مثالً  –كما كان ي  غل المماسبات الم  ل ة ل زويد الجزائريين بالمال  من ذلك 

يوم ال ضامن العالمي مع الثورة الجزائرية بين ذريق ع كري  1958ماي 30ية جرت يوم رياض

دوالر وشجع شعبج على  1400أردني وذريق جبهة ال حرير الوطمي ذ برع على إثراا الملك بمبلغ 

  كما كان ي  غل اِنعطاد المؤتمرات اإلسالمية لحث الم لمين (4)دوالر 5000ال برع ذكانب الحصيلة 

نصرة الجزائر  ودعمها بكل الوسائل وممها الدعم المالي  وكمثاٍل على ذلك المؤتمر اإلسالمي  على

والدي أّكد ذيج أّن الطضية الجزائرية وكل قضية عربية  1960الذي رعاه الملك ح ين ذي شهر جان ي 

 5اي قضية األردن حاثًا العالم اإلسالمي على نصرة الجزائر

 

 الي للثورة الجزائرية:دعم الحكومة الليبية الم

كان الم ؤولون الليبيون وعلى رأسهم الملك إدريس ال موسي من أكثر الداعمين للطضية  

الجزائرية ذي م  لف الميادين والمجاالت حيث تك لوا ب مرير ال الح إلى الجزائر عبر الحدود 

الع كري على  االع داءبالمش ركة  و مّداا بالمال وغيره من الم اعدات مّما أدى إلى قيام ذرن ا 

 (6)على قرية إي ين االع داءليبيا ذي العديد من المرات ممها: 

إالّ أّن المصادر الم وذرة حاليًا ال توضح كثيًرا حطيطة اذه الم اعدات رغم ما نشر عمها ألّن  

الكثير ممها كان ي م ذي ال ر ال يعلمج إالّ الملك وأقرب المطربين إليج  والطرف الجزائري الم لطي 

وإبطائج سًرا ذطد كلّف  خوذًا من ردود ال عل ال رن ية والغربية ورغبة من الملك ذي تطديم الدعم ب  اء

رئيس وزرائج بال عامل مع م  لف الحكومات وخّص ن  ج بشؤون الطضية الجزائرية واو ما يوضحج 

                                                 
 . 105سعدوني  مرجع سابق ص 1

 .360المدني  مرجع سابق ص 2

 .93سعدوني  مرجع سابق ص 3

 .360المدني  مرجع سابق ص 4

 .1960كانون الثاني )جان ي(  26ذل طين الطدس  5

عائلة ام د لها لهيف الثورة الجزائرية عن طريق جيش ال حرير  50قرية اي ين قرية اادئة تطع بالطرب من غات ال ي جاوز عدد سكانها 6

 وكانب ن يجة ذلك جرح جمديين ليبيين وق ل احد المدنيين  وإلحاق اضرار مادية بالطرية 1957اك وبر  3الوطمي  وقع االع داء عليها يوم 

وقد أصيف إحدى الطائرات ال رن ية ذي المعركة نطالً عن ابراايم مياسي ـ ب صرف ـ اضواء على معركة اي ين  المصادر  العدد الرابع  

 .162ـ  161  ص ص 2001
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بطولج:" لألمانة ال اري ية ذإّن الملك ال موسي كما علمما من اإلخوة الجزائريين  (1)إبراايم ماخوس

امل مع الحكومات األجمبية واترك لي ي بمى الطضية الجزائرية ويطول لرئيس وزرائج اِذاف أنب وتع

 (2)ما تعلّق بالثورة الجزائرية"

تمبئ بهذا الّدعم من ذلك قولج للوذد الجزائري الذي  -أي الملك –كما أّن العديد من تصريحاتج  

" اِع بروا أّن الحكومة الليبية حكوم كم ال اصة  وما طلب مواا من إعانة  1956يوليو 23زاره يوم 

ء إالّ قامب بج وبأمٍر ممّي  وبكّل سرعة  وبأكثر ما لديما من قوة ومن جهد  وما أردتم أو ذي أي شي

 (3)أن ت وسي لكم ذي شراء سالح أو ذي م عى سياسي أو دبلوماسي إالّ كانب م  جيبة لكم ذوًرا"

كما أّن عبد المجيد كعبارة رئيس الوزراء ووزير خارجية المملكة الليبية الم حدة صّرح ذي  

قائالُ:" إّن ليبيا ملًكا وحكومة وشعبًا  1958بالذكرى ال ام ة لثورة الجزائر ذي أول نوذمبر االح  ال

تطف إلى جانف األشطاء ذي الجزائر وتمّدام بالعون المادي والمعموي إلى أن ي حطق لهم المصر الذي 

 (4)يرجون لطضي هم العادلة"

لليبية للجزائريين اِس ح مج ممثلو الثورة  وقّدروه اذا الدعم المالي وغيره الذي قّدم ج الحكومة ا 

لدى اِس طبالج  ذرحات عبّاس عن ذلك رئيس الحكومة الجزائرية المؤق ة ال يد حّق قدره  وقد عبّر

والوذد المراذق لج ذي ليبيا حيث جاء ذي كلم ج ما يلي: " إنّما ال ن  طيع أن نطول أنّك أعمب الجزائر 

جهاداا  بل ن  طيع أن نؤّكد ويشهد ال اريخ على أنّك شاركب بكامل ذي حربها وأنّك أيدتها ذي 

 (5)إمكانياتك ذي اذا الجهاد وحملب ق طًا واذًرا من اذا الك اح"

ية  وإن كمّا ال مّما سبق ي ضح أّن الحكومة الليبية قّدمب دعًما ماليًا مع بًرا للثورة الجزائر 

 نعرف بالضبي مطداره الحطيطي.

 

 لعربيةبقية الدول ا

ساامب بطية حكومات الدول العربية )المغرب  تونس  ال ودان  لبمان( ذي المجهود الحربي 

الجزائري بمبالغ ب يطة  رغم تعاطف شعوبها مع الطضية الجزائرية ألنّها كانب تعيش وضًعا 

قال اق صاديًا صعبًا  وقد عبر عن ذلك صراحة رئيس وزراء ال ودان الجمرال ابراايم عبود الذي 

 .(6)للوذد الجزائري الذي زاره برئاسة ذرحات عباس  " انما ذطراء"

الب رولي عبر االراضي  Edjelé أّما الحبيف بورقيبة  ذطد ابرم ات اقًا مع ذرن ا لمد انبوب ايجلي

. األمر الذي اغضف م ؤولي 7ال ون ية الى ميماء الص رة ليشحن ممها الب رول الجزائري الى ذرن ا

ن اع بروه عمالً ي ماذى وروح ال ضامن االخوي بين االشطاء المغاربة وقرارات مؤتمر الثورة الذي

وليس اذا 8طمجة ذكان تبرير ال ون يين عن اذا االجراء بأنج ي علق بال بز اليومي للشعف ال ون ي

ذطي  بل ان المجااد مصط ى عشماوي يطول ان بورقيبة كان يطلف من الجزائريين تزويده ببعض 

هم من سالح تحب ذريعة انج يطوم ببماء دولة جديدة  وان اذه الدولة ال تملك موارًدا  وأنها ذي ما يصل

 .9حاجة الى م اعدة االخوة الجزائريين الذين ي لطون الدعم الكثير الم موع

                                                 
ّراح    وال حق بالثورة الجزائرية كطبيف ج1955د. ابراايم ماخوس سوري االصل  من قرية ماخوس ت رج من كلية الطف ال ورية عام 1

إلى  1966  ثم نائبًا لرئيس مجلس الوزراء من عام 1965  ثم وزيًرا لل ارجية عام 1963وعاد إلى سوريا حيث أصبح وزيًرا للصحة سمة 

  1993إلى  1971ثم حّل بالجزائر وعمل طبيبًا جراًحا ذي الم  ش ى الجامعي مصط ى باشا بالجزائر العاصمة من  1968

 ,  28( ص 2004خارج ال ل لة )نوذمبر  جريدة األحرار  الجزائر 

 . 41سعدوني  مرجع سابق  ص 2

 .28  ص 22الجزائر  عدد مجلة الثطاذة  أحمد توذيق المدني  من سجل الجهاد الجزائري ذي ال ارج  3

 (.1959نوذمبر  16  )55عدد المجااد  4

 .431المدني  حياة ك اح  مصدر سابق ص  5
وب لمطل الب رول من ايجلي قرب عين أمماس على الحدود الليبية إلى ميماء ال  يرة قرب قابس ب ونس  وممج او انب Edjeléأنبوب إيجلي   6

 5-1  ص ص 27  ع 1958-07-22المجااد   .1960يمطل الب رول عبر البواخر الى ذرن ا  بُِدئ ذي اس  دامج عام 
7 Tunisie 1958juillet  344N  Afrique action 
 ن  ج .8
 21سعدوني  مرجع سابق  ص  9
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المغرب ايًضا كان محدود الموارد  يعيش وضًعا خاًصا مع ذرن ا اذ ت واجد على اراضيج 

ية م مركزين ذي الدار البيضاء  وخم مائة ضباط موجودين تحب ذريعة من قوات البحر 3000

  االمر 1تدريف الطوات المغربية الماشئة كما كانب اراضيج ت عرض الى اع داءات ذرن ية م واصلة

  الذي يجعلج حذًرا عن تطديم الدعم للثورة الجزائرية ومع ذلك ذمحمد ال امس لم يك ف ب طديم الدعم

ده بمواصلة تطديم الدعم  واو ما ذكره الح ن الثاني ذي الكلمة ال ي الطااا لدى بل أوصى ولي عه

حيث قال "... اؤكد ما قالج لي  1961جويلية  07إلى  03زيارة الرئيس ذرحات عباس للمغرب من 

واو ان الجزائر اي المغرب واخوتج للجزائر س بطي إلى   البطل الراحل )يطصد محمد ال امس(

 .2ا كان الحال"المهاية وكي م

لبمان أيًضا  رغم ذطره  وعالق ج الوطيدة مع ذرن ا ورذضج ذي البداية تطديم الم اعدة للثورة 

الجزائرية  إال أنج وجد ن  ج مجبًرا على مجاراة بطية الحكومات العربية بعد الضغوطات الحزبية 

بمظاارات صاخبة عمب  1960والشعبية ال ي مورسب على الحكومة وممها قيام الشعف اللبماني سمة 

معظم مماطق البالد تم ذيها ال مديد ب ياسة ذرن ا والمماداة بحياة جيش ال حرير الجزائرية وعروبة 

  والمطالبة بدعمها االمر الذي غير من مواقف الحكومة اللبمانية ذأعلن وزير خارجي ها يوم 3الجزائر

ليرة لبمانية ذي ميزانية الحكومة المؤق ة  الف بثمانمائةبان بالده قررت الم اامة  1961ذي ري  17

 . 4للجمهورية الجزائرية

 

 مساهمة جامعة الدول العربية

عشية اندالع الثورة الجزائرية  لم يكن لجامعة الدول العربية موقف ثابب موحد م  ق عليج  

بل كان أعضاؤاا ذي خالف بالم بة لم ألة تأييد أو عدم تأييد الثورة الجزائرية لدرجة أن بعضهم 

احمد حاول تبرئة ن  ج وبلده والجامعة العربية من "تهمة" م اندة الثورة الجزائرية ومن اؤالء 

الم حدة الذي ن ى أي عالقة لجامعة الدول العربية بما حدث ذي  باألممالمجاني ممدوب العراق 

وقد يكون ذلك امًرا شبج 5الجزائر  مؤكًدا انج رذض ح ى ذكرة عرض قضي ها على الهيئة الدولية

الس طالل  عادي لعدة اسباب ممها: أن معظم الدول العربية ـ آنذاك ـ لم يك مل بعد حصولها على ا

ك ونس والمغرب وال ودان والكويب واليمن إذ ان الدول الم  طلة كانب تعد على اصابع اليد الواحدة 

وح ى اذه االخيرة لم يكن اس طاللها تاًما  ذبعضها مثل ليبيا مازالب الجيوش االجمبية رابضة على 

 .6بغداد اراضيها وبعضها االخر مكبلة بأحالف ع كرية مثل العراق المرتبي بحلف

إضاذة الى ان بعض االنظمة العربية لم تكن مطمئمة ل وجج الثورة االيديولوجي مادامب ترذع 

كما ان الثورة )7(من سطف مطالبها ال ي ترااا موغلة ذي ال طرف  راذضة الطبول بالحلول ال وذيطية

المحاوالت العديدة الجزائرية لم ت مكن من ال عريف بم  ها لدى الدول العربية عشية اندالعها رغم 

ال ي قام بها م جرواا  وممها إذاعة بيان اول نوذمبر من اذاعة صوت العرب بالطاارة  والجوالت 

المكوكية ال ي قام بها البشير االبراايمي قبل وبعد اندالع الثورة ذي البالد العربية واإلسالمية شارًحا 

ال رن ية واالتصاالت العديدة ال ي قام بها الوضع البائس الذي يعانيج الجزائريون جراء الممارسات 

ممثلو الثورة مع جامعة الدول العربية وتزويداا بالوثائق ال ي ت ضح الممارسات ال رن ية ممها تلك 
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وال ي تطالف اذه الهيئة  1954المذكرة ال ي قدمها الوذد ال ارجي لمجلس الجامعة ذي شهر نوذمبر 

 .)1ائدة الثورة(بات اذ اجراءات سياسة ودبلوماسية ل 

مجل ها قراًرا  أصدرحين  1956لهذا ذان موق ها لم ي بلور من الثورة الجزائرية إال خالل سمة  

"يعلن مجلس جامعة الدول العربية تأييده ال ام للشعف الجزائري  ومشارك ج الصادقة : مما جاء ذيج

مدمرة ال تكاذؤ ذيها وال  ذي محم ج الحالية  إذ ي عرض ذلك الشعف األعزل اآلبي لحرب عدوانية

 )2مبرر لها..."(

المدني  ورغم ذلك  ذإن دعم الجامعة المادي الحطيطي لم ي حطق إال بعد ان تطدم احمد توذيق

 ذيج: للجمة ال ياسية ببيان طالف 03/11/1957ممدوب جبهة ال حرير الوطمي ذي اذه الهيئة يوم 

 مليون جميج اس رليمي. 12ت صيص موازنة سموية لمعونة الجزائر مطداراا  .1

تشكيل لجمة خاصة داخل اللجمة ال ياسية لبحث الطضية الجزائرية وت بعها يوميًا  وخاصة من  .2

 .)3(ناحية المدد المالي الذي تطدم ممدوب جبهة ال حرير الوطمي الجزائري بطلبج

جبهة و كان من ن يجة ذلك ان حددت االمانة العامة لجامعة الدول العربية موازنة مؤق ة ل

مليون جميج اس رليمي وتم توزيع اذا المبلغ ح ف انصبة الدول  02ال حرير الوطمي حددت بـ 

 .)4(االعضاء ح ف ال الي
 النسبة المئوية جنيه استرليني الدول االعضاء

 %2.82 56.400 المملكة االردنية الهاشمية 

 06% 120.000 جمهورية ال ودان

 15.98% 319.600 المملكة العراقية

 14.57% 291.400 المملكة العربية ال عودية

 50.27% 10.058.000 الجمهورية العربية المتحدة

 5.64% 112.800 الجمهورية اللبمانية

 1.88% 37.600 المملكة الليبية الم حدة

 2.82% 56.400 المملكة الم وكلية اليممية

 2.000.000 %100 

 

ت يد  09/12/1957وقد تلطب االمانة العامة مذكرة من وزارة خارجية جمهورية مصر ب اريخ 

ن الحكومة المصرية قامت بالتزاماتها كاملة في الماضي وستقوم بها في المستقبل وهي مستعدة إ"

 .)5للمساهمة في أي خطة عربية مشتركة تجمع الدول االعضاء على اتخاذها"(

 

 : اتستنتاجاال

ية  من اموال الثورة مصدراا الجزائريون إالّ أن الحكومات العرب %80من أن  على الرغم

مًدا لها مما والجامعة العربية ساامب بدرجات م  اوتة ذي مّد الثورة بالمال  وقد شكل اذا الّدعم س

 مكمها من االس مرار واالح اس ب ضامن االشطاء العرب معها.
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