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 الدعم السٌاسً المصري للثورة الجزائرٌة:

 

Ben youcef. .p

 أوالً: حركة عدم االنحٌاز 
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 مؤتمر برٌونى:  )أ(   

harbi .N D. 
p

 ر القاهرة األول:( مؤتمب) 

شعباً ٌسعى لتحقٌق استقاللهإن هناك 
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باندونج و القاهرة قد وفرا جمٌع الشروط لتنوٌر العالم الثالث إال  إن مؤتمري
شرطاً واحًدا... و إن كل االحتٌاطات قد اُتخذت داخل العالم الثالث و خارجه حتى ال تنطلق 

هذه الشرارة
 ( مؤتمر أكرا )غانا(:جـ)

 

إن هذا المؤتمر )مؤتمر أكرا( رمز العصر 
فً طرٌق اإلنسانٌة و الذي ٌقود إلى ألوان جدٌدة  الحدٌث الذي نعٌش فٌه و عالمة بارزة

من العالقات بٌن األمم وتفهم أكثر لألهداف اإلنسانٌة
 

.

نسان بدأ إن اإل
ٌدرك الخطأ الكبٌر فً سٌطرة دولة على أخري، كما ٌدرك جنون السٌاسة المعاصرة التً 

ال مبادئ لها و ال أخالق و التً تتبعها فرنسا فً الجزائر
 : 1691( مؤتمر القاهرة الثانًد)

أن القضٌة الجزائرٌة ٌتمثل فٌها النضال اإلفرٌقً من 
أجل الحرٌة، كما أكد أن الشعوب اإلفرٌقٌة و اآلسٌوٌة تقف إلى جانب الشعب الجزائري 

 p Edبكل قواها المادٌة و المعنوٌة فً المفاوضات مع فرنسا حتى تحقق االستقالل
ward. .

أن السٌاسة المنتهجة و المتبعة 
من طرف فرنسا ال تمت إلى اإلنسانٌة بصلة، و تتنافى مع آمال الشعب الجزائري
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(Year book  . .P

إفرٌقٌا تعمل لفرنسا ٌومٌن فً األسبوعإن

Atous

إن الشعب الجزائري ٌقاسى على أٌدي 
ٌُفعل شًء،  الفرنسٌٌن األلم و الذل...و نحن نتكلم للمرة الملٌون عن مسألة دون أن 
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مكتفٌن بسماع أقوال بعض نواب فرنسا عن الجزائر كجزء من فرنسا 

ٌوجد أكثر من نصف ملٌون جندي 
فرنسً لقتال الشعب الجزائري األعزل

أما الشعب الجزائري فقد اختار بتضحٌاته و بدمائه أن ٌكون حراً، و أن هذا  
االستفتاء مزٌف

إن موقف حكومتً من حكومة الجزائر و 
شعبها فً كفاحه من أجل االستقالل واسترداد حرٌته و المحافظة على سالمة أراضٌه، 

أي وقت مضى و هو موقف الحزم و التصمٌمسٌظل كما كان فً 

و أن من األمور البالغة األهمٌة أن ال 
و إال فإننا نشجع بذلك الذٌن ٌحاولون ، تنسى األمم المتحدة نفسها، وال تنسى قراراتها 

فً تناسً األمم المتحدة و تجاهل و جودها، و أننا نرى المثال الصارخ لهذا التجاهل 
و ما ٌمارسه جٌشها ضد الشعب الجزائري الذي ٌهدف أساساً سٌاسة فرنسا تجاه الجزائر 

إلى جعل الجزائر جزءاً من فرنسا... و لن تفلح فً استعباد الشعوب اإلفرٌقٌة 

إن دم أهل الجزائر فً عنق شعوب العالم المتحضرة و فً عنق 
األمم المتحدة 



 

 

 (2017 يونيه – إبريلعدد )   45 اجمللد -حوليات آداب عني مشص 
 

- 522 - 
 

 chikh. .p )

إن هذه القضٌة 
الم العربً أوالً،و تهم األفارقة ثانٌاً، و تهم األمم المتحدة ثالثاً، و عاب فٌها على تهم الع

(عدم توصل هٌئة األمم إلى حلٍّ للقضٌة الجزائرٌة

Digoul

إنه البد من أن تتوصل 
الهٌئة إلى هدفها الذي هو مبدؤها من أول ٌوم أُسست فٌه و المتمثل فً دعمها للحركات 

سائل استغالل اإلنسان لإلنسان و هذا ٌطعن فً التحرٌرٌة، و مناهضة لكل و
إن الشعب الجزائري ال ٌقبل بأقل من الحرٌة مهما كان الثمن، »، و قال: «.مصداقٌتها

ولو قضى الجٌش الفرنسً على الشعب الجزائري كله



 

 

 عبدالنور جودي (0127- 0145) الدعم الشياسي املصري للثورة اجلزائرية 

 

- 522 - 
 

 ثالثا: دعم حكومة جمال عبد الناصر للقضٌة الجزائرٌة: 

GIRON

إنه مسئول حرب ال سٌاسة 

Birotoun

إن فرنسا بعد هزٌمتها فً الهند الصٌنٌة لم ٌتبق لها إال 
شمال إفرٌقٌا، و نحن نساند ثوار الجزائر فً معركتهم و هً معركة صعبة وطوٌلة، و كل 

هذا سٌؤثر على عالقتنا بفرنسا
بأن وطننا لٌس مقصوًرا على مصر و حدها بل هو ٌضم » 

العرب جمٌعا 
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Abstract 

Egyptian political support for the Algerian revolution (4591-4591) 

By Abd El-Noor Godi 

The beholder in the Egyptian-Algerian relations finds their rise to a 

high level of communication, Egypt was closely related to all what is 

happening in Algeria; because there were links and values combine the two 

peoples and Egypt is the first supporter and last for Algeria, and didn't fail to 

give a helping hand to the rebels Algerians by full force in international 

forums; therefore gone out Algeria from the circle of silence imposed on it 

since 1330.  achieved remarkable successes in the political and diplomatic 

field, especially in the non-aligned UN organization, Egypt's support for the 

Algerian revolution led to many problems, including from France, alliances, 

including the tripartite aggression, because  supported the Algerian 

revolution Nevertheless, Egypt  continued its efforts in support of the 

Algerian issue not interested to the obstacles and problems that may be 

exposed to it and determination even for last a moment until colonialism 

gone  and has been declared the independence of Algeria in five July 1662, 

and this article is a reminder of the common factors between the two 

peoples, which is the inductive analysis of officials and political speeches, it 

has reached that Egypt has a great  Favor on the people of Algeria, as was 

the reason at independence 

 المراجع
راء فً تارٌخ الجزائرآأبحاث و  

 
مذكرات  أحمد بن بلة كما أمالها على روبٌر مٌرل 

 
 4المغرب العربً  
 

 
تارٌخ العرب المعاصر 
الجزائر تحمل السالح 

 
تارٌخ مصر المعاصر 

  
 ملحمة الجزائر الجدٌدة، 

 
 

 قضاٌانا فً األمم المتحدة 
 تأمالت، 
فكرة االفروأسٌوٌة فً مؤتمر باندونج،. 
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(1691 –م 1694تارٌخ الجزائر المعاصر ) 

فً عصر العمالقة،معارك الخر آقصة حرب السوٌس  

  ذاكرة الجزائر 
ً اً داخلٌردود فعل الدولٌة    ..على غرة نوفمبر و خارجا

 
العربٌة فً مصرتطور فكرة القومٌة  

 دورٌات
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
  
"الثورة الجزائرٌة فً المحافل الدولٌة 
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