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ي  تِ لْعَمَتَك اَ 

ْن أْعَملَ  وَأَ   

ي  ِـ َك فتِ ـرَْحمَ 

"                                   ينَ 

1  

  :الىعَ تَ   الَ قَـ 

ْعَمَتَك اَ ْشُكَر نِ اَ ْن  أَ   يَ أْوزِْعنِ   َربِّ 

  ىَّ دَ َوَعَلى وَالِ   أْنَعْمَت َعَليَّ 

رَْحمَ ـي بِ ْلنِ ْدخِ اُه وأَ ـا َتْرضَ ـ

ينَ حِ الِ ـالصَّ َك  ادِ ـبَ ـعِ 

19اآلية  : سورة النمل

  

  

َربِّ " 

أْنَعْمَت َعَليَّ 

ا َتْرضَ ـحً الِ ـصَ 



 

 

             درجات العلم والنجاح         

               الكریمین  والداي ذین لن أوفیهما حقهما مهما قلت 

                            عنيحفضهما اهللا وأرضاهما 

.وأمدهما بالصحة والعافیة وطول العمر

           الحیاة إكتسبت قوة ومحبة وعرفت معهم معنى

                                                   "

"أخواتي وأوالدهمأزواج 

الدرب المخلصات

إلى كل من خطط كي یسلك طریق العلم

                     لى كل المعلمین واألساتذة الذین علموني منذ الصغر

                .كل هؤالء وغیرهم من اللذین ال یتسع المجال لذكرهم

                                        نفعنا یعلمنا ما ی

  وینفعنا بما علمنا ویزیدنا علما

  إهداء
درجات العلم والنجاح          إلى من حلما أن یریاني أتخطى

ذین لن أوفیهما حقهما مهما قلت إلى الل

حفضهما اهللا وأرضاهما  "أبي"و" أمي"    

وأمدهما بالصحة والعافیة وطول العمر            

إكتسبت قوة ومحبة وعرفت معهم معنىإلى من بوجودهما 

"                                                   إخوتي وأخواتي"      

أزواج "و"زوجات إخوتي وأوالدهم" إلى 

الدرب المخلصات صدیقاتإلى كل    

إلى كل من خطط كي یسلك طریق العلم    

لى كل المعلمین واألساتذة الذین علموني منذ الصغر

كل هؤالء وغیرهم من اللذین ال یتسع المجال لذكرهم

  أهدي هذا العمل

یعلمنا ما ی سائلة اهللا عز وجل أن  

وینفعنا بما علمنا ویزیدنا علما

  

 

إلى من حلما أن یریاني أتخطى

إلى الل   

   

             

إلى من بوجودهما 

إلى          

 

لى كل المعلمین واألساتذة الذین علموني منذ الصغرإ

كل هؤالء وغیرهم من اللذین ال یتسع المجال لذكرهمإلى 



 

 

               الذي أنار لي درب العلم والمعرفة ویسر لي هذا العمل

        الحمد هللا الذي وهبني نعمت العقل والشكر له على نعمه وفضله وكرمه

                   المشوار ولوال توفیق اهللا لما

                        ثمرة هذا العمل نسأله النجاح المتواصل لنا 

  .الباحثین في سبیل العلم والمعرفة

   أتقدم بالشكر إلى األستاذ الفاضل المشرف األمیر بوغداده  الذي تحمل على 

       عاتـقه مهمة  اإلشراف على هذا العمل واضعا ثقته في قدراتي على إنجاز 

            ذيا أفرزت في النهایة هذا العمل ال

  .نافعا

              كمـا ال أنسى أن أتقـدم بجـزیل الشكر إلـى عائلتي الكریمة وٕالى كل من قـدم 

       ید المساعدة من قریب أومن بعید  والشكر إلى كل المعلمین واألساتذة 

                           الدراسي، وال یفوتني أن أنوه 

                  أساتذتنا الكرام في كلیة العلوم اإلنسانیة الذین لم یبخلوا 

  والشكر للشعب اللیبي وحكومته 

  وعرفان شكر

الذي أنار لي درب العلم والمعرفة ویسر لي هذا العمل شكر هللا

الحمد هللا الذي وهبني نعمت العقل والشكر له على نعمه وفضله وكرمه

المشوار ولوال توفیق اهللا لمالذي أعانني على مواصلة وسبحان ا

ثمرة هذا العمل نسأله النجاح المتواصل لنا  إلىوصلت 

الباحثین في سبیل العلم والمعرفةولجمیع 

أتقدم بالشكر إلى األستاذ الفاضل المشرف األمیر بوغداده  الذي تحمل على 

عاتـقه مهمة  اإلشراف على هذا العمل واضعا ثقته في قدراتي على إنجاز 

ا أفرزت في النهایة هذا العمل الهذه الدراسة، فكانت توجیهاته درر 

نافعاللعلم یكون عمال ن نأمل أ

كمـا ال أنسى أن أتقـدم بجـزیل الشكر إلـى عائلتي الكریمة وٕالى كل من قـدم 

ید المساعدة من قریب أومن بعید  والشكر إلى كل المعلمین واألساتذة 

الدراسي، وال یفوتني أن أنوه  يمنذ بدایة  مشوار  ميساهموا في تعلی

أساتذتنا الكرام في كلیة العلوم اإلنسانیة الذین لم یبخلوا  

  .وجیهاتهمعلي بت

والشكر للشعب اللیبي وحكومته 

  

شكر هللال 

الحمد هللا الذي وهبني نعمت العقل والشكر له على نعمه وفضله وكرمه

وسبحان ا

وصلت 

أتقدم بالشكر إلى األستاذ الفاضل المشرف األمیر بوغداده  الذي تحمل على 

عاتـقه مهمة  اإلشراف على هذا العمل واضعا ثقته في قدراتي على إنجاز 

هذه الدراسة، فكانت توجیهاته درر 

كمـا ال أنسى أن أتقـدم بجـزیل الشكر إلـى عائلتي الكریمة وٕالى كل من قـدم 

ید المساعدة من قریب أومن بعید  والشكر إلى كل المعلمین واألساتذة ي لـ

ساهموا في تعلیالذین 

 فضلب
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 هـاالل، ومـن أبرز قریة لالنعتاق واالستدة ثورات تحریـع ي تاریخهم المعاصررب فـعرف الع      

م هذه األخیـرة 1962ة یغا إلىة قائمم وظلت 1954ام ـالتي اندلعت عالجزائریة الثورة التحریریة 

  .اربیة خاصةـة والمغـامـلمیة عایة والعـربـوب العـى الشعـر علـصدى كبیر أث ان لهاـي كـالت

د ـي واحــى الشعور العربـورة الجزائریة یبقـاه الثـوالمواقف اتج اآلراءوعلى الرغم من اختالف       

ه ـلـتقالـواسریته ـــل حـل نیــن أجـري مــزائـب الجـالشع احـفـأن كـبذلك  ،دةـوحات واحــداف والطمـواأله

م ـالــشـعوب الع تكانـه یوعل دتهاعلذا وجب مساندته ومس ،روعـحق مش اع سیادتهجر ستالي والسع

جعـل  ، وهذا مادتها للشعب الجزائريـن دعمها ومسانـصادق ع اسـبإحستعبر  الميسواإلالعربي 

ون ـــدان لكــــن الوجـعة مـناب  فـواقــذه المــهانت ـك إذربیة ـدول العـریة تحظى باهتمام الـورة الجزائـالث

والمــسـانـــدة م ـــدعـالل الـن خــــد مـا تسجـذا مـوه،  مـي مسلــربــا عـبهـیة وشعـربــأرض ع تعـد رـــزائــالج

ن ـیة مــربـواقف العـفالمتتبع للم  ربــائه العـرف أشقـن طـري مـزائـدودة التي لقیها الشعب الجحمالال

  .داـي لم یكن غائبا أبـریة یجد أن الحضور العربـورة الجزائـالثالتطورات التي عرفتها 

ث كان التفاعـل حیب ،رالقسط الوافب قد ساهمت هي األخرىبلدا المغرب العربي  نجد أنذ إ      

   الدول وبـوشع ةادقـالراسخ لدى  مانـیاإلالل ـن خـذا مـیا، وهـعـي طبیـربـرب العـغمر البین جماهی

 ىرـ ة أخــن جهـوم ه،مدع جانب الشعب الجزائري أیام محنه و إلىفي الوقوف  ةـیقـاورة والشقـالمج

ــادلـركة ومتبـدة مشتـــانـــل مســــن أجـمــفهــو دعــم وتعــاون  ه ـاستـــسیلـو  مـاشــــار الغـدي لالستعمـــة للتصــــ

ـــــرامــاإلج ةـیــــالتعسف ــــمـــ لـل كــــشمـــد ـان قــــكـــذي ـلـــي اـرنســــمثـــل فـــي االســـتعمار الفتوالمة ـی ونس ـن ت

ـــوالمغ ـــا ـزائــــرب والجــ ــــكـــ يتــــالر باســـتثناء لیبی ــــیطاإل ارـمــــد خضـــعت لالستعـانت ق  دى ـا عــــمـــ، يـال

م یلبـــث أن ـلكـــن لـــ ،رنسيـرة االســـتعمار الفــــتحـــت سیطـــ كانـــتي ـوالتـــ للیبیـــا ةـعــــباـتـزان الــــــفة ـطقـــنـم

 هاي بقیـة لـم تنـل اسـتقاللـالتـ الوحیـدةالدولـة ر ـرار الجزائــى غــعلـرب ـونس والمغــن تـل مـلت كـاستق

  .في تلك الفترة

أن  ارتأینـاأهمیـة كبیـرة لـذا ریة ـه الثورة الجزائتذي لقیاللدعم اي لبحث والدراسة فلهذا كان لو       

ي الـدعم اللیبـي اربیة خاصـة وهــدول المغــالـ ىدـحـإم ـدعـ ىـتسـلط الضـوء علـلذه الدراسـة ـهـساهم ت

  .التحریریة للثورة
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   البحثإشكالیة  

ب الجزائـر أثنـاء ثورتهـا التحریریـة ـارز في الوقـوف إلـى جانــي الدور البـربـكان لـبلـدان المغـرب العـ

وذلــك بمختلــف اإلمكانیــات المســتطاعة، مــع اإلخــتالف فــي طریقــة تقــدیمها مــن دولــة إلــى أخــرى  

مــدى  إلــى أي :تبار أن لیبیــا هــي إحــدى بلــدان المغــرب العربـي، فــإن اإلشــكال المطــروح هــوـوباعـ

  :وتندرج تحتها األسئلة الفرعیة ؟ساهمت لیبیا في دعم الثورة الجزائریة

  ؟ما هي الروابط اللیبیة الجزائریة؟ وكیف كانت دافعا في الدعم اللیبي للثورة الجزائریة

   ؟ما طبیعة هذا الدعم؟ وفیما تمثلت مجاالته وأشكاله

  كیف كانت انعكاسات هذا الدعم؟

  موضوعأسباب  اختیار ال

  :اختیار هذا المـوضوع هـي ىإلاك جملة من األسباب التي جعلتني أمیل نه

  :ذاتیة أسباب 

ارج ألن ـى الخــرها علــدى تأثیـرفة مـورة ومعـرة الثـفتي ــث فـي تبحـات التـدراسـلل الشخصي  لـــ المی

  .یكتمل وضوحها وصورتها إال إذا درست وفق أبعادها الثورة الجزائریة ال

  .الجزائر أثناء الثورة بعض جوانب الدعم التي حضیت به لىع لإلطالعـ الفضول 

  :أسباب موضوعیة

المجـال فسـح ومنـه محاولـة  عربیـا أو مغاربیـا، ـ الدراسات السابقة لـدعم الثـورة التحریریـة الجزائریـة

   .على حدىالواسع أمام دعم لیبیا 

  .قامت به لیبیا اتجاه الثورة الجزائریةـ تسلیط الضوء على الدور الفعال البارز الذي 

   أهداف الدراسة

ـــ ـــ تعری ـــف األجیــ ـــــ ـــدور اللیب ــــال بال ــــي أثن ـــا  و ورةـاء الث ـــي مـــن ثورتن ـــدور اللیب ـــدویل ال اإلســـهام فـــي ت

   .التحریریة
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خاصـة  لیبیـا مـعللوقـوف  على موقف لیبیـا مـن الثـورة التحریریـة الجزائریـة وذلـك الشعب ــ إطالع 

  .فترةفي هذه ال ي الشقیقـالشعب اللیب ي یعیشهاـروف التـل الظـي ظــف

   .راء المكتبة الجامعیة والدراسات المتخصصة في هذا الموضوعــ إث

   المنهج المتبع

  :ولإلجابة عن التساؤالت المطروحة اتبعنا المناهج المساعدة لنا وهي

  .والمساندة ـ كما اعتمدنا على المنهج الوصفي وذلك بوصف مظاهر الدعم  

  . ف الرسمیة والشعبیةـالمواقالتحلیلي وذلك الستعراض الحقـائق وتحلیل  ـ المنهج 

  خطة البحث 

 اعتمـدناهاالتي ن التساؤالت اتبعنا الخطة ـع ولإلجابةل دراسة الموضوع من جوانبه ـمن أجنه و إ و 

، ولـصــف ـــةالثـث ،ةـدمـــقـم: يـــالــالت ـلــالخطـة علــى الشك اءتـفجـ، اـنـرة لــوفـة المتـادة العلمیـالمق ــوف

  .خاتمة ومجموعة من المالحق لتدعیم الموضوع المعالج

 دـــــریة وقـزائـــورة الجــــدالع الثـل انـــریة قبیـــزائــــط اللیبیــة الجـروابـــوان الـنـــبعاألول ل ـالفصــاء ـفجــ     

 ورةـثـــ انـــدالع ریة قبیـــلـاللیبیـــة الجزائـــن الـــروابط ـوان لمحـــة عــــزء األول بعنــــین الجــــزئــــج ىـإلـــ مـقســـ

ن ـا مــدین الشـقیقین انطالقــن البلــركة بیــدة المشتــط العــــروابـالى ـــزء إلـذا الجـي هـا فـوأشرن ،الجزائر

ن ـرزیــــمبذا ـوكــ ر،ـزائــــال الجـطـــه أبطــال لیبیــا  بأبباـتشــ ىدمــو  رابة،ــــوالنســب والق يـرافــــالجغ وارـالجــ

زء ـأمـا الجـو  ،مـالیین لهــیطـتالل اإلـفتـرة احـ يـاد اللیبیین فــي جهـفون ـیر ـزائـالج دور رىـأخ ةجه نـم

 ،الجـــزائرورة ــــدالع ثــــل انـقبیــ یــةوالجزائر  لیبیــةلـامة اـــن األوضــاع العـلمحــة عــ تـتحــون ـنـــي فعــــانـالث

فــي المجــال السیاســي االقتصــادي وحتــى  ر ولیبیــا، ســواءـن الجزائـــامة لكــل مـــاألوضــاع العــ رازـإبــب

ي ـا هـــومــوضح أســباب تــأخر انــدالع الثــورة ـلكــي نــ زةـذلــك بصــفة وجیــالثقــافي واالجتمــاعي، ولكــن 

ـــوامـــع رغــم اســتقاللها إال أنهــا ظلــت وأوضــاع لیبیــا التــي كانــت تعیشــها  دـا بعـــاع بهــا فیمـــل االقتن

  االقتصادیة دات ـاهـتتحكم فیها المع
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 وـقسـم هــورة الجزائریـة ومعیقاتهـا، فقـد ـادي للثــالذي عنون بدعم لیبیا المـو  يـانـثالفصل الا ـأم     

الـــدور ه ـن خاللــــرزین مــــمبـــ ريـال العسكــــالمجـــ زء األولـي الجــــا فــــاولنــــتن زاءـالثة أجــــثـــ ىـإلـــكـــذلك 

ریة ـادة الجزائـــــدأت القـــذ أن بـد المسـاعدة  وذلـك منــم یــدیــن تقـذا المجـال مــي هــذي لعبته لیبیا فــال

زن ـبر ومخـــمعــحت تمثــل با التــي أصـــهــأرضى ـم، وعلــ1947لح أي منــذ ســنة ـل المســـمـــالعب رــــتفك

 دـانت لیبیــا تعــــــا كـوكمــ الح، ـل الســـمختلفــة لنقــالل ـائـــسالو  وریة اللیبیــة ـیر الیــد البشـــتوفــة، حلـســألا

اني ـزء الثــــــاء الجــــج إذادي ـم االقتصـــراز الـدعــــــمـــن إب ذا الفصــلـوا هـــلـــم یخـولــ ورةــــیة للثـخلفــد ـاعــــق

ان خاصـة ـلجـد خصصت ـكانت لیبیا قوالذي  ت عنوان المجال االقتصادي، ـتحذا الفصل ـن هـم

 وأالعینیــة واء ـــال سـاألشكــل وبمختلـف ـل الوسائـــبجـورة الجزائریـة وذلــك ـلصـالح الثــ والــــجمـع األمل

ـــفا ـرنــــكمـــا اش دیة، ـالنقـــ  مـن الدعــــال مــــالمجـــذا ـي واجهـــت هـــتــــات الـالمعیقـــ ىـالث إلــــزء الثــــي الجـــــ

 ىى بعـض قـر لـوالهجـوم ع جیرانهـا نـي حاولت فصـل الثـورة عـتال ـاسرنـف فـعـل خاصة ردةادي ـالم

  .لیبیا الشقیقة

 ثةالـثــقســمناه ل، فقــد وي للثــورة الجزائریــة ونتائجـهـدعــم لیبیــا المعنـ ون بــــعنـ ثـلــاـا الفصــل الثـأمـ    

ن ـیا مــیبــف لــوقـذلك مـن بـرزیـمبي ـاســومـلـدبـوال يـاسـال السیـوان المجـنـذ عـاألول أخ زءـلجاـف زاءــأج

انت ـف كــوكیـ رـــزائـي الجـــرنسیة المعتمـدة فـــة الفـاســالسی مـنو ، ریةـزائـؤقتة الجـومة المـورة والحكــالث

ى ـرنا إلـــ، وكمــا أننــا أشــریة التامــةـوجب فیهــا الســـالمصــیریة التــي یتــات ـا مســرحا لالجتماعـــأرضهــ

ي ـــفریة ـــزائـالج د القضـیة ـأییــي تــا فـودوره، رــزائـل الجــن أجـمواجهة فرنسا مل لیبیا المتبعةسیاسة 

 ار دور فـــي هـــذا المجــال فإننــبمــا أن اإلعـــالم كــان لــه هـــو األخــاوضات والمحافــل الـــدولیة، و ـالمفــ

كمـا  رابلسـالم بطــایة واإلعــدعـى مكتب الــا فیه إلـرنـأش يـالمـال اإلعـي للمجــانـخصصنا الجزء الث

ــــ ـــــتن ـــــاولنا فی ــــة ف ــــروءة والمتمثل ــــا بالكلمــــة المق ــــا إعالمی ــــي ـه دور لیبی وبة والخطــــب ـالصــــحافة المكت

اسة ـــــــد بالسیـــــــدیـ، للتناـمــــــنیة و السـي اإلذاعـــــفــــــة ـوالمتمثلـــــ ةـوعـــــــوكـــــذلك بالكلمـــــة المسم واألشـــــعار

  .نوينتائج هذا الدعم المعبعض لیبرز  الثثالجزء ال ـاءـوجم، ــالــا للعـحهة وفضـرنسیـالف
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  المستعملة مراجعالو  مصادرال

ت الموضوع وكانـت ـخدم دراسة وـي الــا علیها فـي اعتمدنـع التـراجـادر والمـوص المصـا بخصــوأم

حمد بن بلة، وكتاب عبـد الناصـر مذكرات أ :روبیل میرل يـالمتمثلة فالمصادر  يـ، هذات أهمیة

 وقــد تـــم االعتمـــاد علیــه بشـــكل كبیـــر فــي الفصـــل الثـــاني، ب،ـذیــــي الـتحــــفه فـؤلـــمـل رـــــزائـورة الجــــثو 

 :يــــرقـیـادي المشـــالهالشعـب اللیبـي الشقـیق فـي جـهـــاد الجزائـر، وكــتاب : محمد الصالـح الصدیـق

ـــیة األخیـــذه الشخصـــان لهـــحیــث كــید، ـون شهـــلیـــورة المـي مــع ثـــقصتــ ـــدور البـــرة اللیبیــة ال ي ـارز ف

را فـي معرفـة مسـاعدة لیبیـا خاصـة مـن ولهـذا فلقـد أفادنـا هـذا الكتـاب كثیـ ة،ـریــزائـثورة الجـة الــدمـخ

معلومـات  المصـادران لهـذه ، وقـد كـجریدة المجاهد ىـإل ةـافـإضذا ـوه جملة الوثائق التي یحملها،

  .الدراسةوٕاثراء عداد إلساهمت في مساعدتنا  قیمة

  ثرة وكانت متخصصة ـدنا علیها بكـي اعتمـراجع التـا المـأم

  البحثصعوبات 

  :التاليـهي كأثناء مرحلة انجاز هذا البحث  ينات التي واجهتـوبـة الصعـجمله ومن نإ

  . جل المراجع فیها تكرار ونقل للمعلومات عن بعضها األخر دون إضافةـ 

  .والتي تؤكد بعض جوانب الموضوع المراجع المتخصصة في الموضوع باللغة األجنبیةندرة ـ 
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تعد لیبیا من بین الدول والشعوب العربیة التي تربط بینها وبین الجزائر العـدیـد مـن الروابط      

المشتركة التي ساهمت في دفع اللیبیین للمساندة و والوقوف إلى جانب الشعب الجزائـري الشقیق 

كفاحه، إذ یشكالن مع بعضهما البعض مجموعة متجانسة ومتعاونة، والمتمثلة بذلك  في ودعم 

الروابـط أو العــوامـل الطبیعیة،  باإلضافـة إلـى كـونهـما یمـثالن تـاریـخ متـشـابـه خــاصة مـرورهــمـا 

 .بتجارب استعماریة متشابهة

ع الثورة الجزائریة لمحة عن الروابط اللیبیة الجزائریة قبیل اندال: أوال  

الروابط المشتركة بین لیبیا والجزائر / 1ــ1  

الماضي البعیـد والقـریب،  فـلقد كــان سكـان  ىعالقـات اللیبیة الجـزائـریة إلـتمتـد الروابـط و ال      

ة لیبیا والجزائـر یشكـلون مجموعة متجانـسة و متضامنة یشد بنیـانها ویعمـل علـى توحیدهـا فـي أمـ

واحـدة،  كـل مـن اللـغة العربیة بمختلف ألفـاظها وتـراكیـبها ومشتقـاتها، وكذا معـانـي مفـرداتها وهي 

القائمة علـى القرآن الكریم، المتسعة به وستظل مـدى الحیاة ینبوعا فیاضـا ووصلة جامعة موحـدة  

وهــي المتمثلة فــي الـــــدین اإلسـالمـي  والــى جـانب اللـغـة، نجـد رابـط أخــر أال وهــو الوحـدة الدینیة

ظل منذ قرون طویلة یشد هذین البلدیـن إلى بعضهما البعـض وذلك مـن خالل   هذا األخیر الـذي

كـونه دیـن اهللا الحق،  الـذي قـد تجدد علـى یـد خاتـم األنبیـاء محمد علیه الصـالة والسـالم، كــامال 

الحیـاة تتحكـم فــي تـوجیـه سلـوكهم وتـوجههم  ىـرة،  وستظل أفكـاره مــدوافــیـا لصالح الدنیـا و اآلخ

   .)1(عاطفیا وتربطهم بوحدة المثل األعلى

 متمـثال فــيم یجمع بینهمـا همر نجد عامل أخما سبق ذكره من روابط مشتركة ى غرار لوع      

الواقعــــة فــــي شــــمال القــــارة اإلفریقیــــة والتــــي یحــــدها شــــماال البحــــر  الجــــوار الجغرافـــــي إذ تعــــد لیبیــــا

المتوســط ومــن الجنــوب الســودان ومــن الشــرق مصــر ومــن الغــرب تــونس والجزائــر بمســاحة تقــدر 

ـي، وجــزء ال یتجـزأ منــه فهــي ــبلـدا مكمال لجغرافیة المغرب العرب، )2(كلم مربع1757000بحوالي 

ین ـا ذا مصرعــابـــر بـــربیین،  بحیـث تعـتبـــرب والمشـرق العـلالتصال بین المغق ــوثیـال ىرـَ تمثـل العـ

                                                           
 17ـ  16.صــ ، ص 2010، دار األمة،  برج الكیفان، الجزائر،الشعب اللیبي الشقیق في جهاد الجزائرمحمد الصالح الصدیق، (1) 

  138.، ص1963 ، مطبعة اإلسكندریة،جغرافیة لیبیاعبد العزیز شرف طریح، )2(
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د ر المعبر الطبیعـي نحـو البـالد العـربیة الشقیقـة، وبـاب الشرق الـذي یشـزائة للجبلیبیا بالنسومنه فـ

الت التجـار من رحـدید ده لنا العـذا ما تؤكة، وهیي الدین و اللـغة والقـومریین نحو إخوانهم فـالجزائ

ب ـلطلـ ـارة أوــة التجـارسـمـي اللیبیـة وذلك لمـبـر األراضــي عـربــرق العـو المشــاج نحـة والحجـوالطـلب

  .)1(م أو ألداء فریضة الـحج،  والتعـرف علـى معالم األقطار العربیة اإلسالمیةالعل

رین الجزائریین، حیث هناك اختالط وانصهـار ـاجـد احتضنت بعض المهـكما كانت لیبیا ق      

ي و منهم نجد جزائریین كانوا یقطنون في الجنوب اللیبث یبحفي األنساب والقرابة بین الشعبین، 

والعشائـر وللعلم مـن أصبح بعدها ضابطا فـي الجیش اللیبـي، وقد استمرت العالقـات بین األسر 

كلم، وهـي مسافـة كـافیـة لتحدد مدى 1600ل إلـى حوالـي ن طـول الحـدود اللیبیة الجزائـریة تصإفـ

  .)2(أهمیة  لیبیا بالنسبـة للثورة الجزائریة في مجال تهریب السالح

ار ــمـعتلالس ضاـا راففهـوقمـان ـي كـة التلدول القـلیلـن اـر لیبیا مـتـعتلق ـذا المنطــه نمـو       

 ؤكدیوما  ،رئي غزوهـم للجزامساعدات للفرنسیین ف الت أویهسم تقدم أي تلر فـئزاجي للسرنفال

 )3(ى الـداي حـســینـي، إلـنلـرمـي بـاشا القـن علــیوسف ب لسـم طراباكـي بـعثها حـلنا ذلك الرسالة الت

وقتم ـن تـشإ و  ... ":يـم والتـي جـاء فیها ما یل1830ـايـي الجزائـر وذلك بتـاریـخ السابـع مـفـ

                                                           
)1(

، أطروحة دكتوراه، تاریخ الحدیث ) 1962ـ  1954(التحریریة الجزائریةالجزائریة المغاربیة  إبان الثورة  العالقاتعبد اهللا مقالتي، 

   21ـ 20. ،  ص ـ ص2007/2008التاریخ واآلثار، جامعة منتوري قسنطینة ، الجزائر، والمعاصر، قسم
    228.، ص2008مؤسسة كوشكار للنشر والتوزیع، الجزائر، ، الدعم اللیبي للثورة التحریریة محمد ودوع، )2(
ن میـاال م كان أبوه ضابطا في سالح المدفعیة ولهذا كا1773ولد في مدینة أزمیر التركیة عام ر دایات الجزائر،خحسین بن الحسن أ هو)3(

متخصص  إلـى راسته فـي مدرسة خاصة كجندي بسیطالقسطنطینیة لمزاولة د ىتكوینا خاصا وبعدها أرسل إلـ ىإلي العمل العسكري، تلق

د ذلك سمحت لــه ـدرایـة كبیرة بفنون الحـرب كمـا اشتهر بحفظه للقـرآن والتزامـه بأحكام الشریـعة المحمدیة، بعـ ىفــي المدفعیـة وكـان علـ

كان كان تولیه الحكم الظـروف مـن التجنید فــي میلیشیات الجزائـر كجنــدي فـي الحامیة العثمانیة، ونظـرا لتدینه الكبیر كـان محـل احتـرام الس

اج ـم وكـان صهر عمر باشا السید الح1818فـي الجـزائـر بناء  علـى وصیة مـن الحـاكم السابق عمر باشا قبل وفاته فـي فبرایر عـام 

وزراء ــال رفـن طـت مبایعته مــ، بعد ذلك تمءاـمـع كبیر مـن العلـام جمـداي حسین بالوصیة أمــخبر الـأو الــذي ــبن مالك ه ىمصطف

ي ـذا التعیین الرسمـوبه ول، ـان الرد بالقبـم لیتم بعدها مــراسلة البـاب العالي رسمیا وك1818ارس ـم 1وفـي  ان والعلماء واألشراف، ـواألعی

وظا ـدیة تحسن ملحرفت الحیاة االقتصاـبـاشر الـداي حسین مهـامه فـي بناء ایالة الجزائر مـن خـالل تنظیم اإلدارة وٕاصالح الجیش، وقـد ع

 ىم وهو ما أدي بالداي حسین إل1830ولهذا كانت فرنسا سباقة في احتالل الجزائر عام  ،ه بالحیاة الثقافیة واالجتماعیةجانب اهتمام ىإل

، D-C(1(، 1962ـ 1830ر ـتاریخ الجزائ، جمال یحیاوي وآخرون :اجعیر  .م1838 يـى توفـي اإلسكندریة حتـر فـاه واستقــاختیار منف

 )د ـ ص( .2002، شركت باست كوم، م1954نوفمبر  أولز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة ــركـلما
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ا ـدمـوصا بعـخص صب،ـر والنـاطـب وضیـق الخـة التعــایـي غــا فـإننـنا فـوالـأحة ـلكیفیم ـادتكـسی

درة ــا لنـا قــونحـن م...ه اهللا مقصوده، ـم ال بلغـوده ومتـوجه إلیكـع جنــرنسیس جمــأن لفـنـا بـسمع

 كما وات،ـر الصلـند أثـاجد عـي المسـف ن حملة أئمتناـالح الدعوات منا ومصا إال ـهـم بـدكـنم

  . )1("...اهللا القبول بجاه أكرم شفیع وأجل رسول ىي كل األوقات وعلـب لكم ذلك فلـنط

ال دون  حولكن وضعها  ر،ـزائـجر للــدات أكـثـاعـدم المسـود أن تقــت تـانـدوا أن لیبیا كـیب        

دم ـــاب عـأن أسـبفـي  ثینـض البـاحـع بعـد أرجــوق، ألنهـا تـدرك وحشیة االستعـمار الفــرنسـي، ذلك

ي ـف ثلةتممالات وبــإلى تلك الصع ،رـزائـة للجیادـدات المـــم المساعـقـدیـى تلع) لیبیا(ـلس ـرابـدرة طـقـ

قـد  يتوال م1830ىـم إلـ1806ن ـترة الممتدة مــي الفـیم اللیبیة فــالـدیدة بمختلف األقــورات عـیام ثـق

 انـل السكــرائب التـي أثقلت كـاهـة الضـاسـ، نتیجة سی)2(نلـيـالقرمن علي ـوسف بـم یـاعترضت حك

رى القرصنة عـام ـأسجمیع ن إطالق ـة التي تمكنت مـاطیل األوروبیـدیدات األسـى تهـة إلــباإلضاف

  / م1825يتـسنن بی اانیـردینیا ونابـولیتـي سع مملكتمخالف حاد  نم، ثم ما أعقب ذلك م1819

د ـما یـؤكـوم ـن كثبـع رـون أخبار الجزائــوا یتتبعـانـن اللیبیین كإـل ذلك فـن كـم مـرغـم وبال1826

ة نرنسیین مدیالل الفـتر احوصول خب ه عندـر بـأنـذك ،ي لیبیاـو أن قنصل بریطانیا فــذلك هـ

  ـاهسكان ل ـج بین كبیرا  اــلقا وهیجانـد أحدث قـق م1830ة یویلج26طرابلس بتاریخ  ، إلىئرالجزا

                                                           

 (1) أحمد مسعودي، الحملة الفرنسیة على الجزائر والمواقف الدولیة منها 1792/م 1830م، دار الخلیة العلمیة، الجلفة،  2013، ص ـ 

  196ـ170. ص

 ي أسیا الصغرىـوب األناضول فــنـواقعة جـان الـرمــة قــمـن مدین، ركیة األصلـرمنلیة التـرة القــن األسـالثاني لعلـي القرمنلي مـبن و اإلـهـ )2(

بین ن ـبـر مـــد األكـباشا الج ىم، وكـان مصطف1551ن الفرسان سنة رب مــرابـلس الغـر طــدوم سنان باشا لتحریـاء قـم األكبر أثنـدهـجـاء ج

ات التـي أحـدثهـا، لكنه فیما ــرابـــطـن االضـوجـة مــد مـــوسـف إدارة البـالد بعـولـي یــان تـوك ا، ـان بإبقائهم، فاستقـر بهــر سنــود الـذیـن أمــالجن

راب ـة االضـطــالــن حـالبـالد من إقناع محدثیه، وبفضل ذكائه تمكن مـن نقل ـبعـد اعتمـد سیـاسة اإلقناع، فهـو یملك لسانا حلـوا یمكنه مـ

مصر بعالقات حسنة  يـع الجـزائـر،كما ارتبط مـع والـارتبط یوسف بعالقة م ا،ــرة مـفت ــىن ذلك إلـة الطمأنینة واالستقرار لكـالــح ـىـق إلــوالقل

ود ـمحم: اجعیر . رـزائــا بحملة ضد داي الجـرنسـع فـراك مـل االشتـمصر لكونه قب ـيع والـتأزمت م القة لكنها لم تلبث أنـرت العـأیضا، واستم

 ،م 1999، مدیریة الكتب الجامعیة، جامعة دمشق، لیبیة ـ/ المغرب األقصى العربي الحدیث ـ ربـخ المغـاریـتارس، ـمحمد ف ،ـرامـع ـيعل

  196.ص
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  .)1(المسلمین 

رضت  ـر، أن فـزائــي للجـرنســالل الفـادي لالحتـض والمعـرافـف لیبیا الـوقـن مـب عـرتـا تمـوم      

د أن ـم بـع1830أوت  11خ ـاریـوذلك بتـ  دة مجحفة،ـمعـاه) لـیبیا( رابـلسـة طـومـكـرنسا علـى حـف

ومنه نستنتج أن  م الترضیة لها، ـل تقدیــن أجــمذار و ـاالعتا علـى ـامهـولها إلرغـلت إلیها أسطـأرس

الل ـإذ مثـل احـت  اري،ــد االستعمـة العهـدایـة و تـدعما منـذ بـالقـد ازدادت عـدیـن قـروابـط بین البلـال

 ال تضامنیة مختلفة ومتنوعة فیماـي أشكـر عنها فـر بها الضمیر اللیبـي وعبـر انتكاسة شعــالجزائ

ن ـزائـرییـضان الجـات واحتـاومـي ونصرة المقـر األجنبـافـاد ضد الكـراك فـي الجهـو منها االشت د،ـبع

  .)2(ن لم یكن قد استقر بها الكثیر من الجزائریینإ في البالد اللیبیة، و 

والفرنسیین دي االیطالیین ــن فظائع اإلجرام على أیمـریون ـا القاه اللیبیون والجزائـإن كل م      

ریـة  واالستقـالل وكما ـب الحـراهیة المستعمر والحقد علیه، وعمـق فـي نـفوسهم حـوحد شعورهـم بك

ص ـها ونفاستها، وذلك هــون علیهم أرواحهم وأرخــم غالئـوأراه  ضخم أمـام أعینهم  قیمة الحریـة،

اك ـولعله كان هن ومكاسبها كـل نفیس أثیر لدیهم في سبیل حمایة الوطن والمحافظة علـى الحریة

ومـة ـكـالح نـنـا نجـدأذلك  اإلجـرام،  ة ووحشیـالییـن فـي الـرنسیـین باالیطـاسـة الفـه بین سیأوجه الشب

المستعمرین االیطالیین  ىـها اللیبیین وسلمتها إلــالیــن أهـت األراضـي الخصبة مــزعـد نـالیة قـیطاإل

رنسیة ـة  الفـاریـات االستعمـا فعلته السلطــن ذلك مإف  رداء،ـقاحلة جـى أراضي ـوهجرت اللیبیین إل

  .)3(بالجزائر، ولكن على شكل أوسع وصورة أفظع

اون اللیبـي ـــو أن التعـا علیها هـي اطلعنـات المتخصصة التـدراسـاه من خـالل الـدنــمـا وجـوم      

ي ـع فــرجــة تـركـذه الحــاصة أن هـوسیة،  و خـركة السنـاد الحــوات جهـا فـي سنـان وثیقـزائـري كـالج

                                                           

 (1) أحمد مسعودي،  المرجع السابق، ص.170 

 (2) أحمد مسعودي،  المرجع نفسه، ص ـ ص .170ـ 171

 (3) محمد الصالح الصدیق، المصدر السابق، ص ـ ص. 28 ـ30 
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  وكان وصوله لیبیا  ،)1(ن علـي السنوسـيـوالتي توسعت فـي عهـد محمد ب ر،ـى الجزائـأصولها إل

ثاني الزوایا التي  فكانت، )2(ل األخضرـزاویة البیضاء بالجبـا أسس النوه م،1841في سبتمبر

تبـر أم ـونها تعـك  ا،ـا إطالقـزوایــم الـت أهـانـة إال أنها كـأسسها فـي مك التية ـزاویـد الـسها بعـأس

ــا ـزوایــاء بقیـة الـا إنشــدهــكـان بعـو ـوة السنوسیة، ـدعـیـم الـالــا والمكـان الـذي انبثقت منه تعـزوایــال

ات وثكنات حربیة وربط قد كانت الزوایـا السنوسیة هي في أن واحد مراكـز ثقافیةول ر اللیبيبالقط

ـن ـالمـي مـریــر العـالــم اإلسـي تحـریـة هــوهــرة الشیــخ الجـكـانت فـومنه ك  یـة،ـفـجـامعیة ومـدارس سل

ة البیضاء زاویـــومـة و الـكــي لیبیا بین الحـالقــة فـــاءت العــا لبـث أن سـم مــثـ  مـاري،ـعـكـم االستـالح

 حدود البرقویة المصریةبال ، )3(بوبـغــى الجـدعـواحة ت ىـوب إلــي الجنــوغال فــمرقـة ـب ىـإل ادرـغـف

   .)4(م1856وأسـس زاویـة بها فـي

  لـــتقـر المسـیـة األمـابــثـله بمــعـا جـمــد مـیـبد المجـي عــانـمـان العثـن السلطـي مـوسـن السنـمكـت      

                                                           
الصـالة والسالم من أسرة م ومنه جاء اسمه محمد تبركا برسول اهللا علیه 1787دیسمبر 22ه 1202ربیع األول سنة  12ولد یوم  )1(

مة تربـیته تولت عمته فاط ،وعمره عامینتوفـي والده  یوسف،بقبیلة عبد اله من فرق أوالد سیدي "طرش  " ولد بوالیة مستغانم بدوار ،جزائریة

واشتهاره بالسنوسـي إنما جاء مـن اللقب الـذي كان یحمله جده تبركا باإلمـام محمد بن یوسف السنوسـي عالـم  ،وتنشئـته تنشئة صالحة

ـثیر ومـن بینهم  محمد السنوسـي وعالمـة الجـزائـر ، وتعلم علـى ید الكأظهر حبـا عظیما لتحصیل العلـوم تلمسان وصالحها فـي عصره، وقد

تـواله ابن عمـه الشیخ محمد السنوسي بـعد وفـاة عمته بالـطاعون وعمره ال یتجاوز السابعة من عمـره توفي في .... محمد بوراس ألمعسكري 

رابلسیة بوب من صحراء سیـوة بالحدود الطم دفن یوم الجمعة في ضریـحه المعروف به إلى الیوم بالجغ1859سبتمبر  7یوم األربعـاء 

 ،، دیوان المطبوعات الجامعیةالسنوسي الجزائري مجتهدا ومجاهدا يالعالمة محمد بن عل محمود براهم، :اجعر ی .المـصریة

   27ـ 26 .صـ ص ، 2009الجزائر،
عامر بأشجار  شاسعة من الخضرة الكثیفةرقعة  ،الساحلوأثمن ما في أرضها، یقع في قلب برقة وعلى مقربة من  ،هو جنة لیبیا)2(

 واألعشاب المخضرة التي ال تترك من األرض بقعة عاریة، ،البریة الملونة  األبیض والوردي الصنوبر والزیتون، والغار وأنواع الزهور

عمر  الطاهر الزاوي،أحمد  :اجعر ی.ثم تنحدر على سفوحها جداول ونهیرات جاریةعیون ثائرة، تتفجر في قسم الهضاب ویتخلل كل ذلك 

  80.، ص2004، دار المدار اإلسالمي، لیبیا، 2ط ،المختار الحلقة األخیرة من الجهاد اللیبي
ق الجافـة ـاطــنـد المـوحــي تـال التــص األشكــائــع بـین خصـتجمـ ي لیبیـا، ـة فـعـواقـقیة الـریـراء اإلفـي الصحـتعتبر من المنخفضات المتمیزة ف )3(

ـــدینة طبـــوب مـــبجنــع ـتقــ  والرطبــة، ــ كلــم،  280ة ـافـــمس ـىرق علـ راء لیبیــا قـــرب الحـــدود المصریـــة، وتعتبــر ــرق صحـــــال شـالشمــ ىي أقصــــفـ

ي ـارات التـــأ المطـأنشـز الطلیان علیها فـركــف ، ـرائــؤن وذخــدات ومـــن معـیحتاجونه مدیـن بما ـاهـد المجــزا للسنوسیین لكونها تمــركـبوب مـالجغ

ع ـرجـالمرف، ـز شــزیـد العـبـح عـریـط :اجعر ی .دود المصریة اللیبیةــبر الحــع اتهمـن وتحركـاهدیـبة المجـراقــیـة لمتساعـدهم فـي عملیاتهم العسكر 

   139.ص ،السابق
دیوان المطبوعات   ،والعشرین میالدیینالعلماء الجزائریین في البلدان العربیة  اإلسالمیة  فیما بین القرنین التاسع عشر عمار هالل، )4(

   161ـ 159. ص ـ ص ،1995،  الجامعیة، الجزائر
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أن  ىر ـبید أننا نـ ة اإلسـالم،ــة على أمـاه الجمـزایـام ومـبفضل اإلمرافا ـوذلك اعـت ا،ـامـه تمـارتـإمـب

وبعد وسـي بذلك، ـرف لها السنـلس دون أن یعتـالیا على طرابـرف بسیادة ایـطـالدولـة العثمانیة تعت

 يـوفــه تـلكن ایةـلس الوصـواسطة مجـدي بـالمه مدـده محول اد،ـوة والجهــي مقـام الدعـه خلفه فـاتـوف

 ذيـالـ یر،ـي الكبــل الشیخ السنوســد نجـن محمـریف بـده أحمد الشــا بعــوالهـم، فت1902سنة  فـي

ه محمد ن عمى رئاستها ابولم تـ1918دخـل حرب طاحنة ضد فرنـسا وایـطالیا، ولمـا اعتـزل سنة 

ورة الجیش ى قیام ثــى الملك إلـد ذلك ملك لیبیا واستمر علـصبح بعأإدریس السنوسي الذي 

ام ـى نظـدها علـم، فسقط عرش لیبیا وأعلن بع1969ي بقیادة معمر ألقذافي في سبتمبر ـاللیب

  . )1(الجمهوریة فكان ذلك نهایة نشاط السنوسیة وٕادریس هو أخر زعمائها

ابیجهاد لیفي الجزائریین  دور/ 2ـ 1  

م اآلالف 1912م ـ 1911سنة شهدت المقاومة  اللیبیة عشیة  الغزو االیطالي للیبیا منذ      

هناك الكثیر من بل إن  لیبیا لمؤازرة إخوانهم اللیبیین، ىمتطوعین الجزائریین القادمین إلـمن ال

  . )2( لجزائریین فـي المقاومة اللیبیـةالتـي تؤكـد الـدور الكبیر الـذي لعبه ا ،الشهادات اللیبیة

ال  اللیبي ضد االحتاللمجال الحدیث عن دور الجزائریین في ساحة الجهاد وٕانه وٕان كان       

وال حتـى اإللمام بأعداد الجزائـریین الـذین شـاركوا فـي صفوف الجهـاد جمیعهم، من یمكننا 

المعارك التـي شاركوا فیها، إال أننا نجدهم قد مثلوا السند القـوي والحسن وذلك  كل الحدیث عـن

 ي لیبیا أختالمجاهدون فـ نه كان لكـم أیهاإف...:")3(مـا یقوله الفضیل الورثالنياعتمادا علـى 

فهناك اآلالف مـن الجزائریین الـذین لبوا نداء الجهاد عشیة الغزو ، )4("الجزائر أسوة حسنة

                                                           
   131ـ 129.ص ـ ص، 5، ج2010رج الكیفان، الجزائر،  ، دار األمة، بتاریخ الجزائر العام  ،عبد الرحمان محمد الجیاللي )1(
   41ـ  40.ص ـ ص، المرجع السابقمحمد ودوع،  )2(
م بقریة 1900رــــفبرای 6ي ـي فــالنـــم الشیخ الفضیل الورثـاسـروف بـن فضیل المعـمد السعیـد بــن محـل حسنین الفضیل بـــــالجلی ذااألستد ــول)3(

حفظ ي حسنین، وقد ـراف ولقبه العائلـاللة األشـى سـرة عریقة ینتمي إلــن أسـینحدر م  رة بني ورتالن والیة سطیف،ـالن دائـانو ببلدیة بني ورث

میة أورثته ـالرته تربیة إسـوربته أسـ ره، ـي مسقط رأسه وتلق العلـوم على یـد الشیخ السعید البهلولي وغیـالقران الكریـم وزاول دراسته االبتدائیة ف

    30.ص ،)سـ  د(،  دار الهدي، عین ملیلة، الجزائر ،الجزائر الثائرة الفضیل الورثالني،:اجعر ی، لحفاظ علـى تعالیم الدینا
   347ــ 346ص، ـص ـ .نفسه المصدر ،الفضیل الورثالني  )4(
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لعب  الذي جزائـري الاالیطالي للیبیا، فمن بین األسماء التي لمعت كثیرا في هذا المجال نجد 

ي الجهاد دورا كبیرا ال یمكن االستغناء عنه، عند الحدیث عن الجزائریین وما مدى مساهمتهم ف

 .)1(بن عوني التفراوي ىفي لیبیا؟ أال وهو مصطف

نحـاول أن نعطـي لمحة وجیـزة عـن طریقـة التحاق التفـراوي بلیبیا وكیفیة المشاركـة فـي         

سي حدث التفراوي بالجزائر، و كانت تحت سیطرة االستعمار الفرن ىا، فلما كان مصطفجهاده

صفوف الخدمـة فـي الجیش، فوجد نفسـه في أجواء مملوءة بالحیرة  ىأن جاء دوره لالنضمام إلـ

وذلك لسعة قبلـه الملئ بالكره ضد االستعمار الفرنسي لكن ما ساعده هـو أن صادف موعد 

األقدام حتى  ىالذهاب إلى مكة سیرا عل اعتادحد أقربائه، الذي أأن یتوجه إلـى الحج، فوجد 

إشفاقا إعالمه یؤدي فریضة الحج، وكان قد طلب منه أن یعلمه موعد رحلته لكنه غادر دون 

وهنا كان قد واضطر للعمل  لكنه فـي رحلته واجهته عدة متاعبفقـرر الذهاب وحده و  ،علیه

طرابلس، وهنا إلى ناء عنهم وهم یستعدون للعودة ستغاللیبیین الذین جرى االتعرف على بعض 

طلب منهم إن كانوا یقبلون الشهادة بأنـه لیبي حتى یعود معهم، فوافقوا وفـي محلة تسلـم األوراق 

مـن التـي تثبت انه لیبي وامتط مـع رفاقـه اللیبیین الباخـرة المتوجهة نحو طرابلس، وبعد أیـام 

  .)2(والعلوم فـي إحدى الزوایا نآالقر وصوله انضم إلـى مدرسة 

 تـأصبح م،1914انیـة ــالمیـة الثـرب العـشیـة انـدالع الحـأصبح التفـراوي یعیش فـي لیبیا وع      

یـطالیا ودول الحلفـاء، وفـي هـذه الظروف إواء مـزدوجة مـن االضطرابات مـع تعیش أجـ لیبیا

التفراوي لمطلب فریضة الجهاد، وعلیه تخلى عـن  ىالتـي تعیشها لیبیا، استجاب مصطفالصعبة 

 بعض ىیة، وذلك قصد التحصیـل علحق بالمدرسة العسكر تمزاولـة طلب العلـم وغادر الزاویة وال

  المعارك المعارف الحربیة والرمایة، وقد شارك فـي صفوف الجهـاد اللیبي، مثل مشاركته فـي كل

                                                           
تـاتیب العربیة حیث ـل الكــرة فالحیه فقیرة بمعسكر دخــن أسـم، هـ 1312التفراوي  المعسكري، الجزائري مـن مـوالید  ىهـو الحاج مصطف)1(

   51.ص .المرجع السابق محمد ودوع،: اجعر ی.الكریم وهو في سن السادسة عشر من عمره، توفي أبوه وهو ال یزال صغیر نالقرآحفظ بها 
  52ــ  51.، صنفسهالمرجع محمد ودوع،  )2(
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  .)1(ىمـن هذه المعارك معركة بئر الغبالتـي تجري قرب المناطق المتواجد بها، و  

ا ـأیها اإلخوان اللیبیون إن لكم إخوان."..:واعتمادا على ما قاله محمد البشیر اإلبراهیمي      

یصل بینكم وبینهم الماء والصحراء ویشرفون علیكم مـن مخامر هـذه السالسل الشامخة مـن 

یقاسمونكم مرارة االمتحان الـذي األطلس الكبیـر، وٕانهم یشاركونكـم فـي الشدائـد والمحن، وٕانهم 

نتم فیـه فانظروا فـي أي موضع وضعتكم األقدار، إنكـم فـي موضع قـدوة لشعوب ترجو مـا أ

ن الجزائریین كانـوا إف. )2( "...تـرجون، وتعمل لما تعملون، فاحذروا أن تكونوا قدوة فـي الهزیمة

، في الجزائریین إذ كان )3(كفاح عمر المختار ىبمـا یجري فـي لیبیا، وسنبـرز صدمتأثـریـن 

المختار لم  عمر ال وجهـاد انهم اللیبیین، كیفهـؤالء ال یرون أي فرق بین قضیتهم وقضیة إخو 

  .)4(لبـطـوالت حـامـلـي لـواء المقـاومة الجــزائـریـةیاء ـإح ىوـ رهم سـي نظـیكن ف

 ریة، والـذي انعكســزائــثر فـي الحركة اإلصالحیة الجأبما أن كفاح عمر المختار قد ترك و       

خاصة فـي تلك المواقف السیاسیة والكتابات الصحفیة و اإلنتاج األدبـي الـذي تمیز بـه نشاط 

الحركة اإلصالحیة، والـذي یتمثـل أساسا فـي نشاط جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین التـي 

فـي اهتمت بالقضیة اللیبیة واتخذت إزاءها موقفـا واضحـا، یعتمد علـى مبدأ مناصرة اللیبیین 

                                                           
ـود ــوتع امـانتصـار عظیعمـر المختـار وحقـق بهـا ادها شـیخ المجاهـدین ـى التــي قــتعـد المعركـة األولــ اء، ـبــاء وفـتح الـي تلفـظ بضـم الغــهـ )1(

  و على بعد ثمانین كلم ــــــــــــوه ىى برقة،وما كاد یصل إلى بئر الغبودته إلـالل عـار خـمر المختـركة عـون حـا رصد االیطالیـا عندمـداثهـأح

ة ـاصـم خـریـق أتعبهـألن الط االستراحةاء فتـرة ـنـو أث، نوا معهن كـاـجنوب طبرق وهـو ال یتجاوز الخمسین شخصا مـن العساكر والمشایخ الـذی

د ـوق ذه األثناء إذ بسیارات ایطالیة تهجم علیهم،ـوفي ه م،ـ1923ـه الموافق ل1342ن هذه األحداث وقعت في الخامس من شهر رمضان أو 

  . 64، صالسابقالمرجع أحمد الطاهر الزاوي، :اجعر ی .ن االنتصار كان حلیف عمر وأصحابهأأرادوا تطویق المجاهدین إال 
     804.ص ،3، ج1997بیروت، ، عیون البصائر، دار المغرب اإلسالمي،اإلبراهیميأثار اإلمام محمد البشیر  ،اإلبراهیميأحمد طالب )2(
م ـران الكریــالقـ وحفـظ هـ،1277د بالبطنان ببرقه سنةـول  رقة،ـل بادیة بـر قبائـن أكبــن قبیلة المنفة، مـو السید الجلیل عمر بن المختار مـه )3(

 ـل األخضـرـــبــور بالجـــة القصـــا علــى زاویـوه شیخــم بــه ولـــولثقتهـ  سـنة، 16ـره ــان عمـذ كـــوسیین منــــى یـد السنـعلـ ىربــبوب تـفـي زاویـة الجغ

سـتمر ادارة شـؤون المجاهـدین إلـیهم إ أسـندتدین ومـن أحسـن الرؤسـاء الـذین كان في مقدمة المجاهـم 1911ا احتـل الطلیـان بنغازي سنةولمـ

م حیث وقـع الصلح  بین إدریـس والطلیان بمقتضى معاهدة عكرمـة، ولمـا اسـتؤنفت الحـرب كــان السـید عمـر  1917في صفوف القتال إلى 

 الطاهـــــر أحمــد:اجــعر ی .هـــ1350كــم علیــه باإلعــدام شــنقا فــيإلــى أن ح ،ل األخضــر مركــزافــــي مقدمـــة مـــن لبــوا نـــداء الـــوطن واتخـــذ مــن الجبــ

   192ـ 191. ص ـ ص ، 2004دار الكتب الوطنیة، بنغازي، لیبیا، مارس  ،3دار المدار اإلسالمي، ط أعالم لیبیا، الزاوي،
، 2ج ،1988، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر،الفترة الحدیثة والمعاصرةناصر الدین سعیدوني،  )4(

  272. ص ـ ص
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ما قاله عبد الحمید بن  االیطالي، ومـن ضمن حهم التحریري، ومهاجمة االستعماركفا

عزیزة علینا، هـي دائما منا علـى  ىالوطن الخاص الجزائر أوطانا أخر  إن وراء هـذا...":بادیس

بال ونحن فیما نعمل لوطننا الخاص نعتقد أنه البد أن نكون قـد خدمنا وأوصلنا إلیها النفع 

، وقد كان موقف جمعیة العلماء المسلمین )1("...والخیـر عن طریق خدمتنا لوطننا الخاص

اسم ـاب والبصائـر الناطقتان بدة الشهـي جریـالجزائریین من قضیة لیبیا من خالل مقاالتها فـ

  :، قد تمیزت مواقفها بـ اءـجمعیة العلم

  .التشهیر بسیاسة االستعمار االیطالي ــ

  .اإلشادة ببطولة مجاهدي لیبیا وعلى رأسهم عمر المختار  ــ

كفاح األمة  في كفاح اللیبیین وجهاد عمر المختار جزءا من ىإبراز النظرة الشمولیة التي تر  ــ

د ر ضــزائـــال فـي الجـضـه مـن نـون بــومـــــا یقـین مــرق بـــــــرون أي فـــــــفهم ال یـ ،یةـیة اإلسـالمـالعـرب

  .الفرنسیین، وبین ما یمارسه إخوانهم اللیبیون من كفاح ضد الهیمنة اإلیطالیة

سعي رجال هذه الجمعیة اإلصالحیة  لتعریف الشعب الجزائري بـواقع إخوانه اللیبیین و عملهم  ــ

  .)2(الدائب لتعمیق فكرة اإلخوة اإلسالمیة التي تجمع بین أبناء لیبیا والجزائر

  لمحة عن األوضاع العامة اللیبیة والجزائریة قبیل اندالع الثورة الجزائریة :ثانیا

  لمحة عن األوضاع العامة في الجزائر / 1ـ 2

 الجزائریة نهدف مـن خاللـهإن الحدیث عن األوضاع السائدة في الجزائر قبیل اندالع الثورة      

ـــذي جعــل فكـــر الشعـــب الجزائــري  ـــورة ؟ وكـــذا معرفــة األمـــر ال فهـــم ومعرفـــة مسرعـــات انـــدالع الث

بــاألوضاع ضـاع بدایتــا إلشـارة إلــى هـذه األو یتوجه نحو النضـال؟ وعلـى هـذا األسـاس نـدرج فــي ا

لحــرب العالمیــة الثانیــة وبعــدها ن حــدث تغییــرا نوعـــي علــى الصــعید الــدولي أثنــاء اإ نــه و إ:السیاســیة

                                                           
  272. ـ ص، ص المرجع السابقناصر الدین سعیدوني،  )1(
  273ـــ  272. ، ص ـ صنفسهالمرجع ناصر الدین سعیدوني،   )2(
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، إال دلیـل قـاطع علــى اسـتمراریة )1(م1945مـاي  8ن فرنسا لم تغیر مـن سیاستها ومــا مجـازر إف

ــــسیة الفضـــیعة، و  ـــك نحـــن السیاســـة الفرن ـــامن مــــاي و مــــع ذل ــــر فـــي أعماقنـــا إ نبـــارك الث ن كــــان یثی

وعلمـه أن  ألنـه لقـن الجزائـري درسـا لـن ینسـاهحسرات، ألنه مثـل حجـر الزاویـة فـي هیكـل الثـورة  و 

ـــا لقـــدم االســـتعمار وعلمـــه أن  ،السیاســـة التـــي ال تكـــون وراءهـــا حركـــة مســـلحة إنمـــا خـــداعا وتثبیت

  .)2(نصار الحقالباطل ال تستقر أقدامه إال حینما یغفل عنه أ

نحو قناعات جدیدة الذي  ،)3(حیث كان هذا الحدث منعطفا حاسما لفرحات عباس      

فیما یخص نفسي فقد قضیة بصفة نهائیة علـى ما یسمونه سیاسة اإلدماج الرامیة إلـى ...":قال

بل یجب تكمیلها بالفكرة الوطنیة المدرجة في  ،المساواة في الحقوق، فلیست كافیة في حد ذاتها

  .)4("..الضحى وضوح الشمس في رونقب الي أنكر حقیقة ـم والجنسیة الجزائریةنطاق الوطنیة 

 راحـق سـلـي، أطـرنسـان الفــمـبرلـدره الـذي أصـام الــو العـفـر العــثإى لـعو  ،م1946ام ـع ـيوف      

ا فیهم مصالي الحاج وفرحات عباس، وأسس هذا األخیر مالجزائریین بلمسجونین السیاسیین ا

م وعاد 1946جوان  2حزب االتحاد الدیمقراطي للبیان الجزائري، وشارك به في انتخابات 

م، وقدم قائمة للمشاركة فـي االنتخابات 1946أكتوبر 13فیل فـيمصالي مـن منفاه ببراز 

                                                           
 يمظاهـرات،إلظهار قـوتهـا ووعكـان زعمـاء الحركة الوطنیة یحضرون إلـى االحتفال بانتصار الحلفاء علـى النازیة، عـن طریـق تنظیم )1(

ا أعلن عن ـولم ـي وكانت سلمیة،ـي أول ماى،  رافعین العلم الوطنــري فــزائــر الجـل القطـرات كــالشعب الجزائري بمطالبه، وعمت المظاه

 مـاى لیعبروا عـن فرحتهـم 8نظم الجزائریون مهرجانا خاصا بهم ونـادوا بالحریة واالستقالل ، وخرجوا فـي  ماى،  7االحتفال الرسمي یوم 

لكن  سطیف المقر الرئیسي ألحبـاب البیان والحریة،بكثف مظاهرات بانتصار الحلفاء وهو انتصار الدیمقراطیة عن الدیكتاتوریة، وكانت الم

ابة والجـویة ودام القمـع قر  بأكملها مستعملین القـوات البـریة ىا قـر ر ازر بأسلوب القمع والتقتیل الجماعي ودمو ـاب مجـكان رد الفرنسیین ارتك

   24. ص ،2009، منشـورات ثـالة، الجـزائـر،  3ط، م1945ماي  8، علـي تابلیت: اجعر ی، سنة
   37. ، ص2009، موفم للنشر، الجزائر الجزائر بلد التحدي والصمود محمد الصالح الصدیق، )2(
اج، أنشأ ـاة سیاسة اإلدمـذا كان مـن دعــهـغربیة ول افةـعد مـن طبقة النخبة المثقفة ثقـی  )جیجل( رـم بالطاهی1899ـرـتوبـأك24ي ـولـد فـ )3(

م، التحق 1931م و1927مال إفریقیا بینـالب المسلمین لشـم أنتخب رئیس لجمعیة الط1924جمعیة الطلبة المسلمین لجامعة الجزائر سنة 

م 1942ر إلـى مقاطعة فرنسیة، وفيـل الجزائو ـحـم وكان هدفه أن تت1930لول سنة جلمین الجزائریین التي كونها بـن بفدرالیة النواب المس

ي ـري، وفـزائـحـرر رسالة للسلطات الفرنسیة والى الحلفاء طالب بإدخال إصالحات جذریة على األوضاع العامة التي یعیشها الشعب الج

ل ــم وفي أفری1946ريــان الجزائــیـللبي ـقراطـاد الدیمـس االتحـاي أسـم 8ـازر ـة وبعد مجــریــاب البیان والحــبـم أسس أح1943شهر مارس 

لیل فرحات عباس : اجعر ی. م1985دیسمبر23وفي في ــاهرة تــریر الوطني بالقــى صفوف جبهة التحــزبه وانظم إلـــل حــم ح1956

    85ـ 83 .، ص ـ ص2005دار القصبة للنشر، الجزائر، ، أبو بكر رحال: تع، االستعمار
     284. ص ،نفسه المصدرفرحات عباس، ) 4(
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م  1939ل سنةـد حـولكنها رفضت كون حزب الشعب قم، 1946نوفمبر10التشریعیة المبرمجة 

م كغطاء لحـزب الشعب  1946فـي (M-T-L-D)فأسس حـركـة انتصـار الحریـات الدیمقـراطیة 

(P-P-A) 1(الذي بقیة یعمل في سریة(         .  

 ن، مـع قلـةــرى للمسلمیـاألخ رنسیین وـدة للفـابـي، هیئتـان واحـام االنتخـم مـن ظلم النظـرغـبال      

م 1958للمسلمین وحرمـان المسلمات الجزائریات مـن االنتخابات، حتى مرسوم جویلیة التمثیل

وانه قد كان فـي سابق األمـر ال یحق لهم االنتخاب أو اختیار عدد النواب الذین یمثلونهم، إال 

ین عضوا أن اإلدارة الفرنسیة التي كانت قد أعلنت أن مجلس الجزائر مكون من مئة وعشر 

مقسـم بالتساوي بین الجزائریین والمستوطنین، بین أقلیة ال تزید عن ثمانمائة ألف وأغلبیة تقدر 

  .)2(بتسعة  مالییـن مـن الجزائریین، قد لجأت لتزویـر االنتخابات فـي الجزائر

م، قـــد حصـــلت فیهـــا حركـــة 1947ونـــوفمبر حیـــث كانـــت االنتخابــــات المحلیـــة  فــــي أكتوبــــر      

مـــــن المقاعــــد، وحصــــل االتحــــاد الــــدیمقراطي للبیــــان  %31ار الحریــــات الدیمقراطیــــة علـــــى انتصــــ

مــــن المقاعـــد أي بــــدأ تظهـــر أغلبیـــة للجزائـــریین، لكـــن الســـلطة االســـتعماریة   %27الجزائـــري علـــى

تنبهــت لــذلك  فلجــأت إلـــى اخــتالق العراقیـــل والتزویــر، واشــتهر الحــاكم العــام الجدیــد المعــین بدایــة 

م حصـــلت 1948نـــیجالن، بـــالتزویر الشـــامل النتخابـــات الجمعیـــة الجزائریـــة فـــي أفریـــل م 1948

مقاعد والمستقلون  8مقاعد، االتحاد الدیمقراطي على  9حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة على

 )3(مقعـدا 41 فقـد تحصـلوا علـى المؤیدون من طـرف اإلدارة الفرنسـیة في حین أن  ،على مقعدین

 أنـه مـع استمرار مناورات اإلدارة الفرنسیة ومواصلـة تسلطها، كان الحزب قد عقـدوالجدیر بالذكر 

   راــصـتـركة انـب وحـزب الشعــاء حـضـعة، وضم أعـوزریــم بب1947ريــیفـف 16و 15وم ــمر یـؤتـم

                                                           
 ،6200،  الجزائر ، ، دار المعرفة، باب الواديالجزائر عامة ،1962قبل التاریخ إلى غایة ما الجزائر بوابة التاریخ،عمار عمورة، )1(

   377ـ  376.ص ـ ص
 370.  ، ص1997لبنان،، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، 1ط ،1962التاریخ السیاسي للجزائر من البدایة ولغایة  عمار بوحوش، )2(

ص ـ ، 2012طباعة والنشر، الجزائر،  ، دار النعمان لل،معالمها األساسیة1954الثورة الجزائریة ثورة أول نوفمبربوعالم بن حمودة،  )3(

   142ـ  141. ص
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  .)1((O-S)الحریات الدیمقراطیة فأنشأت على إثره المنظمة الخاصة

المشاكل الداخلیة والتي  ىیاسات الفرنسیة، نحاول التطرق إلالسوبعیدا عن الحدیث على       

م 1951من بینها األزمة التي شهدتها حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة وذلك منذ صائفة 

والتي دارت بین مصالي وأصحاب اللجنة المركزیة، فمصالي وجماعته یطالبون بالسلطة 

تدافع عـن مبدأ القیادة الجماعیة، بمعنى الخالف  المطلقة في قیادة الحزب، واللجنة المركزیة

أسس اللجنة  حول الزعامة وفـي خضم هـذا ظهر تیار ثالث غیـر منحاز ألي مـن الطرفین،

وذلك  مبادرة مـن قدماء المنظمة الخاصة، تمت ب)2(م1954مارس23الثوریة للوحدة و العمل یوم

 موحد ألعضاء الحزبد مجدیة لعقد مؤتمر عندمـا أدرك قادتهـا بأن مساعیهم الفردیة لـم تع

والتي كان على رأسهم محمد بوضیاف، وشرعوا في العمل لتنظیم الكفاح المسلح وجاء اجتمـاع 

  .)3(وتبنوا مبدأ الكفاح المسلح 22م لألعضاء 1954جوان

 رـیــرروا تفجـــل قـشــالفـاءت بــــــي بـین، التـازعـتنـزب المـناحي الحـیق بین جـة التوفـاولـوبعد مح      

ـي ، فـــ)4(اءضـونة مــــن ســـتة أعــــل اللجنـــة المتكــــمحـــل ـــــیحــدیــــد لــــتــــم تشـــكیل تنظـــیم ج ورة وبهـــذاـــــالث

فـــي حـــین " جبهـــة التحریـــر الـــوطني"م، وأطلـــق علـــى هـــذا التنظـــیم الجدیـــد اســـم1954أكتوبــــر 23

 الثــورة الســترجاع الســیادةالــذي یقــود "جــیش التحریــر الــوطني"جناحهــا العســكري أطلــق علیــه اســم 

  الثورة المسلحة ىاب اللجوء إلــــــــــانا شرحوا فیه، أسبالوطنیة المغتصبـة وأصدر األعضاء الستة بی

                                                           
 ،زب الشعب الجزائريـوریة لحـالثي تأسیس األداة ـم الشروع فـم، حیث ت1947ر ـأنشأت في إطار تطبیق القرارات المتعلقة بمؤتمر فبرای )1(

الجناح  ،الشبه عسكریة منها المنضمة السریة، ىوتسمیات أخر  وقد أطلق علیها المنضمة الخاصة، راطیة،ـات الدیمقـریـحركة االنتصار للح

. اسة محمد بلوزدادـرئـاصة بـرت بالمنضمة الخـها اشتهـولكن المخ، الشرف العسكري، ،وأطلق علیها أیضا اسم العظم المسلح في الحزب،

دار الطلیعة،  ،) 1954ـ  1926(الحركة الثوریة في الجزائر من نجم شمال إفریقیا إلى جبهة التحریر الوطني،مؤمن العمري،  :اجعر ی

   105 .، ص2003،  الجزائر
    378. ص ،المرجع السابقعمار عمورة، )2(
   357.ص ،المرجع السابقعمار بوحوش،  )3(
حیث .بن بولعید، دیدوش مراد ،رابح بیطاط، العربي بن مهیدي، محمد بوضیاف ، كریم بلقاسم ىتتكون من السادة مصطف:جنة الستة ل )4(

  .ثم تعززت، بكریم بلقاسم، وبوضیاف هو المنسق ،ا لجنة الخمسة وهم قادة الوالیاتكانت سابق
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  .)1(الصفر موعدا الندالع الثورة 0م وعلى الساعة1954وقرروا أن یكـون أول نوفمبر 

أما بالنسبة للوضع االقتصادي والثقافي اللذین كانا سائدین قبیل اندالع الثورة الجزائریة       

فلقد كانت الجزائر تعد مـن بین الدول التي تتمتع بثرواتها الطبیعیة، و مـن بین ما یوضح ذلك 

التـي هـو مساحتها الشاسعة وتنوع فـي بیئتها، وكانت معظم األراضي ملكـا مشاعا لألعراش 

 ىوتصدیـر الفائض مـن اإلنتاج إلـ كانت تستثمرها جماعیـا لتحقیق االكتفاء الغذائي الذاتـي

، وبذلك فمنذ بدایة )2(وجه الخصوص ىبالد جنوب أوروبا عل ىلإ الـمشرق وٕافریقیا السمراء و 

بسیاسة التفقیر ' ئري لسیاسة تدمیریة یمكن تسمیتهااالحتالل الفرنسي تعرض الشعب الجزا

قمم  ىلجزائریون، وشرد أهلها إلـفقد صودرت األراضي الخصبة التـي كان یملكها ا' والتجهیل

الجبال وكـان مـن العوامل الخطیرة التي أضعفت اقتصادیات الشعب الجزائري، وبالمقابـل أثرت 

المستعمرین ودعمت قواهـم االقتصادیـة، وكانت السلطات االستعماریة تزید مـن مساحة األرض 

  .)3(المصـادرة كلما سنحت لها الفرصة

قبال كـل الراغبین فـي تجسید فكـرة االستعمـار ومـا إن أعلن االستعمار عـن استعداده الست      

االستیطاني، بدأ الكولون یصلون من مختلف أنحاء أوروبا ثم راحت تمتلك أخصب ما للجزائـر 

، تسیطر فعلیا على إدارة البالد صناعیا وتجاریا بجمیع أنواعها )4(من أراضي صالحة للزراعة

اع الحدیث وهـو ملك خـاص بالمستـوطنین، و وقـد كانت الزراعـة مقسمة إلـى قطـاعین القطـ

والحاصدات واألسمدة ونحو ذلك مـن أآلت مختلفة  تمت فیه الوسائل الحدیثة كالجرارااستخد

ألهالي المسلمین، فهـو قطاع یعتمد علـى الوسائــل التقلیدیة أمـا القطاع التقلیدي الذي كـان ملكـا ل

  المناطقب حصاد الیدوي إضافة إلى انحصار أراضیه وال اتالمحراث الخشبي الذي تجره الحیوان

                                                           
   379. ، ص2008، دار ریحانة للنشر والتوزیع، القبة، الجزائر، 1، طموجز في تاریخ الجزائر، عمار عمورة )1(
   17.، ص1، ج 1999، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق ،تاریخ الجزائر المعاصرمحمد العربي الزبیري،  )2(
، ص ـ 2009، دار هومة، الجزائر،م1962ـ  1956مؤتمر الصومام وتطور ثورة التحریر الوطني الجزائریةمحمد لحسن ازغیدي،  )3(

   24ـ  23.ص
   24.ص ،المرجع السابقمحمد العربي الزبیري،  )4(
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  . )1(الجبلیة القلیلة اإلنتاج والبعیدة عـن مصادر میـاه الري، وغیاب األسمـدة االصطناعیة  

لتجئوا إلـى أنهم أهملـوا الزراعـة إزائریة ثم إن المعمرین األوروبیین نكایة بالجماهیر الج       

المفیـدة بالدرجـة األولـى مثـل القمح والشعیــر، وأصبحت األراضـي تنتـج الغذائیـة التـي تعتبـر 

أساسا محاصیل تجاریة معدة للتصدیـر ولیس للزراعة المعشیة، وهـي تتمثـل في التبغ والكـروم و 

  .)2(بالمقابـل صارت سـوق الحبوب وبـاقـي المزروعات فقیرة

ا كانوا یملكون الفالحون الجزائریون بعدم ومن خالل ما تم ذكره یمكننا أن نقول أن      

باعدة، وبینما كان یعمل أماكن متب ون إال مساحات قلیلة متناثـرةأصبحوا ال یملك أراضي شاسعة

خـالل الحـرب ثالثین أصبحوا أجـراء وبطالـین،و  مـزارع المعمریـن كخماسین أوفي بعضهم 

اقتصادیة خانقـة تسببت فـي مجاعات قاتلة باألریـاف العـالمیة الثانیة وقعت الجزائـر فـي أزمـة 

إلى عشرة مالیین قنطار م 1941سنةالحبوب من عشرین ملیون قنطار  حیث انخفض إنتاج

 6400000نوتـراجعت قطعان الغنـم م ،م1945ة سن قنطار3600000ىٕالو  م،1944سنة

 800لب مـن م وارتفع قنطار القمح الص 1946رأس سنة  2800000ىم ال1939سنة رأس 

  .)3(فرنك 3000و 2000فرنك إلى 

قــد أدت إلـــى نتـائج وخیمــة علــى  االسـتعماریة  ن سیاسـة القهــرإوباإلضـافة إلـــى كــل هــذا فــ       

إلـى  أو ى هامش المجتمع األوروبي الـدخیل،لالذي أجبـر للعیش ع ، هذا األخیرعب الجزائريالش

 )4(ـنـــالسك اعـطــــقفــي ور ـدهـــتالـص و ـنقـالمــن أیضا الكثیـر  ونالجـزائـریـى ناـا عـكم ارجـلخلرة ـجـاله

                                                           
   74.ص، 2ج، 2009، ار الهدى، عین ملیلة، الجزائر، دموضوعات وقضایا من تاریخ الجزائر والعرب یحي بوعزیز، )1(
   75.، صنفسهالمرجع یحي بوعزیز، ) 2(
اریخ ـقسم الت ، ماجستیر، تاریخ الحدیث والمعاصر، )1962ـ 1954(في الثورة التحریریة الجزائریةالتنظیم العسكري  أمال شلبي،) 3(

  47.ص ، 2005/2006 واآلثار، جامعة العقید الحاج لخضر باتنة، الجزائر،
ة والبشعة المنظر ـیقـة والضـتسخواخ المـواألك ،ة القذرةـاء القصدیریـي األحیــمین فاهیر المسلـحشرت السلطات االستعماریة الفرنسیة جم )4(

ناوبون على األكل والشرب یت ،ل بیت منها ما بین خمسة عشر فرداأي أنها كانت ال تصلح حتى لسكن الحیوانات، حیث یتواجد فـي ك

بیعها أو إیجارها للجـزائـریین  والراحة فـي حیـن األوروبیین فلهم مساـكن زائـدة و شاغـرة، أنشؤوها للبیع أو الكـراء، لكنهم  یمتنعون عـن ،والنوم

   81 ـــ 80.، ص ـ صالمرجع السابقیحي بوعزیز،  :اجعر ی .بحجة أنهم متسخین ومتخلفین
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مصـــنوعات  باســـتیراد ى إضـــعاف الصناعــــات المحلیــــة التقلیدیـــة والقضـــاء علیهـــا،كمـــا عملـــت علـــ

ى إفــالس أربـــاب الحــرف الجزائـــریین وٕاغـــالق محالتهــم ة إلــیــأدى فــي النها هــا مــن فرنـــسا،لمماثلــة 

أمــــــا التجـــــارة فنظـــــرا إلــــــى كـــــون االقتصـــــاد الجزائـــــري كـــــان بیـــــد اإلدارة ، )1(ووحـــــداتهم الصـــــناعیة

 كـان یقتصـر علـى البـواخر الفرنسـیة نه كان أكثر خضوعا لها فنقل البضائع مـثالإف االستعماریة،

ن صــادرات الجزائــر كانــت تفــوق بحجمهــا وارداتهــا أمــا مــن ناحیــة أ ،م1953وتوضــح احصــائیات

   .)2(القیمة المالیة فالعكس

 رىـــاألخ اعضـن األو ـعاألخر ال یختلف نه هو إى الوضع الثقافي التربوي فعلوٕاذا أعرجنا       

نــه مــن الناحیـة الثقافیـة كــانت أحیث نجـد  أن فرنـسا قد وضعت یدهـا علـى جمیع المجاالت،ذلك 

فكـــري وثقــافي وتربــوي متطــور  ىتتمتــع بمســتو  الجزائــر قبیــل االحــتالل تعــیش حالــة ازدهــار وتقــدم،

ألنــه  الفكـري للجزائــریین، ىإال أن خـوف المحتــل مــن رفـع المســتو  وشـهد الفرنســیون أنفسـهم بــذلك،

یــدرك مـــدي أهمیــة التعلــیم فـــي إیـــقاظ الحــس الوطنـــي والمشــاعر القـــومیة واإلنسانیـــة ضــد الظلـــم 

  .)3(ل منذ بدایـة االحتالللذلك عملت علـى سیاسـة تقـوم علـى مبدأ التجهی واالحتـالل،

 6رسمیا بمرسوم تم إنشاء ما یسمي بالتعلیم العربي الفرنسي،، بمراحلمر  التعلیمف وعلیـه       

م 1870 والیـات مختلفة ولغایـةب تومثلها للبنا م وبموجبه أنشئت ستة مدارس للبنین،1850أوت

وفـي الحقیقة ال تضم  تلمیذا نظریا،تم إنشـاء ستة وثالثین مدرسة یتمدرس بها ثالثة عشر ألف 

م لم یـزد عدد المدارس علـى أربعمائة وأربعة، یتردد 1914وحتـى عـام  ستة أالف طفل، ىسو 

م إلـى مائـة 1939ارتفع عددهم سنة  علیها ستة وأربعون ألف وتسعمائـة وسبعة وعشرون تلمیذا،

                                                           
  36ــ  34. ، ص ـ صالمرجع السابقمحمد لحسن أزغیدي،  )1(
   49.، صالمرجع السابقأمال شلبي،  )2(

  (3)عمار عمورة، موجز في تاریخ الجزائر، ص. 400
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شرة أآلالف وستمائـة ــى مائـة وعـزل إلـــــــــثم نلمیذا، ـائتین وسبعة وخمسین تـــا ومـفـشرة ألـوخمسـة ع

  .)1(م1944وخمسـة وثمانین تلمیذا سنة 

معظم حیث ببین األغلبیة الساحقة من أبناء المستوطنین  لتمییز العنصريهذا إضافة ل       

و ى أبنـاء المستوطنین تكـاد تقتصر عل ،لطـور االبتدائـيابنیة المخصصة لقطـاع التعلیم المیـزا

 17ن هناكإف التعلیم الثانـوي والعالـي الربـع، أمل لـي ال تصكانت النسبـة المخصصة منها لألهال

 وأربعة وثالثـون طـالبا جزائـریاكلیـة یتردد علیها ألفـان وسبعمائة  27مدرسة وكلیـة علمیـة و

ننا ال إف م1950بهذه السیاسة ولغایةوعشرون ألفا وستمائـة وثمانـیة وخمسون طالبا أوروبیا، و 

أستـاذا  20ان، ـنـطبیب أس 20 صیدلیا، 40و طبیبا 80زائریـا، محامیا ج 150 ىجد سو ن

  سة ال یدرسونطفل جزائري في سن الدرا والي ملیوناـوأصبح ح ،)2(يمعلـم ابتدائ 8000و ا،ـثانوی

لقد حارب االستعمار الفرنسـي اللغة العربیة، واضطهد العلمـاء ومنع المثقفین مـن نشر        

العلـم وفرض اللغة الفرنسیة علـى األهالي، وكانت المدارس والكتاتیب عرضة لغرامات 

ـى واستفزازات البـولیس وكثیرا مـا كانت اإلعانـات العـائلیة تسحب مـن الـذین یرسلون أوالدهـم إل

ع تقسیم علمي  للغة ااختر  رالمدارس التي أنشأتها جمعیة العلمـاء الجزائـریین، وبلغ باالستعما

  : )3(ال تصلح لالستعمال في الجزائر فاللغة أقسام ثالثةالعربیة لعربیة من شأنه إثبات بالفعل أن ا

  .وهذه ال قیمة لها ... ـ لغة دارجة یستعملها الشعب

  .میةوهذه لغة ..ـ لغة فصحى 

  الجزائر خطأ كبیرب ستعمال اللغة العربیةإفوبذلك  .ى البالدلوهذه أجنبیة ع..ـ لغة عربیة حدیثة

  لمحة عن األوضاع العامة في لیبیا  / 2ـ  2

                                                           
   84ـ.83. صــ ، ص المرجع السابقیحي بوعزیز،  )1(

   307.، صالمرجع السابقأمال شلبي،  )2(
   93. ص ،الجزائر بلد التحدي والصمود محمد الصالح الصدیق، )3(
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الستعمار اتعرف على نوع للحدیث عن األوضاع اللیبیة قبیل اندالع الثورة الجزائریة ن       

حیث اشتركت كل من فرنسا وایطالیا وانجلترا في مخطط  لها،وكیفیة دخوله  لیبیا،ل الذي تعرض

إذ بدأ  عام أطلق ید بریطانیا في مصر، فرنـسا فـي المغرب، وایطالیا فـي طرابـلس الغرب،

زدیاد الضغط الدولي على إم، وأمام 1911طرابلس في أكتـوبـریطالي على ساحل م اإلالهجـو 

البلقان، اضطرت تركیا إلـى عقد معـاهدة ـ أوتیشي ـ  تركیا وتخوفها مـن حرب قید اإلعـداد فـي

   .)1(م1912لـوزان

قسمین، بحیث ظهـر نزعتان واحدة تفضل التفاوض مع لنقسم اللیبیـون إثـر ذلك إوعلـى       

والقسم الثاني فضل االستمرار فـي المقاومة، متشبث  ها بواسطة طرق سلمیة،تایطالیا، أي مهادن

لـكن  ، و علـى رأسها عمر المختار،)2(المسلحة لحمایة االستقـالل الذاتـي لبرقـهبخیـار المقاومة 

م مـن المحیطة به ىوبرقـة مـن ناحیة، و ظروف القـو  أحـوال المجاهدین فـي طرابـلس الغرب

هـي التـي أجبرتهم علـى المفاوضات، حیث تمكن االیطالیون مع السنوسیین مـن  ىناحیة أخر 

  :)3(م نصت على1917عقد هدنة عسكریة فـي

  .ـ إیقاف العملیات العسكریة بین الطرفین وٕابقاء الحال على ما هو علیه

  .ـ تبقي المحاكم الشرعیة في مباشرة عملها في البالد

  .ة فـي برقـهـ تفتح المدارس العلمیة والمهنی

                                                           
الدولة العثمانیة بدأت المحادثات فـي لـوزان فـي سویسرا شهر یـونیو، حیث مثل الجانب العثماني التركـي فیها األمیـر سعید حلیم وفكـرت  )1(

طالیا كانت خاصة وأن ای ادةـأت نتیجة لمسألة السیـات نشـعوبولكن الص في إعالن استقالل طرابلس تحت رئاسة أمیر مسلم تابع للسلطان،

 ن الصعب علـى تركیـا أنان مي الخاص بوضع طرابـلس تحت سیادتها، وكـع المرسوم االیطالمضع ال یتعارض فـي الوصول إلـى و  تفكر

رب ـان وهدد بحـي البلقـورة فـوقف خطـوازداد الم وخاصة تجاه الرأي العام العربي واإلسالمي، تعتـرف بالسیادة االیطالیة على والیتها السابقة،

فـي أوتشـي ح ـذه األخیرة  لإلمضاء علـى معاهـدة الصلـ، فاضطرت هود ضد تركیاـل األســـان والصرب والجبـا والیونـاریــن بلغــل مـتقف فیها ك

، 1، ج2001المكتب الجامعي الحدیث، األزاریطة،  ،العالم العربي الحدیث والمعاصر جالل یحي،: اجعر ی. أكتوبر 15 رب لـوزان فـيــ قـ

   464. ص
   135. ، ص1983، ، دار المشرق، بیروت،  لبنان5، طالتاریخ المعاصرلبیب عبد الساتر،  )2(
، 2006، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندریة،  )لیبیاـ تونس ـ الجزائر ـ المغرب ـ موریطانیا(المغرب العربي تاریخ دول محمود السید،  )3(

   69.ص
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یطالیا ألنهم كـانوا یبحثون عـن حلفـاء جـدد إأعداء ، اتصل السنوسیین بالبریطانیین      

م اجتمعت الجمعیة الوطنیة اللیبیة، وقررت خوض 1940ففي لیتمكنـوا مـن مواصلة الجهـاد،

ذلك الحرب ضد ایطالیـا، وتألیف مجلس شـوري یساعد األمیـر محمد إدریس السنـوسي، وتال 

تألیف حكـومة اعترفت بها بریطانیا، وفـر المجندون اللیبیون مـن الجیش االیطالـي، لاللتحاق 

بقوات المجاهدین وتكونت قـوات لیبیة بریطانیة خاضت الحرب معا فـي الصحراء الغربیة 

اللیبیة، وأسهمت فیمـا بعد فـي طرد االیطالیین مـن لیبیا، وخالل الحرب وطد البریطانیون 

، ودام )1(باسم األمم المتحدة تفـاق مع فرنسا علـى حكمهما،دامهم فـي طرابلس وبرقة وتـم اإلقأ

 أمـا لسـرابـبریطانیة إدارة برقة وطوتولت  م1951غایة  م إلى1943لحكـم سبع سنوات مـن هذا ا

  .رة عسكریة مرتبطة بقیادة الجزائرفرنسا فقد أدارة منطقـة فزان و أقامت بها إدا

 دوا أنفسهم تحتــــون فـي مـا حدث إذ أنهم وجــلم یكن اللیبیون فـي تقربهم مـن بریطانیـا یأمل      

یطالي، فلقد كانت لهم أهداف أعزها االستقالل التام والوحدة آخرین بدل االحتالل اإل استعمارین

م، أعلـن 1946م وأعلن عـن نهایـة الحرب العـالمیة الثانیة، وجاء عـام 1945ومـا إن حـل عـام 

اللیبیون مناهضتهم لالستعمار فبـدءوا یعملون علـى إلـغاء القوانین االستعماریة لیحـل محلهـا 

الشعب فـي  ىالقوانین الوطنیة اللیبیة، وتولـى أبنـاء البالد حكم أنفسهم وعملـوا علـى رفع مستو 

ة السیاسیة اللیبیة لتحـل مختلف النواحـي، وبعد ذلك تعددت األحزاب وبـدأ نشـاط الحركة الوطنی

 محل الحركة المسلحة، ومما میز تلك األحزاب هـو تمحور مطالبها حول هدف واحد، كما ذكرنا

  .)2(سابقا هو االستقالل التام

                                                           
وبذلك برزة جهود دولیة  قامت فكرة إنشاء منظمة دولیة في أثناء الحرب العالمیة الثانیة على اثر فشل عصبة األمم في منع الحرب، )1(

 .ومؤتمرات دولیة إلنشاء األمم المتحدة رت تصریحات رسمیة،دوثنائیة وص ،من دول بصورة فردیة عالنات صادرةعدیدة تمثلت في إ

   114ـــ 113. ، ص ـ ص2004،،، دار الفكر العربي للطباعة والنشر، بیروت، لبنانالمنظمات الدولیةسهیل حسین الفتالوي،  :اجعر ی
   138ـ ـ 137. ، ص ـ صالمرجع السابقلبیب عبد الساتر، ) 2(
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: )1(م والذي من أهدافه1946أفریـل  7نجد من بین األحزاب الحزب الوطني الطرابلسي        

السیاسي واالقتصادي المستوى السعـي للعمل مـن أجـل إلغاء القوانین االیطالیة بطرابـلس، ورفع ــ 

                                                                                            .لدى الشعب

الفهم بینهـا والعمل علـى  لـى الخـالفات والسعـي للتوفیق بین القبائـل وٕازالـة سـوءالقضاء ع ـ

  .تأسیس جمعیات متعاونة فیما بینهم من أجل مصلحة البالد

ماي، والجبهـة الـوطنیة المتحــدة  8لـى جانب هـذا الحـزب یـوجد الكتلة الوطنیة الحرة إ و        

م، المجلس الوطنـي لتحریــر لیبیا 1947، إضافة إلـى حزب العمـال)2(م1946ماي مـن عـام 10

م ذلك أن اللیبیین فـي القاهـرة شكلوا هیئة الدفـاع عـن حقوق لیبیا وحـاول أعضاء هـذه 1947

المجموعة تقریب وجهات النظر،  بین أهـل برقة وطرابلس علـى مبـایعة محمد إدریـــس السنوسـي 

  . )3(ملكا للیبیا

ارة محمد السنوسـي و ، هـو اآلخـر طالب بوحدة لیبیا تحت إمــ)4(م1948حـزب األحـرار       

تكوین حكومة دستوریة وطنیة، قبـول هیئة لتمثیل البالد فـي هیئة األمم المتحدة، إذ تتشارك جـل 

األحزاب فـي توحید لیبیا مع االستقالل التام، واالنضمام إلى الجامعة العربیة، وهذا عقب 

مـن لیبیا فـي شهر جانفي  انكسار شوكة قوات المحور ومنها القوات االیطالیة التـي تم جالؤها

ختالف الوضع بعد أن ال ى، ممـا أد)5(األمـر الـذي فسح المجال لنشاط الحركـة الـوطنیةم 1943

تعددت اآلراء حـول وضع الـدول اللیبیة الجدیـدة ، بین آراء الـدول األوروبیة إلعادتها إلـى 

                                                           
، المكتب )مراكش(المغرب العربي الكبیر من الفتح اإلسالمي إلى الوقت الحاضر،لیبیاـ تونس ـ الجزائرـ المغرب األقصىشوقي الجمل،  )1(

   450. ص ،2007یع المطبوعات، القاهرة، مصر،لتوز المصري 
، التاریخ الحدیث والمعاصر، جامعة ، ماجستیر1962ـ 1954العالقات الجزائریة التونسیة إبان الثورة التحریریة محمد شطیبي، )2(

   6.ص ،2008/2009قسنطینة، الجزائر،
    452.ص، المرجع السابقشوقي الجمل، ) 3(
   138.، صالمرجع السابق لبیب عبد الساتر، )4(
   6.ص ،المرجع السابقمحمد شطیبي،  )5(
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 ، وأیضا الكتلـة اإلفـریقیة)1(العـربیةتحدت أراء جامعـة الدول اهنا  یـطالیا أو تقسیمهـا بینهم،إ

 مستقلة ونسم لیبیا وأن تكإبفزان دولـــة واحدة متحدة  واألسیـویـة على أن تصبح برقة وطرابـلس و

  . )2(سیادة على أن یتحقق االستقالل سریعاذات 

أن لیبیا م أن قررت الجمعیة العـامـة لألمم المتحدة 1949نـوفمبر 21كمـا انتهـي األمـر فـي     

دولـة مستقلة تكـون ذات سیادة، ویعلن ذلك فـي مـدة أقصاهــا ) بـرقة، طرابـلس، فـزان(الموحدة

، لتهیئة  )pelt(، وعینت األمم المتحدة لجنة علـى رأسها الدكتور الهـولندي بلت )3(م 1952عام

عضوا  لكـل قسم  24البالد لمرحلة االستقالل، وتقرر إنشاء مجلس فیدرالـي للنواب یتكون مـن 

شیوخ، بجانب المجالس المحلیة، وبالفعل تـم إعــالن وحدة لیبیا فـي عام  8مـن أقسام البالد و

  .م وأعلن عن األمیر إدریس ملكا على لیبیا المتحدة1951

م، وذلك قبل 1953بعد إعـالن االستقالل انضمت لیبیا إلـى جامعة الدول العـربیة عـام    

المتحدة بثالث سنوات، وبالرغم مـن إعـالن استقالل لیبیا بموجب القرار قبولها فـي األمم 

الصادر عن هیئة األمم المتحدة، إال أننا وجدنا أن الهیمنة البریطانیة ال تـزال ساریة المفعـول 

بحیث ضغطوا على الملك وحكومته مستغلین بذلك  حیث لــم یبرح البریطانیون مراكزهم فیها،

دیسمبر 7ـالیة، فنـزل السنوسـي عند رغبتهم ووقـع معهم معاهدة تمـوز أي فيمصاعب الدولة الم

م بین لیبیا و بـریـطانیا، مدتهــا عشـرون عـامـا قابـلة للتمدیـد، ونصت علـى التضامـن 1953

الدفاعـي والمصلحـة المشتركة و تبـادل التسهیالت، تقدیم المساعدات واالحتفاظ بالقـواعد 

جنیه  3750000مقابـل كـل ذلك تدفع بریطانیا للحكومـة اللیبیة سنویـا مـا قیمته العسكریة، وفـي

                                                           
العالمیة الثانیة بموجب معاهدة، أطلق علیها میثاق جامعة الدول العربیة، تعد من أوائل المنظمات الدولیة اإلقلیمیة، أنشأت بعد الحرب  )1(

بالقاهرة،  م 1945س مار  22وصادقت علیه فـي  )الیمن ،األردن لبنان، مصر، السعودیة، سوریا، العراق،(وقعت علیه الدول األعضاء 

ـن ـرب بإعطاء عدد مــإلیجاد نوع مـن التوازن فـي المنطقة، وكسب الع انیا،ـدمتها بریطـي مقـذلك انـه قد سعت الدول االستعماریة الغربیة وف

ت سیطرتها تحت ـانیا تحـي جمعتهم بریطـالـوبالت دة عربیة فیما بینهم، ـرب قیام وحـانها إذا أراد العـى جـوف إلـي والوقـذاتــدول استقاللها الـال

   264ـ 262.ص ـ ص ،لسابقالمرجع ا ،سهیل حسین الفتالوي :یراجع .شعار اجمع واحكم
   75. ، صالمرجع السابقمحمود السید،  )2(
   77.ص ،1996الفكر العربي، القاهرة، مصر،دار ، المجتمع العربي والقومیة العربیةمحمود كامل لیله،  )3(
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علـى حساب النفقـات اللیبیة ولمدة خمسة سنـوات یعـاد النظر فیها، شـرط أن تشرف بـریطانیا 

  .)1(إذا كـانت لیبیا تنفقـها فـي سبیـل التنمیة االقتصادیــة وتقـویم المیزانیة العامة ىلتـر 

 راتیجیةوٕاستة هي األخرى باتفاقیة مالیة ارتبطت لیبیا كذلك مع الوالیات المتحدة األمریكی       

م علـى مسافـة 1954سنة) wheelus(بمقتضاها احتفظت الـوالیـات المتحدة بمطارها هـویلس 

سنویا دوالر  40000بضعة أمیال مـن طرابـلس، وقد تعهدت الـوالیـات بأن تدفع إلى لیبیا نحو 

علیه كانت الجمعیة لمدة سبع سنوات، بجانب ما تقدمه لها من إعانات اقتصادیة واجتماعیة، و 

للممتلكات قـرار ینص علـى استرداد الدولة  م1950قد اتخذت فـي )2(مة اللیبیة،العمومیة العا

العامة تعود م نصت على األمالك االیطالیة 1956وتم عقد اتفاقیة یطالیا،إالتـي استولت علیها 

  .)3(للحكومة اللیبیة، وتحتفظ ایطالیا ببعض الممتلكات الالزمة لسفارتها وقنصلیتها

میـالدي والدولـة العثمـانیة ال تــزال  19یـطالیـا تتطلع المتالك لیبیا منـذ أواخـرإلقد أخذت        

عمدت إلى  على الدول األوروبیة، ومع ذلك ىولم یكن ذلك یخف صاحبة حق في حكم لیبیا،

اتـخاذ خطوات لتحقیق أهـدافهـا، فقد قاموا بفتح المدارس فـي طـرابـلس وبـنغازي وٕارسـال 

الجماعـات التبشیریة، وفتح فروع للبنـوك االیـطالیة لیبسطوا سلطانهم على اقتصاد البالد ذلك أن 

وكسب ثقـة  السلطات االیطالیة قد اعتمدت فـي لیبیا علـى العامل االقتصادي، قصد طمـأنة

وتأیید السكــان فقامت بإنشاء الطرقات وحفـر اآلبـار وفتح األسـواق حتـى تتحسن حالـة السكان 

  .)4(یطاليالـذین رفضوا الخضوع للنفــوذ اإلالخاضعین لها ویتبین الفرق بین وضعهم ووضع 

وممـا عملت علیه ایـطالیا هـو إقامة حصارا اقتصادیـا علـى المناطق المتمردة لـتزیــد مـن        

تـدهور أوضاع سكانها، حتى یتخلوا عـن المقاومة، وبالتالـي مصادرة أمالك الطریقة السنوسیـة 

                                                           
   277.ص، 2008اإلسكندریة، مصر،الجامعیة، ، دار المعرفة دراسات في تاریخ إفریقیا الحدیث والمعاصرناهد إبراهیم دسوقي،  )1(
  286. ، صنفسهالمرجع  ناهد إبراهیم دسوقي، )2(
   496.، صالمرجع السابقشوقي الجمل،  )3(
، ص ـ 2009، دار محمد على للنشر، صفاقص، تونس،العالم العربي الحدیث والمعاصرـ تخلف فاستعمار فمقاومة علي المحجوبي،)4(

   152ـ 151ص
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فق وما إن تمكنت من لیبیا، وخاصة بعد إعدام عمر المختار، حتى عمدت إلى استغالل مرا

للمهاجرین  لیبیا االقتصادیة، فجعلتها میدانا للهجرة، وصادرت األراضي الخصبة لتوزعها

 یطالیة علـىألف مهاجر وفرضت اللغة اإل 70وعبتیطالیة، استإ ىاالیطالیین وأنشأت قر 

 حساب العربیة راقبت الدراسات اإلسالمیة حتى ال تعود الزوایـا السنوسیة إلـى الظهور واشترطت

  . )1(حكام الصادرة عن المحاكم الشرعیة أن تصدق علیها المحاكم االیطالیةفي األ

 كانت الزراعات االیطالیة من ناحیة طابع اإلنتاج فیها مؤسسات رأسمالیة نموذجیة       

زراعیة المخصصة للتصدیــر تستخدم العمـل المأجـور، فكانت تنتج بصورة رئیسیة المحاصیل ال

ومـن أجل تصریفها فـي أسواق المدن فـي لیبیا، ففـي بدایـة الحرب العــالمیة یطالیا، إلدولة األم ل

  .)2(ألف هكتار من األراضي المزروعة في أیدي المستعمرین االیطالیین 230الثانیة كان

والذي ظهر كنتیجة لالحتالل االستعماري للیبیا  'یطاليإلا'كما كان القطاع الرأسمالي       

في تصریف المنتوج والمعدة منه خاصة للتصدیر، ویفسر هذا إلى حد بعید  یشغل مركـزا قیادیا

یطالیة وعالوة ن مصـادر ري، قد خصصت للزراعة اإلبكـون أفضل األراضـي الخصبة بمالها مـ

على هـذا كانت التقنیة الزراعیـة تستخدم بصورة واسعـة فـي مـزارع المستعمریـن باإلضافـة إلــى 

وغیرها من المواد المقـویة، فكانت المزارع الكبرى والمزارع الدیموغرافیة دعائـم  األسمدة الكیماویة

العالقات الرأسمالیة فـي االقتصـاد الزراعي اللیبـي، والبـؤرة التـي أخـذت تنتشـر منـهـا باتجاه 

  .)3(القطاع اللیبـي التقلیدي لالقتصاد الزراعـي

یــوط ـات القطنیــة وخـوجــیــق والمنتـل فــي الدقـــطـرابــلس، تتمث یة مـعـانت التجـارة اإلیـطالـلقد ك      

 رادــــــیـتـفع االسـد ارتــــقـورق، لــوال یةـزفــي الخــاث واألوانــــریة والقهوة، واألثـریــات الحـــالقطن والمنسوج

م، وقـــد فقـــدت 1908فـــي ســـنة 2,223,000م الــــى1901فــــي ســـنة 1,300,000یطالــــي مــــن اإل

                                                           
   137.، صالمرجع السابقلبیب عبد الساتر،  )1(

لجدید ، دار الكتاب ا2عماد حاتم، ط:، ترم1969ة القرن التاسع عشر حتى عام تاریخ لیبیا من نهاینیكوالیایلیتش بروشین،  )2(

   268.ص ،2001لبنان، ، المتحدة، بیروت
   269ـ 268.ص، نفسهالمرجع  نیكوالیایلیتش بروشین، ) 3(
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ــــة تكـــاد تكــــون كاملـــة بســـبب ضـــعف فـــزان  فــــي مســـتهل القـــرن العشریــــن أهمیتهـــا التجاریــــة، بصف

  .)1(االهتمــام بالبحث عن ریش النعام ومنافسة البلدان األخرى، واألحداث السیاسیة

مـن استقاللـها تتمتع باستقالل كـامل، ذلك أنـها  ىوات األولـإن لیبیا لـم تكن فـي السن       

 تعیش تحت ضغط الـدول الغـربیة الثالثـة التـي ال تـزال جـاثمة بقـواعدهــا العسكـریــة وجدت نفسـها

، وكان لألحـوال االقتصادیة والثقافیة منحـى أخـر مـن خالل )2(على ترابها الوطني وقواعدها

تـالل حـكم اإلدارتین العسكریتین االنجلیـزیة والفرنسیة، أي منذ أن قامت هـاتین األخیـرتین باح

بـرقة وطرابـلس و فـزان، حیث وجد المحتلون الجدد األوضاع فـي أسوأ حـال فعمـدوا إلـى فتح 

أسـواق جدیدة لمنتجات لیبیا فـي مصر وتـونس وبـریطانیا، فتجدد النشاط التجاري، لكـن الجفاف 

امت وعندئـذ قـ م  ترتب علیه ضیـاع المحصول، وفقدان نصف المـواشـي،1947والقحط عـام 

المصارف البریطانیة التـي أنشأتها بریطانیا لصرف القـروض للمزارعین، ثـم أعیدت المدارس 

 مدرسـة، وقدمت هیئة األمم العـون المـادي، وضمت إدارة الهیئة بین موظفیهـا 173حتـى بلغت 

  .)3(مـن اللیبیین الذین تم تدریبهم على األعمال التي كلفوا بها في مراكز تدریبیة حدیثة

عملت اإلدارة البـریطانیـة على تشغیل اللیبیین فـي األعمال المختلفة فـي إقلیم بـرقة بینمـا        

استخدمت في طرابلس االیطالیین، أما اإلدارة الفرنسیة في إقلیم فزان فقد اتخذت طریقا مخالفا 

یطالیة وجعلت الفرنك الفرنسي وألغت اللیرة اإل لما اتبعته بریطانیا، فقد جعلت العملة المتداولة

میزانیة اإلقلیم ضمن میزانیة الجزائر التي تقع تحت سیطرتها حینذاك، ومنعت في نفس الوقت 

  .)4(ش لإلصالحر ومنعت إنشاء و قیام مؤسسات علمیة، أو اجتماعیة، 

 تشفیات ال تتناسبمتدنـي، فكانت المس ىـاع التعلیمیة والصحیة مستـو كما شهدت األوض      

  السكـان من %25وجدــوی االف نسمة،11لـرابلس مستشفي واحد ـطبث نجد ان بحیـع نسبة السكم

                                                           
   492 ــ 491 .ص ـ ص ،1991التلیسي خلیفة محمد، دار الكتاب،: تر ، 1911لیبیا منذ الفتح العربي حتى سنة توري روسي،  )1(
   75.، صالمرجع السابقمحمد ودوع،  )2(
   288. ص، المرجع السابق، إبراهیم دسوقي )3(

   74. ، صالمرجع السابقمحمود السید،  )4(
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  .)1(ضئیلة ، أما نسبة المتعلمین جدیةعدمفزان یعانون من األمراض الب 

لم تكن الروابط الجزائریة اللیبیة حدیثة عهد االستعمار الفرنسي، وٕانما تمتد جذورها إلى        

سنین بعیدة والتي تتحكم فیها عدة عوامل مختلفة،  كونت دولتین شقیقتین، أصبحا بعد مرور 

 نأحساس بمعانات كل طرف باألخر ذلك الزمن أكثر تالحما معا بعضهما البعض، واإل

   .یقضت إحساسه بضرورة التفاف الدول لنصرة الحقأاش ظروف كالهما ع

                                                                                  

                                                           
   278. ص ،المرجع السابقنیكوالي ایلیتش بروشین،  )1(
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ه إلیها وجـد تـواصل فلقـادي المتـرا لدعمها المـورة الجزائریة نظــات الثـن بین وجهـد لیبیا مـتع      

 أي جهـد تستطیعم بم تبخـل علیهـول ذ البـدء فـي التفكیـر للعمـل المسلـح،ریون مناضلون الجزائنالم

إذ  ة،ـدان الصدیقلـي والبزة وصل بین المشرق العربل همه خاصة وأن أراضیها كانت تمثمأن تقد

اصة لجمـع التبرعات والتكفـل ـتكـوینها لجـان خل ة ضافـباإلر،  ـزائــت بذلك معبـر السـالح للجــمثـل

  .جملة من االعتراضات والصعوبات كانت له الدعمن هـذا إال أ ،رــزائـام الجـتبأی

فـي المجـال العسكـري : أوال  

التمـوین والتسلیح  /1ـ1  

إن الحدیث عـن التمویل والتسلیح یجعلنا ندرك المشكل الذي كان الشغل الشاغل       

ریة ـورة الجزائـي واجهتها الثـه أعقد المشاكل التـونـك ي، ـر الوطنـریـلمسؤولى جبهة وجیش التح

صة تكـوین المنظمة الخـابمنذ أن بدأت الحـركة الـوطنیة تفكر فـي العمـل المسلح، إذ یحـدد ذلك 

  .م1947سنـة 

یطالیة  من لیبیا باعتبارها المستعمرة اإلتجسدت عملیة المنظمة الخاصة في شراء األسلحة       

م 1943ة ـا سنـردهـم طــیة التـي تـالـطـیانیة واإلـمــوات األلــزو القـانت مـن غـد عـوكانت قـ  سابـقا،

ى سـوق ـوالتجهیزات الحربیة، والتـي تحولت فیما بعـد إلـتاركتا وراءهـا مخزونـا هائـال مـن األسلحة 

 و  دیتهمـراقبة وسطـاء تتفـاوت درجـة جـت مـري وذلك  تحــل سـة لألسلحة بشكـیة مـوازیـحقیق

وف المنظمة الخاصة قد جمعوا في وقت وجیز ـي صفـان المناضلون فــ، وعلیه ك)1(ومصداقیتهم

انت مخزونة بلیبیا منذ الحرب ـي كـى الجیش البریطاني والتـود إلـن األسلحة التي تعـكمیة كثیرة م

    .العالمیة الثانیة وتم تسریبها إلى الجزائر

ن المنظمة الخاصة اقتنت لنفسها السالح الحربـي مـن لیبیا، حیث نجد أنه عندإولإلشارة ف      

ه ـلفـوك ودي،ـى  میلـد استدعـق وزدادـان رئیسها محمد بلــة ـ كـریـاصة ـ السـأسیس المنظمة  الخـت   

                                                           
بســكرة،  الجزائــر،  للطباعــة والنشــر والتوزیــع، ، دار علــي بــن زیــد1954الثــورة التحریریــةبحــوث مــن أعمــاق أحــداث محمــد تمشــباش،  )1(

  155.، ص2013جانفي
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م ـ ـرنـك  وذلك بالسنتیم القدیـملیـونـي ف ـ مبلغا مـالیا ببسكرة، هذا األخیر د استلمـراء السـالح وقـبش

 سلمـه فیما بعد إلـى میمي بشیـر المدعـو محمد بلحاج، وكلف بالذهـاب إلـى لیبیا القتناء األسلحة

ن ـد بیــن منطقـة زریبـة الحـامـا مـرة تـم نقلـهـة والذخیـــن األسلحـرة مـمعتباج بكمیـة ــاد بلحـال عـعـوف 

.)1(بسكـرة وسیـدي عقبه  

م كان قد حـل البشیر قاضي بضواحي طرابلس ونسج باالتفاق مع 1952ذ حلول عـام ـومن      

د ـدیـورة وبالتحـانـدالع الثـات مع بعض الوطنیین اللیبیین وعشیـة ـ، عالق)2(اغینـولمیـن دب ،ةـن بلـب

رن ـة بـنـي مدیـإلـى أوروبا واجتمعا فـ )3(توجه كل من بوضیاف ودیدوش م، 1954في شهر أوت 

بسویسرا مع أحمد بن بلة وطلبا منه تكثیف المساعي قصد الحصول على السالح، وتحویله إلى 

 بحیث زار مخیمـات تدریـب الـثوار التـونسیین تحـت إشراف یبیاالجزائـر وعلیـه انتقـل بـن بلة إلـى لـ

والذي أرسل   ر من مدینة تبسة،ــري آخـزائـن بلة إلـى لیبیا جـد سبق بـو كان ق صالح بن یوسف،

  وقد حاوال إقامة جهاز فعال للسالح، رغم أن لیبیا كانت  تمثل  للغایة نفسها وهي جمع السالح،

  .)4(ولم تكن كذلك بالنسبة للجزائریین في البدایةللثوار التونسیین  معقال 

 ره عـنـــریــاألوراس وتـم تمــئ بـبـا وخـبیـاؤه مـن لیـتنـم اقـد تــورة قــثــدایـة الـالح بـن سإــفوللعلم        

س ـلـرابــى طـر إلــافــد سـر قــو األخـولعید هـن بــب ىوكـان مصطف وادي وبسكرة،ــس والـدامـغق ـریــط
                                                           

م، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث 1962ـ1954القواعد الخلفیة للثورة الجزائریة ـ الجهة الشرقیة محمد بلقاسم وآخرون،  )1(

   36.، ص2007، الجزائر، 1954في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 
أعضاء حـزب الشعب م بالجزائر العاصمة تابع دراسته في الطب وتخرج كطبیب، كان من بین 1917من موالید : محمد األمین دباغین )2(

لحزب، وكان ضمن اللجنة المدیرة لحزب الشعب، تـرأس كتلة البرلمانیین منتخبي حـركة انتصار الحریـات النخبة المثقفة فـي ا البارزیـن، مثل

ي أوت ـریة فـزائـورة الجـي المجلس الوطني للثـوصار عضوا ف م عین ضمن الوفد الخارجي لجبهة التحریر الوطني، 1956الدیمقراطیـة سنة 

تاریخ ـوفي بـذ، وعند تشكیل الحكومة المؤقتة عین وزیر للشؤون الخارجیة في التشكیلة األولى، تم، ثم عضوا في لجنة التنسیق والتنفی1956

          712. ، ص2009دار الكتاب الحدیث، الجزائر، ، تاریخ الثورة الجزائریة صالح بلحاج،: اجعر ی. م2003جانفي 22
ي ـم وف1945ب سنة ـزب الشعـرط في حـانخ ریة، ـة ثـدر من عائلـم ینح1922ام ـاصمة ـ عـر العـزائـد في بلكور ـ الجـول: رادـدوش مـدی )3(

م، بعد حـل المنظمة الخاصة 1950ن طرف البولیس الفرنسـي منذ ــن إطاراتها، مالحقا مــم وأصبح إطارا م1947المنظمة الخاصة سنة 

ال ـانیة الشمـائـد للمنطقة الثـادة الستة المكلفین بالتنسیق وقـد القعـاد إلـى النشاط السري كنائب لبوضیاف  فـي تنظیم فدرالیة فرنسا، كان أح

، دار الهدي للطباعة والنشر مواقف وأحداثن بولعید ، مصطفي بمسعود عثماني: اجعر ی. م01/1955/ 18القسنطیني ، أستشهد بتاریخ 

    45. ، ص2009والتوزیع، عین ملیلة، الجزائر، 
، طاكسیج كوم للدراسات والنشر والتوزیع، الجزائر، م1962ـ1954والتسلیح إبان ثورة التحریر الجزائریة التموین بوبكر حفظ اهللا،  )4(

   21.ص ،2001
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ة ـإذ تعد الفرقة المكونة مـن بـن بل اصمة لاللتقاء بـبن بلة،ــي العـن فــریـد والعشـواحـاع الــد اجتمـبع

 . )1(بن بولعید وبشیر القاضي هي األولى في عملیة التسلیح من لیبیا ىومصطف

ـن ـدیـالح للمجاهـالسوفیـر ــل تــر الوطنـي مــن أجـي جبهة التحـریـزاید مساعـار تـي إطـوف      

ة ــومیـكــل حـائــن وسـث عـة البحـومـة اللیبیـكـیس الحــن رئـوا مـوطنیة طـالبـة الـــادة الجبهـر أن قـذكـی

دت ـاعــل سـوبالفع  ،)2(لصالح الثـورة الجزائریة سمها، إـالح بـرا الســات لشـرام صفقـإبـلیبیة تسمح ب

الجزائري في عقد صفقات شراء أسلحة باسمها وبمال الجبهة لصالـح الثورة الحكومة اللـیبیة الوفد 

  .)3(تحت غطاء الهالل األحمر

  سهیالت لتمریر األسلحة عبر لیبیاالت /2ـ1

م الثورة الجزائریة إال ـي دعـا فـادیـاهـم مـلم یكن منتظرا من لیبیا بإمكانیاتها المحدودة أن تس      

ط إمدادات ـي ربــد فــي كـان یفیـربـــزائـر والمشرق العـكهمزة وصل بین الج يـوقعها االستراتیجـأن م

   .وفي مقدمتها مصر مةــزن لألسلحة القادمة مـن الـدول الداعـر ومخـاذها معبـورة، واتخـالث

   بـاألسـلحـةط اإلمـداد ــى خــوعها علــرا لـوقــنظ ا للـثورةیـو لت وضعا حیـكد شـن لیبیا قإفـ وعلیه      

والمتمثلة خاصة  ،اطـات العسكـریـة للجـزائـریینـداد المســؤولیـن اللیبیین لتسهیـل النشـوكذلك استعـ

ف بعض ذلك أنـه اتفـق بـن بلة والمسـؤولین المصریین علـى تكلیـ  ـزینها،ــر األسلحة وتخـریـي تمـف

  .)4(ـریب األسـلحةـة فـي تهصاصر اللیبیة المتخصنالع

م كمیة مـن األسلحة وٕاعدادها للتهـریب مبـاشـرة للتسلس ـه إلى طـرابجو وكان بن بلة قد ت      

ة یریب وبحوزتهم كمهم خبرة في شــؤون التهـلذیـن لاعتمادا على أصدقائه اللـیبیین، ال إلـى الجزائر

عـبر  األوراسال بى جالتي أخذت طریقها إل ةنشحالال ونجح في إدخ، اهـزة من األسلحةج

ع بن بولعید بطـرابلس قبل انـدالع ثـورة مویذكر بن بلة أنه التقـى  الحـدود التونسیة،
                                                           

   37. ص، مرجع السابقالمحمد بلقاسم وآخرون،  )1(
ة ــي الحركــللدراسات والبحث في ـركز الوطنـورات المـنشـوان، مـ، مطبعة الدیریةـالدعم العربي للثورة الجزائرون، ـعمار بن سلطان وآخ )2(

    130.، ص2007، الجزائر، 1954الوطنیة وثورة أول نوفمبر

   80.، ص2009، دار المعرفة، الجزائر،1962ـ1954الثورة الجزائریة ومشكلة السالح وهیبة سعیدي،  )3(

  (4) فتحي الذیب، عبد الناصر وثورة الجزائر، ط2، دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر، 1990، ص ــ ص. 52 ــ 92



دعم لیبیا المادي للثورة الجزائریة ومعیقاتھ                          :      الفصل الثاني  
 

[36] 
 

أي ما هـي .)1(م وقضـى عشرة أیـام لتدارس خطط إیصال األسلحة إلـى األوراس1954نوفمبر

  ؟السبل والطرق التـي یمكن عبورها

لس ــطـرابب اضلین اللیبییند والمنـولعیــن ببع مة ــریـة اتصاالته السـن بلــر بـان یبـاشـوبینـما ك      

د ـمـال عـبـري جـیس المصـان الرئـك  ا،ـرهـاء األسلحة وتمـریـــة القتنــرات المصریـابـخـوینسق مـع الم

مـن أجـل  ،مـبـن حلی ىي ورئـیس حكـومتـه مصطفــالسنـوسد طلـب مـن الملك إدریـس ، ق)2(النـاصر

 وتسهیل إفـراغ اللیبي لغایة الحدود الجزائریة ر الـتراببـة عتأمیـن مـرور شحنـات السـالح المصریـ

 هذه الحدودالشحنات مـن الحـدود التونسیة التي تحملها البـواخـر علـى شواطئ الزاویـة القریبة مـن 

ریر الوطني ـة لجیش التحـوكـال المملـمل الجـوافـى یتسنى لقـحت  وتخـزینها مؤقتا باألراضي اللیبیة،

.)3(نقلها إلى الجزائر عندما یقرر ذلك  

كـان رد  لقـد ؟ا مـن هـذه المهمـةـف رئـیس الحكـومـة اللیبیة وملكهـإذ نتسـاءل كیف كـان مـوقـ      

مة ـه المهـواجــقـد توائـق التـي ــى بعض العـلكنه أشار إلـ  ابیـا،ـم ایجـكـومة اللیبیة بـن حلیـیس الحـرئ

ا ـواتهــرضها فـرنسا علـى لیبیا بقـابـة التـي تفـا علـى طـرابـلس،  والـرقـمثـل القـوات البریطانیة وٕاشـرافه

ك وحثـه علـى ودتـه إلـى لیبیا اجتمع مـع الملـواثـر عـ ،)4(رابـلســزان وطـة فـي فـا الكثیفـواستخباراته

       بن  ىكما نقلهـا مصطفـمركزة على مسألتین ه باخـالصة جـو  كانـت التي تفـاصیل الموضـوع،

                                                           

  (1) روبیل میرل، مذكرات أحمد بن بلة، تر: العفیف األخضر، منشورات دار اآلداب، بیروت،  لبنان، (د ـ س)، ص.160 
ـع أبیه بین اإلسكندریة متنقال م وظل، م التحق بالمدرسة في سن السادسة مـن عمـره1918جانفي  15ولد عبد الناصر بتاریخ   )2(

ـاب الشعریة التـي ــي بــم عاد إلـى القـاهرة لیعیش مـع عمه والتحق بمدرسة النهضة فـ1933م وفـي عـام1926توفیت والدته عام ،والقاهرة

رة جماهیریة ـاهـي مظــتراكه فـاسي باشــاصر میدان العمل السیـعرفت واشتهرت بنشاط طالبها السیاسي وحماسهم الوطني، دخل عبد الن

ا للسجن لكنه أخـرج بكفالة دفعها والـده وكانت حیاتـه فــي بـاب ـقوط االستعمار والخونـة، تعرض علـى إثرهـتنادي بس یزـلالنجلعادیة ـم

ان لـه الـدور ـد كـــم، وقـ1954نوفمبر 14صر بتاریخ ـالنهضة نقطة تحـول فـي البناء الفكري السیاسـي لشخصیته القیادیـة، تولـي الحكم فـي م

جمـال عبد   ،تـوم لیتـل: اجعر ی. م1970دیسمبر   28خ البارز فـي دعم الثـورة الجزائـریة، وبعد سلسلـة االنجازات  واإلخفاقات  توفـي بتاری

، ص ـ 1959مجمـوعة مـن األسـاتـذة، منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزیع والنشر، بیروت، : ، تـرالناصر رائـد القومیة العربیة

    258ــ  232.ص

  (3) أحمد بشیري، الثورة الجزائریة والجامعة العربیة، ط2، منشورات ثالة ، األبیار، الجزائر، 2009، ص. 52 

 (4) عبد اهللا مقالتي، أصدقاء الثورة الجزائریة العرب، شمس الزیبان للنشر والتوزیع، الجزائر، (د ـ س)، ص. 69 
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رفض مساعدة ثـوار الجزائر في جهادهم هذا نن ناحیة ال یمكننا أن مـ" ه ـهما حسب قول،)1(حلیم

عرض استقالل هـذا أناحیة أخـرى فإنني ال أریـد أن  ومـن...واجب دیني محتم علینا تلبیته

  .)2(..."سبیله بكل عزیـز وغاليالوطن الذي ضحینا فـي 

الملك إدریـس السنـوسـي علـى هـذه المهمـة،  قـام بـن حلیـم ونسـق مـع بـن بلة  ةوافـقم دبعـ      

ـن ـح مـتوضـی إذ ریة ــغـة الســل الصیـامــا كــلیة وٕاعطائهـاح العمـط إلنجــوالمخابـرات المصریة وخط

ة الصارمـة ــود الجبارة المبـذولـة والـدقــحلیم لتمـریـر األسلحة، حجـم الجه لبنمخطط العمل السـري 

في إنجـاح المهمـة، بـالتنسیـق مـع قـادة الثـورة الجزائـریة التـي استفادة مـن تهریب كمیات كبیـرة من 

ـم ـاف المخطط رغـاط عـدم اكتشـقـة لهـذا النـشـریـة المطلـنت الســوقـد ضمالح عـبـر طـرابـلس، ـالسـ

  .)3(الرقـابـة األجنبیة المشددة

بلـحتمـثـل ا ـن لیبیا بأنهــذي عبر عـول بـن بلـة الــادا علـى قــتمـا تـم ذكـره واعـومـن خـالل م        

انـیف كـوك  ر لیبیا؟بـل األسلحة عـرق نقـي طهـا ـول مـنقر، ـى الجـزائـر السالح إلـالورید لتمری   

في نقلها؟ اوشعب تاحكوم لیبیا دور   

ة ـواجهـمـا الـین هـبـر واجهتـم عـتـر تـزائــى الجــا إلـلحة ونقلهـر األسـات تمـریــلیـت عمـانـد كـلق      

  .البحریة والواجهة البریة

                                                           
یدبر تجـارة  ة درنة، ـم، وهو من أسرة برقاویة مرموقة كان والده تاجرا معروفا في مدین1921جانفي  29ولد بن حلیم باإلسكندریة بتاریخ  )1(

طالیا هجر إلـى مصر إیـده لالعتقال والمضایقة مـن لواد الضروریة منها، بعد تعرض واویستورد المـشـي إلـى مصر وتركیا والیونـان، الموا

بان ـا الرهـیة التـي یشرف علیهـبن حلیم، دخل مدرسة محمد عمورة اللیبي ثـم سانت كاترین الفرنس أد ونشـواستقر باإلسكندریة أین ول

عائلته  اركــادئ الدینیة بنفسه، شـظه القران وتلقینه المبـده یحرص علـى تحفیـوكان وال  اهرة،ــهیرة بالقـان مارك الشـیة سـا كلـولیك وبعدهــالكاث

في التجارة، ومجابهة صعـاب الحیاة ومن خالل ذلك نضجت شخصیته السیاسیة، وجاءت الحرب العالمیة الثانیة بوقعها المؤثر على 

فرنسیة ـدرسة الـرك المـة لتـفاقـف الو رته ظر ـو المسألة الوطنیة، اضطـحـمام الرجل نـزید في تحول اهتـلت ـىى مصطفـارتها وعلـالعائلة وتج

دریب ـیات، وبعد خمس سنوات من الدراسة والتـم على شهادة البكالوریا ریاض1941حصل عام ل مدرسة الخدیوي إسماعیل الحكومیة،ـودخ

د ـوق م،1950یةـویلـي جــالت فـال و المواصــغـرا لألشـیم وزیــن حلـكون بـلى الملك لیـي عـرح الشلحـتـد اقـندسة، وقـوس الهـالوریـى بكـحصل عل

ص ـ   ،أصدقاء الثورة الجزائریة العرب،  عبد اهللا مقالتي:اجعر ی. ق نجاحات في مهامه الحكومیة، وقد تبني مسألة دعم الثورة الجزائریةــقـح

   65ـ 61. ص

  (2) عبد اهللا مقالتي،  المرجع نفسه، ص. 71 

  (3)  فتحي الذیب، المصدر السابق، ص. 63  
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الواجهة البحریة /1ـ2ـ1  

ة ـالضروری داداتـدة سفن محملة باإلمـاال لمرور عـل مجـكانت هذه الواجهة أو الطریق یمث      

ي ــم فـن حلیـب ى، وقد أسهم تعاون مصطفىرـ ت نقطة انطالقها مصر أو دولة أخللثورة سواء كان

الح إذ ــن السـة ممـات مهنــال بشحـات القتـهبـداد جـوٕام ة، یر ـزائـورة الجتسهیل الـنشاط العسكري للث

وانئ ـد المـي أحـم ف1954دیسمبـر8ي ف" رالیخت انتصا" ة اللیبیة إنزال شحنة مو أمن رئیس الحك

لس الثـورة ـواتفـق مـع المخابـرات المصریـة علـى استقبال أحـد أعضاء مج القدیمة شـرق طرابـلس،

ة ـریــازن سـي مخــا فـاؤهــها وٕاخفـراغــم إفـوت ، ـریةـمة السـعلـى المه ةغطـیتـللارة رسمیة للیبیا ــي زیــفـ

مما كان و ، )1(التـونسـي ال عبر الجنوبـور الجمــریقها علـى ظهـذ طـلتأخة ـلبن بل هادـبع وسلمت

  :)2(تضمنته الشحنة التي كان یحملها الیخت ما یلي

.ر303بندقیة لي انفلید  100ـ   

.ر303برنرشاش  10ـ   

.ر45بندقیة رشاشة تومي  25ـ   

.كأس إطالق 5ـ   

).ثمانون ألن (ر 303طلقة 80000ـ   

.للبرن ر 303طلقة 18000ـ   

.ر حارقة 303طلقة 1000ـ   

.ر خارقة للدموع 303طلقة 1000ـ   

.ر للتومي 45طلقة 24650ـ   

                                                           
ر والتوزیـع، بـن عكنون، الجزائـر، ش، دار السبیل للن1، طالمغرب العربي فـي دعـم الثـورة التحریـریةدور بلـدان عبد اهللا مقالتي،  )1(

   365. ، ص1، ج2009

 (2) محمد بلقاسم وآخرون، المرجع السابق، ص.46 
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، )1("الیخت دینا"ولقد كان من بین الشحنات األولى لنقل األسلحة تلك التي نقلت بواسطة       

ورة ـلثــة لـالنسبـجـدا بمة ـا مهــرت لیبیـنـات التـي عبــل الشحـوتعـد ج  رى،ـات أخــلیـمـت ذلك عـثـم تل

قة ــى المنطـم إل1955ریـف ـي خـع مداهـا فـأن توس رةـیذه األخـت هــاعـا استطـوبفضله  زائریة،ـالج

وروبیـة دول األــن الـلب مـا تجــومــوعـة وعمـنـة متـادر تلك األسلحـد مصـعــر، وتـزائـن الجـیـة مــربـالغ

تنقل و  یتم تحـویلها إلـى الموانـئ المصریةلأیضا مـن األسـواق السـوداء،  ىاالشتـراكیة وكانت تشتـر 

ـا ـهــریغـذا العمـل لیتـم تفـر خصیصا لهــاریة وزوارق تستأجـر تجـواخـر فـي بـق البحـن طریـدها عــبع

.)2(الجزائـر ىحـددة بدقـة، متـوجهـة منهـا إلـفـي المـوانـئ اللیبیـة التـي تكـون م  

ي اتسعت دائرة البحـث فـو  ئ لیبیا،وكانت قد نشطت حـركة نقـل األسلحة عبر موانئ وشواط     

و  لجزائـرا لـهـنرة ومـاشـمب لیبیـا ىإلـ ر أوصد ذلك لمها بعلـة ونقـلحـب األسلـات أخـرى لجـعدة جبه

ن مصـر مـاألسـلحة  لاریة الستخدمها في نقـجى سفینة تن الحصول علمقد تمكن ،)3(ان بن بلةك

 و جزائـریین، بعة سـرافقــا بمد لسـفینة الیخـت دینـقــائ عینهو الفیین بحیث اتصل بأحد الیوغس لیبیا،ل

  .)4(الذخیرة الحربیةمن األسلحة المختلفة و  طنا21يو حوالهـرة اخـن بین ما كانت تحتویه البم

                                                           
الح علــى مـتن الیخـت  إلــى ـل الســقــولقــد تــم ن  ، وهـو لصالح مطلقـة الملك حسین الملكة دیـنا عبـد الحمیــد،)األردن ( هـو یخت ملكـي   )1(

ــ ـــا، ولكـ ـــالساحـــل المغـربـــي بغیـــر اختیـــار الملكـــة دین ــت واحتجزوهـــم اثـبان عمـــال الیخـــســف اإلـن عندمـــا أوقـ ــامـات قــلیــــر عمـ ـر ــــوا بهـــا اضطـ

ر وطلبـت ـاطــبة خـن طیــــمل عـت فـي العــرعــورا عفـت عـنهم وشــــالجمیـل، وفراف للملكة بأنهم استعملوا یختهـا ـتـزائـریون االعـدون الجــالمجـاهـ

ولقـد كانـت سـفینة عجیبـة وتـدعي بـنفس اسـم الملكـة  وكانـت  مؤكدة لهم أنه بأمر منها وعلى هواهـا،  ، سبان تحریر السفینة والحمولةمن اإل

م، وكـان المسـاء 1955غیر بالسـاحل المغربـي مـن شـهر فیفـريقد اصطدمت في أثناء رحلتها في قلب اللیل بكثیب من الرمـال فـي خلـیج صـ

روبیـل میـرل، :اجـعیر  .باردا فمد حبل من السفینة إلى الشاطئ وظل الرجـال ینقلـون صـنادیق السـالح الثقیلـة مـن الیخـت إلـى األرض الیابسـة

    99ـ  98.، ص ـ صالمصدر السابق

 (2) روبیل میل، المصدر نفسه، ص. 98
 

یـد تجنـیده كبقیـة ـم وأع1937یة سنة ـزامـدمـة العسكریة اإللــري، أدى الخــزائــرب الجـم بمغنیة بالغ1918دیسمبر  25خ ـاریـبتـولـد بن بلة   )3(

ثم فـي حركـة انتصار الحریـات  ط فـي صفوف حزب الشعب الجزائـريم انخر 1945اي ـم 8الحرب العالمیة الثانیة، وبعد الجزائریین فـي 

 16فـي  و  واتــم علیه بالسجن لمـدة سبع سنـم وحك1950الدیمقراطیة وتـدرج فـي عدة مناصب ومسؤولیات، اعتقلته السلطات الفرنسیة فـي 

دالع الثـورة وبعد ان لقاهرة،ار الحریات الدیمقراطیة بالتحق بالوفد الخارجـي لحركة انتصام تمكـن من الفرار من سجن البلیدة و 1952مـارس 

ر ـوبـأكت 22 يـالح، وفــورة بالســد الثـة تزویب العسكریة خاصـوانـفا بالجـي مكلـر الوطنـــریـي لجبهة التحــارجــد الخــي الوفـأصبح عضوا فـ

م 1962ارس ـم 19ة ـایــى غــرنسیة إلـالف ونــي السجـرة وبقي فـائـاف الطـة اختطـادثـي حـقت علیه السلطات االستعماریة القبض فــم أل1956

                  301. ص ،2007، دار المعرفة، الجزائر،فرحات عباس رجل الجمهوریة الجزائریةحمید عبد القادر، : اجعر ی

 (4) أحمد منصور،  الرئیس بن بله یكشف عن أسرار ثورة الجزائر، ط2، دار األصالة، الخرایسیة، الجزائر، 2009، ص.108 
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رف ـوتع" د ـیـالسعظ ـالح" ال عملیة ـل المثـى سبیـا علــرى نذكر منهـت عملیات أخــوالـولقد ت      

زال شحنت ـى إنـعل ،)1(ذیبـي الـوفتح ،لةـن بـن بـل مـم ك1955ربـمـوفـي نرف فـأشـ "رــنمـال" أیضا

ال المناضلین ـم استعمـتـقد  ون وـابـة العیــدة عـن رقـیـس البعـرابـلـرب طـقـة زوارة غــالیخت فـي منط

ل ـرت مـن قبـأجـزرعة استـي مـن الشحنة فــإنـزال وتخزیة فـي ـالجزائریین وخلیة عبد الحمید بـي درن

بد ـرف عـاشـ ،نة ضخمة إلـى زوارةـا شحـت نفسهـلت الیخــم نق1956ري ـیفـوفـي ف ،)2(أحـد اللیبیین

. )3(الحمید بي درنة على إنزال شحنة الحظ السعید الثاني وتخزینها  

اریـة ـتجكذا قتصادیـة و ااألسلحـة بحـرا تتـم تحت غطاءات وعمـوما فلقد كانت عملیات نقـل       

ة ـة شبهـذا تجنبا ألیـات أجنبیة، وهـریق اسم شركـن طـع أو ات اللیبیة المحلیةـركـواء باسم الشـس 

 ىـن لیبیا إلم انیةـریطـر البـواخـى البـة علـلحــل األسـدث نقـه حـد أنـنج ، اتـلیـمـن بین العـلیه فمـوع

ـل صنادیـق مـع بضـاعة اللـوز ولهـذا سمیـة العملیـة ـ بعملیة اللـوز ـغرب، وكانت مـوضوعة داخمال

ـ بحیث كان یمثلها )میشـل كونشـي وشـركاؤه ـ لـیبیـا( اللیبـي الحلـوـ أما الحمولة فكانت بـاسـم شـركة

ة یـملـالعوقد تمت ، )4( وقدـصن 78يـوالـولة بحـالحم ـدرةـد الشریف وقـي سعـي علـن الجانب اللیبـم

طانیا وتتوقف بكورسیكا ـریـي بـورتسموث فـوبلس ـط بین طرابـن قبل عن طریق الطائرة التي تربم

تتلقى برقیة من طانیاـریـي بـتها فـى وجهـرات إلـائـل أن تصل الطـادة قبـلكن ع" اریسـب"ورجي ـوبـول  

.)5(هناك ابدعوى أن الشحنة وجدت من یشتریه لمغربلمخابرات الثورة بالتوجه   

ورة أنـابـرات الثـــرات إلـى أن اكتشفت مخـر مـوالـي عشـل حـریقـة فـي النقـاستعملت هـذه الط        

                                                           
م، شارك في تأسیس جهاز المخابرات العامة المصریة عام 1923د بمصر سنة ـراهیم الذیب ولـي إبـو محمد فتحـامل هـاسمه الك  )1(

لشـؤون      اونیهــرز معـن أبـومـ رال عبـد الناصـمـهام الصعبة لجـالمـل ـرر وكان رجـرب، ومهندس حركـات التحـم وٕاذاعة صوت الع1953

 w.w.w.marefe.org/1804/2015/13:30 مـوقع المعـرفة               : اجعر ی. 2003االستخبـارات، توفـي سنة جهازلالعرب  

 (2)فتحي الذیب، المصدر السابق، ص. 128                                                                 

 (3) فتحي الذیب، المصدر نفسه، ص.167  
  336.، صالمرجع السابقمحمد ودوع،  )4(

 (5) محمد عباس، ثوار... عظماء، مطبعة دحلب، الجزائر، 1991، ص.230
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 ، حـــال بدیـــال تمثـــل)1(المخابـــرات الفـرنسیـــة قـــد تفطنــت للعملیـــة، فاقتـــرح بـــن عـــودة علــى بوصــوف 

 قـــــوافـف ،ض المتــــوسطـاستخــــدام باخــــرة تجــــارة أمـریكیــــة كــــانت تعمـــل فــــي مـوانــــئ البحــــر األبیـــ فـــي

لكـــن  بواســطتها، وكــان یــتم نقــل الشــحن مــن طــرابلس دون حــدوث أي مشكـــل وزوأســتأنف نقـــل اللــ

اء طـــرابلس أن یقتســـموا فیمـــا بیـــنهم نـــال الشـــحن بمیعمـــ ضبعــــحیـــث أراد م 1960ي رمضـــان فـــ

 ،)2(ة اللیبیـةـبــر الحكـومــلــغ الخـیــل وبــوا أنـه ممـلـوء بلـوز مــن العیــار الثقـمن اللوز فاكتشف اـصنـدوق

اف ـم اكتشــتـ صـىرب األقـیناء الناضور بالمغـمـلا ـولهـد وصـنه عـإال أن لشحنةر ایـرار سـع استموم

م تـوجیه رسالـة إنــذار إلــى ـفت رة جیمـس،ـسـر الحمـولـة التـي شحنت مـن طـرابـلس علـى ظهـر البـاخ

  . )3(ن األسلحة رغـم ذلك وصلت إلـى الجزائـرإل الشـركـة فـي لیبیا وللعلـم فـممثـ

  :      ویتلخص الطریـق البحري الـذي كـان یسلك لنقـل السـالح علـى النحو التالـي       

مطروح ومیناء اإلسكندریة بالقاهـرة ثـم  ىرسـن مـم ، وانـئ المصریةــن المـل مـــوافـبحیث تنطلق الق

كما كانت   ثم میناء طرابلس أو زوارة غربـا،و  میناء برقة أو بنغازي شرق لیبیا وـتأخذ طریقها نح

سبانیا لتتجه بعد ذلك نحـو المغرب إتجه نحو بعض الـدول األوروبیـة كبعض الشحنات األخـرى ت

. )4(الجزائریةاألقصى لیتم شحنها إلى وجهتها نحو الحدود   

                                                           الواجهة البریة /2ـ2ـ1

ر ـزائــالح للجـسـول الـــلحة، إال أن دخـل األســقـي نـیة فـمـریة ذات أهـبحـواجهة الـت الـانـد كـقـل       

                                                           
زب ـى حــانضم إلـ  تلقـي تعلیمه األول بها،  م،1926مال القسنطینـي سنة ــهـو مـن موالید مدینة میلة بـالش: وفـوصـب فیظعبد الح) 1(

وتعرف علـى بوضیاف وبن مهیدي وبن طوبال وغیـرهم،  كان من أبرز عناصر المنظمة الخاصة وبعد  ،ب الجـزائـري بقسنطینةـعـالش

رة تلمسان ضمن حركـة انتصار الحـریات ـم انتقل إلى السریة في نواحي وهران، أصبح مسؤوال عن دائـ1950اكتشاف أمـرها فـي 

ورة ـي للثـلس الوطنــوالعمل، وبعد مؤتمـر الصومـام أصبح عضو فـي المجح عضو فـي اللجنة الثوریـة للوحـدة ـكمـا أصب الدیمقراطیـة،

أصبح عضو فـي لجنة  م1957م عین قائـد للوالیة الخـامسة خلفـا البن مهیدي برتبة عقید، وفـي سبتمبر1956ي سبتمبر ـالجزائریة، وفـ

از ـهـاء جـاما فـي إنشـالت فـي الحكومة المؤقتة، لعب دورا هعین وزیرا للعالقات العامة واالتصا م1958التنسیق والتنفیذ، وفـي سبتمبر

، المرجع السابقحمید عبد القادر،  :راجعی .م1979دیسمبر  31توفي بتاریخ ارات في هذا المجال، ـوین إطـات واالتصاالت وتكـالمـاالستع

   309. ص

(2) محمد عباس، المصدر السابق، ص. 231                                     
 

  (3) محمد ودوع، المرجع السابق، ص.337

 (4)  محمد ودوع،  المرجع نفسه، ص. 331
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 ريـزائــالج يـارجـد الخـوفـاالت الـغـذلك أن انش  ط،ـق البحري فقـریـم یقتصر على الطـرورا بلیبیا لـم

ل ـالوسائــب ةیــورة الجزائر ـرها لرجــال الثـــریــمى لیبیــا وتول األســلحة إلـــتفعیــل نشــاط دخــل تطمــح كانــت

خاصة بعـد إبـداء رئـیس الحكـومة اللیبیـة استعــداده لــوضع كــل اإلمكانیــات المسـهلة لهـذا  ةمـكنلما

  .النشاط

نفیـذ ــر وتـكـومة اللیبیة لتبـاحث األمـرئـیس الحـب، )1(یق المدنيـوأحمد تـوف ،ینـفقـد التقي دباغ      

ة ـریـــزائـة الجـلحـرور األسـة مـریــان حـو ضمــوفـد هـب الـالـان مـن بین مـطـراءات الالزمـة، وكـاإلجـ

س ـــملك إدریــد الـد أكـولق ة،ـریـرات المصـائــطـة الـطـواسـو بـق الجــریــن طـرا وعــودة بمصر بـوجــالم

ررتـه ـــا قـوصادق علـى م، ريـزائـاح الجـم لیبیا للكفـم دع1956ـوان ــي جـاء اللقاء فـــي أثنـوسـالسن

أوامر لقائد جیش الحدود للسماح بدخول  ىــرور السالح، مؤكدا أنه أعطـأن مـومة اللیبیة بشـالحك

ك ـذلـومة اللیبیة كـكـدمت الحـلحة أقـر األسـیـر وتمـریــوفـل تـومـن أجـ ،)2(راضـتــأي اعالح دون ـالس

وب فزان تحت خدمه جبهة التحریر الوطني كما ـر یقع جنـار أخـدت نالوت ومطـار بلـبوضع مطـ

ران ــیـفـي طال ـبـرب بین الجــمة تصلح للتسـدیـانت قـن كإ ا و ـألنها ـوتـوع داكـن نـرات مـائطـت وضع

  . )3(منخفض فال یستطیع الطیران الفرنسي أن یكتشفها بواسطة الرادار

 ن اللیبیینـیـؤولـمسـرف الـدمة من طــقـمـروض الـعـي الـوطنــر الـریـتحـبهة الـت جـا درسـدمـعــوب      

رة یجب استبعادها، وركزت جهودها علـى تفعیـل ـاطــو مخــوي هـل الجـال النقـمـن لها أن استعیتب 

ادثة ـد حـبعتم توقف إرسال السفن المصریة مؤقتا نه أك ـذل ا،ـولتهـرا لسهـري نظـالبالنقل  عملیة 

                                                           
 یةـالمـرب العــاء الحـي مبكرا، أعتقل أثنـاله السیاسـدأ نضـاجرة بـریة مهـائلة جزائـن عـم بتونس م1898والید ـمن م: يـأحمد توفیق المدن )1(

ى ـم إلـي، انظـكریم الخطابـب الدعایة لمقاومة األمیر عبد الباألولى، كان مـن بین المسؤولین للحزب الدستوري التونسي نفي من تونس بس

فریق تحریر جریدة الشهاب لسان حـال جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین و تقلـد منصب األمین العـام لجمعیة العلماء المسلمین ورئیس 

ن ضمن الوفـد الخارجـي لجبهة التحریـر الوطنـي بالقاهـرة وعضو فـي المجلس یم، وع1956ـر جریدة البصائـر، انضم إلـى الثورة عـام تحری

 له عـدة مؤلفات حول تاریخة المـؤقتة للجمهوریة الجزائریة الوطنـي للثـورة الجزائریة، ثـم وزبـر للشؤون الثقافیة في التشكیلة األولـى للحكوم

 711. ص، المرجع السابق صالح بلحاج،: اجعر ی. م1983أكتـوبـر  18الجزائـر، توفـي فـي 
  

  (2) أحمد توفیق المدني، حیاة كفاح، دار البصائر، الجزائر، 2008، ج3، ص.417 

  (3) وهیبة سعیدي، المرجع السابق، ص.79 
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لحة ــرور األسـملیة مـت عــل كانـاءل هـلیه نتسـوع .)2(ریـق البـرـى طـز علـم التركیـفتحت ،)1(وسـأت

م؟ وما هي وجهات النقل البري؟1956بعد نكسة أتوس أكتوبرة مباشرة ـیـرا حتمــبـ  

م 1956أن عملیة نقل األسلحة برا بوشرت نهایة عام  ي الذیباعتمادا على مـا ذكره فتح       

ـا تبینت ـندمـوع ، م1956ایـة عـام ـل محـدود نهـدأت بشكـة بــرا بـلحـل األســملیة نقـیتضح لنا أن ع

تـم التركیز علیها أكثـر وأصبحت الوسیلة   لحة بحـرا،ـنقـل األسـرار فـي تـاالستم الـا واستحـیتهـالـفع

ة ـهــدورهـا واجـب ،)3(ریـةـبـة الــواجهـم، نجـد أن ال1957نةـذ سـر منـــزائـالح للجـال الســیسیة إلدخـالرئ

ي على ـدوان الثالثـر العـاثــات المصریة اللیبیة ــالقـكـر العـبدایـة بسبب تعـي الــات فـبعض الصعوب

یتم إدخـال وس أن ــنة أتــاز سفیـد احتجـون بعــر المصریـكما أص ـقاـذا ما سنوضحه الحـوه ـمصر

داد ــــإلملریة ـأت للطـرق السـلذا لج ة قرصنة أجنبیة،ى ال یتعرض ألیر حتاألسلحة عـن طریق الب

ـ  ات قسنطینةـوالیـانت مخصصة لـم وقـد ك1957ل ـي أفریــبـر الحـدود فــامـة عـنة هـلت شحـوأدخ

ذي سخـر وسـي الد السنـبد اهللا عـابـي عـر اللیبـاجـركة التـاون مع شـتعـالـوذلك ب ر،ـزائـالجـ  األوراس

.)4(لس ومنها إلى وجهتهاـرابـر إلى طـلـوم بمصـن السـل السـالح مــورة لنقــثـدمـة الـیاراتـه لخـل سـج  

 ىلـد عـا نجـنـذلك أن  دة،ـد المساعـوا یــدمـن قــذیـن الـمـن بی دــیوحالد السنوسي ـابـن عـلـم یك       

حنة بیتفورد م تم نقل أسلحة انطالقا من مصر علـى متن شا1956سبیل المثال أنه في نوفمبر  

ات جلیلة مثل الشاحناتـورة الجزائریة خدمـي للثـسالم شلبك  المناضل اللیبووضع  ،تملكها الثورة  

:، وتم إنشاء محطات بریة على طول المسلك التالي)5(التي وضعها تحت تصرفها   

                                                           
ـو ــنه المدعـابة عـیــل نـذي أوكــیر الـــذا األخـي الجنسیة، هـانـریطـرس البــیمثلها أل بان ـریفلز وكـم سانت بـاسـرف بــانت تعـك: وســسفینة أت )1(

ـي ستیوارت سورتر كل ما یتعلق بها للمشتري إبراهیم النبال الذي كلفه أحمد بن بله، وعلیها یقول المدني كان وصولنا نبأ حجز الفرنسیین ف

ي كانت بها كمیات عظیمة من األسلحة المختلفة ومن الذخیرة عن مختلف أنواعها، بحیث كان قائد الت' أتوس'ناحیة وهران للسفینة الكبـرى 

. ائـريالسفینة إبراهیم تابعا للجاسوسیة الفرنسیة، وأنه هـو الـذي أخبر الفرنسیین بإشارة خاصة عندما اقتربت إلـى حـد مـا مـن الساحل الجز 

   324ـ 323.، ص ـ صـابقالس صدرالمأحمد توفیق المدنـي،  :اجعر ی

  (2) عبد اهللا مقالتي، دور بلدان المغرب العربي في دعم الثورة التحریر، ج1،  ص ـ ص. 372 ـ373 
)1(ملحق رقم  ) 3)  

 (4) أحمد نبیل البالسي، االتجاه العربي اإلسالمي ودوره في تحریر الجزائر، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة، 1990، ص.190 

  (5)  محمد عباس، المصدر السابق، ص. 225   
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ة ـریـزائـدود الجـى الحــد ذلك إلــتا بعـهـس متجـونـى تـم إلـلس ثـرابـازي  فطـم بنغـروح ثـي مطـرسـم ــ 

.)1(الشرقیة   

ا ــل مهمة التسلیح إنمـري الذي كان یسلك مـن أجـومما تقدم ذكره یتضح لنا أن الطریق الب       

 و اربـزائریة غـلحدود الجلوال ـیة للیبیا وصـرقـق الشـاطــن المنـا مـالقـریین انطـن بـقیـریــن طـون مـتكـی

 وذلك ةـدود اللیبیة المصریـــبدأ مـن الحـان یـمال لیبیا كـواقع شـوهـو ال ق األول،ـریـن الطـإـا فــوممـع

ـى ـرع إلـرابـلس، ومنه یتفـج سرت ثـم مصراته فمدینة طـا لیعبـر بعـد ذلك كـل مـن خلیــرقـببنغازي ش

دود ـى الحــى یصل إلـونسیة حتـراء التـلیقطع الصح س،ـونـین بتـدنـبر مدینة مـما یعــدهـین أحـرعـف

ة التي تفرضها القوات الفرنسیة بم الرقافرغ نسیةحدود اللیبیة التو لثل منطقة امو یوهـ ،)2(الجزائریة

ـرر ـي تمـل التــل اإلبــوافـوذلك باستخـدام ق ،زا رئیسیا للتهریبـعلـى الحـدود ظلت هـذه المنطقة مرك

ا ـالهـي إلدخـر الوطنــرق جیش التحریــونسیة وتأتـي فـن مدنین التـرب مـمخازن سـریة بالقلاألسلحة 

  .)3(الثانـي فیتجه نحـو مدینـة غدامـس بالحـدود اللیبیـة مباشرةإلـى الجزائـر، أمـا الفـرع 

والعشرین تلك التي كانت فـي الفتـرة مابین الخامس عشر والثاني  يالخط الشمال رومما عب      

برت لیبیا نحو مدنیین بتـونس ـد عـالح قـقطعة س 1500ي ـوالــي كانت حتم وال1957لیةـویـن جـم

قطعة  900يالي ستة شاحنات كانت تحمل حـوالنفس الشهر فقد عبرت حـو ن مي العشرین أما ف

.)4(قطعة سـالح قـد عبرت الخـط 800سـالح، وخمسة أیـام بعد ذلك كانت حوالـي   

ق ـریـو الطـوبـي وهـانـي یتمثل فـي الخط الجنـن المسلك الثإـوباإلضافة إلـى المسلك األول ف       

ا ـنطالقاوذلك  ق یأخذ نفس االنطالقة،ـذا الطریـان هـن كإ ه و ـنإ بي، و ـوب اللیـبر الجنـالصحراوي ع

رورا بمنطقة ـراء اللیبیة مـا اتجاهه وسط الصحـاقـا شـوبـنه بعد ذلك یتجه جنإرقیة فـدود الشـن الحـم

                                                           
 التي ، سلسلة الملتقیات والندوات1962/ 1956ة اصالت أثناء الثورة التحریریالتسلیح والمو ، التسلیح أثناء الثورةعبد الرحمان عمران، )1(

، 2001، منشورات وزارة المجاهدین، الجزائر، 1954ینظمها المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر

97ص
   

  (2) محمد ودوع، المرجع السابق، ص. 341 

  (3) عبد اهللا مقالتي، دور بلدان المغرب العربي في دعم الثورة التحریریة، ج1، ص. 370 

  (4) محمد ودوع، المرجع السابق، ص. 348 
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 وعلـى الرغم مـن أن هذا الطریق شاق جدا بـراك ثـم فزان فاوباري ثم سردوالس فغات ثم غدامس،

ره دفعات متعددة وذلك بالتنسیق واالتصال بقیـادة الجبهة بلیبیا وبمعـاونة مجموعة بأرسلت عفلقد 

. )1(م1956لیزي أواخر سنة إأرسلت الدفعة األولى إلى منطقة  من اللیبیین حیث  

ري الشمالي وذلك ـط البــنـاق علـى الخــا اعتد الخـدمـاصة بعـا خـاطـوقـد ازداد هـذا الخط نش       

مسار  وا الح خصوصـال الســات إدخـلیـى عملرا عـكثی راـن أثـوریس، اللذیـال ومـي شـاء خطــبـإنش

 ریةـزائــدود الجنوبیة الجـي بالحـربـاد الحـا، وكما كـان الهدف مـن مـرور العتـومـالثـورة الجزائـریة عم

ـوب ـي الجنـرول فــول البتـوحقل الهجوم على الحامیات العسكریة ـح جبهة بالجنوب مـن أجـــو فتـه

ك ـة، وفـریــزائـــراء الجـي الصحـسیة فــاع الفـرنـاف األطمــي إضعـالــن ـ وبالتــات ـ ایســرب مـن غـبـالق

.)2(الخناق على الوحدات في الشمال و األوراس  

الطرق حیویة  رـدامـس ظـل أكثـرابط بین بنغازي وفران وغـط الـأن الخ اتضح وممـا درسناه       

ت ـانـلة كـافــبرت قـعم 1957لیة ـویـج 18فـي ـلحـة فـلة باألســل المحمــوافــبـور القـل وعـمـن حیث نق

ي فذه الحمولة غ هیون أنفسهم بتفر ة بندقیة، بحیث قام الجنود اللیبیئي مامحملة بعتاد یقـدر بحوال

ن مصر ـادمة مــنة قـاحـة عشرة شـي أربعـوالــد وصلت المنطقة حـت قـانـل ذلك كـبـس وقـدامـرج غـب

.شرقا مرورا عبر التراب اللیبي  

موقف لیبیا من القواعد الخلفیة  /3ـ 1  

ـل ضروریة ـب  ة،ـا جـد مهمـایتهـا إلـى نهـة انطالقهـدایــورة مـن بــواعـد الخلفیة ألیـة ثــد القـتع      

لیه ـؤونـة، وعـرة ومـیـالح وذخـاد مـن ســتـورة بالعــفـي الثاومین ـقـد المـي التي تمـان نجاحها فهـلضم

بـور ـورة الجزائـریة ومصدر دعـم مـادي مهم، وأراضیها طریـق عـاعـدة خلفیة بـارزة للثــكانت لیبیة ق

 رار الرسمي بشأن تأسیس قاعدة لیبیا إلمـدادـان القـد كـر ولقـا سبق الذكــل السالح كمـوافـممتاز لقـ

دعیبن بول ىل من أحمد بن بله ومصطفتفاق كإ، بم1954أوت20ي الداخل بالسالح فيورة فالث  

                                                           

  (1) عبد اهللا مقالتي، دور بلدان المغرب العربي في دعم الثورة التحریریة، ج1، ص. 371 

(2) عبد المجید بوزبید، اإلمداد خالل حرب التحریر الوطني ـ شهادتي ـ، ط2، مطبعة الدیوان،  وزارة المجاهدین، الجزائر، أكتوبر 2007، 

  41. ص
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.)1(في اجتماع بطرابلس عین على إثره قاضي بشیر مشرفا على هذه القاعدة   

راب ــى التـري علـاطه العسكـف بنشـوطنـي لـم یكتــر الـریــش التحـن جیإــار فــذا اإلطــوفـي هـ      

فقط، بل قـام بفتح جبهات أخـرى مجاورة للجزائـر وكانت لیبیا جبهـة ثـابتة بالنسبة للثورة الجزائـري 

الشقیقة فإنها البالد  هذـدمها هـقتت ـانـي كـومـن خـالل المساعدات الت ا،ـاورة لهـق المجـي المناطـفـ

ر ضد االستعمار ـرى فـي الحرب التي تخوضها الجزائـا مشاركـا بصورة أو بأخـوجـدت نفسها طـرف

م، كقـاعـدة استقبـال وتخزین وٕارسال 1957الفرنسـي، حیـث فتحت أیضـا قاعـدة بنغـازي في نهـایة 

جانب لجنة دعم كفاح  یشرف علـى تسییرها مجموعة مـن قـادة جیش وجبهة التحریر الوطني إلى

انب ـى جـوعة إلـذه المجمـوكلفت ه وق بنغازي،ـن سـار مـوة اللیبیین وأغلبهم تجـمن اإلخ الجزائر

  :)2(مهامها األساسیة بما یلي

.ـ ربط االتصاالت مع السكان قصد تحسیسهم بالقضیة الجزائریة  

رار ـاستمـداد وبـدة إمـاعـل تخصیص ضیعة الستغاللها كقـن أجـام بعملیة استكشاف واسعة مـیــ الق

.مدادالوقت، وجهود القادة انتشرت عبر التراب اللیبي عدة قواعد إ  

ن ـري عــزائـوب الجـنـیة لفصل الجـرامـاسة الـواب علـى السیـازي كجـدة بنغـاعـولقـد جـاء فتح ق      

رول في عداد القضایا الهامة ألن ـاف البتـذ اكتشـذلك أنـه أصبحـت قضیة الصحـراء من  ـال،ـالشم

راء ــو الصحـراجـع نحـي قبضته تــیة فــالـواحـي الشمـاك النــز عـن إمسـا عجـمـي لـرنسـار الفـاالستعم

را استراتیجیا ضروریا ــوة أمـالل هذه األخیرة بالقتـي احف ىوكـونها تـر  ،دةإلرساء إمبراطوریته الجدی

  . )3(وذلك لیحـولـوا دون وصـول األسلحـة إلـى الشمـال اإلفـریقـي عـن طریـق الحـدود اللیبیة

أیضا ري، و ــــزائـــــاح الجـفـم الكـات اللیبیة لـدعـطـلـدیـها السـت تبـانـالتـي كدادات ـعــونظـرا لالست      

ـنـة الــتنسیــق ـى أن قــامت قــادة لجـــد أدى ذلك إلـــــــــقـــتحــریــریة الجــزائــریة، فـح الــثــورة الـد مصالدــتع  

                                                           

(1) محمد بلقاسم وآخرون، المرجع السابق، ص ـ ص. 35 ـ41  
 

  (2) محمد تمشباش، المرجع السابق، ص.155 
سلسلة الملتقیات فصل  ،2010، دار القصبة للنشر، الجزائر،السیاسة الفرنسیة لفصل الصحراء وردود الفعل الدولیةالغالي الغربي،  )3(

   8.ص دراسات وبحوث الملتقي األول الوطني حول فصل الصحراء عن الجزائر، الصحراء في السیاسة  االستعماریة الفرنسیة،
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ن ال عـم التسلیح والتموین مستقـوأصبح قسم بإعادة تنظیم قاعدة لیبیا، 1958سنة  ،)1(والتنفیذ

وقـد تـأكد ارتباط ، ـل واإلیداعـاتـقـالمـؤونة والنم خصیصا بالتسلیح و تـارجیة ویهـؤون الخـشمكتب ال

ـل األسلحـة دون إقامـة قـواعد خلفیة ـام أكثـر بتفعیل مهمة نقـنشاط الجزائـریین بلیبیا باالهتم

دة ـاعــا قـي نهضت بهـس والمغـرب، ألن المهمـة الرئیسیة التـي تـونال فـــو الحــلما هـواسعـة مث

صاالت والتسلیح تـابعـة ـاصة باالتـأ بوصوف مدیـریة خـفلقد أنش ن،ـویـتمـلیبیا هـي التسلیح وال

لـوزارته، كمـا أنشئت عـدة مصالح مـرتبطة بالتسلیـح لقـیت كــل التسهیالت الالزمة من السلطات 

  : )2(ل أهمهااللیبیة لع

 ـاـهـواعـالف أنــتــالمـؤونـة باخ ل األسلحـة وـل بمهمـة نـقـي تتكفـالت ح وـلیـالتس ن وــویـة التمـمصلح ــ

  .وٕایصالها لجیش التحریر الوطني

ـن تونس ولـیبیا یید بل البـر قـربط االتصاالت ونمصلحـة المـواصالت العـامة والتي تهتـم ب ــ

  .والقاهرة خاصة

فیة ـدة خلـاعــرت ضرورة ملحة لتأسیس قـامـة ظهـواصالت العـبعـد تشكیل وزارة التسلیح والم      

فقام كبیرة ومركـزیة،  تحـول إلیها كـل عملیات البحث والتحقیقات الكبـرى واستثمار االستعالمـات 

  ن أني صحراء لیبیا، دو فراد ـدوش مدة دیـاعـبتأسیس ق م1960جویلیة يوف فـالعقید بوص

ا مثلما ـؤونهـدة حتـى ال تتدخل فـي شــلـم بالـدور الحقیقي لهذه القاعـات اللیبیة علـى عـتكون السلط

 ومةـؤون الداخلیة للحكـرار فـي الشـكانت تقـوم به بعض الـدول الشقیقة التـي كانت تتدخـل باستم

    .)3(الجزائریة المـؤقتة

                                                                  م بـاخـتیـار مـنـاطـق بصحـراء لیبیا إلقــامة قاعدة خاصة بالدراسات و ـقـوف یـوصـل بـعـما جــوم     

                                                           
عد كأعلى هیئة لجبهة التحریر الوطنـي، تتكون مـن خمسة یالوطني للثورة الجزائریة الـذي  انبثقت عـن المجلس: لجنة التنسیق والتنفیذ )1(

ي ـوهـ بـن المهیدي ـ كریـم بلقاسم،: سعد دحلب ـ أمـا العسكریون فهـموهـم عبان رمضان ـ بن یوسف بـن خدة ـ : أعضاء منهم السیاسیون

ولقد  تمثل مجلس حـزب حقیقي تقود وتوجه جمیع فروع الثورة، الفرع العسكري والفرع السیاسـي، الفرع الدبلوماسي واإلداري واالجتماعـي،

   87. ، ص1، ج1991دار البعث، الجزائر،   ة،ملحمة الجزائر الجدیدعمار قلیل، :راجعی. كانت أكثر مـن مكتب سیاسي

  (2)عبد اهللا مقالتي، دور بلدان المغرب العربي في دعم الثورة التحریریة، ج1،  ص. 389  

(3) نجاة بیة، المصالح الخاصة والتقنیة لجبهة وجیش التحریر الوطني(1954ـ 1962)، ط1، منشورات الحبر، بني مسوس، الجزائر، 

  222.، ص2011
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ك أن ــورة ذلـثــا للـد المضیف یقـدمهـئ البلــتـمـا یـرجع للتسهیـالت التـي مـا فـإن، واالستغـالل والبحـث

السلطات اللیبیة قـد منحت الثـورة عـدة مساعـدات ضخمة منها حـریة التنقل على أراضیها ووضع 

 نـقـلهـاان ـع ضممـ لحة،ـیر األسـوفـتفـي دتها ــب مساعـى جانـورة إلـثـرف الـت تصـزة الحكم تحـأجه

  .)1(اهي تخصتال ات الجوسسهـملفب الیزوده راتجهاز الشـرطة والمخاب رفهاضعت تحت تصو و 

فـي المجـال االقتصـادي:ثانیا  

الجزائرلمساعدة لجنة جمع التبرعات  /1ـ2  

: نشأتها /1ـ1ـ2  

ا أن ــبم  ؟رج عـن كیفیة نشأتها وتأسیسهاـات نعـرعـاط لجنة جمع التبـقبــل التطـرق إلـى نش       

انب دعم هذا القطر ـج ىـله إـنإـف، ةیر ور ارتكـاز رئـیسي للثور الجزائــالن محثیم كانالیبیا وشعبها 

ـم ــنـة دعـیا لجـلیبـلت بـكـد تشـلقــف  ي،ـیســرئـ) 2(ویـلـمـا مصـدر تـالسـالح كـانت أیضـورة بـیـق الثــالشق

ـاج ـریة تحتـزائـورة الجـوا أن الثـلمـان الشعب اللیبي عـیـلس، ذلك أن أعـرابـي طـر وبالضبط فـزائـالج

إلـى مساعدات مادیة فشرعـوا فـي اتصاالت أولیة فیما بینهم لیجمعوا األمـوال والتبـرعات وقد كان 

اندالع ن ما إن مضي حوالي سنة ونصف متامة، ویقدمونها ألحمد بن بله، و ة یي سر ذلك یتم ف

دة ـریـي جـف، ةملـر كــریـام بتحـالذي ق يـالمشیرق اديـادرة الحاج الهبت مى كانالثـورة التحریریة حت

.  )3(طرابلس الغرب  

 ب اللیبي علـى مطالبةـر كلمته حث الشعـد مـن خالل تحریـریــي یـادي المشیرقـان الهـوقـد ك      

لكن الكلمة منعت مـن النشـر  ون،ـدود القانـبتقدیم مساعدات للجزائـر فـي ح الحكومة للسماح لهم

                                                           

  (1) نجاة بیة، المرجع السابق، ص.223  
دة مجـاالت متعلقة بالعملیة ـي عـم لتصرف فـ1954وحتى قبل سنة  نعني بالتمویل تلك األموال التي كانت تجمع أثناء الثورة،: ویلـالتم )2(

وال مـن وكان االهتمام بقضیة األم وانب األخـرى متوقفة علیهألن كـل الج بین أهم عوامل الثورة الجزائریة،التحریریة، ویعد المال من 

اني نقصا ـ، وتعال وبحاجة ماسة لهــاألمـور األساسیة التـي ركزت علیها المنظمة الخاصة السیما وأنه منذ تأسیسها واجهت مشكلة نقص الم

  وبكر حفظ اهللا،ـب :راجعی. ةـادیـاإلمكانیات المى ـقراطیة إلـات الدیمـریـصار للحـركة االنتـى افتقار حـذي یرجع إلـذا المجال الـي هـفادحا ف

  28. ، صع السابقـرجـالم

  (3) محمد ودوع، المرجع السابق، ص ـ ص. 91 ـ 92 
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نوان هذا ـتحت ع ،)1(المشیرقي ،ل السلطات اللیبیة، وبعد محـاوالت عـدة كانت لكلمةـبـمن ق

م بمثابة رخصة لتأیید الثورة الجزائریة 1956مـاي 11ع حـلول عید الفطر یـوممتزامنا   ،)2(العید

ره طـالب وتجـار ومثقفـون مـاي مـن نفس السنة عقد اجتماع في بیته، حض 18وفـي  نفي العلـ

انـة جیـش ـاللجنـة اللیبیـة إلع" ـم ـزائـر أخـذت اسـعنـه تشكیل لجنة أخـرى لمناصرة الج وأسفـر

  .)3(مالـللاجة ورة كانت بأمس الحــرت عملها سریعا ألن الثـي باشوالت "ريي الجزائوطنر الریالتح

 ـاطــد نشـزایــومع ت ورة،ـثـلل ي اللیبیینـي والشعبــم الحكـومـل مـن الدعــد كـزایـى اثـر ذلك تلـعو       

ي واستمـرار ـرة مشروع عمـل وطنـواة األولـى لفكـللجنة التي تعد الن وارتفاع عدد المتطوعیناللجنة 

 "رالهـالل األحمـ" مالدعـم لثـورة شقیقتهم الجـزائـر إلى غـایة االستقالل، أصبحت اللجنـة تنشط باسـ

ت المشیرقـي إلـى شقـة تابعـة لمصلحـة األوقاف بطرابلس ثم ما وانتقلت مـن مقـرها الـذي كـان  ببی

اط ـد نشـزایـام وتـومع مضي األی" ة ـریـزائـورة الجـلجنة نصرة الث"ادة تسمیة اللجنة بـ ـم إعـلبث أن ت

ودهـا فـي ـرى ببنغازي فرضت وجـهذه األخیرة تأسست فروع لها بمدینة طرابلس، وأنشئت لجنة أخ

 یدةـا المجـورتنــل ثــمـن أج  ،خـذت هـي األخـرى تسجل صفحات فـي تـاریـخ النضالزمـن قصیر وأ

" اتع التبرعملجنة ج" مـة جدیدة حملت اسئیتم بعد ذلك انبثاق ه ،)4(وتؤكد أصالة الشعب اللیبي

 وانضباطهاأثبتت اللجنة فاعلیتها ولقد   التـي كـانت قـد اتحدت مـع األولـى فـي أهـدافـها ووسائلها،

.وأصبحت تشرف علـى اللجان الفرعیة داخل طرابلس  

 ـزءا مـنـون جـلمـا یسـضاؤهــدأ أعـیر في المصرف وبـالـي كبـد رصید مـا بعـأصبح للجنة فیم      

ادة ــى بعض القـیع أعضاء اللجنة إلــوقعة مـن جمـاضر رسمیة مـحــق مـا وفـوهـي جمعـالتـاألموال 

                                                           
صادیة ـات اقتـاطـدة نشـكان لـه ع مانیة، ـح الجنسیة العثـرب منـلس الغـم بطراب1908جانفي  19والید ـن مـم: يـراهیم المشیرقـادي إبـاله )1( 

 م1948 برعات سنةـوتجاریة، ناشط فـي مجال السیاحة والفندقة، یعد عضو لجنة إیفاد المجاهدین إلى فلسطین وشراء األسلحة وجمع الت

م سجنه أثناء ، تإلـى غایة أن ضم للمؤتمر الوطني و عضو مـن أعضاء الهیئة السیاسیة للحزب منذ تأسیسه ،مـن مؤسسي الحزب الوطنـي

ورة التحریریة، ومن مؤلفاته ـد اندالع الثـان لـه الدور البارز في العمل مع المناضلین الجزائریین قبل وبعـیطالـي بلیبیا، كاإلتـواجد االحتالل 

، 1، طشهید...قصتي مع ثورة الملیون الهادي إبراهیم المشیرقي، : اجعر ی". لیبي فـي الیابان "، "مشاهداتي في بالد الهند" كتاب بعنوان

    8ـ ـ 5. ، ص2000والنشر، برج الكیفان، الجزائـر، دار األمة للطباعة 
)2(ملحق رقم )  2)  

 (3) الهادي إبراهیم المشیرقي، المصدر السابق، ص. 102 

  (4) محمد الصالح الصدیق، الشعب اللیبي الشقیق في جهاد الجزائر، ص. 157 
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أسیس تتـاریخ  ووهـم 1957ایةـغ ىإلقة ـریـذه الطـل بهمــر العـمیزورون لیبیا، واست ذینلون اـالثوری

مكتب جبهة التحریـر الوطنـي بطـرابـلس، ومنـذ ذلك الحین أصبحت األمـوال التي یتم جمعها إنمـا 

ي ـم فـاهــا سـومـن ضمن م د المصارف الموجودة بطرابلس،ــذا المكتب بأحـیتم تحویلها لحساب ه

د ـي أعضائها والتقدیر والشكر المتواصل للمواطنین على الجرائـنجاح هذه اللجنة هو ثقة الناس ف

.)1(وحثهم على تقدیم المزید من التبرعات  

أسبوع الجزائر /2ــ1ــ2  

رة للثـورة ـي نصـب اللیبـف الشعـواقـم مـن أهـم أنشطة اللجنة ومـن أهـر مـزائـیعتبر أسبوع الج      

ة ـقیــریـدول اإلفـانــي للــر الثـمــؤتـي المـت فـــرحــد طـت قــانـر كـزائـوع الجـرة أسبـومع أن فك ة،ـریـزائـالج

م، والذي من بـین مـا جـاء فیـه هـو التأییـد 1957دیسمبر  26رة بتاریخ ـاهـالمنعقد بالق واألسیاویة،

  :)2(المادي وذلك بالوسائل التالیة

.جمع التبرعات في الطرق والتجمعاتاألقل لیص أسبوع أو ثالثة أیام على تخ ــ  

.إعداد طابع بریدي تذكاري خاص بهذه المناسبة ــ  

.ر على جمیع المعامالت والمدفوعاتفرض ضریبة یوم الجزائ ــ  

.كومة والمؤسسات العامةخصم نسبة معینة من مرتبات موظفي الح ــ  

.وما إلیهائات والشركات التجاریة جمع التبرعات من األفراد والهی ــ  

.ة واألغذیة واألسلحة وما إلى ذلكجمع المالبس واألدوی ــ  

ا تحـت ـاطهـي نشــر فــدة الجزائـساعـات لمـرعـبـذا لذلك المطلب استمـرت لجنة جمع التـوتنفی       

 رورة الجـزائـــث الحصوع لـو تخصیص أسبهـراد منه ان المــهـذا األخیر الذي ك "أسبوع الجزائر"ماسـ

اتـــانـرجــوالمه وتقـدم فیـه الحفـالت ـر،ــزائـامـن مع الجـضـیـات للتـانـكــات واإلمـتعبـأ فیه كـل الطـاق   

                                                           

  (1) محمد الصالح الصدیق، الشعب اللیبي الشقیق في جهاد الجزائر، ص ـ ص.208 ــ 210

 (2) عمار بن سلطان وآخرون، المرجع السابق، ص. 135 
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   .)1(لجمع التبرعات ویتجلي فیها التنافس فـي البذل والعطاء في مستواه العالي  

ف عنـد ـم تقـزائــر لــالجـات فـي لیبیا المخصصة للتضامـن مـع ـرعـلیـات جمع التبـإال أن عم      

ام ـدود  فـي لیبیا بسبع أیـــن محـات وأنصعها إذ لـم یكــرف الصفحـل كـان اشـبـ وع الجزائـر،ـأسبـ

رص ومناسبات ـى إیجـاد فل علـمـا تعمـبحیث كانت اللجنة دائ دار السنة،ل تستمر علـى مـفقط، ب

دون انقطـاع، ذلك أنـه مـا إن تنتهـي حمـالت جـل ضمان استمـرار عملیات التبـرع ألفي كل مـرة 

د ات نجع التبرعــات، ومـن بیـن المناسبجمع التبرعات حتـى تعلن اللجنة عـن منـاسبة أخـرى لجم

  .)2(وغیرها...، األعیاد الدینیة موسم الحصاد، موسم جني الزیتون

دورهما في الثورة الجزائریة  /3ــ1ــ2  

ذه هریة یمكن أن نقسم لثـورة التحریریة الجزائــومته لـمـن خالل ما قدمه الشعب اللیبـي وحك       

لنوعین  رـوع الجزائـات وأسبـي لجنة جمع التبرعـا فــوا یبادرون بهـدات التـي كانـالمعونـات والمساع

  :)3(وهـي

األجهـزة  وكذا والمـالبس واألغطیة واألحـذیـة،المساعـدات العینیـة والتـي تشمل الحلـي واألدویـة  ــ

.وغیرها....االلكترونیة ووسائل النقل   

اة ـود األضاحي زكـوك وكانت ثمنا لجلـوال وصكـیأت أمـي تتمثل على هـالمساعدات النقدیة والت ــ

ات ــرعـوتب اضیة،ــات الریـزائـر، النشاطـوع الجـبـات أسـرعـا جمع مـن تبـوم  وب وزكاة الفطر،ـالحب

.)4(وغیرها...األشخاص والمزادات العلنیة  

اطـاتـهـاــرت نشـمنـذ أن بـاش وذلك ـاتـذه التبـرعـوسنحـاول أن نعطـي تـوضیح عـن بعض هـ         

ة یمــقبـواء ـدیة ســادة تصاعـزیـانت الـم حیث ك1962ى سنة ـم إلـ1956ـام ـاالقتصادیة مـن ع   

                                                           

 (1)محمد الصالح الصدیق، الشعب اللیبي الشقیق في جهاد الجزائر، ص. 200 

 (2) محمد ودوع، المرجع السابق، ص ـ ص. 110 ـ 111

دراسة جهود لجنة جمع التبرعات  لمساعدة الجزائر فـي إقلیم والیة طرابلس اللیبیون والثورة الجزائریة، بسمة خلیفة أبو لسین،  )3(

   95. ص ،2008، دار الرائد للكتاب ، الجزائر،)1962ـ 1954(الغرب
)3(ملحق رقم  ) 4)  
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العیني، كما تجلت اإلنسانیة بأجمل معانیها في شباب النوادي الریاضیة، حیث رع النقدي أو بـالت

الكمـة ـنس والمـة والتـلـالس دم، ـقـرة الـة كأس كــولـات ودیـة علـى بطـاریـامة مبـزم علـى إقــدوا العـوط

ح ـعها لصالـذا األجنبیة خصص ریـربیة وكـابین األندیـة الریاضیة اللیبیة والعـم وسباق الدرجات، 

یـوسـف وتبـرع   ریـق اللیبـي،ـري والفـزائــریـق الجـاراة بین الفـرت مبــالقضیة الجـزائـریة، وحـدث أن ج  

ف ـوا بمصاریـلـ، كما تكف)2(زـري الفائـق الجزائـام بتسلیمه للفریـاراة بكأس ثمین قـالمب يـف ،)1(اديـم

  .إقامتهم ببلدهماألكل للبعثة الریاضیة الجزائریة أثناء 

ـات ـب علـى درجـول إلـى الملعـذاكـر الدخــر تـلت سعــا جعـامت بـه اللجنة أنهـا قـومـن بین م      

ـة ــمختلفـاضیة الــریــات الـباریــمــن الــات التـي جمعت مـرعــوع التبـیث بلـغ مجمـح  د،ـاعـــحسب المق

ته ـا قیمـم م1962ـام ـایـة عــى غـم إلـ1960ـام ـاراة مـن عـر مبـوالـي ستة عشـا حـددهـوالتـي بلـغ ع

كما ساهمت شـركات والیة طرابلس ومؤسساتها وهیئاتها  ي ـل ـ ثـالثـة أالف جنیـه لیبـ.ج 3,000

أربعـة أالف وسبعمائة  ـل .ج4,772,74در بـ ـقـ  م بمبلغ1956ام ـي عـومصالحها الحكومیة  ف

ي ـامـي عـالغ المتحصل علیها فــدرت المبـاـ وقــرشـون قـلیبیا وأربعـة وسبع ون جنیهاـعـان وسبــنـواث

ج،ل ـ ستة عشر ألفا وثالثمائة وثمانیة وثمانین جنیها 16,388,61م ما قیمته 1961م ـ1960

  .)3(لیبیا وواحدا وستین قرشا

نـق ومـیـي الشقـب اللیبـا الشعـام بهــار التي قـثـن واإلیـامـور التضـر من صـیـد الكثـا لنجـنـنإ و         

  وم ـوكان الی ر بقلب مدینة طرابـلس،ـزائـبینها قصة الشیخ األعمـى الذي بكر یوما إلـى ساحة الج 

                                                           
في  ى أنفس عمره، وقضث من الطیب ، درس بجامع الزیتونة، وكیف یمیز الخبیهـو رجـل یعرف كیف یفكر ویتصرف: یوسف مـادي )1(

من أبز اللیبیین الذین قدموا یعد  ، وقرأ مـن الكتب مطوالتها ومختصراتها وجالس العلماء والفقهاء وحتـى الكتاب والشعـراء،المدارس والمعاهد

مـل ـه عـعلـى أنـ ربــضامن األخـوي بین العــمساعدات للثورة الجزائـریـة خاصة فـي جانبها المـادي، ألنـه مـن أوالئك الرجـال الـذین یفهمون الت

ل المصاریـف ــامـر متكفال بكـال الجزائـفـدة، بحیث تكفل ببعض أطـللجزائر المجاه دة ــدیـات جلیلة وعـخدم ىفعلیة وانجـاز وقـد أد  ومسـاندة

في إقامته  والفلسطینیة،  ورةــالث ریة فانه خدم كذلكـزائـوانه لكما خدم الثورة الج ارة لها،ـوبعد استقـالل الجزائـر ظـل مـن حین ألخر یقوم بزی

ي ـوفي فـت ریات،ـنات الجزائـاما بالبـاء ثالثمائة بنت كل نفقاتهن علیه، كما فعل تمـباألردن أسس بعمان مدرسة للبنات الفلسطینیات تأوي زه

   165ـ  160. ص ـ ص ،شعب اللیبي الشقیق في جهاد الجزائرالمحمد الصالح الصدیق،  :راجعی. بدایة التسعینات

  (2) بسمة خلیفة أبو لسین، المرجع السابق، ص. 106

 (3) بسمة خلیفة، المرجع السابق، ص. 109 
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الل ـول بادر به إلـى مكتب الهـق التسـریـن طـال عـمــن الـدیه نصیب مـا تجمع لـشدید البرودة ولم

  .)1(األحمر الجـزائـري

ن إـر، فـزائـــورات األحـداث داخـل الجــلت مـع تطـاعـرائح المجتمع اللیبي تفـكـل شت ـوٕاذا كان      

ـرى ـا هـي األخـكـان له ا نصف المجتمع،ـالصحف اللیبیة بأنه ىحـدإالمرأة اللیبیة التـي وصفتها 

الجزائریة د للثورة وألختهـا یؤ وقف مدعم ومـموقفت ها المجیدة فـتور واجب إزاء القضیة الجزائریة وثـ

ن ـحـمــن الـه مـاسیـقـض مـا تـنها بعـف عــى تخفـا حتـه لهـمـدیـا بمـا تستطیع تقـداتهــن خالل مساعـم

اضالت ــلمنى اإلـ الــامم البیت كـــقدیــادي بتـة الهـي زوجـرقـة المشیـادلـامت عــلقـد قـف ،)2(ویـالتـوال

ناضالت یقدمن إلیها من زرن لیبیا فتیات جزائریات مـر یـین ألخـان مـن حـبحیث ك ات،ـریـزائـالج

  .)3(ي ضیافته أیام عدةفالمشیرقي لیقضین الهادي  دارب نطار العمـل الثوري فینزلـتونس في ا

ال والحلـي تتخیل أنهم یملكن كنوزا مـن ـمـف إلـى ذلك أن النسـاء اللیبیات عنـد التبـرع بالض      

  اـحلیهل ـــروس بجـت العـبرعــر، فتـوع الجـزائــبـــروس أســاف عـزف حیث حـدث أن صادفب مـال،ـال

  .)4(لصالح الثورة التحریریة الجزائریة

:ـ رعایة أبناء المجاهدین   

یـز مواقف الشعب اللیبـي فـي دعمـه ـى تمـي تبقــانیة كذلك التــر اإلنسـاهـن المظــن بیـه ومـنـإ      

ي هـذا ـامى وأبنـاء المجاهدین ففــو فكرة تبني أبنـاء الجزائریین مـن یتـهالشعب الجزائـري وقضیته، 

 م1957الجانب قامت لجنة نصرة الثور الجزائریة ـ كما جاء في أحد تقاریرها أنها قامت فـي سنة

ى ـد إلـوافــخ تتـواج األطفـال منـذ ذلك التـاریـدأت أفـن ـ وبـاء المجاهـدیـنـواء مجمـوعة مـن أبـبطلب إیـ

بعض المحسنین من لیبیا استعدادهـم  ىج على العائالت اللیبیة، كما أبدلیبیا، ووزعت تلك األفوا

لكفالـة مجموعة كبیـرة مـن أوالئك األطفـال وٕایـوائهم فـي مـدارس داخلیـة خـاصـة علـى نفقتهـم، مثـل 

                                                           

(1) محمد الصالح الصدیق، رحلة في أعماق الثورة مع العقید اعزورن محمد (بربوش)، مواقف ، ذكریات، خواطر، دار هومة للطباعة 

  126. ، ص2009والنشر والتوزیع، الجزائر، 
  (2) مریم الصغیر، المواقف الدولیة من القضیة الجزائریة(1954ـ 1962)، دار الحكمة للنشر، الجزائر، 2009، ص. 76 

  (3) الهادي إبراهیم المشیرقي، المصدر السابق، ص. 266 

  (4) محمد الصالح الصدیق، رحلة في أعماق الثورة مع العقید اعزورن محمد (بربوش)، ص. 127 
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ن ـال الذیـفـوع األطـلـغ مجمـد بـوقـ" روشـیـعم" درسة ـوم" جمیلة بـوحیرد"درسة ـوم" دريـالب"  مدرسة

. )1(احتضنتهم لیبیا ما یزید عن خمسمائة طفل وطفلة  

امها ـي أقـذه المـدارس نجد تلك التـكانت تلك المدارس موزعة على عدة مناطق ومـن بین ه      

بـاس وطلب ـرحـات عـى رئـیس الحكـومـة الجـزائـریة المـؤقتـة فـبحیث تقـدم بطلب إلـیـوسف مـادي، 

ات فمنهم ـمختلف المستوی المیذ علىـوكان الت ،منه إعطائه مجموعة من أبناء الجزائر إلعالتهم

المتوسطة   ـوا تالمیـذ فـي االبتدائـیة وجامعیین فـي الجامعات اللیبیة والسنوسیة، واألكثـریة  كان

 حیث كل الظروف الالزمة، محاولتا التوفیر لهم ى رعایة أبناء الجزائریینظلت اللجنة ساهرة علـ

نا ـویـي الحـافـالت وأضافت للبعض تكـا فـات خاصة تسمح لهم بالتنقل مجانـاقــمنحت للتالمیذ بط

  . )2(مهنیا لتعلم الحرف الصناعیة، وتسجیل بعضهم ضمن الفرق الریاضیة

ي ووسط ـاألصلي وطنهم ـر بلیبیا یعیشون وكأنهم فـل ذلك أصبح أبناء الجزائـر كـوعلـى اث      

ن أفراد یالت اللیبیة، بعض أبناء الجزائر لیعیشوا بئن العاائالتهم خاصة بعد أن تبنت الكثیر مـع

ى ــا إلــرتهـریتیـثت بسكـبع ي،ـوســس السنـمة زوجـة الملك إدریــاطـة فـدوا أن الملكــم، حیث نجـرهــأس

ادي ــف مـوسـي أسسها یـدرسة التـارتهن، وهـي المـنها فـي زیـوب عـنـات لتــریـزائـات الجـنـدرسة البـم

زم هـذه ـن المـال تنفیذا لطلب الملكة، وأكـدت عــا قیما مـدایـا ثمینة ومبلغـن هـدمت لهـوكانت قـد ق

ا ـوأوضحت أنه  ـورته حتـى النصر،ـاألخیـرة علـى مـواصلة مساندتها وتأییدها للشعب الجزائـري وث

الملك وزوجتـه بنتا  ىوبالفعل تبن ، )3(ات لتبنیهاـنـن تلك البـذ بنتا مـا ألخـن طرف موالتهـأرسلت م

ا عقیلـة وصار ـسمهإبنتا جزائـریة  ىن الملك قـد تبنوأجتمع البـرلمان وأصدر بیانا یفید أ  جزائریة،

)4(ومنه تعتبر أمیرة ىسمها سلمإ
.

 

 

                                                           

  (1) محمد ودوع، المرجع السابق، ص ـ ص. 134ـ 135 

  (2)  محمد ودوع،  المرجع نفسه، ص ـ ص. 138 ـ 139 

)4(ملحق رقم )  3)  

  (4) محمد الصالح الصدیق، الشعب اللیبي الشقیق في جهاد الجزائر، ص ـ ص.216 ـ 218 
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معیقات الدعم المادي: ثالثا  

السد الشائك / 1ـ3  

ن الجهـة إـوطن فــق الغـربیة للـن المناطــد تكفلت بتسلیح وتمـویـانت الجبهة المغربیة قـإذا ك      

حـة ـلـاألســدادات بـوط اإلمـطـل فـي وصـل خـامـتكـت بـدور مـس و لیبیا قـامـونـمثلة فـي تـیة مـالشـرق

ورة ــدالع الثــذ انـبـر منـبء األكـالعت لیبیا قـد تحملت ـانـراء، وكـات الشـرقیة والصحـوالیـق الـناطـلم

وات ــوال سنــا طـل إلیهــذي أوكـدور الـو الـوه، رةـیـذخـالح والــالسـد بـزویـي التـریة فـزائـریة الجـریـالتح

.)1(الكفاح التحریري  

مصممین  ورة، غیر أن المجاهدین األوائل كانـواـة الثــدایـلیلة فـي بـت قـانـلحة كـومع أن األس     

ن المنطقة ـهون مجوار یتث كان الثیح لس الغربح بطرابیدة تسلار لذلك أسـسوا قـاعصى االنتعل

ى ـیا إلـن لیبـة مــحـوجه األسلــإذ ت رة،ـیـذخـلب السـالح والـى لیبیا لجـامشة ـ إلــى ـ األوراس النمـاألولـ

ان ـراس وكــوق أهـسة وســبــوف وتـیة وادي سـاحـى نــة األولـى المنطقــل إلـصـر لتـزائـم الجـس ثـونـت

أن  ماـوبورة، ــري ألي ثــقـمـود الفـو العــالح هـي أن السـقــومـن المنط ذلك،ـن لـیـون منتبهـیـرنسـالف

م للقضیة الجزائریة لم یرض السلطات االستعماریة الفرنسیة فلقد حاولت جاهدة وقف لیبیا المدعم

ي ومنها ـربـرب العـار المغـن أقطـزلها عـل عـن أجــود مـل الجهـذل كـورة وبـالثى ـواء علـتسمیم األج

ي منع وصول ـوكما شـرعت فرنسا فـ ،)2(اــي مسعاهـا إلیها لكنها فشلت فـرهــاولت جــلیبیا التـي ح

 و  يـربـر عـى أكثر مـن قطـتوحة علـا مفـونهـك ،)3(یةـدود الشرقـن الحـر خاصة عــزائـالح للجـالس

وضع السـدین الشـائكین المكهربین والملغمین ب دأتب، و ري تونس ولیبیا ومصفى قواعد الثورة لع

  .)4(علـى الحـدود الجزائـریة الشرقیة

                                                           

(1)عبد اهللا مقالتي، دور بلدان المغرب العربي في دعم الثورة، ج1، ص. 363 
 

 (2) مریم صغیر، المرجع السابق، ص. 96

(3) یوسف مناصریه وآخرون، األسالك الشائكة وحقول األلغام، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول 

  21. ، ص2007، الجزائر، 1954نوفمبر
)5(ملحق رقم) 4(  
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م 1957كوزیـر دفـاع للحكـومـة الفـرنسیة أصدر قـرارا فـي جـوان  ومـع مجـئ أنـدري مـوریس      

 ي انجازه من نفس التـاریـخـسمه، وشرعت الهندسة الفرنسیة فإي بـي سمـاعـط دفـاء خـإنشـي بـیقض

رقیة ـیة الشـحلـنـاان ونسیة أي مــریة التـزائــدود الجـد مـن الحـتـمـحیث ی م1958ن ر جـواـشهـلینتهي 

ة ـمنطق ىــى وصل إلـر حتـن مصب وادي الكبیـاال مـمـابه شـنـرق عـن شـم كلم 320ة ـافـى مسـعل

 مـاءـى الــر إلـمــكة  ویـریـو بـا یتجه نحـنهـف ومـویـكـة الـریــو قـس نحـوریـط مـذا یتجه خـكـوه  ،ةـتبس

ا فیمـا ـ، أم)1(راءـارف الصحـى مشـرین علـى نقـان حتـدرعـم الـي ثـانــر، الشیحـاتـر العـم بئـاألبیض ث

س كـل منطقة ـطبیعة وتضاریالف ــرى تبـعا الختــى أخـن منطقة إلــنه یختلف مـإـرض فـیخص الع

.)2(ةیكلم فقط من األراضي التونس 20يمترا على بعد حوال60و30ا بین ث یتراوح عرضه محی  

ن الناحیة  الجنوبیة نالحظ أن العـدو ربما اقتصر على مراقبة هذه المنطقة الصحراویة ـوم      

د أن ـراء البــریـق الصحـن طـدخـل عــأتـي بالسالح ویـذي یـاهـد الــدي أو المجـألن الجن ران،ـیـبالط

راقبة هـذه المناطق ـران العـدو یستطیع مـذا فطیـن یختبئ لهـالـي ال یجد أیـالتـار، وبـیطلع علیه النه

دود فـي المنطقة ـاء السـاذا لـم تقم فرنسا بإنشـا یفسر لمـذا مـوه  درب ویتحرك،ــل مـن یـویكشف ك

. )3(الجنوبیة وعبر الصحراء  

: )4(وأما عن المواصفات لخط موریس فیمكن إجمالها فیما یلي        

 5راوح طاقتـه بین ـي تتـوط وأعمدة بث فیها التیـار الكهربـائـائكة وخیــن أسـالك شــ یتكون الخط م

.آالف فولط 7آالف و  

ام علـى ـــغـهـذه األلت ـیة وقـد وضعـاعـردیـة منها وجمــام فــة األحجـام مختلفـغـألـت أرضیته بـزرع ــ

.كلم 20ألف لغم في كل  50طول األسالك بمعدل   

.یتكون الخط من أسالك االْعثار المتصلة بمراكز المراقبة بها أجهزة اإلنذار السریع ــ  

                                                           

 (1)جمال قندل، خطا موریس وشال وتأثیرهما على الثورة الجزائریة (1957ـ 1962)، بلوتو لالتصال، 2009، ص. 44  

 (2) محمد العربي الزبیري، المرجع السابق، ج2، ص.128 

 (3)الجندي خلیفة، حوار حول الثورة، موفم للنشر، الجزائر، 2008، ج1، ص. 448 

  (4)الغالي الغربي، فرنسا والثورة الجزائریة 1954 ـ 1958، غرناطة للنشر والتوزیع، (د ـ ب)، 2009، ص. 277
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لم ـك 5إلـى  3ر مـن ـا عـن اآلخـر أكثـدهـد أحـراسة ال یبعـة للحـریـراكـز عسكـه مـولـأقیمة علـى ط ــ

دي مزودین بالمدافع والبنادق الرشاشة ومدافـعـجن 300ى ـإل 100األكثر، وأقیم بكل منها علـى   

. )1(105وعیار  75و 40الهاون عیار   

س ـا وتـونـیبیـیة مـن لــل اإلمـداد اآلتـوافــو منع قــس هــوریـط مـاء خـشــن إنــان القصد مـوٕاذا ك      

ورة ومـن ثم ـق الثـخن ل وـق السالح إلـى الداخـدفـي منع تـالـالتـومصر، ومنه القاعـدة الشرقیة وب

  .)2(ث استمر إمداد الثورةیاألمر كان عكس ذلك بحفإن القضاء علیها، 

ا ـلیـها داخـویقــورة وتطـى الثـرنسیة علــام القبضة الفـكـي تأمین إحـس فـــوریــل خـط مـام فشــوأم      

رال ـنیــى الجـتا إلـــذا االسـم نسبـلیه هـــق عـلـوأط ـال،ـامة خـط شــإلـى إقم 1959دو سنة ـعــارع الـسـ

قائد القوات الفرنسیة آنذاك وقد امتد هذا الخط هـو األخر من الشمال إلـى الجنوب على ، )3(شال

والمناطق ر تبعا ألهمیة المواقع ـنا ألخـنه حیـترب منه حینا ویبعد عـقتوریس، حیث یـط مـرار خـغـ

الـة ـنـة القـدیـرب مـرق وغــق الخـط شــم، وانطلـكل 40ى ـإل 5ین بین ـة بین الخطـافـتـد المسـیث تمـح

وریس ـط مـیزات أشبه بخـز بتجهـو مجهـدینة تبسة وهـرق مـوف شـة وادي سـایـى غـا إلـوبــلیتجه جن

  .)4(إال أن خط شال یعد أكثر جهنمیة وأشد فتكا

ركات الثـوار وحالت دون وصول ـلت تحـرقـكة أن عـائـالك الشـولقد كان مـن نتائج هذه األس      

ث ـیـیـرة بحـذخـن الـا مــاجیتهـول علـى حـات الحصـوالیــت علـى الــرمـل حـبـ ـل،ـداخـى الـة إلــاألسلح

                                                           
(1) Yahia Bouaziz, Les insurrection en Algérie au cours de 19 eme et 20 eme sicele, traduction 

Babouche hafidih, Achepe d imprimer sur les presses de  lempoimerie Houma Algere, p256. 

   (2) عمار قلیل، المصدر السابق، ج2، ص. 67
طا ــا ضابـهـرج منــم وتخ1923ان سیر سنة ــق بمدرسة ســم بفرنسا، التح1905سبتمبر  5ولد الجنرال شال موریس في : الـالجنرال ش )3(

ربـي بین سنتـي ـیران الحـة العلیـا للطـدرسـافة إلـى المــدرسة التطبیقیة للطـیران باإلضـس السنة بالـمـم، والتحـق فـي نف1925برتبة مالزم سنة 

 م 1958نـزائر مـوات المسلحة في الجـللق ائداـا قـرهـن المناصب أخـد مــدیــي العــم، عین ف1943م، التحـق بالمقاومة سنة 1939م ـ 1937

سنة  يـوفـت  م،1966ام ـدر بالعفو عنه عسنة ثم ص 15م، وفي شهر ماي من هذه السنة حكم علیه بالسجن لمدة 1961إلى غایة أفریل

1974م. یراجع: شریط وآخرون، إستـراتیجیة العـدو فـي تصفیة الثورة الجزائریة، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة 

 الوطنیة وثورة أول نوفمبر 1954، (د ـ ب)،(د ـ س)، ص. 284. ومجلة المجاهد، ع 95، ج4، ص.48

(4) محمد بلقاسم وآخرون، المرجع السابق، ص. 146 
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م 1962م إلى سنة 1959أخذت كمیة األسلحة الموجودة في الوالیات في الفترة الممتد من سنة 

ـنــالح عـلـب الســوبة جــن معینة لصعـاكـر فـي أمـي استقـوطنــر الـریــش التحـص وذلك ألن جیـتنق  

.)1(طریـق الحـدود   

ة ـراتیجیـإست وادـتمـعـن هدفهم ، فلقـد اعع أن الثـوار والمجاهدین الجزائریین لم یتراجعـوا مو        

المجاهدون  استعملها ين جملة الوسائل التبسد الموت وم  االلذین اشتهر خطین لمـواجهة هذیـن ال

:)2(لعبور الخط المكهرب  

.حفر األنفاق تحت الخطوط ــ  

.رفع األسالك بأدوات عازلة كاألخشاب ــ  

.وضع عالمات على أماكن وجود األلغام التي یصعب تفكیكها ــ  

.استعمال مقصاة خاصة لقطع األسالك الكهربائیة ذات الضغط العالي ــ  

ط ـام وفجـوات وسـول األلغــي حقـرات فــداث ممــواسطة أنابیب مطاطیة إلحـرات بـال متفجــاستعم ــ

.األسالك  

كما أسسوا جیش الحـدود فـي الشرق والغرب لمساعدة قوافـل السـالح مـن الدخـول أو لتسهیـل أمر 

. )3(خروج الوحدات، وقد كان لهذه األسالك أثر الكبیر والتي التزال بعض أثاره إلى اآلن  

وبرزت محاوالتها الفاشلة   بر،ـق الــن طریـدادات عـى اإلمــرات علــابـرش المخـا تـم تحـوكم       

دمت ــلس وأقـرابـي ـ طبر الطـریـق التـالـي ـ مرسـى مطروح ـ طبرق ـ بـن غـاز ـلة سیر القـوافـل عـرقـلع

.)4(على محاولة إنزال عناصر من الكومندوس على السواحل اللیبیة من أجل ذلك  

 

                                                           

  (1) وهیبة سعیدي، المرجع السابق، ص. 110  

 (2) مسعود عثماني، الثورة الجزائریة أمام الرهان الصعب، دار الهدي، الجزائر، 2013، ص ـ ص. 370 ـ 371 

 (3) محمد بلقاسم وآخرون، المرجع السابق، ص. 484 

(4) مصطفى بن عمر، الطریق الشاق إلى الحریة ...،  دار هومة، الجزائر، 2003، ص. 208
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معركة ایسن ونتائجها  /2ـ3  

ـانت ـي بجـر الوطنــــریـش التحـریـق جیـن طـن عــة ایسـریــریة إلـى قـزائـورة الجــد لهیب الثـتـام       

ـدون ـاهــام المجـالجهة، وقبـل ذلك قـري بـكــو أكبر مركـز عسـوه" مـالكن ـ ـتی" ز ـركـم مـاجـالـذي ه

ت ـزمـــلـهـذا ع لیة،ــا كـهـراقــإحـــك بـات وذلــنــاحـعـة شـــن أربـتكـون مــل عسكریـة تـویـلة تمـــافــر قـیـبتدم

ریـة ــاسح علـى قـوم كــیام بهجـالقـانها وذلك بــاب سكــة وٕارهـح المنطقـرویـرنسیة علـى تـات الفـطـالسل

لیثنـوا سكـان المنطقة مـن جزائـریین ولیبیین عـن تأیید ومساندة الثورة  ي الشقیقایسن بالتـراب اللیبـ

.)1(الجزائریة ونصرتها ولیفكوا ذلك التآزر األخوي القائم بین الشعبین منذ زمن بعید  

ات بفزان  قـد عرف فـي منطقة ـوطني بمنطقة غــر الـریـش التحـاعـدة جیـوین قـد كـان لتكـلق       

ملت ـوع ا ملحوظا،ـاطـاذیة للحـدود نشـي المحـوب اللیبـذا منطقة الجنــریة وكـزائـالحـدود اللیبیة الج

ن إل فـوفـي المقاب ام،ـمر الصومـرارات التنظیمیة لمؤتـقـوجب الـا فـي المنطقة بمـوذهـفـعلـى بسط ن

ذه الحـدود ــول هــات عسكریـة علـى طــات ودوریـــلیـمـقـوم بعـدأت تــتها بــرنسیة مـن جهـت الفواـــقــــال

  . )2(لمراقبة تحركات وحدات جیش التحریر الوطني وتعقب نشاطها

ق وار ــوانها من التـأعبعض ات و ـغب وات الحامیة الفرنسیةـامـل بین قـویبدوا أن هناك تع      

ز ـركــثـل مـة مـریـزائـز الجـراكـمـض الـــى بعـا علـومــوا هجــنـدث أن شـأن حـب " ینـاربـالمه" باإلبل

وات الجیش الفرنسـي ـاوشات بین قــزان بلیبیا، وقـد استمرت المنـزان بالجزائـر ومركـز فــین قـع

اربین علـى مراكـز جیش ــام بها المهـــات التـي قـمــد الهجـفبع ـي، ـر الوطنــدات جیش التحـریـووح

وا ـامـري وقـش الجزائـعل الجیـاء بعد ذلك رد فـج ي،ـوب اللیبــات بالجنـي بمنطقة غــر الوطنـریــالتح

 بعض قوات الفرنسیة ضدـامت بها الـا للعملیات التي قـامـبتخریب الموانئ الفرنسیة بالجزائر، انتق

  .)3(البواخر التي تحمل األسلحة للثورة

                                                           

  (1) إبراهیم میاسي، لمحات من جهاد الشعب الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون، الجزائر، 2007، ص ـ ص. 295 ـ 296 
    296. ، صنفسهالمرجع  ،ابراهیم میاسي )2(

  (3) محمد ودوع، المرجع السابق، ص ـ ص. 238ـ240 
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دات ـن وحــویـمــا لتــلهــوافـیة أصبحت قـومـجــات هـملیـا لعـي تحضیرهـرنسا فـــرار فـمــومـع است       

جیشها المتمركزة بمناطق الجنـوب الشرقـي الجـزائـري لحمایـة وحـراسة الشركـات البتـرولیة الفرنسیة 

وات ـقــال كـل مـن ركتحفت  ي،بـالجنوب اللیـة بور ـلثلل اإلمداد ـوافـبر الطـرق التـي تسلكها قــــعي تالتـ

خ ـاریــم اعتراض القافلة فـي تـالجزائریة واللیبیة العتراض القافلة وبتعاون مع قـادة الجیش اللیبي ت

 سیارة یقـودها جزائـریون ومعهم فـرنسي 18يانت متكونة مـن حوالـوالتـي ك ، م1957سبتمبر 16

الفرنسیة عملیة التوطئ التي كانت تقـوم بها الحكومة اللیبیة  السلطات االستعماریة وهنـا زاد تأكـد

ش ــیـات جـــركــن تحــد مـا للحـیـلـمـك سیكـون عـفها مـن ذلــوقـن مإــالـي فـبالتـة، وـریــزائــورة الجــثـمع ال

.)1(التحریر الجزائري على التراب اللیبي  

ن ـریة ایسن، تسببت فـي قتل مـواطــوم علـى قـم شنت هج1957سبتمبر  25وبالفعل ففي        

ـاد ــوع ،ات اللیبیة الفرنسیةـى تعكیر العالقـركة إلــذه المعـأدت هـف ي وٕالحاق الضرر بممتلكاته،ـلیب

واحتلت  ،لتهدید باالحتالللـة ووصل األمر ـیـنبـریـة األجـكــدات العسـاهـعــوع المـوضــد مــدیـن جـم

دود ـى الحن علـة ایسـریـبق ىرـ ـركة أخــامت معـن أجل حمایة الطریق الجنوبـي وقـزان مـز فـراكـم

ف لیبیا ذلك أنـه حـدث قو ر علـى مـثأ ىوكـان للمعـركة األولـ ،م1957ـرـوبـأكت ات فـيـرب غـــق

ـدم ـورة عــي الثـممثل فیهبت لیبیا الطاجتماع بین ممثلـي الثـورة الجـزائـریة ورئیس الوزراء اللیبي، 

رابها إال أن هذا القرار لم یكن ضد الهجوم الذي كان على ــوق تــیات عسكریة فـالقیام بعمل

 يـوطنـر الـحریـش التـز جیـل مركـه تـم تحوییلـوم وعـدر ما كان ضد كیفیة تنفیذ الهجـلة، بقـافـالق

  .)2(مساعدة لیبیا للجزائرمن  هذا لم یمنعلكن  یة الجزائریة،ـلیبـدود الـة الحـربــقب ىرـ ز أخــراكـمل

صعوبات مختلفة  /3ـ3  

الشـرقیة ربت مراقبة شدیدة على الحدود ـاریة ضـات االستعمـأن السلطـا بــقـابـرنـا سـا ذكـوكم      

واألمریكان التدخل  طلبـت مـن حلفـائها البریطانیین ذلك على غـرار فإنها ا فیهم لیبیابم ،الجزائریـة

  .لثورةلي كانت توجه تال اللیبیة، بغیة عزل شبكات التموین باألسلحة لدى السلطات المصریة 

                                                           

 (1)  محمد ودوع، المرجع السابق، ص ـ ص. 398ـ400 

 (2) إبراهیم میاسي، المرجع السابق، ص ـ ص. 296ـ 299 
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م 1954ن ـاإلمـداد بالسـالح بیـفة بـنـي المكلـوطـر الـریــش التحــا أن وحـدات مـن جیـمـبو        

ذي كانت مهمته التنسیق ـوذلك بفضل التنظیم الرحلة،  500ن ـامـت بأكثر مــم قـد قـ1956إلـى 

ق ــلـا یتعـیمـى داخـل البـالد، وفـصال األسلحة إلــوزیـع وٕایــا یخص تـمـة فیـات األربعــوالیـبین ال

واسطة أحمد ـر الجنوب التونسي نحو األوراس باألولى، كانت تصلها الشحنات عب ةـبالـوالیـ

     .)1(بوزبید

لس ــرابـط بین طـربـیري، ـط بحــود خـم وجـة رغــل السـالح والذخیرة سهلـم تكن عملیات نقـل      

لكـن هذا الخط یعد مناسبا خاصة  حةلدا لشحن األساسبا جندوا مالذي كان یبـ ردان بتونسوبن قـ

ة ـطـواسـنت بــد تمكـي ألن السلطـات الفـرنسیة قـونســراب التـــوف تسلك التــل ســوافـنـا أن القــإذا علم

   .)2(أجهزة مخابراتها الكشف عن أغلب سیر القوافل المشحونة بالسالح

رات الفـرنسیة ــابـــزة المخــهـت أجـي كـانـور التــصـن الـورة مــر صـنـا ذكــید هـمـن المف دوویبـ      

ونسیین واستعملته لتنفیذ ـد التـتـدراج أحـال مـن اســذا المجـي هـحیث تمكنت فـ ا فـي ذلك،ـتستعمله

ورة ــان یبدي عطفا مع الثـم أنه كـل دقائق األمور، رغـالمهمة، وقـد أصبح یسهر على تزویدها بك

ذا دفعا ریا، وهـوكان یمارس نشاطا تجـاتقر بمدینة مصراته شـرق طرابلس، الجزائریة،  بحیث اس

ل ــوافــالق حــولات لها ـومـلـالمع راقــة شبهة وفي نفس الوقت كان یتصل بالمصالح الفرنسیة بإبیأل

  .)3(كثیرا افرنسمخابرات  ادالبوابة الوحیدة في الطریق الشمالي، وبالفعل فقد أفـمصراته ب المارة

ـراغ ـل كمناطق إلفــي تستعمـة التـریــئ السـوانــللمدراسة مفصلة ـرنسیة بـة الفـت البحـریـامــق ذإ      

حوالـي عشرة بحـارین اللذیـن لهم درایة كبیرة  ارتریب،  واختــذا القائمین بعملیـات التهـوك األسلحة

                                                           
ب ـعــزب الشـرا بالنضال فـي حـــق مبكـیه، التحـرة فالحـن أسـنابة ینحدر مــبي بمدینة عــي شعــي حـف 1931جویلیة  15د ـول: أحمد بوزبید )1(

فلسطین، انخرط فـي اب للقتال فـي ــم للذه1948وع سنة ـوتط روف، ــانب الطیب بولحــمقراطیة بجـات الدیــالجزائـري ثـم حركة انتصار الحریـ

ورة ــیات الثــلــشهرا فشارك فـي عم 17م، وأطلق سراحه بعد 1950مارس 23المنظمة الخاصة بمجـرد إنشائها ألقي علیه القبض وسجن في 

شبكات  م، تولى التنسیق بین  شیحانـي بشیر وعباس لغرور وقادة جبهة التحریر الوطني المقیمین في لیبیا، وساهم في أولى1954األولـى 

ة ـام بمدیریــن العــإیصال األسلحة انطالقا من لیبیا نحو األوراس، عین رئیسا لمركز التموین والتسلیح بالقطر التونسي ثم مسؤوال عن التموی

   15. ، صالسابق درـالمصأحمد بوزبید، :راجعی  .م بأوراس النمامشة1956رف أفریل ـمعركة الجأستشهد في  اإلمداد الشرقیة،

 (2) محمد ودوع، المرجع السابق، ص. 333 

 (3) محمد ودوع، المرجع نفسه، ص. 335
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 وذلك بغیة تطویـق عملیات التهریب، حیث حدث أن أعترض سبیل الشحنة بالشواطـئ اللیبیة، 

  دـت قــانـي كـالت"  یةـانـــونــــینة یـسف"وس ـمـن مصر علـى متن البـاخـرة أتـالرابعة من األسلحة اآلتیة 

د كانت علـى متنها ـم وقـ1956أكتوبـر 17ي، لیتم حجزها ف)1(م1956أكتـوبر 3يشحنة ف 

أالف من  وجهة لتجهیزطنا من األسلحة مـ) 70(هامة مـن األسلحة قـدرة بسبعین  ولةـحمـ

  .)2(الجنود

دا حیث ــم كان الظروف صعبة ج1956ویجدر التذكیر أنه طـوال الفترة التي أعقبت سنة       

عدوان لد انجـ سعتراض سبیل باخـرة أتو اوهي باإلضافة إلى  طبعة أحداث وتطورات ذات داللة،

ف ـالــوذلك بتح  نـي،ــر الـوطــریـتحـي لجبهة الـرئیســر الـأوي المقــت تـانـي كـر التـعلى مص يالثالثـ

ألن  ة،ــورة الجـزائـریـیـر علـى الثـى التأثـي إلــا هـذه األخیـرة التـي كانت ترمــرنسـل وفـانجلتـرا وٕاسـرائیـ

ارك ـع فرنسا تشـفهذا ماد من طرف مصر ورةـداد الثمإل ورباللیبیة استعملت كمنطقة ع يضاألرا

ر العـدوان ثــى اوعل ،)3(ذه األخیـرة ـعلى ه ریطانیابجانب كل من إسـرائیل و ب فـي العـدوان الثالثـي

اتخـذت هـذه األخیرة قـرار بعدم السماح للسالح الجزائـري  ، إذعكرت العالقـات بین مصر ولیبیا

ب ـرتـا تـكون الحدود اللیبیة المصریة شبه مغلقة مم بالدخـول إلـى لیبیا إال عـن طریـق البحر، 

ر لقیادة ـي األوامـرار وأعطـي القـي الملك اللیبـا لبث أن ألغـلكنه م ة، ـاألسلحرور ـل مـلیه تعطیـع

  .)4(الحدود بفتح الطریق أمام السالح الجزائري وتسهیـل مـروره

قـدمت لیبیا دعـما مادیـا للثـورة الجزائـریة منـذ انـدالعها وان كـانت قـد  واجـهت صعوبات  إذ     

 الحر السـیـر ـمـخاصة في ت ،م المساعدةـن تقدیـدولة الشقیقة مـم یمنع الـذلك لرفین إال أن ـالط اكلت

بءـا العـف علیهـفیـــل التخـن أجــر مـــزائـح الجـالـه لصـفــاسه ووظائــات الشعب بمختلف أجنـرعــبـتو   

.المتواجدین بلیبیا ىزائر ومنه ما یوزع علفكانت تبرعاتهم متنوعة منها ما یتم إرساله إلى الج   
                                                           

(1) مصطفي همشاوي،  جذور نوفمبر 1954م في الجزائر، دراسة المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

187. ،  ص2010م، دار هومة، الجزائر، 1954   

   (2)  Slimane Chikh, l’Algérie en arme ou les temps. des certitudes.edi: opu. Alger.1981.p 49 
    (3  )  Slimane chikh, op, cit, p. 79 

(4)عبد اهللا مقالتي، دور بلدان المغرب العربي في دعم الثورة التحریریة1954 ـ1962، المرجع السابق، ص. 373 
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وم بنشاط ـتق كانت حیثب عنویاـورة الجزائریة مـدة الثـي تأیید ومساعـارزا فـدورا بلیبیا لعبت        

ربیة كة في المـؤتمرات الدولیة والعرأت ضرورة المشار ف  وماسیة كبیرة،ـي دبلـي واسع ومساعـسیاس

ن ــبذلك م ةلصخت، متـوقـي نفس الــربیة ولیبیة فـقضیة عها ا أنمعتبرت ،زائریةـالقضیة الجلتدویـل 

ح االستعمار، وطلب فضالجزائري في  اإلعالم ساعدت كما ر،ـالجزائب یحدث اـتجاه م تحفظاتها

.المعونة وٕایصال صوت الجزائر  

والدبلوماسي في المجال السیاسي: أوال   

موقف لیبیا من الثورة والحكومة المؤقتة  /1ـ  1  

ة ـریـزائـورة الجـانب الثــى جـوف إلـي الوقـابیة فـزة وایجـف متمیـواقـومتا مـا وحكـبـان للیبیا شعـك     

د تمكنت ـانت قـرنسا كـذلك أن ف ي،ــبر ــرب العـاسیة المجاورة في المغـاألنظمة السیـبورنت ـا قـإذا م

هذه  جل تمریر البترول عبر أراضيألم 1958وان ـر جـي أواخـاالتفاقیة مع تونس فن عقد م

ه الشخصیة تـناعـإیمانه وقي على ـالسنوس إدریساالت األولى مع الملك صت االتكما دل األخیرة،

ن ـمم ــى الرغـاحة علـوسائل المتـل الـمها بكـواستعداد بالده لدع ریة،ـورة التحریـرورة نصرة الثـــضـب

تمكن  اـدمــبع وذلك د،البـلـر المستقرة لیـیة غـتصادیة وكذا االجتماعـیة واالقـاسـاألوضاع السی

احترام السیادة  ىلالكفاحیة وأنهم سیعملون عأهدافهم به الوطني من إقناع ربهة التحریـو جـؤولسـم

  .)1(اللیبیة

ن ـیـؤولـسـة والمـومـكـي الحـوصــة ویـریـزائـورة الجـثـح الـالـرار لصـمـل باستــدخـالملك یت انـد كـقـل      

 دعم الالزمةل أشكال الـكجانبهم، وتقدیم  إلىوف ـریین والوقـزائـور الجـوالجیش بتسهیل أم باإلدارة

 وطدواكما  ،ما لةـشكـم مـهتلما واجهـره كـي قصـف إلیهؤون ــون یلجـریـزائـان المسؤولون الجـحیث ك

لبیة ـدى الملك لتــدوره لـل بـدخـذي كان یتـال ات الملكیة،ــفـریــر التشــدیـصر ومـر القـــوزیـم بـهـاتـعالق

وداــهـة اللیبیة جـومـكـت الحــذلـب إذ ة،ـریــزائـقضیة الجـلل إخالصهـبرف ــد عــوق ینـریــزائـالجب ـالـمط  

 

                                                           

  (1)عبد اهللا مقالتي، العالقات الجزائریة المغاربیة إبان الثورة التحریریة الجزائریة (1954ـ 1962) ، ص. 446 



دعم لیبیا المعنوي للثورة الجزائریة ونتائجه:               الفصل الثالث   

 

[66] 
 

.)1(ب الجزائري ــقالل الشعـستالر ـاشـبا المـالل تأییدهخن لقضیة ملدعم ا برة ـتـمع   

ة ـنجـر طـمـؤتـي مـة فـاركـشـلما ةو ــدعا ـیه لهـوجــدم تـل لیبیا وعــاهـن تجـم مـرغـى الـعلو ه ـنإ و       

وانحصرت الدعوة في الحزب  ، ربيـالل المغـزب االستقـرف حــن طـم م1958ریل ـي أفـف المنعقد

ذلك ـیة وكـربـة المغـاحـى السـم أهمیته علـالدستوري التونسي وجبهة التحریر الوطني الجزائریة، رغ

ع قضیة الجزائر أكثر مما ـوكان بإمكانها دف  آنذاك،أقطار المغرب العربي الفاعلة  ىحدإ اهلكون

إذ وجهت الحكومة  موقفها مستاء من ذلكبالتالي كان و   علیه موقعها آنذاك لو شاركت فیه، هو

 بنغازيلطریق سفارتها بالقاهرة للحضور اللیبیة دعوة استعجالیه إلى أعضاء الوفد الجزائري عن 

وأبدت  ،م1958جوان  21في  من أحمد توفیق المدني واألمین دباغین مشكلالوقد وصل الوفد 

  .)2(توجه لها دعوة حضورهستیائها من المؤتمر الذي لم الهم الحكومة اللیبیة 

ا ـاالستشارات المتعلقة بقضایراكها في ـرت الحكومة اللیبیة استیائها من عدم اشتهـولئن أظ       

أنها أكدت باستمرار اهتمامها بقضایا المغرب  إال ،ي وغضبها من تجاهل دعوتهاـالمغرب العرب

ت على ـأن ووافقـذا الشـي هـس فـونـیة مع تـدت اتفاقـقـر على وجه الخصوص، وعـربي والجزائـالع

 ـاهـاتـومـلـر ألن معـمـؤتـداف المـى أهـة علـن مطلعـم تكــومة اللیبیة لـكـذلك أن الح مقررات طنجة،

كومة الجزائریة حسب بعض المصادر ن الحع النـاإلعدفه ـماع هـذا االجتـأن ه ىـإلر ـكانت تشی

 المؤقتة راف بالحكومةـتحفظه من االعت ة اللیبیةـالحكومل الغموض والتجاهل أبلغ رئیس ـوفي ظ

  :)3(جة بسببینتي األمر محمؤتمر تونس ولم تستشر لیبیا فب إذ ما أعلن عن تأسیسها الجزائریة

.كون لیبیا وافقت على قرارات طنجة فلها حق االستشارة مثلها مثل تونس والمغرب  ــ  

  .الفرنسي لتهدیدلرض تطال لیبیا كذلك ویمكن أن تتع المؤقتةومة ات االعتراف بالحكمألن التزاـ ـ

ات التي قدمها بشیر القاضي وقد طمأنـوضیحـددت بالتـا تبـان مـرعـذه التحفظات سـلكن ه        

ا یر ـزائـرارا جـیكون قـد وسـذ بعـلم یتخ ،ةـریـزائـالج ومة المؤقتةـاء الحكـرار إنشـیس الحكومة بأن قـرئ   

                                                           

  (1) أحمد توفیق المدني، المصدر السابق، ص. 350  

  (2) مریم الصغیر، مواقف الدول العربیة من القضیة الجزائریة (1954 ـ1962)، دار الحكمة للنشر، الجزائر، 2010، ص. 97 

  (3)عبد اهللا مقالتي، العالقات الجزائریة المغاربیة إبان الثورة التحریریة الجزائریة (1954ـ1962)، ص. 407 
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دفع ـیدة بالقصر ستـاته الوطـفیه لیبیا، وأفاد في تقریره للجنة التنسیق والتنفیذ أن عالق وستستشار

رت ـین أن لیبیا أظهـذا یتبـوهك ،المـؤقـتةومة ـكـراف بالحـتـا واالعـاتهـاوز تحفظـومة اللیبیة لتجـكـالح

اللیبیة المذكورة  ولم تكن تحفظات رئیس الحكومة يـربـرب العـالمغوحدة تحقیق مشروع  جدیة في

وتعجل باستقالله  ، ريـذه الوحدة التي تخدم كفاح الشعب الجزائـي هـراط فـام االنخـا أمـلتقف عائق

  .)1(وسوف تظهر مؤازرة فعالة للحكومة الجزائریة المؤقتة منذ لحظة إنشائها

ن ـامـر التضـاهـة مظـنتیجا ـوسعـزداد تاد ـي قـاسـاط السیـشـن النإـذا فـل هـن كـم مـرغـى الـوعل      

م بحیث رأت 1957وان ـمنذ ج اسيـالسی الوطنیة ورةــثـادة الـیـاط قـوسع نشـوت ة،ـاسیة والشعبیـالسی

على النشاط السیاسي والمصالح المختلفة  رافـاإلشي لتتولى ـر الوطنـریـأن تنشئ بعثة جبهة التح

والتسلیح تتوالها  اإلمدادة ـن أصبحت مهمـي حیـاعیة والصحیة فـؤون االجتمـوالش المـكاإلعورة ـللث

ل ـت كـدمـات اللیبیة قـثة أن السلطـن البعـون عـؤولـد المسـؤكــ، وی)2(رانـمـابعة ألعـلة تـریة مستقـمدی

وجعل هذا الدعم المسؤولون یدیرون نشاطهم بحریة  لمزاولة نشاطهم السیاسي الالزمةالتسهیالت 

.)3(رئیس الحكومة وضع تحت تصرفهم بنایة فخمة وسط طرابلس إنفي لیبیا، حیث   

زائریة وثورة أول نوفمبر، ذلك أنه شهدت األراضي ـة الجـي للقضیـم اللیبـواصل الدعـد تـولق       

النسبة ـة بـریـمرات مصیـؤتـة وكذلك مـالمختلف ات والمؤسساتـاسیة للهیئات سیـماعـدة اجتـاللیبیة ع

ان من أبرزها وأهمها الدورة الثالثة للمجلس الوطني للثورة ـكو   باركة،ـورته المـري وثـزائـللشعب الج

وقد  ر،ـزائـكانتها بالنسبة للجم دل علىـی اـمـإنلس وذلك ـدینة طرابـترن اسمها بمـذي اقـالجزائریة، ال

ل ــابـریین دون مقـزائـذي وضع تحت تصرف الجـي الـان اللیبـرلمـر البـامال بمقـرا كـمر شهـدام المؤت

األمن اللیبي وخاصة رئیسهم الطاهر أرحومة الذي وكما كانوا على اتصال وثیق مع المسؤولین ب

                                                           

  (1)عبد اهللا مقالتي،  العالقات الجزائریة المغاربیة إبان الثورة التحریریة الجزائریة(1954 ـ1962 )، ص. 409
م، انخرط في صفوف الجیش الفرنسي ودخل الكلیة في صفوف الجیش الفرنسي دخل 1919من موالید ذراع المیزان سنة : أعمر أعمران )2(

م بعد رفضه المشاركة في تقتیل الجزائریین وحكم علیه باإلعدام صدر في حقه العفو في 1945ماي 8اعتقل بعد  الكلیة العسكري بشرشال

م، ألقي علیه القبض مجددا لكنه تمكن من الفرار وصار یعیش في السریة، و بعد الثورة أصبح عضوا في المجلس الوطني للثورة 1946

  710. ، صالمرجع السابق، صالح بلحاج: یراجع. م1992ةجویلی28مكلفا بالتسلیح والتموین، توفي في 
  (3 )6(ملحق رقم  )
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وكان الطاهر قـد أبلغهم  لتراب اللیبي دون استشارت القادة،لول ـزائري بالدخـح ألي جمیس كان ال

. )1(ه على تأكید تضامنه معهمرصا منؤتمر حـاد المـل انعقـوا بلیبیا قبـالفرنسیین الذین حلبقائمة   

و ــا هـمـلـمث یةـوجـولـإیدیوط ـضغ الءات أوـمن یخضع إلـم یكـدم لـقـالم مـن الدعـإـف ولإلضافـة      

ة ــلیة لجبهـداخـا الــایـالقض إزاءا ــادهــحین ـلـانت السلطات اللیبیة تعـوك، ربـونس والمغـع تمال ـالح

ة ـریـــوجب السـتـتي تسـات المصیریة الــم االجتماعـد أهـلس لعقـرابـط اختیرتذا ـل ي،ـر الوطنــریـالتح

ان ـن ضمـوما مـی 33وا من مجلس الثورة الجزائریة طیلة والتكتم الشدید، فلقد تمكن خمسون عض

.)2(سریة مهمتهم في طرابلس بدون أن یتسرب عن اجتماعهم خبر واحد  

 یةـبـشع یة وـاالت رسمـفــي احتـریة فـزائـورة الجـاد الثـیـال بأعـفـتـاالح ىـت لیبیا علـا درجـمـوك      

ات ــانـرجــم، نظمت مه1960ر وفمبـن أول يــادسة فــریة السـریـورة التحـثـالع الدـنارى ـفبمناسبة ذك

 هخطابوأكد في  سمة على المهرجان المنعقد بطرابلمدن اللیبیة وأشرف رئیس الحكو ال حافلة في

.)3(ل االستقاللمن أج أن الحكومة والشعب یؤیدون تأییدا مطلقا الشعب الجزائري في كفاحه  

  االعتراف بالحكومة المؤقتة الجزائریةــ  

نه أكمل إل ـطنجة بمؤتمر ر أن یتوقف بعد االنزعاج من ـیكن دعم لیبیا الشقیقة للجزائم ـل      

 سـإدریلك ـف المـوقـة أن مـات اللیبیـطـارة السلـادت استشــأفث ـحیل، الـقـة االستـایــغ ىــإله ـقـریـط

السنوسي سیكون في صالح االعتراف بالحكومة المؤقتة على الرغم من تحفظات رئیس الحكومة 

فاح ـدم مطامع كـرارا جزائریا، ویخـسیكون ق المؤقتةالحكومة  اءـإنشوعندما تبین أن مسألة  ،اللیبیة

 إذا ودعمها ـي لالعتراف بهـأوضحت الحكومة اللیبیة استعدادها المبدئ ،ونضال الشعب الجزائري

الن تأسیسها بالقاهرة ـبعد إع تسجیل اعترافها بالحكومة المؤقتةكانت لیبیا من المبادرین األوائل ل

اء ــي جـیة التـرسمـراف الـتــة االعـیقـوثـة بـومــیس الحكـرق رئـیث أبـ، ح)4(م1958ر ـبـسبتم 19ي ـف

                                                           

  (1) أبوالقاسم سعد اهللا، أبحاث وأراء في تاریخ الجزائر، طبعة خاصة، دار الغرب اإلسالمي، بیروت، لبنان، 2005، مج1، ص. 248 

  (2)عبد اهللا شریط، الثورة الجزائریة في الصحافة الدولیة 1960، منشورات وزارة المجاهدین، (د ـ ب)، (د ـ س)، ج1، ص. 77

  (3) جریدة المجاهد، ع82، (14 نوفمبر 1960م)، ص. 7

  (4) أحمد توفیق المدني، المصدر السابق، ص.400
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ر ـكومة الجزائـرار الحكومة اللیبیة باالعتراف بحـادر بإبالغ سیادتكم قـدا أن أبـیسعدني ج.. :"فیها

  .)1(..."كحكومة شرعیة للشعب الجزائري المجاهد

اح دفعا ـي للكفـام یعطـه راءـإجو ـرت أن تأسیس الحكومة المؤقتة الجزائریة هـتبـلیبیا اع إن         

 إلنجاحالسیاسي والدبلوماسي، وأن المرحلة الجدیدة تتطلب دعما ومساندة أكبر  ي المجالفقویا 

ال ـلف أشكـم مختـقدیـا لتـدادهـة اللیبیة استعـومـذا أكدت الحكـل ،اـهـدافـزائریة في تحقیق أهـالثورة الج

 ةـریـتة الجزائـؤقـومة المـف الحكـواقـائیة لمـن مساندتها التلقـبرت عـكما ع ، )2(دة لهاـالدعم والمساع

ى ـذا وعلـوهك ،اإلیدیولوجیةورة السیاسیة ـیارات الثــى خـوط علـالت أو ضغـدخـة تـدي أیـدون أن تب

ن لیبیا ـإف ات،ـاومـوط ومسـروط وضغـر بشــزائـربیة التي ارتبط دعمها للجـــدول العـالف بعض الـخ

حقیقي تضامن  نـع قیادة الثورة وعبر عملعالقاتها  أبدت دعما غیر مشروط أفرز تحسنا مستمرا

ا ـي تسلطهتات الـوط والمساومـبالضغ ، وكـما نـددت لیبیاالجزائري لكفاحلوصدق المؤازرة األخویة 

.)3(بعض الدول على توجهات الحكومة المؤقتة، معتبرتا أن هذا السلوك ال یخدم الثورة الجزائریة  

ان المسؤولین ـر وامتنـدیـل تقـي لیبیا كانت محـف ریةـزائـالجورة ـثـي لقیتها الـدة التـسانمأن ال إذ      

دیة التي تجمعهم مع السلطات اللیبیة وأشادوا ات الو ـالقـباستمرار على العدوا ـد أكـالجزائریین، وق

د كانت لیبیا محطة ـف الملك إدریس المشرفة وقـبالمساعدات التي تلقتها الثورة الجزائریة، وبمواق

ؤقتة الجزائریة لتكون على رأس الدول العربیة التي قررت ـورة واختارتها الحكومة المـثـادة اللزیارة ق

دت ـاعـا تصـندمـا إلى لیبیا خاصة عـرهـل مقـزمت على نقـم، أي ع1959ام ـة عـدایـي بـا فـارتهـزی

  .)4(أزمتها مع السلطات المصریة في نفس السنة

اون دون ـتعالثقة و العلى  ومبنيا ـمكثف واللیبیینان التنسیق بین المسؤولین الجزائریین ـلقد ك      

  ومـات عباس یـد الحكومي الجزائري بقیادة فرحـارة الوفـناء زیـفأث  شؤون الطرف األخر،تدخل في 

                                                           

  (1) بسام العسلي، الثورة الجزائریة، دار الرائد، الجزائر، 2010، ص. 340

  (2) عبد اهللا مقالتي، دور بلدان المغرب العربي في دعم الثورة الجزائریة، ج1،  ص. 224

  (3) عبد اهللا مقالتي، العالقات الجزائریة المغاربیة إبان الثورة التحریریة، ص. 409

  (4) فتحي الذیب، المصدر السابق، ص. 428
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قبال ـري استـزائـد الجـوفـوخصص لل، م أستقبل هذا األخیر كرئیس دولة مستقلة1959فیفري  12

السلطات  هذه الزیارة تأكید تم خاللء ووزیر الدفاع اللیبي، وزراـمتمیز من طرف الملك ورئیس ال

ات ـرحـه فجو  ارةـزیـوفي ختام ال ،ادتهـرجاع سیـى استـحتللشعب الجزائري  المستمر االلیبیة تدعیمه

ال نستطیع أن  إننا":دى شكر حكومته بقولأسو یه تضامنه ـاد فـي أشـب اللیبـا للشعـباس خطابـع

اریخ ـل نستطیع أن نؤكد ونشهد التـربها وأنك أیدتها في جهادها بـنقول بأنك أعنت الجزائر في ح

  .)1("ن الكفاحـرا مـاد وحملت قسطا وافـذا الجهـفي ه إمكانیاتكعلى أنك شاركت بكل 

  يـالتضامن الشعبوزادت في تأجیج تائج هامة لصالح الثورة حققت نیبدوا أن هذه الزیارة       

نفس و  ،ى التضامن معهمـب علـؤقتة في لیبیا تحمس الشعـومة المـة الحكـي بعثـد أكد مسؤولـوق

  م1961دیسمبر يف ارتهخالل زی، دیدة الجتیوسف بن خدة رئیس الحكومة المؤق االستقبال وجده

  .)2( لبن خدةباال خاصا ـقــرنسیة استـاطعة البضائع الفـنظمت اللجنة اللیبیة لمقبحیث 

موقف لیبیا من السیاسة الفرنسیة  في الجزائر /2ـ 1  

ن ـریة مـزائـورة الجـثـى الـلـاء عـضـرنسیة للقـة الفـاریـات االستعمـاوالت السلطـرار محـع استمـم      

خالل سیاستها سواء القمعیة التي ال تراعي فیها أي شرط من شروط اإلنسانیة، أو تلك السیاسة 

اء بسیاسة ـالتحایلیة لتوهم وتظلل الشعب عن مبادئه الثوریة مثل سیاسة الجنرال دیغول، الذي ج

ي ـاسـانب السیـي الجـف ، )3(ةـینـروع قسنطـشـن بینها مـم يتـد والـة البعـاریـر استعمـإصالحیة المظه

ا ـرهـیـسابقا، وغا فصلنا فیه ـومخطط شال في جانبه العسكري كم  واالجتماعي وكذا االقتصادي،

اسة ـومع السی  ریةــزائـورة الجـثـال إلضعافا ـن ورائهـدف مـانت تهـرى والتي كــات األخــیاسـن السـم

ب ـثـن كـابع عـتـریة تـریـورة التحـثـالـؤمنة بـدول المـیة الـل بقـا مثـثلهـم اللیبیةومة ــانت الحكـالمتبعة ك
                                                           

 (1) عمار بن سلطان واخرون، المرجع السابق، ص. 121

  (2) إسماعیل دبش، المرجع السابق، ص. 122
الجزائریون كمشروع استعماري هدفه  إلیهیعتبر هذا المشروع في نظر الفرنسیین مشروعا اقتصادیا واجتماعیا وثقافیا مفیدا، بینما نظر  )3(

بضرورة االندماج في فرنسا، وكان دیغول  وٕاقناعهعن جیش التحریر الوطني  باألساسالشعب الجزائري عنها وفصله  وٕابعادالثورة  إفشال

ن ـم یكـزائر ولـى المشروع شخصیا وهو مندوب عام للجـم، وقد عین دیلوفریي لیشرف عل1958أكتوبر4هو الذي أعلن عن المشروع في 

رفضون، ـمال یـال الـروع قسنطینة، رجـ، على هامش مشالمجاهد جریدة :راجعی. اختیاره محض الصدفة حیث وجده یتمتع بخبرة اقتصادیة

   5. ، ص2ج ،)1959أوت10یوم االثنین (  ،48ع
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 مــول ة،ـیــدولـیة أو الـواء المحلــات سـویـى جمیع المستـعل روفـظل تلك الـي ظـضیة فـورات القـتط

یاسة  ـن السـانیه مـا یعـیق إزاء مـري الشقـزائـب الجـدت تضامنها الكبیر مع الشعـرضى بذلك إذ أبـت

  :یلي خالل ما من ولقد برز موقفها الرافض یتبعها االستعمار الفرنسي الوحشیة الغاشمة التي

رفض لیبیا لسیاسة دیغول وفصل الصحراء /1ـ2ـ1  

ن سیاسة دیغول حقیقتا كانت إدة بسیاستها للقضاء على الثورة فكانت فرنسا تسعي جاه إذا     

الذي كان یتظاهر من خالله بتغییر سیاسة  بینها كما ذكرنا مشروع قسنطینة سیاسة خطیرة ومن

اح سیاسته ـدى نجـئن على مـل أن یطمــن أجـوم هـنإ و ، ريـزائـب الجـاه الشعـفرنسا االستعماریة اتج

ن ـان واضح مــذي كـض الـرافــف الشعب الـوقـف مـه اكتشـأن إال م،1960ر سنة ـزائـارة للجـزیـام بـق

ذا ـم وذلك في كامل التراب الوطني، وفي ه1960 ردیسمب11ل مظاهراته التي أقامها بتاریخخال

فها ـوقـلي مـثورة الرافض للمشروع، وتجـف الـدت منذ البدایة موقـد أیـالشأن كانت الحكومة اللیبیة ق

روع ـربیة بدراسة المشــدول العـب الـوطال، رةــاهـي القـذي أصدره سفیر لیبیا فـمن خالل التصریح ال

.)1(واتخاذ موقف موحد تجاهه أثناء عرض القضیة في دورة األمم المتحدة  

ى ـریة علـزائـة الجـورات القضیـثب تطـن كـان عـتابعـا یـانـعبها كـوش ة اللیبیةـومـكـا أن الحـوبم      

ام بها ــرات التي قـاسي على تلك المظاهـي القـرنسـن رد الفعل الفإف المحلي وكذا الدولي، ىالمستو 

م الشعب اللیبي ـاصة، حیث نظـامة ولیبیا خـم عـالـي العــكبیر ف ىان له صدـك ري،ـزائـالشعب الج

ا ـاجـومة اللیبیة احتجــدمت الحكـوق نیةانسإاللهذه الجرائم الفرنسیة ابمندد ، )2(األخر مظاهراتهو 

ائها من ـرنسي وحلفـار الفـذر حكومة االستعمـلس وحـد بطرابـتواجـدید اللهجة للسفیر الفرنسي المـش

ة ـارجیــر الخــوزی ـادعكما  االستقالل، ب رــي الشعب الجزائـانـناد ضد أمــلعا اذـفي هادي ـمغبة التم  

.)3(اللیبیة سفراء الدول الغربیة بلیبیا الطالعهم على خطورة الجرائم التي ترتكبها فرنسا بالجزائر  

ةـریـالح إن"...ليـا یـومة اللیبیة مـاه رئیس الحكـذي ألقـالبیان الباء ـج د من بین ماـلنج ناـوٕان        

                                                           

  (1) محمد ودوع، المرجع السابق، ص ـ ص. 231 ــ 232

)7( ملحق رقم ) 2)  

  (3) عبد اهللا مقالتي، دور بلدان المغرب العربي في دعم الثورة الجزائریة، ج1، ص. 230
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ة یرات الجزائر ـوصف تلك المظاهالشقیق، ي بر ـتجابه امتحانا قاسیا في البلد الع اإلنسانوحقوق  

 إذاوأنه ...اوز الحدود ـجـد تـي قـرنسـار الفـمـقالل، وأن االستعـیل االستـا لنـنت على سعیهـرهـا بـأنه

ة ـواصلـوالتصمیم على م یاتـاإلمكانن العرب لدیهم إـادل فـع رارـي اتخاذ قـاألمم المتحدة ففشلت 

ورة یسعدها ـانب الثـمؤكدا أن لیبیا التي وقفت دائما إلى ج ولو استمر ستین سنة س،الجهاد المقد

.)1(.."أن تؤید من جدید سیاستها التضامنیة المطلقة مع الجزائر  

ا ـهـنإل ـط، بـري فقـزائـال الجـي الشمـاز فـكـاالرتـي بـكتفـم تـرنسیة لـة الفـاسیـا أن السـرفنـع وٕاذا      

الصحراء الواسعة، وكانت السیاسة المتبعة فیها هي األخرى ال تقل جهنمیة  إلىتوسعت وامتدت 

 ىـإلاسة ـانت تهدف من خالل تلك السیـرنسا كـوغطرسة من التي مورست في الشمال، ذلك أن ف

االهتمام الفرنسي  أننوب عن الشمال، ومن الواضح ل الجـر أي فصـزائـراء عن الجـل الصحـفص

ب ـقـأي ذلك ع م،1956ة ـذ سنـذوره منـدأت جــد بـان قـا كـة فصلهـاولــة ومحـریـزائـراء الجـالصحـب

  .)2(اكتشاف كمیات هائلة من البترول والغاز في هذا الجزء من التراب الجزائري

االستعماریة الفرنسیة في تصویر نه وكسبا لمواقف الدعم األوروبي قامت وسائل الدعایة إ و       

ت ـاستطاعو ا ـفة لهـلیـیة الحـدول األوروبـالقتصاد الو  ا،ـتصادهـا واقـرنسـفـالنسبة لـمیة الصحراء بـأه

ى ـرنسیة علـزاب الفـارات واألحـتیـبل جمیع الـاع من قـبه اجتمـرنسیة أن تحصل على شـایة الفـدعـال

ر ـوبـأكت10يـرنسـان الفـمـرلـبل البـان من قـیب إصدارالل ـخن ـوذلك م ،راءـضرورة التمسك بالصح

.)3(القاضي بفصل الصحراء الجزائریة م1957  

ف ـواقـن كسب مـم ا تمكنتـكما أنه وزارة خاصة بالصحراء بإحداثامت ـوتأكیدا لذلك ق      

ي ـقـریـال اإلفـمـل دول الشـودعت ك"  كــریــأوراف" يــدولـاون الـعـته بالتـدول األوروبیة وأسمـض الـبع

تكوین منظمة اقتصادیة لهذا الغرض یض المتوسط لـر األبـى البحـلة علـطیة المـدول األوربـوال

نه وكسبا إ و  ،يـز الطبیعاى استغالل الغلرامي إال" یغازـأوراف" و األخر بــي همروع سومش

                                                           

 جریدة المجاهد، ع2، ( نوفمبر 1961)، ص. 3
(1)

  

  (2)عبد اهللا مقالتي، العالقات الجزائریة المغاربیة إبان الثورة التحریریة الجزائریة، ص. 494

 (3) محمد ودوع، المرجع السابق، ص. 243
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التالي ـادة وبـضع ألي سیـي ال یخـلـرا داخـد بحـراء تعـدعت فرنسا أن الصحاقیة ـریـواقف اإلفـللم

  الجــزائــر والـدول  نـیـات بـــــــزاعــق نــلــى خـدف إلــته يـهبـذلك و  اورة،ــجـدول المــیع الـق لجمـي حـهـف

  .)1(المجاورة

 إلىرابلس بتوجیه مذكرة احتجاج شدیدة اللهجة ـي العاصمة طـومة اللیبیة فـامت الحكـكما ق      

 الوزیرومن جهة أخرى وجه  ریةـزائـي الصحراء الجـووي فـجیر النوذلك ضد التفالسفارة الفرنسیة، 

ومته ـكـن حـن تضامـها عـن خاللـبر مـأحمد بن بلة یع ىـإلاألول اللیبي محي الدین الفكیني برقیة 

 هـار ـااستنكأي  ،)2(اـعلى أراضیه ةـوویـالن اربـذه التجـمعارضة هل رعيـفها الشـوقمـي فر الجزائ مع

رنسا ــاسة فـیندیدها بستن استیائها و ـع تبر ـا أعمك، رـي الجزائـة فـذریـا الـر قنبلتهـفجیـا تـرنسـى فلع

  .)3(رـزائــالمطبقة في الج

ر للتندید بسیاسة ـن موقفها التضامني مع الجزائـلیبیا حكومتا وشعبا ع النـإعن إف ولإلشارة      

یان ـب وٕاصدارم، 1961لیة ـجوی 5اریخ ـم بتـیـي الذي أقـدولـي الـنـوم التضامـیـخالل المن  التقسیم،

احه من ـفـي كـري فـزائـب الجـشروطة  للشعـدة الالمـى المسانـدا علـؤكـم م1961ة ـویلیـج 7خ ـاریـبت

ومة ـالحك فـدري و ـاء بعد أن أجـج اـمـإن، الصحراء یهاا فـوطني بمـراب الـدة التـل االستقالل ووحـأج

البـطـمـت بـدمـاصط اللیبیینین ـؤولـة مع المسـولـات مطـاحثـمب  ،)4(اسمـلقـم بـریـادة كـقیـة بـریـزائـالج  

وجودـد بـان یعتقـذي كـان الصید الـثمـثله رئیس الحكومة اللیبیة محمد عـذا المطلب مـة، هـحدودی   

                                                           

  (1) محمد ودوع، المرجع السابق، ص. 243
   282. ص 282. ص ،السیاسة الفرنسیة لفصل الصحراء وردود الفعل الدولیةالغالي الغربي،  )2(
في سلسلة الملتقیات اإلعالم ومهامه  ،العالم الثالث والكتلة الشرقیة إعالمالثورة الجزائریة في وسائل محمد الشریف سیدي موسي،  )3(

  319 . ،  ص2009أثناء الثورة ، دار القصبة، الجزائر،  
دخل المدرسة االبتدائیة وواصل تعلیمه باللغة الفرنسیة، تجند في الجیش الفرنسي، انخرط  ،م1922دیسمبر  14ولد في : كریم بلقاسم (4)

بعملیة قتل ألحد الخونة، لجأ   بعد أن قام 1946ركة انتصار الحریات الدیمقراطیة سنة حم ثم 1945صفوف حزب الشعب سنة  في

ان أحد ك الفرنسیة مرتین باإلعدام غیابیا،وحكمت علیه المحكمة وقاد تمردا مسلحا في جبال القبائل  1947مارس  21لعمل السري في ل

كان عضو في لجنة التنسیق والتنفیذ ولما تكونت الحكومة المؤقتة عّین نائبا .م1962ي قیادتها العلیا عام وعضوا ف ،مؤسسي جبهة التحري

انتخب نائبا في المجلس الوطني  ،مفاوضات إیفیانترأس الوفد الخارجي في . م1958لرئیس الدولة ووزیر القوات المسلحة في سبتمبر 

م باتهامه بالخیانة لصالح جهة أجنبیة، لقي 1969م، حكم علیه باإلعدام في أفریل 1962األول ثم استقال على الساحة السیاسیة سنة 

  718 .، صالمرجع السابقبلحاج، صالح : راجعی  م1970أكتوبر  20مصرعه في فندق أنتركونتینتال بفرانكفورت بألمانیا في 
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فــي تحـقـیـق  هـوحـطم ىـإلدا ــائــون ذلك عــد یكــوق را،ــقص رــئزاــلجل تـیة ضمـي لیبــل وأراضــائـبــق   

الحكومة انت العالقات الجزائریة اللیبیة طیبة، وأكدتـذا كـوعلى خالف ه، متمیز ينانجاز وط   

. )1(اللیبیة حسن نیتها أمام امتحان عسیر أحرج به دیغول بلدان المغرب العربي   

م ـقسیـى تـیة إلـرامـة الـرنسیـاورات الفـمنـضها للـدت رفـاورة أكـدول المجـالد ـویبدو أن لیبیا كأح      

یس ـرئـل الـرنسیة لحمـالف ةاسیـومـلـود الدبـار شجبت الجهـذا اإلطـي هـر وفصل الصحراء، وفـزائـالج

 ىـإلة ـشخصییة ـرقــي بـوسـالسن سإدریلك ـووجه الملیه ـد وعو ـعـي مسـاسـارة حـاتي على زیـیـوفـالس

ا ـاءاتهـد ادعـأكیـت ىـإلا ـن ورائهـا مـرنسـي فـرمـارة التي تـزیـدم تلبیة هذه الـلب منه عـوف یطـشـروتـخ

  .)2(بأن الصحراء لیست جزائریة

موقف لیبیا من أزمة اختطاف زعماء الثورة الجزائریة /2ـ2ـ1  

اف ـطـتـملیة اخـو عــة هـوحشیـاستها الـیـسال ـي مجـا فـرنســلیه فـدمت عـادث أقـرز حـل أبـعـل      

ریة، حیث كانت خیوط العملیة بقبول الحكومة ئزاـورة الجـثـادة الـل بعض قـنقـت تـانـي كـرة التـائـالط

وهم  ریةـزائـثورة الجـماء الـوزع ربي،ـونسي والملك المغـالرئیس الت یضم جتماعالالفرنسیة الحضور 

واتضح رف،ـصطفى أشي مـیضرـ والصحفـمد ـ محمد خـحت أـاف ـ أیـیـمد بن بلة ـ محمد بوضـأح

 رون ضذین سیحاء الخمسة الـمـزعـدراج للـملیة استـقة الفرنسیة لم تكن سوى عـد أن الموافـبع یماـف

الت ـتقدیم تسهیـبلوا بـرنسیین قد قـاوضین الفـأن المفى إلر ـنشیو  ،مـعلیه بضـقـاوضات فیتم الـفـللم

م 1956 رـوبـأكت 22 اعة منتصف النهارـلسدود اـح يـوفي، ـي جبهة التحریر الوطنـندوبـل مـلتنق

اه ـتها تجـر وجهـى تغییـونس لكنها أرغمت علـت ىـإلاط متجهة ـلعت الطائرة من مطار الربـأق

                  .)3(فرنسیة حربیة وتم حبس القادة الخمس رةـائـتراض طـد اعـر، بعـالجزائ

  اللـیبیـة اتـطـلـن السأل ة،ـبیـرسمیة والشعـا الـئاتهــا وفـاتهـؤسسـل مــكـت لیبیا بــركـر ذلك تحــاث لىـوع

                                                           
، 2009، دار السبیل للنشر والتوزیع، بن عكنون، الجزائر، 1، طبان الثورة التحریریةإ واإلفریقیةالعالقات المغاربیة عبد اهللا مقالتي، )1(

   546. ، ص2ج

  (2) عمار بن سلطان وآخرون، المرجع السابق، ص. 136 

  (3) عمار عمورة، موجز في تاریخ الجزائر، ص. 207 
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دعاء السفیر الفرنسي مباشرة ووجهة لحكومته ـاستـامت بـا قـهل إنـدي بـوفة األیـمكت ىم تبقـاللیبیة ل

 23ي إلى االنعقاد مساء ـواب اللیبـنـالس ـمجل ىـا دعـوكم  ات،ـرمـاك الحـرصنة وانتهـات القـامـاته

رنسیة ـفـومة الـكـالح إبالغا لهان أو ـك، راءات عملیةـاف واتخذت إجـس سنة االختطـر من نفـتوبـأك

یة تماما للقوانین ـوالمناف، امت بهاـالتي ق ةیاباإلرهملیة ـى العلد اللهجة عـدیـا الشـاجهـباحتج

   .)1(الفوري لسراح المحتجزین الخمسة باإلطالقوطالبتها  الدولیة

لة ـیة مماثـوجیه برقـام رئیس الحكومة اللیبیة بتـد قــان قـي كـومـرك الحكـوموازاة مع ذلك التح      

 األعمال التي قامت بها فرنسا ،نظیره رئیس الجمعیة الوطنیة الفرنسیة مستنكرا ـ باسم النواب إلى

ر القانونیة وحمل حكومة احتجاجا صارخا على تلك األعمال غیالبرقیة أن المجلس یحتج ب وجاء

، كما عمدت وزارة الخارجیة اللیبیة اح الزعماءسر  إطالقداث التي ستترتب على عدم ـاألح ارنسـف

ي ـریكـر األمـیـي والسفـالـطـییر اإلـن السفـل مـاء كـدعـم استـرنسا وتـف ىـإلدمت بها ـرة تقـمذك إصدار

ف لیبیا من ـوقـوضح متـرة ـذكـیس الحكومة اللیبیة، وسلم لكل منهما مـبل رئـن قـبلیبیا مالمعتمدین 

  .)2(عملیة االختطاف

ذا ـه ب اللیبيف الشعـوقـس مـنف وـریة هـزائـومة اللیبیة من القضیة الجـف الحكـوقـا أن مـوبم      

بمقر  أكتوبر23لعقد اجتماع یومد دعت طرابلس قب في أن الهیئات النقابیةوقفه م تمثل، األخیر

د یصیب ـتقرر فیه استنكار تصرفات السلطات الفرنسیة وتحمیلها ما ق، االتحاد العام اللیبي

ر ـتوبـأك 24وم ـل یـام السلمي الكامـالع اإلضراب إعالنرر ـادة الجزائریین من سوء، وكما تقـالق

الت ـحـمـین والـاكـدكـل الـك القـإغم ـوت ة،ـوالسكیندوء ـزام الهـتـالـال بـمـع العـدة جمیـاشـنـم وم1956

وارع ـل الشـیر جـا الجماهـابت خاللهـرات حاشدة جـل تمت مظاهـوحتى البنوك وبالفع اریةـالتج

 إطالقـببة ـالـطـر ومـزائـدا للجـیـأیـرصنة، وتـلیة القـا لعمـن سخطهـا عـهـن خاللـمبرة ـاللیبیة مع

                                                           
. ، ص2009، دار السبیل للنشر والتوزیع، بن عكنون، الجزائر، 1، ط)1962ـ1955(للقضیة الجزائریة اإلفریقيالبعد مریم صغیر،  )1(

98   

 (2) محمد ودوع، المرجع السابق، ص ـ ص. 229 ـ230 
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ادي المشیرقي ـل الهـاء رد فعـا جـ، وكم)1(اللة واالستقـیـر ي الحـف الشعبق ـراح المختطفین وحـس

في بذل  الزعماء المعتقلین، واستمرى عاتقه مهمة التوجه إلى فرنسا لمقابلة ـذ علـوأخ ـاعـریـس

المیة ـندما نقلت وكاالت األنباء العـم، ع1962ارس ـم19ىتل إطالق سراح الزعماء حـجأل هودج

  .)2(خبر اإلفراج

  سیاسة لیبیا المتبعة لمواجهة فرنسا من أجل الجزائر /3ـ  1

لفرنسا المقاطعة االقتصادیة /1ـ3ـ1  

 راتیجیةإستو ـورة التحریریة هـرنسا تأییدا للثـا ضد فـي كفاحهـا اتبعته لیبیا فـن بین مـه ومـنإ      

العربیة  األنظمةیاب مواقف حاسمة من طرف ـي غـوذلك ف ،اـرنسـاطعة لبضائع فـي المقـف تتمثل

یة ـربـوق العـانت السـدة، إن كـائـفـال غـیر نــه مـأن ىر ــانت تـر وكــزائـرنسیة في الجـاسة الفـاه السیـتج

أي  ـا ــیات االقتصادیة العربیة تخدم فرنسـام واإلمكانـرول الخـول البتـمفتوحة للمنتوج الفرنسي وحق

  .)3(یجب تصفیة الحسابات مع فرنسا

عب ـالش ىدـل رراـكتـا مـانت مطلبـك ،اـا واقتصادیـاسیـیـا سـرنسـة فـاطعـقـبة بمـطالـن المإ و       

اصة بعد االعتداءات ـخ ن مطلبه،ـرا عـدن اللیبیة تعبیـي المـرات فـاهـدة مظـام بعـذي قـي الـاللیب

اق ـررات میثــقـي مـاءت فـد جـانت قـاطعة كـرارات المقـا أن قـكموب اللیبي، ـالمتكررة على الجن

  .)4(یةـالم الدولـرات السـؤتمـم المتحدة ومـیئة األمـه

ا ـمرا شعبیـؤتـد مـقـعـي هذه الظروف فـز الشعب اللیبـة انتهـویـط األخـروابـورا بالـوشع      

یه ـرر فـوق م،1960وفمبر ـن 1ورة الجزائریة في ـثـالن الـادسة إلعـالس ىر ـاسبة الذكـمنـب لس،ـرابـبط

اسیة ـومـات الدبلـالقـابي یقضي بقطع العـرار ایجـب الحكومة اللیبیة باتخاذ قـالـا، وطـرنسـاطعة فـمق

لى إ بلیبیا و  الجزائریة یس الحكومة المؤقتةـرئلم ـرارهـق واغلد أبـامال، وقـش یكون اـا قطعـرنسـع فم

                                                           

  (1) أحمد توفیق المدني، المصدر السابق، ص. 165

  (2) بسمة خلیفة أبو لسین، المرجع السابق، ص ـ ص. 75ــ 76

  (3) محمد ودوع، المرجع السابق، ص. 154

  (4) بسمة خلیفة أبو لسین، المرجع السابق، ص. 58
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ن ـبمجلس تضامام ـلعوللسكرتیر ا لهیئة األمم واألمین العام لجامعة الدول العربیةالسكرتیر العام 

 الموجودة بلیبیا وٕالى  األجنبـیةو  یةـــــربـارات العــفـالس، وٕالى رةــاهـالقـة بیقـریـویة واإلفـوب األسیـالشع

   .)1(كل االتحادات العمالیة الشعبیة

ريـهذا الدور الذي قامت به لیبیا یمكن اعتباره دور الفدائي في الكفاح التحریري الجزائ إن        

 هـابیتــجـه وایـمیتـأهــات بـیئـل الهــت كـعتنـدور واقـذا الــى هـلـي عــب اللیبـزم الشعــا عـندمـه عـذلك أن 

م 1958ة ـایـهـدرته نـذي أصـي الـوطنـالر ـریـداء جبهة التحـنـل تلبیتاالیة، ـه الطبقة العملة ـواستجاب

ة ـربیـار العـطـل األقـامـي كـصادیة فـبالمقاطعة االقت ،رنساـتوسیع دائرة المعركة مع ف ىـإلي ـالداع

وة ــذه الدعـى هـناء علـربیة وبـة األمة العـركـي معـر هـزائـركة في الجـأن المع رنسا،ــر فـى تشعـحت

روع الخطیر ـذا المشـومهدت له ریة بمقاطعة البضائع الفرنسیة،ـزائـالقضیة الجرة ـة نصـادت لجنـن

  :)2(م القرارات التالیة1960نوفمبر  19واتخذت في جلستها المنعقدة بتاریخ 

.الشعب اللیبي لتهیئة األذهان للمقاطعة إلىوالصحافة  اإلذاعةتوجیه نداءات بواسطة  ــ  

.لیبیابلتباحث معهم في تطبیق المقاطعة االجتماع بالتجار وأرباب األعمال ونقابات العمال ل ــ  

.لیبیا لفرنسابیة رسمیة لمقاطعة الشعب العربي بدا م،1961یعتبر مطلع العام القادم أي سنة ــ  

رئیس الدورة العاشرة لمؤتمر  إلىازي رسالة ـر ببنغـزائـیس اللجنة التنفیذیة لنصرة الجـوكما بعث رئ

ي ینهض ـا لكـاللهـن خـویطالبه م  روت،ـربیة بیـة للبالد العـارة والصناعـرف التجـام لغـعـاد الـاالتح

 امـهـوع الـوضـذا المـإدراج هـا بـرنسـي لفـربـب العـاطعة الشعـق مقـؤولیته لتحقیـي بمسـربـالع رـمـمؤتـال

.ضمن جدول أعماله واتخاذ القرارات التي تكفل نجاح هذه الدعوة  

د تأسست لجنة ـر الوطني ولجنة نصرة القضیة الجزائریة، فلقـونزوال عند رغبة جبهة التحری      

یة ـوعـبئة وتـا تعـمتهـدن اللیبیة مهـع المـي جمیـروع فــا فـحت لهـي فتـرنسیة التـائع الفـضـة البـاطعـمق

 ةــاآللل ـویـى تمـي علـرنسـفـصاد الـدرة االقتـق افــإضعي ـة فـاطعـة المقـأهمیـا بـیر وتحسیسهـاهـالجم

ع ـطـقـب اـهـاعـنـإلقة ـة اللیبیـومـكـى الحـط علـة الضغـنـذه اللجـارست هـد مـوق  ر،ـزائـي الجـة فـیربـحـال

                                                           

  (1) بسمة خلیفة أبو لسین، المرجع السابق، ص. 59

  (2) محمد الصالح الصدیق، الشعب اللیبي الشقیق في جهاد الجزائر، ص ـ ص. 97ـ ــ 98
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م 1961وكان قد شرع الشعب اللیبي في تنفیذ المقاطعة منذ الفاتح من جانفي   فرنسا،ب عالقتها

الذي استغرق حوالي  لقائه برئیس الحكومة اللیبیة فيلسیاق كان رئیس لجنة المقاطعة وفي هذا ا

ح ـمصالة، ألن ـاطعـمیم المقـدم تعـضاء اللجنة بعـأع إقناعحاول هذا األخیر  ،منساعتین من الز 

.)1(رفضته اللجنةما لیبیا تقتضي السماح لبعض الشركات البترولیة بممارسة نشاطها، وهو   

رنسا ـاطعة فـة لمققرف لیبیا الشقیـن طـارزة مـف البـواقـائع والمـوقـض الـز بعـوجـا أن نـنـویمكن      

:)2(ومنها  

الفرنسیة، كما  ة المتعلقة بالبضائعـابقـم السـاتهـارج طلبـن الخـألغي التجار الموردون لبضائعهم م ــ

 إلیهمل ـرسـأال تـرنسیة بـفـیر الـة غـاریـدور التجـوا الـالبـوط، رنساـاریة بفـدور التجـاطهم بالـوا ارتبـألغ

ن ـذیـار الـا التجـرنسیة، أمـرات فـائـن أو طـي سفـلیبیا ف ىـإلا ـهـن بضائعـوأال تشح، فرنسیةبضائع 

وا ـدمـقـقد تـم، ف1961في ـانـوم أول جـد یـي شحنت بعـاكینهم والتـي دكـرنسیة فـفع ـم بضائـبقیت له

ها وأن یسلموها ـولـند وصـع عـذه البضائـوا هـمـم أن یتسلـول لهـي تخـعة لكـاطـة المقـلجن ىـإلبطلب 

.بعد لالجئین الجزائریینفیما   

ي جمیع ـاللیبي تسهر على تنفیذ المقاطعة فجمیع أنحاء القطر بروع ـا فـاصة لهـة خـونت لجنـتك ــ

ائمة السوداء، تدرج فیه أسماء ـنوان القـت عـا تحـي سجالتهـاصا فـا خــنـأت ركـیــوه ة،ـدقـا بـمیادینه

كما  رنسیة بشكل من األشكالـفاریة ـتجع مؤسسات امل مـتعـن أن تـي یمكـؤسسات التـار والمـالتج

.ع عن شرائهانعرفها الشعب ویمتیلبضائع الفرنسیة وبأسمائها للجنة قائمة خاصة لوضعت ال  

ف الهیئات وضعت نفسها تحت تصرف لجنة المقاطعة لتمدها ـن مختلـوعة كبیرة مـاك مجمـنـوه ــ

.)3(عن سیر حملة المقاطعة واألخبار اإلعانةمن وسائل  إلیهبكل ما تحتاج   

نجاح المقاطعة الشعبیة للبضائع اعتمد على قوة العمال فقد وجهت لجنة المقاطعة  وحیث      

م حثهم فیه على منع شحن وتفریغ 1960دیسمبر11االقتصادیة نداء خاصا لعمال لیبیا في 

                                                           

  (1)عمار بن سلطان وآخرون، المرجع السابق، ص. 123

  (2) محمد الصالح الصدیق، الشعب اللیبي الشقیق في جهاد الجزائر، ص ـ ص. 102 ــ 103 

 (3) محمد الصالح الصدیق، المصدر نفسه، ص. 103 
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جمیع السفن التي تحمل بضائع فرنسیة، ومنع تزوید الطائرات الفرنسیة بالوقود، واالستغناء عن 

والمؤسسات الفرنسیة، وحرضت أجهزة اإلعالم والمثقفون واألدباء على  العمل في الشركات

تطبیق المقاطعة تطبیقا عملیا من خالل أشعارهم المؤثرة ونداءاتهم الداعیة للوقوف إلى جانب 

لمقاطعة التي ستكون سالحا القضیة موقفا ایجابیا یعتمد على عزیمة التنفیذ وٕارادة التطبیق ل

  .)1(الجزائریةنتصار القضیة یعجل با

ونذكر على سبیل المثال بعض البواخر التي تم رفض سلعتها الفرنسیة بلیبیا، حیث       

یطالي م باخرة فرنسیة متنكرة وراء علم إ1961جانفي6وصلت إلى إحدى الموانئ بلیبیا في 

جنسیتها  إلىطنا من السمید الفرنسي للیبیا، ولكن العمال اللیبیین تفطنوا 250وكانت تحمل 

رغم حاجة الشعب اللیبي إلى هذا السمید، كما وصلت باخرة أخرى  الفرنسیة فرفضوا تفریغها

جانفي من نفس السنة إلى مشارف لیبیا على الساعة 7تابعة إلحدى الشركات الفرنسیة في 

السابعة صباحا، وانتظرت وصول المرشدین إلیها كعادتهم لمساعدتها، وبعد االنتظار جازف 

الباخرة ودخل المیناء على مسؤولیته، ولكن العمال رفضوا تفریغ الباخرة فلم تجد بدا من صاحب 

  .)2(مغادرة المیناء

في  توٕاذا كان بعض التجار قد تضررت تجارتهم جراء حجز البضائع الفرنسیة التي كان      

الب اللجنة، هذه محالتهم فإنهم امتثلوا لتوجیهات أوامر لجنة المقاطعة، بل أعلنوا تأییدهم لمط

األخیرة التي كان لمواقفها األثر االیجابي في نفوس المجاهدین الجزائریین وقادة الثورة في 

الداخل والخارج، وعزز موقفهم وموقعهم في المجتمع الدولي، وٕاذا كانت الحكومة اللیبیة لم 

تنفیذ مقاطعة تجرؤ على قطع عالقاتها الرسمیة مع فرنسا، فإنها لم تمنع نشاط اللجنة على 

  .)3(البضائع الفرنسیة

  

                                                           

  (1) بسمة خلیفة أبو لسین، المرجع السابق، ص ــ ص. 65 ـــ 66 

  (2) محمد الصالح الصدیق، الشعب اللیبي الشقیق في جهاد الجزائر، ص ــ ص. 99 ـــ 100

 (3) محمد الصالح الصدیق، المصدر نفسه، ص. 101
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رفض مشاریع البترول الفرنسیة المغریة / 2ـ 3ـ  1  

افتتاحیة عددها الصادر قد عنونت  كانت جریدة المجاهد" الخبز المسموم"تحت عنوان       

م تمت المصادقة بین الحكومة 1959ه في أواخر شهر جوان ، ذلك أنم1958جویلیة22بتاریخ 

ب النفط عبر التراب التونسي وشركة فرنسیة على اتفاقیة لهذه األخیر بأن تمد أنابیالتونسیة 

وكانت جبهة التحریر الوطني قبل ذلك قد أصدرت بیانات " یجليا" بحیث تجلبه من أبار

أوضحت من خاللها رفضها ألیة اتفاقیة مع االستعمار الفرنسي، وقد اعتبرت جبهة التحریري 

  ؤدي حتما إلىــرنسا في المجال االقتصادي الذي یـالتضامن األوروبي مع فو دفع ـمد األنابیب ه

  .)1(تضامن سیاسي وعسكري ودبلوماسي، وكل ذلك سیزید من أمد تطویل الحرب في الجزائر 

كل من الحكومة التونسیة  إلىكما أصدرت الجبهة مذكرة حول اتفاقیة البترول، ووجهتها       

تجدد موقفها من قضیة استغالل ، وذكر في المذكرة أن الجبهة لها الشرف أن یةوالمغرب لیبیةلاو 

ط الصحراء وخاصة بعد ادعاءات فرنسا التي مفادها أن الصحراء جزء ال یتجزأ من ففرنسا لن

فرنسا، وركزت الحدیث على مد أنابیب البترول عبر األراضي التونسیة، وطالبت بلدان المغرب 

ن موقف لیبیا رافضا لصفقة ا، ولقد ك)2(ئر ضد االستعمار بشتى الوسائلبضرورة دعم ثورة الجزا

تمریر أنبوب الغاز والبترول من الجنوب الجزائري عبر أراضیها، وانتقدت في نفس الوقت 

  .)3(المفاوضات التونسیة الفرنسیة في هذا األمر معتبرة ذلك ضربة للوطنیین الجزائریین

الحكومة اللیبیة والطرف الفرنسي، أخذت مأخذ جدیا ألن بین ویبدوا أن المفاوضات       

العرض كان مغریا لوال تدخل إدریس السنوسي واستعداد شیوخ ونواب الشعب في مجلس األمة 

نافها كونها لیس ئمن است لمفاوضات وأبلغت فرنسا أنه ال أملإلثارة الموضوع وبالتالي قطع ا

  .لصالح الجزائر

  

                                                           

  (1) محمد ودوع، المرجع السابق، ص ـ ص.  236 ـ237 

  (2) محمد ودوع، المرجع نفسه، ص. 238

 (3) إسماعیل دبش، المرجع السابق، ص. 118
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  في المحافل الدولیةقضیة الجزائریة ال ؤیدتلیبیا  /4ـ  1

  قـد رنسیةـامات الوطنیة وضغوط اإلدارة الفـادة االهتمـالدوري للیبیا وزیمع أن تغیر الحكومات   

 بين الشعـضامـتـل الـوامــــإال أن ع ،ةـریــزائــورة الجــثــم للـي المدعـومـلحكف اـوقــع المجترا لـىع رـاث

دفع ـانت تـالعالقات التي تؤطر تعاون لیبیا مع ثورة الجزائر ك وحسن ،السنوسي وعطف الملك

القضیة  مـى دعـلإ ر و ــدود مع الجزائـمحاللان ـداء التضامـى إبـان الصید إلـعثم ومة محمدـحك

  .)1(الجزائریة في المحافل الدولیة

الحكومة اللیبیة بت و وتجا، ا كبیرا في دعم القضیة  سیاسیا ودبلوماسیائوعلیه تحملت عب      

خاصة تلك المرتبطة بالتندید بالسیاسة الفرنسیة  ،قترحات ومطالب الثورة التحریریةم ممع دع

استقالل الشعب مفاوضات عادلة تكفل  إلجراءومؤازرة خطوات الحكومة الجزائریة في الدعوة 

على وعملت سیاستها عمها في معركة المفاوضات الشاقة فعبرت عن د ،الجزائري وسیادته

حل عادل للقضیة  الجزائریة عن  إیجادضرورة  إلىودعت ة ر فضح السیاسة الفرنسیة المناو 

  .)2(طریق المفاوضات المباشرة بدل سیاسة المماطلة والمراوغة الفرنسیة

 أودولیة المن خالل المؤتمرات سواء  ورة دعم القضیة الجزائریة معنویالیبیا ضر  رأتلقد       

ومن ذلك ما جسده البالغ المشترك  ،فع صوت الشعب الجزائري المكافحوالعمل على ر   ،عربیةال

 إن"یلي  م والذي جاء فیه ما1957ماي17بینها وبین الحكومة التونسیة والذي صدر بتاریخ 

والسالم في كل من المغرب  األمنستقرار ة ملحة إلضرور  أصبححل القضیة الجزائریة 

     .)3(..."العربي

خاصة بعد حصول  اإلفریقیةلقد كانت القضیة الجزائریة محوریة بالنسبة لسیاسة الدول     

ما بارزا لدعم الثورة تولي اهتما اإلفریقیةمؤتمرات الدول  وأصبحت ها على استقاللها العدید من

ت تدافع عن كفاح الشعب وفي نفس الوقت كان ،ومناهضة االستعمار الفرنسيالجزائریة 

لیبیا لم  أنوعلى اثر ذلك نجد  ،ه قضیة عادلة  البد من مساندتهاقضیت أنمبررة الجزائري 

 أنفمنذ   ،ئریة في مختلف اللقاءات الدولیةجانب القضیة الجزا إلىتتهاون لحظة في الوقوف 

بین  القضیة الجزائریة من أصبحتتشارك في مختلف المحافل الدولیة  وأصبحتاستقلت 

                                                           

  (1) عبد اهللا مقالتي، العالقات الجزائریة المغاربیة إبان الثورة التحریریة الجزائریة، ص. 534

 (2) عبد اهللا مقالتي، المرجع السابق، ص. 535

  (3) مریم صغیر، المواقف الدولیة من القضیة الجزائریة(1954ـ1962)، ص. 59



دعم لیبیا المعنوي للثورة الجزائریة ونتائجه:               الفصل الثالث   

 

[82] 
 

كانت البدایة في مؤتمر  إذابموقفها المساند في الجهر  تأخرهامن اهتماماتها وهذا بالرغم 

  دولـانب القضیة مع مختلف الــج ىـإلم حیث وقفت لیبیا 1955ل ــــــــریــفاي ـا فـدونیسیـانـغ بندو ـانـب

  .)1(التي تبنت القضیة الجزائریة 

  اللـقـا االستــایـتي تمس قضیة الـدولـالؤتمرات ـد المـز بعقـمیـد تـات قـخمسینیـد الـقـع أنا ـمـوب      

القضیة الجزائریة بتهز الفرصة باسم اللجنة للتعریف ي قد انقكان الهادي المشیر  ،والحریة 

ن من مواصلة الكفاح المسلح حیث استغل فرصة یوطلب النجدة الفعلیة التي تمكن الوطنی

تحصلت  أنبعد  ،ستقاللاالس بمناسبة احتفالها بعید بتون واألجنبیة  اإلسالمیةاجتماع الوفود 

 وحثها على اتخاذ موقف موحد نحو القضیة، م1956مارس22لى استقاللها بتاریخ ع األخیرة

م بصورة عامة 1958افریل 17وكما طالب من رؤساء وحكام الدول العربیة في ، الجزائریة

وتحقیق خطوة رسمیة لتجمیع رصد اعتماد مناسب تمثل في منحة سنویة لمناصرة القضیة 

  .)2(الرسميو العطاء الشعبي 

مؤتمر  أوففي كل ملتقى  ،واضحة في دعم القضیة الجزائریة وكانت دائما مواقف لیبیا      

نسي المطبقة على من بین الدول التي تتهجم على سیاسة االستعمار الفر  اللیبیةكانت الحكومة 

المنعقد سنة  اإلفریقیةومن بین ذلك نجد الدور الذي لعبته في مؤتمر الدول  ،الشعب الجزائري

التي  بالمأساةالعام  الرأيالطالع  بحیث كان خطاب ممثل لیبیا واضحا "منروفیا"بـ م 1958

والتعذیب منتقدا  اإلرهاب ألوان شعأبمن خالل ما یجري في الجزائر من وذلك  اإلنسانیةتشهدها 

حثت الدول الحاضرة  وكما ،ل رمزا للحریة والمساواةتمث بأنها  ادعائهامن  بذلك سیاسة فرنسا

 األخیروخلص في  ،اإلفریقیةعلى دعم القضیة الجزائریة التي اعتبرتها قضیة جمیع الشعوب 

عن اعترافاتها  لإلعالن اإلسراع إلىرف بعد بالحكومة المؤقتة تدعوة الدول التي لم تع إلى

    .)3(بها

م  1960كرا سنة أعقد ب آخرن هناك مؤتمر إالسابقة ف اإلفریقیةلمؤتمر الدول  وٕاضافة      

ب وافر من وقد كان للقضیة الجزائریة نصی ،كلها اإلفریقیةالمؤتمرات  أهموالذي یعد من 

ن القضایا أحكومته في ش رأيقد عبر عن  اللیبیةكان وزیر الدولة  وٕاذا ،المناقشات والمداخالت

                                                           

  (1)عبد اهللا مقالتي، العالقات الجزائریة المغاربیة إبان الثورة التحریریة الجزائریة، ص.  525

  (2) بسمة خلیفة، المرجع السابق، ص. 56

  (3) محمد ودوع، المرجع السابق، ص. 270ــ 272 
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و كذا التجارب الذریة الفرنسیة  نه خصص حدیثه عن القضیة الجزائریةإف ،بوجه عام اإلفریقیة

تجربتها  إجراءالمتحدة في العدول عن  األمممن عدم مباالة فرنسا بقرارات هیئة  أسفه أبدى وقد

ات المسؤولین ـتصریح ضتناق اللیبيواعتبر الوفد  ،اإلفریقیةبالصحراء مع احتجاجات الشعوب 

  اـارهـتـاریة واستهـمـرنسا االستعـا فـوایـل على نـیـبر دلـكأو ـه ماـإنریة ـزائـاه القضیة الجــرنسیین تجـلفا

       .)1(العام العالمي والرأيالمتحدة  باألمم

والتي كانت  ،م1957المنعقد بالقاهرة في دیسمبرفي مؤتمر الشعوب األفروآسیویة  أما      

قضیة  أنهامن بین المقدمین للقضیة الجزائریة على  األخرىن الدول العربیة أنها شألیبیا ش

وفي هذا المؤتمر دافعت لیبیا عن القضیة الجزائریة وقد تجلى ذلك في الرسالة التي استعماریة 

واغتنم "للمؤتمر ومما جاء فیها على الخصوص األولالسكرتیر  إلىبعث بها الهادي المشیرقي 

وال اشم والمهدد بالز غسیة االستعمار الفرن أضحتالجزائر التي  بإعانةیة هذه الفرصة للتوص

وما تستحق من حماس ومساندة عملیة جدیة تضع حدا للمجزرة   ،بعد الخراب والتشرید والعار

 أسطورةوالتغني بها  اإلنسانوتجعل حقوق  البشریة والمدنیة باللعنة والعارالمخزیة التي تضم 

   .)2(النعم أمطرتهمفي عداد الخرافات البالیة التي ترنم بها من 

جل القضیة الجزائریة ألمناضال بن حلیم كان یعد سفیرا و  أنومما یبرز تعاون لیبیا هو       

المهمة التي یرجوا تأییدها هي  أنیعینه سفیرا في فرنسا وصارحه  أنحیث عرض علیه الملك 

بن حلیم یرتبط بعالقة وثیقة مع قادة الثورة وعلى  أنذلك  ،الجزائریةلمساهمة في حل القضیة ا

ن فرنسا المطلعة على دوره الخطیر في مساندة الجزائریین أبللملك  أوضحبن حلیم  أنالرغم من 

یل رسالته نحو الثورة علیه في الطلب بتكم ألحلكن الملك  ،شخصهلترتاح  أنال یمكنها 

ا ویبدو  ،م1958ماي  في" كوتي"الرئیس الفرنسي  إلىاعتماد  بأوراق وقد تقدم بن حلیمالجزائریة 

وجه بما في ذلك المساهمة في  أكمل ىمسؤولیته الجدیدة عل تأدیةالحظ ابتسم  لبن حلیم في  أن

  الشخصیاتحیث كان له معرفة سابقة ببعض ،على المسؤولین الفرنسیین زائریةطرح القضیة الج

  

  

  

                                                           

  (1) محمد ودوع، المرجع السابق، ص. 273 ـــ 275

  (2) یراجع: برقیات الهادي مشیرقي، المصدر السابق.
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  .                                         )1(سلطته إدارةالتي اعتمدها دیغول في 

مرات  10من  أكثرغول یشهرا اجتمع بد 20وخالل فترة سفارته في باریس التي دامت       

مهمة مع ومن بین مقابالته ال ،من وقتها األوفرالقضیة الجزائریة نالت النصیب  أنعترف أو 

ویكشف  س النبضجی أنبن حلیم  وأراد" سم الشجعان"بعد تصریح  همادیغول تلك التي جمعت

بنصائح  اخذأر محادثاته بدبلوماسیة مع دیغول وقد كان بن حلیم یدی ،نوایا دیغول الحقیقیة

مداخل سلسة  بإیجادفكان یجتهد في عرض قضیة الجزائر مع دیغول  ،صدیقه دي مورفیل

سه نه بادر مبكرا القتراح نفأیذكر بن حلیم و  ،من جهة و تحقیق بعض المكاسب إغضابهتجنبه 

 ومن  عباس بنقل رسائل عدیدة من دیغول لفرحات ماكذلك قوسیطا بین دیغول وفرحات عباس 

  .    )2(عباس لدیغول

  المتحدة  األممفي الجامعة العربیة وهیئة ــ   

موقفها المساند لثورة  الجزائر بحیث بذلت  وأكدتالقضیة الجزائریة  تأییدواصلت لیبیا       

الدول التي  أوائلكانت من  إذجهود دبلوماسیة كبیرة لدعم القضیة وكسب التأیید الدولي لها 

والدولي  اإلقلیميالصعید  إلىاعترفت بجبهة التحریر الوطني وامتد دفاعها عن القضیة العربیة 

حیث كان وزیر الخارجیة اللیبیة  ،الدول العربیة مساندتها للثورة داخل جامعة أكدت أنهانجد  إذ

سمح بتوطید اتصاالته مع الوفد الخارجي لجبهة  مافس الوقت سفیرا لبالده بالقاهرة في ن

التحریر الوطني مع ممثلي الدول العربیة التخاذ موقف ایجابي مشترك على صعید المؤازرة 

المتحدة في  األممهیئة  إلىعربیة مذكرة ممثلو الدول ال أرسلالسیاسیة  بقضیة الجزائر، وقد 

  . )3(لخطورة الوضع في الجزائر أنضارهمم محاولین لفت 1955شهر جانفي 

                                                           
هؤالء األشخاص الثالثة هم موریس كوف دي مورفیل، الذي عین وزیر للخارجیة، وكان قد تعرف علیه بن حلیم عندما كان موریس )1(

م، أما الجنرال جاك جیلبون 1951تونس عبر لیبیا سنة إلىكوف سفیرا لبالده بالقاهرة، وقد قدم له بن حلیم مساعدة ثمینة عندما كان مارا 

م بمناسبة رجوعه من مفاوضة مندیس 1955القیادة العسكریة العلیا للجیش، وقد تعرف علیه بن حلیم في جانفي  الذي عینه دیغول في

 بآرائهفرانس عبر الجنوب التونسي، أما الشخصیة الثالثة فهو كوي جوكس وكیل وزارة الخارجیة فقلد تعرف علیه في باریس وأعجب 

أصدقاء الثورة الجزائریة عبد اهللا مقالتي،  :راجعی. الخارجیة بمعدل مرتین في الشهر التحرریة وكان یتصل به حلیم وهو وكیل وزارة

    103ــ  101. ، ص ـ صالعرب

  (2)عبد اهللا مقالتي، أصدقاء الثورة الجزائریة العرب، ص ـ ص. 107ـ108

  (3) عبد اهللا مقالتي، دور بلدان المغرب العربي في دعم الثورة الجزائریة، ج1، ص. 263 
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ن مرد ذلك إف ،الجزائریة في هیئة األمم المتحدةوٕاذا كان تأخر لیبیا في دعم القضیة       

تم قبولها كعضو  أن، ولم تكن عضوا في هیئة األمم وبمجرد كونها كانت دولة فتیة االستقالل

في دورات هیئة األمم  في هذه األخیرة أضحت قضیة الجزائر من أهم القضایا التي طرحتها لیبیا

والتي تعد الدورة  م1957األمم المتحدة المنعقد سنة نه وفي الدورة الثانیة عشر لهیئةإف ،المتحدة

ع، وأثناء الدورة كان ممثل الجزائریة للمناقشة باالجتما التي تم فیها قبول طرح القضیة األولى

  اـي تخوضهـرب التـا الحـة واصفـشاركـود المـوفـام الـا أمـابـخطلیبیا في هیئة األمم المتحدة قد ألقى 

  .)1(فرنسا بالحرب االستعماریة، مكذبا ما تسمیه بعملیة التهدئة 

 المواطنین بآالفد دفع ـرنسي قـالف ابـاإلرهوكما ذكر المندوب اللیبي في هذا الخطاب أن       

أن الحرب التي تقوم في الجزائر أصبحت تهدد  إلىلمغرب وتونس وأشار رك منازلهم واللجوء للت

بساطة أنه بكل  نرى إنناوفي ختام تدخله قال  ،السلم واألمن العالمیین وكذا المناطق المجاورة

  :)2(هيقع و صلة بالواأي  خلص من ثالث اعتبارات لیست لهایجب على فرنسا أن تت

  .من التراب الفرنسي یتجزأ الجزائر جزء ال ــ

  .جبهة التحریر الوطني ال تمثل الجزائر ــ

  .المعمرون الفرنسیون لیسوا كلهم من أصل فرنسي ال یمكن أن یعیشوا مطمئنین في الجزائر ــ

ورغم أن اللجنة السیاسیة التابعة لهیئة األمم، لم تستطع المصادقة على أیة الئحة واكتفت      

أنه وفي  إالبالقول أنها تعتبر مبدأ تقریر المصیر قابل ألن یطبق بالنسبة للشعب الجزائري، 

لقضایا القضیة الجزائریة ضمن ا إدراجالدورة الثالثة عشر للجمعیة العامة لألمم المتحدة، ومع 

ن مندوب لیبیا أسیس الحكومة المؤقتة، فإعن ت اإلعالنمع  تزامنتالمناقشة في الدورة والتي 

باشر خاطبه فیها باإلعالن عن اعتراف حكومته بالحكومة الجزائریة المؤقتة فور تأسیسها، وبأن 

عمة تمثل القرار قد صدر بتأیید كامل من الشعب اللیبي، لقد كانت مساعي لیبیا ومواقفها المد

نموذجا للهجومات السیاسیة التي تتعرض لها فرنسا في المحافل الدولیة، ذلك أن لیبیا ظلت تأید 

  .)3(م1961القضیة في هیئة األمم إلى أخر دورة درست فیها القضیة الجزائریة سنة 

  

                                                           

  (1) محمد ودوع، المرجع السابق، ص ـ ص. 282 ـ 283

  (2)عمار بن سلطان و آخرون، المرجع السابق، ص. 138

  (3) محمد ودوع، المرجع السابق، ص. 294 



دعم لیبیا المعنوي للثورة الجزائریة ونتائجه:               الفصل الثالث   

 

[86] 
 

  في المجال اإلعالمي: ثانیا

  مكتب الدعایة واإلعالم بطرابلس /1ـ2

 نعه  أكدت وثائقضوء القرارات الصادرة عن مؤتمر الصومام وخاصة بعد أن على      

اهتمام قادة الثورة بهذه الوسائل  في الثورة المسلحة، و أهمیة وسائل اإلعالم والدعایة ودرها

ف العمل الدعائي للثورة التركیز على ضرورة تكثی إطاروالدعائیة واالتصال في  اإلعالمیة

      على الصعید أوللبالد على الصعید الداخلي  كان ذلك سواءو  الجزائریة التحریریة

سریة جزائریة مستقلة و بدأت عملیة  إذاعة إنشاءذلك ظهرت فكرة  ، وعلى اثر)1(الخارجي

وقد  بيالشروع في البث التجری مم، وبعد انتهاء التحضیرات األولیة ت1956تحضیرها في نوفمبر

الجزائر الحرة المكافحة ، صوت  صوت إذاعة" یة بعنوان السر  اإلذاعةاختارت القیادة اسم 

   .)2("جبهة التحریر وجیش التحریر

لقد توسع صوت الجزائر في الدول العربیة فیما بعد ذلك أن الثورة الجزائریة اعتمدت في       

هذه الدول العربیة، خاصة مصر  إذاعاتعالم على ال إلىصوتها  إیصالالسنتین األولیتین في 

ومنها طرابلس الخارجیة بإنشاء محطات عدیدة، وتونس ولكنها دعمت  بعد ذلك الشبكة 

  .)3(وبنغازي

ن جبهة التحریر الوطني كان لها مكتب الشأن في جل العواصم العربیة، فإ وكما هو إذا     

م، وكان یشرف علیه أحمد 1957بطرابلس سنة واإلعالمبلیبیا حیث جاء تأسیس مكتب الدعایة 

، ومن بین مهامه في البدایة التكفل بمیدان  )4(بودة وهو أحد المناضلین األولین في حزب الشعب

الواسعة فقط، ذلك أنه  الدعایة والعمل على التعریف بالثورة الجزائریة، وذلك داخل األقالیم اللیبیة

  اإلعالم أهمیة بالغة للتعبئة الجماهیریة بلیبیا، معتمدا بذلك قد أولت بعثة جبهة التحریر للدعایة و 

                                                           
، الملتقي الوطني األول حول اإلعالم ومهامه أثناء الثورة، 1962ـ1956صوت الجزائر من العرب في القاهرة  عمامرة،لرابح  تركي )1(

   191. ، ص1997، الجزائر، 1954منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة أول نوفمبر
 .ص، 2012خلیل أوذاینیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، : ، ترالحرب الخفیة، الشبكات األولي، )الغوتي(عبد الكریم حساني )2(

87  
مجلة أول ، في "حرب األمواج"عن مصلحة المواصالت السلكیة والالسلكیة خالل ثورة التحریرالسقاي، علي العیاشي،   حمیدعبد ال)3(

   30ـ  29. ، ص ـ ص1987، المنظمة الوطنیة للمجاهدین، الجزائر، 82، عنوفمبر

  (4)عبد اهللا شریط، المرجع السابق، ص. 29 
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  .)1(على مجهود فردي، والذي یقوم به كل من بشیر القاضي ومحمد الصالح الصدیق

لكنه لم یلبث أن توسعت مهامه والدلیل أنه فتح فروعا له ببرقة وبنغازي، ولهذا تعددت      

  تنظیم إلى باإلضافةایة، ـوالدع واإلذاعةى الصحافة ـشرف علـذلك یـأصبح بـ، فةـیـالمـاإلعه ـامـمه

  ـةـفـیــة صحـلــراســم م ـتـت اـلیبیـب ة ـریــــزائــورة الجـثـاط الــشـة نـطیـتغـلو  ،بـطـالخ  اءــقـوٕالاالت ــفــتـاالح 

ع ضمـان تـوزیـهــو الـمـكتـب، الـتي یـؤدیهـا  یةـالمـاإلعام ـهـن المـم، وأصبح )2(المـجـاهـد 

    .)3(حصة خاصة بالقضیة الجزائریة وٕاذاعةالمتوفرة لدیه  اتــانـبیـشورات والـالمن

   لیبیا مع الثورة بالكلمة المقروءة /2ـ  2

    ادةـاإلشـبره ـذكـاریخ یــتـل الـا سیظـمـاال، مـعـا وفـیـابـدورا ایجورة ـثـدة الـانـي مسـن فـثقفیمـان للـك     

لیبیا ویعمل  إلىتصل  ،كانت صحافة الثورة الجزائریة والمتمثلة في المجاهد فإذا، والتمجید

ببذل جهوده المعتبرة للبحث عن  الدعایة بعد ذلك على توزیعها، فإنه قام بعد ذلك مكتب

طرابلس " ر جریدة مجاالت أخرى للنشر، بحیث أثمرة جهوده من خالل مساعیه مع هیئة تحری

بنشر  صفحة أسبوعیة للجزائر، لتقوم م تقوم بتخصیص 1958منذ سنة أصبحت والتي " الغرب

 ائد الشعریةوالقص ،األخبار العسكریة والتعالیق السیاسیة وتصویرا للفضائح االستعماریة

ذلك أن هذه الصحیفة كانت  إلىوموضوعات عامة ألجل تعریف اللیبیین بتاریخ الجزائر، ضف 

  .)4(الحربیة والبیانات السیاسیة للثورةتقوم یومیا بنشر مستجدات البالغات 

                                                           
دانین العسكري والسیاسي، كتب في ی، خدم الثورة التحریریة في الم1951الزیتونة بتونس سنة تخرج من جامع : محمد الصالح الصدیق )1(

ة، وكان یقدم كلمة لى انتهاء الثور إ1958یة الدعایة للثورة بلیبیا منأكثر من ثالثین صحیفة ومجلة داخل الوطن وخارجه، تولى مسؤول

الشعب اللیبي الشقیق في جهاد محمد الصالح الصدیق،  :راجعی. انتهاء الثورة لى غایةإذاعة اللیبیة من یوم انطالقها الجزائر من اإل

   ).د ـ ص(، الجزائر
م بالجزائر العاصمة، بعد ما كانت 1956ول مرة كنشرة للثورة في جوان اطق بلسان جبهة التحریر الوطني ألظهرت جریدة المجاهد الن)2(

لسان المركزي لجبهة التحریر الوطني، وبعد توقف جریدة خیرة بجریدة المجاهد التي أصبحت تصدر جریدة المقاومة، ثم دعت هذه األ

حداهما ترجمة إواألخرى بالفرنسیة، لكن لم تكن  م وكانت المجاهد في طبعتین واحدة بالعربیة15/7/1957المقاومة من الصدور بتاریخ 

عددا أما النسخة  91م على شكل ثالث مجلدات ضمت 1962وغسالفیا في جوان للثانیة، ومجموعة المجاهد باللغة الفرنسیة تم انجازها بی

الثورة أمین بشیشي،  :راجعی. عددا120سنة من صدور المجموعة الفرنسیة في أربع مجلدات ضمت22العربیة فلقد طبعت بالجزائر بعد

   191. ، ص1994، جمعیة أول نوفمبر، الجزائر، الجزائریة أحداث وتأمالت
، دار الحكمة، الجزائر، 1960ــ جانفي1958النشاط الدبلوماسي للحكومة المؤقتة للجمهوریة الجزائریة سبتمبرعمر بوضربة، )3(

   234. ، ص2010
  117 .، ص2، جدور بلدان المغرب الغربي في دعم الثورة الجزائریةعبد اهللا مقالتي،  )4(
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فلقد كانت أول كلمة تنشر في الصحف اللیبیة من أجل قضیة الجزائر هي كلمة المشیرقي      

لجان لمساعدة الثورة  إنشاء إلىهذا العید، في صحیفة طرابلس الغرب، والتي أدت فیما بعد 

، ذلك اإلعالمنشاطها تركز في عملها باتصالها بوسائل   إلنجاحوعلیه أصبحت هذه اللجنة 

اللجنة وظلت بعد ذلك تسهل عملها، حیث تطلب من وسائل  إلنشاءأنها كانت النواة األولى 

أصبحت الصحف  في هذه الفترة  إذتخصیص حصص للحدیث عن أسبوع الجزائر،  اإلعالم

مساعدتها حیث وجهة  إلىدعوا جل صفحاتها مركزة حول الحدیث عن الثورة وتطوراتها وت

م انتقادا شدیدا 1960أفریل  19ـ  22الصحافة اللیبیة بمناسبة أسبوع الجزائر في الفترة من 

  د ـة ضـا وحشیـربـیرة حـذه األخـیه هـذي تشن فـالت ـوقـي الـرنسا فـلة مع فـامـة المتعـربیـعـة الـمـظـلألن

  .)1(الشعب الجزائري

  بــذ أن هـنـم اتـیـانـواإلمكل ـائـوسل الـة بكـریـزائــة الجـضیـرة القـي نصـیون فـاللیبارك ــد شـقـول     

  اللیبي ازدیاد لإلعالمالشعب الجزائري لرد العدوان الفرنسي حمایة لألرض والعرض، حیث كان  

مناصرة  إلىئة الرأي العام سیاسیا ودفعه وتطور في االهتمام بالثورة الجزائریة ودور في تعب 

حركة الثورة الجزائریة، ودعمها ومساندتها عن طریق المقاالت السیاسیة والنداءات الصحفیة 

  .)2(وقصائد الشعر السیاسي

  "اللیبيصحیفة "الصحیفة سالفة الذكر، فلقد مثلتأما بالنسبة للصحف األخرى على غرار       

  اباتـنق إلىا ـتهـي وجهـتـریضیة، الـا التحـاالتهـقـر مـوم بنشـانت تقـي كـتـرى والـي األخـا هـامــدورا ه

 أخرنشرها لمقال  إلى إضافةالعمال العرب تدعوهم لتدعیم المقاطعة االقتصادیة لفرنسا، هذا  

، وكما وجهت )3("ماذا قدمت الجامعة العربیة للجزائر" الذعا للبلدان العربیة تحت عنوان

مي من خالل الهجوم العنیف على الحكومة اللیبیة انتقادات في كثیر من األحیان للموقف الرس

 إلعالنأدى هذا   قبولها التفاوض مع فرنسا للتوصل التفاقیة تمریر الغاز عبر لیبیا، إذ بسبب

  .)4(على جثث من أفراده إالاألنابیب ن الشعب اللیبي لن یسمح بعبور كو  إلىأسبوعیة الزمان 

                                                           

  (1) إسماعیل دبش، المرجع السابق، ص. 119 

 (2) بسمة خلیفة أبو لسین، المرجع السابق، ص. 78
)8(الملحق رقم  ) 3)  

  (4) عبد اهللا مقالتي، العالقات الجزائریة المغاربیة إبان الثورة التحریریة الجزائریة، ص ـ ص. 118 ـــ 119
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كما نشرت جریدة الرائد مقاال هي األخرى احتجاجا على هذه الخطورة وذلك من خالل       

مثل هذه المفاوضات مادامت الجزائر لم تحصل على استقاللها، من شأنها أن تكون  إنقولها 

 إبرازضربة قاسیة للوطنیین الجزائریین، وهذا كله یدل على أن الصحافة اللیبیة حرصت على 

  .)1(المؤازرة للثورة الجزائریةمظاهر المساندة و 

على اختالف صحفهم ومجاالتهم، من حیث هي یومیة أو أسبوعیة أو  اللیبیونفلقد كان       

لها ومسؤولوها ااالنجلیزیة، فلقد كان رجیطالیة أو اإلتصدر باللغة العربیة،  شهریة، وسواء

ن الصحافة اللیبیة إذا كانت قد تجندت ، وعلى سبیل الذكر فإیسعون لخدمة الثورة الجزائریة

   لــورة مثـثـرغ للـفـوكان یت، اـاطهـف نشـعر تضاـزائــوع الجـبـي أسـا فـإنهـفلخدمة الـثـورة منذ بـدایتهـا، 

  )2(فخر الدیـن الـثـل المـن یعملون بها على سبیـمن بین الصحافیین الذی جریدة طرابلس الغـرب و

  .)3(ومحمد الشاوش 

كما أن تأثر األدباء اللیبیین بالثورة الجزائریة قد فجر مشاعرهم القویة شعرا ونثرا، فأیدها       

ظموا العدید من ، فلقد نلمام بهمإلایمكن  وكتب عنها المفكرون والشعراء، وهم كثیرون ال

في بیین واضحة لحال التواصل بین الشقیقین العر  مرآةالقصائد الفصحى والشعبیة التي كانت 

المشاعر وبعث روح الحماس الشعبي والكرامة العربیة  إذكاءلبها في لیبیا والجزائر، وكانت أغ

نداء " لنصرة ودعم وتأیید القضیة الجزائریة، ومن بین النماذج الشعریة نجد قصیدة تحت عنوان

  :)4(والتي یقول فیها الشاعر" المعركة

                                                           

 (1) عبد اهللا مقالتي، المرجع نفسه، ص. 119

حیث كان والده ضابطا في الجیش التركي تلقي تعلیمه األول بقرقاش، ثم انتقل  1935ولد فخر الدین محمد بمدینة أزمیر بتركیا عام  )2( 

، اشتغل بالصحافة مبكرا في صحیفة المدرسة لمدرسة طرابلس المركزیة االبتدائیة ثم الثانویة، كان قارئ للثقافة العامة واألدب األصی إلى

بجریدة طرابلس الغرب قبل أن یتولى رئاسة  صحیفة الكتلة الوطنیة ویذكر أنه كتب أول افتتاحیة له ...ثم بدأ یكتب بالصحف الوطنیة

خارج نطاق صحیفة طرابلس سنوات وكانت له مشاركة عملیة 10م، تولى رئاستها لمدة 1955تحریرها مساندة للثورة الجزائریة وذلك سنة 

الغرب، تقلد بعض الوظائف في مجال اإلعالم وبرز بالخصوص خالل الثورة بما یكتبه عنها ونشره لما یصله من مكتب البعثة الدبلوماسیة 

    109ـ108. ، صالشعب اللیبي الشقیق في جهاد الجزائرمحمد الصالح الصدیق، : یراجع. الجزائریة وٕاعطائه أولویة
ونال شهادة الكفاءة من كلیة المعلمین سیدي المصري م بمدینة طرابلس تلقى تعلیمه داخل الوطن 1930محمد الشاوش من موالید  )3(

م استدعى الستالم عمله الصحفي بصفیحة طرابلس الغرب، تولى رئاسة تحریر الجریدة بعد فخر 1954م، وفي 1953وعین مدرسا عام

حیفة طرابلس الغرب یعطي لحركة التأیید الشعبي لقضیة الجزائر كل االهتمام والعنایة وجعل من الدین، وكان بحكم مسؤولیته في ص

 المصدرمحمد الصالح الصدیق،  :یراجع. اهتمامات الصحیفة األولى تأیید الثورة ونشر انتصاراتها وله عدة مقاالت كتبها بنفسه عنها

  110ـ109. ، ص ـ صنفسه

  (4) بسمة خلیفة أبو لوسین، المرجع السابق، ص. 80
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  برایة الغراءحلفتي                 أال یا ثورة اتقـدي  

  بمجد عروبتي العرباء            ویا إفریقیا اتحدي      

  ثوري جزائري الحمراء                 م المعتدى النكدو لی

  سأضرب ضربتي النجالء    لــیه إلــى األبـــد             وأج

من الشباب الجامعي اللیبي، والمرأة اللیبیة والذین ساهموا  لوكما شارك هؤالء الشعراء ك     

بشرى " بقصائدهم من أجل نصرة ودعم الجزائر، والتي من بین هذه القصائد نجد قصیدة بعنوان

، أما بالنسبة للنساء اللواتي برزن في "إعانةمدوا أیدیكم للجزائر " و" بنت الخیام" و" األبطال

بهیجة الهادي مشیرقي، وخاصة في أسابیع الجزائر التي تنظم  آلنسةامیدان الدعایة للثورة نجد 

  وا الذاتیة التلقائیة عن كل حافز بلیبیا، كانت تمارس نشاطها الحیوي الدائب وهي غنیة بحوافزه

رب الوحشیة القذرة ـن الحـوع ورة وانتصاراتها،ـن الثـدا في الكتابة عـو جهـمستحث فهي ال تأل 

 ب مدها بالعون المادي واألدبي حتىوجو  نیین العزل وعنضد المد قودها فرنساتالتي 

  .)1(نهایتها

نجد أن اللجنة اللیبیة لمعونة الجزائر كانت قد وجهت العدید من النداءات من خالل  إذ     

كافة فئات الشعب اللیبي تدعوا للوقوف لجانب الثوار  إلىالصحف المحلیة، والمنشورات 

ثلي الثورة التحریریة كلما كانت تنظم الندوات والحفالت على شرف مم الجزائریین، وكثیرا ما

، بحیث أعدت )2(زاروا لیبیا، وأصبح تقلیدا یتاح خاللها الحدیث عن قضایا الثورة الجزائریة

  :)3(م ومنها على سبیل المثال1962لیبیا عام  إلىاللجنة عبارات بمناسبة زیارة الزعماء الخمسة 

  بالزعماء الخمسةطرابلس تحیي وترحب 

  طرابلس تحیي بن بلة وصحبه أبطال الجهاد 

  طرابلس تحییكم من أعماق القلوب 

  أهال بمن خاضوا وحملوا لواء التحریر

  نحن معك یا شعب الجزائر قلوبنا ترعاك وأرواحنا فداك

  

                                                           

  (1) محمد الصالح الصدیق، الشعب اللیبي الشقیق في جهاد الجزائر، ص. 116

  (2) عبد اهللا مقالتي، دور بلدان المغرب العربي في دعم الثورة الجزائریة، ج2، ص. 125

  (3) بسمة خلیفة أبو لوسین، المرجع السابق، 85
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   لیبیا مع الثورة بالكلمة المسموعة /3ــ  2

ن الكلمة المسموعة هي األخرى لها أهمیة في مساندة الثورة فإ المقروءةكانت الكلمة  إذا      

یقوله  عتمادا على مافإ من أهمیة األولى،تقلل  أنها ال إال لها أهمیة بارزة في هذا العمل،

یطالي أنا العربي الوحید في طرابلس الذي كنت في العهد اإل" ه الذي كتب فیهالهادي في كتاب

على ترویج هذا الجهاز الخطیر بین  أبناء  وٕاصراري...یعمل في تجارة أجهزة المذیاع

أبقي أثرا ...فالصحافة وهي الكلمة المقروءة...ولم تختلف نظرتي للصحافة عن ذلك...الشعب

ن كانت النسبة العالیة من األمیة التي كرسها االستعمار في وإ ...من المذیاع الكلمة المسموعة

  .)1("...كفة المذیاع أرجحهذه النسبة تجعل ...أرجاء الوطن العربي

  وبـما أنـنـا أدرجنـا ضمن الكـلمة المسمـوعة كـل مـن اإلذاعـة والسینمـا وخطـب الجمعـة، فإننا      

 إذاعته إقلیمن لكل أقالیم، ومنه فإ إلىفقد قسمت لیبیا  اإلذاعیةنجد أنه من خالل المساندة 

 باإلضافةالخاصة به، وبرز شعور المسؤولین اللیبیون بضرورة توفیر الموازنة التعبویة للجزائر 

الكفاح الجزائري، وهذا ما یظهر لنا من خالل المجال للشعب اللیبي من أجل مسایرة  إتاحة إلى

نشاء قیام الملك إدریس السنوسي، بإعالم وٕاخبار مسؤولي جبهة التحریر الوطني على موافقته إل

، وقامت إذاعتا طرابلس وبنغازي بتخصیص 1956إذاعة للثورة بطرابلس وذلك منذ شهر جوان

  .)2(برنامجا لصوت الجزائر الذي یساهم بالدعایة لصالح الثورة

بشیر  إشرافم تحت 1958سنة طرابلس إذاعةثر ذلك بدأ صوت الجزائر من وعلى إ      

ما یصلها من طرف  على بلقاضي، وكانت في بادئ األمر تبث مرة واحدة في األسبوع وتعمل

التعالیق السیاسیة والتي كان یتكفل بها محمد  إلى إضافةقادة الثورة من بالغات رسمیة، 

بث الحصة  إلىم 1959العسكریة وقد زادت حصص البث منذ  واألخبارالصالح الصدیق، 

وكانت المدة الزمنیة المخصصة للحصة الواحدة نصف ساعة، إن هذه سبوع في األ اتثالث مر 

اإلذاعة لعبة دورا هاما في النهوض بدور إعالمي، من خالل تزوید الشعب اللیبي بأخبار ثورتنا 

   .)3(المجیدة وتطوراتها من نجاحات وٕاصابات

                                                           

  (1) الهادي المشیرقي، المصدر السابق، ص. 172

  (2) توفیق المدني، المصدر السابق، ص. 152

  (3)عبد اهللا مقالتي، دور بلدان المغرب العربي في دعم الثورة التحریریة، ج2، ص. 120
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وذلك قصد  م1958نة أما بالنسبة لصوت الجزائر من بنغازي فقد افتتحت هي األخرى س      

ثالث مرات  ببنغازي یتم  وأحول الثورة والتشهیر بها، و كان البث اإلذاعي توسیع وتعمیم أخبار

 شطا وعبد القادر غوفة  المناضل اللیبي مساعدا أسبوعیا، إذ كان عبد الرحمان الشریف من

م، حیث تم تعیین األمین بشیشي مشرفا على البث 1962واستمر ذلك إلى غایة مشارف ماي 

صوت  نالمهم مثلها مثل طرابلس وللعلم فإاإلذاعي في بنغازي، وقد كان لهذه اإلذاعة الدور 

صوت الجزائر  إنون اإلقلیم كثر الرغبة الملحة من طرف سكان الجزائر من بنغازي جاء على إ

  .)1(لم یكن یغطي القطر اللیبي كامال طرابلسمن 

دورا ال  اآلخریننما والمسرح لعبا هما ینجد أن الس فإننا لإلذاعةومع هذه األهمیة البارزة        

لیبیا المحدودة من  إمكانیاتیقل أهمیة في التوعیة والتعریف بالقضیة الجزائریة، وعلى الرغم من 

من طرف وزارة األخبار  إنتاجها، إال أن ذلك لم یمنعها من استقبال األفالم التي یتم نمایدور الس

الجزائریة، ویتم بثها من خالل أیام االحتفاالت مع الجزائر وذلك في كل من طرابلس وبنغازي 

وبرقة، وكان یتعامل معها المواطنین بكل حماس وتأثر، ومما یدل على ذلك هو أنه في األول 

في إقلیم بنغازي، أحدهما یتكلم عن حیاة  سینمائیینم، تم عرض فلمین 1959وفمبرمن شهر ن

الالجئین الجزائریین والثاني یتكلم عن نشاط جیش التحریر الوطني البطولي، في المعارك التي 

  .یواجه من خاللها العدو الفرنسي

لتحریر الوطني بالعدید ، فلقد قامت الفرق الفنیة التابعة لجبهة اوأما في الشأن المسرحي     

أصحاب  أنهذه األعمال المسرحیة هو ، ومما ساند به اللیبیین لیبیا إلىمن الجوالت الفنیة 

ونشیر إلى أن  یدل على تجاوبهم الواسعبتسخیر محالتهم لنشاطاتها، وهو قاموا  نمایقاعات الس

اللیبیین شارك بعدة نصوص مسرحیة كانت قد مثلت في تونس ولیبیا، هذا إلى  اءأحد األدب

مسرح ثوري یعرف بقضایا ثورتنا الجزائریة  إنشاءالذین ساهموا في  جانب جموع من الشباب

التالحم والتضامن، كون أن فوائدها تعود لصندوق  األشكالوأبعادها، وهي تمثل بشكل من 

د أن طالب المدارس والثانویات یقومون بعرض مسرحیا وهي التضامن مع الجزائر، كما نج

  .)2(وأهدافه عبارة عن تصور نضال الشعب الجزائري

                                                           

  (1) عبد القادر نور، شاهد على میالد صوت الجزائر، ذكریات وحقائق، ط2، دار هومة، الجزائر، 2008، ص. 45

  (2) جریدة المجاهد، ع68، (16 ماي 1960)، ص. 123
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نه   ابر فإضمن الكلمات المسموعة كونها تلقى من على المن ومع اعتبار الخطب من       

 هم أو جزء منها التوعیة، فأئمة المساجد كانوا یخصصون خطبب لها األثر البالغ للمساهمة كان

حریة واالستقالل والتشنیع الشعب الجزائري وتضحیاته الجسیمة، في سبیل ال ببطوالتللتنویه 

وعلیه ومدها بالعون، تها مناصر ار الفرنسي بالجزائر والدعوة لاالستعم بادة التي یقودهابحرب اإل

وفي  ة، في صالة الجمعدیث نبویة، ألقیت فإن خطبا اعتمدت على نصوص قرآنیة وأحا

الخطب على   إحدىساحات االحتفاالت بمناسبة حمالت التبرعات لصالح الجزائر، وقد نصت 

تخلوا إال  تنزع إال من قلب خال من اإلیمان والشفقة ال أیها المسلمون إن الرحمة ال:" ما یلي

، احمون یرحمهم اهللامن نفس فیها حظ للشیطان، ویقول رسول اهللا علیه الصالة والسالم، الر 

واجب هو فرض علیكم أن تؤدوه، فسارعوا م ألداء كولكن ندعو  إحسانالسنا نرید منكم  ...أیها

  .)1("العبد مادام العبد في عون أخیه واهللا في عون...لمعونة الجزائر، وأنفقوا مما رزقكم اهللا 

  نتائج الدعم المعنوي:ثالثا

    على الصعید الدولي والوطني/1ــ 3

 عدم توفر المعلومات عن نتائج الدعم اللیبي المعنوي للثورة ذلك أنه الوعلى الرغم من     

ر الثورة بدور لیبیا وحدها إال أننا نعطي ولو لمحة وجیزة عن نتائج هذا و یمكن فصل في تط

  .الجانب االیجابیة

لیبیا ألجل نصرة  اتخذتهاالجتماعي و االقتصادي الذي  ،إنه واستجابة للمحیط السیاسي      

لها من بعض األطراف التي كانت ضد ومساعدة الثورة الجزائریة، كانت قد كسبت التأیید 

القضیة الجزائریة ومنها تركیا، هذه األخیرة التي كانت سیاستها الرسمیة سیاسة منكرة بالنسبة 

ؤازرها في للثورة، فبینما كان الشعب التركي المجاهد  یقف موقف المؤید الصلب للثورة وی

صحفه ومنتدیاته، كانت حكومة عدنان مندریس تصدم ثورة الجزائر وتدلي بصوتها في هیئة  

   .)2(األمم المتحدة بجانب فرنسا، أو تحاول أن تقف موقفا حیادیا هو لفائدة فرنسا أوال وأخرا

امتنع الشعب ، م1956نهایة سنةیارة رئیس وزراء تركیا للیبیا نه أثناء ز وعلى إثر ذلك فإ        

مطار ركب عدنان ال فرأىوترك طرابلس وشوارعها خالیة،  استقباله وأغلق محالتهاللیبي عن 

                                                           

  (1) بسمة خلیفة أبو لوسین، المرجع السابق، ص. 79

  (2) توفیق المدني، المصدر السابق، ص. 122
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في دواوین الحكومة، فأثار رد  اإلداريكما أضربوا عن العمل  والطرقات خالیة بصفة مطلقة،

الفعل اللیبي الجماهیري السلبي تجاه رئیس الوزراء التركي اندهاشه وخیبة أمله وتساءل قائال 

وفد الحكومة التركیة ونحن أصدقاؤكم منذ قرون؟  یبیینلمن حوله من الرسمیین، أهكذا یقابل الل

دریس أن أسباب المقاطعة هي منوعن أسباب االستقبال؟ رد رئیس الحومة اللیبیة عن تساءل 

وزراء تركیا من بن حلیم إدالئه من الثورة الجزائریة وانتصاركم لفرنسا فطلب رئیس  موقفكم

  بالعمل الذي یرضي إخوانه الجزائریین واللیبیین ویصلح الموقف معهم؟ 

ید من ال نر " جابتهمإ وبعد استشارة ابن حلیم لممثلي جبهة التحریر الوطني والتي كانت     

أن تقلع عن إعانة فرنسا ضد الجزائر وتنصر كغیرها مبادئ العدل واإلنصاف : تركیا إال أمرین

طوي صفحة الحاضر ة الحدیثة الموجودة لدیها، بذلك نوأن ترسل للجزائر مددا من األسلح

لكنه أشار بأن األمر موكول بمصادقة رئیس  ، فوافق عدنان"...ونفتح صفحة المستقبل

  . )1(الجمهوریة

  ي الوفد الجزائري، الذيــي للیبیا دعـركــرئیس التــارة الـاسبة زیـوبمن ،م1957وفي نهایة أوت      

كان من بین أعضائه عبد المجید بوزبید وكان یقوده العقید أعمران، إلى مأدبة عشاء رسمیة  

أقامها اللیبیون على شرف ضیفهم وخالل المحادثات التمس رئیس الوفد من رئیس تركیا 

مساعدة للثورة الجزائریة، وسجل ذلك الرجل هذا الطلب بعنایة واستجاب له تسلم مركز الجبهة 

  : )2(طرابلس هذه األسلحةالعسكریة ب

  .ع ذخیرتها وقطع تجدیدهام 2,3بندقیة عیار1000ــ 

  .ذخیرتها وقطع تجدیدها مع 3,3رشاش انجلیزي من نوع هوتشكیس عیار100ــ 

ملیمتر، فوقها رسم العلم التركي ومع كل مدفع مائة قذیفة  81عیار" مورتي"مدفع هاون18ــ 

  .وقطع تجدیدها

  . مدفع كبیر فوق العجالت مع كل ما یلزمها25ــ 

  مـدیـركیة بضرورة تقـیس الحكومة التـناع رئـومة اللیبیة إقـم رئیس الحكـن حلیـب نـإذا فقد تمك      

وفعال وصلت شحنة األسلحة كهدیة للیبیا على  ،ستجاب بعد تردداالدعم للثورة الجزائریة، الذي  

أن تقوم هذه األخیرة بتقدیمها للثورة الجزائریة وأخذت تركیا بعد ذلك تغییر سیاستها الرسمیة نحو 

                                                           

  (1) توفیق المدني، المصدر السابق، ص ـ ص. 123ـ124

  (2) عبد المجید بوزبید، المصدر السابق، ص. 41
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أن وقفت في المستوى المأمول، وسمحت بفتح مكتب ناشط لجبهة التحریر  إلىالجزائر 

م من الدول 1958ابتداء من ت تركیا أعمران، وكما أصبح إدارتهابالعاصمة أنقرة ، تولى 

  .)1(النشطة المطالبة بإدراج القضیة الجزائریة في األمم المتحدة

ونظرا للتجاوب الذي لقیته الحكومة المؤقتة بلیبیا لم تكن تتحرج في اختیارها الحلیف األول     

مة المؤقتة م التمست الحو 1960الذي تأتمنه على أسرار الثورة وتفوضه لتمثیلها، ففي جوان 

الجزائریة من الحكومة اللیبیة تفویضها إلیداع ملف انضمامها التفاقیة جنیف الدولیة لحقوق 

ریة على مطلب االنضمام،  وجاء اإلنسان وقد كان شرطا أساسیا لموافقة الحكومة السویس

  ذاـرن صنع هـي بـد شاركت بعثتها فـر وقـار للیبیا ألنها كانت دائما شدیدة االنتصار للجزائیختاال

  . )2(االنتصار الدبلوماسي الذي حققته الحكومة المؤقتة 

وكما نجد أنه واستجابة للمحیط السیاسي واإلعالمي كانت مشاركة الجالیات المقیمین بلیبیا      

م وان كان معضم أفراد الجالیتین 1954لدعم ومساندة القضیة الجزائریة، وتفاعل معها منذ عام

ادیا الیهودیة واالیطالیة  من میسوري الحال وهم تجارا ورجال أعمال ولربما كانت تبرعاتهم تف

للخسارة االقتصادیة التي قد تنجم عن الغضب الشعبي، ومن ثم مقاطعة بضائعهم، ومنهم من 

  .)3(تبرع من باب اإلنسانیة والتفاعل مع قضایا الحریة في العالم بصورة عامة

بجزیرة  وبما أن المشیرقي لم یبخل بأي جهد في خدمة القضیة الجزائریة، فقلد استغل وجوده    

قى كلمة لم، وأ1960أفریل4ندونسیین فيأسیا من عرب وابشرق  إخوانهوجمع  باندونیسیابالي 

قف الشعب اللیبي من القضیة في و ، وشرح مأسیامندوب الجزائر في جنوب شرق  بحضور

 م في حصیلة الدعم الدولي للجزائر، تساهباندونیسیامحاولة لتشكیل لجنة لجمع التبرعات ببالي 

ومغارب الوطن  ثر بعید وتجاوبت أصداؤها في مشارقیجابیة أوقد كان لهذه المواقف اال

قي بمساعدة ر شیملم ل1960أفریل15، حیث تعهدت جمعیة اإلسالم في األردن في اإلسالمي

الالجئین والسیما الجزائریین وتمثیلهم ضمن النطاق الدولي، وأصبح ألول مرة جمعیة تمثل 

المتحدة  باألمملمندوب األول لكان قبل ذلك قد بعث  للمنظمات الدولیة، وبشكل عام  الالجئین

ألقى عن طریق مندوب لیبیا، وبالفعل  یینالجزائر ب تشرح فضائح االستعمار الفرنسي بكتب

                                                           

  (1) إسماعیل دبش، المرجع السابق، ص. 124

  (2) عبد اهللا مقالتي، العالقات الجزائریة المغاربیة إبان الثورة التحریریة الجزائریة، ص. 533

  (3) بسمة خلیفة أبو لوسین، المرجع السابق، ص. 110
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 المتحدة خطابا نقلته وكاالت األنباء العالمیة حث فیه لألممالجمعیة العامة ب مندوب الیابان

  .)1(یم المساعدة وضمان استقالل الجزائراألمم المتحدة على تقد

نظرا لوقوف اللیبیین لجانب إخوانهم الجزائریین وٕاعانتهم من أجل نصرة قضیتهم وتدویلها       

كانت قد اهتمت اللجنة بتكثیف االتصاالت مع المنظمات والمؤتمرات الدولیة، ورؤساء العالم 

من أجل مناصرة ودعم القضیة الجزائریة، بحیث نجدها كانت قد لعبت حكومتا وشعبا دورا 

  .یا له بعض النتائجایجاب

      

                                                           

  (1) بسمة خلیفة أبو لوسین، المرجع السابق، ص ـ ص. 57ـ58 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

اتمـــةــخ  
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 نـریة مــزائـــریة الجـریــورة التحـلثلي ـم اللیبـالدع ــوـوع البحث وهـوضـل لمـیـرض والتحلـد العـبع      

:تم التوصل إلى أهم النتائج والتي نلخصها في النقاط التالیةم 1962لى م إ1954   

نظرا لطبیعة  زائریةـالج التحریریةورة ــلثلم ـدعتقدیم ال فية ـن بین الدول السباقـلیبیا كانت م نإ ـ 1

ن واللغة نجد ـدیـعـن الجـوار ورابط ال فبغض النظرر، ـزائــا بین لیبیا و الجـربط مـي تـات التــالعالق

م ـاشـمار الغـا لالستعـمـرض كـالهـة إلـى تعــذا إضافـرابـة، هـقــالت النسب والالط بینهما ســا تربـأنه

 إالدودة ـالمح إمكانیاتهان ـرغم مـاربیا خاصة، وبالـة ومغـامـوقفها متمیزا عـان مـر ذلك كـى اثـوعل 

رة ـبـتـا معـأییدهـدتها وتـانـدت مسـأك ىـحتم 1954سنة  وفمبرــن نـاتح مـورة الفــاندلعت ث إنا ـه مـأن

.إسالمیةثورة عربیة  إنهاجزائریة فقط بل ثورة الثورة أنها لیست   

ع یـف وجمـلــذلك مختبـة ـلــامـش  ا،ـویــا ومعنـادیــمریة ـئزاـجالورة ـا للثیم لیبـاندة ودعـت مسنكالقـد  ــ 2

أي أن الــدعم  بمختلـف أجناســه ووظائفـه، اـبهـــومة اللیبیـة أو شعـرف الحكـــن طــواء مـــــالمجـاالت س

ــدرهـرأة بـبحیــث ضــربت المــكــان مزیجــا بــین الرســمي والشــعبي، اللیبــي  ي ـفــاال ـمثــ رىـي األخـــا هــــ

  .اءـطـالع

ر ـیة األمـداـي بــریة فــبكامـل السـها ودعمهـا ـداتـــاعـوم بمســـقـة تـة اللیبیــومـــت الحكـانـن كإ ه و ـنإــ  3 

دد الـــدعم ـر الشـــعب اللیبـــي ازداد وتعــــیــــأثـأنـــه وبســـبب ت إالع ألســـباب أمنیـــة، جر یــــ ذلـــكمــــرد ن إـفـــ

   .بأكملهم ـلیسدل الستار علیه ویصبح دعمها مكشوفا للعال

 األخرىدان ـوب والبلــض الشعـوي وتحریـي دعمها المعنـه لیبیا فـدتـذي أبـبارز الـدور الـرا للـنظـ  3

كن ـم یـركیا ولـیر وجهة نظـر تــل تغیـائج مثـار أو النتـاآلثد بعض ـان لذلك الجهـى مساعدتها كـعل

.الـرد فـي الجانب المـاديللعدو فـي هـذا الجانب ردة فعـل واضحة ألنـه ركـز علـى   

ل ـن أجـذلك مو  اسيـلومـیاسي والدبـم السـالدع ىـإلاجة ماسة ـبحكانت ریة ـورة الجزائـالث ـ بما أن 4

رات ـمــؤتـمـل الــي كـا فـمهـدعـوم بــتقت ـانـكلیبیا  نإــف ا،ـل قضیتهـدویـم وتـالـالع ىـإلا ـهـوتـص اعـمـإس

م للقضیة ـن الدعـد مـزیــل كسب المـن أجـم ىـتسع المیة، وكانـأو الع منها ربیةـواء العـوالهیئات س
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ي تمارس في حق ـوالتندید بالسیاسة االستعماریة الفرنسیة الت  ل الدولیة،ـي كل المحافـالجزائریة ف

. نیالجزائری  

الشـــعب اللیبـــي ومـــن ثـــم  سیاســـة المقاطعـــة االقتصـــادیة للبضـــائع الفرنســـیة قـــد اتخـــذها ـ إن 5 

ن ـواصل مــط المتــالضغـ نـلكـ ، فـي البدایـةهـذا القـرار برضـي كانـت هـذه األخیـرة لـم ت وٕاذحكومته 

ــالشــعب جع ـــل الحكــــ قــدم لهــم الوفــد الجزائــري الشــكر   بحیــث، ت ترضــخ لهــذا القــراراطـومة والسل

  .علـى هـذه المبادرة الشجاعة والجریئة

صــادقة و بتقــدیم كــل مـا تســتطیع مــن إمكانیــات تملكهــا، كمــا أنهــا لعبــت ـــ مســاهمة لیبیــا كانــت  6

دور الواســطة أو الــرابط بــین الثــورة الجزائریــة والبلــدان األخــرى المجــاورة لیبیــا والتــي تمــد یــد العــون 

  .للجزائر

  

   

   



 
 
 
 
 
 
 
 

 مـــالحـــق
 
 
 



خریطة مرور األسلحة والقواعد الخلفیة في تونس ولیبیا

دور بلدان المغرب العربي في دعم الثورة التحریریة، ج1،      

  

قـالحـم  

 

[101] 
 

)1(ملحق رقم   

خریطة مرور األسلحة والقواعد الخلفیة في تونس ولیبیا

اهللا مقالتي، دور بلدان المغرب العربي في دعم الثورة

 

 

 خریطة مرور األسلحة والقواعد الخلفیة في تونس ولیبیا

 

     
المصدر: عبد اهللا مقالتي،

    303 .ص   



كلمة المشیرقي في جریدة طرابلس الغرب 

 م

 

قـالحـم  
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)2(ملحق رقم  

 كلمة المشیرقي في جریدة طرابلس الغرب 

م1956بمناسبة عید الفطر   

 

الهادي المشیرقي، المصدر السابق، ص. 100

 

 

 

 

 

 

 

 

    المصدر: الهادي المشیرقي، 



قـالحـم  
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)3(ملحق رقم   

 تبرعات المناطق لزكاة الفطر، أسبوع الجزائر، الزكاة العامة،

.زكاة الحبوب   

  
 

    المصدر: بسمة خلیفة أبو لسین، المرجع السابق، ص.102
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)4(ملحق رقم  

یشیر إلیها السهمبنات الشهداء والبنت التي تبناها الملك   

 

 
 

 المصدر: محمد الصالح الصدیق، الشعب اللیبي الشقیق في جهاد الجزائر، ص. 218



خط موریس في الجهة الشرقیة

 

قـالحـم  
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)5(ملحق رقم  

 خط موریس في الجهة الشرقیة

 

جمال قندل، المرجع السابق، ص. 52 

 

 

 المصدر: جمال قندل، 



البعثة الجزائریة بطرابلس

 

الشعب اللیبي الشقیق في جهاد الجزائر،     

 

قـالحـم  
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)6(ملحق رقم  

البعثة الجزائریة بطرابلس ةإدار   

 

محمد الصالح الصدیق، الشعب اللیبي الشقیق في جهاد الجزائر

 

  

 

المصدر: محمد الصالح الصدیق، 

128. ص  



الجزائرفي سیاسة االستعمار الفرنسي 

 

 

 

 

قـالحـم  
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)7(ملحق رقم  

سیاسة االستعمار الفرنسي ب مظاهرات شعبیة تندیدا

 

 

محمد ودوع، المرجع السابق، ص. 428

 

 

 

  

 مظاهرات شعبیة تندیدا

 

 المصدر: محمد ودوع، 



ن العربیة 

 

قـالحـم  
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)8(ملحق رقم  

ن العربیة امقال في صحیفة اللیبي موجه للبلد  

 

محمد ودوع، المرجع السابق، ص.285 

 

 المصدر: محمد ودوع، 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ادر  ــالمص

راجعــالمو   



 قائمة المصادر والمراجع
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:والمراجع لمصادرقائمة ا   
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، مطبعة الدیوان، 2، طاإلمداد خالل حرب التحریر الوطني ـ شهادتي ـ، عبد المجیدبوزبید  -1

   .2007وزارة المجاهدین، الجزائر، أكتوبر 

خلیل أوذاینیة، دیوان : ، ترالحرب الخفیة، الشبكات األولى، "الغوتي" حساني عبد الكریم  -2

 .2012المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، دار األمة، برج الكیفان، الجزائر، تاریخ الجزائر العامعبد الرحمان محمد، الجیاللي  - 3 

  .2، ج2010

، دار المستقبل العربي، القاهرة، مصر، 2، طعبد الناصر وثورة الجزائر، فتحيالذیب  -4

1990.  

العفیف األخضر، منشورات دار اآلداب، بیروت، : ، ترمذكرات أحمد بن بلةروبیل میرل،  -5
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ــةمقالتــي عبــد اهللا،  -3 ــة الجزائری ــان الثــورة التحریری ــة إب ــة المغاربی ــات الجزائری / 1954العالق

ســـم التـــاریخ واالثـــار، جامعـــة منتـــوري ، أطروحـــة دكتـــوراه ، تـــاریخ الحـــدیث والمعاصـــر، ق1962

  .2007/2008قسنطینة، الجزائر، 

:ـ المواقع اإللكترونیة1  

w.w.w.marefz.org / 13:30/2015/1804:          دون إمضاء، فتحي الذیب، المعرفة  

:األقراص المضغوطة  

ز الوطني ــركـلم، اD-C(1(، 1962ـ 1830ر ـتاریخ الجزائ، یحیاوي جمال وآخرون -1

 .2002، شركت باست كوم، م1954نوفمبر  أولللدراسات والبحث في الحركة الوطنیة وثورة 
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