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 استيفان سيلفا كوادرا

 جمهورية الشيلي

 

 

السيد استبان سيلفا كوادرا متحصل على شهادة في الدراسات وديبلوم في البحوث املشتركة بين 

رئيس ومستشار للعديد من لكاثوليكية ليون الفرنسية، مؤسس الثقافات االجتماعية من الجامعة ا

مديرا ومنسقا  وكذلك جمعيات الصداقة واألخوة سواء في أمريكا الالتينية أو في مختلف دول العالم

 ، االجتماعيةللعالقات الدولية في املعهد األمريكي الالتيني للبحوث 

، مستشار في 2002-2001جمهورية البيرو في مجال التعاون مكافحة الفقر  رئيسمستشار  و عمل

محلل في العديد من القنوات التليفزيونية  .. و االقتصاديلوطنية ذات الطابع العديد من الهيآت ا

 .العاملية واإلذاعية

:  

وأشكال الدعم الشيلي للثورة الجزائرية وال سيما على ضمن املداخلة توصيف ملختلف مظاهر تت

الصعيد الديبلوماس ي في ذات السياق كانت الشيلي من أوائل الدول التي اعترفت باستقالل الجزائر 

، بل أن العالقات الجزائرية الشيلية شهدت تطورا نوعيا في عهد  الرئيس بومدين ثم في 1962سنة 

دة، منها دعم الجزائر للشيلي في فترة االنقالب على نظام الرئيس مختلف الفترات وعلى كافة األصع

 ياندي.

 

 

 

 



جي لسزلونا  

 دولة املجر

 أستاذ كرس ي للتاريخ املعاصر وتاريخ العالقات الدولية

 
 

باملجر،متخصص في تاريخ  ناجي لسزلو أستاذ بجامعة زجرد البروفيسور   

 – 1997الحركة الوطنية الجزائرية،مؤسس مركز الدراسات االوربية و مديره من 

 .1997.الدولية للمؤرخين املتوسطيين سنة صاحبفكرةتأسيساملؤسسة،2002

حول الجزائر نذكر منها على سبيل املثال: التاريخ املعاصر للجزائر  نشورات واملؤلفاتمئات امل لألستاذ

املجر و –الجزائر انموذجا  –،كتاب العالقات العربية املجرية خالل الثمانينات 2013ؤية مجرية سنة بر 

 حرب التحرير الجزائرية ) مساعدة للشعب الجزائري في مقاومته الشريفة(

 
رصد مختلف اشكال الدعم املجري للثورة الجزائرية و الذي يمكن ابرازه ضمن تتناول الورقة البحثية 

رافقت وسائل االعالم املجرية املكتوبة و املسموعة فقد مجال االعالم و الدعاية: -ثالثة مجاالت :

:  املساعدات الدبلوماسية - .من خالل مظاهر دعم إعالمية متنوعة  احداث الثورة الجزائرية البطولية

الجزائرية،و الح القضية ص(،صوتت املجر ل1955) ديسبمر منذ ترسيم عضويتها باألمم املتحدة 

املساعدات  - استقبلت الحكومة املجرية رئيس الحكومة املؤقتة فرحات عباس و هو اعتراف ضمني بها.

 املادية و التضامنية

قام الصليب األحمر املجري بتنظيم و تسير حمالت تضامنية لصالح الجزائريين  1958 بداية من جانفي

في تونس و املغرب األقص ى،و ضمت مواد طبية و صيدالنية،و انخرطت النقابات املجرية في حمالت 

 1962و مارس  1958التضامن و جمع املساعدات. قدرت قيمة كل املساعدات املجرية بين فيفري 

 لف فرنك فرنس ي.ا 500حوالي 

 

 

 

 

 



 تود شيبار

 الواليات املتحدة االمريكية

 امريكا -جامعة جونس هوبكينس ،دكتور في التاريخ االوربي الحديث

 

 

  » «19571969 

الجامعات مختص في  زائر في العديد من املعاهد و باحث و استاذ  تود شيبار السيد : ةسيرة الذاتيلا

لخبراء الجامعيين الدوليين مؤلف لبعض و و مستشار في كثير من هيئات لالتاريخ الحديث هو عض

 .اإليرانيةالثورة  إلى الجزائري تقالل ـــــــسا من االســـــل العربي و فرنـــــــــالرج «ـهاالكتب و ناشر ملقاالت من

القومية الجزائرية الصهيونية و العلمانية  « ت عنوانو مقال بالغة االنجليزية تح  » 2017باريس

 االستعمار إنهاءالذي يتحدث عن القومية و     » الفرنسية

الوجود في عدة بلدان في  إلىنوع جديد من ناشري الكتب ظهر  خالل حقبة   االستعمار  : امللخص

مقال ملناهضة االستعمار يتضمن سيرة ذاتية للزعيم  جيانجيكوموفي نشر االيطالي الغربية  أوروبا

 la » وــــه الجزائر ن كفاح ــــــــين ولدوا مناشري الكتب الذ أكثرو من   1947رال نيهرو اهاالوطني الهندي جو 

Cité »  

كتاب نشر  أول و الذي نتج عن جهود نيلز اندرسون شاب في منتصف العمر املقيم بلوزان سويسرا و 

املحظور في فرنسا و كذلك مقال خاضع للرقابة لجون بول سارت  "السؤال"لهم هو لهنري االق بعنوان 

من خالل الثورة الجزائرية بسبب موقفها قد تجوهرت  اندرسون و كانت عملية  1960.  » نصر«بعنوان

   .بعد االستقالل هذاو  السياس ي الواضح و الداعم للكفاح الوطني مع العلم أنه قل ازدهارها لفترة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حبيب حسين اللولب

 جمهورية تونس

 رمستشار و أستاذ باحث في تاريخ املغرب العربي الحديث و املعاص

 

: 

  

( تونس،أستاذ زائر بجامعة  2009 – 2002لتاريخ الحركة الوطنية ) أستاذ باحث باملعهد العالي 

الزيتونة،رئيس جمعية البحوث و الدراسات من اجل اتحاد املغرب العربي ،مدير مجلة االتحاد،عضو 

 ن،مدير مشروع اصالح التعليم في تونسيياتحاد الكتاب التونس

 :اعمال منها على سبيل الذكرله عدة 

  1962 – 1876الطلبة الجزائريون بالبالد التونسية  

  الدبلوماسية التونسية و الثورة الجزائرية 

  في ثالثة أجزاء. 1962 – 1954التونسيون و الثورة الجزائرية 

شعرت النخب التونسية بمسؤوليتها اتجاه القضايا العربية و اإلسالمية،و انخرطت في جهود الدفاع 

في عن مشروعية مطالبها في ظل الهيمنة االستعمارية ،و ذلك ضمن العمل املشترك و توحيد الجهود 

 اطار انشاء اللجان املشتركة و الجمعيات.

ونسيين، خاصة لدى هؤالء الذين استقر بهم الحال في وكانت القضية الجزائرية أولى اهتمامات الت

الخارج، فتبنوا القضية الجزائرية و ساندوها من خالل مختلف نشاطاتهم اإلعالمية و النضالية لتنوير 

الرأي العام الدولي بمشروعية الثورة الجزائرية و عدالة قضيتها،و فضح ممارسات االستعمار و 

بحثية التعريج على نشاط بعض تلك الشخصيات منها: حافظ إبراهيم جرائمه،و تتناول هذه الورقة ال

 ،حسين التريكي،العابد بوحافة،و املنجي سليم،و الذين كانوا بمثابة سفراء للثورة بالخارج.

 

 

 



 العراق  العزاوي   ياسين عبد الخضر  عباس

 اإلسالمية. و باحث في الشؤون العربية  

 

  

 

 

 الدكتوراه في التاريخمتحصل على شهادة 

  والكفاءات العراقية،عضو اتحاد املؤرخين العربي في القاهرة وعضو اتحاد النخب 

تتضمن املداخلة وصف وتوصيف للثورة الجزائرية من خالل وقفات مضيئة للدعم العراقي لها 

من خالل الوثائق واألحداث أو على مستوى املوقف الشعبين وال  سواء على مستوى املوقف الرسمي

العراقية على غرار األدباء  والشعراء واملثقفين وكذا مواقف األحزاب القومية النخب  سيما موقف 

والوطنية العراقية، كما تتضمن املداخلة توصيف إلنجازات الجزائر بعد التحرير واستقالل الدولة 

وموقف الجزائر النبيل من أشقائه في العراق ال سيما في فترة الحصار  وطنيا وعربيا ودوليا

 االقتصادي املفروض عليها خالل مرحلة التسعينات. 

 

 

 



 

 دورا توت

 جمهورية إيطاليا

 إيطاليا –دكتورة وباحثة بجامعة بولونيا 

 

: 

إيطاليا، متخصصة في  –لعالم السياس ي والثقافي بجامعة بولونيا االدكتورة دورا توت باحثة في تاريخ 

العديد من  ، لها و الدعم اليوغوسالفي للثورة الجزائرية ة و الجزائريةاليوغسالفيموضوع العالقات 

 كما  (للعمل في الجزائر املاهرة عالية الهجرة من اجل التعاون  تنقل اليد العاملة  )مثل  املنشورات

تزام خبراء  ال دكتوراه  بعنوان مؤقت ) على مشروع بحث ليا ، تعكف حادولية لتقياتشاركت في م

 (1990-1962التعاون التقني اليوغسالفي  في الجزائر 

تعد جمهورية يوغسالفيا من بين الدول التي ساندت الثورة  الجزائرية بمختلف األشكال ال سيما في 

كانت  من الدول مجال الدعم اللوجستيكي سواء على املستوى الشعبي أو على املستوى الرسمي، حيث 

، كما أن هذا الدعم 1961سنة ومة املؤقتة للجمهورية الجزائرية األوروبية السباقة التي اعترفت بالحك

 .اليوغسالفية بعد االستقالل يةكان حافزا لتطوير العالقات الجزائر 

 

 

 

 



      ترامور كيمينور                                 

                    فرنسا                                             

 .سرجي باريسأستاذ محاضر بجامعة                                            

 
 

أستاذ محاضر مكلف بالدروس في التاريخ و االداب بجامعة سرجي باريس،متخصص في التاريخ 

 التاريخ و الجغرافيا حول تاريخ الثورة الجزائرية  ألساتذةاالجتماعي و الثقافي ،و هو أستاذ مكون 

 -: علمية أهمها . عالج العديد من املسائل حول تاريخ الجزائر ضمن كتابات و اعمال) تاريخ و ذاكرة (

صفحة بعنوان حرب الجزائر مباشرة: الفاعلون، الوقائع، القصص، الصور، مارس  500كتاب من 

2022. 

 2012رب الجزائر ) ملفات تاريخية (،مارس ح -

 .2020حرب االستقالل الجزائرية: الفرنسيون و حرب االستقالل الجزائرية  -

 1954خ الثورة الجزائرية منها : املجندون في حرب الجزائر و للباحث عدة مقاالت علمية مهتمة بتاري     

 . ،ودراسة حول مظاهرات جنود االحتياط ضد حرب الجزائر 1962 –

تتناول هذه الورقة البحثية موضوع جدير باالهتمام نظرا لكونه اصبح محل نقاش واسع بين        

 1962 – 1954في حرب الجزائر مكونات املجتمع الفرنس ي و هو متمردو الجيش الفرنس ي 

الف شاب فرنس ي رفض  12،فما اليقل عن  1954بدأت ظاهرة التمردات في الجيش الفرنس ي منذ 

املشاركة في حرب الجزائر،هذا العدد أكثر مما كنا نعتقد ، فاذا  كانت التمردات في مرحلتها األولى ما 

ت جنود االحتياط (،فان مرحلتها الثانية  اخذت الطابع الجماعي ) خاصة مع مظاهرا 1956و  1955بين 

اقتصرت على تمردات فردية لتتطور ضمن شبكات واسعة، في الوقت الذي اتخذت هذه  59 – 57

نقاشا عاما حول أسباب التمردات و انعكاسات هذا  1960الظاهرة في مرحلتها الثالثة خالل سنة 

 . الوضع الفرنس ي و الجزائري  الرفض من الشباب الفرنس ي االنخراط في حرب الجزائر على

 

 

 

 

 



 

 

 شرين نبيل توفيق

 جمهورية مصر العربية
 -القاهرة –صوت العرب بإذاعة برامجإعالمية وكبير مقدمي                     
  

  

شرين نبيل توفيق إعالمية وكبير مقدمي برامج بشبكة صوت العرب من القاهرة على مدى أكثر من     

سنة، شاركت في العديد من املؤتمرات وامللتقيات الوطنية و الدولية في مصر وخارجها ، حاصلة عل  22

يمية ناصر العسكرية بكلية الدفاع الوطني بأكاد 33دبلوم الدورة التثقيفية لإلعالميين واملحررين رقم

، عضوة فاعلة في مجلة منتدى الفكر العربي باألردن، باحثة ومهتمة بتاريخ الثورة الجزائرية 2019سنة 

 وعالقتها بالشقيقة مصر. 

 
 من األول  منذ  الكبير املصري   الدور  تأكد ونصف  سنوات 7 حوالي دامت التي  الجزائر استقالل معركة في

 القاهرة كانت،1962 عام من يوليو في الجزائر استقالل حتي و التاريخ ذلك قبل ما و 1954 عام من نوفمبر

 إذاعة كانت و .غيرها و السالح شحنات و اإلعالمية و العسكرية و السياسية الخطط دعم في حاضرة

 صوت كانت كما الجزائري  وللشعب الجزائر لثورة الرئيس و الوحيد اإلعالمي الجهاز هي العرب صوت

  .االستقالل و التحرر  نحو الساعية العربية الدول  من غيرها و الجزائر مجاهدى

 وكان،  الجزائرية الثورة صوت هو العرب صوت ان بلة بن أحمد الراحل الرئيس و الزعيم قال قد و    

 من األول  في .سعيد أحمد الكبير االذاعي بصوت اذاعته تمت قد الجزائرية الوطني التحرير ثورة بيان

 1954 عام من نوفمبر

 كان الفترة تلك وطوال،  أيضا العرب صوت عبر الثاني خطابه بيال بن القي   1962 عام من جويلية في و

 . املخصصة البرامج من العديد خالل من الجزائرية للثورة و الوطني التحرير لجبهة  داعما  العرب صوت

 

 

 


