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 اإلهداء

 ، واثنياً، واثلثاً.وإحساانً ابرك هللا يف عمرها... أولً إىل والديت العزيزة براً  -

 ، وجزاه هللا عين خري اجلزاء.. رابعاً.رمحه هللاالعزيز  الوالدإىل روح  -

 إىل الزوجة الغالية أم عبد القادر. -  

 إىل أبنائي األعزاء: عبد القادر، إلياس، سارة، عبد الكرمي، وفاء. -

 األهل واألقارب.إىل شركاء الرحم، ومجيع  -

إىل كل غيور وخملص هلذا الوطن املفّدى، جنّبه هللا من مجيع املآسي واحملن والفنت، ما  -
 ظهر منها وما بطن.

 إليكم مجيعا  أهدي ابكورة هذا العمل.

 

  عبد السالم بن عبد الكرمي بن قدور كمون.

 

 
  



 
 

 شكر وتقدير

أستاذي املشرف الدكتور مبارك أتقدم جبزيل الشكر والتقدير والمتنان إىل 
طيلة إجناز هذه األطروحة،  ،إرشادًا وتشجيعاً  ،جعفري الذي رافقين نصحًا وتوجيهاً 

أو أفرطت يف حتليلها، فله مين كل  ،وساعدين ونّبهين إىل عدة أمور غفلت عن ذكرها
 الشكر والتقدير.

ذين شجعوين كما أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل مجيع األساتذة األفاضل ال
بوعريوة عبد املالك، واألستاذ الدكتور  ين:ص ابلذكر األستاذخعلى العمل ابستمرار، وأ

املشرف على رساليت يف املاجستري،  –رمحة هللا عليه  –عبد الكرمي بوصفصاف الدكتور 
 هللا عين خري اجلزاء.ا فجزامه

وخاصة عمال  ،والشكر موصول كذلك إىل كل من ساعدين يف إجناز هذا العمل
داخل الوطن وخارجه،  ،وعامالت املكتبات اليت ترددت عليها خالل فرتة البحث

وأخص ابلذكر عمال املكتبتني الوطنيتني القدمية )فرانز فانون تيليملي( واحلديثة )احلامة(، 
مكتبة جامعة أدرار، مكتبة جامعة اجلزائر، مكتبة جامعة القاهرة، مكتبة كلية عني مشس 

 تونس.ة الوطنية بكتبامل، ابلقاهرة
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  : قدمةامل
م( هجمة استعمارية 02خالل القرن العشرين ميالدي )ق الدويلشهد الوضع اإلقليمي 

تعرضت لستعمار أورويب،  واليتالعربية واإلسالمية،  تنيأوروبية، كان وقعها أكثر حدة على األم
كانت تعاين   ذيمن التخلف ال هذه الدولادَّعت من خالله القوى الستعمارية أهنا جاءت لتنقذ 

منه، غري أن هذه القوى، يف الواقع، عملت على فرض سيطرهتا وتكريس هيمنتها الستعمارية 
 بشىت الطرق والوسائل.الدول على هذه 

سالمية تغريات جذرية هامة بفعل التحولت الكربى اليت كما شهدت املنطقة العربية واإل
على مواجهة تلك املتغريات أو على  ةغري قادر ه الدول هذ ولكونالعالقات الدولية، يف حدثت 

التأثري يف ظل المة العربية واإلسالمية الكثري من التحدايت  مما فرض على ،األقل التكيف معها
أو  ،سواء على مستوى كل قطر عريب ،حة املعامل للرد عليهاغياب رؤية اسرتاتيجية واضو السليب 

 على املستوى القومي بصفة عامة.
العريب واإلسالمي لسلسلة من اهلزات املتتالية بعضها تعلق  الوطنوهكذا تعرض 

العربية  -ابلصراعات الداخلية على مستوى كل قطر، والبعض اآلخر انتج عن العالقات العربية 
اليت جلأت إىل إقامة و  ،زمة بفعل القوى اخلارجية وخاصة المربايلية الغربية والصهيونيةواملتأ املتوترة

هادفة بذلك إىل زرع  ،عالقات وحتالفات مع بعض القوى الفاعلة يف الوطن العريب واإلسالمي
 البلبلة والفتنة مبا خيدم مصاحلها وأهدافها يف هذه املنطقة. 

يب إىل مستعمرات وحمميات منفصلة عن بعضها وكانت البداية بتقسيم الوطن العر 
وإحالل حملها كياانت ختدم املصاحل  ،رامية من وراء ذلك تفكيك ومتزيق الوحدة العربية ،البعض

 الستعمارية، وابلتايل القضاء على مجيع القيم احلضارية لألمة وطمس مقومات الشخصية العربية.
للواقع العريب واإلسالمي كرس تراجع  إن هذا الخرتاق الغريب واألجنيب بصفة عامة

وولد حالة إحباط شديدة على مستوى النخب السياسية والقتصادية للنظم  ،الوضع العريب
احلاكمة، ومل جتد هذه النخب املساحة املطلوبة لتدارك الوضع وإنقاذ ما ميكن إنقاذه، وأصبح 

والصراع والتنافس من أجل خدمة  العريب عرضة للتدخالت األجنبية ومسرح مالئم لالنقسام الوطن
 مصاحل تلك القوى األجنبية. 
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واجلزائر، بفعل انتمائها العريب واإلسالمي، سعت دوماً إىل الهتمام ابلقضااي العربية حىت 
أثناء الفرتة الستعمارية، وكانت هذه القضااي جزءًا مهمًا من النشاط السياسي للحركة الوطنية 

اندلع الثورة التحريرية كان البعد العريب واإلسالمي واضحًا يف مواثيقها والصحافة املكتوبة، وعند 
، وثيقة برانمج طرابلس 4591، وثيقة برانمج مؤمتر الصومام 4591الثالثة )بيان أول نوفمرب 

واصلت الدولة اجلزائرية اهتمامها ابلقضااي العربية، وهذا  4510(، وبعد الستقالل سنة 4510
" والذي كان مكماًل مليثاق طرابلس، ابإلضافة 4511"وثيقة ميثاق اجلزائر  ما نلمسه من خالل

 ".4519جوان  45إىل وثيقة "بيان 
ولقد أدت اجلزائر غداة استقالهلا دورًا رايداًي يف العديد من القضااي العربية املعاصرة، 

ما أكّده وهو الة، اليت شاركت فيها اجلزائر مشاركة فعّ ، و اإلسرائيلي-خاصة قضية الصراع العريب
اللواء املصري "مجال مظلوم" يف قوله: "مشاركة اجلزائر يف حرب أكتوبر كانت حامسة يف هزمية 
إسرائيل"، وحسب نفس املصدر فإن اإلمكاانت العسكرية اجلزائرية يف هذه احلرب قدرت 

يف هذه ولقد أبلى اجلنود اجلزائريون  ،طائرة حربية...اخل 92عربة، و 022جندي، و 0222بـ
احلرب بالء حسناً على مستوى اخلطوط األمامية، واستمر هذا الدور حىت إىل غاية الثمانينات من 

 القرن املاضي. 
انطالقًا من تلك األمهية اليت توليها اجلزائر للقضااي التحررية بصفة عامة والقضااي العربية 

اجلزائر ودورها يف القضااي " وقع اختياران على البحث يف هذا املوضوع املوسوم: ،بشكل أساسي
 ". م1111-1191العربية املعاصرة 

ول شك أن هذا املوضوع يكتسي أمهية ابلغة، ألنه مل ينل حقه الكايف من الدراسة 
ابلرغم من التألق الدبلوماسي والزخم وذلك والبحث من قبل الباحثني يف اتريخ اجلزائر املعاصر، 

إىل درجة أنه ما من قضية من  ،اخلارجية اجلزائرية يف هذه الفرتةالسياسي الذي متيزت به السياسة 
قضااي التحرر عمومًا والقضااي العربية خصوصًا إل وكان للجزائر دورًا فعاًل وموقفًا مشرفًا حياهلا، 

 إل أن الكثري من الدارسني والباحثني أمهلوها يف دراستهم وأحباثهم وركزوا على الفرتة اليت سبقتها. 
كمن أمهية الدراسة من جهة أخرى يف كوهنا تسلط الضوء على عالقة اجلزائر وإبراز وت

دورها ومساعيها يف معاجلة القضااي العربية، وهو موضوع حساس ومهم، فهو ميس انتماء حضاري 
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وجغرايف مبنطقة نشرتك معها يف كثري من املقومات، كما أنه أييت يف سياق أتكيد هذه الروابط 
 ع الدول العربية الشقيقة، واليت حاول البعض تقويضها والتقليل من أمهيتها.والعالقات م

 اختيار املوضوع: دواعي -أوال  
إن اختياري هلذا املوضوع، مل يكن اختيارًا عفواًي أو اعتباطيًا فحسب، وإمنا يرجع لعدة 

 :منهاذكر ندوافع وأسباب 
وع، واليت مل تستغل بشكل جيد، وجود كميات هائلة من املادة اخلربية يف هذا املوض -

ومتكننا من اإلجابة على  ،وهي حسب رأيي مادة خام هامة وكفيلة بتغطية مجيع جوانب الدراسة
 اإلشكالية الرئيسة ومجيع التساؤلت الفرعية اليت يثريها املوضوع.

رغم  تركيز معظم الدراسات التارخيية على فرتة السبعينيات، وإمهال الباحثني هلذه الفرتة -
الزخم الكبري الذي شهدته اجلزائر خالل الثمانينات فيما تعلق بسياستها ومواقفها من خمتلف 

  .القضااي العربية
شغفي الكبري ورغبيت الشخصية يف دراسة هذا املوضوع، والبحث يف اتريخ اجلزائر  -

 .املعاصر
وذلك من  ،العريبأمهية الدراسة يف كوهنا تعرفنا مبكانة اجلزائر على مستوى الوطن  -

 خالل إبراز دورها ومواقفها السياسية والدبلوماسية وجمهوداهتا العسكرية يف خمتلف القضااي العربية.
العربية، واستغالل -كشف النقاب عن األرشيف والواثئق اخلاصة ابلعالقات اجلزائرية  -

وضوع البحث، البحث يف هذا املوضوع من أجل إخراج بعض النصوص والشهادات اليت ترتبط مب
 يف كتابة اتريخ اجلزائر املعاصر.والستعانة هبا 

إثراء املكتبة اجلزائرية هبذا املوضوع، وفتح جمال البحث مستقباًل للدارسني والباحثني  -
 املهتمني مبثل هذه املواضيع.

الكشف عن عمق التواصل بني اجلزائر واألقطار العربية اللذين مجعت بينهما أرومة  -
ووحدهتا احملن واألحداث يف أهدافهما، فكان لقاؤمها على املستوى احلضاري والفكري الدماء، 

 مبعثاً لإلعجاب واإلكبار.
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 :إشكالية البحث -اثنيا  
تكمن إشكالية هذه الدراسة يف البحث عن األسس احملورية اليت ربطت عالقات اجلزائر 

العربية املعاصرة خالل فرتة الدراسة املمتدة  ابألقطار العربية، وإبراز دور اجلزائر يف خمتلف القضااي
، ولفهم طبيعة العالقات ومواقف اجلزائر من القضااي العربية، 4550إىل غاية  4595من 

 ولتوضيح اإلشكالية أكثر ميكن طرح التساؤلت اآلتية:
 ؟ فيما تتجلى روابط التصال بني اجلزائر والوطن العريب -
 ؟ اإلسرائيلي-العريبما موقف اجلزائر من الصراع  -
؟ وكيف ساعدت اجلزائر على قيام دولة  ما هو دور اجلزائر يف دعم القضية الفلسطينية -

 ؟ فلسطني
وما هي   ؟ ؟ وفيما تتمثل اهتمامات اجلزائر هبذه القضية ما هي جذور األزمة اللبنانية -

 ؟ عاجلتهااألدوار الدبلوماسية والسياسية والعسكرية اليت قامت هبا اجلزائر مل
ما هي خمتلف املواقف واألدوار اليت أدهتا اجلزائر جتاه أزمة اخلليج األول والثانية؟ وما  -

 هي جمهوداهتا السياسية لوقف احلرب بني العراق وإيران وإحالل السلم بينهما؟
ما هو موقف اجلزائر من الجتياح العراقي للكويت؟ وما موقفها من حرب حترير  -

 الدعم الذي قدمته للعراق يف مواجهة احلصار واحلرب؟ الكويت؟ وما هو
 ما هي انعكاسات تلك القضااي العربية على السياسة اخلارجية للدولة اجلزائرية؟ -

 : حدود البحث -اثلثا  
، وهي فرتة 4550إىل غاية  4595تتمثل أبعاد الدراسة الزمنية يف الفرتة املمتدة من 

جديد، وهي يف الواقع جاءت استمرارًا للدور الذي لعبته اجلزائر حكم الرئيس الراحل الشاذيل بن 
وجمال أتثريها  ،خالل الستينات والسبعينات بفضل الزخم الدبلوماسي والقتصادي والتارخيي

بينما ميتد جماهلا املكاين ليشمل األقطار العربية خاصة الواسع يف الفضاء اجلهوي والقاري والدويل، 
علينا الضرورة  داخلية وخارجية خالل الفرتة املدروسة. كما فرضت تلك اليت شهدت أزمات

لتبيان أن موقف اجلزائر من القضااي العربية  4595العلمية واملنهجية العودة زمنيًا إىل ما قبل سنة 
مل يكن وليد فرتة الثمانينات أو السبعينات أو الستينات فحسب، وإمنا يعود حىت إىل الفرتة اليت  

 جلزائر تئن حتت وطأة الستعمار الفرنسي. كانت فيها ا
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 :منهج البحث -رابعا  
اعتمدان يف دراستنا هلذا املوضوع على املنهج التارخيي، من خالل اسرتدادان لألحداث 
والقضااي العربية وتبيان موقف اجلزائر منهاـ وحتليل بعض املواقف وردود األفعال من تلك الصراعات 

ملعرفة أوجه  عض النتائج، كما استعنا يف بعض األحيان ابملنهج املقارنواألزمات واخلروج منها بب
الشبه والختالف بني موقف ودور اجلزائر من خمتلف القضااي العربية من جهة، وبني موقف ودور 

 من القضية الصحراوية اجلزائر واملغرب موقف كمقارنة مثالً بعض األقطار العربية من جهة اثنية،  
كما استعنا يف أحيان أخرى على املنهج   ومها موقفان متعارضان متاماً. هبا،ن معنيان ابعتبارمها طرفا

اإلحصائي الكمي من خالل ذكر بعض األرقام واإلحصاءات مثل: عدد األسلحة والعتاد اليت 
 سامهت هبا يف احلروب العربية، عدد اجلنود، عدد الضحااي يف احلروب والصراعات. 

 مصادر الدراسة: -خامسا  
اعتمدت يف هذه األطروحة على عدد معترب من املصادر املتنوعة، مشلت الواثئق 
األرشيفية، وجمموعة من املقابالت والشهادات الشفهية اليت متكنت من تسجيلها من أفواه العديد 
من الشخصيات والقادة الذين كانوا طرفًا فاعاًل يف بعض األحداث أو عاشوها، وكذا العديد من 

املكتوبة يف خمتلف املذكرات الشخصية واجملالت والصحف والدورايت، سواء تلك اليت الشهادات 
، عاصرت األحداث، أو تلك اليت سجلها أصحاهبا لحقًا يف خمتلف الصحف الوطنية والدولية

 ومنها:
 : الواثئق األرشيفية -أ

سة جملدات ومن بينها سلسلة الواثئق األساسية لألزمة اللبنانية، وتضم هذه السلسلة مخ
حتوي العديد من الواثئق السرية اخلاصة ابألزمة اللبنانية واألسباب اخلاصة ابندلع احلرب األهلية 

 اللبنانية، ولقد أفادتين كثرياً يف الفصل اخلاص هبذه األزمة.
أرشيف متحف املقاومة للجمهورية العربية الصحراوية، ولقد أفادين كثريًا يف الفصل 
األخري من هذه األطروحة، وهو يزخر ابلعديد من الواثئق السرية اخلاصة ابلقضية الصحراوية، ومن 

وجبهة بينها مثاًل الوثيقة الرمسية اخلاصة ابلتفاق اليت مت التوقيع عليه يف اجلزائر بني موريتانيا 
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البوليساريو، كما تعرفت من خالله على أهم الغنائم العسكرية اليت حتصلت عليها جبهة 
 البوليساريو اثناء معاركها ضد الغزاة املغاربة.

 : الشهادات الشفهية -ب
اعتمدت يف أطروحيت على العديد من الشهادات الشفهية احلية، اليت سجلتها ابلصوت 

شخصيات الفاعلة، كما استفدت من بعض الشهادات األخرى والصورة للعديد من القادة وال
 املسجلة مبناسبات خمتلفة، وأهم هذه الشهادات اليت اعتمدت عليها أذكر ما أييت:

شهادة اجملاهد صاحل قوجيل: ولقد أفادتين هذه الشهادة يف الفصل اخلاص أبزمة  -
ير للنقل آنذاك، وهو الذي عينه اخلليج األوىل، حبكم أن هذا الرجل اجملاهد كان يشغل منصب وز 

الرئيس اجلزائري الشاذيل بن جديد رئيس جلنة التحقيق يف حادث الطائرة املأساوي اليت فقدت فيه 
اجلزائر رئيس دبلوماسيتها دمحم الصديق بن حيي ومعه أربعة عشر إطارًا من خرية أبنائها الربرة وهم 

من أجل إصالح ذات البني، وهي شهادة  يف مهمة جوية دبلوماسية كانت تقودهم إىل إيران
 تعرفت من خالهلا على أدق التفاصيل اخلاصة بظروف ومالبسات احلادثة. 

شهادة جلول بغلي: استفدت من هذه الشهادة بشكل خاص يف الفصل اخلامس،  -
وحتديدًا يف املبحث اخلاص ابملوقف الشعيب اجلزائري من حرب حترير الكويت، وذلك حبكم أن 

كان يشغل منصب األمني العام للهالل األمحر اجلزائري آنذاك، ولقد أعطاين معلومات   الشاهد
وإحصائيات عن الدعم املادي واملساعدات اإلنسانية اليت قدمها اهلالل األمحر لألشقاء العراقيني 

 أثناء فرتة احلصار.
ة شهادات كل من: دمحم يسلم بيسط )وايل ولية العيون يف اجلمهورية العربي -

الصحراوية(، عبد هللا حلبيب البالل )وزير الدفاع يف اجلمهورية العربية الصحراوية(، دمحم وليده 
)املدير املركزي للمتحف الوطين للمقاومة ابجلمهورية العربية الصحراوية(، عبد السالم عمر حلسن 

لء كلهم قادة )رئيس مجعية أولياء املعتقلني السياسيني ابجلمهورية العربية الصحراوية(، وهؤ 
سياسيون وعسكريون صحراويون ابرزون، ولقد متكنت من خالل زايريت العديدة للجمهورية العربية 
الصحراوية من تسجيل مقابالت شفوية ابلصورة والصوت معهم، أفادتين حصرايً يف الفصل األخري 

 من هذه األطروحة.
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 : الشهادات املكتوبة -ج
ة مصدرية هامة، حبكم املعلومات اليت حوهتا عن مثلت هذه الشهادات املكتوبة ماد

موضوع األطروحة، وقد أدىل هبا أصحاهبا يف منشورات خمتلفة كالصحف واجملالت والدورايت 
واملذكرات الشخصية كمذكرات أمحد طالب البراهيمي، ومذكرات فاروق الشرع، ومذكرات خالد 

لطاهر الزبريي وغريها، ونظرًا لكون هذه نزار، ومذكرات الفريق سعد الدين الشاذيل، ومذكرات ا
الشهادات صادرة عن شخصيات ومسؤولني وقادة سياسيني كان هلم دور وأتثري مباشر أو غري 
مباشر يف تلك القضااي أو عايشوها أو كانوا طرفًا فيها، فإنين صنفتها بناء على قيمتها التارخيية 

يعين أهنا مل ختل من الذاتية والتحيز لطرف أو  دون مراعاة املرجع الذي أخذت منه. إل أن هذا ل
لقضية على حساب األخرى، مما جعل هذه الشهادات يف بعض األحيان متضاربة ومتناقضة 
ومتعارضة مع بعضها البعض، وهو ما شكل يل صعوبة يف بعض األحيان وفرض علي مزيدًا من 

ول إىل احلقيقة أو على األقل البحث والتحليل والتدقيق ومقارنه تلك الشهادات من أجل الوص
 القرتاب منها.

 : املصادر املطبوعة -د
شّكلت هي األخرى بدورها مصدرًا هامًا ملوضوع الدراسة، ألهنا كتبت أبقالم عربية 
وأجنبية لقادة وسياسيني سامهوا يف تلك القضااي العربية أو عايشوا تلك األزمات عن كثب، ومن 

 أهم هذه الكتب نذكر ما أييت: 
: ولقد أفادتين بشكل كبري واعتمدت عليها يف كامل كتاابت حميي الدين عميمور -

فصول األطروحة، بل أكثر من ذلك ل ميكن ألي ابحث يف موضوع األطروحة الستغناء عنها، 
لكون صاحبها أحد املسؤولني اجلزائريني البارزين الذين تقلدوا مناصب سامية يف الدولة أثناء فرتة 

فاشتغل منصب مستشار يف رائسة اجلمهورية يف عهد الرئيسني الراحلني هواري بومدين الدراسة، 
والشاذيل بن جد، كما اشتغل يف عهد هذا األخري سفريًا يف ابكستان، وهذه املناصب واملهام 
جعلت من كتبه مصادر ل ميكن الستغناء عنها يف اتريخ اجلزائر املعاصرة، انهيك عن الثقافة 

، مع املوسطاش يف ذكراه"يتمتع هبا، ومن أهم كتبه اليت اعتمدهتا يف هذه األطروحة: " الواسع ايل
م، أما كتبه األخرى وهي 4595والذي استفدت منه كثرياً يف الفصل األول اخلاص ابلفرتة ما فبل 
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أان وهو وهم"، "أربعة إايم صححت اتريخ العرب"، "هلل.. وللوطن" )يضم عدة جمموعات "
فقد أفادتين  "،!ما أفادين اجملموعتني الرابعة والسادسة(، ".. سفريا .. زاده اخليال وأجزاء، لكن

 يف مجيع فصول األطروحة تقريباً.
كتاابت املؤرخ اللبناين كرمي بقرادوين: نظراً لكون هذا األخري قائد سياسي لبناين ابرز،  -

حصري يف الفصل الثالث  عايش وعاش وساهم يف حلحلة األزمة اللبنانية، فقد أفادين بشكل
لعنة وطن من حرب اخلاص ابلقضية اللبنانية، ومن أهم كتبه اليت اعتمدهتا يف أطروحيت كتاب: "

 ".1181-1191السالم املفقود عهد إلياس سركيس  " وكتاب: "لبنان إىل حرب اخلليج
حوارات مع أندريه  الكتاب املشرتك بني بطرس بطرس غايل وشيمون برييز: " -

، وقد أفادين هذا ي، ستون عاما  من الصراع يف الشرق األوسط شهادات للتاريخ"فريسا
الكتاب كثرياً يف معظم فصول األطروحة وخاصة الفصلني األول والثاين، وهو مهم جداً ألنه صادر 
عن شخصيتني ابرزتني وسامهتا بشكل كبري يف صنع األحداث، فاألول مصري شغل منصب 

دول العربية ووزير خارجية يف عهد أنور السادات، وهو أحد مرافقيه إىل األمني العام جلامعة ال
 القدس، والثاين قيادي سياسي ابرز يف إسرائيل وشغل منصب رئيس الوزراء اإلسرائيلي.

 اجملالت واجلرائد: -
شكلت هذه الصحف واجملالت مصدراً اثنوايً هلذه الدراسة، كوهنا كانت تصدر يف الفرتة 
املدروسة، وكانت تتابع ابستمرار خمتلف القضااي العربية وتطوراهتا، ومن بني الصحف واجملالت اليت 

: )لسان حال اجليش الوطين الشعيب، وهي جملة اجليشاعتمدت عليها يف هذه الدراسة نذكر: 
جملة )يومية اخبارية سياسية(،  جملة القدسشهرية تصدر عن احملافظة السياسية للجيش(،  جملة

)جريدة العرب الدولية  جريدة الشرق األوسط)دورية فصلية سياسية(،  الدراسات الفلسطينية
)صحيفة أسبوعية اللسان املركزي جلبهة التحرير الوطين(، واجلرائد  جريدة اجملاهداألسبوعية(، 

ولقد أفادتين هذه اجلرائد واجملالت يف خمتلف اجلمهورية، ، الشعب، كالنصرية اليومية الوطن
 فصول األطروحة، كوهنا اتبعت ابهتمام كبري خمتلق القضااي واألزمات العربية.
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 : املراجع -1
تعددت وتنوعت مراجع هذه األطروحة، بني املؤرخني العرب عامة واجلزائريني خاصة، 

تناولت القضااي العربية بشكل عام مع الرتكيز على أسباب األزمات والقضااي يف غري أن معظمها 
حد ذاهتا والكتفاء ابإلشارة فقط إىل دور اجلزائر وموقفها من تلك القضااي العربية، ونظرًا لكثرهتا 

 فإن اجملال ل يسعنا إىل سردها مجيعاً، لذلك فإننا سنقتصر على ذكر أمهها:
انفجار املشرق العريب من أتميم قناة السويس إىل غزو العراق كتاب جورج قرم: "-

وهو كتاب قيم جدًا استعرض فيه املؤلف تقريبًا مجيع األوضاع والصراعات "، 1191-1441
إىل  4519واألزمات اليت شهده املشرق العريب اإلسالمي منذ العدوان الثالثي على مصر سنة 

 هو يتقاطع بشكل كبري مع فصول األطروحة.، و  0221غاية غزو العراق واحتالله سنة 
"، وهو كتاب أفادين كثريًا يف العالقات اجلزائرية اإلسرائيليةكتاب دمحم اتمالت: "-

معظم فصول األطروحة وخاصة الفصلني األول والثاين، وعنوانه دال على ذلك والذي يتقاطع 
زائر من القضااي العربية، ضمنيًا بشكل كبري مع عنوان األطروحة، ألن البحث خيص موقف اجل

ومعظم القضااي العربية إن مل نقل مجيعها كان ول يزال من ورائها العدو اإلسرائيلي الصهيوين، 
 فالكاتب أمل مبعظم جوانب احتكاك اجلزائر وموقفها من المربايلية الصهيونية خالل فرتة الدراسة.

ية إسرائيل السرية يف لبنان دبلوماسكتاب الباحثة الربيطانية كرييستني شولتزه: "  -
ترمجة انطوان ابسيل، وهو كتاب مهم استعنت به يف الفصل الثالث من " 1138-1183

األطروحة اخلاص ابألزمة اللبنانية، حيث استعرضت فيه الباحثة إىل األسباب احلقيقية لالجتياح 
إسرائيل يف لبنان  ، وكذا الطرق والوسائل اليت تدخلت هبا4500و 4590اإلسرائيلي للبنان سنة 

وتكريسها للحرب األهلية اللبنانية وإذكاء انر الفتنة هبا، كما تناولت الباحثة العالقات السرية اليت 
كانت تربط إسرائيل ابملسيحيني الدروز اللبنانيني، ودور إسرائيل يف دفع املسيحيني إىل الصراع مع 

 إخواهنم السنيني اللبنانيني واملقاومني الفلسطينيني.
الشرق األوسط والوالايت املتحدة كتاب الباحث األمريكي ديفيد دابليو ليش: "  -

ترمجة أمحد حممود، وهو من الكتب املهمة اليت اعتمدهتا األمريكية إعادة تقييم اترخيي وسياسي" 
يف أطروحيت، استعرض فيه الكاتب جوانب مهمة من العالقات السياسية األمريكية الشرق 



 قدمــــــــــــةامل

 

 
 

 -91- 
 

واشنطن وأتثريها على تلك األزمات والصراعات والتوترات اليت اندلعت يف أوسطية، وعالقة 
 الشرق األوسط، األمر الذي فرض علي الستعانة هبذا الكتاب يف مجيع فصول األطروحة تقريباً. 

 : الدراسات األكادميية السابقة -3
حسب اطالعي ودراسيت للموضوع مل أعثر على أي دراسة أكادميية تناولت املوضوع يف 
مجيع جوانبه، غري أنين اعتمدت على عدد من الدراسات العلمية األكادميية السابقة اليت تناولت 
املوضوع يف بعض جوانبه، ل سيما ما تعلق جبذور وأسباب الصراع والنزاعات العربية، أما فيما 

دراسات اليت تناولت موقف اجلزائر ودورها يف القضااي العربية فهي قليلة جداً، وحىت وإن خيص ال
وجدت فهي إما خارجة عن إطار فرتة الدراسة، أو تناولت املوضوع من الناحية السياسية أو 

 القانونية، ومن أهم تلك الدراسات نذكر ما أييت: 
البعد الفلسطيين يف سياسة اجلزائر : "أطروحة دكتوراه يف العلوم السياسية املوسومة -

للباحث " 1188-1113اخلارجية من خالل عالقاهتا مع الدول العربية اجملاورة لفلسطني 
مصطفى بوطورة، وابلرغم من أن الباحث مل يعاجل املوضوع من الناحية التارخيية هذا من جهة، ومن 

من القضية الفلسطينية، إل أنين  جهة أخرى اقتصر حبثه على دراسة موقف اجلزائر الرمسي فقط
استفدت من دراسته كثريًا ل سيما ما تعلق مبوقف اجلزائر وعالقاهتا ابلقضية الفلسطينية، والذي 

 تناولته يف الفصلني األول والثاين من أطروحيت. 
التطور التارخيي لقضية أطروحة دكتوراه يف التاريخ احلديث واملعاصر املوسومة: " -

" للباحث عبد القادر عبد هللا موسى، 1111-1191ربية واملوقف اجلزائري الصحراء الغ
وهي أطروحة قيمة جدًا استفدت منها حصراًي يف الفصل األخري من أطروحيت اخلاص مبوقف 
اجلزائر من القضية الصحراوية، إل أن ما يعاب على هذه الدراسة هي أهنا ركزت بشكل كبري على 

وتناولت بنسبة قليلة  التطور التارخيي لقضية الصحراء الغربية"،و "الشق األول من املوضوع وه
 جداً املوقف اجلزائري من القضية وهو ما يهمين يف أطروحيت.

موقف اجلزائر من قضااي مذكرة ماجستري يف التاريخ احلديث واملعاصر املوسومة: " -
سلط الباحث الضوء " للباحث خالد الراوي، ويف هذه الدراسة 1198-1111املشرق العريب 

على موقف اجلزائر من األزمات العربية اليت تفجرت يف املشرق العريب ومن بينها القضية 
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ابألردن، اندلع احلرب األهلية اللبنانية، وكذا احلروب  4592الفلسطينية، أحداث أيلول األسود 
أطروحيت، واستفدت منها العربية اإلسرائيلية، وهي دراسة قيمة أفادتين كثريًا يف الفصل األول من 

 .4595يف دراسة اخللفية التارخيية ملوقف اجلزائر وعالقاهتا ابلقضااي العربية قبل 
 : خطة البحث -سادسا  

عاجلت موضوع هذه األطروحة وفق خطة تضمنت مقدمة وستة فصول، يتضمن كل 
العريب حسب قضية من القضااي العربية، بدًء بقضااي املشرق  -ابستثناء الفصل األول-فصل 

تسلسلها الزمين وأّخرت قضية املغرب العريب الوحيدة يف هذه األطروحة، ابإلضافة إىل خامتة 
من املالحق ذات الصلة الوثيقة ابملوضوع، وجمموعة فهارس خاصة بــــــ: اهليئات وجمموعة 

 ضوعات.واجلمعيات واألحزاب السياسية والوطنية، األعالم، األماكن والبلدان، وأخرياً املو 
يعاجل الفصل األول )التمهيدي( موقف اجلزائر من القضااي العربية اليت اندلعت قبل 

، وقد ارأتيت أن هذا الفصل يكون ضروري لتبيان أن دور اجلزائر وموقفها من القضااي 4595
العربية مل يكن وليد فرتة الثمانينات فحسب، بل أن اجلزائر مل تكن مبعزل عما جيري من أحداث يف 

 منطقة الوطن العريب حىت يف أحلك فرتاهتا )فرتة الستعمار الفرنسي(.
فقد بدأت هذا الفصل ابلتعريف ابلوطن العريب وعالقته وأمهيته ابلنسبة للجزائر، مث 
أبرزت البعد العريب من خالل مواثيق الثورة اجلزائرية ودساتري اجلمهورية، مث تطرقت إىل دور اجلزائر 

ية من خالل إبراز موقف اجلمعيات واألحزاب والتيارات السياسية والوطنية من يف القضية الفلسطين
 .4510القضية الفلسطينية ودور اجلزائريني يف حرب 

موضحاً  4519مث درست بعد ذلك موقف اجلزائر ودورها الفعال يف حرب جوان 
تواصاًل حىت بعد إمكاانهتا املادية والبشرية اليت سخرهتا يف هذه احلرب، وقد ظل هذا الدعم م

، 4592إىل  4510وذلك يف إطار ما يعرف حبرب الستنزاف اليت استمرت من  4519حرب 
واليت أبلت فيها القوات اجلزائرية بالء حسناً وكبدت فيها قوات الحتالل الصهيوين خسائر فادحة 

الضوء على يف األرواح والعتاد وهذا بشهادة القادة اإلسرائيليون أنفسهم، مث بعد ذلك سلطت 
موقف اجلزائر من أحداث أيلول األسود اليت اندلعت يف األردن ضد املقاومني الفلسطينيني سنة 

 واليت وقفت اجلزائر فيها إىل جانب الفلسطينيني. 4592
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وختمت هذا الفصل ابلتعرض إىل الظروف واألسباب اليت أدت إىل اندلع حرب 
، مث سلطت الضوء على دور اجلزائر يف هذه احلرب على اجلبهتني املصرية والسورية 4593أكتوبر 

وأشرت إىل املساعدات املادية والبشرية اليت قدمتها اجلزائر لإلخوة املصريني والسوريني على حد 
سواء، ووقفت يف األخري على حتليل النتائج اليت متخضت عن حرب أكتوبر وانعكاساهتا على 

 .املشرق العريب خصوصاً والوطن العريب عموماً 
أما الفصل الثاين من األطروحة فقد خصصته لدراسة تطورات القضية الفلسطينية وموقف 
اجلزائر منها، فتناولت يف البداية اتفاقية كامب ديفيد املشؤومة وموقف اجلزائر منها، واليت كان هلا 

، بل أعطت أتثرياً سلبيًا ليس فقط على حساب القضية الفلسطينية اليت أمهلتها هذه التفاقية كلياً 
هذه التفاقية صفعة قوية لألمة العربية كاملة حىت أضحت عاجزة عن حترير األراضي العربية احملتلة، 

 ومن هذا املنطلق عارضت اجلزائر هذه التفاقية بشدة.
مث سلطت الضوء على جهود اجلزائر ودعمها للقضية الفلسطينية على مستوى مؤمترات 

الوطين الفلسطيين، وأكدت على أن اجلزائر كانت تعلن مشاركتها  القمم العربية، ودورات اجمللس
وامتناعها عن هذه املؤمترات بناء على مشاركة وامتناع منظمة التحرير الفلسطينية، كما أكدت على 
أن اجلزائر مل تكتف فقط إببداء رأييها وموقفها أثناء انعقاد تلك املؤمترات والندوات، بل دعت 

 ؤمترات واحتضنتها مرات عديدة.اجلزائر إىل هذه امل
وظروف اندلعها وأسباهبا ابعتبارها  4509مث تناولت النتفاضة الفلسطينية لسنة 

مثلت منعرجًا حامسًا يف اتريخ القضية الفلسطينية، واستعرضت موقف اجلزائر ودعمها الفعال 
ي قامت به اجلزائر إلجناح النتفاضة وحتقيق أهدافها، مث سلطت الضوء على الدور الفعال الذ

لصاحل القضية الفلسطينية والذي توج يف األخري ابإلعالن عن قيام دولة فلسطني يف اجلزائر 
وكانت أول الدول املعرتفة هبا، وختمت هذا الفصل ابلتطرق إىل مؤمتر مادريد  4500نوفمرب 

هود اليت للسالم الذي دعت إليه واشنطن حلل مشاكل الشرق األوسط عموماً، ووقفت عند اجل
بذلتها اجلزائر حتضريًا هلذا املؤمتر إذ أنه يف اجلزائر وحتديدًا خالل الدورة العشرين للمجلس الوطين 

 الفلسطيين تقرر مشاركة الفلسطينيني يف هذا املؤمتر.
وعاجلت يف الفصل الثالث من هذه األطروحة موقف اجلزائر من األزمة اللبنانية ودورها يف 

للبنانيني، ونظورًا خلطورة األزمة وتعقيدها فإنين تناولت يف البداية خلفيات إحالل السلم بني ا
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األزمة وأسباهبا موضحًا أن الصراع اللبناين يف البداية انطلق بني فريقني متناقضني يف املصاحل 
واألهداف ليتحول بعد ذلك إىل صراع أيديولوجي بني خمتلف الطوائف اللبنانية، أما الطرف 

لقضية والذي عمل على تكريس األزمة وإذكاء انر الفتنة فهو العدو الصهيوين، وليس اخلطري يف ا
 املقاومني الفلسطينيني كما تعتقد بعض األطراف.

مث سلطت الضوء على احلرب األهلية اللبنانية اليت أثرت بشكل مباشر على سيادة لبنان، 
القائم بني اإلخوة األشقاء اللبنانيني وأبرزت موقف اجلزائر من هذه احلرب وشجبها هلذا الصراع 

والفلسطينيني، وأبرزت مجيع اجلهود واملساعي والوساطات اليت قامت هبا اجلزائر من أجل وضع 
حد هنائي هلذه األزمة، واملقصود هنا دور اجلزائر وجهودها يف إطار ما مسي ابللجنة العربية الثالثية 

جلزائر كل من اململكة العربية السعودية واململكة العليا، واليت ضمت يف عضويتها إىل جانب ا
 املغربية.

إذ وفقت يف هذا الفصل على مجيع اجلهود واملساعي اليت بذلتها هذه اللجنة، سواء على 
مستوى اللبنانيني أنفسهم أو على مستوى األطراف املعنية ابلقضية وخاصة سوراي والعراق، من 

ن مؤمتر الدار البيضاء ابململكة املغربية وصوًل إىل اتفاق أجل حلحلة الوضع اللبناين انطالقًا م
الطائف ابململكة العربية السعودية، وختمت هذا الفصل إببراز خمتلف املواقف وردود األفعال عن 
اتفاق الطائف، وخلصت يف النهاية إىل التأكيد على أنه إذا كان اتفاق الطائف قد فشل يف حتقيق 

هنائي لألزمة، فإنه على األقل استطاع أن حيقق جناحًا نسبيًا يف  هدفه األساسي وهو وضع حد
تقارب الرؤى بني الفرقاء اللبنانيني، وأنه بفضله عادت احلياة يف لبنان إىل جمراها الطبيعي ومتكن 

 من انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بعد مدة طويلة. 
اإليرانية أو ما تعرف  -راقية بينما خصصت الفصل الرابع ملوقف اجلزائر من احلرب الع

بـأزمة اخلليج األوىل، فتطرقت يف بدايته إىل دراسة اخللفيات التارخيية للنزاع وأسبابه ومقدماته، 
موضحًا خطورة هذه احلرب الطويلة اليت استمرت زهاء مثاين سنوات، ومل تقتصر خطورة هذه 

األوسط والدول العربية احلرب على طريف الصراع فحسب، بل طالت مجيع منطقة الشرق 
واإلسالمية بصفة عامة، مث سلطت الضوء على مجيع اجلهود واملساعي اجلزائرية قبل تفجري األزمة 

الذي مت بني الطرفني املتصارعني ابعتباره األرضية والقاعدة  4599منوهًا ابتفاق اجلزائر لسنة 
 األساسية لتسوية اخلالف بينهما.
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ائر خالل احلرب من أجل إحالل السلم بني الطرفني وختمت هذا الفصل جبهود اجلز 
املتحاربني، علماً أن موقف اجلزائر من هذه القضية كان يتسم ابحلياد اإلجيايب لعدة اعتبارات أمهها 
هو أنه إذا كانت العراق بلد عريب، فإن إيران بدورها بلد إسالمي قام بغلق السفارة اإلسرائيلية 

ية وهو موقف مثنته اجلزائر وابركته، وانطالقًا من ذلك عملت اجلزائر  وحل حملها السفارة الفلسطين
وهي يف  -كل ما يف وسعها إلصالح ذات البني، وقد كلفها ذلك ضريبة الدم، حيث فقدت 

رئيس دبلوماسيتها دمحم الصديق بن حيي ومعه أربعة عشر إطاراً من أبناء اجلزائر الربرة  –هذا الجتاه 
وي على احلدود اإليرانية العراقية، وأشرت يف آخر هذا الفصل إىل أنه إذا  يف حادث طائرة مأسا

كان إلغاء اتفاقية اجلزائر من قبل العراق إيذااًن ببدء احلرب، فإنه من جهة أخرى مت اعتماد هذه 
 التفاقية كحل هنائي هلذه األزمة.

 –احلرب العراقية وكّرست الفصل اخلامس من هذه األطروحة لدراسة موقف اجلزائر من 
الكويتية أو ما تعرف أبزمة اخلليج الثانية، فعاجلت يف البداية أسباب ودوافع العدوان العراقي على 
الكويت وأبرزت موقف اجلزائر املعارض واستنكارها الشديد للعدوان مهما كانت دوافعه وأسبابه، 

ء األزمة، ولقد راهنت اجلزائر على مث بينت خمتلف اجلهود واملساعي اليت بذلتها اجلزائر قبل وأثنا
اإلطار العريب حلل األزمة بعيدًا عن أي ضغط أو تدخل أجنبيني، ول أدل على ذلك من تلك 
اجلولت املكوكية اليت قادت الرئيس اجلزائري الشاذيل بن جديد إىل تسعة عواصم عربية وأوروبية 

 حبثاً عن السالم.
مل يلبث أن تغري واحناز لصاحل العراق، خاصة  مث سلطت الضوء على موقف اجلزائر الذي

بعد املوافقة العربية املشبوهة يف مؤمتر القمة العريب املشبوه على دخول واستدعاء القوات األجنبية 
األوروبية واألمريكية إىل منطقة اخلليج العريب وحتديدًا إىل اململكة العربية السعودية، بعد ذلك 

جتياح العراق للكويت يعد اعتداء خطري فإن استدعاء القوات األجنبية أعلنت اجلزائر أنه إذا كان ا
 ملنطقة اخلليج هو يف حد ذاته احتاللً لعدة دول عربية يف آن واحد.

ويف األخري خصصت الفصل السادس إىل القضية الصحراوية واملوقف اجلزائري منها، 
اولت جاهدًا أن أمل جبميع جوانبها، ونظرًا لكون هذه القضية حتظى ابهتمام جزائري كبري فإنين ح

فاستعرضت يف بداية هذا الفصل التعريف ابلقضية الصحراوية وجبذورها وخلفياهتا التارخيية، مث 
سلطت الضوء على موقف الدول املغاربية الثالثة )اجلزائر، املغرب، موريتانيا( املعنية ابلقضية 
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اء الغربية، لتبيان أهم التطورات احلاصلة يف الصحراوية قبل النسحاب السباين من إقليم الصحر 
 مواقف تلك الدول من القضية بعد النسحاب السباين من اإلقليم.

مث تناولت بعد ذلك السرتاتيجية اليت اعتمدها اجلزائر يف دعم القضية الصحراوية بعد 
وسعية للمغرب النسحاب السباين، والوسائل واآلليات اليت استخدمتها يف مواجهة األطماع الت

وموريتانيا، مستعرضًا بعد ذلك اجلهود واملساعي اليت قامت هبا اجلزائر للتأثري على موقف موريتانيا 
وإبعادها عن الطروحات املغربية وإقناعها ابلعدول عن رأييها والعودة إىل متسكها مبوقفه األول، إذ 

كومة موريتانيا واحلكومة الصحراوية توجت تلك املساعي اجلزائرية بتوقيع اتفاق يف اجلزائر بني ح
 ممثلة يف جبهة البوليساريو، اعرتفت موريتانيا مبقتضاه ابجلمهورية العربية الصحراوية.

وختمت هذا الفصل ابستعراض اجلهود واملساعي اليت بذلتها اجلزائر على املستويني 
 4591لعربية الصحراوية سنة اإلفريقي والدويل، واليت كان من بني نتائجها إعالن قيام اجلمهورية ا

واليت حظيت ابعرتاف العديد من الدول، انضمام اجلمهورية العربية الصحراوية رمسيًا إىل منظمة 
، وأخريًا وبفضل جمهودات اجلزائر وافق الطرفان املغريب والصحراوي 4501الوحدة اإلفريقية سنة 

م به األمني العام لألمم املتحدة الذي تقدعلى خمطط السالم األممي اخلاص بوقف إطالق النار 
، وقد متخض عن خمطط السالم إرسال قوات دولية تدعى املينورسو إىل 4500سنة  دي كويالر

املنطقة لضمان وقف إطالق النار وتنظيم الستفتاء، علمًا أن هذا املخطط جنح يف شقه األول 
صعوبة حتديد دة أسباب أمهها )وقف إطالق النار( وتعثر يف الشق الثاين )تنظيم الستفتاء( لع

 هوية املشاركني يف التصويت الستفتائي.
وأهنيت حبثي خبامتة ضمت مجلة النتائج اليت توصلت إليها من خالل معاجليت هلذه 
املوضوع احلساس الذي ل زال يف حاجة ماسة إىل حبوث ودراسات أخرى مستفيضة لإلملام جبميع 

والبحث يف أسباهبا وحتليل  -العريب وحالت دون تقدمه اليت عصفت بوطننا-القضااي العربية 
 نتائجها. 

كأي ابحث مبتدأ واجهتين الكثري من الصعوابت حالت : صعوابت البحث -سابعا  
دون إخراج هذه األطروحة أفضل من الشكل الذي هي عليه، خاصة الصعوابت املتعلقة ابجلانب 

و أمر طبيعي ابلنسبة للدراسات واألحباث ، وهاملنهجي للدراسة والتحكم يف طبيعة املوضوع 
 التارخيية، وعموماً ميكنين حصر هذه الصعوابت يف ما أييت:
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عناء السفر ومشقته سواء داخل الوطن أو خارجه، فبالنسبة لداخل الوطن بعد املسافة  -
وعلى  بيين وبني اجلزائر العاصمة اليت يوجد هبا أرشيف وزارة اخلارجية اجلزائرية، وهو مفيد جداً 

عالقة وطيدة مبوضوع الدراسة، ففي العديد من املرات استحال علي الدخول إىل أرشيفها فذات 
مرة تزامنت زايريت هلا مع حالة الصيانة والرتميم، ومرة أخرى تزامنت مع عملية نقل مقر وزارة 

. هذا من اخلارجية، ومرة أخرى قيل يل أن الواثئق ل زالت يف العلب ومل تعرض بعد لالطالع .
جهة، ومن جهة أخرى اجبارية التنقل إىل اجلزائر العاصمة تفرضها تلك املكتبات العامة واخلاصة 
املوجودة هبا واليت تزخر ابلعديد من الكتب القيمة، هذا على غرار تنظيمها للمعرض الدويل 

 السنوي للكتاب.
ضرار الصحية اليت ومن بني الصعوابت كذلك اليت واجهتين يف اجلزائر العاصمة هي األ

أصابتين أثناء اطالعي وتفحصي لألرشيف املتواجد ابملكتبة الوطنية القدمية، إذ هي الوحيدة اليت 
  .حتوي العديد من الصحف واجملالت اليت كانت تصدر يف فرتة الدراسة

أما ابلنسبة خلارج الوطن، فإن طبيعة املوضوع تتطلب التنقل إىل تلك الدول العربية املعنية 
بتلك القضااي واألزمات وإىل البلدان اجملاورة لتك الدول املعنية ابلنزاع، وذلك من أجل البحث عن 
املادة املصدرية واحلصول على الواثئق األرشيفية ذات الصلة الوثيقة ابملوضوع، أو من أجل إجراء 

ول على ففي كثري من األحيان تعذر علّي احلص، مقابالت شفوية مع أصحاب القضية وأطرافها
ألهنا مل ترفع عنها السرية بعد كون األحداث ل زالت قريبة، وأن  بعض الواثئق األرشيفية

األشخاص الذين سامهوا فيها على قيد احلياة، وصعوبة قراءة بعضها ألهنا كتبت بلغة هي أشبه 
 ابلرموز منها إىل الكتابة.

لوصول إليها من جهة، ونظراً توزع هذه الواثئق بني خمتلف الدول العربية مما حال دون ا 
، من جهة أخرى خلصوصيتها )منها ما هو متعلق ابحلكومات، ومنها ما هو متعلق ابألشخاص(

حتفظ بعض الشهود وأحياانً امتناعهم عن اإلدلء بشهاداهتم ألسباب حيتفظون هبا  هذا على غرار
ول العربية )مصر، ألنفسهم. ورغم ذلك بذلت كل ما يف وسعي من أجل التنقل إىل بعض الد

ومتكنت من احلصول على بعض الكتب املفيدة لدراسيت،  ،تونس، اجلمهورية العربية الصحراوية(
 أجريت عدة مقابالت شفوية مع بعض الزعماء والقادة الصحراويني.كما و 
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التحيز  إن الكثري من الكتب واملصادر هي عبارة عن مذكرات شخصية يغلب عليها -
 الباحث يف حرية من أمره حول ما تناولته.مما جيعل والذاتية 

طبيعة املوضوع وحساسيته وتشابكه جعلين يف بعض األحيان أحصل على احصائيات  -
متناقضة وخمتلفة خاصة عندما يتعلق األمر بتحديد الدعم املادي والعسكري الذي قدمته اجلزائر 

جوانب املوضوع وتتبع جزئياته ملختلف القضااي والدول العربية، وهو ما جيعل اإلملام مبختلف 
 وحيثياته أمر يف غاية الصعوبة.

ورغم ذلك حاولت اجتياز بعض الصعوابت بفضل مساعدة بعض األشخاص الذين  
عز -وفقت يف هذا العمل فبتوفيق من هللا قد إن كنت كان هلم الفضل الكبري يف هذه الدراسة، و 

ري املشرف على هذه األطروحة، والذي وبتوجيه من أستاذي الفاضل الدكتور مبارك جعف -وجل
مل يبخل علّي بنصائحه وتشجيعاته وتوجيهاته، فما كان هلذا العمل من فضل فإليه ينسب، وما 
وجد فيه من تقصري فعلّي حيسب، وحسيب ما جتّشمته من عناء السفر ومشاق البحث، دون 

 راسة.أنسى يف األخري تشكرايت اخلالصة لكل من ساعدين يف إجناز هذه الد
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 .اجلزائر والوطن العريباملبحث األول: 
يتمتع الوطن العريب مبوقع اسرتاتيجي ممتاز بفعل البحار واحمليطات احمليطة به وما هلا من 
أمهية اسرتاتيجية يف جمالت التصالت واملبادلت التجارية، فاحمليط األطلسي حيده من الغرب، 

املتوسط من الشمال، أما البحر األمحر فيقسمه إىل واحمليط اهلندي من اجلنوب، والبحر األبيض 
دولة عربية، فهو  40دولة عربية، وآخر أسيوي وحيتوي أيضًا على  40قسمني إفريقي ويضم 

 بذلك حيتل الصدارة عاملياً من حيث املساحة.
 أوال : التعريف ابلوطن العريب.

 أ/ طبيعية وجغرافية الوطن العريب:
متتد ، 0كلم  41.290.021تقدر بــــ ساحة جغرافية شاسعة يرتبع الوطن العريب على م

 °1و )مشال العراق(° 30بني درجيت عرض فلكيًا  يقع ،من احمليط األطلنطي إىل اخلليج العريب
شرق ° 12، وبني خطي طول °0 كما ميتد إىل جنوب خط الستواء بــــ  ،)جنوب السودان( مشالً 

كلم، ومن   9222من الشرق إىل الغرب حوايل غرب غرينتش، ويبلغ طوله ° 49غرينتش و
 . 1كلم  3222الشمال إىل اجلنوب 
الولايت املتحدة من مساحة  أكرب، وهي 2( الكرة األرضية4/1سدس )تعادل مساحته 

إل أن عدد سكانه أقل من ثلث سكان أورواب، ويعود ذلك  القارة األوربية، وأكرب مناألمريكية 
القارة اإلفريقية  يقع أغلبه يف إىل الطبيعة الصحراوية اليت تتميز هبا مناطق واسعة من البالد العربية،

، وهذه املساحة الشاسعة يف آسياوالباقي  مساحته اإلمجالية( من 3/1ثالثة أرابع) مبساحة تعادل
 .3ته السرتاتيجيةعامل من عوامل أمهي

ويف أول األمر كان اجلغرافيون ينظرون إىل مساحة الوطن العريب بشيء من الالمبالة وقلة 
الهتمام كون معظم هذه املساحة عبارة عن صحاري جدبة، لكن نظرهتم تغريت خاصة بعدما 

ك فرضت تلك الصحاري نفسها اقتصاداًي وأصبحت قطبًا يضاهي القطب الزراعي القدمي وذل
كونه عبارة عن كتلة واحدة متجانسة يف   تكمن أمهية هذا الوطنكما بفضل تدفق الذهب األسود،  

                                         
 .12، ص0220، طبعة جديدة مزيدة ومنقحة، دار اهلدى، اجلزائر، أطلس اجلزائر والعاملدمحم اهلادي لعروق:  1
 .10، ص4550، دار اجليل، بريوت، 4، طالعريباملوسوعة اجلغرافية للوطن كمال موريس شربل:  2
 .45، ص4519، بريوت، الوطن العريب ــــ دراسة ملالحمه اجلغرافيةدمحم سعودي:  3
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ل يفصلها سوى شريط مائي )البحر األمحر الضيق(، وهو مبثابة مهزة وصل بني غريب الوطن العريب 
شركات بني الشركات األمريكية وال 2وهو ما أدى إىل احتدام الصراع، 1األسيوي وشرقيه اإلفريقي

 إذالربيطانية حىت على املساحات الصغرية من هذا الوطن الذي ميثل أكرب احتياطي عاملي للبرتول 
  .يسيطر على نصف هذا الحتياطي

خمتلفة، فمنها اهلضاب املتوسطة الرتفاع )هضبة  اختذت تضاريس الوطن العريب اشكالً 
على معظم مساحته، ويرتاوح متوسط شبه اجلزيرة العربية، هضبة الصحراء الكربى( وهي تسيطر 

، ويتمثل الشكل الثاين من التضاريس يف املرتفعات وتظهر يف م4922إىل  922ارتفاعها ما بني 
 4222األطراف اجلنوبية للقسم اإلفريقي وهي عبارة عن جمموعة من اجلبال يرتاوح طوهلا ما بني 

األسيوي تضم جبال يصل ارتفاعها إىل رتفعات الوطن العريب للقسم مل وابلنسبة، م0540إىل 
 .3)مرتفعات اجلبل األخضر يف عمان( م3222

فتنقسم إىل قسمني: سهول فيضية، وتشمل سهول وادي النيل يف مصر  سهولهأما 
والسودان وسهول دجلة والفرات ابلعراق، أما السهول الساحلية فهي تتميز ابلضيق نظرًا لنتهاء 

ن األحيان كما هو احلال يف سهل متيجة ابلنسبة للجزائر والسهول اجلبال إىل البحر يف كثري م
الساحلية يف شرق تونس من بنزرت، أما السهول الساحلية ابلنسبة للجناح األسيوي فمعظمها 

 . 4عبارة عن أشرطة رملية بني البحر واجلبال
راوي، ويسود الوطن العريب عدة مناخات هي: مناخ البحر األبيض املتوسط، املناخ الصح

على سواحل البحر األبيض ابلعتدال املناخ املداري، املناخ القاري، واملناخ اجلبلي، فهو يتسم 
املتوسط واحمليط األطلسي، لكن األمر خيتلف ابلنسبة لسواحل البحر األمحر واخلليج العريب ألهنا 

                                         
 .04، صاملرجع السابقدمحم سعودي:  1
هو مصطلح يستعمل يف صميم احلياة، وتتميز الصراعات بشدهتا وبدرجة وعي الفاعلني الذين يشاركون فيها، وقد تصل هذه  2

الصراعات إىل مستوى كبري من العنف، وقد تقوم على توزيع الثروات، أو الوصول إىل السلطة وترويج األفكار، وقد تنتهي أحياان إىل 
رحبه طرف خيسره اآلخر، وأحيااًن قد تكون هذه الصراعات سلبية متامًا حيث ل يوجد إل شكل لعبة حصيلتها صفر، أي ما ي

، ترمجة أنسام دمحم األسعد، مراجعة وإشراف بسام بركة، دار 4، طمعجم مصطلحات علم االجتماعاخلاسرون. ينظر: جيل فرييول: 
 .91، ص0244مكتبة اهلالل، بريوت، 

 .92، صذكرهأطلس سبق دمحم اهلادي لعروق:  3
 .42، جامعة أم القرى، اململكة العربية السعودية، صجغرافية الوطن العريبعزة أمحد عبد هللا:  4
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من أحر الصحاري حبار ضيقة ومن مث يكون أتثريها حمدود جداً، لذلك فإن الصحاري العربية تعد 
العاملية لقرهبا من الكتلة اليابسة الضخمة من جهة، ولتعامد أشعة الشمس على املنطقة العربية بني 
مدار السرطان وخط الستواء يف الصيف، كما أن وقوع الوطن العريب بني املنطقة الباردة مشالً 

سيبرياي ومشال أورواب مع التيارات واحلارة جنواًب جعله منطقة التقاء التيارات الباردة القادمة من 
 .1الساخنة القادمة من الصحراء الفريقية الكربى

 :ب/حملة تعريفية عن اجلزائر
° 5دولة، تقع فلكياً بني خطي طول  01اجلزائر إحدى دول الوطن العريب البالغ عددها 

املغاربية أكرب األقطار مشاًل، وهي ° 39و° 45شرقه، وبني دائريت عرض ° 40غرب غرينتش و
تقع يف وسط مشال غرب القارة ، جغرافيًا 0كلم 0304914 مساحة، إذ تقدر مساحتها بـــــــ

كلم، أما امتدادها الشرقي الغريب فيمتد   4522يبلغ امتدادها الشمايل اجلنويب حوايل ، اإلفريقية
 .2على خط تندوف غدامس 4022كلم على خط الساحل و  4022حوايل 

وحبكم مساحتها الشاسعة حتيط ابجلزائر عدة دول، حيدها من الشرق كل من تونس على 
  4995كلم، ومن الغرب كل من اململكة املغربية بطول 500كلم وليبيا على طول   519طول 

  4022كلم، ومن الشمال البحر األبيض املتوسط بساحل طوله   10كلم والصحراء الغربية بــــ 
كلم،   113كلم، وموريتانيا بـــ   4391كلم ومايل بـــ   591جر على طول كلم، ومن اجلنوب الني

وبلغ عدد سكاهنا حسب إحصائيات  .3كلم  0222وتضرب يف أعماق الصحراء مبسافة قدرها 
 . 4نسمة 34.122.222حوايل  0220

إداراًي عرفت الدولة اجلزائرية عدة حتولت هامة أتثرت ابلظروف القتصادية والسياسية 
م(، حيث 4032-4940شرية، وتعود أوىل بوادر هذا التقسيم إىل فرتة احلكم العثماين )والب

قسمت اجلزائر إىل ثالثة مقاطعات ابيليك الشرق وهو أكرب البايليكات مساحة وعاصمته 

                                         
 .98، صعزة أمحد عبد هللا: املرجع السابق 1
 .411كمال موريس شربل: موسوعة سبق ذكرها، ص 2
 .43دمحم اهلادي لعروق: أطلس سبق ذكره، ص 3
 .94، ص3223، دار الفكر، دمشق، 0، طالعامل اإلسالمي جغرايف اترخيي اقتصاديأطلس دول شوقي أبو خليل:  4
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قسنطينة، ابيليك الغرب وعاصمته وهران، ابيليك التيطري وعاصمته املدية، ابإلضافة إىل دار 
 .السلطان ابلعاصمة

 التقسيم هذا على الفرنسية السلطات حافظت م4032 عام للجزائر الفرنسي الحتالل وعند

 ويف إطار إحكام قبضتها 4591البايليكات(، ويف عام  من بدلً  )املقاطعات فقط السم يف تغيري مع

 أنه عمالة، إل 40أعادت سلطات الحتالل تقسيمها إىل  (4510-4591) اجلزائرية الثورة على

 سعت الدولة اجلزائرية إىل التخلص من هذا اإلرث الستعماري، 4510استقالل اجلزائر عام  بعد

 ذلك ولية، لريتفع بعد 49يف هذا امليدان هو تقسيم اجلزائر إىل  4513وأول إجراء اختذ سنة 

 . 1والبشرية والسياسية القتصادية التطورات مع متاشياً  ولية 10 إىل 4501 سنة الولايت عدد
أما ابلنسبة لالقتصاد اجلزائري فيعتمد أساسًا على الطاقة وعلى رأسها الغاز الطبيعي 

، وتتمركز هذه املادة احليوية يف منطقتني رئيسيتني ابلصحراء 4591والبرتول الذي اكتشفت سنة 
كلم من الساحل وحتتوي على احتياطي 022اجلزائرية، األوىل حاسي مسعود اليت تبعد حوايل 

كلم من الساحل   4122مليون طن، واملنطقة الثانية هي عني أمناس تقع على بعد  922 قدره
مليار  0حوايل  4550مليون طن، وقدر احتياطي النفط يف اجلزائر عام  322ابحتياطي قدره 

طن، وبفضل الكتشافات احلديثة يف إطار الشراكة مع الشركات األجنبية خاصة األمريكية بلغ 
ألف برميل يومياً، وهو ما أهل اجلزائر لتقوم بدور  522حوايل  0222زائري عام انتاج النفط اجل

 .2رايدي يف سوق احملروقات الدولية ويف جمال الدفاع عن القضااي التحررية يف العامل
امتداد طبيعي لتلك العالقات عبارة عن املستقلة إما سياسيًا فقد كانت عالقات اجلزائر 

زائرية خالل حرب التحرير مع خمتلف الدول العربية وهذا بفضل زعمائها اليت أقامتها الثورة اجل
ادهتا الذين حرصوا على استقاللية القرار اجلزائري يف مجيع اجملالت، والتزام الدبلوماسية اجلزائرية قو 

م العربية، ولقد كان لستئناف اجلزائر ملهامها الدولية بفضل دع-احلياد الكلي إزاء اخلالفات العربية
الدول العربية دورًا كبريًا يف متكني الشعوب العربية من إيقاف العديد من اهلزائم، ومن حترير معظم 

 أراضيها احملتلة. 

                                         
 .492، صموسوعة سبق ذكرهاكمال موريس شربل:  1
 .00، صأطلس سبق ذكرهدمحم اهلادي لعروق:  2
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كما سعت اجلزائر من خالل دبلوماسيتها إىل نبذ اخلالفات العربية الداخلية ودعت إىل 
من عزلتها وذلك عن طريق  ضرورة اللتزام ابملسعى العريب املنسجم وإىل خروج األنظمة العربية

تكثيف اللقاءات اليت تتناول املطالب اخلاصة بكل قطر، ولقد سامهت اجلزائر يف هذا اجملال 
متكنت من وضع حد للنزاع القائم بني املغرب وموريتانيا كما   4515مسامهة فعالة، فمثاًل يف سنة 

، ضف إىل ذلك النجاح الذي كان هلا الفضل يف انضمام هذه األخرية إىل جامعة الدول العربية
يف إيقاف التدخل العسكري املصري ضد ليبيا، ويف نفس السنة متكنت من  4599حققته سنة 

 .1تسوية اخلالف احلدودي القائم آنذاك بني العراق وإيران
 اجلزائر وعالقاهتا ابلوطن العريب.اثنيا : 

تنتمي اجلزائر إىل الوطن العريب واإلسالمي، وعالقاهتا معه يف خمتلف فضاءاهتا اجلغرافية 
والبشرية انبعة من اجلوار وتقاسم احمليط الثقايف، فهي قدمية ومستمرة عرب العصور يف ظل غياب أي 

  حاجز طبيعي يعيق احلركة البشرية أو يعرقل املبادلت الثقافية والقتصادية والسياسية.
وبعد جميء اإلسالم يف القرن السابع ميالدي أضفى على تلك التحركات البشرية روح 
التضامن والنسجام وأعطاها دفعاً قوايً جعلها تتجه يف مجيع الجتاهات مشالً وجنوابً، شرقاً وغرابً، 

مشالً واجلزائر حبكم موقعها اجلغرايف عملت على ضمان النتشار السريع لإلسالم ابجتاه أورواب 
جنوابً، ووصلت الفتوحات اإلسالمية إىل شبه اجلزيرة اإليبريية وإىل مناطق أخرى من  السودان وبالد

 . 2الضفة الشمالية للمتوسط على أيدي أبطال وزعماء اختذوا من الرتاب الوطين قاعدة لنطالقهم
وبني أورواب  كما كانت اجلزائر مهزة وصل للقوافل التجارية بني املشرق واملغرب من جهة،

وخاصة األندلس ومماليك إفريقيا كالسينغال وغاان ومايل من جهة اثنية، هذا على غرار كوهنا مركز 
إشعاع روحي لكل مريدي الطرق الصوفية ودعاة اإلصالح بفضل مكانة شيوخها وعلمائها أمثال 

 اء جيلنا. سيدي أمحد التيجاين والشيخ عبد الكرمي املغيلي واملفكر مالك بن نيب من علم
ومع اندلع الثورة اجلزائرية توطد التعاون بني اجلزائر والوطن العريب وذلك بفضل إنشاء 
مؤسسات الثورة املؤهلة لتمثيلها والتفاوض ابمسها على الساحتني العربية والدولية على حد سواء، 

                                         
 .04، ص0240، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 3، طاجلزائر يف كل أبعادهاصاحل بن القيب:  1
 .41ص، نفسه 2
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ن عن تشكيل احلكومة ومنها جلنة التنسيق والتنفيذ، اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية، وفور اإلعال
األقطار العربية إىل أتييدها والعرتاف هبا على الفور، ولقد سامهت  معظماملؤقتة اجلزائرية سارعت 

هذه العالقات العربية اجلزائرية بشكل كبري يف إجناح العملني السياسي والعسكري ابلنسبة جلبهة 
ائري أثناء فرتة الستعمار كان يصب يف . مما يبني أن التعاون العريب اجلز 1وجيش التحرير الوطنيني

 اجتاه واحد وهو لصاحل القضية اجلزائرية.
لكن بعد استقالل اجلزائر واستعادهتا لكامل سيادهتا أصبح التعاون العريب اجلزائري تقريباً 
متكافئًا وتضبطه اتفاقيات وتنظمه معاهدات وذلك يف إطار تعاون ثنائي أو مجاعي ضمن هيئات 

ية كاجمللس الستشاري املؤقت للتعاون املغريب، جامعة الدول العربية، ومنظمة الدول جهوية وقار 
 العربية املصدرة للنفط.

 العالقات السياسية:  -1
إن العالقات السياسية للجزائر املستقلة ما هي يف الواقع إل امتدادًا طبيعيًا لتلك 

التحرير مع خمتلف الدول العربية وهذا بفضل العالقات اليت أقامتها الثورة اجلزائرية خالل حرب 
ادهتا الذين حرصوا على استقاللية القرار اجلزائري يف مجيع اجملالت، والتزام الدبلوماسية قزعمائها و 

العربية، ولقد كان لستئناف اجلزائر ملهامها الدولية  - اجلزائرية احلياد الكلي إزاء اخلالفات العربية
ة دورًا كبريًا يف متكني الشعوب العربية من إيقاف العديد من اهلزائم، ومن بفضل دعم الدول العربي

 حترير معظم أراضيها احملتلة. 
ويف نفس اإلطار دائماً، متكنت الدبلوماسية اجلزائرية اليت أولت اهتمامًا خاصًا ابلقضية 

ياً بني اليهود والعرب بل العريب والدويل أبن هذه القضية ليست صراعاً عرق العامل إقناع من الفلسطينية
وهذا ما أكده الرئيس بومدين ميكن وقفه إل يف إطار القوانني األممية والدولية،  ل احتالل أساساً  هي

دولة عربية، وهي مهمة قومية تؤكد وفاء اجلزائر  44أثناء جولته إىل املشرق العريب اليت قادته إىل 
واملؤمترات اجلزائر فرصة إقامة خمتلف الندوات اجلهوية مت ، كما اغتن2لنتماءاهتا التارخيية واملصريية

 وبعضالدولية على أرضها يف تدفئة جو العالقات اليت تربط الوطن العريب إبفريقيا وأمريكا الالتينية 
                                         

 .40، صاملرجع السابقصاحل بن القيب:  1
، احملافظة السياسية 4590، فيفري 49، السنة 419، العدد جملة اجليش"، الرحلة الرائسية إىل املشرق العريبالسعيد محوش: " 2

 . 9، ص4590للجيش الوطين الشعيب، اجلزائر، 
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أعطى دفعاً و  م4593عدم الحنياز الذي احتضنته اجلزائر سنة حركة مناطق آسيا، وما مؤمتر قمة 
قواًي لنفتاح العرب على دول العامل الثالث إل دلياًل قاطعًا على حرص اجلزائر على اهتمامها 
ابلقضااي العربية، ولقد لقيت القضية الفلسطينية خصوصًا واألراضي العربية احملتلة عمومَا يف هذه 

 األنسب هلا. والدعمالقمة الصدى الالئق هبا 
بوحداهتا العسكرية  إسرائيل ضد العريب الكفاح يف اجلزائرية العسكرية القوات مشاركة ننسى ول
حربية قدمتها لدول املواجهة، هذا فضاًل عن قطع عالقتها الدبلوماسية  ومعدات مالية ومساعدات

، فكانت اجلزائر حبق قبلة اجلميع عراًب وأفارقة، وظلت على هذه 1مع الولايت املتحدة المريكية
 بغض- اجلوانب املتعددة الداخلية األزمة هلذه وكان ،4500 أكتوبر أحداث أن جاءت إىل تقريباً  الصفة

الوطن العريب خصوصاً والعامل  مع اخلارجية وعالقاهتا اجلزائر سياسة على املباشر األثر -أسباهبا عن النظر
اخلليج الثانية أو ما يفسر إخفاق الدبلوماسية اجلزائرية يف وضع حد ألزمة  وهو عام، بشكل اخلارجي

أغلقت أجوائها  السعودية العربية اململكة الشقيق البلد أن ذلك من وأكثر حدهتا من التخفيف األقل على
 . 2يف وجه الرئيس اجلزائري الشاذيل بن جديد للحيلولة دون نزوله مبطارها للتباحث والتشاور معها

 العالقات االقتصادية:  -1
العريب أن وحدهتم ليست جمدية ما دامت خاضعة للعواطف بعدما أدركت شعوب الوطن 

قّررت هذه الشعوب تعزيز عالقاهتا اقتصادايً، ويف ، اجلياشة اليت حتركها املناسبات وحتييها النكبات
وهي 3«ملنظمة األوبيب»هذا اجملال خاضت اجلزائر، منفردة، معركة البرتول قبل انضمامها 

 0.19الشركات النفطية العاملة أبراضيها أن سعر الربميل هو املصدرة للنفط، وأطلعت  4البلدان
 «املصرف العريب للتنمية االقتصادية يف افريقيا»دولر، كما تقرر إنشاء  0.20دولراً بدل من 

                                         
 .4310، ص0243، البصائر اجلديدة، اجلزائر، 3ج، اتريخ اجلزائر يف مخسة قرونأمحد الشريف األطرش السنوسي:  1
 .09، صاملرجع السابقصاحل بن القيب:  2
، ويف عهد الرئيس الراحل هواري بومدين انضمت اجلزائر إىل هذه املنظمة يف شهر 4512أتسست منظمة األوبيب ابلعراق سنة  3

 .4311، صاملرجع السابقأمحد الشريف األطرش السنوسي: . ينظر: 4515جويلية 
وتعدادها ثالثة عشر وهي: اجلزائر، اململكة العربية السعودية، اإلمارات العربية املتحدة، الكوادور، اندونيسيا، الغابون، الكويت،  4

ة املشرق العريب من أتميم قنا انفجارالعراق، ليبيا، نيجرياي، قطر، فنزويال، إيران. للمزيد من التفاصيل جول األوبيب ينظر: جورج قرم: 
، تعريب دمحم علي مقلد، حتقيق نسيب عون، املؤسسة الوطنية لالتصال والشهار، اجلزائر، 1441-1191السويس إىل غزو العراق 

 .001، ص0220
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جويلية من نفس السنة،  40جبدة يوم « اإلسالمي للتنمية البنك»و ابلقاهرة 4591 فرباير 40 يوم
« الشركة العربية لالستثمارات البرتولية»، ومت أتسيس 4599سنة  يف اجلزائر عليهما صادقت ولقد
، وهي السنة اليت صادقت 4591وانضمت إليها اجلزائر يف مطلع عام  4519سبتمرب  41يف 
( عضواً 41املتكونة من أربعة عشر)« منظمة الوحدة االقتصادية العربية»على كل من  اجلزائر فيها

الذي أنشئ عقب اجتماع « صندوق النقد العريب»، و1ابلقاهرة 4511واليت أتسست سنة 
 .2لتغطية العجز يف امليزان التجاري بني الدول العربية 4519أبريل  09الرابط ابململكة املغربية يف 

اللجنة االستشارية املؤقتة »ويف اإلطار املغاريب سامهت اجلزائر بشكل فعال يف إنشاء 
مشرتك ومنظم بينها وبني اململكة املغربية واجلمهورية التونسية، غري ان بغية إقامة تعاون « املغربية

الهتمامات الضيقة لكل طرف وطموحاته يف الزعامة على املنطقة واختالف النظمة السياسية 
املتبعة وقضااي احلدود املوروثة عن الستعمار من جهة، والضغوطات اخلارجية للدول  التنمية ومناهج
 . 3حال دون بلوغ اي اتفاق يف جمال التعاون القتصادي اثنية جهة من ابملنطقة صاحلامل ذات العظمى

أما على مستوى املشرق العريب، فقد بذلت اجلزائر قصارى جهدها إلجياد شركاء جدد 
وفتح منافذ هلا على األسواق العربية، فأبرمت عدة عقود تعاون وشراكة مع بعض الدول املشرقية  

واإلمارات، واململكة العربية السعودية، وسلطنة عمان يف عدة جمالت ل سيما كقطر، واألردن، 
أصبحت لغرف و ما تعلق منها بصناعة األدوية، واملالحتني اجلوية والبحرية، والزراعة والسياحة، 

 .4التجارة العربية عالقة وطيدة مع نظريهتا اجلزائرية
الضرورايت األساسية لتفادي أي إفالس على وهكذا ابت التعاون العريب اجلزائري من 

مستوى كل قطر من أقطاره، وعلى البلدان العربية اإلسراع من أجل كسب املزيد من رهان املعرفة 
واإلنتاج الصناعي والتكنولوجية املتطورة، وهذا كله ل يتأتى إل إبصالح شامل للمنظومة الرتبوية 

لت والستغالل األمثل للكفاءات العربية، وتبقى كل وتطوير قطاع البحث العلمي يف مجيع اجملا
 ن العرب من بلوغ املكانة الالئقة هبم بني األمم األخرى. هذه العوامل الشرط الوحيد الذي ميكّ 

                                         
 .4319، صاملرجع السابقأمحد الشريف األطرش السنوسي:  1
  .4311، صنفسه 2
 .09، صاملرجع السابقصاحل بن القيب:  3
 .13، صنفسه 4
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 :العالقات الثقافية -4
فإننا جند أن اجلزائر تربطها عالقات عربية  والقتصادية، السياسية العالقات إطار جتاوزان وإذا

اجلزائر ملتقى لالشرتاكيني  نظمت 4519و 4511 سنيت خالل فمثالً  واجتماعية، فنية، قافية،ث أخرى
بوزارة التعليم األصلي والشؤون  4519 سنة يف اإلسالمي الفكري للتعارف ملتقى أول ونظمت العرب،
وكانت ، احتضنت اجلزائر الندوة الدورية ملكتب احملامني العرب 4515شهر أبريل سنة  ويف الدينية،

 .1الندوة هي قضية الشعب الفلسطيين وفيها قرر املؤمترون دعم الكفاح الفلسطيين تناولتها قضية أهم
وللشعب اجلزائري مع ابقي أشقائه العرب قواسم ثقافية مشرتكةـ، تتمثل يف القيم 

زائرية العربية األخالقية واملعتقد الديين واللغة والعادات والتقاليد، فإذا كانت العالقات الثقافية اجل
فرتة الستعمار الفرنسي، فإهنا مل تلبث أن تطورت سريعًا غداة  لعرفت نوعًا من الفتور خال

الستقالل، وذلك نظراً لنتمائهما إىل نفس األصول احلضارية، وإىل رغبة الشعب اجلزائري امللحة 
 يف إعادة صلته مبصادر أصالته.

ة العربية ميدانيًا من خالل قدوم أعدادًا معتربة وجتسدت تلك العالقات الثقافية اجلزائري
من املعلمني واألساتذة ومستشاري الرتبية العرب إىل اجلزائر، هذا على غرار الكثري من اخلرباء 

الستفادة من كفاءهتم يف العديد من الورشات لالعرب من مهندسني ومعماريني الذين مت جلبهم 
 مكاتب الدراسات اجلزائرية.و واملصانع 

ونظرًا لهتمام اجلزائر ابجملال الثقايف اهتمامًا ابلغًا وأضحى من أوىل أولوايهتا فإن هذا 
التعاون الثقايف العريب اجلزائري مل يدم طوياًل يف اجتاه اجلزائر فقط، إذ أنه بعد مضي سنوات 
معدودة من الستقالل، أصبحت الكفاءات اجلزائرية بفضل مستواها العلمي حتظى ابلتقدير 

 .2دول العاملوالهتمام لدى العديد من 
اليت  "«جممع اللغة العريب»وكانت مشاركة اجلزائر فعالة يف الدورة التاسعة والثالثني لــــــ 

توحيد »احتضنت اجلزائر مؤمتر  ة، ويف نفس السن4593انعقدت ابلقاهرة يف شهر فرباير 
شارك فيه أساتذة جامعيون وأطباء وفقهاء اللغة من « املصطلحات العلمية وترمجتها إىل العربية

                                         
 .4319، صاملرجع السابقأمحد الشريف األطرش السنوسي:  1
 .19، صاملرجع السابقصاحل بن القيب:  2
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ديسمرب  45" الذي احتضنته اجلزائر يوم التعريبهذا على غرار مؤمتر "خمتلف األقطار العربية، 
ل الوفود العربية املشاركة وحثهم على أمهية ـــواري بومدين الذي استقبـــة هـــم برائس4593ة ـــسن

ذي يعيش فيه، وهي تزدهر ابزدهار احلضارة ــي يتغذى من احمليط الــئن حاللغة قائاًل: "إن اللغة كا
وعن التعريب يف اجلزائر ألقى السيد الرئيس املسؤولية على عاتق جامعات ، 1اليت ميثلها اجملتمع.."

 .2ا يف جمال العلومــرب العريب حمدودة جّدا ل سيمــرق العريب ألن طاقات نظريهتا يف املغــاملش
م 4599ماي  5إىل  9املنحى نفسه نظمت اجلزائر بقصر األمم يف الفرتة من ويف 

الندوة العربية للرتبية والثقافة حبضور ممثلني عن عدد من الدول العربية وعلى رأسهم وزراء الرتبية، 
ويف جمال ، 3وقد خصصت الندوة جلساهتا لوضع وإعداد اسرتاتيجية لتطوير الرتبية يف الوطن العريب

إىل  02مؤمتره العاشر ابجلزائر، واستمر ملدة تسعة إايم من  «احتاد الربيد العريب»ال عقد التص
، وتناول فيه املؤمترون طرق وسائل التصال بني البلدان العربية وتوسيع إطار 4599نوفمرب  05

 .4التعاون فيما بينها
تطور الجتماعي يف وإدراكًا من األدابء العرب بدور األدب العريب يف قضااي التحرر وال

، والذي جرت أشغاله 5«احتاد األدابء العرب»احتضنت اجلزائر املؤمتر العاشر لــــــ الوطن العريب 
، وشارك يف هذا املؤمتر وفود م4599أبريل  00إىل  09بنادي الصنوبر ودام ملدة أربعة إايم من 

 الكتاب اإلفريقيني اآلسيويني،، ووفد عن احتاد ووفد عن جامعة الدول العربية ،دولة عربية 49
ومن أهم النقاط اليت تباحث فيها املؤمترون هي: األدب العريب وموقفه من قضااي التحرر يف الوطن 
العريب وأتييد كل الشعوب املناضلة من أجل التحرر، قضية فلسطني وأثرها يف األدب العريب، 

 . 6وتبادل الزايرات بني الوفود عرب األقطار العربية

                                         
مارس –، السنة الرابعة، فيفري45، العدد جملة الثقافة"، احلياة الثقافية يف اجلزائر والعواصم العامليةدمحم مخار: "نقال عن هواري بومدين  1

 .429اجلزائر، ص، وزارة اإلعالم والثقافة، 4591
 .429، صنفسه 2
 .413، جملة سبق ذكرها، ص4599، جويلية 09، العدد جملة الثقافة"، الندوة الوطنية للتعريبدمحم مخار: " 3
 .4319، صاملرجع السابقأمحد الشريف األطرش السنوسي:  4
ومل حتضره اجلزائر املستعمرة، ومل توجه دعوة املشاركة للجزائر املستقلة حىت  4591عقد احتاد األدابء العرب مؤمتره األول يف لبنان سنة  5

 .4593غاية مؤمتره التاسع الذي احتضنته تونس خالل شهر مارس 
 .449، جملة سبق ذكرها، ص4599ويلية ، ج09" العددالبيان العام للمؤمتر العاشر لألدابء العرب، "جملة الثقافة 6
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م 4590إطار التبادل الثقايف بني اجلزائر واملشرق العريب انعقد ابجلزائر يف شهر أبريل  ويف
مؤمتر وزراء اإلعالم يف اجلبهة القومية للصمود والتصدي، وهي اجلبهة اليت تشكلت عقب زايرة 

على السادات للقدس، وقد افتتح املؤمتر وزير اإلعالم والثقافة اجلزائري رضا مالك وأكد يف كلمته 
أمهية التعاون والتنسيق بني أجهزة اإلعالم يف دول الصمود، ويف األخري أصدر املؤمتر بيانه اخلتامي 
وقّرر فيه تنفيذ خطة موحدة لتحرك إعالمي منسق بني بلدان اجلبهة للتصدي لسياسة السادات 

 . 1ربيةالستسالمية ابعتبارها متثل احنرافاً خطرياً يف مسار الكفاح التحرري لألمة الع
 البعد العريب يف مواثيق الثورة اجلزائرية ودساتري اجلمهورية. اثلثا : 

ان اسرتاتيجية الستعمار الفرنسي يف اخضاع الشعب اجلزائري وجعله أداة مطيعة يف 
خدمة املصاحل الفرنسية اعتمدت على خطة حمكمة تقضي حبرمان هذا الشعب من شعوره بكرامته 

ته الوطنية، ومبعىن آخر أن الستعمار الفرنسي كانت سياسته تسعى إىل الوطنية واعتزازه بشخصي
عزل اجلزائر عن بعدها العريب وانتمائها اإلسالمي وحميطها القاري، مث العمل فيما بعد على 
استئصال روح احلرية والطموح إىل التحرر لدى الشعب اجلزائري وذلك عن طريق عملية اإلابدة 

 وكلها وسائل مدروسة وذات أتثري فعال. القتصاديفقري اجلماعية والتجهيل والت
وابلرغم من أن هذه السياسة الستعمارية شاملة وقاتلة، ول ترتك للشعب اجلزائري فرصة 
التطلع والتصال ابإلخوة واألشقاء وليس فقط مع الشعوب اجملاورة والصديقة؛ بل حىت بني أفراد 

كانت أقوى مما كانت تظنه سلطات الحتالل   هذا األخريالشعب اجلزائري نفسه، إل أن عزمية 
حيث متكن من إدراك املخطط الستعماري، وهو ما جسدته مقاومة المري عبد القادر اجلزائري 

الالحقة واليت ارتكزت يف قيامها على  ةم( وابقي املقاومات الشعبية اجلزائري4032-4019)
 .2يالشخصية الوطنية وانتمائها العريب اإلسالم

وأكثر من هذا، وعلى الرغم من وقوع اجلزائر طيلة قرن وربع قرن من الزمن حتت وطأة 
الستعمار الفرنسي الغاشم، وما مارسه عليها من املخططات واألساليب الرامية إىل عزهلا عن 
حميطها الطبيعي املغريب واإلفريقي والعريب اإلسالمي، إل أن شعبها أىب الستسالم واخلضوع 

                                         
، جملة سبق ذكرها، 4590، ماي 11، العددجملة الثقافة"، مؤمتر وزراء اإلعالم يف اجلبهة القومية للصمود والتصديدمحم مخار: " 1

 . 494ص
 .09، ص4509، نوفمرب012، ع جملة اجليش، "اجلزائر والوضع العريب الراهن"السعيد بومرداسي:  2
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نبطاح للسياسة الستعمارية، وظل مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بكل ما يدور مبحيطه وظل متفاعالً وال
معه، ومل تقعده الظروف يومًا ــــ رغم امكانياته احملدودة ـــــ عن التعبري عن انتمائه القومي ووجوده 

بري من اجلزائريني توجه عدد ك 4510، فمثاًل يف حرب 1الدائم يف كل احلروب العربية اإلسرائيلية
 .2إىل فلسطني ملساعدة إخواهنم ضد املشروع الصهيوين

وهذا إن دل على شيء إمنا يدل على الوعي املبكر للجزائريني مبخاطر الصهيونية يف 
فلسطني، ولقد ساعدهم على ذلك ظهور الصحافة يف اجلزائر اليت عملت على نشر الوعي وتنويع 

ن كبار العلماء اجلزائريني سيشكلون أعمدة النضال السياسي أساليب النضال، خاصة وأن خنبة م
مسامهني بذلك يف توعية الشعب اجلزائري بقضيته األوىل وهي الستقالل الوطين، وبقضااي العامل 

  .3اإلسالمي وخصوصاً قضية حماربة الستعمار وتصفيته وجماهبة أخطار اليهودية الصهيونية
دور الذي لعبته اجلزائر والدعم الذي قدمته ل ننسى ال 4591وبعدها ويف سنة 
)فرنسا، بريطانيا، إسرائيل( على  أو ما يسمى ابلعدوان الثالثي 4591لشقيقتها مصر أثناء حرب 

اجلزائريني يف هذه احلرب، حيث تدخل  4«الضفادع رجال»مصر، واملقصود هنا الدور الذي لعبه 
اموا مبهام خطرية تتمثل يف زرع ونزع األلغام من هؤلء الرجال بناء على طلب السلطات املصرية وق

ميناء اإلسكندرية، وبعد وقف القتال متكن هؤلء الرجال من نزع األلغام من مدخل قناة السويس 
بنجاح رغم خطورة األوىل اليت متت حتت نريان الطريان  ابلبحر األمحر، وكال املهمتني نفذات

 . 5اإلسرائيلي

                                         
 للتعرف أكثر على الدور اجلزائري يف الكفاح العريب ضد إسرائيل ينظر الفصل الثاين من هذه الطروحة. 1
 .09ص جملة سبق ذكرها، ،جملة اجليشالسعيد بومرداسي:  2
 .01، ص4501، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، عمر بن قدور اجلزائريصاحل خريف:  3
 4591ماي  45اختارت جبهة التحرير الوطين من بني الطلبة املضربني الذين تركوا مقاعد الدراسة يف  4591يف شهر جويلية  4

طلبة وأرسلتهم إىل اإلسكندرية مبصر، قصد تكوينهم كضفادع بشرية حبرية وهتيئتهم إلجناز  29والتحقوا بصفوف جيش التحرير الوطين
الفرنسية كزرع األلغام ونزعها من املوانئ وختريب املراكب احلرية الفرنسية سواء يف اجلزائر أو حىت يف عمليات ضد األهداف العسكرية 

 فرنسا نفسها، وبعد انتهاء املرحلة التدريبية أبايم قليلة وقع العدوان الثالثي على مصر، فرأى هؤلء الرجال اجلزائريني أن من واجبهم
، "1191جزائريون يف قناة السويس ": جملة اجليشيف ل وهم من أشرفوا على تكوينهم. ينظر: لطلب السلطات املصرية وك الستجابة

 . 00، ص4509، جويلية 03، السنة090ع
 .00، صنفسه 5
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واملعروف بــ  بة مبكان أن يكون أول بيان لثورة نوفمرب اجلزائريةومن مث فإنه ليس من الغرا
قد حدد سياستها اخلارجية وإطار عملها وتوجهها وأهدافها، وقد خلص بيان « بيان أول نوفمرب»

وهي:  جاءت يف املقطع الثالث منه أول نوفمرب األهداف اخلارجية للثورة اجلزائرية يف ثالث عناصر
تدويل القضية اجلزائرية، حتقيق وحدة الشمال اإلفريقي يف إطارها العريب اإلسالمي، أتكيد عطف 

 .1يف إطار امليثاق األممي الشعب اجلزائري اجتاه مجيع األمم اليت تساند القضية اجلزائرية
للثورة  وبعد مرور عامني من اندلع الثورة املظفرة وضعت القيادة الثورية الوثيقة الثانية

، ويف هذه الوثيقة وضع املنهج «وثيقة مؤمتر الصومام أو منهاج الصومام»اجلزائرية واملعروفة بــــــ 
الذي يعترب حبق اخلط املنهجي األول للثورة اجلزائرية ويغذي وثيقة بني أول نوفمرب، ويف هذه الوثيقة 

د وهو الستقالل الوطين، مث أشاروا معدوها أهنم على النهج الثوري حىت يتحقق اهلدف املنشو 
العمل على حتطيم حواجز التفرقة اليت أقامتها قوات الحتالل الفرنسي، والعمل على تعزيز الوحدة 

 واإلخاء والتضامن بني شعوهبا، ومن مث أتسيس احتاد الدول لشمال إفريقيا.
ظهروا إعجاهبم هذا وقد أكد املؤمترون يف الوثيقة على البعد العريب للثورة اجلزائرية، وأ

مبا فيها الدول العربية واإلسالمية لصاحل  «منظمة الدول األفرو آسيوية»ابلدور اهلام الذي تقوم به 
القضية اجلزائرية، واعتربوا أن هذه األخرية حتولت إىل قضية دولية وعملت على تنامي الشعور 

ه إىل عامة البحر األبيض املتوسط العاملي ابإلسراع يف تسوية هذا النزاع احلريب الذي قد ميتد أتثري 
 . 2وإفريقيا والشرق األوسط بل العامل أمجع

يف دستورها أن دين الدولة هو الدين اإلسالمي،  أعلنت 4510 سنة اجلزائر استقالل بعدو 
لغتها هي اللغة العربية، وهو ما يبني توجه اجلزائر حنو آفاق املستقبل يف إطار العروبة واإلسالم،  وأن

الدول العربية أصبحت غداة استقالهلا  جامعة يف مالحظاً  عضواً  -التحرير حرب طيلة- كانت وبعدما
شاركت اجلزائر يف املؤمتر األول للقمة العربية املنعقد يف  4511عضوًا رمسيًا فيها، ويف مطلع عام 

 . 3يازالقاهرة، ويف شهر أكتوبر من نفس السنة شاركت أيضاً يف املؤمتر الثاين لدول عدم الحن
  

                                         
 .0221: األمانة الوطنية، إصدار وزارة اجملاهدين، 4591 بيان أول نوفمرب 1
 وثيقة الصومام: األمانة الوطنية حلزب جبهة التحرير الوطين. 2
 .4310، صاملرجع السابقأمحد الشريف األطرش السنوسي:  3
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 املبحث الثاين: دور اجلزائر يف دعم القضية الفلسطينية.
قبل احلديث عن القضية الفلسطينية حري بنا أن نتطرق إىل جذور الصراع العريب 
اإلسرائيلي بصفة عامة على اعتبار القضية الفلسطينية جزء من هذا الصراع، بل هي جوهره 

 1واملؤرخون التارخييون الذين أرخوا لتاريخ الشرق األوسطوأساسه، وهلذا جزم احملللون السياسيون 
 على أنه ل حل ول تسوية للصراع العريب اإلسرائيلي ما مل حتل وتسوى القضية الفلسطينية.

 . أوال : اجلذور واخللفيات التارخيية
م(، 45تعود اجلذور األوىل للقضية الفلسطينية إىل هناية القرن التاسع عشر ميالدي )

م انعقاد املؤمتر التأسيسي األول للحركة الصهيونية يف ابل السويسرية 4059عرفت سنة حيث 
"، ويف هذا املؤمتر أظهر يهود شرق أورواب على وجه تيودور هرتزلبرائسة اليهودي النمساوي "

  .2اخلصوص نواايهم يف أتسيس وطن قومي هلم
ت سيطرة اإلمرباطورية العثمانية اليت وقبل قيام احلرب العاملية األوىل كان املشرق العريب حت

ساءت وتوترت عالقاهتا مع هؤلء العرب، وهو ما استغلته بريطانيا عند اندلع احلرب وأخذت 
تتقرب من هؤلء العرب، وابخلصوص من الشريف حسني أمري مكة وعقدت معه اتفاقاً ينص على 

 وعد صريحمقابل حصوله على  إعالن الشريف حسني الثورة إىل جانب احللفاء ضد العثمانيني
 .3من بريطانيا ينص على استقالل املشرق العريب وسالمة وحدته الرتابية

وبناء على هذا التفاق أعلن الشريف حسني الثورة العربية إىل جانب احللفاء، وارمتى 
حسني  الشريف اكتشف حىت أوزارها احلرب وضعت إن ما لكن أحضاهنا، يف مــثقله بكامل الفلسطينيون

                                         
خالل احلرب العاملية الثانية، وهو يشمل منطقة جغرافية تضم كل من سوراي،  ستخدامها شاع الغرب، أطلقه األوسط الشرق مصطلح 1

لبنان، فلسطني، العراق، األردن، واخلليج العريب بصفة عامة، ومصر وتركيا وإيران، وتتوسع أحياان لتشمل أفغانستان وقربص وليبيا، 
ام مصطلح املنطقة العربية والوطن العريب ونزع صفة واهلدف من استخدام هذا املصطلح وإدخال عناصر غري عربية هو جتنب استخد

، املؤسسة العربية للدراسات والنشر دارى اهلدى، 3، جاملوسوعة السياسيةالوحدة العربية عنه. للمزيد ينظر: عبد الوهاب الكيايل: 
 .191بريوت، ص

2
 Anica pommeray ; La représentation du conflit Israélo- palestinien à travers le traitement 

médiatique de l’ « ère- Arafat », séminaire « politique, culture et espace public » ; sous la 

direction de bernard lamizet, institut d’études politiques, université Lyon 2 2004- 2005, 

p03.  
3
 Khader bichara ; Histoire de la palistine, tomes 3, éditions maison tunisienne, Tunisie 

1977, p24. 
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والعرب بصفة عامة أنه ابملوازاة مع الوعد السابق قطعت بريطانيا وعدين آخرين أحدمها سرايً ينص 
اتفاقية ) على اقتسام البالد العربية اليت كانت حتت مظلة احلكم العثماين بينها وبني فرنسا

يف ينص على إقامة وطن قومي لليهود وعد بلفور (، واآلخر علين وهو م1119بيكو -سايكس
 .1فلسطني

م املنعرج اخلطري يف القضية الفلسطينية، 4549نوفمرب  20ويعد وعد بلفور الصادر يف 
وذلك ألنه عرّب بصراحة على عزم احلكومة الربيطانية على إقامة دولة يهودية على أرض فلسطني 

اسات مع العلم ان اليهود قد بدأوا يستقرون هبا قبل هذا الوعد املشؤوم، حيث تعيد بعض الدر 
 . 2ذلك إىل هناية القرن التاسع عشر ميالدي

وعقب هناية احلرب العاملية األوىل كلفت عصبة المم بريطانيا بتسيري شؤون فلسطني 
واألردن والعراق يف إطار النتداب، وهو ما أاتح هلا الفرصة للسعي لتطبيق وعد بلفور من خالل 

ساميًا على فلسطني، األمر الذي شجع على  " مندوابً هربرت صمويلتعيني الصهيوين الربيطاين "
م 4500أشعل انتفاضة الفلسطينيني عام  -ابملقابل-ازدايد اهلجرة اليهودية إىل فلسطني، لكنه 
 .3بعد إدراكهم املؤامرة املدبرة من قبل بريطانيا

وهذه النتفاضة مل تكن سوى البداية ملعاانة الفلسطينيني حيث جتددت الضطراابت  
م 4531الشعب الفلسطيين إىل إعالن ثورته الكربى عام  دفع ما وهو واليهود، العرب بني هاتواملواج

عندما أكد اليهود وعلى رأسهم بن غوريون على أحقيتهم يف قيام دولتهم يف فلسطني بناء على 
اليت تشكل إحدى الدوافع األساسية للسلوك الصهيوين، وهو ما أقرّته وطاملا  «أرض امليعاد»فكرة 

إن وجودان "م قائلة: 4511عام  GOLDA Meir)) رّددته رئيسة وزراء إسرائيل غولدا مائري
، ويف سبيل 4"يف هذا البلد مبثابة حتقيق وعد هللا نفسه، وابلتايل من العيب التساؤل عن شرعيته

                                         
، دار املستقبل 0، ط( البحث عن السالم.. والصراع يف الشرق األوسط1198ـــ  1138مذكرات حممود رايض )حممود رايض:  1

 .02، ص4509العريب، القاهرة، 
2
 Anica pommeray: op. cit, p03.  

3
 Anica pommeray: op. cit, pp 40-40 . 

 حول النزاعات على الرتكيز )مع العريب اإلقليمي النظام وتطور العربية-العربية النزاعات حممودي: القادر عبدغولدا مائري نقال عن  4
، تقدمي عبد العزيز بوتفليقة، منشورات املؤسسة الوطنية لالتصال والنشر واإلشهار، اجلزائر، 1189ـــ  1139الفلسطينية(  القضية
 .311ص، 0220
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نزاع عمدت احلكومة الربيطانية إىل تقسيم فلسطني، لكن هذا احلل قوبل ابلرفض إجياد حل هلذا ال
 املسلح من طرف الفلسطينيني وواجهته حكومة النتداب برد عنيف.

وهنا أدرك اإلجنليز سريعاً أن مهمتهم يف فلسطني أصبحت شبه مستحيلة، ومن مث اجتهوا 
م الفرصة لتحقيق احللم الذي طاملا انتظروه إىل البحث عن سبل أخرى لتثبيت اليهود هناك ومنحه

 .1وهو إقامة دولتهم، وذلك بتشجيع اهلجرة اليهودية وبناء املستوطنات
ومع ظهور بوادر احلرب العاملية الثانية سارعت بريطانيا إىل انتهاج سياسة التهدئة يف 

ود، لكن ما م يشارك فيها العرب واليه4535فلسطني من خالل إعالن دولة بفلسطني يف ماي 
إن وضعت احلرب أوزارها حىت انفجر الوضع من جديد وظهرت الولايت املتحدة األمريكية  

" الذي هاري ترومانكمتزعم للدول الرأمسالية ومل تتأخر يف تقدمي للصهيونية خاصة يف فرتة حكم "
 م بتهجري مائة ألف صهيوين إىل فلسطني يف كل سنة لرفع عددهم هناك.4511أمر سنة 

كما عرف شهر جويلية من نفس السنة عملية فدائية يف نزل النيب داوود ابلقدس وهو 
شخصاً، فكانت هذه احلادثة سببًا يف  54مقر قيادة األركان الربيطانية لفلسطني مما أودى حبياة 

إجبار بريطانيا على طرحها للقضية الفلسطينية أمام هيئة األمم املتحدة، وهذه األخرية بدورها 
، وانتهت يف األخري إىل 2م ملعاينة الوضع عن كثب4519ت جلنة حتقيق إىل املنطقة يف جوان أرسل

م، 4519نوفمرب  05اقرتاح مشروع التقسيم الذي وافقت عليه اجلمعية العامة للهيئة بتاريخ 
والذي ينص على إقامة دولتني إحدامها عربية واألخرى يهودية يعيشان جنبًا إىل جنب داخل 

الذي نص على ذلك، بينما  404ملعروفة، إل أن األوىل مل تقم رغم قرار جملس األمن رقم احلدود ا
م عن ميالد دولة إسرائيل فكان ذلك استقالًل هنائياً 4510ماي  41أعلن دافيد بن غوريون يف 

  .3عن بريطانيا
ومنذ ذلك احلني شرع اليهود يف ارتكاب أفظع اجلرائم واملذابح يف حق الشعب 

سطيين، وأجربهتم على اهلروب إىل دول عربية أخرى دون أن حترك بريطانيا ساكناً، فأخذت الفل

                                         
1 

Anica pommeray: op. cit., p04. 
2
 Ibid, p04. 

3
 Elodie machon: La création d’un état palistinien, une solution possible au conflit israélo- 

arabe ?maîtrise en droit, directeur de recherche France houl, faculté des études supérieures 

et postdoctorales, université montrél 2011, pp01-40. 
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صرخات الفلسطينيني تتواىل مستغيثني ومستنجدين أبشقائهم العرب ملدهم ابلسالح والتدخل 
لوقف الدماء، وهنا اختذت الدول العربية قرارًا بدخول قواهتا األراضي الفلسطينية ملساعدة سكاهنا 

 ، وهكذا بدأ الكفاح املسلح بني إسرائيل والدول العربية.1رض السالموف
تعد القضية الفلسطينية من أهم القضااي العاملية املعاصرة يف وقتنا احلايل، وهذه القضية ل 
تقتصر على العامل العريب واإلسالمي فحسب؛ بل هي قضية ختص مجيع شعوب العامل احملبة 

ة ابهتمام العديد من املنظمات واجلمعيات واألحزاب مما جعلها للسالم، كما حظيت هذه القضي
 حتقق بعض النجاحات.

وكانت القضية الفلسطينية دومًا يف انشغالت كل بلد عريب سواء يف املشرق أو يف 
املغرب وحىت عندما كانت املنطقتني خاضعتني هليمنة الحتالل األجنيب، واجلزائر إحدى بلدان 

لدعم الشعب الفلسطيين  ةً هلا موقفًا متميزاً إزاء هذه القضية وبذلت جهوداً كبري املغرب العريب كان 
 .2ضد العدو الصهيوين العادل يف كفاحه

مل يكن وليد اإلعالن عن قيام دولة إسرائيل فحسب؛ بل  هبذه القضيةاهتمام اجلزائر أما 
وكذا فرض  4549سنة  "وعد بلفوروحتديدًا إىل فرتة صدور " ،يعود إىل ما قبل هذا التاريخ

، ومنذ ذلك الوقت 4502سنة  "سان رميوالنتداب الربيطاين على أرض فلسطني بعد مؤمتر "
ازداد استنكار الشعب اجلزائري هلذا العمل اإلجرامي التآمري، وجتلت ردود أفعاله يف تصعيد 

، أو عن طريق 3اخلطاب الدعوي وإلقاء احملاضرات والدروس يف املساجد لتعبئة الضمري اجلزائري
الصحافة الوطنية اجلزائرية اليت ما انفكت ــــ رغم ما كانت تعانيه من العزلة والغرتاب ــــ هتتم هبذه 

  .4القضية النسانية قبل عشرين سنة من صدور قرار التقسيم املشؤوم
 وابلتايل فإن اهتمام اجلزائر هبذه القضية بدأ يف وقت مبكر وهي ل تزال تئن حتت وطأة

 شخصيات.و  منظمات وأحزاب ومجعيات من اجلزائري الشعب شرائح مجيع ومشل الفرنسي، الستعمار
  

                                         
 .03حممود رايض: املصدر السابق، ص 1
 .000ص، 0243، مؤسسة كنوز الرمحة، اجلزائر، 4، طانطباعات ومواقف حول قضااي اجلزائر والوطن العريب مريوش: أمحد 2
 .092ص نفسه، 3
 .49صجملة سبق ذكرها، ، 4599، فرباير ــ مارس9، س39، عجملة الثقافة، "فلسطني وأقالم جزائرية"دمحم انصر:  4
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 .جهود ومواقف اجلمعيات واالحزاب السياسية اجلزائرية من القضية الفلسطينية اثنيا :
 الوطنية احلركة رجالت طرف من كبريين وأتييد ابهتمام الفلسطينية القضية حظيت لقد

"حزب الشعب" و"حركة االنتصار احلرايت ذلك لدى الستقالليني وخصوصاً  كان سواء اجلزائرية
، "مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني، أو لدى الصالحيني من خالل إسهامات "1الدميقراطية"

يف اجلزائر )جلنة للدفاع عن فلسطني( برائسة  تشكلت 4510وبعد صدور قرار التقسيم سنة 
هدفها مجع التربعات وتعبئة املتطوعني اجلزائريني وتوجيههم للمشاركة يف  2براهيميالشيخ البشري اإل

هؤلء املتطوعني من مشى سريًا على األقدام واستشهد يف  ومناحلروب العربية ضد إسرائيل، 
ومن  .3ساحة املعركة ومنهم من آثر على نفسه البقاء هناك وصاروا جزءاً من الالجئني الفلسطينيني

 اهتمام األحزاب واملنظمات الشعبية اجلزائرية ابلقضية الفلسطينية وحسبنا أن نذكر بعضها: مث زاد
 :4جهود ومواقف مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني -4

كان اهلدف األساسي هلذه اجلمعية هو جتديد اإلسالم وإحياء الثقافة العربية يف اجلزائر 
وإعادة ربطها ابألمة العربية لغواًي وحضارايً، وكان اهتمام اجلزائر ابملشرق العريب كبريًا ولقد رأى 

صية الوطنية هؤلء العلماء ان التضامن مع القضية الفلسطينية عماًل مهمًا يف تثبيت وترسيخ الشخ
اجلزائرية، ومن هذا املنطلق سخرت مجعية العلماء املسلمني جل صحفها يف التعريف هبذه القضية، 

ما أييت: "أحداث مأساوية حتدث اآلن  4530أوت  23فلقد كتبت جريدة "الدفاع" مثاًل يف 
ة وغرميها يف فلسطني، شعب ضعيف لكنه بطل يدافع عن حريته وكرامته ضد اإلمربايلية الربيطاني

                                         
  .000ص املرجع السابق،أمحد مريوش:  1
ينحدر من أسرة متعلمة أبولد براهم يف ولية  4005جويلية سنة  41البشري البراهيمي فقيه، كاتب، مصلح، وخطيب، ولد يوم  2

البشري بن عمر بن طالب، كان من بني الطلبة الذين درسوا يف املشرق العريب، احلقيقي دمحم بن  امسه ابلبراهيمي تسميته أصل وهو سطيف
أسس مع آخرين مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني واشتغل فيها  4534ابديس إىل أرض الوطن، ويف سنة  أبن رفقة عاد 4502 سنة ويف

سة اجلمعية، سجن وفرضت عليه اإلقامة اجلربية العديد من توىل البراهيمي رائ 4512منصب انئب الرئيس، وبعد وفاة ابن ابديس سنة 
معلمة اجلزائر القاموس املوسوعي)اتريخ، ودفن مبقربة سيدي ادمحم ابلعاصمة. ينظر: عاشور شريف:  4519ماي  45املرات، تويف يوم 

 .02، ص0225قصبة للنشر، اجلزائر، دار ال ماضي، مصطفى مراجعة ،وآخرون أوزغلة عبدالكرمي تعريب ،ومعامل( أعالم أحداث، ثقافة،
 .334ص ،0220 اجلزائر، للنشر، القصبة دار ،0ج ،(3198-1119) البناء هاجس -جزائري مذكرات :اإلبراهيمي طالب أمحد 3
اجلمعية طابع ديين أكثر منه سياسي، وكان علماء هذه  ذات انشغالهتا كانت البداية يف ،4534 ماي اخلامس يف اجلمعية هذه أتسست 4

التأكيد على ضرورة العرتاف  هو اجلمعية هذه أهداف بني من السالمية، العربية ابلثقافة متشبعني ابديس بن احلميد عبد الشيخ رأسهم وعلى
  .930الوجود ضد اهليمنة الستعمارية. ينظر: عاشور شريف: قاموس سبق ذكره، ص لفرض الوحيد السبيل وهو اجلزائرية والشخصية ابهلوية



 1191اجلزائر وموقفها من القضااي العربية قبل سنة .................................................الفصل األول: 

 

 
 

 -39- 

الستعمار الصهيوين.. وللوصول إىل حل عادل وسلمي ل مناص من التخلي عن مشروع التقسيم 
 .1اخلبيث، وإيقاف اهلجرة اليهودية، وترك فلسطني للفلسطينيني"

عن معاانة الفلسطينيني وما يتعرضون له من بؤس  4539وحتدثت "الشهاب" سنة 
يف مجيع مشارق األرض ومغارهبا أن يربهنوا عن تضامنهم وحرمان، داعية يف نفس الوقت املسلمون 

ويهبوا لنصرة إخواهنم الفلسطينيني، ومن بني ما ورد يف هذه اجلريدة: "إن القلوب ل تنفطر 
واألنفس لتتقطع مما هو جار بفلسطني البائسة التعسة، وما يريد هلا القوم من تقسيم البالد وتشريد 

هيوين بصفة مستمرة.. فليكشر املسلمون عن أنياهبم لربيطانيا العباد وتثبيت قدم الكيان الص
 . 2ويربهنوا هلا أهنم قوة فعالة علها ميكن أن ترتاجع وترتك اليهود وشأهنم"

فقامت بتنظيم جتمعات كبرية لتعبئة ومساندة  األزمة، هذه يف طالئعي دور اجلمعية هلذه وكان
–م4531جبمع التربعات واألموال لدعم الثورة الفلسطينية الكربى ) تاإلخوة الفلسطينيني وقام

إىل  الفلسطينيني هتجري وبعد ،القسام عزالدين الشيخ استشهاد عقب تـانطلق اليت (م4535
تشكل وفد برائسة الطيب العقيب وبن حوزة م 4510املخيمات وبداية بروز معاانهتم عقب هزمية 

تربعات  وإيصال م4592ة الغربية سنة ـــات ابلضفــــطينيني يف املخيمبزايرة الالجئني الفلس اـــكلفو 
 .3اجلزائريني

 : 4موقف حزب الشعب اجلزائري -1
 القضية إزاء اجلمعية موقف عن أمهية يقل ل «اجلزائري الشعب حزب» موقف كان

القومية العربية عموماً وعلى رأسها القضية الفلسطينية،  ابلقضااي الشعب حزب اهتم فلقد ،الفلسطينية
م إلشراك اجلزائر يف 4539وقام زعماء هذا احلزب بتأسيس "جلنة الدفاع عن فلسطني" سنة 

                                         
 ،0221 اجلزائر، هومه، دار ،وأسرار مواقف الفرنسي االحتالل ظل يف الفلسطينية اجلزائرية العالقات أبوجزر: أمحد شقيق أمحد 1

 .491ص
 .499أمحد شقيق أمحد أبوجزر: املرجع السابق، ص 2
 .39، ص0243اخللدونية، اجلزائر، ، دار اجلزائر والقضية الفلسطينية حركة جمتمع السلم منوذجا   :عبد الرزاق مقري 3
، ويهدف هذا احلزب حسب 4539مارس  44حزب الشعب اجلزائري هو سليل حزب جنم مشال افريقيا أتسس حزب الشعب يف  4

مت حظر هذا احلزب من طرف اإلدارة الستعمارية 4511نصه التأسيسي إىل حتسني الظروف املعنوية والجتماعية للجزائريني، ويف سنة 
يعمل يف السرية حتت خطاء حوكة النتصار احلرايت الدميقراطية وهو أول حزب جزائري اندى ابلستقالل. ينظر: عاشور شريف:  وأخذ

  .930املرجع السابق، ص
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مبجرد إعالن العدو الصهيوين عن ، و 1احلركة الحتجاجية ابلبلدان اإلسالمية ضد تقسيم فلسطني
حلزب على الفور يف مجع التربعات لصاحل الفلسطـينيني شرع هذا ا م4510قيام دولة إسرائيل سنة 

كانت ل تزال يف أمس احلاجة إىل   م4519ابلرغم من أن املنظمة اخلاصة اليت أسست حديثاً سنة 
، كما نظم هذا احلزب جتمعات كبرية 2للثورة املسلحة والتحضري األموال لشراء األسلحة لإلعداد

وقام  3اجملازر الصهيونية والعتداءات على األراضي الفلسطينية لصاحل القضية الفلسطينية أدان فيها
 فلسطني العربية" للدفاع عن القضية على املستويني الربملاين والدويل. ملساعدة اجلزائرية "اهليئة بتأسيس

ما أييت: "يتابع العامل  4530ولقد جاء يف جريدة "األمة" التابعة حلزب الشعب سنة 
العريب إىل احمليط األطلسي بكل أسف، ويف نفس الوقت بكل إعجاب وتقدير العريب من اخلليج 

املعركة الطاحنة غري املتكافئة اليت خيوضها اإلخوة الفلسطينيون ضد اإلمربايلية الربيطانية وأذانهبا، 
، مث يواصل 4إن فلسطني بلد عريب غري قابل للتجزئة ول للتبعية وهي تنتسب إىل العامل العريب"

لشعب اجلزائري دفاعه عن القضية الفلسطينية ويشيد ابلكفاح الفلسطيين من خالل ما حزب ا
جاء يف صحيفته "الربملان اجلزائري": "ما أروع الكفاح الفلسطيين ابلرغم من قلة املال وندرة 
السالح والذي مت تعويضهما ابإلرادة القوية والروح النضالية.. إن هذه احلرب اليت خيوضها اإلخوة 

 . 5فلسطينيون هي حرب من أجل الكرامة ضد الطغاة"ال
ومثلما عملت تلك األحزاب بصفة منفردة حتركت كذلك مجاعيًا وبصورة موحدة ورمبا  
كان األمر الرئيسي الذي مجع تلك األحزاب هي القضية الفلسطينية قضية العرب مجيعًا مشرقاً 

نسيق مع بعضها مهرجاانت شعبية صاخبة األحزاب السياسية يف اجلزائر ابلت فنظمت هذه ومغرابً،
تضامناً مع الشعب الفلسطيين واحتجاجاً على الظلم الذي يتعرض له أبناؤه، هذا على غرار النداء 

، وجتسد ذلك التضامن ميدانيًا يف 6املشرتك الذي وّجهته للشعب اجلزائري ملساندة فلسطني

                                         
 .453أمحد شقيق أمحد أبوجزر: املرجع السابق، ص 1
 .414، ص0244عالم والنشر، اجلزائر، ، الشروق لإل4، طنصف قرن من الكفاح مذكرات قائد أركان جزائري :الطاهر الزبريي 2
 .31، ص: املرجع السابقعبد الرزاق مقري 3
 .451أمحد شقيق أمحد أبوجزر: املرجع السابق، ص 4
 .459، صنفسه 5
 .34، ص0224، دار األمة، اجلزائر، 4، طالعالقات اجلزائرية اإلسرائيلية :دمحم اتمالت 6
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وكان ذلك يف ، "جلنة إغاثة فلسطني»ـــــــ أو ما تعرف ب 1"العليا ملساندة فلسطني اهليئة»أتسيس 
ذا يعود الفضل للقضية الفلسطينية يف مجع شتات األحزاب السياسية ـــــوهك ،4510أكتوبر 
  اجلزائرية.

 تفاعل بعض الشخصيات واألفراد اجلزائريني مع تطورات القضية الفلسطينية:  -4
على غرار األحزاب واملنظمات اليت عملت على منو احلركة الوطنية وتطورها، برزت عدة 

لصاحل القضية الفلسطينية، ومن بني هؤلء  والعريبشخصيات جزائرية اشتهرت بنضاهلا الوطين 
التصورات الصحيحة نذكر منهم  ويعطوهناالشخصيات والكتاب الذين ما انفكوا يهتمون ابلقضية 

ذو »صاحب جريدة  2ملثال ل احلصر الكاتب الصحفي واملصلح اجلزائري عمر راسمعلى سبيل ا
وهي اجلريدة اليت اكتشفت اخلطر الصهيوين وحّذرت منه،  م4543اليت أسسها سنة  «الفقار

وكانت معظم كتاابته تتناول اخلطر الصهيوين لدرجة أنه أطلق على نفسه "عدو اليهود على 
بائعهم وصفاهتم ما يلي: "..واليهود وحدهم هم الذين أخذوا ، ولقد كتب عن ط3اإلطالق"

يسعون يف تشتيت مشلنا وهنب أرزاقنا بواسطة وابء اخلمر، وقد انلوا اآلن مبتغاهم وأصبحنا هلم 
، ولقد م4051اليت صدرت مبدينة عنابة سنة  "احلق"، وقبلها هناك جريدة 4د.."ـــــأسرى وعبي

 . 5على مالحقة اليهود ومطاردهتم والتشهري أبساليبهم الوحشيةصبت هذه األخرية جل اهتمامها 

                                         
دمحم البشري البراهيمي )رئيساً(، فرحات عباس )كاتب هم: األربعة املؤسسني هلا كان مقر هذه اللجنة ابجلزائر العاصمة وأعضائها   1

، ومجيع هؤلء الزعماء كان هلم دورًا ابرزًا يف دعم القضية )انئب أمني املال( بيوض إبراهيم، )أمني املال( الطيب العقيبعام(، 
 .131، ص0249، عامل األفكار، اجلزائر، 3، جمواقف اإلمام االبراهيميدمحم البشري البراهيمي: ر: الفلسطينية. ينظ

امسه الكامل عمر راسم بن علي بن سعيد بن دمحم البجائي، وهو صحفي جزائري وخطاط كبري املعروف خبطه العريب، وهو من أشهر  2
ار النامجة عنهم، وهو من الرعيل األول يف الكفاح واإلصالح، ولد مبدينة اجلزائر الكتاب اجلزائريني مالحقة لليهود وأول من تفطن لألخط

، حارب بقلمه ضد الستعمار "أبو املنصور الصنهاجي"، امسه املستعار "ذو الفقار"و "اجلزائر"، أنشأ عدة جرائد أشهرها 4003سنة 
الفرنسي وتعرض للسجن إابن احلرب العاملية األوىل، فكان حبق من الشخصيات الفذة اليت أثرت إبسهاماهتا الفكرية واألدبية يف 

معجم أعالم اجلزائر من صدر اإلسالم حىت العصر . ينظر: عادل نويهض: 4595معاصريها ويف األجيال الالحقة، تويف سنة 
 . 013، ص4502، مؤسسة نويهض الثقافية للتأليف والرتمجة والنشر، لبنان، 0ط ،احلاضر

 .05، صاملرجع السابق :عبد الرزاق مقري 3
 .40، صجملة سبق ذكرها، جملة الثقافة، "فلسطني وأقالم جزائرية"دمحم انصر: عن:  نقالً  عمر راسم 4
 .41، صنفسه 5
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ومن بني العلماء اجلزائريني الذين اهتموا هبذه القضية وأتثروا هبا أميا أتثر الشيخ دمحم 
صاحب املقال املعنون بــــــ "فظائع الصهيونية يف فلسطني"، والذي أدان فيه  1السعيد الزاهري

ونّدد مبا ارتكبه العدو الصهيوين من فظائع رهيبة يف حق  م4505أحداث حائط الرباق سنة 
، كما ندد 2الفلسطينيني، فناشد املسلمني اجلزائريني جبمع التربعات ملساعدة إخواهنم يف فلسطني
يف  م4539الشيخ الطيب العقيب جبرائم العدو الصهيوين وأشار إىل ذلك يف مقال كتبه سنة 

جريدة البصائر لسان حال مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني بعنوان: "لبيك لبيك فلسطني فما 
، وأمثال هؤلء كثريون من مؤلفني وكتاب 3أنت ألهلك ولكنك للعرب كلهم وللمسلمني أمجعني"

 روا مؤلفاهتم وكتاابهتم خلدمة القضية الفلسطينية.سخّ 
تمع الدويل يف آتمره على القضية الفلسطينية إىل كما وجه رجال اإلصالح التهم للمج

جانب اإلجنليز، وقد بني ذلك الشيخ العقيب بنوع من التشكيك يف مصداقية عصبة األمم اليت 
وله: "كل هذا من اإلجنليز الظاملة ومبباركة مجعية قبرزت إىل الوجود بعد احلرب العاملية األوىل يف 

 .4"!!الشعوب املتمدنة قالوا عنها أهنا مجعية األمم وعصبة
 م: 1138مشاركة اجلزائريني يف الثورات الفلسطينية وحرب  -3

مل تقتصر جهود اجلزائر يف دعم القضية الفلسطينية على اجلهود السياسية واإلعاانت 
املادية واملعنوية فحسب؛ بل كان لبعض اجلزائريني الذين هاجروا إىل املشرق العريب واستقروا 

قرى دورًا ابرزًا يف احلرب العربية اإلسرائيلية، ورغم املضايقات  42ها حوايل بفلسطني وأسسوا في
املستمرة اليت تعرض هلا هؤلء اجلزائريني من طرف احلركة الصهيونية إل أهنم ظلوا متشبثني ابألرض 

كانت الفلسطينية اليت هي يف نظرهم امتدادًا لألراضي اجلزائرية ابلرغم من البعد اجلغرايف بينهما، و 

                                         
دمحم سعيد السنوسي الزاهري شاعر وكاتب صحفي من اعمدة احلركة اإلصالحية، اشتهر مبهامجته للطرقيني وحماربته للبدع واخلرفات،  1

بضواحي بسكرة، تتلمذ على يد الشيخ عبد احلميد بن ابديس مث التحق جبامع الزيتونة بتونس، أصدر عدة جرائد  4055ولد سنة 
 .499ص املرجع السابق،. ينظر: عادل نويهض: 4591، تويف سنة "املغرب العريب"، "الوفاق"، "الربق" "اجلزائر"منها: 

 .30، صاملرجع السابق :عبد الرزاق مقري 2
 .094، صاملرجع السابقأمحد مريوش:  3
 .094ص: املرجع السابق، مريوشعن: أمحد  نقالً الشيخ العقيب  4
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م ومتكنوا يف خضم هذه الثورة من 4535-م4531مشاركتهم نشطة يف الثورة الفلسطينية الكربى 
 : 1أتسيس ثالث فصائل وهي

الفصيل اجلوال: مبنطقة "صفد" بزعامة دمحم سليم الصاحل املعروف أبيب عاطف من  -
منطقة دلس ابجلزائر، وكانت أهم معركة خاضها أبو عاطف هي معركة طرباي، وواصل جهاده حىت 

 م. 4510سقط شهيداً يف معركة الشجرة سنة 
ه أمحد من منطقة فصيل النسف: أتسس يف منطقة "طرباي" بقيادة دمحم ابن عيسى وابن -

 سيدي عيسى ابجلزائر العاصمة.
الفصيل اجلوال: تشكل يف منطقة "حيفا" تزعمه السيد احلاج وحش أغريس من أم  -

م وخاصة يف قرية 4510البواقي ابلشرق اجلزائري، ولقد أبلى هذا األخري بالء حسنًا يف حرب 
قبضة الصهاينة بعد انسحاهبم  "هوشه" اليت خاض فيها اجلزائريون هجومًا كاسحًا وحرروها من

 جماهد  39منها، ولقد استشهد يف هذه املعركة حوايل
كما ل ننسى الدعم الذي قدموه بعض اجلزائريني الذين سافروا إىل فلسطني ملساعدة 

سواء كأفراد متطوعني أو عن طريق البعثات اليت كانت تنظمها احلركة  م4510 إخواهنم يف حرب
لء اجلزائريني للجهاد يف فلسطني النشاط احلثيث حول التعريف ابملؤامرة هؤ  ولقد دفعالوطنية، 

الصهيونية الذي كانت تقوم به "اللجنة العليا إلنقاذ فلسطني" اليت كان يرتأسها الشيخ البشري 
البراهيمي، هذا على غرار تلك اجملازر واجلرائم اليت كان يرتكبها الصهاينة واليت كانت تنقلها إليهم 

 .2ائد أو عن طريق العائدين من احلجاجلر 
 اثلثا : اجلهود الرمسية واملواقف الشعبية اجلزائرية لدعم القضية الفلسطينية. 

الشعب اجلزائري على دعم قضااي التحرر يف العامل وعلى رأسها  عملبعد استقالل اجلزائر 
قضية فلسطني الذي زاد ارتباطه معها رسوخًا وجتذرًا بفضل الثورة اجلزائرية املسلحة وذلك لتشابه 

ابلحتالل الصهيوين يف فلسطني، كما طبعت هذه القضية السياسة  3الحتالل الفرنسي يف اجلزائر

                                         
 .000صأمحد شقيق أمحد أبوجزر: املرجع السابق،  1
 .33، صاملرجع السابق :عبد الرزاق مقري 2
 .15، صنفسه 3
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وهو ما دفع ابحلكومة اجلزائرية املستقلة إىل إنشاء "قسم  ،1قوداً طويلة من الزمناخلارجية اجلزائرية ع
 .2لرعاية حركات التحرر يف العامل"

يف أول خطاب ألول  مع القضية الفلسطينية التأكيد على هذا التضامن اجلزائري وظل
نوفمرب  01وزير خارجية اجلزائر املستقلة، ألقاه بنيويورك أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة بتاريخ 

 ومما جاء فيه: "ل الشعب اجلزائري ول حكومته يقبالن أن يتكرر يف أي مكان يف العامل م4510

اثين وزير لشؤون خارجية اجلزائر السيد ونفس املوقف أكده  الستعمار"، ويالت من اجلزائر عاشته ما
يف خطاب ألقاه أمام اجمللس التأسيسي ملنظمة التحرير الفلسطينية يف شهر  3عبد العزيز بوتفليقة

، وهكذا، 4حيث صرح قائاًل: "لن تكون هناك حرية للجزائر بدون حرية فلسطني" م4511ماي 
شرعت اجلزائر يف تكوين الفدائيني الفلسطينيني تكوينًا عسكراًي ومن  م4513وابتداء من عام 

ع وهذا املوقف اجلزائري هو الذي شجّ ، 5جهاد الرجل الثاين يف حركة فتح الفلسطينية بينهم أبو
، ولقد سبق هذه م4513ديسمرب  32على القيام أبول زايرة له إىل اجلزائر يف  6أمحد الشقريي

عن وزارة اخلارجية اجلزائرية أعلن فيه وزيرها عبد العزيز بوتفليقة أنه سيناقش طرق  الزايرة بياانً صادراً 
 .7الدعم السياسي والعسكري للفلسطينيني فور وصول أمحد الشقريي للجزائر

                                         
 .90، صاملرجع السابق :عبد الرزاق مقري 1
 .39، صاملرجع السابق :دمحم اتمالت 2
مبدينة  4539مارس  20الرئيس احلايل للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية ينحدر من عائلة تلمسانية، ولد يف بوتفليقة عبد العزيز  3

وخالل إضراب الطلبة اجلزائريني التحق بصفوف جيش التحرير الوطين يف الولية اخلامسة على احلدود  4591وجدة املغربية، يف سنة 
 يف يرتقى وهو الفرتة تلك ومنذ ،4590 إىل 4599 من املمتدة الفرتة خالل العام املراقب مبهمة اجلبهة طرف نم فوكل املغربية ائريةاجلز 

بتوسيع رقعة الكفاح املسلح عن طريق  -السم الثوري له -وهي السنة اليت كلف فيها عبدالقادر ،4512 سنة حىت واملسؤوليات املناصب
اجلزائر اشتغل عدة مناصب كربى يف الدولة  استقالل بعد ،الغاشم الفرنسي الستعمار طرف من البالد تقسيم دون للحيلولة املالية اجلبهة فتح

 .331شريف: قاموس سبق ذكره، ص عاشور ينظر: هذا. يومنا إىل الصفة هذه على وظل للجمهورية رئيساً  انتخب حيث 4555 سنة آخرها
 .334، صاملصدر السابق :أمحد طالب اإلبراهيميعبد العزيز بوتفليقة نقالً عن:  4
 .330، صنفسه 5
جبنوب لبنان، شارك  4520التنفيذية ملنظمة التحرير الفلسطينية، ولد سنة أمحد الشقريي سياسي عريب فلسطيين، أول رئيس للجنة  6

، يف سنة 4513-4510، عني كممثاًل للفلسطينيني يف اجلامعة العربية 4535-4531مشاركة فعالة يف الثورة الفلسطينية الكربى 
حيث  4515الصفة حىت إىل غاية  ى هذهكلف من طرف املؤمتر العريب األول برائسة منظمة التحرير الفلسطينية وظل عل  4511
 .50ص ،4ج ،ذكرها سبق موسوعة الكيايل: الوهاب عبد ينظر: العربية. اجلامعة يف للفلسطينيني وكممثل للمنظمة كرئيس منصبه من استقال

 .39، صاملرجع السابق :دمحم اتمالت 7
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، فإن زايرة الزعيم الفلسطيين أمحد الشقريي جاءت بناًء على دعوة من مكتب ومن مث
مبوافقة من احلكومة اجلزائرية ومن  م4513سبتمرب  03تاريخ الذي مت أتسيسه بابجلزائر فلسطني 

، وأسندت رائسته إىل املناضل الفلسطيين خليل 1احملتمل أن يكون أول املكاتب الفلسطينية أتسيساً 
الذي سبق له وأن زار اجلزائر رفقة عرفات وحصال على مساعدة بن بله  2الوزير )أبو جهاد(

  .3فتح على حرب العصاابت يريب بعض مناضلخبصوص قبول طلبهما املتعلق بتد
كممثالً   –قبل ولدهتا  –ولإلشارة، فإن اجلزائر اعرتفت مبنظمة التحرير الفلسطينية 

وحيدًا وشرعيًا للشعب الفلسطيين الشقيق وهذا بشهادة )أبو مروان( املسؤول الثقايف يف مكتب 
وشجاعتها ومبادرهتا لفتح املكتب التمثيلي املنظمة ابجلزائر، حيث أشاد هذا األخري مبوقف اجلزائر 

 .4للمنظمة وابحتضاهنا للعديد من النشاطات املسرحية للتعريف هبذا املولود الفلسطيين اجلديد
ومن جهة أخرى ومن أجل التعريف أكثر هبذه القضية دعا حزب جبهة التحرير الوطين 

القادة الفلسطينيني املقيمني يف اجلزائر  لجتماع شعيب كبري مبدينة عنابة أبرز فيه قادة احلزب وبعض
آنذاك أهم احملطات واألحداث التارخيية اليت مرت هبا القضية الفلسطينية منذ اندلع األزمة، ولقد 
حقق هذا النشاط السياسي جناحًا ابهراً، فما كاد هذا الجتماع أن ينتهي حىت اصطف اآللف 

وطين عرب كامل الرتاب الوطين وسجلوا أمسائهم  من اجلزائريني أمام مكاتب جبهة التحرير ال
 .5كمتطوعني للقتال يف فلسطني ضد العدو الصهيوين

بعدما حققت اجلهود الفلسطينية أوىل خطواهتا عن طريق إبراز الكيان الفلسطيين الذي 
 وافقت عليه الدول العربية عندئذ أصبح ابإلمكان معاجلة القضية الفلسطينية واليت هي قضية عربية

، ومن هنا وبعد 6ابلدرجة األوىل يف أعلى املستوايت وإعطائها بعدًا قوميًا على مستوى القمة

                                         
 .002ص، 0223، دار النهضة العربية، بريت، 4، طقضااي العامل العريب :سامية دمحم جابر 1
 .31، صاملرجع السابق :دمحم اتمالت 2
 .002، صاملرجع السابق :سامية دمحم جابر 3
 .19، ص4550، دار النمري، دمشق، 4، طأوراق قدمية من كراس اجلزائردمحم انصر صوان:  4
 .15نفسه، ص 5
، دائرة املكتبة الوطنية، 4، ط1114-1131الفلسطينية يف مؤمترات القمة العربية  القضية :عبد احلليم مناع أبو العماش العدوان 6

 .10، ص0225عمان، 
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 43موافقة الدول العربية جاءت فكرة عقد أول مؤمتر عريب ابإلسكندرية خالل الفرتة املمتدة من 
 . 45111يناير  49إىل 

ن من عزميتها يف املشاركة ورغم أن اجلزائر كانت حديثة العهد ابلستقالل إل أن هذا مل يث
يف أول مؤمتر قمة عريب خاصة عندما يتعلق األمر ابلقضية الفلسطينية، وكانت اجلزائر واملغرب من 

، حيث طالب قادة املغرب 2مؤيدي القرتاح الثاين الذي طرحه الرئيس التونسي حلبيب بورقيبة
حىت يرقى إىل مستوى الكفاح  العريب الثالث بضرورة إعداد الشعب الفلسطيين عسكراًي ومادايً 

املسلح ضد إسرائيل لستعادة أرضه مستفيدًا من جتارب دول املغرب يف مقاومته لالستعمار 
من  الفلسطينيني. وخالل جمرايت هذا الجتماع أّكد الرئيس بن بلة على ضرورة حترير 3الفرنسي

 .4طين دون وصاية عليهمالو  القيام بواجبهممجيع ضغوطات األنظمة العربية حىت يتسىن هلم 
ولقد عاجل املؤمتر جبدية موضوع الكيان الفلسطيين الذي عرضه أمحد الشقريي كممثالً 
عن فلسطني ولقد اختلفت اآلراء حول صيغة الكيان، فمنهم من عارض إظهار كلمة الكيان يف 

جبهة »ا إبقامة البيان اخلتامي ومنهم من طالب إبنشاء حكومة فلسطينية، أما اجلزائر وتونس طالبت
يقال عن ميكن أن ما  ، وأقل5متامًا مثلما حدث يف اجلزائر وتونس سابقاً « حترير وطين فلسطيين

ن أبأنه كّرس أمهية العمل العريب املشرتك وأقّر  -الذي كلل ابلنجاح-ؤمتر العريب األول هذا امل
الذي ابت يهدد الوطن القضية الفلسطينية هي قضية عربية ابلدرجة األوىل وهي مصدر اخلطر 

التصدي هلذا اخلطر ل يتأتى إل بتظافر اجلهود العربية السياسية والعسكرية أن و  ،العريب أبكمله
 .6والقتصادية واإلعالمية

                                         
 .13، صاملرجع السابق :عبد احلليم مناع أبو العماش العدوان 1
مبسقط رأسه بتونس من عائلة ميسورة احلال تلقى تعليمه األويل  4523أوت  23حلبيب بورقيبة سياسي ورجل دولة تونسي، ولد يف  2

عاد إىل تونس وابشر مهنة احملاماة ويف نفس السنة  4500مث واصل تعليمه بفرنسا أين حتصل فيها على إجازة يف احلقوق، يف سنة 
سنة  02اخنرط يف صفوف العمل السياسي داخل حزب الدستور مث احلزب الدستوري اجلديد، ذاق مرارة والتعذيب والسجن ملدة 

أصبح بورقيبة رئيسًا للمجلس الوطين التونسي،  4591ن أجل استقالل تونس، بعد استقالل تونس عام بسبب كفاحه السياسي م
 . 499، ص0ج لينتخب بعد ذلك يف العام املوايل رئيساً جلمهورية تونس. ينظر: عبد الوهاب الكيايل: موسوعة سبق ذكرها،

 . 13، صاملرجع السابق :عبد احلليم مناع أبو العماش العدوان 3
 .39، صاملرجع السابق :دمحم اتمالت 4
 .19، صاملرجع السابق :عبد احلليم مناع أبو العماش العدوان 5
 .19، صنفسه 6
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يف أتسيس  يف طالئع الدول العربيةويف إطار الدفاع عن القضااي العربية كانت اجلزائر 
من هذا أهنا قامت ابحتضان اجتماع رمسي هلذه اللجنة يف وأكثر  "،جلنة املقاطعة العربية إلسرائيل"

يوماً وانتخب  49ودامت أشغال هذا املؤمتر الذي اختتم يف العاصمة  ،بعنابة م4511جوان  49
 يف اجلزائر. ‹ مقاطعة إسرائيل› فيه الشيخ عباس رئيساً ملكتب 

بني ًا يف التقارب دورًا ابرز  أدتومل تكتف اجلزائر بتقدمي الدعم العسكري فحسب، بل 
هبدف تزويد حركة فتح ابألسلحة، فبالنسبة للتقارب األول استغل أبو  فلسطني وكواب والصني

أحد قادة الثورة ‹ أرنيستو شيغيفارا›للتعرف على  4511جهاد فرصة انعقاد مؤمتر يف اجلزائر سنة 
سكرية، ونفس الكوبية ومبوجب هذا اللقاء سافر عرفات إىل كواب للحصول على مساعدات ع

انطالقًا من  4511مارس  49إليها أبو جهاد وعرفات يف  ااألمر حدث مع الصني اليت سافر 
 .1اجلزائر بعد التسهيالت اليت تلقاها من رئيس جلنة حركات التحرر ابجلزائر

، بني فلسطني والسويدالتقارب حتقيق يف  كذلك  ويف نفس الجتاه دائمُا جنحت اجلزائر
أمحد طالب اإلبراهيمي على أولوف ابمل  آنذاك رفات عن طريق وزير اإلعالمحيث تعرف ايسر ع

 لستقالل اجلزائر( 40رئيس وزراء السويد خالل حضورمها لحتفالت الذكرى الثانية عشر)
، كما سعت اجلزائر إىل حتقيق التقارب الفلسطيين الفرنسي أثناء م4591 جويلية29املصادفة لــــ 

أكتوبر من نفس السنة، ونفس  02خلارجية الفرنسي جون سوفانيارج يف لقاء عرفات بوزير ا
 . 2الشيء حدث مع الثوار الفيتناميني الذي عمل بومدين على تقريب الفلسطينيني إليهم

ومبا أن اجلزائر اعتربت التعامل مع القضية الفلسطينية والوقوف إىل جانب الفلسطينيني 
واجباً مقدسًا فإهنا مل تدخر أي جهد حلل هذه األزمة، حيث خصصت هلا اذاعة خاصة تبث من 

كممثل وحيد للشعب الفلسطيين   (منظمة التحرير الفلسطينيةمبنظمتها الطالئعية )اعرتفت و اجلزائر 
 ومهمتها األساسية تفجري الثورة الفلسطينية وحتقيق الستقالل الوطين، 4511سنة  إنشائهامنذ 

 .4591وهي تقنياً تشبه جبهة التحرير الوطين اجلزائرية اليت برزت إىل الوجود سنة 

                                         
 .91، صاملرجع السابق :دمحم اتمالت 1
 .419، صنفسه 2
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حاماًل معه  4511جانفي أواخريف جاء وفد فلسطيين إىل اجلزائر هذا اإلطار ويف 
ان على ري ردنية اللتني كانتا تسيية مستقلة عن القيادتني املصرية واألمشروع تفجري ثورة فلسطين

على الدعم  احلصولو التوايل قطاع غزة والضفة الغربية من أجل عرضه على املسؤولني اجلزائريني 
ضم هذا الوفد الفلسطيين كل من: ايسر عرفات )أبو عمار( ، 1السياسي والعسكري اجلزائري

وأمحد وايف )أبو خليل(، وهؤلء الثالثة هم الذين شكلوا النواة األوىل ملا  وخليل الوزير )أبو جهاد(
يف مطلع شهر  رمسياً عرف قيما بعد بـــــ "منظمة التحرير الفلسطينية" اليت أعلنت عن ميالدها 

 م.4519جانفي 
مهري متكن الوفد الفلسطيين من حتقيق أول لقاء مع قائد  عبد احلميدوبفضل وساطة 

زائري الطاهر الزبريي، وخالل هذا اللقاء وبعد اطالع الزبريي على مشروع الوفد اجلركان األ
: "نطلب منكم السالح قائالً  الفلسطيين سأل الفلسطينيني عن مطالبهم فرد عليه ايسر عرفات
، وبعد مشاورات بني الطاهر 2وتدريب رجالنا على استعماله ودعمنا ابألموال لتفجري ثورتنا"

يف ليبيا وتونس ومصر  أسلحةالزبريي ووزير الدفاع آنذاك هواري بومدين تنازلت اجلزائر عن خمازن 
قامت  4511ويف هناية ، لصاحل القيادة الفلسطينية -كانت متلكها أايم الثورة التحريرية-واألردن 

طينية عسكرايً، واستلمت حركة فتح اجلزائر إبرسال أكرب شحنات السالح لدعم القضية الفلس
طنًا من مسدسات رشاشة بريطانية وفرنسية وبلجيكية وقنابل وألغام متعددة األغراض مت  40

 .3)أنطو نوف( عرب طائرتني جزائريتني من نوع4519نقلها خالل شهر مارس 
وبعد ثالثة أشهر من حصول الوفد الفلسطيين على موافقة تسليح وتدريب العناصر 

اجلزائر  واستقبلت ،العسكري تقدم حلركة فتح الفلسطينية التدريب أشكال أوىل بدأت سطينيةالفل
، 4مت إدخاهلم إىل األكادميية العسكرية بشرشال ليتلقوا التدريبات العسكرية فلسطينياً  متطوعاً  99

بينهم  مقاتل بثكنات بوغار التابعة لولية املدية وكان من 422وخالل نفس الفرتة التحق حوايل 

                                         
 .410، صاملصدر السابق :الطاهر الزبريي 1
 .413، صنفسهايسر عرفات نقال عن: الطاهر الزبريي، املصدر  2
 .90، صاملرجع السابق :عبد الرزاق مقري 3
 .411، صاملصدر السابق :الطاهر الزبريي 4
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معركة الكرامة اليت وقعت بني حركة فتح واإلسرائيليني عقب نكسة جوان  قادةأبو علي إايد أحد 
4519 . 

حينما دعا العرب يف  نّدد اجلزائريون ابلرئيس التونسي حلبيب بورقيبة ويف سياق آخر
 سببما إبسرائيل مقابل تقسيم املنطقة إىل دولتني، وهو  قبوهلمإىل ضرورة  4519منتصف سنة 

موقف  إن دل على شيء إمنا يدل على، وهذا 1يف إحداث القطيعة بني اجلزائر وتونس ملدة طويلة
 .والداعم للقضية الفلسطينية الثابت اجلزائر

ويف عهد الرئيس الراحل هواري بومدين ازداد موقف اجلزائر حيال القضية الفلسطينية 
يف التصال واستقبال خمتلف ممثلي  اجلزائرية، وفور توليه السلطة شرعت احلكومة رسوخًا وأتكيداً 

احلركات الفلسطينية )ايسر عرفات عن حركة فتح، جورج حبش عن اجلبهة الشعبية لتحرير 
تنازلت  4511يف هناية و  .2فلسطني، وانيف حوامتة عن اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني...اخل(

لى طلب حركة فتح على خمزن لألسلحة موجود يف منطقة الالذقية بسوراي كان بناًء ع اجلزائر
، ولقد استخدمت هذه األسلحة يف اهلجوم الذي نفذته حركة فتح يف 3موّجهًا للثورة اجلزائرية

، هذا يف الوقت 4على احلدود السورية الفلسطينية مستهدفة مواقع إسرائيلية 4519مطلع عام 
من دول العامل وعلى رأسها كواب تعتقد أن سياسة اجلزائر اجتاه الشرق  الكثريالذي كانت فيه 

 4519جوان  45األوسط بصفة عامة والقضية الفلسطينية على وجه اخلصوص بعد أحداث 
سوف تشهد تراجعًا وركوداً، لكن هذا العتقاد كان خاطئًا إىل درجة أن السياسة اخلارجية 

ب، بل انتقلت إىل مرحلة جديدة أكثر جدية وفاعلية من اجلزائرية مل حتافظ على ثباهتا فحس
 .5أوىل هلذه القضية اهتماماً خاصاً سابقتها ألن الرئيس بومدين 

كانت أول خطوة قام هبا بومدين يف بداية حكمه هو حماولته احتضان القمة العربية و 
لدار البيضاء، القادمة وهو ما صرح به للزعيم أمحد الشقريي الذي التقى به على هامش قمة ا

                                         
 .99، صاملرجع السابق :دمحم اتمالت 1
 .330، صاملصدر السابق :أمحد طالب اإلبراهيمي 2
 90، ص: املرجع السابقدمحم اتمالت 3
 .93، صنفسه 4
 .99، صنفسه 5
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وفعاًل قّررت هذه القمة على أن تكون الدورة القادمة يف اجلزائر لكن نشوب اخلالفات العربية 
حول شكل حترير فلسطني حال دون ذلك، والغيت هذه القمة ومل جتتمع إل يف اخلرطوم يف القمة 

رائيل(، وكأن )ل صلح، ول اعرتاف، ول مفاوضات مع إس 1املعروفة بقمة "الالءات الثالث"
بومدين أراد من وراء هذه اخلطوة تصحيح نظرة أولئك الذين خّييل إليهم أنه رجعي وسيغري مواقف 

 اجلزائر التقدمية املعادية لإلمربايلية العاملية.
كان هلا دوراً  طالئعيًا ابرزًا جتاه معظم القضااي العربية، فإذا كانت  إن احلكومة اجلزائرية

على أهنما قضيتا وجود قومي، فإن  4593وأكتوبر  4519مع حريب جوان اجلزائر قد تعاملت 
القرصنة  وما عملية تعاملها مع القضية الفلسطينية كان على أساس أهنا مسألة جزائرية صرفة،

واليت  4510جويلية  03فلسطينيني يوم  2نفذت من طرف فدائينياليت سرائيلية اإللطائرة لاجلوية 
 4591وفرباير  4593للقائي القمة العربية يف نوفمرب  احتضان اجلزائر ا، وكذانتهت يف اجلزائر

الذين ضما قادة الدول العربية األربعة )اجلزائر، السعودية، مصر، سوراي(، إل دلياًل شاهدًا على 
 .3على وجه العموم العريبالفلسطيين بصفة خاصة والصف  دور اجلزائر يف أتكيد وحدة الصف

وهو  األساسي اسية اجلزائرية بفضل اسرتاتيجية بومدين هدفهاحققت الدبلوملقد و 
اليت عظمت من -العرتاف الدويل ابملقاومة الفلسطينية، واتضح آنذاك أن أمهية منظمة األوبيب 

تعادل أمهية منظمة التحرير الفلسطينية اليت مت العرتاف هبا ممثالً  -خالل مضاعفة أسعار النفط
 .فلسطيين على املستويني العريب والدويلوحيداً وشرعياً للشعب ال

القمة العربية  ين عربيني، األول مؤمترمؤمتر مت العرتاف هبا رمسيًا يف  فعلى الصعيد العريب
التعامل مع  فيه تقرروالذي  4593الذي ترأسه هواري بومدين ابجلزائر العاصمة يف شهر نوفمرب 

رمسياً  وتقرر ذلكابعتبارها ممثاًل وحيدًا وشرعيًا للشعب الفلسطيين « منظمة التحرير الفلسطينية»
قت هذه القمة العربية املوسعة قمة عربية مصغرة ضمت كل من الرئيس بيف قمة الرابط، ولقد س

                                         
 .11، ص: املرجع السابقدمحم اتمالت 1
، وهو مصطلح يطلق املصطلح ظهر يف منتصف اخلمسينيات عندما انطلق فدائيون فلسطينيون يف عملياهتم ضد الكيان الصهيوين هذا 2

 .199ص ،1ج ،ذكرها سبق موسوعة الكيايل: الوهاب عبد ينظر: وشعبهم. أمتهم لقضااي فداءً  حياهتم وهبوا الذين الفلسطينية املقاومة أفراد على
، 0220، دار الرحيانية للكتاب، اجلزائر، 0، ج1111/1181السياسة األمريكية يف اجلزائر التحوالت الكربى  :مجال فرحات 3

 .404ص
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وذلك إثر  1الساداتاجلزائري هواري بومدين والرئيس السوري حافظ األسد والرئيس املصري أنور 
مؤمتر قمة امللوك والرؤساء العرب الذي عقد يف فهو ، أما املؤمتر الثاين 45932حرب اكتوبر 

 -اليت جاءت بناًء على قرارات قمة اجلزائر-وخالل هذه القمة ، 45913 الرابط يف سبتمرب
 وفيها تدخل، طيينللشعب الفلساعتمدت منظمة التحرير الفلسطينية رمسيًا ممثاًل وحيدًا وشرعيًا 

الرئيس اجلزائري بومدين قائاًل: "أن اجلزائر ل تعرتف أبي شخص يتحدث ابسم الفلسطينيني إلّ 
 .4منظمة التحرير الفلسطينية"

ونفس املوقف حيال الشعب الفلسطيين وقضيته العادلة تبنته اجلزائر خالل احتضاهنا 
، وتكمن 4593سبتمرب  25إىل  29ملمتدة من للمؤمتر الرابع حلركة عدم الحنياز خالل الفرتة ا

أمهية هذا املؤمتر يف كونه فتح الباب على مصرعيه أمام الدول العربية لشرح أبعاد املؤامرة الصهيونية 
على الشعب الفلسطيين، ولقد جاء يف البيان اخلتامي الصادر عن املؤمتر أن سبب تدهور الوضع 

يف سياستها العدوانية وعدم مراعاهتا للحقوق القومية املشروعة يف املنطقة العربية هو متادي إسرائيل 
للشعب الفلسطيين، كما أكد البيان أن استعادة الشعب الفلسطيين حلقوقه ووحدته الرتابية شرطاً 
أساسيًا لستعادة السالم الدائم يف هذه املنطقة، وأن نضال الشعب الفلسطيين من أجل حتقيق 

ل يتجزأ من نضال الشعوب من اجل حتقيق مصريها ضد الستعمار الستقالل الوطين هو جزء 
لصاحل القضية  5وسياسة التمييز العنصري، ويف األخري خلص املؤمتر إىل اختاذ جمموعة من القرارات

 الفلسطينية وحسيب أن أذكر بعضها: 
                                         

إىل  4592دمحم أنور السادات عسكري مصري سابق ورجل دولة ورئيس مجهورية، توىل رائسة اجلمهورية خلفا لعبد الناصر منذ سنة  1
خاصة بعد أخذه مبادرة إعالن  يف دلتا هنر النيل، ذاع صيته من أسرة فالحية مستقرةينحدر  4540ديسمرب  09يوم  ولد ،4504
ومتكن بفضل حنكته وجتربته احلربية من حتقيق انتصارات ابهرة خالل األايم األوىل من احلرب لكنه  4593أكتوبر  يف إسرائيل ضد احلرب

وتوقيع اتفاقية كامب  4599احلرب وبطل السالم بعد زايرته القدس عام مل يلبث أن ابشر إىل وقف إطالق النار وهلذا اطلق عليه بطل 
 أكتوبر 21جامعة الدول العربية إىل تونس، اغتيل يوم  مقر ونقل عربياً  مصر عزل مت التفاقية هذه وبسبب ،4590 سنة إسرائيل مع ديفيد

  .91لوهاب الكيايل، موسوعة سبق ذكرها، ص. للمزيد ينظر: عبد ا4593استعراض عسكري مبناسبة حرب أكتوبر  أثناء 4504
 .05، ص0249 ، موفم للنشر، اجلزائر،مع املوسطاش يف ذكراه :حميي الدين عميمور 2
 .403، ص0244، هال للنشر والتوزيع، مصر، 0، طحكاية فلسطني ابخلرائط والواثئقهباء فاروق:  3
 .040، ص0242، دار هومه، اجلزائر، 4، طصححت اتريخ العرب أربعة أايم :حميي الدين عميمورهواري بومدين نقاًل عن :  4
، منشورات دار اجلاحظ للنشر، بغداد، ( سياسة عدم االحنياز وآفاق تطورها13املوسوعة الصغرية )شريف جويد العلوان:  5

 .30، ص4504
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على غرار أتكيده على شرعية كفاح الشعب الفلسطيين ضد الستعمار والصهيونية  -
طالب املؤمتر بضرورة قطع مجيع العالقات الدبلوماسية والقتصادية والسياسية مع مجيع األنظمة 

 ل سيما إسرائيل. والستعماريةالعنصرية 
طالب املؤمتر الدول األعضاء يف احلركة بضرورة الوقوف إىل جانب الشعب الفلسطيين  -

يف نضاله ضد العدو الصهيوين حىت حصوله على استقالله التام، وهذا تطور ملحوظ من صيغة 
العرتاف حبقوق الشعب الفلسطيين املشروعة إىل صيغة املطالبة بتقدمي الدعم املناسب للثورة 

 .الفلسطينية
العرتاف مبنظمة التحرير الفلسطينية املمثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيين،  -

ومطالبة كافة الدول األعضاء بعدم السماح ابهلجرة اليهودية لفلسطني ولألراضي العربية احملتلة 
 عموماً. 

مساعي وجهود أنه بفضل  1أما على الصعيد الدويل، فقد أكد أمحد طالب اإلبراهيمي
 ،وفقًا حملتواها احلقيقي 2عوجلت القضية الفلسطينية يف منظمة األمم املتحدةية اجلزائرية الدبلوماس

فر ايسر عرفات من اجلزائر اس ويف هذا اخلصوص أي اسرتجاع كامل احلقوق للشعب الفلسطيين،
 الدورة التاسعة والعشرينعلى منت طائرة جزائرية إىل نيويورك ألول مرة يف حياته للمشاركة يف 

برائسة وزير اخلارجية  4591اليت عقدت خالل شهر سبتمرب  العامة لألمم املتحدة للجمعية
اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة، وخالل هذه الدورة أحلت اجلزائر على ضرورة العرتاف حبق الشعب 

رئيس اجلمعية العامة السيد عبد العزيز بوتفليقة  أعطى، وبعد أن 3الفلسطيين يف تقرير مصريه

                                         
يخ البشري اإلبراهيمي اثين رئيس مبدينة سطيف اجلزائر، وهو ابن الش 4530أمحد طالب اإلبراهيمي سياسي جزائري، ولد سنة  1

جلمعية العلماء املسلمني اجلزائريني بعد وفاة عبد احلميد بن ابديس، اشتغل أمحد طالب مدة طويلة يف وزارة اإلعالم والثقافة، يف سنة 
ة، بعد الستقالل كان من انتخب أول رئيسًا لالحتاد العام للطالب املسلمني اجلزائريني، شارك يف الثورة التحريرية مشاركة فعال 4599

 .55ص ،4، جسبق ذكرهابني املعارضني لنظام بن بلة. ينظر: عبد الوهاب الكيايل: موسوعة 
 20دولة، وبعد استقالل اجلزائر مباشرة انضمت إليها يف 94بعد التوقيع على ميثاقها من طرف  4519أتسست هذه املنظمة سنة  2

أجهزة رئيسية، مخسة منها توجد مبقر املنظمة بنيويورك وهي: اجلمعية العامة، جملس  ، تتكون هذه املنظمة من ستة4510أكتوبر 
األمن، اجمللس القتصادي الجتماعي، جملس الوصاية، األمانة العامة، أما اجلهاز السادس هو حمكمة العدل الدولية ومقرها لهاي 

 .4391هبولندا. للمزيد: ينظر: عاشور شريف: قاموس سبق ذكره، ص
 .401، صاملرجع السابق :مجال فرحات 3
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ويف  .1ألقى خطابه الشهري الذي حتدث فيه ابسم منظمة التحرير الفلسطينية الكلمة لياسر عرفات
 : 2أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة برائسة اجلزائر قرارين أساسيني مهااألخري 

احلقوق الشرعية للشعب الفلسطيين واملتمثلة يف حق تقرير  أّكد وكّرس: القرار األول
تقالل الكامل للسيادة والرتاب الوطنيني، هذا فضاًل عن حق الفلسطينيني يف العودة املصري والس
 إىل دايرهم.

على السماح ملنظمة التحرير الفلسطينية أبن تكون عضواً مالحظًا يف  نص: القرار الثاين
 منظمة األمم املتحدة، ويف مجيع املؤمترات الدولية اليت تعقد حتت إشرافها. 

حد حىت وجهت اجلمعية العامة لألمم املتحدة الدعوة إىل منظمة التحرير ومل ميض شهر وا
ابعتبارها ممثل الشعب الفلسطيين، وقد اختذ  الفلسطينية القضية حول املناقشة يف للمشاركة الفلسطينية

الدبلوماسية  وبفضل هذا القرار تكوندول(،  21دولة مقابل  429) ابألغلبية الساحقةالقرار 
 .3بفضل نشاط الدبلوماسية اجلزائرية والليبية يف هذا اجملال هاماً حققت إجنازاً قد العربية 

 وحضره املؤمتر الرابع لدول حركة عدم الحنيازاحتضنت اجلزائر  4593ويف شهر سبتمرب 
، 4دمة القضية الفلسطينيةخل ولقد انعقد هذا املؤمتر خصيصاً ما يربو عن مائة رئيس دولة وحكومة، 

ت يف هذه القمة إرادة العرتاف العريب مبنظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد وهكذا تبلور 
أكد املؤمترون على شرعية كفاح الشعب الفلسطيين ضد المربايلية و  يني،لفلسطينلوشرعي 

، كما أكد على أن كفاح الشعب الفلسطيين 5الصهيونية من أجل اسرتجاع حقوقه الوطنية املسلوبة
 .6وهو ما كان يطالب به ايسر عرفات يف خطابه حركات التحرر يف العامل،جزء ل يتجزأ من 

وابلرغم مما حققته منظمة التحرير الفلسطينية من انتصارات سواء على املستوى اإلقليمي 
أو الدويل، إل أهنا ظلت عاجزة على السيطرة على كيلومرت مربع واحد من الرتاب الفلسطيين، 

                                         
 .040، صاملصدر السابق، أربعة أايم صححت اتريخ العرب :حميي الدين عميمور 1
 .30، ص4500، أوت 40، س004، عجملة اجليش، "السياسة اخلارجية مواقف اثبتة"أمحد طالب اإلبراهيمي:  2
 .000، صاملرجع السابقجورج قرم:  3
 .314، صاملصدر السابق :أمحد طالب اإلبراهيمي 4
 .032، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ص(1184 – 1111عدم االحنياز يف العالقات الدولية ) حركةخمتار مزراق:  5
 .029، صاملصدر السابق، أربعة أايم صححت اتريخ العرب :حميي الدين عميمور 6
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، أي بعد مرور سنتني 4591إىل جامعة الدول العربية إل يف سبتمرب ضف إىل ذلك أهنا مل تنضم 
لياسر عرفات أن  -طلق جتربتها يف حرب التحريرنمن م- على قمة الرابط، وهلذا أكدت اجلزائر

هذه املنظمة لن حتدث أي تغيري يف املوقف ما مل يتم تشكيل حكومة فلسطينية يف املنفى على 
 .1ورية اجلزائرية آنذاكغرار احلكومة املؤقتة للجمه

أن تنتهج منظمة التحرير الفلسطينية  الصعوبة مبكانمن  هناك من يرى أنه غري أنه
، ألن الختالف بينهما يكمن يف الوحدة اليت حققتها جبهة التحرير يف الكفاح اجلزائري األسلوب

ومل تعرفه قط منظمة  الوطين اجلزائرية قبل تشكيلها للحكومة املؤقتة يف تونس، وهو ما افتقدته
التحرير الفلسطينية، وهلذا مل يشأ عرفات القيام هبذه اجملازفة غري املضمونة العواقب ل سيما على 

 .2الصعيد الدويل
فإن العرب كانوا هم السباقني يف حرب أكتوبر  4519وعلى خالف حرب جوان 

ففي  ،4519و أاثر هزمية لسرتجاع أراضيهم احملتلة، وهذا الرد العريب كان منتظرًا حمل 4593
كان دعم اجلزائر الالحمدود والالمشروط حوار الساعة حيث أعلنت احلكومة اجلزائرية   أكتوبر حرب

"حنن إىل جانب املقاومة الفلسطينية حىت وإن ظلت وحدها يف ساحة  على لسان رئيسها:
حسب ما  لفلسطينينيل وهو ما جتسد فعاًل من خالل املساعدات اليت قدمتها اجلزائر .3الكفاح"

، واليت جاء فيها 4594جويلية  40ورد يف إحدى الصحف األمريكية )نيوزيك( الصادرة بتاريخ 
فتمثل يف تزويد رجال الكوماندوس ... أما نصيب الفلسطينيني من املساعدات اجلزائرية "ما أييت: 

دافع ذات عيار الفلسطينيني ابألسلحة ودابابت خفيفة من صنع سوفيايت وسيارات مصفحة وم
ملم هذا ابإلضافة إىل جمموعة رشاشات كافية لتجهيز مخسة عشر فيلقاً يضم كل واحد منهم  99

 .4مقاتل" 922
حرصت اجلزائر كل احلرص على عدم التدخل يف الشؤون الداخلية لفلسطني ألن  ولقد

لة حتاول القيام األمر خيص فقط منظمة التحرير الفلسطينية وحدها، كما أهنا كانت تعارض أية دو 

                                         
 .059، صاملرجع السابقجورج قرم:  1
 .324، صنفسه 2
 .313، صاملصدر السابق :طالب اإلبراهيميأمحد  3
 .311، صنفسه 4
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بذلك ويتجلى هذا احلرص يف سعي اجلزائر إىل إصالح ذات البني بني خمتلف الفصائل الفلسطينية 
وأتكيدها على ضرورة توحيد الصف الفلسطيين ومن مث أبت اجلزائر أن ترتك الفلسطينيني يتقاتلون 

 .1فيما بينهم ويصفي بعضهم بعضاً 
تقها مهمة الوساطة بني عرفات وصربي خليل البنا ويف هذا الجتاه محلت اجلزائر على عا

املعروف أبيب نضال وكان هذا األخري عضوًا قياداًي يف حركة فتح منذ أن أنشأها عرفات لكنه مل 
اخلط  -فتح" وأنشأ تنظيمًا جديدًا أطلق عليه 4591سنة  عنهيلبث أن شقا عصا الطاعة 

وسرعان ما وجد أيب نضال الدعم من  4599فقام عرفات بطرده من املنظمة عام  "الصحيح
اشتباكات يف استقطاب املعارضني لعرفات ومن مث دخل الطرفني يف مرحلة  طرف العراقيني فاستغله

هذه  واستمرت 4590تتخللها بعض الهتامات واملناوشات الكالمية بداية من صيف  مسلحة
 سنوات تقريباً.  42طوال  اخلالفات بينهما

اجلزائرية هو إقناع احلركتني )حركة فتح األصلية بقيادة عرفات وحركة وكان هدف الوساطة 
 لتوحيدالتعاون والتنسيق فيما بينهما ضرورة اجمللس الثوري( ب -أيب نضال الذي مساها أخريًا فتح

ترجيح كفة املفاوضات للطرف الفلسطيين  يف األخري العدو الصهيوين مما يضمن ضدالضرابت 
عقدت  4500إىل غاية  4509واستمرت هذه الوساطة من بداية  الطرف اإلسرائيلي على

 .2بني الطرفني عدة لقاءاتاجلزائر  خالهلا
ومبناسبة الذكرى احلادية عشر لندلع الثورة اجلزائرية التحريرية زار أمحد الشقريي اجلزائر 

الفلسطينية، كما  اجلزائري الذي وعده خالل الزايرة ابلدعم العسكري للقضية الرئيس طلب على بناءً 
 القضية إىل تطرق الذي اجلزائري املندوب طرف من املتحدة األمم يف دبلوماسياً  اجلزائر بدعم وعده

الزايرة الطويلة اليت قام هبا الرئيس اجلزائري  غرار على هذا السياسية، اجلمعية اجتماع خالل الفلسطينية
 الالمشروط للفلسطينيني. الدعمملصر واليت استغلها يف الدفاع عن القضية ودعا إىل ضرورة تقدمي 

 من القضية الفلسطينية يف عهد الرئيس الراحل هواري بومدين قوة املوقف اجلزائريإن 
"إن اجلزائر تعترب انقصة السيادة ما دامت فلسطني يعكسه بوضوح ما صرّح به هذا األخري قائالً: 

                                         
 .499، صاملرجع السابق :دمحم اتمالت 1
 .400، صنفسه 2
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إميانه القوي أبن ، وهو موقف انبع من 1حمتلة وما دام جزء من األمة العربية يرضخ حتت الصهاينة"
محاية األمن القومي اجلزائري مرتبًط ارتباطًا وثيقًا ابألمن القومي للوطن العريب ومن مث وجب محاية 

رائيلي الذي ما فتئ يهدد اجلميع ليس فقط عسكراًي بل اقتصادايً هذا األخري من اخلطر اإلس
وهذا ما نستشفه من خالل تدهور األوضاع القتصادية والجتماعية  ،2واجتماعيًا وسياسياً 

 والسياسية للبلدان اليت أقامت عالقات مع إسرائيل.
لواضح ، يف عدائها ا4519جوان  45وهكذا تبني أن اجلزائر استمرت، بعد انقالب 

املواجهة احلقيقية العسكرية ضد إسرائيل عندما سافر الطاهر الزبريي ، وبدأت 3والصريح إلسرائيل
للتباحث مع قادهتما حول  4519ماي  03رئيس األركان إىل اجلبهتني املصرية والسورية يف 

رئيس على مصر حىت أعلن ال السافرالعسكرية، وما إن انطلق العدوان اإلسرائيلي  ااحتياجاهتم
 .4اجلزائري بومدين رمسياً احلرب على إسرائيل

 .1119اجلزائر وحرب املبحث الثالث: 
هدوء نسيب على  4591شهدت الفرتة اليت أعقبت العدوان الثالثي على مصر عام 

املصرية، وذلك بسبب تواجد القوات األممية هناك، لكن هذا ل يعين -طول احلدود اإلسرائيلية
 الشرق األوسط بكاملها تنعم هبذا اهلدوء.إطالقاً أن منطقة 

 .1119أوال : مقدمات حرب 
عدة أحداث هامة كان هلا التأثري املباشر أو  4590شهدت منطقة الشرق األوسط سنة 

وما بعدها، فخالل هذه  4519غري املباشر يف اضطراب الوضع يف املنطقة وجعلها مسرحاً حلرب 
جنح عمالء عبد  4512السنة أطيح ابمللك العراقي فيصل ومت اغتياله بطريقة بشعة، ويف العام 

تيال رئيس الوزراء األردين هزاع اجملايل، ويف السنة املوالية مترد السوريون على املصريني الناصر يف اغ

                                         
عدد خاص،  ،"اجلزائر والصراع العريب اإلسرائيلي مساندة مطلقة للقضية الفلسطينية" :جملة اجليشهواري بومدين نقاًل عن:  1

 .91، صجملة سبق ذكرها، 4595، جانفي41سنة
 .451، صاملصدر السابق، مع املوسطاش يف ذكراه :حميي الدين عميمور 2
 .19، صاملرجع السابق :دمحم اتمالت 3
 .11، صنفسه 4
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، وأثناء هذه الفرتة تركز النشاط املعادي 1وتفككت الوحدة السورية املصرية 4514يف أكتوبر 
د عادت احلدو  4519، ومع مطلع العام 2إلسرائيل على طول احلدود السورية مث األردنية فيما بعد

اإلسرائيلية املصرية إىل التوتر والصراع من جديد حىت تفجر الوضع عن اآلخر إثر حرب جوان 
هذه احلرب منعرجًا حامسًا يف اتريخ املنطقة العربية، ل لكوهنا حرب  ، ولقد شكلت4519

توسعية صهيونية على حساب األراضي العربية فحسب؛ بل ألن الرقعة اليت مت التوسع فيها 
 راً أساسياً يف أزمة الشرق األوسط.أصبحت حمو 

وإذا كان هناك إمجاع وموقف موحد بني إسرائيل وحلفائها الغربيني من هذه احلرب، فإن 
 األمر ابلنسبة للوطن العريب خيتلف، فقبل هذه احلرب كان هناك تفكك رهيب يف املوقف العريب،

يح أنه مت توقيع اتفاقية دفاع األمر الذي حال دون وضع اسرتاتيجية سياسية عسكرية عربية، صح
، لكن هذه 4519، وأخرى بني مصر واألردن عام 4511مشرتك بني مصر وسوراي سنة 

التفاقيتني مل ترق إىل املستوى املطلوب، نظراً لغياب البعد السرتاتيجي السياسي العسكري للدول 
 رى.العربية من جهة، وعدم توفر جدية القتال لدى دول املواجهة من جهة أخ

ويف الجتاه نفسه أدى انقسام الدول العربية إىل دول تقدمية )مصر، سوراي، العراق، 
اجلزائر، اليمن( وأخرى رجعية )السعودية، الكويت، األردن، املغرب، تونس( إىل انعدام التعاون 
 والتنسيق فيما بينهم، خاصة أن مصر والسعودية كانتا يف حرب غري معلنة بشأن اليمن، وهلذا مل

حيظ الدعم العريب ابلثقل املطلوب للمعركة قبل انطالقها، حىت أن الوحدات العربية اليت مت دفعها 
 .3إىل مسرح العمليات كانت تعرّب عن روح التضامن العريب فقط وليس املشاركة الفعالة يف احلرب

 ومن بني العوامل اليت دفعت عبد الناصر لتهديد إسرائيل من اجلنوب سعيه إىل حتقيق
، وعلى مدار مخس سنوات مل 4591انتصار خارجي، فبعد العدوان الثالثي على مصر سنة 

                                         
، بعد التقارب بني احلركة الثورية العربية يف املشرق بقيادة حزب البعث 4590أعلن القيام عن هذه الوحدة يف الفاتح من فرباير  1

من الشهر املذكور أنتخب عبد الناصر رئيسًا للجمهورية العربية املتحدة اليت تضم قطرين،  34الناصر، ويف والرئيس املصري مجال عبد 
مشايل متثله سوراي، وجنويب متثله مصر، لن هذه الوحدة مل تلبث، حتت ضغط الدول املعادية هلا وعلى رأسها الصهيونية والمربايلية 

 .50ص ،0. ينظر: عبد الوهاب الكيايل: موسوعة سبق ذكرها، ج4514سبتمرب  05بتاريخ  األمريكية، حىت مت اإلعالن عن انفصاهلا
 .404، ص4553، ترمجة: بدر الرفاعي، سينا للنشر، القاهرة، 4، ط1181-1138اإلسرائيلية -احلروب العربية: هزروج حاييم 2
، تقدمي أنيس منصور، مكتبة 4، طترتيب أوراق الصراعالفرص الضائعة يف الصراع العريب اإلسرائيلي إعادة دمحم فريد حجاج:  3

 .024، ص0244مدبويل، القاهرة، 
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يتمكن جيش الكنانة املتورط يف احلرب األهلية اليمنية من إحراز نصر على القوى امللكية يف اليمن 
، إضافة إىل النتقادات الالذعة اليت وجهت لعبد الناصر من طرف 1املدعمة من طرف السعودية

الدول العربية بسبب مساحه إلسرائيل مبرورها يف خليج العقبة، وهو ما جعله يبحث عن بعض 
. هذا على غرار الطلب السوري امللح على عبد الناصر من أجل 2طريقة إلهناء هذا املوقف

 ماي 43بظهور وفد سوفيايت يف مصر يوم التدخل ومساعدة دمشق، ولقد عزز هذا الطلب 
لى احلدود السورية واملقدرة ب املصريني أبن إسرائيل فعاًل قامت حبشد قواهتا عأبلغ القادة  4519

 اخلطوة السوفياتية مبثابة أول موطئ قدم لالحتاد السوفيايت يف الشرق األوسط. هذه وكانت لواء، 44
ذه احلرب إىل بداية النصف الثاين من شهر ماي هل بداية الستعدادات املصرية تعودو 

ماي من نفس السنة السكرتري العام لألمم املتحدة آنذاك  49يف  عبد الناصر طالب حني 4519
اليت كانت رابضة و  ،جندي 3122جنود القوات األممية البالغ عددها  )أواثنت البورمي( بسحب

يف سيناء على احلدود مع إسرائيل منذ إهناء العدوان الثالثي على مصر )فرنسا، إجنلرتا، إسرائيل( 
، وبناًء على 3اإلسرائيلي-خلق تسوية شاملة للصراع العريبوراء هذا اإلجراء  من مالً آ ،4591

رئيس أركانه  4519ماي  41ذلك أمر عبد احلكيم القائد العام للقوات املسلحة املصرية يوم 
 :4خطاب إىل قائد قوات الطوارئ يف شرم الشيخ وقطاع غزة اجلنرال ريكي جاء فيه ما أييت إبرسال

علمًا أنين أصدرت أوامري للقوات املسلحة املصرية أبن تكون على أهبة الستعداد ضد  أحيطكم"
أي عدون إسرائيلي على مصر أو أي دولة عربية، وطبقًا هلذه األوامر فأن قواتنا اآلن حتتشد يف 
سيناء وعلى حدودان الشرقية، وعليه وحرصًا منا على سالمة القوات الدولية الرابضة يف هذه 

 . "ق فأنين نطلب منك حالً سحب هذه القوات من مراكزها على الفوراملناط
وقبل املطالبة بسحب القوات الدولية قام عبد الناصر إبجراء آخر وهو إيفاده لرئيس 
أركان حرب القوات املصرية لسوراي لدراسة املوقف والتشاور مع القادة السوريني خبصوص 

                                         
 .499حاييم هزروج: املصدر السابق، ص 1
 .020دمحم فريد حجاج: املرجع السابق،  2
العريب ، دار الحتاد 0، ط( دراسة مقارنة لبيان أسباب اهلزمية ودعائم النصر1194و1119مصر يف حربني )أمحد شليب:  3

 .39، ص4599للطباعة، مصر، 
 .11حممود رايض: املصدر السابق، ص 4
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متهيدًا لالعتداءات على اجلبهة السورية، ويف نفس الوقت  التهديدات اإلسرائيلية املتكررة لسوراي
أعلن عبد الناصر حالة الطوارئ يف القوات املسلحة اإلسرائيلية اليت شرعت يف نقل قواهتا إىل 

، وكل هذه اخلطوات واإلجراءات اليت اختذها عبد الناصر كان من ورائها دافع 1صحراء سيناء
خلق ضغوط على إسرائيل من أجل هتدئة املوقف على أساسي وغاية واحدة وهي العمل على 

اجلبهة السورية، ويف نفس الوقت إجبارها على العدول عن سياسة التوسع على حساب األراضي 
 العربية.

الذي كان وراء عبد الناصر هو زعمه  فإن الدافع احلقيقيحسب شهادة بطرس غايل و 
ًا سياسيًا بقدر ما كان هزمية عسكرية ملصر أبن إهناء العدوان الثالثي على مصر مل يكن انتصار 

خاصة وإهنا كانت تعتقد أن إسرائيل لن تستطيع  ،فأرادت القيادة املصرية أن تثأر لنفسها
بعبد الناصر  2هذا على غرار إشادة العامل العريب ،الستيالء على سيناء دون مساعدة إجنلرتا وفرنسا

 .3وجهه ويزيد من مصداقيته كزعيم للعامل العريب لدرجة أنه مل يستطيع الرتاجع حىت حيفظ ماء
ويف خضم هذه الظروف تطور املوقف املصري من التهديد إىل الستعداد الفعلي هلذه 

ماي أعطى عبد الناصر أوامره بتحريك قوة كبرية من القاهرة ابجتاه سيناء،  49احلرب، وبتاريخ 
على حدود إسرائيل اجلنوبية الغربية حوايل ماي بلغت عدد القوات املصرية احملتشدة  02ويف يوم 

 .4داببة 4222ألف جندي موزعني على سبع فرق مدججة بــــــ  422
 البحرية العظمى ابلتدخل من أجل كسر أي إغالق جديد حمتمل القوى تعهد من وابلرغم

 من من جهة، وابلرغم من أن احلكومة اإلسرائيلية أوضحت أكثر على مضايق تريان تفرضه مصر

 هذه املضايق ل ميكن أن تفسره ال ابعتباره إعالانً للحرب عليها من جانب البلدان إغالق أبن مرة

إغالق خليج العقبة )مضايق تريان(  4519 ماي 03 يوم قّرر الناصر عبد أن إل اثنية، جهة من العربية
                                         

 .19حممود رايض: املصدر السابق، ص 1
يذكر بطرس غايل أن معنوايت املصريني كانت عالية جّدًا وأن هذه األزمة وحدت العامل العريب الذي ضم جيشه إىل جانب القوات  2

ابلقاهرة وهو ما  4591ماي  32ن والعراق ومصر بتوقيع معاهدة تعاون مشرتك يف املصرية، وأكثر من ذلك سارعت كل من األرد
حوارات مع أندريه فريساي، ستون عاما  من الصراع  :حرك شهية أطماع عبد الناصر وقيادته. ينظر: بطرس بطرس غايل وشيمون برييز

 . 50، ص0229، دار الشروق، القاهرة، 4، طيف الشرق األوسط شهادات للتاريخ
 .59، صنفسه 3
 .491حاييم هزروج: املصدر السابق، ص 4
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ئيل ولو على منت بواخر ويف وجه البضائع السرتاتيجية املتجهة إلسرا 1يف وجه املالحة اإلسرائيلية
، وذلك ردًا على الستنفار اإلسرائيلي ومواصلة لسياسة امتصاص التهديدات 2غري إسرائيلية

 اإلسرائيلية ضد سوراي.
التصعيد ألنه هذا غايل املارشال عامر وزير الدفاع املصري جزءاً من مسؤولية  بطرس وحيّمل

هادفاً ـــــ عبد الناصر ـــ من وراء ذلك القرار  .3إسرائيل على سينتصر املصري اجليش أبن الناصر عبد أوهم
، ونفس األمر أكده حممود 4591على مصر سنة  الثالثي العدوان قبل عليه كانت ما إىل األمور إعادة

 أنه لو حدث وإن أقدمت إسرائيل على أي"كامل وقال أن عبد احلكيم عامر شخصيًا قال له: 

 ع بثلث قواتنا فقط أن نصل إىل بري السبع، ولكي تتأكد من مدىنستطي أبننا فتأكد ضدان عدوان

 .4"إل أن تزورين يف مقر القيادة العسكرية لتقف على حقيقة املوقف عليك ما استعداداتنا
ما أقدم عليه عبد الناصر مل يكن سوى جمرد تسجيل ملوقف إعالمي فقط،  إنويف الواقع 

أي  أمام احتاد نقاابت العمال 4519ماي  00والدليل على ذلك هو عقده مؤمترًا صحفيًا يف 
وأكد فيه أن املشكلة ليست يف غلق مضيق تريان أو قبل بضعة إايم من اهلجوم اإلسرائيلي املشؤوم 

إمنا املشكل أكرب من ذلك بكثري، واملتمثل يف العدوان اإلسرائيلي الذي سحب القوات األممية و 
، ويف هذا املؤمتر حتدى عبد 5وقع ول يزال واقعاً على فلسطني وامتد أتثريه إىل مجيع األقطار العربية

لن  بلدهمؤكدًا يف نفس الوقت أن  ،6يف حالة إقدامها على أي عدوان بتدمريهاإسرائيل الناصر 
، وبعد هذا اخلطاب الناصري الذي أشحذ اهلمم العربية جتّندت القوات العربية 7ن احلربتبدأ بش

                                         
 .019دمحم انصر صوان: املصدر السابق، ص 1
 .30أمحد شليب: املرجع السابق، ص 2
 .59، صاملصدر السابقحوارات مع أندريه فريساي: ، بطرس بطرس غايل وشيمون برييز 3
 .93حممود رايض: املصدر السابق، صعن:  نقالً حممود كامل  4
 .12أمحد شليب: املرجع السابق، ص 5
 .090، ص: املرجع السابقجورج قرم 6
هذا القرار املصري بعدم البدء إبطالق النار اختذ حتت ضغط كبري من طرف القوتني العظميني، كما خدعتا هذين األخريتني  7

عبدالناصر وأومهاه أبن إسرائيل هي األخرى التزمت هي األخرى بعدم البدء إبطالق النار، وابلتايل ل غرابة أن يشعر املصريون خصوصاً 
الشرق األوسط والوالايت ة شديدة من الضربة الستباقية اإلسرائيلية يف احلرب. ينظر: ديفيد دابليو ليش: والعرب بصفة عامة مبرار 

 .324، ص0229، ترمجة أمحد حممود، اجمللس األعلى للثقافة، القاهرة، 4، طاملتحدة األمريكية إعادة تقييم اترخيي وسياسي
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خاصة من اجلزائر والكويت وتوجهت إىل مصر، لريتفع بعد ذلك عدد القوات العربية احملاصرة 
 .1طائرة مقاتلة وقاذفة 922داببة و  0222ألف مقاتل و  092إلسرائيل إىل حوايل 

أكرب من  4519فقد أكد من جهته أن أسباب حرب جوان  نيباملفكر مالك بن  أما
جمرد أسباب سوى  ، فهي مل تكنأقدم عليه عبد الناصريف تلك اخلطوات اليت  أن تنحصر وختتزل

حلرب الستة إايم اليت نتج عنها حتوًل خطريًا يف موازين القوى يف املنطقة العربية  سطحية مباشرة
مالك بن نيب مل تكن وليدة تصرفات  حلقيقية هلذه النكبة يف نظراالعميقة اإلسالمية، فاألسباب 

عبد الناصر ول ميكن اختزاهلا يف قراراته الرجتالية فحسب؛ ألن هذه النكبة ـــــ حسب نفس 
أمر منتظر ومتوقع حدوثه، وهي نتيجة حتمية عندما تتعطل آليات احلياة يف اجملتمع -املصدر دائماً 

 عن أداء املهام املوكلة إليهم.العريب وقصور األفراد 
أن برامج عبد الناصر وخمططاته ملواجهة العدو الصهيوين ل  دائماً، املصدر وحسب نفس

معىن هلا يف ظل انعدام آليات الدميقراطية السياسية واألسس القتصادية والدوافع الجتماعية، هذا 
هي األسباب احلقيقية اليت مهدت ، وهذه 2فضاًل عن هشاشة الشرحية الواعية يف الوسط الثقايف

 . 4519وأدت إىل كارثة 
ونفس الطرح أكده حممود رايض يف مذكراته وقال أبن إسرائيل مل تقدم على هذا العدوان 

كانت العالقات   4511إل بعدما هتيأت هلا الظروف السياسية والعسكرية، ففي مطلع سنة 
قيض من ذلك شهدت العالقات املصرية اإلسرائيلية األمريكية يف تناسق مستمر، وعلى الن

األمريكية تدهورًا خطرياً، أما على الصعيد العريب فإن القيادة العسكرية العربية املوحدة كانت ل 
تزال يف فرتهتا اجلنينية وتواجهها متاعب سياسية ومالية، على غرار انشغال جزء من القوات املصرية 

 .3يف اليمن
فريى أبن الدول العربية هي اليت كانت وراء دين راسك  أما وزير اخلارجية األمريكي

بسبب رفضها خطط السالم من جهة، ومن جهة أخرى قيامها  4519اندلع حرب جوان 
                                         

 .491حاييم هزروج: املصدر السابق، ص 1
، اجلزائر منطلقات وآفاق مقارابت للواقع اجلزائري من خالل قضااي ومفاهيم اترخييةانصر الدين سعيدوين: نقاًل عن يب مالك بن ن 2
 . 112، ص0225، عامل املعرفة، اجلزائر، 0ط
 .13حممود رايض: املصدر السابق، ص 3
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بعدة حتركات هددت هبا أمن إسرائيل منها: تكوين قيادة عربية مشرتكة، تكاثف اجلهود العربية 
  .1ع مشرتك بني العرب والسوفييتوالدعوة إلعالن احلرب ضد إسرائيل، حتقيق اتفاق دفا 

 حلرب.ا ودورها يفاستعدادات اجلزائر اثنيا : 
اجلزائر كانت ل زالت منشغلة إبعادة توجيه سياستها الداخلية إثر اعتالء ابلرغم من أن 

، وابلرغم من أن 4519جوان  45هواري بومدين سدة احلكم يف البالد مبوجب احداث 
مل تكن يف أحسن أحواهلا خاصة بعد تنحية الرئيس بن بلة من الرائسة العالقات اجلزائرية املصرية 

إل أن هذا مل يؤثر سلبًا على  ،الذي كان حمل ثقة واهتمام الشعب املصري برمته نفس التاريخيف 
 املواقف اجلزائرية الداعمة للعرب وللقضية الفلسطينية على وجه اخلصوص.

الوضع يف املشرق العريب  تطورات ابهتمام اجلزائر اتبعت الذكر السالفة الظروف تلك خضم يف
عن تضامنها مع البلدان  4519ماي  41الناطق الرمسي لوزارة الشؤون اخلارجية يوم  ابسم وأعلنت
ابحتالل أراضيها وإسقاط النظام القائم هبا،  الصهيوين الحتالل قادة هّددها اليت سوراي وخاصةة العريب

فحسب؛ بل وقفت إىل جانب شقيقتيها سوراي ومصر يف حرب جوان  رأييها إببداء اجلزائر تكتف ومل
ل يقبل الوهن ضد العدو الصهيوين، ولقد أكدت اجلزائر للقادة السوريني أبن تضع   بشكل 4519

كل إمكانياهتا يف خدمة الشعب السوري ووحدته الرتابية، وهو ما عرّب عنه الرئيس هواري بومدين 
إننا نؤيد كل القرارات "قائاًل له:  4519أثناء زايرته للجزائر سنة  األاتسي ينالد نور السوري لنظريه

 . 2"اليت اختذهتا احلكومة السورية ضد أي مشروع صهيوين يستهدف النيل من األراضي العربية
ونفس املوقف ابلنسبة ملصر، حيث أعلنت احلكومة اجلزائرية عن استعدادها للوقوف إىل 

 حمنته، وهلذا الغرض قام السيد زكراي حمي الدين انئب رئيس اجلمهورية جانب الشعب املصري يف
ملقابلة الرئيس هواري بومدين  -ساعات فقط 23دامت -املصرية بزايرة خاطفة إىل اجلزائر

وإحاطته آبخر املستجدات، وخالل هذ اللقاء طلب الضيف من مضيفه أن يقوم ابلتصال 
موقفه من هذه التطورات، وتنفيذًا هلذه املهمة سافر وزير  ابلعاهل السعودي امللك فيصل ملعرفة

ومن هناك أبرق عبد العزيز بوتفليقة  فيصل امللك ملقابلة لندن إىل بوتفليقة العزيز عبد اجلزائري اخلارجية
                                         

 .11، صاملرجع السابق :مجال فرحات 1
، رسالة ماجستري يف التاريخ (1198-1111موقف اجلزائر من قضااي املشرق العريب )خالد الراوي: هواري بومدين نقاًل عن:  2

 . 92، ص0241احلديث واملعاصر، كلية اآلداب، جامعة األنبار، العراق، 
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إننا حاضرون وجاهزون لكل "برقية إىل الرئيس بومدين أطلعه فيها أن امللك فيصل أفصح له قائاًل: 
  .1"عليه اإلخوانما يتفق 

توترت األجواء يف الشرق األوسط بني القاهرة وتل أبيب  4519خالل شهر ماي عام و 
 ،بسبب التهديدات اإلسرائيلية بشن احلرب ضد بلدان الطوق عامة وعلى رأسها مصر وسوراي

ذا ما )مصر( أهنا لن تتوان يف إعالن احلرب ضد إسرائيل إ والرد بتهديدات مصرية مماثلة هلا مؤكدة
هامجت هذه األخرية سوراي، ويف خضم هذه األوضاع املتوترة كّلف هواري بومدين بصفته قائداً 

طارئة لكل من سوراي ومصر للوقوف على حقيقة  2جمللس الثورة قائد أركانه الطاهر الزبريي بزايرة
تان على الوضع السائد هناك قائاًل له: "اذهب إىل سوراي ومصر وأتكد منهما إذا كانتا عازم

 . 3إعالن احلرب أم جمرد كالم فقط، وبلغ حتيايت للرئيسني عبد الناصر واألاتسي"
وصل الوفد اجلزائري بقيادة الطاهر الزبريي إىل القاهرة، ويف مساء نفس  4519يف ماي 

اليوم استقبل عبد الناصر وفد اجلزائر وخالل اللقاء سأل الزبريي الرئيس املصري عن مدى 
ر للحرب فرد عليه قائاًل: "ستتعرف عليها بنفسك من خالل جولتك رفقة املشري استعدادات مص

"إن نقطة ضعفنا هي  قائالً: عبد احلكيم عامر إىل وحداتنا العسكرية" مث أضاف عبد الناصر
 .4السالح اجلوي، فنحن يف حاجة إىل دعمكم ابلطائرات املقاتلة من نوع سوخوي"

أدرك الزبريي حقيقة  املصرية العسكرية الوحدات بعض إىل جلزائريا لوفدا هبا قام اليت اجلولة بعد
"حنن  شن احلرب ضد إسرائيل وهو ما أكده له وزير الدفاع املصري يف قوله: على عزمهم يف املصريني

، ونفس العزمية 5للحرب" طريقنا يف حنن لذلك بنا حترشاهتم يف مستمرون فاليهود للحرب، مستعدون

                                         
، مركز األهرام للرتمجة والنشر، مصر، االنفجار 1119حرب الثالثني سنة عبد العزيز بوتفليقة نقاًل عن: دمحم حسنني هيكل:  1

 .153، ص4552
، أن الغرض 4519يؤكد خالد نزار أحد اعضاء الوفد العسكري اجلزائري الذي ارسله بومدين يف زايرة تفقدية ملصر خالل شهر ماي  2

من هذه الزايرة ليس القيام جبولة استطالعية ملدارس التدريب املصرية وحضور املناورة العسكرية الكبرية يف سيناء بقدر ما كان اهلدف 
، تقدمي 1111-1118على اجلبهة املصرية اللواء الثاين اجلزائري احملمول ا هو تكوين العسكريني املصريني. ينظر: خالد نزار: منه

 . 34، ص0242، منشورات ألفا، اجلزائر، 4أمحد بن بيتور، تعريب مصطفى فرحات وموسى أشرشور، ط
 .411ص ،املصدر السابق :الطاهر الزبرييهواري بومدين نقاًل عن:  3
 .410ص نفسه،مجال عبد الناصر نقالً عن: الطاهر الزبريي، املصدر  4
 .492، صنفسهوزير الدفاع املصري نقالً عن: الطاهر الزبريي، املصدر  5
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قاله الرئيس السوري للوفد اجلزائري  ومما ،لسوراي ايرتهز  أثناء السورية القيادة لدى اجلزائري الوفد التمسها
أن ننسق جهودان ضد  علينا جيب كذلك وحنن للحرب، مستعدون "املصريون يلي: ام احلرب بشأن
اخواهنم مع  مشرتكة ضعف نقضة هلم كانت السوريون أن املباحثات خالل من واتضح املشرتك"، عدوان

 . 1الدفاع السوري حافظ األسد للطاهر الزبريي وزير به أسرّ  ما وهو اجلوي السالح نقص وهي املصريني
بناًء على اللقاء الثنائي الذي مجع بومدين مع الطاهر الزبريي فور عودته من مهمته 
 والذي قدم فيه عرض حال زايرته للشرق األسط استدعى هواري بومدين جملس الثورة لعقد

اجتماع طارئ لتحليل الوضع يف الشرق األوسط ودراسة طلبات املصريني والسوريني، ويف األخري 
 .2مت التفاق على مساعدة اخواننا العرب يف حرهبم املرتقبة ضد الصهاينة

، والذي 4519جوان  29 يفإايم من العدوان اإلسرائيلي على البلدان العربية  عشرة وقبل
اجلزائري لكي يكون على أهبة الستعداد  الشعب الثورة جملس دعا اجلزائر، ابلنسبة مفاجأة أي حيدث مل

للمشاركة يف احلرب العربية ضد اسرائيل املرتقب حدوثها وذلك بعد تعبئته معنواًي وعسكراًي ابتداء 
 .3، وابملوازاة مع ذلك مت تشكيل جلان يقظة إبيعاز من جبهة التحرير الوطين4519ماي  09من 

، 4519 جوان 21 يوم املشرتك" "الدفاع اتفاقية إىل انضمامه العراق أعلن أن يلبث مل ذاوهك
، حىت سارعت 4519ماي  03امللك حسني مع مجال عبد الناصر يوم  األردين العاهل وقعها واليت

الساعة السابعة ومخس وأربعني دقيقة من صبيحة يوم  على ومباغت خاطف هبجوم قيامهاى إل إسرائيل
اجلنرال "موردخاي هود"، دمرت على إثره مجيع املطارات والطائرات املصرية  بقيادة جوان 29 الثنني
السيطرة  هذه وبعد والسوري، األردين اجلو سالح اليوم هذا مساء يف دمرت كما ،4مطاراهتا يف رابضة وهي

 ملتبقية ملساعدة القوات الربية.ا اجلوية للطريان اإلسرائيلي تفرغت القوات اجلوية اإلسرائيلية يف اإلايم
 الثورة جمللس طارائً  اجتماعاً  بومدين هواري ترأس اإلسرائيلية العربية احلرب اندلع وفور

إعالمية  تغطية ذلك وصاحب مصر إىل العسكرية للوحدات النطالقة إشارة أعطى الظهرية ويف ،واحلكومة
 مبعزلاجلماهري الشعبية اجلزائرية مل تكن  وحىت اليوم، طوال ترتدد الوطنية األانشيد وظلت للحدث صاخبة

                                         
 .493، صاملصدر السابق :الطاهر الزبريي 1
 .491، صنفسه 2
 .333، صاملصدر السابق :أمحد طالب اإلبراهيمي 3
 .11السابق، صأمحد شليب: املرجع  4
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 اآللف من املتظاهرين يف شوارع العاصمة منددين ابإلمربايلية األجنلو أمريكية خرج حيث احلدث عن

 . 1ملساعدة العدو فخرب املركز الثقايف األمريكي وحوصرت القنصلية الربيطانية ثقلها بكامل رمت اليت
 الدبلوماسية عالقاهتا بقطع اجلزائرية احلكومة قامت إلسرائيل اإلمرباييل الدعم هذا وإزاء

ولقد عرّب الرئيس هواري بومدين عن  ،األمريكية املتحدة الولايت مع البرتول( تصدير )منع والقتصادية
املعركة ، إذ كانت 4519 حرب يف اثنوي بدور قامت إسرائيل إن" قائاًل: احلرب هذه يف األمريكي الدور

أن الولايت "ونفس الطرح أكده مجال عبد الناصر يف قوله: ، 2"إسرائيلياً  وحده األداء وكان أمريكية،
 . 3"العربية األراضي احتالل معه يناقش أن جيب الذي األساسي الطرف -إسرائيل وليس-األمريكية املتحدة

بومدين أربع يف خضم هذه األحداث وخالل جمرايت احلرب ترأس هواري وهكذا 
اجتماعات طارئة حث فيها الشعب العريب على مواصلة احلرب واستخدام سالح النفط والعمل 
على توسيع نطاق املعركة وعدم الستسالم ألن اهلزمية تعين وأد القضية الفلسطينية، ومن جانب 

صة لكي يتلقوا اجلزائر فقد استدعى بومدين اجلزائريني بصفة عامة وطلبة األقسام النهائية بصفة خا
 .4يوماً  19تدريب شبه عسكري ملدة 
ليس فقط ابلنسبة للعامل  جاءت مباغتةاملعروفة حبرب الستة إايم  4519إن حرب جوان 

الوقت الذي كانت فيه مصر تعتقد  حيث أنه يفالعريب فحسب؛ بل حىت ابلنسبة لدول املواجهة، 
وجه اجليش اإلسرائيلي ضربة شاملة يف فجر يحشد قواته على اجلبهة السورية سأن العدو الصهيوين 

ملعظم املطارات العسكرية املصرية ودمرت معظم طائراهتا احلربية قبل إقالعها  45195جوان  29
أن هتاجم القوات اجلوية اإلسرائيلية املطارات  ضف إىل ذلك بدًل منيف عملية خاطفة وخادعة، 

 6ابغتتها من اجلهة الغربية ملواجهتهااملصرية من اجلهة الشرقية أين كانت الدفاعات املصرية تستعد 
 وهو ما تسبب يف هذه اهلزمية النكراء يف ظرف قياسي جّداً. 

                                         
 .333، صاملصدر السابق :أمحد طالب اإلبراهيمي 1
  .323هواري بومدين نقالً عن: ديفيد دابليو ليش: املرجع السابق، ص 2
 .339صمجال عبد الناصر نقالً عن: ديفيد دابليو ليش: املرجع السابق،  3
 .339، صنفسه 4
 .423، صاملصدر السابق :بطرس بطرس غايل وشيمون برييز 5
 .499، صاملصدر السابق :الطاهر الزبريي 6
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 بدمشق، وهو شاهد عيان اجلزائرية القنصلية يف السامني املوظفني أحد برغام دمحم أكده ما وهو

 إايم، 21وليس  فقط، ساعات 21 خالل عملياً  19حرب أهنت إسرائيل أبن وقال ،4519 حرب يف

 القوات من %52 من تدمري أكثر من 4519 جوان 29 من يوم األوىل الساعات يف متكنت حيث

أبلغ الرئيس  عندماأكده السفري اجلزائري ابلقاهرة األخضر البراهيمي  ونفس األمراجلوية املصرية، 
"اإلخوان  قائاًل: الناصر عبد طلب على بناءً  اليوم نفس من عشر احلادية الساعة حدود يف هاتفياً  بومدين

 .1املصريون خسروا القوات اجلوية بنسبة كبرية، ويرجون منكم إن أمكن إرسال طائرات على الفور"
اجلزائر استجابت على الفور للطلب املصري وقامت  فإندمحم برغام دائماً،  شهادة وحسب

أن القوات اجلزائرية اليت وصلت  برغام ويذكر ومصريون، جزائريون طيارون يقودها طائرات إبرسال يومياً 
على قناة السويس،  متأخرة إىل جبهة القتال كانت مرابضة على خط التماس يف منطقة مثلث فايد

ويف  ،2جنود جزائريني 29هي املنطقة اليت فقدت فيها اجلزائر يف يوم واحد من حرب الستة إايم و 
)وهي املنطقة اليت اخرتقت منها إسرائيل القوات املصرية إىل الضفة الغربية يف  منطقة البحريات املرة

 .3احلربية(، وكانت هذه القوات اجلزائرية متول من اجلزائر بواسطة طائرات الشحن 4593حرب 
اعرتف به  4519وموقف اجلزائر املشرف ووقوفها الفعال إىل جانب مصر يف حرب 

القادة املصريون أنفسهم، ومن بينهم وزير اخلارجية املصري أنذاك حممود رايض الذي أكد يف 
جوان أي بعد يومني من اندلع احلرب وابلضبط بعد الظهر حل ابلقاهرة  29مذكراته أنه يف يوم 

عبد العزيز بوتفليقة واستقبله يف مكتبه وأخربه أبن اجلزائر مستعدة كل الستعداد لوضع كافة السيد 
امكاانهتا ملساعدة مصر وأخربه أيضاً أن الرئيس هواري بومدين قّرر أن يرسل إىل مصر كل ما توفر 

يني للسفر ، وهلذا طلب بوتفليقة من مضيفه أن يوفر له عدداً من الطيارين املصر 4لديه من طائرات
 .معه يف طائرته اخلاصة إىل اجلزائر إلحضار الطائرات

                                         
مذكرات السفري دمحم برغام)وما شهدان إال مبا علمنا( حقائق تكشف أضاليل، وأكاذيب دمحم برغام: األخضر اإلبراهيمي نقاًل عن:  1

 .09، ص0243، اجلزائر، تكشفها حقائق أحداث عشتها... شاهدت بعضها... وشاركت يف بعضها
 .314، صاملصدر السابق :الطاهر الزبريي 2
 .09، صدمحم برغام: املصدر السابق 3
 .15حممود رايض: املصدر السابق، ص 4
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وقبل مغادرته القاهرة تقابل وزير اخلارجية اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة مع الرئيس املصري 
مجال عبد الناصر يف منزل هذا األخري وأبلغه وجهة نظر اجلزائر يف عدم قبول وقف إطالق النار، 

بعض الشرحات حول خط املضايق الذي يبعد عن قناة السويس مبسافة  فقدم عبد الناصر لضيفه
مياًل وأوضح له أن القوات املصرية ستنسحب إىل هذا اخلط وتتموقع  12إىل  02ترتاوح ما بني 

عنده ملنع التقدم اإلسرائيلي، وفعاًل انتصحت مصر لنصيحة اجلزائر بعدم وقف إطالق النار وهو 
ر خارجيته حممود رايض إببالغ رئيسا سوراي)الاتسي( واجلزائر)هواري ما كلف به عبد الناصر وزي

 بومدين( بعزم مصر على مواصلة القتال.
قابل سفري اجلزائر ابلقاهرة وزير  4519جوان  20ويف الساعة الرابعة مساءًا من يوم 

ل سرب طائرة كدفعة أولية يف انتظار وصو  45اخلارجية املصري وأخربه أبنه وصلت من اجلزائر 
طائرة أخرى، واستعدادًا إلرسال دفعة اثلثة من الطائرات اجلزائرية  49آخر من الطائرات عدده 

طالب الرئيس بومدين على لسان سفري اجلزائر ابلقاهرة من عبد الناصر إرسال دفعة أخرى من 
 .1الطيارين املصريني ليقودوا الدفعة الثالثة من الطائرات إىل مصر

جوية عنيفة  مواجهة خالل مقاتالهتا معظم حتطيم مت اليت السورية للجبهة ةابلنسب الشيء ونفس
بسبب اختالل موازين القوى لصاحل العدو الصهيوين، وبعد هذه العمليات اجلوية األوىل أصبحت  

مما سهل على القوات الصهيونية احتالل الضفة  2كل من األردن ومصر وسوراي بدون غطاء جوي
، وبعد أقل من 3حراء سيناء املصرية والسيطرة على هضبة اجلولن السوريةالغربية وقطاع غزة وص

أبهنا  وتتباهى وراحت إسرائيل تتغىن4طائرة مصرية 922ثالث ساعات دمرت إسرائيل ما يزيد عن 
 ساعات فقط. ةأو أربع ةانتصرت على مصر ليس خالل ستة إايم فحسب، بل يف ثالث

                                         
 .93حممود رايض: املصدر السابق، ص 1
 .490، صاملصدر السابق :الطاهر الزبريي 2
متثل هضبة اجلولن السورية من الناحية اجلغرافية نقطة هامة من نقاط املواصالت بني دمشق ولبنان وفلسطني وشرقي األدن، ويبلغ  3

مياًل يف الطريق املؤدي  12مرت، وهي تبعد عن العاصمة السورية دمشق حوايل  4492ارتفاعها عن مستوى سطح البحر حوايل
ضبة مرده إىل كون هذه األخرية متثل هلا أمهية اقتصادية كبرية، فمن هضبة اجلولن ينبع هنر األردن للقدس، وسبب اهتمام إسرائيل ابهل

الصراع الدائر يف الشرق األوسط حتليل وحبرية طربية اللذان ميثالن أهم مصادر املياه إلسرائيل. ينظر: دمحم نور الدين إبراهيم السبعاوي: 
 .33، ص4555، القاهرة، 4، طجغرايف

 .423، ص: املصدر السابقبطرس بطرس غايل وشيمون برييز 4
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اإلسرائيلي يف بداية احلرب كان موجه ضد  وحسب شهادة شيمون برييز فإن اهلجوم
حرابً  4519وهلذا مل تكن حرب  ،مصر فقط لكن هذا اهلجوم مل يلبث حىت مشل األردن وسوراي

واحدة ضد ثالث دول بل هي عبارة عن سلسلة من ثالثة حروب شنتها إسرائيل ضد مصر 
)يومان ضد مصر ويومان ضد  1وسوراي واألردن ومتكنت من النتصار عليهم خالل ستة إايم

سوراي ويومان ضد األردن(، وهلذا أطلق على هذه احلرب "حرب الستة إايم" واليت فقدت فيها 
 . 2طائرة مقابل طائرة واحــــدة إسرائيلية 91القوى العربية عدداً ضخماً من الطائرات مبعدل 

واجلنود اإلسرائيليني علمت القيادة اجلزائرية أن القاهرة قصفت  4519جوان  29 يوم ويف
وأخربه أبن الطريان اإلسرائيلي  بومدين هاتف الذي الناصر عبد طريق عن وذلك السويس قناة على زحفوا
مجيع الطائرات املصرية، فرد عليه بومدين سأرسل لك مجيع الطائرات اجلزائرية العسكرية، وكان  دمر

 .413وميغ  49طائرة بني ميغ  11 عدد الطائرات اجلزائرية اليت شاركت يف هذه احلرب حوايل
املادية والبشرية للوقوف إىل جانب اإلخوان املصريني،  4وقد سخرت اجلزائر كل إمكانياهتا

حاشدة  5فكانت الفرق العسكرية اجلزائرية تتأهب لاللتحاق ابلشرق األوسط، فهناك جمموعات
تها جمموعة أخرى يف مهمة كانت تستعد للطريان ولقد سبق  عبد الرزاق بوحارةبقيادة الرائد 

 . 6وكانت اجلزائر يف تلك الفرتة كلها يف حالة غليان زرقييناستطالعية بقيادة الرائد 
سلكت  سليم سعديكما مت تعزيز جمموعات الرائد بوحارة بفرقة عتاد كبرية بقيادة الرائد 

طريقها الربي ابجتاه مصر اليت مل تصل إليها وتوقفت الفرقة يف ليبيا بعد تلقيها األوامر ابلعودة إىل 
اجلزائر بسبب انتهاء احلرب، وإىل جانب هذه القوات الربية أرسلت اجلزائر قواهتا اجلوية املتمثلة يف 

                                         
 .421، ص: املصدر السابقبطرس بطرس غايل وشيمون برييز 1
 .420، صنفسه 2
يومية اخبارية  ،اليومي الشروق، "بومدين أول رئيس عريب يواجه أمريكا برفض إسرائيل اثنية"شهادة عثمان سعدي آلسيا شاليب:  3

 .43، ص0241ديسمرب 01، 9302،عوطنية
 نظر امللحق رقم:يلالطالع على المكانيات املادية والبشرية اليت وضعتها اجلزائر حتت تصرف اجلبهة املصرية خالل حرب الستنزاف  4

 .931ص 29
تضم هذه اجملموعات ثالث فرق مشاة متحركة، األوىل بقيادة الرائد عبد القادر عبد الالوي، والثانية كانت حتت إمرة الرائد خالد  5

هر نزار، والثالثة حتت مسؤولية الرائد دمحم عالق مث فيما بعد عينت فرقة رابعة بقيادة الرائد دمحم عالهم لستخالف الفرقة الثانية يف ش
 .39، صاملصدر السابق. ينظر: خالد نزار: 4515أكتوبر 

 .39، صنفسه 6
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كما أرسلت إىل اجلبهة   ،11طائرة من نوع ميغ  19ابإلضافة إىل  19طائرات ميغ سربني من 
 .1وآليات مدرعة SU 100وحمركات آلية من نوع  93دابابت من نوع يت 

امتدادًا للمقاومات الشعبية  4519ولقد اعترب الرئيس اجلزائري هواري بومدين حرب 
، ولذلك فور وصول خرب اهلجوم اجلوي اإلسرائيلي 2اجلزائرية بدءًا من مقاومة األمري عبد القادر

( طائرة من نوع ميغ على 44يوش العربية إىل اجلزائر قرر جملس الثورة إرسال إحدى عشر )على اجل
واليت وصلت يف اليوم الثاين من اندلع احلرب إىل إحدى املطارات  3الفور إىل ميدان املعركة

املصرية اليت مل تكن تعرضت للهجوم بعد وهي كل ما متلكه اجلزائر من أسطول جوي وهذا دليل 
وقف اجلزائر املشرف يف دعم ومؤازرة إخواهنا العرب والدفاع عن الكرامة العربية، ونظراً لتأثر على م

اجلزائريني ابخلسائر اليت مين هبا إخواهنم املصريني أميا أتثر قرر أحد الطيارين اجلزائريني النطالق 
هذه املغامرة كون  منعواهنم لدك املواقع اإلسرائيلية لألخذ بثأر إخوانه املصريني غري أ امليغبطائرته 

 .4الطريان اإلسرائيلي قد أحكم سيطرته على مساء احلرب
وقبيل انطالق اجلنود اجلزائريني إىل جبهة القتال حشدهم بومدين يف ثكنة عسكرية 
بزرالدة ووجه إليهم خطااًب مؤثرًا جاء فيه: "...إن العدو الصهيوين يتحرش ابجليوش العربية وقد 

نجرًا يف قلب األمة العربية...وأنتم جماهدون يف سبيل القضية العربية، ومصر هي جعل إسرائيل خ
، وكانت آخر التعليمات اليت قدمها 5اليت حتملت عبء احلرب ودعمتنا خالل حرب التحرير..."

هلم حلظة انطالقهم للحرب ما أييت: "أنتم تتوجهون اىل قطعة من ارضكم سلبها الصهاينة....اننا 
 .6ان تستشهدوا يف املعركة أو تعودوا ظافرين..."نطلب منكم 

 وتعالتيف الشاحنات العسكرية متوجهة إىل ليبيا ومنها إىل مصر  اجلزائرية القوات نطلقتا
  3222غرار  على هذا اجلزائريني، املقاتلني معنوايت لرفع النساء وزغاريد اجلزائري الشعب هتافات معها

                                         
 .31، صاملصدر السابقخالد نزار:  1
 .93، صاملرجع السابق :مجال فرحات 2
 .490، صاملصدر السابق :الطاهر الزبريي 3
 .495، صنفسه 4
 .495، صاملصدر السابق :الطاهر الزبرييهواري بومدين نقاًل عن:  5
 .93، صاملرجع السابق :مجال فرحاتهواري بومدين نقاًل عن:  6
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جوان للمشاركة يف هذه احلرب لكن  29يوم  "علي خوجة"أنفسهم يف ثكنة  سجلوا جزائري متطوع
 .1اللتحاق بساحة املعركة من يتمكنوا أن دون حال احلرب هلذه السريعة والنهاية األحداث لتسارع نظراً 

تعذر على اجلزائر املشاركة يف النطالقة،  كما ذكران  احلرب ونظرًا للسرعة اخلاطفة هلذه
طائرة من  41من الطائرات قدرت بـــ )سرب من  وأسرابورغم ذلك قامت إبرسال فرقاً من املشاة 

وابخرة  2قاذفة( 40عددها  00واإلليوشني 04طائرة من نوع ميغ  49وسرب من  49نوع ميغ 
ة وثالثة فيالق ومواد التموين الضرورية دابب 32حمملة ابألسلحة والذخرية احلربية وعلى متنها 

لكن سوء  4519جوان  21للحرب وكان من املفرتض أن يصل هذا الدعم إىل مصر يوم 
وصوهلا يف الوقت احملدد وابلتايل األحوال اجلوية أجربها على التأخر ملدة أسبوعني مما حال دون 

 .3يف هذه احلرب بشكل جدي تعذر عليها املشاركة
حيث قررت يف اليوم الثاين من  ،حتركت اجلزائر دبلوماسياً  دعم العسكريوإىل جانب ال

اندلع احلرب إحداث القطيعة النهائية مع الولايت املتحدة المريكية بسبب دعمها الالمشروط 
دعمًا لوجستيكيًا ملصر يتمثل  قدمتإلسرائيل ضد مصر والعرب بصفة عامة، وابملوازاة مع ذلك 

، ونظرًا للموقف البطويل 4ة حربية وعدة شحنات من عتاد املدفعية واملشاة( طائر 92يف مخسون )
صرّح  4519والدور الفعال الذي قامت به الكتائب اجلزائرية يف جبهة القتال أثناء حرب جوان 

إن الكتائب اجلزائرية اليت قاتلت يف جبهة "أحد الفلسطينيني املشاركني يف هذه احلرب قائاًل: 
 .5"ظم األومسة نبالً يف اتريخ الصراع العريب اإلسرائيليالقتال تستحق أع

تسارعت األحداث على مستوى النضال الفلسطيين مما أدى إىل  ،4519 جوان هزمية بعد
ملنظمة التحرير وحركة فتح، ومن بني تلك التنظيمات  منافسة فلسطينية عسكرية تنظيمات عدة ظهور

 القرصنة عمليات يف األخرية هذه فشرعت "،فلسطني لتحرير الشعبية اجلبهة"ظهورًا  وأوهلا اجلديدة

                                         
 .19، صاملرجع السابق :دمحم اتمالت 1
 .19، صنفسه 2
 .412، صاملصدر السابق :الطاهر الزبريي 3
 .93، ص0220، املرجع السابق :مجال فرحات 4
 .019دمحم انصر صوان: املصدر السابق، ص 5
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تل أبيب إىل -اليت مت حتويلها من مسارها العادي روما اإلسرائيلية الطائرة كتلك اإلسرائيلية للطائرات
 وهو ما يعكس اهتمام اجلزائر ابلقضية الفلسطينية. 45101جويلية  03اجلزائر العاصمة بتاريخ 

أعادت القيادة اجلزائرية النظر يف التعبئة العامة لوحدات  4519 جوان حرب انتهاء وعقب
 مسرح يف فقط واحدة فرقة على اإلبقاء وتقرر املصرية، اجلبهة يف املتواجدة الشعيب الوطين اجليش

املهمة لفرقة اللواء خالد نزار اليت تلقت أوامر النطالق إىل مصر يف  هذه وأسندت املصرية العمليات
داببة من  34رجل وفيلق يضم  122ثالث فيالق يضم كل واحد منها  من وتتكون 4510 أكتوبر

 ملم، 490 بعيار قذائف وبطارية ملم400 عيار ذات من بطاريتني يتشكل مدفعية وفوج "99"يت طراز

 واخلدمات، للقيادة واستطالع وإرسال نقل كتائب مخسة غرار على هذا للطريان، مضاد دفاع وفوج

 ويؤكد نزار أنه طوال تواجد القوات العسكرية للهندسة، سادسة كتيبة الفرقة هلذه انضمت بعد وفيما

 كانت 4599-4593و 4594-4519 بني ما الفرتتني خالل املصرية اجلبهة على اجلزائرية

 .2اجلزائر من مصري بنك يف مفتوح جاري حساب طريق عن اجلزائرية احلكومة عاتق على املصاريف
3احلرب توقف ورغم

وكانت  4ظلت فرتة طويلة يف حالة استنفار قصوى اجلزائرية القوات أن إل 
، 4510اليت احتلوها عام  األراضي مساحة من اليهود ضاعف أن بعد العرب على وطئاً  أشد احلرب نتيجة
اجلزائري هواري بومدين إىل إلقاء خطابه الشهري الذي أراد من خالله شحذ مهم  ابلرئيس دفع ما وهو

 وقال عبارته املشهورة واملؤثرة: "إن كنا قد خسران املعركة فإننا مل 5القتال ضد اليهود ستئنافل العرب

عربيًا إلعادة تنظيم الصفوف استعدادًا للحرب و  وطنياً  خنسر احلرب بعد"، ومن مث حتركت اجلزائر
بزرالدة يف اجلزائر العاصمة إلسناد اجليش السوري،  اجملندين الطلبة لتدريب مركز بفتح فقامت ،6القادمة

                                         
 .91، صاملرجع السابق :دمحم اتمالت 1
 .35، صاملصدر السابقخالد نزار:  2
لدى جملس األمن ومطالبته إبعطاء -ومن بينها اجلزائر -إثر املبادرة اليت قام هبا الحتاد السوفيايت والدول العربية  توقفت هذه احلرب 3

دراسة  -القرار والتسويةاألوامر لوقف القتال، وكذا مطالبة إسرائيل ابلنسحاب من األراضي العربية اليت احتلتها. ينظر: حسن اجلليب: 
 .00، ص4595، داكروب، بريوت، 131ة النزاع العريب اإلسرائيلي يف إطار قرارقانونية وسياسية لتسوي

 .19، صاملرجع السابق :دمحم اتمالت 4
 .410، صاملصدر السابق :الطاهر الزبريي 5
 .413صنفسه،  6
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إن الثورة السورية ل ميكننا "صرّح بومدين قائاًل:  4519أوت  02للمركز يوم  قادته ميدانية زايرة ويف
 .1"العدو يرتبص هبا وهي يف أصعب الظروف اليت هي أحوج لنا ضد العدو الصهيوين ونرتك نسياهنا

عرب أمواج اإلذاعة اجلزائرية  4519يف حرب جوان يش املصري هزمية اجل عن اإلعالن وبعد
 املواطنني أحد وكلمهم عمريوش بشارع الكائن اجلامعي املطعم أمام وجتمعوا اجلزائريني املواطنني مئات خرج

 املتظاهرون اندفع ذلك وبعد هنا" وليس الدفاع وزارة مامأ تتجمعوا نأ "عليكم هلم: قائالُ  شرفته أعلى من

احلرب تتطلب  طول انتظار خرج إليهم الرئيس بومدين وأقنعهم أبن املشاركة يف وبعد الدفاع، وزارة حنو
 طمأهنم الستعداد والتخطيط ووفرة الوسائل املادية والبشرية، فنصحهم ابلعودة إىل منازهلم بعدما

 النكبة خرجتوبعد أسبوع من هذه  ،2القضية هلذه حل إلجياد جهدها قصارى ستبذل الدولة أبن

 ويغلب متأل شوارع العاصمة وهي مشحونة مبرارة اهلزمية صاخبة مظاهرات يف اجلزائرية الشعبية اجلماهري

 .3الصهيوين ابلعدو تندد وهي عامة بصفة والعرب املصريني إبخواهنم حل مبا واألسى احلزن طابع عليها
معارك ضد العدو كما شارك بعض اجلزائريني مع إخواهنم الفلسطينيني يف عدة 

الصهيوين، فحسب شهادة بن محادي وهو أول صحفي جزائري يزور فلسطني يف إطار مهمة 
، ولقد أكد هذا الصحفي 4519أي بعد هزمية العرب يف حرب جوان  4510صحفية يف نوفمرب

أنه ابإلضافة إىل كفاحه اإلعالمي شارك يف القتال مع إخوانه الفلسطينيني ضد العدو الصهيوين 
مقاتل فلسطيين  922، هذا على غرار 4وخاض عدة اشتباكات معهم فتح وفدائي مع الرشاش ملفح

 . 5أهنوا تدريباهتم العسكرية يف اجلزائر مت إرساهلم إىل األراضي احملتلة وقادوا عدة معارك ضد إسرائيل
طن بومدين أنه ل معىن للو  صرّح ولكي يعيد الثقة يف الشعب اجلزائري ويلهم فيه احلماس

دولة الصهاينة املدعمة من طرف أمريكا وحلفائها، وابلتايل فإن هذه احلرب  يف ظل وجودالعريب 
تتطلب جتنيد كامل الشعب اجلزائري ألهنا تدخل يف إطار ما يسمى ابلصراع اإليديولوجي العاملي 

                                         
 .94ص ،خالد الراوي: املرجع السابقهواري بومدين نقالً عن:  1
 . 5، صاملصدر السابقخالد نزار:  2
 .135، صاملرجع السابقانصر الدين سعيدوين:  3
 .05، صاملرجع السابقدمحم اتمالت:  4
 .93، صنفسه 5
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ي بومدين يف ، وهذا التصريح فيه دللة واضحة على رغبة الرئيس هوار 1بني الشرتاكية واإلمربايلية
 . استئناف هذه احلرب والثأر من العدو الصهيوين

الراضي  كامل ابحتالهلا إسرائيل لصاحل كبري بنجاح 4519 حرب انتهت ذاـــوهك
الفلسطينية مبا يف ذلك الضفة الغربية وقطاع عزة على غرار احتالهلا لشبه جزيرة سيناء املصرية 

إسرائيل قد ضمت من األراضي العربية يف هذه احلرب ما مل وابلتايل تكون  وهضبة اجلولن السورية،
السالم بني العرب وإسرائيل طوياًل أكثر من أي وقت مضى  طريق أصبح مث تضمه من قبل، ومن

وهو ما دفع ابلدول العربية إىل إعادة النظر يف السياسة العربية بصفة عامة والقضية الفلسطينية 
 على وجه اخلصوص.

هلزمية النكراء أتثريها املباشر على الوضع السياسي يف اجلزائر حيث ولقد كان هلذه ا
تسببت يف إعادة تشكيل اخلارطة السياسية، وطفا على السطح السياسي التيار الوطين الذي 
حاول قطع كامل عالقاته مع املشرق العريب، وظهر إىل جانبه تياراً آخر وهو تيار الوحدة املغاربية 

واحدًا وأتثرت بثقافة واحدة، وابملقابل بدا الرتاجع واضحًا للعيان على  اليت حاربت استعماراً 
 .45192أصحاب التيار القومي العريب وعجزوا عن تربير هزمية جوان 

 . 1119قمة اخلرطوم أوت و اجلزائر اثلثا : 
انقسمت املواقف العربية إىل قسمني، القسم األول ميثله أنصار  4519بعد حرب جوان 

ولقد رفض أنصار هذا  والعراق ومنظمة التحرير الفلسطينية،الجتاه املتشدد ممثاًل يف اجلزائر وسوراي 
ضرورة الجتاه كل احملاولت الرامية إىل حتقيق تسوية سياسية عن طريق األمم املتحدة وأصروا على 

بل أكثر من ذلك أهنم دعوا إىل شن هجوم مضاد اللجوء إىل احلل العسكري ومواصلة احلرب، 
للقضاء على سياسة التقدم األمريكي يف املنطقة، ورأوا أن قطع العالقات الدبلوماسية معها ليس  

ن وإىل كافيًا للعدول عن موقفها الداعم إلسرائيل، وأن احلل يكمن يف املقاطعة الشاملة لواشنط
 .3حتالف اسرتاتيجي مع السوفيات

                                         
 .94، صاملرجع السابق :مجال فرحات 1
 .091دمحم انصر صوان: املصدر السابق، ص 2
 .341ديفيد دابليو ليش: املرجع السابق، ص 3
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أما القسم الثاين فيمثله أنصار الجتاه املعتدل مثل مصر، األردن وهم يؤمنون بنجاعة 
اإلسرائيلي، وأصحاب  –بدًل من احلل العسكري للصراع العريب  الوسائل الدبلوماسية والسياسية

رب، ورفضوا بشدة مقرتحات املتشددين هذا الجتاه وافقوا على إبقاء التصال والتحاور مع الغ
خبصوص وقف إنتاج النفط العريب حبجة أن هذا اإلجراء يضر ابلدرجة األوىل اقتصادايت الدول 

 .1أكثر مما يضر القتصاد الغريب العربية
الجتاه الثاين )املعتدل( يف مؤمتر القمة العريب املنعقد يف اخلرطوم خالل  رأي وقد مت تبين

وذلك  ــــــ وسوراي 3يف غياب كل من اجلزائر ـــــ45192سبتمرب 24أوت إىل  05دة منالفرتة املمت
غري أن حممود رايض ، 4لدراسة الوضع الراهن والبحث عن الوسائل املمكنة لتجاوز هذه األزمة

أكد يف مذكراته أن اجلزائر شاركت يف الجتماع، صحيح أن رئيسها هواري بومدين مل يشارك يف 
احتجاجاً  5ل أنه أرسل نيابة عنه وزير خارجيته عبد العزيز بوتفليقة إىل هذه القمة العربيةاملؤمتر إ

 . 6على قبول وقف إطالق النار مع العدو الصهيوين، وعدم مواصلة حرب العصاابت ضده
املؤمتر بيانه اخلتامي ووافق ابإلمجاع على أنه ل تفاوض، ول اعرتاف، ول  أصدر األخري ويف

 :8ما يلي املؤمترهذا أقر  ، كما7"الثالث الالءات مؤمتر" املؤمتر هذا على أطلق وهلذا إسرائيل مع صلح
 أقر املؤمتر وحدة الصف العريب ووحدة العمل العريب اجلماعي املشرتك. -4
قرر املؤمتر ضرورة حترير مجيع األراضي العربية اليت مت احتالهلا من طرف العدو  -0

 مجيع الدول العربية. الصهيوين وهي مسؤولية
                                         

، مركز دراسات الوحدة املربية، 0، ط1194-1119العريب اإلسرائيلي السياسة األمريكية اجتاه الصراع هالة ابوبكر مسودي:  1
 .92، ص4501لبنان، 

 .55، صاملرجع السابقعبد احلليم مناع أبو العماش العدوان:  2
، حبكم جتربتها قاطعت اجلزائر هذا املؤمتر مقاطعة اتمة وامتنع الرئيس اجلزائري هواري بومدين عن حضوره، ألن اجلزائر استغربت أصالً  3

  .029، صاملرجع السابقجورج قرم: يف التحرر، من قبول وقف إطالق النار وعدم شن حرب شعبية ضد العدو الصهيوين. ينظر: 
 .422، صاملرجع السابقعبد احلليم مناع أبو العماش العدوان:  4
 .432حممود رايض: املصدر السابق، ص 5
، دار الوفاء 3، جب أن تصحح يف التاريخ الطريق إىل بيت املقدس القضية الفلسطينيةأخطاء جيمجال عبد اهلادي دمحم مسعود:  6

 .19للطباعة والنشر والتوزيع، املنصورة، ص
 .442، صاملصدر السابقبطرس بطرس غايل وشيمون برييز:  7
 .19مجال عبد اهلادي دمحم مسعود: املرجع السابق، ص 8
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ضرورة توحيد اجلهود العربية إلزالة أاثر  اتفق مجيع الرؤساء وامللوك العرب على -3
والتمسك ابحلقوق الكاملة للشعب الفلسطيين وذلك على أساس ل صلح ول اعرتاف ول  العدوان

 تفاوض مع إسرائيل.
 .العربية أقر املؤمتر اإلسراع بتصفية القواعد األجنبية يف الدول -1
وقّررت كل من اململكة العربية السعودية والكويت وليبيا تقدمي دعم سنوي ملصر  -9

 . 1مليون جنيه اسرتليين 439واألردن واحملدد بـــــــ 
أول األمر بتاريخ  يف عقد العرب اخلارجية لوزراء اخلرطوم مؤمتر أن إىل اإلشارة مبكان األمهية ومن

العريب حلظتها كان مشحوانً ابلنفعالت واحلزن الشديد والرغبة يف غري أن اجلو  4519أوت  24
الثأر من إسرائيل حملو أاثر اهلزمية النكراء، وكان لحنياز واشنطن لصاحل إسرائيل أثناء العدوان 
وخالل الدورة الطارئة للجمعية العامة لألمم املتحدة دورًا كبريًا يف زايدة وأتجج الروح العدائية بني 

وب العربية ضد الولايت املتحدة المريكية من جهة، ومن جهة أخرى بروز خالفات يف الشع
مواقف الدول العربية حول كيفية معاجلة املشكلة واخلروج منها، ضف إىل ذلك رفض سوراي 
مشاركتها يف هذا املؤمتر بسبب خالفات بينها وبني اململكة األردنية واململكة العربية السعودية كل 

سباب السالفة الذكر استحال معها عقد مؤمتر عريب واخلروج منه بنتيجة إجيابية، وهلذا تقرر هذه األ
 . 2يف هذا الجتماع الدعوة ملؤمتر عريب يف اخلرطوم يف هناية شهر أوت من نفس السنة

وعلى الرغم من ظهور مالمح وحدود املوقف العريب املوحد يف مؤمتر اخلرطوم، إل أن 
نقسامات بني الدول العربية بدأت تظهر بوادرها حول أسلوب حل أزمة الشرق اخلالفات بل ال

الصادر عن جملس  010رقم  ابلقراراألوسط منذ قبول كل من مصر واألردن مث سوراي فيما بعد 
والذي أقر ابلنسحاب اإلسرائيلي من  4519أي بعد حرب  4591نوفمرب  00األمن يف 

ألخري مقابل اإلعرتاف الضمين بدولة إسرائيل دون ربطها حبل األراضي اليت احتلت يف النزاع ا
 . 3القضية الفلسطينية اليت اعتربها القرار مشكلة لجئني

                                         
 .430حممود رايض: املصدر السابق، ص 1
 .400، صنفسه 2
 .55، ص4505، سنة33، عددجملة املوقف العريب، "املوقف العريب وتسوية القضية الفلسطينية"عبد احلميد موايف:  3
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اليت أقرت أولوية العمل السياسي على العمل اتضح أن قرارات مؤمتر اخلرطوم لقد 
جاءت مطابقة متامًا لوجهة نظر الحتاد السوفيايت الذي أقر أبن هذه  العسكري العريب الشامل

 -خاصة يف الوقت الراهن-املشكلة ل حل هلا إل يف إطار العمل السياسي، وأنه من العبث 
وهو نفسه رأي املواقف الدولية اليت ل تسمح أبي التفكري يف أي حل آخر خارج هذا اإلطار، 

 .1ضاء على إسرائيلعمل عريب عسكري يستهدف الق
جملس الشعب  أمام حمتشدة كانت صاخبة شعبية مظاهرات وأمام اخلرطوم، مؤمتر انتهاء وعقب

أخرى إىل لءات الء " إل ابلقوة، وأضاف " يسرتد ل ابلقوة أخذ ما أن الناصر عبد مجال أعلن املصري،
الفلسطيين"، كما أكد يف  مؤمتر اخلرطوم الثالث مفادها "ل تفريط يف احلقوق املشروعة للشعب

هذا اخلطاب على أن الستقرار النسيب الذي تشهده قناة السويس هو ظريف فقط، وأن املصريني 
العسكرية املصرية اليت ترتكز  السرتاتيجية طرح ذلك بعد مث استعداداهتم، إكمال بعد القتال سيستأنفون

 .2الدفاع اهلجومي، وأخرياً مرحلة التحريرومرحلة  الدفاعي، البناء إعادة مرحلة مراحل: ثالثة على
وابلفعل مل يلبث عبد الناصر أن شرع يف تنفيذ اخلطة، وشهدت قناة السويس عدة 
انفجارات وهجمات على الضفتني، وإذا كان عبد الناصر قد جنح يف املرحلتني األوليتني، فإنه مل 
يوفق يف املرحلة األخرية بسبب الوضع الذي تفجر يف األردن بني السلطة األردنية ومنظمة التحرير 

ينية والذي عرف أبحداث أيلول األسود، ولقد أثرت هذه األحداث يف عبد الناصر أميا الفلسط
 أتثري، وأودت حبياته إثر نوبة قلبية. 

وخالصة القول أن قرارات قمة الالءات الثالث جاءت دون اهلدف العريب املنشود، 
اليت سعت  وجاءت سطحية بعيدة كل البعد عن عالج آاثر النكبة، بل كانت يف صاحل الدول

جاهدة إىل مترير هذا املخطط الصهيوين إىل أمتنا، وإل كيف نفسر استمرار ضخ البرتول العريب 
 ألورواب وخاصة الولايت املتحدة األمريكية وبريطانيا.

انقسمت  ات اليت مل تعكس مستوى طموحات بعض املشاركني يف القمةالقرار  هوإزاء هذ
اجلزائر من أنصار القسم الثاين ألهنا رأت أن احلل السلمي ل الدول العربية إىل مؤيد ومعارض، و 

                                         
 .425، صاملرجع السابق :عبد احلليم مناع أبو العماش العدوان 1
 .032حاييم هزروج: املصدر السابق، ص 2
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جهود املبعوث بشدة يليب املطالب العربية ول حىت املطلب الفلسطيين، وهو ما جعلها تعارض 
 .1جل التفاوض بني العرب وإسرائيلأالدويل غوانر ايرنج من 

بل   اتريخ املشرق العريبلت منعطفًا حامسًا يفوإذا أمعنا النظر يف قمة اخلرطوم اليت مثّ 
"، سرائيلإلنعم للغرب، ال ، جند أهنا خرجت مبعادلة متناقضة مفادها "العامل العريب بشكل عام

ست الرفض العريب إلسرائيل حينما التزم املؤمترون بعدم توقيع الصلح، فصحيح أن هذه القمة كرّ 
اجلزائر القاضي بضرورة رفض قرار  رفض اقرتاحوبعدم التفاوض، وبعدم العرتاف إبسرائيل، غري أن 

جملس األمن بوقف إطالق النار ومواصلة احلرب واجلهاد ضد العدو الصهيوين وضد مصاحل الدول 
 -وهو النفط-عن استعمال سالح العرب الوحيدمن جهة، والمتناع  2اليت واقفت إىل جانبه

النسحاب من األراضي  علىإسرائيل  على إرغامللضغط على الغرب الذي ميلك وحده القدرة 
هو يف حد ذاته تكريسًا هلذا الحتالل، هذا على غرار اعرتافهم هبيمنة  من جهة أخرى، احملتلة

 .3أشد وأنكل من عدم العرتاف إبسرائيل وهومصاحل القوى الغربية يف الوطن العريب، 
عام اإلسرائيلي بشكل  -وهكذا جّسدت قمة اخلرطوم النتائج الفعلية للصراع العريب

على وجه اخلصوص، ففي هذه القمة ختلى الرئيس املصري عبد الناصر هنائياً  4519وهزمية جوان 
عن الطاقة الثورية للقومية العربية اليت طاملا تغىن هبا وكان اإلسرائيليون ينتظرون يف القدس قدوم 

بدون حضور القادة العرب لتوقيع الصلح معهم، وهذا الصلح يف الواقع أبرم يف اخلرطوم لكن 
، وابنتهاء هذه القمة تكون قد بدأت مرحلة جديدة للبحث عن السالم يف الشرق 4إسرائيل

 األوسط.
 

  

                                         
 .443، صالسابقاملرجع  :عبد احلليم مناع أبو العماش العدوان 1
 .90مجال عبد اهلادي دمحم مسعود: املرجع السابق، ص 2
 .020، صاملرجع السابقجورج قرم:  3
 .042، صنفسه 4
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 .(1194-1118) 1حرب االستنزافاملبحث الرابع: دور اجلزائر يف 
وما أعقبها من صدمة أصابت  4519كان العتقاد السائد إثر انتهاء حرب جوان 

الوطن العريب أن حروب إسرائيل مع الدول العربية انتهت وإىل األبد، كما اعتقد الكثريون وعلى 
رأسهم إسرائيل أن حماداثت السالم على وشك النطالقة خاصة وأهنا يف موقع قوة أكثر من أي 

ذا العتقاد مل يلبث أن تبّدد، فبعد ثالثة أسابيع من توقف الشتباكات وقت مضى، لكن ه
شهدت قناة السويس حوادث كبرية مسيت حبرب الستنزاف، ولقد حددت قرتة هذه احلرب اليت 

 4519اإلسرائيلية" الرابعة ابلفرتة اليت تقع ما بني حرب  –أطلق عليها البعض "احلرب العربية 
 ة حتديداً بفرتة الالحرب والالسلم.، ومسيت هذه الفرت 4593و

 . أوال : دواعي وأهداف حرب االستنزاف
حرب من أجل الكرامة استمرت عدة سنوات وجاءت كرد فعل على  هي الستنزاف حرب

من قيادة اجليش املصري الثاين وأودى حبياة قائد أركان  كبري قسم على أجهز الذي اإلسرائيلي القصف
نعم رايض، وكان اهلدف من هذه احلرب حسب شهادة القائد املصري الفريق عبد امل املصرية القوات

"من الناحية العسكرية، كان هدفنا هو رفع معنوايت جيشنا  قائاًل: صرّح الذي الشاذيل الدين سعد
 ، لكنها من2هزميته النكراء عن طريق تكبيد العدو خسائر فادحة يف األرواح" جراء حمبطاً  كان الذي

 .3النطاق الواسعة النتقامية العمليات بسبب غالياً  الثمن املصري القتصادي النظام كلفت أخرى جهة
إل أن ذلك مل يثبط من عزمية اجلزائر على  العدو الصهيوين هورغم النجاح الذي أحرز 

جهود كبرية يف الذود عن القضية الفلسطينية، ويتجلى ذلك يف املوقف الذي اختذته الدولة  ابذهل
اجلزائرية إىل جانب سوراي ومنظمة التحرير الفلسطينية يف رفضهم القاطع ملا عرف مبخطط "روجرز" 

والذي نص على وقف إطالق النار ملدة ثالثة أشهر مع فتح قناة السويس يف املرحلة  4515عام 
األوىل وهنا استدعت اجلزائر مجيع وحداهتا القتالية من قناة السويس، وابملوازاة مع ذلك رفضت 

                                         
ف حرب الستنزاف على أهنا حرب يتخذ فيها الصراع شكل اشتباكات جزئية تتم وفقًا لقتصاد كبري يف القوى، تستهدف إحلاق تعرّ  1

خسائر حمدودة للخصم وتستنزف موارده املالية واملعنوية متهيدًا لضربة قوية حامسة يتحول على إثرها ميزان القوى لصاحل الطرف الذي 
 . 402ص ،4، جموسوعة سبق ذكرهايد ينظر: عبد الوهاب الكيايل: ينتهج هذا األسلوب. للمز 

 .09، صاملصدر السابقالفريق سعد الدين الشاذيل نقالً عن: خالد نزار:  2
 .042، صاملرجع السابقجورج قرم:  3
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املشاركة يف أي لقاء عريب يكرس خمطط روجرز، كما قامت بقطع عالقاهتا مع اململكة األردنية 
 .1املؤيدة للمخطط السابق

ينية بصفة خاصة كان إن موقف اجلزائر اجتاه الشرق األوسط بصفة عامة والقضية الفلسط
 :2مبنياً على ثالثة اعتبارات وهي كاآليت

ليس عدًل أن يدفع الشعب الفلسطيين مثن ما ارتكبه األوربيون من جمازر رهيبة يف  -
 حق اليهود يف أرواب.

 م أبداً.لطاملا الشعب الفلسطيين حمروم من وطنه وأرضه فلن حيل الس -
  يرضي الفلسطينيون أنفسهم.ي حل أو إجراء لأباجلزائر لن تقبل  -

، ولقد 4594وامتدت إىل هناية  4515مارس  44حتديداً يوم  احلرب هذه اندلعت ولقد
 إسرائيلياً  قتيالً  3035 وخلفت للحرب، املخصصة املالية نفقاته وزايدة الصهيوين الكيان إرهاق يف تسببت

 اإلسرائيلي-من مراحل الصراع العريبمرحلة هامة  وهي ،3اخلطورة متفاوتة جبروح أخرين 5922 وإصابة

اكتساب  هتدف إىل منح املصريني فرصة كانت ما بقدر اإلسرائيلية القوات إضعاف إىل هتدف تكن مل ألهنا
حرب الرئيس املصري مجال عبد الناصر هو الذي أطلق على هذه احلرب اسم "و  ،4التجربة املفتقدة

 .5حتطيم معنوايت إسرائيل ابلستنزاف" استطيع لكنين سيناء، اجتياح أستطيع "ل وله:ق يف "االستنزاف
أما اهلدف األساس من هذه احلرب، اليت عرفت أيضًا بـــــــ "حرب السنوات الثالث"، 
فيكمن يف مقاومة خطة إسرائيل بغرض تغيري سياسة األمر الواقع اليت تسعى إسرائيل إىل فرضها 

ويف نقس الوقت هي جزء من الستعدادات املصرية على مصر بصفة خاصة والعرب بصفة عامة، 
العسكرية القتالية لعبور قناة السويس وحترير األراضي احملتلة، ومن مث إجبار إسرائيل على قبوهلا 

 .6تسوية عربية شاملة بدلً من احللول اجلزئية املنفردة اليت تسعى إليها

                                         
 .335، صاملصدر السابق :أمحد طالب اإلبراهيمي 1
 .335، صنفسه 2
 .41صجملة سبق ذكرها،  ،4509، أكتوبر03، السنة004، ع"اهلزمية ديناميكية 1119حرب جوان ": جملة اجليش 3
 .00، صاملصدر السابقخالد نزار:  4
 .00، صاملصدر السابقخالد نزار: نقالً عن:  مجال عبد الناصر 5
 .049حممود رايض: املصدر السابق، ص 6



 1191اجلزائر وموقفها من القضااي العربية قبل سنة .................................................الفصل األول: 

 

 
 

 -98- 

 اثنيا : دور اجلزائر يف حرب االستنزاف.
األصعدة سياسياً وعسكرايً، فعلى الصعيد  خمتلف يف إجيابياً  دوراً  احلرب هذه يف اجلزائر قدمت

إىل الحتاد السوفيايت ملقابلة املسؤولني  بومدين هواري الرئيس سافر العربية اجليوش هزمية وبعد السياسي،
ديدة السوفيات وحماولة إقناعهم إبعادة تسليح اجليوش العربية بعدما رفضت موسكو بيع أسلحة ج

للمصريني بسبب وقوع األسلحة السابقة يف أيدي القوات اإلسرائيلية واألمريكية بعد ختلي 
املصريني عنها وانسحاهبم من سيناء، وقد أخرب الرئيس السوفيايت شخصيًا هواري بومدين أهنم 
 سلموا للمصريني أحدث األسلحة لكنهم مل حيسنوا استغالهلا، ويف األخري وبعد مفاوضات طويلة

 .1استطاع هواري بومدين إقناع السوفيات بتلبية طلبات املصريني من األسلحة على نفقة اجلزائر
وابملوازاة مع ذلك حتركت اجلزائر دبلوماسياً عن طريق مندوهبا يف هيئة األمم املتحدة الذي 

ف ، وكان هلذا املوق4519تدخل من أجل املشاركة يف صياغة القرارات الناجتة عن هزمية جوان 
اجلزائري الدور الفعال يف عدم العرتاف ابلقرارات األمريكية القائمة على ضرورة اعرتاف العرب 

 . 2إبسرائيل
كانت مشاركة اجلزائر يف حرب الستنزاف مشاركة فعالة،   أما على الصعيد العسكري فقد

اللواء  ، فحسب شهادة3جندايً جزائرايً  49حيث استشهد خالل الشهر األول من اندلعها حنو 
لتعويض لواء  4510أنه كلف رفقة كتيبته ابلنتقال إىل اجلبهة املصرية يف شهر أكتوبر  4خالد نزار

جزائري آخر، وكانت العادة أن يتم استبدال اللواء دون تغيري املوقع لكن يف هذه املرة قّرر نزار 
  .5تغيري املواقع تفادايً لضرابت العدو

                                         
 .15، صاملرجع السابق :دمحم اتمالت 1
 .90، صنفسه 2
 .419، صاملصدر السابق :الطاهر الزبريي 3
يف أحضان عائلة  4539ديسمرب  09التحرير الوطين، ولد يف  جيش سليل الشعيب الوطين اجليش يف سامي عسكري إطار نزار خالد 4

 4590 برتبة عريف، ويف سنة 4599الفرنسية وخترج منها سنة  العسكرية ابملدرسة التحق التحريرية الثورة اندلع بعد ابتنة، بولية متواضعة
متكن من الفرار من اجليش الفرنسي ليلتحق بعدها مباشرة بصفوف جيش التحرير الوطين وتقلد عدة مسؤوليات كربى إابن الثورة 

عني  4552وإثر اندلع احلرب العربية اإلسرائيلية أرسل إىل اجلبهة املصرية على رأس فيلق جزائري، ويف سنة  4519 سنة ويف التحريرية،
 . 4121. ينظر: عاشور شريف: قاموس سبق ذكره، ص4551-4550ما بني  الفرتة يف للدولة األعلى اجمللس عضو مث الوطين للدفاع وزيراً 

 .52، ص4555، تق، علي هارون، وزارة الثقافة، اجلزائر، مذكرات اللواء خالد نزار :خالد نزار 5
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لك التغيري يف املوقع جنح اللواء اجلزائري الذي كان وحسب نفس املصدر، فإنه بفضل ذ
يقوم مبهمة الدفاع ومراقبة أشغال اهلندسة، يف التصدي هلجوم جوي إسرائيلي نّفذته أكثر من 

ن اطائرة من نوع "سكاي هوك" و"فانتوم" وهذا بفضل خربة الدفاع املضاد للطريان الذي ك02
 يقوده النقيب اجلزائري حسني أوسعيد.

من محاية الثغرة بني  -بناًء على طلب املصريني-متكنت فرقة املدفعية اجلزائرية كما 
اجليشني وهي الثغرة اليت اختارها اإلسرائيليون لتسديد ضرابهتم ضد املواقع املصرية، وما أن انتهت 

الرجال يف األماكن املناسبة حىت  ومتركزملم يف املوقع املناسب  400الفرقة من نصب بطارية 
 اإلسرائيليون بطلقات البطارية فرتاجعوا هاربني بعرابهتم وآلياهتم اليت حتطم بعضها. املقاتلون تفاجأ 

كانت كل من اجلزائر والعراق مبثابة عمق اسرتاتيجي لكل من مصر وسوراي وهو ما لقد  و 
كت اجلزائر بعض قواهتا حتت تصرف شجعهما على الصمود يف وجه الغطرسة الصهيونية حيث تر 

مصر دعمًا هلا يف حرب الستنزاف، وهلذا الغرض انتقل العقيد دمحم بوزغوب مع سرية طائرات من 
 إىلمت إرساهلا سابقًا  04غ يطائرة من نوع م 49ابجتاه القاهرة، هذا على غرار  49نوع ميغ 

 . 1اجلبهة املصرية
أرسل إىل مصر بقيادة الذي وفد اللذي كان ضمن ويف بداية السبعينات أكد خالد نزار ا

أن الرئيس اجلزائري  2العقيد دمحم الصاحل حيياوي ليسلم بعض التجهيزات للقوات العسكرية املصرية
هواري بومدين كّلفه حبمل رسالة إىل وزير الدفاع املصري يطلعه فيها أن اجلزائر على استعداد اتم 

إىل  99عربة منجرة وما بني  492طائرة مقاتلة و 12ــــ لتزويد مصر خالل حرب الستنزاف بـ
داببة، وتستلم مصر هذا العتاد من موسكو وتلتزم اجلزائر بتسديد الفاتورة، هذا على غرار  422

( ألوية جزائرية جمندة يف طريق إرساهلا إىل مصر إل أن التوقف اخلاطف للحرب حال 23ثالثة )
 .3دون ذلك

اللواء اجلزائري الذي كان على رأسه شخصيًا قد كّبد  ولقد أكد خالد نزار أن
اإلسرائيليني خسائر فادحة أثناء مشاركته يف حرب الستنزاف إىل جانب القوات املصرية، وأّكد 

                                         
 .51-54ص ، صاملصدر السابق، مذكرات اللواء خالد نزار :خالد نزار 1
 .39، صاملصدر السابق، 1111-1118على اجلبهة املصرية اللواء الثاين اجلزائري احملمول خالد نزار:  2
 .53، صاملصدر السابق، مذكرات اللواء خالد نزار :خالد نزار 3



 1191اجلزائر وموقفها من القضااي العربية قبل سنة .................................................الفصل األول: 

 

 
 

 -81- 

الحتالل قوات أن اخلسائر اليت حلقت ابلقوات اجلزائرية ضئيلة جّدا إذا ما قورنت خبسائر 
 يعود إىل 4593ملصريون يف عبورهم لقناة السويس سنة ، ويضيف نزار أن سبب جناح ا1الصهيوين

 . 2حرب الستنزاف تلقوها خاللالتجربة والدروس اليت  استفادهتم من
 .املبحث اخلامس: املوقف اجلزائري من أحداث أيلول )سبتمرب( األسود

ترتبت الكثري من املستجدات اليت طرأت على الساحة العربية  4519بعد حرب 
مع إسرائيل واليت أعلنت عنها الولايت املتحدة األمريكية من خالل مبادرة  خبصوص التسوية

يوماً، وهذه املبادرة  52لوقف القتال بني مصر وإسرائيل ملدة  4592جوان  29روجرز يف 
 األمريكية تعترب أول تدخل أمريكي حلل مشكلة الشرق األوسط.
بني مؤيد ومتحفظ ومعارض هلا،  خبصوص هذه املبادرة األمريكية انقسمت الدول العربية

وكانت غالبيتها مؤيدة للمبادرة ول سيما األردن، وهذا املوقف األردين اجتاه مبادرة روجرز أحدث 
تغيريًا كبريًا يف الواقع السياسي األردين، وهو ما انعكس سلبًا على املقاومة الفلسطينية بعمان، 

 . 3مبادرةوأحدث رد فعل من طرف الدول العربية الرافضة لل
 أوال : جذور وأسباب أحداث أيلول األسود.

األردنية القائمة على  4تعود جذور هذه األحداث إىل الختالف القائم بني اإليديولوجية
الفكر احملافظ، واإليديولوجية الفلسطينية اليت طغى عليه الفكر الناصري البعثي، ولقد أدى هذا 

ل بعض عناصر منظمة التحرير الفلسطينية من طرف الختالف بني اإليديولوجيتني إىل اعتقا
النظام األردين بسبب حماولة إحيائهم احلركات الناصرية البعثية احملظورة عن النشاط منذ أزمة 

 .5اليت أدت إىل قطع العالقات بني األردن ومنظمة التحرير الفلسطينية 4599
                                         

 .53، صاملصدر السابق، مذكرات اللواء خالد نزارخالد نزار،  1
 .59، صنفسه 2
 .95صخالد الراوي: املرجع السابق،  3
مصطلح سياسي يقصد به جمموعة من املبادئ واألفكار املتماسكة والت تقدم لنا دلياًل للعمل وفق هذه  (Ideologyأيدولوجية ) 4

األفكار اليت يعتنقها جمموعة من األفراد، مبعىن آخر هي نتاج عملية تكوين نسق فكري عام يفسر الطبيعة والفرد واجملتمع ويطبق عليها 
معجم مصطلحات عصر العوملة وهي نسق األفكار واملعتقدات يف جمتمع ما. ينظر: امساعيل عبد الفتاح عبد الكايف: بصفة دائمة، 

  .02، ص0223، كتب عربية، قويسنا )مصر(، )مصطلحات سياسية واقتصادية واجتماعية ونفسية وإعالمية(
 .195عبد القادر حممودي: املرجع السابق، ص 5
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 أصدرعندما رفني ازدادت حدة التوتر بني الط 4519شهر يناير  ويف اخلامس من
مبدامهة مقر  بن طالل أوامره لوزير الداخلية األردين وصفي مريزا حسنيامللك العاهل األردين 

األسلحة  وسحباملنظمة الفلسطينية يف العاصمة الفلسطينية اليت كانت اتبعة لألردن آنذاك 
، وعن هذه األحداث كتبت ممثل منظمة التحرير ابلقدس عبد الكرمي العلمي اعتقالو والذخرية 

إن ما جيري ضد الفلسطينيني يف "ما أييت:  4519أبريل  25جريدة الشعب اجلزائرية بتاريخ 
عمان هو طريق مير إىل تل أبيب، ول بد أن مير حترير فلسطني من عمان، وقبل كل شيء القضاء 

 .1"على امللك حسني بن طالل
 إىل أن تطورت وحتولت إىل نزاع مسلح وهكذا تضاعفت التناقضات بني اإليديولوجيتني

أردين منذ أتسيس الكيان الصهيوين، وبدأت معامله تتضح -بني الطرفني، وهو أخطر نزاع فلسطيين
، حيث أكد أنه وصلتهم 4592منذ أوائل صيف  -حسب شهادة حممود رايض-بشكل جلي 

يقع بني املقاومة  )املصريني( من سفارهتم بعمان تقارير تشري إىل احتدام صراع يوشك أن
، ومن املمكن أن يؤدي يف األخري إىل التصفية 2الفلسطينية يف األردن وبني السلطة الشرعية فيها

الكاملة للمقاومة الفلسطينية يف اململكة األردنية، خاصة وأن تلك اخلالفات كانت تزكيها وتغذيها 
 الولايت املتحدة األمريكية. 

لفت انتباه الدولة اجلزائرية لكنها مل تشأ  4519يف سنة  إن ما أقدم عليه امللك األردين
فقاموا بشن محلة  ،لصحافييها وصحفها للدفاع عن الفلسطينيني يف أول األمر اتركة اجملالالتدخل 

تطورت وبعد ثالث سنوات مريكي، األ واصفة إايه ابلعميلشرسة ضد امللك األردين إزاء فعله 
موقف اجلزائر من و  .3"أحداث أيلول األسودـــــ "ب عنه ما مسي ونتجالوضع  تفجراألحداث إىل إن 

وهو  ،4"حنن مع فلسطني ظاملة أو مظلومة" الشهريةعرّب عنه بومدين يف مقولته  هذه األحداث
املوقف نفسه الذي تبناه الرئيس املصري مجال عبد الناصر حينما خاطب العاهل األردين أثناء 

)الفلسطينيون(  أرجوا أن أتخذهم"قائالً:  4592زايرته للقاهرة يف األسبوع الثالث من شهر أوت 
                                         

 .02السابق، ص خالد الراوي: املرجع 1
 .059حممود رايض: املصدر السابق، ص 2
 .439، صاملرجع السابق :دمحم اتمالت 3
 .439، صهواري بومدين نقاًل عن: دمحم اتمالت: املرجع السابق 4
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وعليكم أن  ابلصرب حىت ولو أخطأوا، وذلك من أجل شعبك ومن أجل الشعب الفلسطيين..
 .1"عاملوا مع هذه القضية ابلعمل السياسي وليس ابلعمل البوليسيتت

إىل مطلع شهر  فتعود أما البداايت األوىل الفعلية لالصطدام بني األردنيني والفلسطينيني
" إىل إعالهنا بعض املناطق اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني، وذلك عندما ابدرت "4592جوان 

، هذا على غرار عملية الختطاف اليت 2"مناطق حمّررةوها أهنا "األردنية اليت سيطر عليها مقاتل
 .3جوان من نفس السنة 44شخصاً رهينة يف  33برائسة جورج حبش ضد  اجلبهةنفذهتا 

، يف بداية األمر حاول العاهل األردين تفادي تلك الصطدامات عن طريق قيامه صحيح
كل من ل وإقالتهالمه ملطالب اجلبهة الشعبية منها استس ،بعدة تنازلت لصاحل القضية الفلسطينية

ووزير الداخلية وقائد الفرقة اليت قامت مبهامجة معسكرات ، القائد األعلى لقواته املسلحة
والذي حظيت  4592جويلية  42الفلسطينيني، هذا على غرار التفاق املربم بني الطرفني بتاريخ 

 .4الكاملة ملعسكرات الالجئني الفلسطينيني مبقتضاه منظمة التحرير الفلسطينية على السيطرة
غري أن ما يثري الدهشة والستغراب هو أن قرار إخراج املقاومة الفلسطينية من األردن مل 
يكن قرارًا ملكيًا داخليًا فحسب؛ بل سامهت يف صياغته وإعداده قوى أخرى دولية وعلى رأسها 

األمريكية، وهو ما أشار إليه وزير خارجية أمريكيا  المربايلية الصهيونية وحليفتها الولايت املتحدة
، 5أمريكياً  –يف مذكراته مؤكدًا أبن قرار تصفية املقاومة الفلسطينية يف األردن كان قرارًا إسرائيليًا 

ومكافأة للملك حسني على تنفيذ هذا القرار تعهدت الولايت املتحدة األمريكية للحكومة 
، 4519أراضيها إىل النقطة اليت كانت عليها قبل حرب جوان األردنية ابنسحاب إسرائيل من 

هذا فضاًل عن دعمها ماداًي وعسكراًي للملك حسني من أجل اإلسراع يف تصفية املقاومة 
 الفلسطينية والقضاء على الفدائيني الفلسطينيني.

                                         
 .329حممود رايض: املصدر السابق، صمجال عبد الناصر نقالً عن:  1
 .043، صاملرجع السابقجورج قرم:  2
 .430، صاملصدر السابق :بطرس بطرس غايل وشيمون برييز 3
 .439، صاملرجع السابق :دمحم اتمالت 4
، ترمجة خليل فرحات، دار طالس، دمشق، 0، ج0، ط1194-1119مذكرات كيسنجر يف البيت األبيض هنري كيسنجر:  5
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ا األمريكي طالبت حكومة عمان مجيع الدول العربية مبا فيه-وتنفيذًا لالتفاق األردين
اجلزائر ابلكف عن تقدمي املساعدات العسكرية للمقاومة الفلسطينية حبجة أن هذه األخرية تسببت 
يف اهلجمات اإلسرائيلية املتكررة على القرى األردنية اجملاورة إلسرائيل. وطبعاً، جاء الرد اجلزائري 

ة الفلسطينية، بل ذهبت رافضًا متامًا لطلب احلكومة األردنية ولإلجراءات اليت اختذهتا ضد املقاوم
إن "اجلزائر إىل أبعد من ذلك حني حّذر الرئيس اجلزائري هواري بومدين امللك حسني قائاًل له: 

اجلزائر تلتزم مبوقفها الثابت والداعم للمقاومة الفلسطينية داخل األراضي احملتلة وخارجها ما دام 
 . 1"هناك فلسطيين واحد يكافح من أجل حترير القدس

ملوقفها الثابت والداعم من  ونظراً  الفلسطينية، ابلقضية اجلزائر تربط اليت الوطيدة للعالقة ونظراً 
إىل خلفية جتربتها الثورية احلريصة  –طبعاً  –فلسطينية مستقلة ومرد ذلك كله راجع  دولة إقامة أجل
الفلسطينية بشكل خاص،  املقاومة وحركة العامل يف التحرر حركات مجيع ومساندة دعم على احلرص كل
تكون اجلزائر يف طالئع الدول العربية اليت حتركت منذ أن بدأت بوادر هذه األحداث  أن غرو ل فإنه
 يف األفق من أجل إجياد خمرج سلمي هلذا النزاع بني اإلخوة األشقاء )األردنيني والفلسطينيني(. تلوح

ة األردنية حسنة خالل القرن مل تكن عالقة اجلزائر مع اململكوعلى النقيض من ذلك 
وكان ذلك نتيجة طبيعية للمواقف السلبية املتضاربة بني نظام البلدين، فاجلزائر كانت تعترب  املاضي،

امللكي األردين نظامًا رجعيًا معيقًا لألنظمة التقدمية احلية، وطبيعة هذه العالقة تعكسها  النظام
العربية، ورغم ذلك ما كان هذا الصدام  املؤمترات اليت كانت حتدث بينهما يف والصدامات اخلالفات

 يقع لول وجود عامل آخر عمل على زايدة حدة التوتر بني الطرفني وهو القضية الفلسطينية.ل
 اثنيا : رد فعل اجلزائر عن أحداث أيلول األسود. 

حبماية هذه القضية املقدسة حىت من  قاطعاً  لقد أخذ اجلزائريون على أنفسهم وعداً 
وذلك بعدم السماح هلم ابلتدخل يف شؤون فلسطني الداخلية ومحايتهم من العدو  ،العرب أنفسهم

الصهيوين الذي احتل أرضهم وأخذ يتوسع فيها يومًا بعد يوم، ومنه فإن عالقات اجلزائر مع أي 
 .2القضية الفلسطينيةدولة عربية قد تسوء وتتحسن حسب عالقات هذه الدولة مع 

                                         
 .02خالد الراوي: املرجع السابق، صهواري بومدين نقاًل عن:  1
 .431، صاملرجع السابق :دمحم اتمالت 2
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أتزماً قّرر الرئيس اجلزائري هواري بومدين  الوضع يزداد أن من وخمافة الظروف، هذه خضم ويف
 إثر تفجري إىل عمان السيد عبد العزيز بوتفليقة يف مهمة طارئة إرسال وفد برائسة وزير خارجيته

 ، وذلك ملقابلة كل من4592جوان  40من طرف اجليش األردين بتاريخ  الفلسطينية املعسكرات
 الرهائن قضية وحل بينهما املعارك إهناء ضرورة حول معهما والتباحث عرفات وايسر حسني امللك

وتعزيزاً جلهود الوفد اجلزائري هناك التحق به ، 1من طرف اجلبهة الشعبية احتجازهم مت الذين األردنيني
من مبالغة الفلسطينيني يف إهانتهم  وعلى الرغمحزب جبهة التحرير الوطين،  جهاز مسؤول قايد أمحد
يف األخري وبرعاية جزائرية مت التوصل إىل اتفاق مؤقت بني امللك حسني  هأن إل وحكومته امللك لنظام

جملس الثورة اجلزائري يف اجتماعه املنعقد بتاريخ  وايسر عرفات، وهو املوقف الذي مت اختاذه يف
 .2تكون ظاملة إل إذا حاصرها العرب" ل الفلسطينية الثورة "إن فيه: جاء والذي 4592 جوان 43

ه لألسف الشديد، مل تلبث هذه التسوية املؤقتة أن نسفت وتفجر الوضع من غري أن
 -خالل شهر سبتمرب من نفس السنة عندما أعلن أبو إايد جديد بل أكثر مما كان عليه، وذلك

ويف خضم  ،3"هانوي الثورة الفلسطينيةن ستصبح "أن عّمان عاصمة األرد -الرجل الثاين يف فتح
إن احلكومة اجلزائرية تعرب "هذه الوضع املتأزم صرّح الناطق الرمسي ابسم احلكومة اجلزائرية مبا أييت: 

يف هذه الظروف األليمة اليت يعيشها الشعب الفلسطيين عن مساندهتا التامة وأتييدها املطلق 
الوقت نفسه عن استعدادها التام لتنسيق نشاطها مع بقية للمقاومة الفلسطينية، وتعلن يف 

حكومات الدول العربية من أجل وضع حد للمؤامرات اليت حتاك ضد املصاحل العليا للشعب 
، وعقب هذا التصريح مباشرة أعلنت مصادر فلسطينية أن موقف اجلزائر ل ميكن أن "الفلسطيين

ئر كانت حتدد عالقاهتا مع الدول األخرى بناء يضاهيه أي موقف عريب آخر إىل درجة أن اجلزا
 . 4على درجة تعامل تلك الدول مع القضية الفلسطينية

                                         
-1113البعد الفلسطيين يف سياسة اجلزائر اخلارجية من خالل عالقاهتا مع الدول العربية اجملاورة لفلسطني مصطفى بوطورة:  1

سياسية واإلعالم، ، أطروحة دكتوراه دولة يف العلوم السياسية والعالقات الدولية، إشراف الدكتور صويلح بومجعة، كلية العلوم ال1188
 .444، ص0220-0224قسم العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة اجلزائر، 

 .431، صاملرجع السابق :دمحم اتمالت 2
 .041، صاملرجع السابقجورج قرم:  3
 .443مصطفى بوطورة: املرجع السابق، ص 4
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أعلن امللك حسني أنه ل ميكنه تقدمي املزيد من وبعد التصريح السابق أليب أايد 
التنازلت، وقامت القوات امللكية ابعتقال املسؤول األمين حلركة فتح صالح خلف )أبو إايد( إىل 

عند دخوهلم مباشرة للسفارة  جانب عدد من الفلسطينيني كانوا حيملون جوازات سفر جزائرية
 على حمملاجلزائرية لالحتماء هبا، وكرد فعل اجلبهة الشعبية اليت مل حتمل تلك التصرحيات امللكية 

تلك  ، إحدى1مرتني خالل ثالثة أشهر اجلد ومل تعرها أي اهتمام أهنا حاولت اغتيال ملك األردن
غري أن املنظمات الفلسطينية نفت ذلك مجلة وتفصيالً  4592جوان  25احملاولت كانت بتاريخ 

وأكدت أن العملية ورائها طرف اثلث يستهدف قطع التعزيزات العربية للمقاومة الفلسطينية يف 
يف الوقت الذي أرسل فيه الرئيس اجلزائري بومدين جلول ماليكة رئيس جلنة حركات و ، عمان

جهاد قامت اجلبهة الشعبية الفلسطينية بتفجري املقر  لتحرر إىل األردن للتباحث مع عرفات وأبوا
 الرئيسي للربيد املركزي األردين.

 2ثالث طائرات سبتمرب على اختطاف 29وازداد الوضع أتزماً عندما أقدمت اجلبهة يوم 
" اتبعة 929املختطفون منها اثنتان، األوىل من نوع "بوينغ  لحوّ اتبعة خلطوط جوية غربية و 

 إىل" اتبعة للخطوط اجلوية السويسرية 29للخطوط اجلوية العاملية، والثانية من نوع "دي سي 
مئات  واواحتجز  3" حولوها إىل مطار القاهرة919، أما الثالثة من نوع "بوينغ ألردناب مطار املفرق

 .ألمريكيني والربيطانينيوا ينيالرهائن من األملان
نفذت اجلبهة الشعبية مرة أخرى عملية قرصنة جوية ضد  4592سبتمرب  25ويف بوم 

طائرة رابعة اتبعة للخطوط الربيطانية وحولوا مسارها إىل األردن لتنضم للطائرتني احملتجزتني هناك 
اجلزائرية يف عمان انه وحسب شهادة سعد الدين نويوات القائم أبعمال السفارة ، 4يف مطار املفرق

التقى زعيم اجلناح العسكري للجبهة الشعبية وديع حّداد فطلب منه ابسم اجلزائريني عدم تفجري 

                                         
، 4503زكار، دار حسان للطباعة والنشر، دمشق، ، تعريب سهيل 4، طمذكرات الرئيس نيكسون احلرب احلقيقيةنيكسون:  1

  .95ص
، املرجع السابقهناك من يذكر أن اجلبهة الشعبية قامت ابختطاف أربع طائرات تعمل على اخلطوط الدولية. ينظر: جورج قرم:  2

 .041ص
 .059حممود رايض: املصدر السابق، ص 3
 .329، صنفسه 4



 1191اجلزائر وموقفها من القضااي العربية قبل سنة .................................................الفصل األول: 

 

 
 

 -86- 

 1الطائرات احملتجزة مقابل مفاوضات جتريها جلنة رابعية تضم كل من اجلزائر والسودان ومصر وليبيا
ومن -ممثلني عن الدول األربعة فأبدى موافقته املبدئية، ويف نفس الوقت استقبل ملك األردن 

 .2هلم تصرفات وجتاوزات الفلسطينيني يليشك -بينهم نويوات
اجلزائرية يف احليلولة دون تفجري الوساطة لكن لألسف، مل تنجح ل الوساطة الرابعية ول 

بعد إفراغها من مجيع الركاب  -الذي أصبح يسمى "مطار الثورة"- الطائرات الثالث مبطار املفرق
سبتمرب  43وأطلقت اجلبهة مجيع الرهائن يوم  شخص، 922ددهم حوايل ــــغ عــــن بلــــيالذ

منهم احتفظت هبم واستعملتهم كورقة ضغط مقابل اإلفراج عن مجيع الفلسطينيني  12ابستثناء 
، وهذه العتداءات 3القابعني يف سجون الحتالل اإلسرائيلي ويف سجون سويسرا وأملانيا الغربية

العدوانية استنكرهتا وشجبتها احلكومة اجلزائرية ألهنا أفقدت املقاومة الفلسطينية الكثري من الدعم، 
وهلذا طلبت احلكومة اجلزائرية من قادة املقاومة الفلسطينية العدول عن تلك العتداءات 

 العسكرية.
مت هبا اجلبهة اة اليت قـــداث السابقـــــإذا كانت تلك األحه ـــــارة إىل أنــــدر اإلشـــوجت

اليت كان وقعها  الشعبية كحادثة اختطاف الطائرات الثالث سببًا مباشرًا يف أحداث أيلول األسود
أوضاعهم الصعبة العامل إىل  لفتت أنظار، فإهنا من جهة أخرى ر حدة على الفلسطينينيــــأكث

يتحدث عن الفلسطينيني ويهتم  ح الغربـــأصب ذه األحداثـــه ، وبفضلةــــم الوطنيــــوقضيته
 مبصريهم.

ستدعاء مبعوثه اب فقام عندئذ تيقن الرئيس اجلزائري أن األوضاع أتزمت بشكل كبري
سوى بعض اجلزائريني والقائم أبعمال السفارة اجلزائرية سعد الدين  يف عمانماليكة ومل يبق 

أن أطلق العنان لقواته  -الذي مل يستطع حتمل تلك اإلهاانت-، وكان رد فعل امللك 4نويوات
استخدمت فيه املدافع والدابابت وأسفر عن اعتقال وقتل  النظامية اليت نفذت هجوم واسع النطاق

وأزالت  القواعد العسكرية للمقاومة الفلسطينية مخسة وعشرون ألف فلسطيين، ونسفت مجيع

                                         
 .439، صاملرجع السابق :دمحم اتمالت 1
 .430، صنفسه 2
 .059حممود رايض: املصدر السابق، ص 3
 .439، صاملرجع السابق :دمحم اتمالت 4
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وعقب هذه اجملازر أرسلت اجلزائر على الفور مساعدات  ،1وجودها هنائيًا من شرقي األردن
 . 2استعجالية تتمثل يف سبعة أطنان من األدوية وأربعة عشر طبيباً عسكرايً ملعاجلة جرحى الطرفني

أكثر حدة على احملاربني  "أحداث أيلول األسود"وكان وقع هذا اهلجوم الذي عرف بـــــ 
إىل إسرائيل، وهو ما أيدته النظم  للجوءالقوات امللكية اضطروا حتت ضرابت  نالفلسطينيني الذي

الستبدادية اليت اعتربت هذا الرد األردين القوي مبثابة إنذار إىل كافة الشعوب اليت قد تبدي رغبة 
، واعتربت هذه األحداث أسوأ نكسة تعرضت هلا األمة العربية منذ هزمية 3يف التمرد ضد نظمها

 .45194جوان 
داء الذي وجهه ايسر عرفات إىل احلكومات العربية طالبًا منها التدخل واستجابة للن

إلنقاذ الوضع الفلسطيين يف األردن قّررت اللجنة الرابعية عقد قمة عربية طارئة يف القاهرة برائسة 
أهم قراراهتا إرسال وفد على من ، وكان 5مجال عبد الناصر لدراسة وضع الفلسطينيني يف األردن

برائسة الرئيس السوداين النمريي إىل عمان من أجل إقناع امللك األردين ابلعدول عن جناح السرعة 
 .6موقفه لكن احملاولة العربية ابءت ابلفشل

عارض ألحداث أيلول األسود، ممؤيد و  إىل العريب العامل انقسم املأساوية األحداث هذه وأمام
األحداث واعتربهتا حرابً بني اإلخوة األشقاء ومن واجلزائر من أنصار القسم الثاين أدانت بقوة هذه 

شأهنا أن تضعف العامل العريب، وهو ما أكده هواري بومدين عندما قال أن الفلسطينيني ل يقومون 
وابلتايل  ،أبي جتاوزات يف تصرفاهتم وخاصة اجتاه العرب إل إذا حدث تدخل يف شؤوهنم الداخلية

العريب إذا مل يقف العرب إىل جانب الفلسطينيني ويزودوهم رأت اجلزائر أنه ل معىن للتضامن 
بدًل من إدانتهم ابلدعم العسكري واملادي والدبلوماسي يف حروهبم ضد العدو املشرتك الصهيوين 

هلم ابسم هذه التجاوزات اليت اختذت كذريعة من طرف األردن ليأمن شر العدو  والتعرض

                                         
 .041، صاملرجع السابقجورج قرم:  1
 .024خالد الراوي: املرجع السابق، ص 2
 .433، صاملصدر السابق :بطرس بطرس غايل وشيمون برييز 3
 .329حممود رايض: املصدر السابق، ص 4
 .431، صاملرجع السابق :دمحم اتمالت 5
 .433، صاملصدر السابق :بطرس بطرس غايل وشيمون برييز 6
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لصحيفة النهار اللبنانية قائالً: "إن  4599 أواخر سنة يف بومدين ، وهو ما صرّح به1المرباييل
و مصر أو األردن بدون حضور منظمة التحرير الفلسطينية يعترب اتفاقاً أأي اتفاق تربمه سوراي 

 .2ابطالً وملغياً وأنه ل ميكن للعرب أن يستعيدوا أراضيهم على حساب الفلسطينيني"
رية مبراقبة أوضاع املقاومة الفلسطينية يف الدول ومنذ تلك األثناء استمرت احلكومة اجلزائ

العربية احمليطة إبسرائيل ل سيما األردن اليت كانت دائمًا حتّمل املقاومة الفلسطينية مسؤولية ما 
حيدث يف الداخل واخلارج، هذا فضاًل عن اإلجراءات األمنية املشددة اليت كانت تفرضها على 

أراضيها كمصادرة األسلحة وكثرة العتقالت اليت طالت الكثري فصائل املقاومة الفلسطينية داخل 
 . 3من مقاتلي املقاومة الفلسطينية

من نتائج سلبية ثقيلة على اجلانب  أحداث أيلول األسودويف األخري ورغم ما خلفته 
مقاتل فلسطيين، استطاعت  522مدين و  3922الفلسطيين واليت راح ضحيتها ما ينيف عن 

وهو آخر إجناز  4592سبتمرب  09صلح مؤقت بني الطرفني يف القاهرة بتاريخ  إبرام عيةالراب اللجنة
مل يلبث  هذا الصلح لكن ،4سبتمرب من نفس السنة 00 يوم وفاته عشية الناصر عبد مجال به قام عريب

 إلغاء التفاق بني عرفات وامللك حسني 4594جويلية  49يف حىت قررت السلطات األردنية 
 .5القواعد الفلسطينية وطرد منظمة التحرير الفلسطينية هنائياً من األردن جذرايً على وقضت

إن ممثلي حركة فتح كانوا دائمًا يستشريون اجلزائر يف مجيع املسائل اليت ختص قضيتهم 
الوطنية، فحسب شهادة القائم ابألعمال نويوات أن أاب جهاد استشار اجلزائر بواسطته حول قبول 

الذي ينص على إخراج املعسكرات الفلسطينية إىل  امللك حسني العاهل األردين قرتاحاأو رفض 
، أما عن عدد اجلزائريني الذين شاركوا يف ابملوافقة على هذا القرتاحجبال جرش فردت اجلزائر 

 . 6جزائرايً  43أحداث أيلول األسود إىل جانب إخواهنم الفلسطينيني فبلغ عددهم 

                                         
 431، صاملرجع السابق :دمحم اتمالت 1
 .439صهواري بومدين نقاًل عن: دمحم اتمالت: املرجع السابق،  2
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خطاب شديد  أخطرهالنظام امللكي األردين مرات عديدة كان كما هددت اجلزائر ا
اللهجة وّجهه الرئيس بومدين إىل العاهل األردين والذي حذره فيه من التدخل ضد املقاومة 

يف تدخله إلنقاذ املقاومة الفلسطينية وهو ما  السوريالفلسطينية، وابملقابل أيد بومدين املوقف 
، 4592سبتمرب  03ابراهيم ماخوس خالل لقائه معه ابجلزائر يف صرّح به لوزير اخلارجية السوري 

من األفضل أن تكتب سوراي على دابابهتا عبارة أنه اقرتح بومدين على ماخوس  ويف هذا اللقاء
 .1" حىت ل تكون حمل اهتام ابلعتداء على سيادة دولة عربيةجيش التحرير الفلسطيين"

صّعدت اجلزائر موقفها مع اململكة اهلامشية وتسببت يف فتور العالقات معها، وظل  مث
بني البلدين طيلة فرتة  قائماً  املواقف والجتهادات السياسية يف هذا التشنج يف العالقات واختالف

امللك الرئيس الراحل هواري بومدين الذي ردد مراراَ وتكراراً: "ل أمد يدي ملصافحة العاهل األردين 
 . 2حسني ألهنا ملوثة بدماء الفلسطينيني"

 ونظراً للموقف ،وحمدود من جهة رمزي بشكل تدخلها بعد السورية القوات لنسحاب ونظراً 
موسكو  عندما طلب سفري والذي اتضح بشكل جلي من هذه األحداث السوفيايت التحفظي

اضطرت الفصائل الفلسطينية إىل  ،عدم التعرض لألردن من جهة اثنيةب القيادة السوريةمن  بسوراي
وهو ما  الصهيوين، النسحاب إىل جبال جرش وعجلون ليتم ضرهبا من طرف قوات الحتالل

 . 45943إىل اجلنوب اللبناين يف جويلية من األردن بشكل هنائي  النسحابجربها على أ
كان الرئيس بعد هذه األحداث قطعت اجلزائر عالقاهتا مع اململكة األردنية ومع ذلك  

بومدين خيفي هذا الشعور يف خمتلف املناسبات العربية حرصًا منه على إجناح كل مناسبة تكون 
، وابملقابل عززت اجلزائر عالقاهتا مع فلسطني وعملت 4رأس جدول أعماهلا على الفلسطينية القضية

شحنات أوقفت يف ومة الفلسطينية غري أن هذه الاعلى إرسال كميات كبرية من األسلحة لدعم املق
. وموقف ميناء الالذقية بسبب املوقف السوري املتخاذل مما حال دون وصوهلا إىل جهتها املقصودة
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 .421، صاملصدر السابقدمحم برغام: هواري بومدين نقاًل عن:  2
 .435، صاملرجع السابق :دمحم اتمالت 3
 .412، صنفسه 4



 1191اجلزائر وموقفها من القضااي العربية قبل سنة .................................................الفصل األول: 

 

 
 

 -11- 

اجلزائر الحنيازي لصاحل الفلسطينيني خالل أحداث أيلول األسود جاء من منطلق قناعتها على أن 
 ". سرائيلمسار حترير القدس الشريف ينطلق ابتداء من الدول العربية احمليطة إب"

وهذا املوقف اجلزائري اجتاه القضية الفلسطينية استمر على نفس الوترية حىت بعد وفاة 
الرئيس بومدين، بل أكثر من ذلك حققت املقاومة الفلسطينية بفضل جمهودات اجلزائر وموقفها 

ية، الداعم والثابت يف فرتة الرئيس الشاذيل بن جديد عدة انتصارات دبلوماسية وسياسية وعسكر 
 وهو ما سنقف عنده ونتعرض إليه بشيء من التفصيل يف الفصل الثاين من هذه الدراسة.

أما خبصوص العالقات اجلزائرية األردنية اليت تشنجت وانقطعت إثر أحداث أيلول 
األسود واستمرت على هذه الصفة طيلة فرتة الرئيس الراحل هواري بومدين فإهنا مل تلبث أن 

وهو إهناء املقاومة الفلسطينية -الذي أدى إىل قطعها  أن السبب من لرغماب استأنفت بعد وفاته
 إىل يومنا هذا. يزال قائماً  كان ول  -ابألردن بشكل هنائي

 .1194اجلزائر وحرب أكتوبر املبحث السادس: 
، وغداة املصاحلة بني حسني ملك األردن 4592بعد أحداث سبتمرب األسود سنة 

وايسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية تويف الرئيس املصري عبد الناصر بسبب أزمة قلبية 
منعرجًا حامساً  لسلطةلاعتالء هذا األخري  ولقد مّثلوخلفه على رأس السلطة انئبه أنور السادات، 

 مصر املعاصرة. يف اتريخ
 أوال : ظروف احلرب وأسباهبا.

من الولايت  التقرب هي املصرية اخلارجية السياسة اتريخ يف السادايت النظام خطاها خطوة أول
الركيزة ا وأهن اإلسرائيلي،-الصراع العريبمقتنعًا أبهنا الوحيدة القادرة على حل  ،األمريكية املتحدة

التصريح الذي أجراه السادات  ومّثل، 1النفتاح والسالم مع إسرائيل عليها عملية تبىن اليت األساسية
خبصوص إمكانية التوصل إىل سالم مع  4592ديسمرب  00يف صحيفة اتميز المريكية بتاريخ 

بداية احملاولت األوىل هلذا  4519راضي اليت احتلتها سنة إسرائيل بشرط انسحاهبا من مجيع األ
 صارخاَ لقرارات قمة الالءات الثالث اليت عقدت يف اخلرطوم. ، وكان ذلك خرقاً 2النفتاح

                                         
 .410، صاملصدر السابقبطرس بطرس غايل وشيمون برييز:  1
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اختذ النقيض من موقف السادات جتاه الولايت املتحدة األمريكية  وعلى ،4590 سنة يفو 
قرارًا يقضي بقطع عالقاته مع روسيا وطرد مجيع املستشارين بقيادة السادات نفسه  النظام املصري

لحتياجات مصر العسكرية من  موسكوعدم استجابة  ريعةبذ ر،مص من 1العسكريني الروسيني
حماولة النقالب اليت قادها علي صربي بتشجيع من موسكو ضد السادات بعد عام  وبسبب جهة،

الداخلية، غري  شؤوهناتدخالً يف  احلكومة املصريةوهو ما اعتربته  ،جهة أخرى من السلطة اعتالئه من
 فاجأ العامل ،السلم مع اسرائيل الذي يراهن عليه وهو ياراخلبدًل من أن يتجه إىل  املصري الرئيس أن

 .45193حرب  حمو آاثر هزمية ظاهرايً  من خالله هادفاً  2ضدهابتنظيم هجوم عسكري  وأومهه
الوقت الذي تشنجت فيه العالقات املصرية ـــــ السوفياتية كانت  وجتدر اإلشارة إىل أنه يف

مما يدل على تنافس الدولتان لبسط نفوذمها  4الدويل مريكا متيل إىل النفراجأروسيا و  العالقات بني
بل منعها من إعالن حرب  ،على املنطقة، فبينما كانت روسيا تتماطل يف امداد مصر ابلسالح

جديدة، كانت أمريكا تدعم اسرائيل ابلسالح وتغض الطرف عن اعتداءاهتا على مصر، كل هذه 
 .5الظروف الراهنة جعلت قرار احلرب أمراً حتمياً 

قبل إعالنه احلرب  -صرب وصمتيف -احلرب جلأ السادات  وكسبولألخذ بزمام األمور 
إىل تقوية عالقاته مع دول العامل بصفة عامة والدول  4593أكتوبر خالل شهر  ضد إسرائيل

 هاتفاق سري بين أبرم يف حنيالعربية على وجه اخلصوص دون ان يعلمهم بتاريخ اندلع احلرب، 
، فعالوة على التنسيق التام 6هبذا التفاق حافظ األسد دون إخطار أي رئيس أو ملك عريب وبني

                                         
خبري عسكري، غري أن رئيس أركان اجليش املصري  40222كان عددهم حسب ما ورد يف الصحافة الدولية واملصادر اإلسرائيلية  1

ساعد على العتقاد أبن اجليش املصري لن خبري سوفيايت، وهذا القرار السادايت  9990الفريق سعد الدين الشاذيل أقر أبن عددهم 
 .092، صاملرجع السابقجورج قرم: يقوم أبي هجوم عسكري، على األقل يف املستقبل القريب، ضد إسرائيل. ينظر: 

 .413، صاملصدر السابق :بطرس بطرس غايل وشيمون برييز 2
 .50، صاملرجع السابق :مجال فرحات 3
( مصطلح سياسي واملقصود به املناخ السياسي الذي ساد العامل خالل فرتة International Détenteالنفراج الدويل ) 4

مها السبعينيات والثمانينات من القرن العشرين، وهو اتفاق القطبني )أمريكيا وروسيا( يف إجياد احللول للعديد من املشاكل الدولية وابتعاد
  .91امساعيل عبد الفتاح عبد الكايف: معجم سبق ذكره، ص :عن التصادم، وتوقيعهما على العديد من التفاقيات. ينظر

 .51ص مجال فرحات: املرجع السابق، 5
 .00، صاملصدر السابقدمحم برغام:  6
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اململكة العربية السعودية قبل ًا بتأييد كامل من بني مصر وسوراي كان السادات يتمتع أيض
، وميكننا القول أبن 1واجلمهورية اجلزائرية اليت ظلت مبوقفها هذا وفية ملثل حرب التحرير اجلزائرية

األمة العربية واإلسالمية عرفت عرب مر التاريخ أكرب تضامنًا عربيًا وإسالميًا يف تلك اإلايم اجمليدة 
تلبث هذه الدول أن أعلنت حظر البرتول فور اندلع هذه احلرب يف  ، إذ مل4593من سنة 

 .2توقيت دقيق
أكتوبر  21وجيب الـتأكيد على أن املبادرة العربية يف إعالن احلرب ضد إسرائيل يوم 

مل تكن من ابب الصدفة أو جمرد مبادرة عفوية فحسب؛ بل أن املدفعية العربية مل تشرع يف  4593
 عدة أن حققت الدبلوماسية العربية أن هتيأت هلا الظروف العربية، وبعد بعد إطالق نرياهنا إل

 :3جناحات معتربة على الصعيد الدويل، وحسيب أن أذكر بعضها
عدم قبول احتفاظ العدو الصهيوين ابألراضي احملتلة، وهو مبدأ وافق عليه الرأي العام  -

 الدويل، ودعمته قرارات جملس األمن الدويل.
إل بعدما أتكدت الدول  4593مل تنطلق احلرب العربية ضد العدو الصهيوين سنة  -
وذلك بفضل نشاط الدبلوماسية  ،مصداقيتها يف العامل أفقدهتاإسرائيل تعاين عزلة خانقة العربية أن 

 .4593العربية يف ندوة عدم الحنياز اليت احتضنتها اجلزائر يف سبتمرب 
سياسة بالده اجتاه  إىل تغيريس األمريكي نيكسون ودفعه الضغط السعودي على الرئي -

 الشرق األوسط.
رفض حمكمة النرويج إطالق سراح اإلسرائيليني املتهمني ابغتيال املناضل أمحد  -

 بوشيخي، هذا فضالً عن إعالن وزير خارجية النرويج عن تورط تل أبيب يف هذا العمل اإلجرامي.
ة أصدرت النمسا قرارًا يقضي ابلكف عن تقدمي بفضل نشاط الدبلوماسية العربي -

 التسهيالت لتل أبيب يف هتجريها ليهود الحتاد السوفيايت إىل إسرائيل. 
كل هذه العوامل السالفة الذكر تبني لنا مدى أتلق الدبلوماسية العربية يف حتقيق 

حيث  ،وىلية األما اتضح جليًا يف النتصارات العرب وهو، 4593النتصارات طيلة شهر سبتمرب 
                                         

 .099، صاملرجع السابقجورج قرم:  1
 .14ص، 9189، جريدة االهالي، القاهرة، السالم الضائع يف كامب ديفيد 11كتاب األهايل رقم دمحم ابراهيم كامل:  2
 .40، ص، جملة سبق ذكرها4500، أفريل 09سنة ، 009،ع"احلرب العربية اإلسرائيلية الرابعة": جملة اجليش 3
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، وهو ما دفعها إىل إرسال 4519نفس الدعم اهلائل الذي حظيت به يف حرب بإسرائيل  حتظمل 
 الرسائل لكل من لندن وابريس حتتج فيها على حياد هذه الدول. 

ويف نفس اإلطار دائماً، متكنت اجلزائر خالل قمة أديس أاباب من إقناع مجيع دول القارة 
القاهتا مع إسرائيل تضامنًا مع مصر وسوراي وفلسطني على وجه اخلصوص اإلفريقية على قطع ع

هذا فضاًل عن جهودها  ،دون أن ننسى حتركاهتا السياسية الواسعة عرب خمتلف دول العامل الثالث
السياسية والدبلوماسية اليت بذلتها يف البداية يف حلبة الصراع ضد إسرائيل مث بعد ذلك دعمها 

 .1النفطيالعسكري وتضامنها 
 اثنيا : استعدادات اجلزائر ودورها يف احلرب.

برغم الكثري من املبادرات )مهمة السفري اينغ، مباردة الدول الكربى، مبادرة روجرز، 
، 010مبادرة السادات، مبادرة حكماء إفريقيا( اليت اختذت من أجل تنفيذ قرار جملس األمن رقم 

العربية املعنية ظل يراوح مكانه بسبب التعنت اإلسرائيلي، وأمام إل أن املوقف بني إسرائيل والدول 
هذه الوضعية مل يكن بد من اللجوء إىل استعمال القوة العسكرية بغية إجبار إسرائيل على تغيري 

 .45932موقفها، فكانت حرب أكتوبر 
شهد  كان للجزائر دورًا ابرزاً إىل جانب مصر يف كفاحها العريب ضد إسرائيل، ولقد  لقد

عدة مواقف مشرفة للجزائر، ومنها املوقف الرائع واملثايل  4519األسبوع األسود من جويلية 
لطالعها أبن  اجلمهورية اجلزائرية للرئيس بومدين عندما اتصل السفري اجلزائري يف مصر برائسة

وط احتجاجًا على دعمها الالمشر  المريكية رت قطع عالقاهتا مع الولايت املتحدةمصر قرّ 
جلزائر بقطع ابالسفري األمريكي  هواري بومدينأخطر الرئيس  على الفورو  السرائيلي، للعدوان

 . 3العالقات اجلزائرية مع واشنطن تضامناً مع الشعب املصري
وعلى غرار املوقف الرمسي اجلزائري الرائع فإن املوقف الشعيب كان أروع يف التضامن مع 

 اختذهاملوقف الذي ذلك واملقصود هنا ، 4ة وجيشًا وشعباً احلزن قياد االذي كان يسوده مصر

                                         
 .15، ص0240، موفم للنشر، اجلزائر، 0، جهلل... وللوطن اجملموعة الرابعةحميي الدين عميمور:  1
 .459حسن اجلليب: املرجع السابق، ص 2
 .53، صاملصدر السابق، أايم صححت اتريخ العربأربعة  :حميي الدين عميمور 3
 .411، ص0244، املصدر السابق :الطاهر الزبريي 4
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الشعب اجلزائري عشية التاسع من شهر جوان عندما ألقى الرئيس املصري خطاابً على شعبه معلناً 
فيه مسؤوليته الكاملة عن النكسة وقرر تنحية نفسه عن احلكم وقال: "أريد أن أعود مرة أخرى 

 .1ه إطالقاً شيمون برييز وقال إهنا جمرد مسرحية فقطوهو ما مل يصدق ،مواطناً بسيطاً"
وبعد انتهاء اخلطاب مباشرة خرجت اجلماهري الشعبية اجلزائرية بباب الوادي عن بكرة 
أبيها يف مظاهرات عارمة متجهة إىل ساحة الشهداء هتتف رافضة استقالة عبد الناصر وتطالبه 

 .…Nasserعبد الناصر.. تقدم أو مت ): "بتحمل املزيد من املسؤولية التارخيية وهي تردد
Marche ou crève) مث تلتها مظاهرات أخرى يف بداية الشهر اجتهت حنو مقر ،"

 .2الرائسة لتستنفر موقفاً رمسياً من الرائسة
وجاء موقف اجلزائر الشعيب الرافض لستقالة عبد الناصر مطابقًا ملوقف الشعب املصري 

املصرية ــــ فور إعالن عبد الناصر تنحية نفسه من الرائسة ـــــ مئات نفسه، حيث شهدت الشوارع 
األلوف من املواطنني متجهة وبطريقة عفوية إىل منزل عبد الناصر وظلوا طوال الليل وهم يصرخون 

 .3هبتافات وأصوات عالية بعدم تنحي عبد الناصر وإثنائه عن الستقالة
اً ــــ بصفة خاصة، واحلكومات العربية وشعوهبا وحتت هذا الضغط املصري ـــ حكومة وشعب

الناصر عن قراره وعزم على إصالح الوضع ومواجهة املوقف، فشرع مباشرة يف  عبد عدل عامة بصفة
 الداخلي مث انطلق بعد ذلك إلصالح وترميم سياسته اخلارجية عربياً ودولياً. بيته وترتيب تطهري إعادة

نداًء إىل مجيع حكومات البلدان العربية تناشدهم  اجلزائريةاحلكومة  ومن جهتها وجهت
 اليت ختص العرب مجيعاً، القضيةراي والوقوف إىل جانبهما يف هذه و فيه بتقدمي الدعم ملصر وس

أخذ الرؤساء وامللوك العرب يتوافدون على العاصمة املصرية وكان  4519وبداية من شهر جويلية 
إىل جانب العاهل األردين امللك حسني يف طالئع الرؤساء وامللوك  الرئيس اجلزائري هواري بومدين

جويلية من نفس  44العرب وصوًل إىل القاهرة، وعقدا أول اجتماع هلما مع عبد الناصر يوم 
 .4السنة

                                         
 .429، صاملصدر السابق :بطرس بطرس غايل وشيمون برييز 1
 .51، صاملصدر السابق، أربعة أايم صححت اتريخ العرب :حميي الدين عميمور 2
 .99حممود رايض: املصدر السابق، ص 3
 .425ص، نفسه 4
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وخالل الجتماع الثالثي تدخل هواري بومدين بقوله أنه ل خيار سوى مواصلة الكفاح 
ضي العربية وذكر أبن املسافة غري حمددة بني النطالق والوصول إىل املسلح من أجل اسرتجاع األرا

اهلدف فقد تطول أو تقصر وفقًا للخطة املرسومة، واقرتح بومدين ملواجهة الوضع الراهن حالً 
مبدئيًا مفاده ضرورة إنشاء خط عريب دفاعي قوي عسكري واقتصادي وسياسي يعىن بصد أي 

يف نفس الوقت العمل على بناء قوة عربية يستطيع العرب من هجمة إسرائيلية ميكن أن حتدث، و 
 .1خالهلا إرغام العدو الصهيوين على اإلنسحاب

وعقب هذا اللقاء الثالثي غادر امللك حسني القاهرة بينما ظل بومدين هناك إىل جانب 
الرمحان عبد الناصر ليلتحق هبما كل من الرئيس السوري نور الدين األاتسي والرئيس العراقي عبد 

 43عارف والرئيس السوداين إمساعيل أزهري، وعقد هؤلء الرؤساء العرب اجتماعهم األول يوم 
 ابلقاهرة. 4519جويلية 

وبعد املباحثات واملناقشات وتقدمي الشروحات حول الوضع الراهن وما ينبغي القيام به 
الرؤساء اخلمس يف األخري إىل أن من أجل حمو أاثر اهلزمية واستعادة األراضي العربية احملتلة خلصوا 

هذه النتيجة ل ميكن الوصول إليها أو حتقيقها إل ابلقيام مبعركة التحرير، وهذه اخلطوة ل ميكن 
النتقال إليها إل بتوفري األسلحة الكافية، خاصة وأن الرؤساء اخلمس يدركون جيدًا مستوى 

م عليهم اللجوء إىل الحتاد السوفيايت، ولذلك التسليح العايل األمريكي إلسرائيل، األمر الذي حيت
طلب عبدالناصر من الدول العربية ذات العالقة الوطيدة مع الحتاد السوفيايت أن متارس ضغوطها 
عليه من أجل تزويد مصر ابألسلحة واملعدات احلربية استعداداً ملعركة التحرير املزمع القيام هبا ضد 

ساء اخلمس على تكليف الرئيسني هواري بومدين وعبد الرمحان ، ويف األخري اتفق الرؤ 2إسرائيل
عارف هبذه املهمة والتوجه على الفور إىل موسكو وإجراء مباحثات سرية وعاجلة مع القادة 

 السوفييت يف هذا اخلصوص مث العودة إىل القاهرة إلبالغ الرؤساء بفحوى املهمة.
عرضهما لنتائج اللقاء مع القادة السوفييت و  القاهرة إىل وعارف بومدين الرئيسني عودة وبعد

وجهة نظر الحتاد السوفيايت كشفت  قام الرؤساء اخلمس بتحليل ومناقشة تلك النتائج، وتبني أهنا

                                         
 .442حممود رايض: املصدر السابق، ص 1
 .444نفسه، ص 2
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، وهكذا انتهى مؤمتر الرؤساء اخلمس 1احلل العسكري علىالذي فضل احلل السياسي السلمي 
يفرتق املؤمترون ضربوا موعدًا آخر لجتماع "، وقبل أن مؤمتر الصمود العريبالذي أطلق عليه "

 .2وزراء اخلارجية العرب يف اخلرطوم بشكل موسع وشامل
للحرب القادمة كّلف هواري بومدين قائد األركان الطاهر الزبريي  اتويف إطار الستعداد

سوراي مبهمة إىل الشرق األوسط لتبليغ رسالته الشفوية إىل القادة العرب يف كل من مصر والعراق و 
وخالل التباحث معهم أكدوا استعدادهم هلذه املعركة وطلبوا  ،بضرورة الستعداد للمعركة القادمة

من اجلزائر الستمرار يف مواقفها املشرفة جتاه العرب وتدعيمهم ابلطائرات احلربية والغواصات ملسح 
 .45193هزمية جوان 

تعداد اجلزائر ورغبتها القوية يف ولقد أكد القائد املصري الفريق سعد الدين الشاذيل اس
الزايرة اليت قام هبا  من خاللالوقوف إىل جانب الشعب املصري يف كفاحه ضد اسرائيل وذلك 

يف إطار تعبئة املوارد العربية للمعركة القومية،  4593فرباير  29هذا األخري إىل اجلزائر بتاريخ 
جلزائر إذا ما أتكد هلا عن جدية املعركة لن وخالل حماداثته مع الرئيس هواري بومدين أكد له إن ا

وأنه لشرف   ،تتواىن يف إرسال أي جندي أو قطعة سالح تستطيع أن تقدمهما هلذه املعركة العربية
 .4كبري للجزائر أن يقاتل اجلزائريون جنباً إىل جنب مع إخواهنم املصريني

القيادة السياسية املصرية  من العميق أسفه إلبداء اللقاء هذا فرصة اجلزائري الرئيس استغل ولقد
األمساء اليت تنتقده وهتامجه ابستمرار وتتهمه أبنه يريد ان يفرض نفسه زعيماً على العرب  حتديد دون
وأكد لضيفه أنه ل نية له يف ذلك إطالقاً وإمنا أمله وأمل اجلزائريني عموماً أن ، عبد الناصر وفاة بعد

 .5املصريني بنية حسنة لطرد العدو الصهيوين من األراضي العربيةيضعوا أيديهم يف أيدي إخواهنم 
 تقابل خالهلا مع 4593سبتمرب  41ويف زايرة اثنية قادة الفريق الشاذيل إىل اجلزائر يوم 

ويف نفس الوقت الوقوف على  ،الرئيس اجلزائري ليطلعه على قرار مصر النهائي بدخول احلرب

                                         
 .425، صاملرجع السابق :عبد احلليم مناع أبو العماش العدوان 1
 .409حممود رايض: املصدر السابق، ص 2
 .419، صاملصدر السابق :الطاهر الزبريي 3
 . 022، ص0223، دار حبوث الشرق األوسط المريكية سان فرانسيسكو، 1، طمذكرات حرب أكتوبر :سعد الدين الشاذيل 4
 .024، صنفسه 5
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عم اجلزائر تقدميها، وبعد حماداثت مطولة بني الطرفني دامت ما حجم املساعدات اجلزائرية اليت تز 
يقارب الساعة والنصف حول الستعداد للمعركة وظروفها وإمكانيتها املتاحة ومدى استعداد 

ا يلي: "إن قرار احلرب هو قرار صعب، ولكن األخطر مب كالمهالرئيس بومدين   ختمالعرب هلا، 
. وهكذا غادر الفريق الشاذيل 1املهني الذي حنن فيه اآلن"منه أن نبقى حنن العرب يف الوضع 

 اجلزائر حامالً معه وعداً من طرف بومدين بشأن الدعم العسكري اجلزائري.
يف حرهبا )حرب كبرية   2وابلفعل أوفت اجلزائر بوعدها ملصر وقدمت هلا مساعدات

 وقال إنيف مذكراته الفريق سعد الدين الشاذيل  ، وهو ما أكده( ضد إسرائيل4593أكتوبر 
قطعة مدفعية  13مساعدة عسكرية تتمثل يف  4590اجلزائر أرسلت إىل مصر يف شهر ديسمرب 

للواء املشاة اجلزائري اليت تركتها اجلزائر بعدما  األسلحة الثقيلة التابعةهذا على غرار ميدان، 
والذي كان  4519ية قامت بسحب قواهتا )اجلنود ومعهم أسلحتهم اخلفيفة فقط( إثر هزمية جويل

 . 3قد مت إرساهلا إىل مصر عند اندلع احلرب
معدات الطائرات احلربية من نوع  قامت اجلزائر إبرسال يوماً من اندلع احلرب 02قبل و 

طيارون جزائريون بنقل هذه املعدات، هذا فضاًل عن مبالغ مالية  وكلف سوراي، إىل 04 وميغ 49 ميغ
إىل توافق وانسجام الرئيسني العربيني، بل أن الرئيس  -رمبا-، وهذا راجع 4قدمتها اجلزائر إىل سوراي

منصب قبول يف الذي كان مرتددًا  اجلزائري هواري بومدين كان له أتثريًا كبريًا على قرار السادات
 .5شعوب العاملالرائسة، هذا ابإلضافة إىل كون اجلزائر أنداك عرفت ابلروح الثورية يف رأي معظم 

السادس من شهر أكتوبر ابدرت كل من مصر وسوراي إىل اهلجوم على القوات  اليومويف 
اإلسرائيلية يف جبهيت السويس واجلولن، ولقد جاء حتديد هذا اليوم موعدًا لنطالق احلرب لعدة 
اعتبارات منها أن هذا اليوم ميثل ابلنسبة لليهود عيد الغفران، ومن مث فإن درجة الستعداد 

ي تكون يف أدىن مستوايهتا وأن معظم جنود الحتالل يكونوا متواجدين إما يف املعابد اإلسرائيل

                                         
 .001، ص: املصدر السابقسعد الدين الشاذيلهواري بومدين نقاًل عن:  1
 .930ص 20: نظر: امللحق رقميللمزيد من التفاصيل حول هذه املساعدات  2
 .003، صاملصدر السابق :سعد الدين الشاذيل 3
 .00، صاملصدر السابقدمحم برغام:  4
 .51، صاملرجع السابق :مجال فرحات 5
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ملمارسة طقوسهم وشعائرهم الدينية وإما يف منازهلم، كما أن حالة املد واجلزر وشدة التيار يف القناة 
 .1خالل هذه الفرتة كانت مناسبة للحرب

اجليشان املصري والسوري ابهلجوم يف  وهكذا على الساعة الثانية بعد ظهر هذا اليوم قام
وقت واحد، ومتكنت القوات املصرية من عبور القناة وإزالة خط ابرليف، كما استطاعت القوات 

الثالث من انطالق احلرب تبني ان مصر  ، ويف اليوم2السورية حترير بعض املناطق يف هضبة اجلولن
ا أجربها على طلب النجدة من انتصارات على اسرائيل حيث حتطمت ثلث قواهتا مم حققت

، وعلى الفور لبت الولايت املتحدة األمريكية النداء الشهري "نداء اإلغاثة"حلفائها عن طريق 
يف هذه  ، ولقد كان للنفط العريب أتثريًا كبرياً 3لتسليح اسرائيل ضخم بناء جسر جويوقررت 

ا استغلت اجلزائر وبقية الدول احلرب كون الصناعة األمريكية تعتمد عليه بشكل كبري، ومن هن
نداء لبت العربية هذه الطاقة احليوية كوسيلة ضغط أساسية ضد الولايت املتحدة األمريكية اليت 

% شهرايً 9اإلغاثة الشهري، وكرد فعل عريب مجاعي قرر الزعماء العرب ختفيض نسبة اإلنتاج إىل 
 .4إىل حني إجالء القوات اإلسرائيلية من األراضي احملتلة

التوجه إىل  4593ويف نفس الجتاه قرر الرئيس هواري بومدين خالل شهر نوفمرب 
وابلرغم من أن الوفد اجلزائري موسكو على رأس وفد رفيع املستوى إلعادة تسليح دوليت املواجهة، 

، 5وجد صعوبة كبرية يف إقناع السوفيات بسبب إقدام السادات على طرد خربائهم من جهة
وبسبب ختوفهم من هذه احلرب اجملهولة العواقب من جهة اثنية، إل أنه يف األخري متكن بومدين 

مليون  422ها أان أدفع لكم  احلصول على األسلحة: "سبب زايريت هو هلم قائالً من إقناعهم 
مليون دولر أخرى لحتياجات  422و املتمثلة يف مائة داببة دولر مقابل الطلبات املصرية

                                         
 .011حاييم هزروج: املصدر السابق، ص 1
  .459حسن اجلليب: املرجع السابق، ص 2
مبقدوران أن حنارب إننا لسنا "قائاًل:  -وهو ل يزال يف موقع قوة  -ويف هذه األثناء، وأمام حمدودية اإلمكاانت املصرية أعلن السادات  3

. ينظر: دمحم نور الدين إبراهيم السبعاوي: املرجع السابق، "أمريكا، وأننا على استعداد للتفاوض وحتقيق السالم يف أقصى مكان ابألرض
  .03ص

 59، صاملرجع السابق :مجال فرحات 4
 .430، صاملصدر السابق، أربعة أايم صححت اتريخ العرب :حميي الدين عميمور 5
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 دفعتلتدعيمهما يف حرهبما ضد إسرائيل .تلك هي املساعدات اجلزائرية لكيال الدولتني 1وراي"س
واألكثر من ذلك وما يعكس اهتمام بومدين وانشغاله وقلقه الكبريين هو  ،2اجلزائر مثنها على الفور

املتواصلة طيلة متابعته املستمرة لسري األحداث وجمرايت املعركة نقطة بنقطة عرب التصالت اهلاتفية 
 .3أايم احلرب مع نظريه املصري أنور السادات

ومل تكتف اجلزائر بدعمها العسكري ملصر فحسب بل عززته بدعم دبلوماسي، ففي هذا 
املنحى توجه أربعة وزراء خارجية لدول عربية من بينها اجلزائر حنو واشنطن يف حماولة منهم إلقناع 

بعيداً عن أي قوة أو عنف كاملطالبة بتطبيق القرار  ،اوز األزمةأمريكا ابستعمال الطرق السلمية لتج
إىل احلل  جتنحكشرط أساسي لوقف إطالق النار، غري أن أمريكا بدًل من أن   010األممي رقم 

الكونغرس بتخصيص  4593أكتوبر  40وطالب رئيسها يوم  السلمي صّعدت احلل العسكري
 ساعدة عسكرية إلسرائيل.مليار كم 0.0: ميزانية عاجلة تقدر بــــ

الدول العربية يف وأمام هذ التعنت األمريكي الشديد والحنياز السافر إلسرائيل أبدت 
 4593نوفمرب  00إىل  01مؤمتر القمة العريب السادس الذي عقد يف اجلزائر يف الفرتة املمتدة من 
ولية إزاء أي تدخل عسكري عن استعدادها التام لتخفيض إنتاج البرتول بل نسف اتم آلابرها البرت 

"... إذا تصرفت الدول الغربية وهو ما عرب عنه الرئيس هواري بومدين يف قوله: ، 4أمريكي
بعنجهية أو استخدمت القوة، فإهنا ستعيش كارثة سوف حنرق مجيع اآلابر وندمر كل خطوط 

ر الفلسطينية أخد عود منظمة التحري املؤمترات، وبفضل هذا 5انبيب وسيدفع الغرب الثمن"األ
، ومن أهم القرارات اليت 6ينيشتد خاصة بعد العرتاف هبا كممثل وحيد وشرعي للشعب الفلسطي

 نذكر ما يلي:  7مت اختاذها يف هذه القمة

                                         
 .59، صاملرجع السابق :مجال فرحاتهواري بومدين نقاًل عن:  1
 .001، صاملصدر السابق :سعد الدين الشاذيل 2
 .404-449ص-، صاملصدر السابق، أربعة أايم صححت اتريخ العرب :حميي الدين عميمور 3
 .50، صاملرجع السابق :مجال فرحات 4
 .55، صالسابقهواري بومدين نقاًل عن: مجال فرحات: املرجع  5
 .55، ص: مقال سبق ذكرهعبد احلميد موايف 6
 .01مجال عبد اهلادي دمحم مسعود: املرجع السابق، ص 7
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قرر هذا املؤمتر اإلبقاء على حظر البرتول حىت تتحقق األهداف اليت حظر من أجلها  -
اإلسالمية على القدس الشريف ويسرتجع الشعب وتتحرر مجيع األراضي العربية وحتصل السيادة 

الفلسطيين وحدته الرتابية، وأن رفعه من دون هذه الشروط سيؤدي إىل متزيق وحدة األمة العربية، 
وأن جتريد العرب من هذا السالح الفعال جيعل العدو يهيمن على خريات ومكاسب املنطقة دون 

 ضغط أو قيد.
الشؤون النفطية مبفرده إل ابلتنسيق والتشاور مع  ل حيق ألي بلد عريب التصرف يف -

 بقية الدول العربية املنتجة للنفط.
الدور األكرب يف حشد طاقات الدول اإلفريقية لدعم املوقف  للرئيس بومدينكما كان 

، وذلك من خالل املهرجان الثقايف اإلفريقي األول الذي نظم 45931املصري يف حرب أكتوبر 
، وهو مناسبة لتأكيد هذا اخلط التحرري وفرصة للتضامن 4515شهر أوت  ابجلزائر يف مطلع

إنه من واجب ": 2ضد اهليمنة المربايلية الصهيونية، ولقد جاء يف البيان اخلتامي للمهرجان ما يلي
 . "البلدان اإلفريقية أن ترد على استعمار شامل من خالل كفاح حترري شامل

الئع الدول العربية اليت ليست من دول املواجهة من لألمانة، فإن اجلزائر كانت يف طو 
حيث الدعم العسكري الذي قدمته للمعركة فهي بذلك حتتل املرتبة الثانية بعد العراق، ففور 

، 9، سرب سوخوى 04طائرة موزعة على: سرب ميج  92اندلع احلرب قامت اجلزائر إبرسال 
النحو اآليت: فيلق مشاة ميكانيكية، فوج وثالث فيالق دابابت على 3، لواء مدرع49سرب ميج 

كتائب لإلسناد وتعداد بشري موزع على:   29مدفعية ميدان، فوج مدفعية مضادة للطريان، 
آلية  30داببة،  51ضابطًا وعتاد بري متمثل يف:  450ضابط صف،  040جندي،  0449
 . 4مدفعاً مضاد للطريان 41مدفع ميدان،  40جمنزرة، 

تقدمي الدعم العسكري والتضامن بيف كفاحها العريب ضد إسرائيل اجلزائر  ومل تكتف
بل قامت قبل ذلك أبدوار مثالية يف حلبة الصراع اإلسرائيلي سياسياً  النفطي فحسب،

                                         
 .9، صاملصدر السابق، هلل... وللوطن اجملموعة الرابعةحميي الدين عميمور:  1
 .120، ص0241للنشر والتوزيع، لبنان، ، الوسام العريب 4، ط1191-1119 واجملتمع الدولة اجلزائر...عبد السالم فياليل:  2
 .001، صاملصدر السابقسعد الدين الشاذيل:  3
 .91، صاملرجع السابقعبد الرزاق مقري:  4
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ودبلوماسياً، فلقد متكن الرئيس هواري بومدين من خلق تضامن واسع مع الشعبني العربيني املصري 
 4590فريقية أبديس أاباب اليت عقدت يف منتصف عام والسوري خالل قمة منظمة الوحدة اإل

حيث جنح بومدين يف إقناع القارة اإلفريقية كلها بقطع عالقاهتا مع إسرائيل، هذا على غرار التأييد 
الكبري الذي حظي به لصاحل دول املواجهة خالل مؤمتر عدم الحنياز الذي احتضنته اجلزائر يف 

 .45931سبتمرب 
التحيز األمريكي لصاحل إسرائيل خالل حرب  2العربية املصدرة للنفطلقد أدانت الدول 

استعادة زمام املبادرة يف سري املعارك، فقررت هذه الدول  من وبفضله متكنت إسرائيل ،4593
أكتوبر حظر البرتول على الولايت املتحدة األمريكية  49العربية يف اجتماعها ابلكويت بتاريخ 

الذي أبدى تعاطفه مع إسرائيل، لكن نتيجة هذا القرار كانت حمدودة ألن وهولندا البلد األوريب 
 .3تسويق النفط العريب وتوزيعه كاان حكراً يف أيدي الدول الغربية لسيما الشركات النفطية الكربى

لكنهم مل يلبثوا  ،4ورغم النجاح الذي حققه اإلخوة املصريون والسوريون يف بداية املعركة
 ةدب يف صفوف املصريون بسبب الثغرة اليت أحدثت على اجلبهة الشمالية وكثر حىت بدأ الضعف ي

إل إن  335و 330الهتامات بني القيادة املصرية، ورغم صدور قراري وقف إطالق النار رقم 
واصلت القتال لتحسني مواقعها واحتالل مدينة السويس لكنها ضربتهما عرض احلائط و إسرائيل 

 .5مل جتد اجلزائر بداً يف إرسال لواءين مدرعني جبنودمها إلنقاذ املوقفابءت ابلفشل، عند ذلك 
وإىل غاية خامس إايم احلرب ظلت إسرائيل معزولة متامًا وليس عن العامل العريب وحده 
فحسب، بل حىت عن بعض الدول األجنبية، فاألمم املتحدة مل تبد أي رد فعل بعد، وبريطانيا من 

                                         
 .403، صاملصدر السابق، أربعة أايم صححت اتريخ العرب :حميي الدين عميمور 1
(، وتضم كل من: اجلزائر، اململكة العربية O. P. A. E. Pهذه الدول العربية جتمعها منظمة الدول العربية املصدرة للنفط ) 2

السعودية، قطر، البحرين، ليبيا، المارات العربية املتحدة، الكويت، العراق، سوراي، مصر، وجيب أن نفرق بني هذه املنظمة وبني منظمة 
 .014، صرجع السابقاملجورج قرم: ( اليت متت اإلشارة إليها سابقاً. ينظر: O. P. E. P)البلدان املصدرة للنفط 

 .014، صنفسه 3
 حقق اجليش املصري إجنازاً عسكرايً وتقنيًا كبرياً ل يف عبور قناة السويس فحسب، بل أيضًا يف السرعة الفائقة اليت اجتاز فيها اجليش 4

داببة،  4222رجل،  422.222املصري القناة، فخالل يوم واحد من بدأ املعركة انتقل إىل الضفة األخرى من القناة أكثر من 
 .010، صاملرجع السابقمتحدين هبا الدفاعات اإلسرائيلية اهلشة. ينظر: جورج قرم: عربة مصفحة  43.922

 .412، صاملصدر السابق، أربعة أايم صححت اتريخ العرب :حميي الدين عميمور 5
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، وموسكو وجهت نداء خاص 4519ادة األراضي اليت احتلتها عام جهتها طالبت إسرائيل إبع
 اليتهم املصريني، هذا على غرار اإلشاعات ئللجزائريني من أجل التحرك الفوري ملساعدة أشقا

 . 1خبصوص انتحار وزير الدفاع اإلسرائيلي آنذاك موشيه دااين انتشرت
قوات املصرية خلق نوع من وهكذا يف بداية األسبوع الرابع من املعركة استطاعت ال

داببة، هذا فضاًل عن تدعيم  092كثر من أب هلا موسكو تدعيمالتوازن على اجلبهة وذلك بفضل 
، لكن لألسف أصيب الوطن العريب بصدمة كبرية واجلزائر 2اجلبهة بــــــــ: لواء دابابت جزائري برجاله

وهي سابقة أوىل من نوعها  ،نأن وفدين مصري وإسرائيلي سيلتقيا تبصدمة أكرب حينما علم
 .3أن احلرب مل تضع أوزارها بعد على جبهة القتال ابلرغم من

 اثلثا : نتائج احلرب وموقف اجلزائر منها. 
ابلرغم من النتصارات األوىل اليت حققتها اجليوش العربية،  و ، 4593إن حرب أكتوبر 

 بلمقاومة الفلسطينية فحسب؛ لل ابلنسبةوخيمة وقاسية ليس فقط املستقبلية نتائجها  كانت
أكتوبر، وهو اليوم الذي بدأ فيه  05، ولئن توقفت هذه احلرب فعليًا يوم للوطن العريب عموماً 

يدرك العرب  املصريون واإلسرائيليون التفاوض، فإن الدم العريب كان ل يزال يف بداية نزيفه، ومل
ملياهتا النتقامية ضد املدنيني لعإسرائيل  بعد تصعيدتكلفة هذا الدم إل يف وقت لحق 

 . 4عةو نشوب احلرب األهلية اللبنانية املر  وبعدالفلسطينيني واللبنانيني، 
زايرة وزير اخلارجية  عنكما أصيبت اجلزائر خبيبة أمل كبرية ومل تكن راضية متامًا 

كرة أو مريكي كسينجر إىل القاهرة، وروى هذا األخري أن السادات قال له: "إذا جاءتكم فاأل
مبادرة فأعطوها يل لكي أتبناها وأقوم بطرحها على أساس أهنا مبادرة مصرية وعندما تعلنون 
قبولكم عن اقرتاحي، الذي هو يف األصل اقرتاحكم، فإن هذا يعطي املصريني نوعاً من الرضا وهذا  

 .5كفيل بتجاوز الشكوك"
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سياسة النبطاح  تهممارسإن ما قاله السادات إذا ما ثبت صحته دلياًل كافيًا على 
ويتناىف مع مهم وشيم القادة العرب  موقف كارثيوهذا  األمريكية، والتطبيع مع الولايت املتحدة

عدة نتائج أثرت سلبًا على السياسة  4593ولقد متخضت عن حرب أكتوبر  واملسلمني.
  أن أذكر أمهها: الداخلية واخلارجية ملصر بصفة خاصة وعلى العالقات العربية بشكل عام، وحسيب

 األمريكية وإعادة ضخ البرتول العريب: -استئناف العالقات املصرية -
أن مصر يف طريقها إىل سالم  أتكد لقاهرةبعد الزايرة اليت قام هبا الوزير األمريكي إىل ا

هذا السالم سيفقد سالح البرتول فاعليته ويصبح إجراء ل معىن له، وأن حرب أن و  ،مع إسرائيل
ق آماله الكبرية على الولايت والسادات علّ  ،بر ابلنسبة ملصر ستكون آخر حرب يف املنطقةأكتو 

، وهبذه السياسة 1وهذا األمر سوف ينعكس طبعاً على األوضاع الداخلية ملصر األمريكية، املتحدة
سراها قبل فك أل اوهو استعادهت أكثر مما كانت تتوقعاملصرية تسىن إلسرائيل احلصول على 

  شتباك وقبل مؤمتر السالم املزمع عقده جبنيف.ال
طبعاً، هذا التغيري اجلذري واملفاجئ يف سياسة السادات ازعج الرئيس اجلزائري هواري 

 :2بومدين الذي مل يستطع إخفاء غضبه وهو يستقبل املبعوث املصري أشرف مروان
السرعة ويف هذه المريكية هبذه  –أبدى بومدين دهشته عن عودة العالقات املصرية  -

قطعت عالقاهتا مع  ألهنا ابلنسبة للجزائرفيها إحراج كبري  إنه، وقال لضيفه ابلذات الظروف
تضامنًا مع مصر عندما أبلغه مجال عبد الناصر أن الولايت املتحدة مشاركة  4519واشنطن يف 

ع الولايت املتحدة عالقاهتا م استئنافيف العدوان اإلسرائيلي، فكيف ملصر اآلن أن تتخذ مبادرة 
 مر يبعث على الستياء.أاجلزائر وهذا  استشارة أو علمدون  األمريكية

ضماانت أمريكية لتنفيذ ما مت التفاق متتلك  مصر عما إذا كانتتساءل بومدين  -
 صهيوين. -عبارة عن فخ أمريكي يف حد ذاته عليه، كما خشي أن يكون هذا التفاق

وأقنع املصريني أنه ل جدوى  ،ضور الفلسطينيني يف املؤمترراهن بومدين على ضرورة ح -
ملؤمتر السالم بدون مشاركة الفلسطينيني خاصة وأن اإلسرائيليني رفضوا جمرد اإلشارة إليهم يف املؤمتر 

                                         
 .494، صاملصدر السابق، أربعة أايم صححت اتريخ العرب :حميي الدين عميمور 1
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ال مكان للفلسطينيني يف املؤمتر ما أكده وزير اخلارجية األمريكي يف قوله: " وهو املرتقب،
 على ضرورة التنسيق الكامل بني مصر وسوراي سياسياً وعسكرايً. "، وأكد بومدينالقادم

ورغم كل هذه التوصيات الذي قدمها الرئيس اجلزائري لنظريه املصري عن طريق مبعوثه، 
إل أنه مل يرتح له ابل فاضطر إىل القيام بزايرة عاجلة لكل من سوراي ومصر عشية انعقاد املؤمتر 

نوفمرب وذلك لالطمئنان على سري األحداث  01يوم  رر انعقادهتقالسادس للقمة العربية الذي 
كما وعده أبنه سيتحدث مع الرؤساء حول   ،والتباحث مع السادات حول العالقات مع موسكو

، وذكر أحد مستشاري الرئيس بومدين الذي رافقه يف زايرته إىل 1تزويد مصر وسوراي ابألسلحة
فعلق عليه بومدين  ببدلته العسكريةقبلهم يف املطار مصر أن الرئيس املصري أنور السادات است

 .2قائاًل: "أنت أوقفت النار فلماذا تستمر يف لبس الزي العسكري؟"
وتكمن أمهية مؤمتر القمة العربية السادس الذي احتضنته اجلزائر خالل الفرتة املمتدة 

حرب اكتوبر وما جاء مباشرة بعد  أنه يف اتريخ انعقاده، حيث 4593نوفمرب  09إىل  01من
، كما تكمن أمهية هذه القمة املخصصة لتنسيق العمل العريب 3حققته هذه األخرية من نتائج جزئية

يف مطالبتها ابلنسحاب الكامل للقوات اإلسرائيلية من  -4متهيداً للدخول يف مفاوضات السالم-
مجيع األراضي العربية مبا فيها القدس، ومت التأكيد يف جلسة خاصة على ضرورة تقدمي كل أنواع 

لقضااي ل هابتأييد امللتزمةالدعم العسكري واملايل للجبهتني املصرية والسورية، ودعت القمة الدول 
 .5على تصدير البرتول والرفع من قيمته ابعتباره سالح قوي واسرتاتيجيالعربية إىل مواصلة احلظر 

إن قرارات القمة العربية اليت احتضنتها اجلزائر أقل ما يقال عنها أهنا أبرزت حبق بصمات 
الدبلوماسية اجلزائرية يف تكريس التضامن العريب، والدور الذي لعبه الرئيس بومدين يف إعادة الثقة 

بعد التوتر يف العالقات بينهما بسبب اختاذ السادات قرار وقف إطالق النار دون  بني مصر وسوراي
استشارة حافظ األسد، كما أكد بومدين أنه ل توجد أية مشكلة يف تزويد مصر وسوراي ابألسلحة 
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ولكن الشيء األساسي هو أن تتمسك مصر وسوراي ابلتسوية القائمة على التزام إسرائيل 
 . 1من األراضي العربية والعرتاف حبقوق الشعب الفلسطيينابلنسحاب الشامل 

عادت اإلجراءات النفطية إىل وضعها الطبيعي، ابلرغم من أن  4591ويف مطلع عام 
ومها بلعيد عبد السالم وزير  قاما مسؤولني عربيني لبسقرار احلظر مل يرفع رمسياً، وتبديدًا ألي 
ي أمحد زكي اليماين جبولة واسعة ومشرتكة إىل العامل الغريب الصناعة والنفط اجلزائري، ونظريه السعود

 .2من أجل شرح املوقفني العربيني السياسي والنفطي 4591والياابن يف يناير 
قمة رابعية دعا إليها الرئيس بومدين  4591كما احتضنت اجلزائر يف شهر فرباير 

السوري حافظ األسد والعاهل وضمت إىل جانبه كل من الرئيس املصري أنور السادات والرئيس 
السعودي فيصل بن عبد العزيز، وكان موضوع القمة هو دراسة املوقف العريب إزاء التطورات اجلارية 
وخاصة التفاصيل اخلاصة بشأن العالقات مع الولايت املتحدة، وخلص اللقاء اىل اختاذ القرار 

مث فك الشتباك على اجلبهة  ،سرائيلبرفع احلظر على البرتول مقابل تبادل األسرى بني سوراي وإ
 . 3السورية اإلسرائيلية

وأصبح خامتًا يف  ،لكن لألسف، انتهج السادات سياسة خمالفة متامًا لتوصيات املؤمتر
أصبع وزير اخلارجية األمريكي الذي جنح يف استعماله لتخريب التضامن العريب عن طريق إبطاله 

اإلسرائيلي، كما أنه ختلى عن إشراك الفلسطينيني يف -ريبول سالح البرتول يف الصراع العــملفع
مؤمتر السالم املرتقب والذي سيبحث يف مرحلة لحقة موضوع إشراك الفلسطينيني يف جدول 

 . 4أعماله
  العريب:-فتح قناة السويس وبداية التصادم املصري -
األمريكية، ومل يتوقف عند إبطاله ملفعول -بعودة العالقات املصرية السادات يكتف مل

قبل فك - وتنازل ،على مجيع أوراقهالشديد  كشف لألسف  بلفحسب،  سالح النفط العريب
عن كل املكاسب اليت حققها اجليش املصري دون أن تقدم إسرائيل أي تنازلت، إن  -الشتباك
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زائري هواري بومدين أعصابه، فقام هذا األخري إبرسال السادات هذه أفقدت الرئيس اجل اتتصرف
ليحذر السادات من تنازله على آخر ورقة ضغط  4591مبعوث خاص إىل مصر يف شهر أبريل 

دين من القناة هي أرواب ـــأن أول املستفي تعلمت ــــألن اجلزائر كان ،ويســــح قناة الســـــي فتــــوه
مل القناة كوسيلة ضغط على أرواب لتمارس هذه األخرية بدورها وابلتايل وجب على مصر أن تستع

ضغطًا على إسرائيل لتذعن للمطالب العربية، فرد السادات علـــــى املبعوث اخلــــــــــاص: "امسع اي 
ول لألخ بومدين أن تطهري القناة هو قرار مصري، أما فتحها للمالحة فهو قرار ـــــي.. قـــــبن

 . 1عريب"
ويبدوا أن الرئيس اجلزائري كان يشك يف جدية السادات، وكان شكه يف حمله، حيث أن 

للمالحة حتت  2هاالسادات مل يلبث أن طهر القناة حىت ابدر ابختاذ القرار املخزي وهو فتح
، وهكذا تبخرت آمال 4ن حيصل من الغرب على مقابلأدون  45993سنة احلماية األمريكية 
 رئيسها اليت كانت معلقة على قناة السويس.اجلزائر ومعها آمال 

 زايرة السادات للقدس وتبّنيه لسياسة التطبيع واالنبطاح: -
بعد تطور األحداث وتسارعها، طبعاً ليس لصاحل مصر والدول العربية، ارتكب السادات 

عن السابقة، واحلديث هنا  أخطائهغطى على مجيع  املعاصر أكرب خطأ وأخطره يف التاريخ العريب
الذي و  وزير اخلارجية املصرية هلذه الزايرة ةمعارض رغمالزايرة اليت قام هبا السادات إىل إسرائيل 

قائالً: "أنت تلعب بكل أوراقك يف القدس بدون مقابل، وأكثر من ذلك ستفقد  السادات نصح
 بزايرته املشؤومة. وقرر القياممساندة البلدان العربية"، لكنه مل ينتصح 

                                         
 .454، صاملصدر السابق، أايم صححت اتريخ العربأربعة  :حميي الدين عميمورالسادات نقاًل عن:  1
اعترب يف نظر املصريني، حسب شهادة بطرس غايل، حداًث وطنيًا وإجنازًا عظيمًا يف اتريخ مصر، وهو مبثابة اخلطوة  فتح قناة السويس 2

األوىل حنو استعادة مصر لكامل سيادهتا الرتابية ومت تغطية هذا احلدث إعالميًا بشكل واسع، وبفضل هذه املبادرة استعادت مصر 
 .412، صاملصدر السابق :ظر: بطرس بطرس غايل وشيمون برييزألنشطتها القتصادية والتجارية. ين

إثر مبادرته اليت متخضت عن املفاوضات  4594فرباير  21علمًا أن قضية فتح قناة السويس قد أعلن عليها السادات سابقًا يف  3
قابل انسحاب جزئي للقوات املصرية األمريكية، وحيث نصت مبادرة السادات هذه عن إمكانية فتح القناة للمالحة العاملية م

  .451اإلسرائيلية. ينظر: حسن اجلليب: املرجع السابق، ص
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فإن زايرة السادات للقدس سبقتها لقاءات سرية بني مصر وإسرائيل، وكانت ولإلشارة، 
أفضل قناة اتصال هلذه اللقاءات تتم عن طريق امللك املغريب احلسن الثاين، ألن إسرائيل التمست 
فيه محاسه املفرط لتأدية دور الوسيط يف الصراع العريب اإلسرائيلي، وابلفعل مت عقد اجتماع بني 

، مث 1ابملغرب 4599التهامي ورئيس الوزراء املغريب خالل منتصف شهر سبتمرب دااين وحسن
تلتها ثالثة لقاءات أخرى لكنها مل تسفر عن أي نتيجة سوى اعتبارها جولت استطالعية جلس 

 نبض الطرفني.
جملس الشعب املصري  خطااًب أمامالسادات ألقى لقدس ل تهقبيل زاير ويف اجتاه آخر، و 

وقال يف هذا اخلصوص أنه  ،2الزايرة القادمة وأهدافها دواعيتناول فيه  4599نوفمرب 25يوم 
 لبث ما هلكن ،3مستعد ألن يذهب إىل آخر العامل من أجل مصر ومن أجل حقن دماء املصريني

عالن مسبقًا عن شروط الزايرة على أن أهنى السادات خطابه املتلفز حىت سارعت إسرائيل إىل اإل
الذي صرّح قائالً: "إن إسرائيل لن تنسحب إىل احلدود اليت   4ا مناحيم بيغنلسان وزير خارجيته
 .5، ولن تقبل بقيام دولة فلسطينية"4519كانت عليها سنة 

وابلفعل أتكد ما قاله وزير اخلارجية املصري خبصوص مواقف الدول العربية من هذه 
عربيًا رهيبًا للعدول عن زايرته إىل  الزايرة، حيث أنه قبل يوم من هذه الزايرة واجه السادات ضغطاً 

 ربـــنوفم 45خ ــــوبتاري، 6على الذهاب -حتت ضغط وتشجيع أمريكي-إسرائيل، ورغم ذلك أصر 
ولقـــــد ، 7وكان أول رئيس عريب يــــزور إســـــرائيل علناً  نزل السادات ضيفًا على إسرائيل 4599

                                         
 .401، ص0243، مؤسسة الطوجبي للتجارة والطباعة والنشر، القاهرة، 0، طعاما  على كامب ديفيد 49السادات فاتن عوض:  1
 .015، صاملصدر السابق، أربعة أايم صححت اتريخ العرب :حميي الدين عميمور 2
، دار هنضة مصر معاهدة السالم املصرية اإلسرائيلية دراسة أتصيلية وحتليلية على ضوء أحكام القانون الدويلجعفر عبد السالم:  3

 .410، ص4502للطباعة والنشر، القاهرة، 
 .409، صاملصدر السابق :بطرس بطرس غايل وشيمون برييز 4
 .092، صاملصدر السابق، أربعة أايم صححت اتريخ العرب :حميي الدين عميمورنقاًل عن:  مناحيم بيغن  5
، 0243، ترمجة سناء شوقي حرب، شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، بريوت، 0، طاألبيض البيت مذكراتجيمي كارتر:  6

 .405ص
 .401هباء فاروق: املرجع السابق، ص 7
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وقبل أن يلقي كلمته يف ، 1للعزلة اليت كانت تعيشها إسرائيل أنذاكوضعـــــت هـــــذه الزيــــارة حـــّدا 
ق كاتب الدولة بطرس غايل الذي رافقه يف هذه الزايرة مفاده يى حتذيراً شفوايً عن طر الكنيست تلقّ 

ثر سلبًا على جو ؤ أنه إذا تضمنت كلمته أي إشارة ملنظمة التحرير الفلسطينية فإن ذلك سي
، بل أكثر من ، وابلفعل التزم السادات يف خطابه مبا أمرت به إسرائيل2يهاسعى إلياملصاحلة اليت 

ذلك أشار يف خطبته بشكل واضح إىل قبول مصر إبسرائيل وبصفة دائمة كجزء ل يتجزأ من 
بل فّضل الستهانة ابلرأي  ،نتائج تذكر ةالقدس دون أيويف األخري غادر  ،3جمتمع الشرق األوسط

 . 4العام العريب
أدانت الدول العربية وعلى رأسها اجلزائر رحلة السادات إىل القدس واعتربهتا خيانة  ولقد

وهي مقدمة لسالم منفصل مع  ، وثغرة مل يسبق هلا مثيل يف كفاح التحرر الوطينللعامل العريب
وستنجر عنها عواقب وخيمة ل على مستوى الكفاح العريب فحسب؛ بل على مستوى  إسرائيل،

كما تسببت هذه الزايرة يف زايدة حدة اهلجومات على السادات   ،5ي اإلفريقيالكفاح التحرر 
، ومن بينها اجلزائر اليت أعلنت عن موقفها عنيفة لدى بعض الدول العربيةوأحدثت ردود أفعال 

صلب متموقف  اىل اختاذ الداعيةنظام السادات، وكانت يف طالئع الدول العربية من الصريح 
 .6ة والستسالمملواجهة دعاة اخليان

 :7املشؤومة انقسمت الدول العربية إىل ثالثة جمموعات هي إزاء تلك الزايرةو 
: وعلى رأسها اململكة املغربية، ولقد أيدت هذه املبادرة وابركتها، بل هي األوىل اجملموعة

املهندس األساسي هلا، وذلك عن طريق اللقاء السري الذي مت يف املغرب خالل شهر سبتمرب 
بني حسن التهامي ممثاًل للسادات وبني موشي داين ممثاًل للحكومة اإلسرائيلية، ونفس  4599

                                         
 .04جيمي كارتر: املصدر السابق، ص 1
 .093، صاملصدر السابق، أربعة أايم صححت اتريخ العرب :حميي الدين عميمور 2
 .454جيمي كارتر: املصدر السابق، ص 3
 .099، صاملصدر السابق، أربعة أايم صححت اتريخ العرب :حميي الدين عميمور 4
، وزارة العالم والثقافة، اجلزائر، أبريل ـــ ماي 0، س11، عجملة الثقافة، املوقف العريب بني االستسالم والصمود"" رضا مالك: 5

 .9، ص4590
 .99صجملة سبق ذكرها، ، 4595جانفي: عدد خاص، جملة اجليش 6
 .10دمحم ابراهيم كامل: املصدر السابق، ص 7
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وسلطان سلطنة عمان السلطان قابوس بن 1يس السوداين جعفر منريياملوقف نلمسه عند الرئ
 .2سعيد

السعودية وابقي دول اخلليج ابستثناء  العربية واململكة األردنية اململكة وتضم :الثانية اجملموعة
اليمن اجلنويب، وكان موقف هذه اجملموعة يتسم ابلغموض اجتاه رحلة السادات، فال هي ابركتها 

 ما تسفر عنه التطورات دون أن تقطع عالقاهتا الدبلوماسية مع مصر. تنتظر وظلت ،شجبتها هي ول
: وتشكل الدول األكثر راديكالية وهي: سوراي، العراق، اجلزائر، ليبيا، اجملموعة الثالثة

اليمن اجلنوبية، مث انضمت إليها لحقاً منظمة التحرير الفلسطينية، ولقد أدانت هذه اجملموعة على 
 مبادرة السادات واعتربهتا خيانة للقضية العربية.الفور 

جبهة مناوئة للخط ومل تكتف هذه اجملموعة األخرية إبدانة املبادرة فحسب، بل أسست 
أن نستثين هتاون  دون، اليت انتهجها اجتاه فلسطني وللسياسة اجلديدةالسادات  انتهجه الذي اجلديد
راضي احملتلة منذ بوادر ظهور الكيان الصهيوين على األالدفاع عن فلسطني منذ أن بدأت  يف العرب

راضي اليت احتلت فيها معظم األ 4513حرب  مث 4591 مصر على الثالثي ابلعدوان مروراً  4510
وأسست ما  4599يف السبوع األول من ديسمرب هذه اجملموعة ذلك التقت ل، ونتيجة 3العربية

 .4سم "جبهة الرفض"ابإعالمياً  ما عرفت أو "،والتصدياجلبهة القومية للصمود " أطلق عليه بـــــ
األول جلبهة الصمود والتحدي تدخل بومدين قائاًل: "جيب علينا يف كل  الجتماع وخالل

، ويف األخري قّررت 5شعب مصر جيب أن حنرص عليه" هناك أن نتذكر أن اختاذها ميكن اليت اإلجراءات

                                         
جنح يف  4515بقرية أم درمان السودانية يف وسط عائلة بورجوازية، يف سنة  4532سنة سوداين ولد  دولة رجل النمريي جعفر دمحم 1

سودانيون  ضباط ضده نظمها اغتيال حماولة من بصعوبة جنا 4592 سنة ويف ،السوداين الشرتاكي الواحد احلزب فرض ويف احلكم على الستيالء
  .02ص ،1الذهب. ينظر: عبد الوهاب الكيايل: موسوعة سبق ذكرها، جأطيح وتوىل خالفته اللواء سوار  4509شيوعيون، ويف سنة 

وهو السلطان الرابع عشر الذي استوىل على السلطة  4512، ولد سنة 4911قابوس بن سعيد من آل بوسعيد اليت أتسست سنة  2
ضي بتغيري اسم البالد من "سلطنة بعد اإلطاحة بوالده السلطان سعيد بن تيمور، وفور تربعه على العرش أصدر قرارًا يق 4592سنة 

 .949، ص1مسقط وعمان" إىل اسم "سلطنة عمان". ينظر: نفسه، ج
، جملة سبق 4504أكتوبر ، 044، عجملة اجليش، "جبهة الصمود والتصدي قرارات يف مستوى التحدي الصهيوين"أمحد:  .أ 3

 . 03، صذكرها
 .090، صاملصدر السابق، أربعة أايم صححت اتريخ العرب :حميي الدين عميمور 4
 .090، صاملصدر السابق، أربعة أايم صححت اتريخ العرب :حميي الدين عميمورهواري بومدين نقاًل عن:  5



 1191اجلزائر وموقفها من القضااي العربية قبل سنة .................................................الفصل األول: 

 

 
 

 -991- 

. وعلى هامش اجتماع جبهة طرابلس عّلق بومدين عن 1مصر مع الدبلوماسية العالقات جتميد اجلبهة
"إذا جنحت املبادرة يف حتقيق املطالب العربية فسأذهب إىل القاهرة دون إخطار  قائاًل: السادات زايرة

املبادرة واعرتف بفشلها ومت الرتاجع عنها فإنين  فشلت وإذا خطأ، على كنت أنين هناك من وأعلن مسبق
القاهرة ألضع إمكانيايت وإمكانيات اجلزائر يف خدمة املرحلة القادمة  إىل الذهاب على كذلك أترّدد لن
 عالقاهتا مع الدول املشاركة يف قمة طرابلس. قطع عن بدورها مصر وأعلنت .2املوّحد" العريب العمل من

ويقّر أحد مستشاري السادات خالل مؤمتر صحفي أجراه لشرح أسباب اختاذ مصر لقرار 
قطع العالقات الدبلوماسية مع جبهة الصمود أّن أكثر ردود الفعل العربية اليت حّذت يف نفسية 

اجلزائر، ألن السادات كان يفتخر هبا وبقيادهتا على مواقفها جتاه مصر ومل  رد فعلالسادات هي 
ا أي عداوة قدمية مع مصر، بل ابلعكس حتظى مبكانة مرموقة لدى الشعب املصري، ومن تكن هل

مث فإن موقفها الرافض ملبادرة السادات أصبح يشكل خطرًا كبريًا على النظام يف حد ذاته ولذا 
 . 3وجب حماصرة األمر قبل أن يتسرب إىل الشارع املصري الذي ميكن أن يتأثر مبوقف اجلزائر

ن يكلف نفسه عناء التفكري، ولقد دعا أسادات يف اختاذ قراراته الرجتالية دون ويواصل ال
إىل عقد مؤمتر يف فندق مينا هاوس ابلقاهرة إعدادًا ملؤمتر جنيف املرتقب،  4599يف هناية سنة 

لكن الغريب يف األمر أن الدعوة متت دون مشاورة واستدعاء املعنيني ومها سوراي ومنظمة التحرير 
 - ومت إجهاض ،ميع أوراقه أمام الوفد اإلسرائيلي قبل أن تبدأ اللعبةجبطينية، وألقى السادات الفلس

مجيع الضماانت وهي سالح البرتول وفتح قناة السويس إضافة إىل آتكل الدعم  -بدون مقابل
ر( كرب دولة عربية )مصأالعريب، وهكذا سارعت الربتغال إىل العرتاف إبسرائيل بعدما اعرتفت هبا 

وحىت الدول اإلفريقية اليت جاهد بومدين من أجلها سنوات عديدة لكي ينتزع منها قرار مقاطعة 
 .4الكيان الصهيوين راحت تتحني الفرصة لستئناف تلك العالقات

 0كما احتضنت اجلزائر القمة الثانية جلبهة الصمود والتصدي خالل الفرتة املمتدة من 
ذه القمة قرارات القمة األوىل اليت عقدت يف طرابلس، ومن ولقد كرست ه ،4590 فرباير 1 إىل

                                         
 .090، صاملصدر السابق، أربعة أايم صححت اتريخ العرب :حميي الدين عميمور 1
 .090، صاملصدر السابق، العربأربعة أايم صححت اتريخ  :حميي الدين عميمورهواري بومدين نقاًل عن:  2
 .010، صنفسه 3
 .099، صنفسه 4
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وأكدت أن احلل  ،جهة أخرى أدانت بشدة اخلط الستسالمي املفاجئ الذي انتهجه السادات
حياول السادات، عبثاً، كما هو واضح  مثلماللقضية الفلسطينية ل يكون إل عربياً ل منفرداً  األمثل

 شيء أي م فيها كل شيء للعدو الصهيوين دون أن حيصل علىمن خالل نتائج خطواته اليت قد
 .1العرتاف الصريح ابلعدو والهدار الصارخ للحقوق الثابتة للشعب الفلسطيين منه، اللهم إل

اجلزائر دوراً ابرزاً إزاء القضية الفلسطينية خالل املؤمترات الثالثة جلبهة الصمود  أدتولقد 
رابلس واجلزائر ودمشق، كما عملت حبكمة على توحيد والتصدي اليت عقدت يف كل من ط

املوقف العريب واختاذ إجراءات صارمة ضد السادات وعزله عربيًا ودوليًا وإفشال مجيع املخططات 
 . 2اإلسرائيلية األمريكية اليت كلف بتنفيذها يف املنطقة

ويف اجتاه أخر سعى السادات إىل كسب دعم القارة السمراء عن طريق جولة إفريقية  
كلف هبا مبعوثه استعداداً لقمة اخلرطوم املقبلة لكنه فشل يف مسعاه وذلك بسبب السيطرة التامة 

هي  4590للدول الراديكالية بقيادة اجلزائر على جمرايت املناقشات، وللتذكري فإن قمة اخلرطوم 
لقمم اإلفريقية اليت شارك فيها الرئيس اجلزائري بومدين، وتعّمد هذا األخري طيلة أايم املؤمتر آخر ا

السادات جتسيداً لقرار قطع اجلزائر عالقاهتا مع مصر، وهو أنور تفادي اللتقاء مع الرئيس املصري 
 .3ما أحس به السادات وضاعف من كراهيته للجزائر

 : 4لتوازن العريباتفاقية كامب ديفيد وتقويض ا -
دائمًا يف نفس الجتاه، ويف إطار البحث عن التسوية الشاملة املزعومة للنزاع العريب 

إثر لقاء له يف السكندرية مع  -دون استشارة مساعديه الدبلوماسيني- السرائيلي وافق السادات

                                         
، 4590مارس ، 410، عجملة اجليش، "قمة اجلزائر جلبهة الصمود والتصدي وضوح يف الرؤية ومشولية يف التحليل"رمضان دمحم:  1

 .9، صجملة سبق ذكرها
، جملة سبق 4595عدد خاص، جانفي : "للقضية الفلسطينيةاجلزائر والصراع العريب اإلسرائيلي مساندة مطلقة " :جملة اجليش 2

 .99صذكرها، 
 .001، صاملصدر السابق، أربعة أايم صححت اتريخ العرب :حميي الدين عميمور 3
هي اتفاقية للتسوية السياسية بني مصر وإسرائيل وإبشراف الولايت املتحدة األمريكية، مت اإلعالن عن هذه  اتفاقية كامب ديفيد 4

خالل مؤمتر صحفي حضره موقعو التفاق الثالثة وهم: الرئيس األمريكي جيمي كارتر  4590سبتمرب  44التفاقية بصفة رمسية بتاريخ 
 والرئيس املصري أنور السادات ورئيس الوزراء اإلسرائيلي مناحيم بيعنـ مت التوصل إىل هذه التفاقية بعد مفاوضات حادة يف مؤمتر عقد يف

 .90ص ،9دافيد دامت أشغاله ثالثة عشر يوماً. للمزيد ينظر: عبد الوهاب الكيايل: موسوعة سبق ذكرها، جمنتجع كامب 
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بني الرئيس األمريكي كارتر ورئيس 1على عقد قمة ثالثية األمريكية وزير خارجية الولايت املتحدة
واليت أطلق عليها  ديفيدالوزراء السرائيلي مناحيم بيغني والرئيس املصري انور السادات يف كامب 

 .2"ديفيداسم "اتفاقية كامب 
اليت كانت من املفروض أن تكون فرصة لنتزاع، على األقل، بعض  التفاقية هذه ولألسف

العربية وجعلت  بّددت مجيع آمال األمةابلعكس  ، بللصاحل مصر كسبم أي حتقق مل العربية احلقوق
، كما أدت هذه التفاقية إىل تقويض 3ن عدو األمس حـليفًا وحّولت صديق األمس إىل عدوم

ريس اللدغة اإلسرائيلية اليت أدت إىل نزيف اجلرح الفلسطيين يف ـــالعريب، وتك-ريبــــالتوازن الع
 . 4لبنان

شنه حرابً خاطفة على إسرائيل،  بعداليت قام هبا السادات  الالمسؤولة املبادراتإن هذه 
توقيعه معاهدة صلح منفردة مع إسرائيل، كان يعتربها املخرج  مث ،احملتلة للقدس زايرته يف واملتمثلة
ابلنتقال بسبب القضية الفلسطينية، ومسح لنفسه  العريب املشرق فيه زج الذي الشامل املأزق من الوحيد

 حقيقيةإىل معادلة أخرى  4593" قبل حرب سرائيلإلل  للغرب، نعم" حقيقية غري أوىل معادلة من
 .5لكنها حتمت عليه اخلروج من الصف العريببعد احلرب، و  نعم إلسرائيل" ،"نعم للغرب مفادها

فائه إىل فيد اليت وقعها السادات مع حليولقد دفع الشعور العريب املضاد لتفاقية كامب د
أقصيت منها مصر وهو ما أاثر غضب السادات،  4590عقد قمة عربية طارئة يف بغداد نوفمرب 

ويف افتتاح أشغال املؤمتر تدخل الرئيس أمحد حسن البكر قائاًل: "حنن ل نريد التدخل يف الشؤون 
ي الداخلية ألي بلد، لكن الصراع بني العرب وإسرائيل هو صراع سياسي وعسكري واقتصاد

 .6وحضاري وهو صراع على األرض والسيادة والوطنية والقومية.."

                                         
 .099، صاملصدر السابق، أربعة أايم صححت اتريخ العرب :حميي الدين عميمور 1
، فبموجبها انفردات مصر وإسرائيل حبق التصرف 4549هذه التفاقية هي يف الواقع عبارة عن صورة منقحة من إعالن وعد بلفور سنة  2

 .393، صاملرجع السابقفيما تبقى من أراضي فلسطينية )قطاع غزة والضفة الغربية(. ينظر: جورج قرم: 
 .320، صاملصدر السابق، العربأربعة أايم صححت اتريخ  :حميي الدين عميمور 3
 .393، صاملرجع السابقجورج قرم:  4
 .044، صنفسه 5
 .302، صاملصدر السابق، أربعة أايم صححت اتريخ العرب :حميي الدين عميمورأمحد حسن البكر نقالً عن:  6
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اليت مّثل اجلزائر فيها وزير اخلارجية عبد العزيز بوتفليقة على  ةالقمهذه ولقد شّددت 
ضرورة استمرار التعامل مع الشعب املصري واحلرص على مصر أرضًا وشعباً، ابستثناء املتعاونني 
بصفة مباشرة أو غري مباشرة مع العدو الصهيوين، وكان من أهم نتائج املؤمتر نقل مقر جامعة 

 . 3، وفرض عقوابت اقتصادية وسياسية على مصر2هرة إىل تونسمن القا 1الدول العربية
ومما جتدر اإلشارة إليه أن القرارات اليت متخضت عن قمة بغداد وّلدت لدى املشاركني 
ردود أفعال متناقضة، فمنهم من رأى ان قرارات املؤمتر كانت مثالية ألهنا حافظت إىل حّد ما على 

اجلزائر   فإن سمح يومًا ما على إصالح ذات البني، ولألمانةالرتباط العريب بني الشعوب مبا ي
كانت من أنصار هذا الرأي، ورأى آخرون أن تلك القرارات يف حد ذاهتا تشكل دعمًا حقيقياً 
لنظام السادات وابلتايل يفرتض أن تتم مقاطعة حقيقية ملصر جتعل اخلسارة فادحة تتضرر منها كل 

 . 4حيس ابخلطر واخلسارة الكبرية بفعل ارتباطه مع اسرائيلشرائح الشعب املصري، مما جيعله 
اليت اليت قام هبا السادات، إل أن جبهة الرفض  اخلطريةوابلرغم من تلك التجاوزات 

من أجل رأب الصدع إبرسال وفد  مل تقطع حبل األمل فقامت 4590يف نوفمرب  ببغداد اجتمعت
ابلعدول عن رأييه يف مواصلة السري على طريق كامب  إىل القاهرة بغية الجتماع ابلسادات إلقناعه
تقدر خبمس مليارات دولر، غري أن الرئيس  ملصر ديفيدـ، وعرض عليه مساعدة مالية سنوية

إن مصر ليست معروضة ائط وأعلن عرب صحافته قائالً: "املصري ضرب ذلك العرض عرض احل
 . 5للبيع"

حسب، بل عانت من املقاطعة حىت يف العامل ومل تقتصر مقاطعة مصر على العامل العريب ف
هددت ابلطرد من طرف  إىل درجة أهنااإلسالمي ولدى الدول اإلفريقية ودول عدم الحنياز، 

                                         
يف السنة، كانت تضم يف البداية سبعة يوجد مقرها يف القاهرة، هلا جملس جيتمع مرتني  4519مارس  00أنشأت اجلامعة العربية يف  1

دولة عربية من بينها اجلزائر، أعلى هيئة يف اجلامعة هي قمة الرؤساء،  00إىل  0223بلدان فقط لريتفع العدد بعد ذلك ليصل سنة 
دولر.  مليون 33موظف، للجامعة ميزانية سنوية تقدر بـــ  922حددت عهدة األمني العام خبمسة سنوات، عدد موظفيها حوايل

  .4233للمزيد ينظر: عاشور شريف: قاموس سبق ذكره، ص
 .304، صاملصدر السابق، أربعة أايم صححت اتريخ العرب :حميي الدين عميمور 2
 .391، صاملرجع السابقجورج قرم:  3
 .303، صاملصدر السابق، أربعة أايم صححت اتريخ العرب :حميي الدين عميمور 4
 .399، صاملرجع السابقجورج قرم: السادات نقاًل عن:  5
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ومنعت من احلضور إىل املؤمتر اإلسالمي وابت الوضع الدبلوماسي  1منظمة الوحدة اإلفريقية
 .2املصري حرجاً للغاية

العريب بفضل انتهاجه سياسة التطبيع مع إسرائيل  لقد عمل السادات على آتكل الدعم
وحليفتها الولايت املتحدة على حساب الدول العربية دون أن ينجح يف انتزاع أي شيء منهما، 
ابلعكس أعطامها الكثري وليس من أرصدة مصر وحدها وإمنا من الرصيد العريب كله، وإذا كان 

، فإن اجلزائر يف 3اإلسالمية يف إيران خدمة للغربالسادات قد عمل جاهداً على كبح مجاح الثورة 
رئيسها هواري بومدين  جمهودات صف السبعينيات وعلى هامش قمة األوبيك متكنت بفضلتمن

 ،بني شاه إيران وانئب الرئيس العراقي صدام حسني -بناًء على طلب العراق-من ترتيب لقاء 
"، وكان هذا املوقف أول 4599وانتهى اللقاء بتوقيع معاهدة عـــرفت اترخييًا بـــــ "معاهدة اجلزائر 

 تدخل للجزائر يف قضااي ختص املشرق العريب. 
ومن اتفاقية   ،وهكذا أضيف هذا املوقف إىل املواقف اجلزائرية من فتح قناة السويس

ائيلية، واليت مل تكن صلحًا مع إسرائيل بقدر ما  معاهدة السالم املصرية اإلسر من و  ،فيديكامب د
كانت رغبة يف التخلي عن العرب واللتحاق ابلغرب، وهو ما صرّح به السادات يف قوله: "لست 
حريصًا على البقاء يف صفوفكم ول أريد أن أظل مع املتخلفني )العرب( وإمنا مكاين هناك مع 

 لألموال العربية اليت تدفقت على مصر يف عهده. . ويف هذا إنكار وجحود 4املتقدمني )الغرب("
ومن بني املواقف اجلزائرية اليت رأهتا مصر أهنا نكاية لنظام السادات، هي احتضان اجلزائر 

استقباهلا وترحيبها  وكذا ،مجال عبد الناصرالرئيس املصري  بطلب خاص من بومدين لسكرتري
يل" الذي رفض النبطاح للسادات يف سبيل "الفريق سعد الدين الشاذ 4593لبطل حرب أكتوبر 

عزة مصر خصوصًا واألمة العربية عموماً، ولقد قّرر هذا األخري الستقرار ابجلزائر نظرًا ملوقفها 
                                         

أبديس أاباب، ومن أهم مبادئها مبدأ قدسية احلدود املوروثة عند الستقالل، بلغ عدد  4513أتسست هذه اهليئة اإلفريقية سنة  1
حني  ألسباب سياسية تتعلق أبزمة الصحراء الغربية، يف 4501دولة بعد انسحاب املغرب منها سنة  90حوايل  0222أعضائها سنة 

بعد إلغائها لنظام التمييز العنصري. للمزيد: ينظر: عاشور شريف: قاموس سبق ذكره،  4551انضمت إليها جنوب إفريقيا سنة 
 .51ص

 .002، صاملصدر السابق :بطرس بطرس غايل وشيمون برييز 2
 .314، صاملصدر السابق، أربعة أايم صححت اتريخ العرب :حميي الدين عميمور 3
 .313، صاملصدر السابق، أربعة أايم صححت اتريخ العرب :حميي الدين عميمورالسادات نقاًل عن:  4
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ظل ، و 4590عروض عربية أخرى وكان ذلك سنة  عدةاملشرف خالل حرب أكتوبر بعد رفضه 
قرر العودة إىل مصر يف بداية فرتة الرئيس وبعدها  ،1الشاذيل بن جديد الرئيس استقالإىل أن  فيها

 . 2دمحم بوضياف، وقيل أنه أجرب على مغادرة اجلزائر وليس بطواعيته
هذه املواقف اجلزائرية جتاه حرب أكتوبر والقضية العربية بصفة عامة زادت من غضب 

هو ما و النظام املصري الذي ظل يتحني الفرص لشحن مجاهريه ابلكراهية ضد اجلزائر وشعبها، 
 عن التأثر ابملواقف اجلزائرية املعارضة لسلطة السادات. معزلالشعب املصري يف  جعل

وأخرياً وليس آخراً ومن خالل ما سبق عرضه ابلتحليل والشرح يف هذا الفصل خنلص إىل 
 جمموعة من النتائج أمهها: 

ربتها غداة حصول اجلزائر على استقالهلا ما انفك نشاطها وموقفها املستمد من جت -
الثورية يزداد يومًا بعد يوم حيال الشعب الفلسطيين وقضيته العادلة، فكانت أول مهمة أخذهتا 
اجلزائر على عاتقها يف هذا اجملال تسخري دبلوماسيتها من أجل كسب التأييد والعرتاف العربيني 

حيد للشعب كممثل شرعي وو   4519والدوليني مبنظمة التحرير الفلسطينية اليت مت إنشاؤها سنة 
الفلسطيين، هذا على غرار حرصها كل احلرص على عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للشعب 
الفلسطيين بل أكثر من ذلك أهنا حذرت من يقوم بذلك، وهو ما عرب عنه الرئيس هواري بومدين 

"أن اجلزائر ل تعرتف أبي شخص يتحدث ابسم الفلسطينيني إّل منظمة التحرير يف قوله: 
 .لسطينية"الف

إن اجلزائر ابلرغم من أهنا كانت منشغلة إبعادة تنظيم سياستها الداخلية إثر أحداث  -
، إل أهنا مل تكن مبنأى عما حيدث يف املشرق العريب وكانت تتابع ابهتمام 4519جوان  45

وخطوة خبطوة تطورات الوضع هناك، ويف هذا السياق أعلن الناطق الرمسي ابسم وزارة الشؤون 
عن تضامن اجلزائر مع األقطار العربية اليت يتحرش هبا الكيان  4519ماي  41اخلارجية يوم 

الصهيوين، ومل تكتف اجلزائر عند حد إعالن املواقف فحسب بل أن الرئيس بومدين أوفد بعد 
أسبوع من هذا اإلعالن العقيد طاهر الزبريي إىل سوراي ومصر للوقوف على الحتياجات 

                                         
 .391، صاملصدر السابق، أربعة أايم صححت اتريخ العرب :حميي الدين عميمور 1
 .042، صاملرجع السابق :دمحم اتمالت 2
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دمها اجلزائر هلما، وهو ما مت تنفيذه ابلفعل إذ مل يلبث العدو واملساعدات اليت ميكن أن تق
الصهيوين أن شن عدوانه السافر على املطارات العسكرية املصرية حىت كان الرد سريعًا من طرف 

 اجلزائر وذلك إبرساهلا قوات جزائرية إىل أرض املعركة.
واجبًا عربيًا أملته اعتربته  4593وأكتوبر  4599إن موقف اجلزائر من حريب جوان  -

أن الكفاح العريب املسلح هو اخليار  -من منطلق جتربتها الثورية-عليها ثورهتا اجمليدة، وترى اجلزائر
الوحيد لتحرير األراضي العريب املغتصبة، وهلذا مل تدخر أي جهد يف هذا اجملال، وكانت مشاركتها 

ر بشدة لقبوهلا وقف إطالق النار وقرار يف هذين احلربني مشاركة فعالة إىل درجة أهنا أدانت مص
 جملس األمن دون أن حتقق هذه احلرب هدفها األساس وهو حترير مجيع األراضي العربية. 

 



 

 

 
 

 
 
 

الفصل الثاين: موقف اجلزائر من تطورات القضية 
 (1111-1191الفلسطينية )

 
املبحث األول: موقف اجلزائر من اتفاقية كامب ديفيد وأتثريها على القضية 

 الفلسطينية. 
 

مؤمترات القمم املبحث الثاين: جهود اجلزائر يف دعم القضية من خالل 
 . العربية ودورات اجمللس الوطين الفلسطيين

 
وموقف  1189(انتفاضة احلجارة املبحث الثالث: االنتفاضة الفلسطينية )

 .اجلزائر منها
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ضروري، مع الشعب الفلسطيين أكثر من  تضامنها جيعل العريب املستوى على اجلزائر التزام إن
القضية الفلسطينية، إحدى املكوانت األساسية للوعي والضمري اجلزائريني، وهو يؤدي  وتعترب

الفلسطينية وبذل مجيع اجلهود حللها ومعاجلتها يدخل يف  القضية واحتضان تبين أن اعتبار إىل ابجلزائر
ظل تؤكد التزامها املطلق حتريرها هي يف حد ذاهتا، ومن هذا املنطلق أكدت الثورة اجلزائرية وست إطار

 جتاه الثورة الفلسطينية، وهو ما سنتناوله بشيء من العرض والدراسة والتحليل يف هذا الفصل.
 القضية الفلسطينية.  على وأتثريها ديفيد كامب اتفاقية من اجلزائر موقف األول: املبحث

املتحدة المريكية إىل يف سبيل الكتفاء حبل جزئي لألزمة الفلسطينية عمدت الولايت 
تطبيق اتفاقيات سالم فردية منفصلة بني الدول العربية األربعة )مصر، لبنان، األردن، سوراي( ذات 
احلدود املشرتكة مع إسرائيل مما تسبب يف خلق حساسيات وشكوك بني تلك الدول، فكان 

لول اجلزئية إزاء القضااي موقف اجلزائر من تلك التفاقيات الفردية أهنا عارضتها بشدة ونددت ابحل
 العربية على غرار القضية الفلسطينية اليت دعت إىل معاجلتها بشكل عادل وشامل.

 أوال : اتفاقية كامب ديفيد )الظروف واملالبسات( وموقف اجلزائر منها. 
م( منعرجًا حامسًا يف اتريخ العالقات 4595-4590مثلت اتفاقية كامب ديفيد )

اإلسرائيلي بصفة خاصة، ويف اتريخ القضية -ة عامة، ويف اتريخ الصراع العريبالعربية بصف-يةالعرب
الفلسطينية بشكل أخص، إذ ل ميكننا فهم املواقف العربية، ومن بينها املوقف اجلزائري، من 

 تطورات القضية الفلسطينية ما مل نتعرف على الظروف واملراحل اليت مرت هبا هذه التفاقية.
ب ديفيد إحدى النتائج السلبية اخلطرية اليت متخضت عن حرب أكتوبر تعد اتفاقية كام

، وتعود جذور هذه التفاقية إىل متّكن الولايت املتحدة األمريكية من احتواء الرئيس 4593
على إجهاض نتائج حرب  -ومن ورائها إسرائيل-املصري أنور السادات، وبعدها عملت جاهدة 

 طرف من تدار املصرية اخلارجية السياسة وأصبحت العريب، الوطن خريطة ترتيب وإعادة 4593 أكتوبر

، 1اجلديد ملصر على حساب الدول العربية واإلفريقية بصفة عامة احلليف األمريكية املتحدة الولايت

                                         
، خمرب املخطوطات جملة رفوف"، املصرية –وانعكاساهتا على العالقات اجلزائرية  1198اتفاقية كامب ديفيد عبد السالم كمون: " 1

 .039، ص0249، مارس 44اجلزائرية يف إفريقيا ابجلزائر، ع
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وهو ما رفضته وأدانته اجلزائر بشدة، ل سيما بعد أن أكدت قمة اجلزائر أن منظمة التحرير 
 .1مثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيينالفلسطينية هي امل

أما النقطة اليت أفضت الكأس واليت قادت مصر إىل سالم منفرد مع إسرائيل هو قبول 
ابلبدء يف حماداثت عسكرية مباشرة  2السادات على الفور اقرتاح إسرائيل عن طريق هنري كسينجر

ائي الذي مجع بينهما يف شهر من طريق قناة السويس، وذلك خالل اللقاء الثن 424على الكيلو 
وفيه وافق السادات على النقاط اليت كانت من صنع وصياغة إسرائيل، األمر الذي  4593نوفمرب 

 .3أحدث صدمة كبرية للوطن العريب
ذلك اللقاء الثنائي املغلق بني  -على غرار بعض الدول العربية-ولقد أدانت اجلزائر 

خطريًا يف مسار القضية الفلسطينية خصوصًا والتاريخ العريب السادات وكيسنجر، واعتربته احنرافًا 
عموماً، وهو ما صرّح به الرئيس بومدين للمبعوث اخلاص للسادات إىل اجلزائر حيث أبدى 
بومدين اندهاشه واستغرابه عن عودة العالقات املصرية األمريكية يف هذا الوقت ابلذات اليت 

 ر اليت قطعت عالقاهتا مع أمريكيا تضامناً مع مصر.اعتربها بومدين تصرف استفزازي للجزائ
خطوة مصرية جريئة ابغت هبا السادات العامل وحتدى  م4593إذا كانت حرب أكتوبر 

، فهي حرب من أجل حترير سيناء وليست حرب حترير فلسطني أو الدفاع عنها كما هبا إسرائيل
، وبقدر ما كان الرئيس 4سطينيةيدعيه بعض املدافعني عن سياسة السادات جتاه القضية الفل

م كانت خطوة أجرأ 4599املصري يريد أن يكون بطاًل للحرب، فإن زايرته للقدس يف نوفمرب 
اعترب نفسه من خالهلا بطاًل للسالم، متحداًي بذلك قرارات مؤمترات القمة العربية وعلى رأسها 

                                         
1
 Anica pommeray: op. cit, p36.  

هروابً  4530هاجرت أسرته إىل نيويورك عام  ،4503هنري كيسنجر سياسي أمريكي خمضرم، أملاين املولد يهودي األصل ولد سنة  2
ودرس العلوم السياسية يف معهد جورج واشنطن العايل وخترج منه سنة  4513من القمع النازي، حتصل على اجلنسية األمريكية سنة 

زهناور، كينيدي، ، تقلد عدة مناصب سياسية حساسة يف الدولة بدًء مبستشار للسياسة اخلارجية األمريكية يف عهدة كل من اي4594
ونظرًا للرحالت املكوكية اليت قام هبا إىل املنطقة مت تعيينه وزيرًا للشؤون اخلارجية األمريكية يف  4593وجونسون، قبيل حرب أكتوبر 

مع احتفاظه مبنصبه السابق كمستشارًا لشؤون األمن القومي. ينظر: عبد الوهاب الكيايل: موسوعة سبق ذكرها،  4593شهر أوت 
 .404ص ،9ج
 .491املصدر السابق، ص، أربعة أايم صححت اتريخ العرب :حميي الدين عميمور 3

4 
Khader bichara: op. cit, p28. 
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 -من أهداف جزئية 4593حقته حرب ابلرغم مما - وكال اخلطوتني ،1الشهرية ولءاته اخلرطوم مؤمتر
مع  منفردا وخيمة على األمة العربية، فرغم إحلاح السادات عن رفضه أي حل معواقبه كانت

 م4595إسرائيل اهتدى يف األخري إىل إبرام معاهدة سالم ثنائية مع إسرائيل يف شهر مارس 
هو اعرتاف مصر بدولة إسرائيل عرفت اترخييًا بــــ: "معاهدة كامب ديفيد" واليت كان أهم قرارهتا 

 .2وتعهدها بعدم التدخل يف بقية الصراع العريب اإلسرائيلي
إن زايرة السادات للقدس اليت تسببت يف قطع العالقات املصرية مع بلدان ما عرفوا 

كلها كانت حمطات 4599ديسمرب  09جببهة الصمود والتحدي وما تالها من لقاء المساعيلية 
خالهلا إبراز مدى أمهية حتقيق سالم منفرد مع إسرائيل يكفل النسحاب من حاول السادات من 

سيناء ويعطي احلكم الذايت للضفة الغربية والقطاع دون اإلشارة إىل الشعب الفلسطيين ولقضيته ل 
من قريب ول من بعيد، وهي حمطات تدخل كلها يف إطار التحضريات والستعدادات لالتفاقية 

لية الالحقة واليت ختمرت فكرهتا يف مؤمتر لندن )قلعة ليدز( يف مطلع شهر جويلية املصرية اإلسرائي
م، وهذا األخري هو الذي أعطى للطرفني املصري واإلسرائيلي إشارة النطالقة حنو كامب 4590

  .3ديفيد
ففور انتهاء مباحثات "ليدز" سارعت الولايت املتحدة األمريكية إىل استثمار نتائجها 

عملية السالم املنفرد مع مصر وصوًل إىل عقد قمة كامب ديفيد بني مصر وإسرائيل برعاية يف دفع 
، علمًا أن التفاق على عقد هذه القمة مت خالل زايرة وزير خارجية أمريكية "سريوس 4أمريكية

، وآخر خطوة أقدم عليها السادات قبل توجهه إىل كامب ديفيد 5فانس" لكل من إسرائيل ومصر
، ووعد احلاضرين 4590أوت  32ته جمللس األمن القومي املصري لجتماع طارئ يوم هي دعو 

                                         
 .499عبد احلليم مناع أبو العماش العدوان: املرجع السابق، ص 1
 .493ص: املرجع السابق، مجال فرحات 2
 .010"، مقال سبق ذكره، صاملصرية –وانعكاساهتا على العالقات اجلزائرية  1198اتفاقية كامب ديفيد عبد السالم كمون: " 3
 .445، ص4553، اهليئة العامة لالستعالمات، القاهرة، حرب أكتوبر.. طريق السالمطه اجملدوب:  4
موافقة مصر على التفاقية كانت موافقة فردية من طرف السادات فقط دون استشارة جهازه الدبلوماسي ومستشاريه اخلواص، بدليل  5

هذا ما كنت "أن وزير خارجيته ابراهيم كامل علم ابألمر عن طريق نظريه المريكي وعندما افتتح السادات يف القضية فاجأه قائاًل: 
. ينظر: حميي الدين عميمور: "!!!تقوم أمريكا بدور الشريك الكامل، سوف تدخل معي التاريخ اي كاملأسعى إليه اي كامل أن 

  .320، املصدر السابق، صأربعة أايم صححت اتريخ العرب
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لن تقبل أي اتفاقية ثنائية أو حلول جزئية، وأن غاية مصر األساسية من هذه التفاقية هي  مصر أن
 صدق هللا العظيم. 1ُروراً(احلل الشامل الدائم والعادل )يَِعُدُهْم َومُيَنِّيِهْم َوَما يَِعُدُهُم الشَّْيطَاُن ِإلَّ غُ 

 ديفيد كامب منتجع إىل واإلسرائيلي املصري الوفدان وصل 4590 سبتمرب 29 بتاريخ

وشارك يف هذه القمة من اجلانب املصري إىل جانب السادات كل من  األمريكية، املتحدة ابلولايت
املصري(، أسامة الباز )انئب اخلاص(، ودمحم كامل )وزير اخلارجية  السادات )مستشار التهامي حسن
وبطرس بطرس غايل )وزير الدولة للشؤون اخلارجية(، ومثل الوفد اإلسرائيلي يف هذه  اخلارجية(، وزير

جانب مناحيم بيغني كل من موشية دااين )وزير اخلارجية(، وعيزار وايزمان )وزير الدفاع(،  إىل القمة
كارتر،  جيمي المريكي الرئيس من كل يف ممثالً  فكان يفاملض الطرف أما العام(، )املدعي ابراك وأهارون

 .2القومي زبيجنيو برجينسكيو األمن ومستشار سوندرز، هارولد ومساعده فانس سريوس خارجيته ووزير
سبتمرب مرت اإلايم األوىل منها بتوتر شديد بني  49امتدت هذه املفاوضات إىل غاية 
 أي تنازل لخآخر، ومل تقتصر تلك اخلالفات على الطرفني انتج عن امتناع الطرفني عن تقدمي

القضية الفلسطينية فحسب، بل امتدت إىل مسائل أخرى كاملسائل العلمية والتجارية 
والدبلوماسية، وخالل جمرايت املفاوضات ويف خضم النقاشات احلادة قدم وزير خارجية مصر دمحم  

أنت "ر للتدخل بني الطرفني قائاًل له: كامل استقالته، فاستغلها السادات للضغط هبا على كارت
، فذعن الرئيس كارتر 3"ترى جيدًا أن التعنت والتشدد اإلسرائيلي قد أحبط عزمية أعضاء وفدي

ملطلب السادات وقّرر طيلة اإلايم املتبقية من عمر املفاوضات أن يلعب دور الوسيط بينهما دون 
 .4أن يواجه الطرف اآلخر

كارتر مبساعدة السادات الذي قدم يف األخري الكثري من ويف األخري جنح جيمي  
يف إقناع الطرفني والتوجه هبما حنو واشنطن للتوقيع  -وهذا أمراً طبيعيًا لصاحب املبادرة-التنازلت 

على التفاقيات األولية اليت تضمنت شقني اثنني أحدمها خاص ابنسحاب القوات اإلسرائيلية من 
 دة السالم املصرية اإلسرائيلية.سيناء، واآلخر مشروع معاه

                                         
  .402، اآلية الكرمية رقم سورة النساءالقرآن الكرمي: رواية ورش،  1
 .451صبطرس بطرس غايل وشيمون برييز: املصدر السابق،  2
 .020بطرس بطرس غايل وشيمون برييز: املصدر السابق، صالسادات نقاًل عن:  3
 .020نفسه، ص 4
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إن مسؤولية التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد وما خلفته من انعكاسات سلبية على 
املستوى املصري خصوصًا والعريب عمومًا يتحملها السادات وحده ألنه استبد ابلسلطة وانفرد 

نفسهم ول من األردنيني ابختاذ قرارات ارجتالية جيهل عواقبها دون ترخيص مسبق ل من املصريني أ
من أصحاب القضية اجلوهرية الفلسطينيني املضطهدين، وما يؤكد تصرفات السادات وتعنته هو  ول

أن مجيع وزراء خارجية مصر الذين تعاقبوا على هذه الوزارة خالل فرتة حكمه استقالوا من منصبهم 
 . 1منذ وصوله إىل سدة احلكماحتجاجاً على سياسة التطبيع والنبطاح اليت انتهجها السادات 

وأقل ما يقال عن هذه التفاقية أهنا أبرزت حبق مدى التناقض الذي وقع فيه السادات، 
ألنه سبق له وأن صرّح يف قمة المساعيلية ان مصر تسعى من وراء هذه التفاقية إىل الوصول إىل 

يس احللول اجلزئية واملنفردة حل شامل وعادل يف منطقة الشرق األوسط، غري أنه يف الواقع مت تكر 
 مع إسرائيل على حساب القضية العربية األساسية )القضية الفلسطينية(. 

 اثنيا : أتثريها على القضية الفلسطينية. 
تكون هذه التفاقية وسيلة  أن املعقول غري فمن التفاقية، هذه قبل منقسماً  العريب الوطن كان

قوية لألمة العربية بصفة عامة، وللعمل والتحرك العريب  صفعة التفاقية هذه أعطت بل لتالمحه، ضغط
 القضية رأسها وعلى احملتلة العربية األراضي حترير أجل من والسياسي العسكري املستويني على

قوة عربية تزعمت النظام العريب مبحض إرادة هذا  أكرب مصر كانت فبعدما خاص، بشكل الفلسطينية
ت والدسائس الستعمارية والصهيونية عسكرايً، حتولت بعد ذلك من مواجهة املؤامرا يف األخري
سياسياً ورغماً عن أنفه ابجتاه  املرة هذه ولكن النظام لنفس قيادهتا حماولة إىل ديفيد كامب اتفاقية خالل

 حساب األراضي العربية احملتلة وعلى حساب القضية الفلسطينية.  على اإلسرائيلي العريب للصراع حل
ة، إذ أن هذه التفاقية مل دفاع اجلزائر عن القضية الفلسطينية تعدى حدودها اإلقليمي إن

تقتصر سلبيتها على عدم حلها للمسائل احليوية املتعلقة ابلقضية الفلسطينية مثل املسائل املتعلقة 
ابلسيادة على القدس وتقرير املصري فحسب، بل عملت منذ بدايتها على سرت عيوب ونقائص 

 ، حىت أضحى حلها بعيد املنال.2كلة الفلسطينيةاملش

                                         
 .405، ص0242، مركز األهرام للنشر والتوزيع، القاهرة، الوجه اآلخر التفاق كامب ديفيدشامل أابظة:  1
 .039فاتن عوض: املرجع السابق، ص 2
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العبث الدعاء أبن إطار السالم تضمن ما تصورته مصر الساداتية أنه حل  من فإنه وابلتايل
ادعاء جيابه احلقيقة ويصطدم معها، فلم ترد أي فقرة من  -يف الواقع-الفلسطينية، فهو  للقضية
واكتفت ابإلشارة إىل بند خاص ابلضفة الغربية وقطاع "، قضية فلسطنيالتفاقية بعنوان " فقرات
أن إسرائيل ل تزال ترفض العرتاف بوجود الشعب الفلسطيين، وما دام  على صريح أتكيد وهذا غزة،

هناك إنكار ابلوجود فبديهي أن تنعدم أي حقوق أخرى للشعب الفلسطيين، ومن مث فإنه طبيعي 
 .1ق الشعب الفلسطيين يف السيادة وتقرير مصريه وإقامة دولتهأل تقرر اتفاقية كامب ديفيد ح أيضاً 

ول أدل على صحة ما سبق ذكره من إقصاء "منظمة التحرير الفلسطينية" املمثل الشرعي 
والوحيد للشعب الفلسطيين متامًا من عملية املفاوضات، مبعىن آخر أن مصر وافقت يف كامب 

عب الفلسطيين نزوًل عند رغبة إسرائيل يف ظل ديفيد على إجراء مفاوضات تقرر مستقبل الش
 الغياب القهري ملمثله الشرعي.

فبعد تويل الشاذيل بن  وهو ما دفع ابجلزائر إىل مهامجة هذه التفاقية بشدة وعنف،
 جاءبل أن تعامله معها  ،جديد رائسة اجلمهورية اجلزائرية ما انفك يهتم هبذه القضية اهتماماً ابلغاً 

طبيعيًا لتعامل بومدين معها قبله، ومل يلبث بن جديد أن امت العام يف رائسة الدولة حىت  امتداداً 
)ايسر عرفات، أبو إايد، جورج حبش،  2مع معظم القيادات والكوادر الفلسطينية لقاءاتهتكررت 

هي تلك اليت مجعته ابلزعيم ايسر عرفات والرئيس السوري حاظ  أمههاانيف حوامتة..(، وكان 
وخالل هذه املناسبة تعرفا الضيفان  م،4591لندلع ثورة نوفمرب  09د مبناسبة الذكرى األس

 رئيس احلزب الشيوعي الفرنسي. مارشايعلى جورج 
اإلسرائيلية -فإنه يف خضم تلك األزمات، وخالل جمرايت التصالت املصرية ،ولإلشارة

، وكان انضمام اجلزائر رمسياً 4595 وصل الرئيس بن جديد إىل السلطة يف اجلزائر يف شهر فرباير
مؤمتر طرابلس املنعقد يف ديسمرب  وهو ما أكده م،4590نوفمرب  41إىل دول املعارضة يف 

، ولقد عرب بن جديد عن معارضته ملعاهدة كامب ديفيد بقوله: "...ان اجلزائر ضد 4590
احلكومة املصرية اليت حتاول  سياسة بن جديد أدان الشاذيل كما،  3سياسة الهنزام واحللول اجلزئية"

                                         
 .019فاتن عوض: املرجع السابق، ص 1
 .490، صاملرجع السابق :دمحم اتمالت 2
 .499، صاملرجع السابق :مجال فرحاتالشاذيل بن جديد نقاًل عن:  3



 (1111-1191موقف اجلزائر من تطورات القضية الفلسطينية ) ....................................: الثاينالفصل 

 

 
 

 -914- 
 

أن تكون  وعلى رأسها الولايت املتحدة األمريكية اإلمربايلية العامليةمع من خالل توطيد عالقاهتا 
وصية على الشعب الفلسطيين، ولقد عربت هذه املواقف الشاذلية حبق عن مدى تواصل اخلط 

 . 1البومديين يف املوقف اجلزائري من مبادرة السادات للسالم
ويف نفس  ،ايكانت اتفاقية كامب ديفيد قد حققت انتصارًا سياسيًا ابهرًا ألمريك  وإذا

فـإهنا ابملقابل اعتربهتا الدول العربية نكسة كربى لألمة العربة عامة  ،الوقت انتصارا أمنيًا إلسرائيل
دانة قامت اجلزائر إب ،وللقضية الفلسطينية خاصة. وهنا، وعلى غرار الدول العربية األخرى

 ،ومعارضة معاهدة السالم مجلة وتفصياًل كون املسألة من أوىل األولوايت يف سياستها اخلارجية
 4590مارس  09وأكثر من ذلك قاطعت اجلزائر اجتماع اجلامعة العربية للوزراء العرب يوم 

 .2املنعقد يف العاصمة املصرية تضامناً مع دول الرفض
املختلفة حلل األزمة الفلسطينية أرسلت احلكومة اجلزائرية أمحد  املسائل عن البحث إطار ويف

اململكة العربية السعودية للتباحث مع ويل عهد اململكة  إىل 4502 سبتمرب 25 يوم اإلبراهيمي طالب
جيب أن تعاجل يف إطار فلسطيين  الفلسطينية األزمة أن فهد األمري فأقر ،القضية هلذه املمكنة احللول حول

فقد  من جهتها هاد من أجل حترير القدس ل يعين ابلضرورة استخدام السالح، أما اجلزائروأن اجل
أكدت أنه من بني احللول الناجعة لتحرير القدس هو تطبيق قرارات منظمة األبيب واليت من بينها 

 .3رفع سعر برميل النفط
لوموند الفرنسية حديث صحفي أجراه مع جريدة  يف جديد بن الشاذيل أكد الجتاه نفس ويف

لندلع الثورة اجلزائرية املظفرة خبصوص القضية الفلسطينية، أنه ل  نوالعشري اخلامسة الذكرى مبناسبة
ميكن إجياد حالً للمشكلة إذا حصل جتاهالً لألطراف املعنية، وصرّح قائالً: "إن القضية الفلسطينية 

، وعن اتفاقيات كامب 4تيجة هلذا املشكل"عربية جماورة هو ن دول أراضي واحتالل املشكل جوهر هي

                                         
 .499، صاملرجع السابق :مجال فرحات 1
  .491، صنفسه 2
3
 .443، ص0241 اجلزائر، للنشر، القصبة دار ،3ج ،(1188-1191) يكتمل مل مشروع جزائري مذكرات :اإلبراهيمي طالب أمحد 
 ،جملة اجليش ،"حديث الرئيس الشاذيل بن جديد جلريدة لوموند الفرنسية الوفاء ملبادئنا"دمحم سوايل: الشاذيل بن جديد نقاًل عن:  4
 .9، ص4595، ديسمرب 49سجملة سبق ذكرها، ، 405ع
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لقد عارضنا تلك التفاقيات، ألننا ل نؤمن جبدوى  "نعم قائاًل: لوموند يدةر جل حديثه يف اسرتسل ديفيد
 .1وهو ما قام به السادات، إننا نعتقد أبهنا سلم مبتورة متت على حساب الفلسطينيني" اجلزئي احلل

يف  يكمن ل والتصدي" للصمود القومية "اجلبهة نظر يف األوسط الشرق يف السلم إن
ول ابلتنازلت املهينة كما يعتقد السادات  إسرائيل، متنحها اليت الرضى بشهادة يتحقق ول الستسالم،

يتطلب كفاحاً عربياً موحداً يقوم على مبادئ واضحة واثبتة،  احلقيقي فالسلم شاكلته، على سار ومن
الفلسطينية كما أكد املسؤولون اجلزائريون ل يعين السلم بل العكس من ذلك إن جتاهل املقاومة 

فإن حماولة تصفيتها والقضاء عليها معناه استمرار احلرب، ومن هذا املنطلق فال ينبغي أن  متاماً 
يكون كفاح الشعب الفلسطيين حمل مساومة، فمن خالل هذا الكفاح ل يتقرر بقاء الشعب فقط 

 التضحية تستهدف مناورة كل أن وأكدت حذرت اجلزائر فإن وعليه قاطبة، العربية األمة مصري بل

 .2)منظمة التحرير الفلسطينية( حمكوم عليها ابلفشل الذريع الطالئعية ومبنظمتها الفلسطينية ابملقاومة
وإذا كانت جبهة الصمود والتصدي قد تشكلت كرد فعل عريب على زايرة السادات 

اثر سلبية على املستوى العريب عمومًا وعلى آما ترتب عن هذه الزايرة من للقدس، فإن مواجهة 
ليس ممكنًا إل إذا واجهت هذه اجلبهة األسباب احلقيقية اليت كانت  خصوصاً املستوى الفلسطيين 

وراء السلوك اجلديد الذي انتهجه السادات، وتلك األسباب ميكننا حصرها يف الضعف الذي 
، ول ميكن معاجلته إل يف اإلطار اإلسالمي الذي يعرب بصدق عن مطامح 3أصاب الصف العريب

 خاللالشعب العريب، وهو ما أكده الرئيس اجلزائري الشاذيل بن جديد خالل الكلمة اليت ألقاها 
 41املنعقد يف الفرتة املمتدة من  4الليبية يف مدينة بنغازي جلبهة الصمود والتصدي خلامساؤمتر امل

                                         
 ،جملة اجليش ،"الوفاء ملبادئنا حديث الرئيس الشاذيل بن جديد جلريدة لوموند الفرنسية" سوايل: الشاذيل بن جديد نقاًل عن: دمحم 1
 .9، ص4595، ديسمرب 49سجملة سبق ذكرها، ، 405ع
 .0، جملة سبق ذكرها، صالثقافة، املوقف العريب بني االستسالم والصمود"رضا مالك: " 2
 . 03صمقال سبق ذكره،  ،"جبهة الصمود والتصدي قرارات يف مستوى التحدي الصهيوين"أـــــ أمحد:  3
حميي الدين عميمور الذي اشتغل مستشارًا إعالميًا لكل من الرئيسني الراحلني هواري بومدين والشاذيل بن جديد ــــ رمحهما غري أن  4

هللا ـــ أكد أن "اجلبهة القومية للصمود والتصدي" عقدت أربع مؤمترات فقط وليس مخسة، شارك هواري بومدين يف املؤمتر األول والثاين 
)يف العاصمة السورية دمشق( وهو آخر مؤمتر شارك  )يف العاصمة الليبية طرابلس( والثاين لثالث والرابع، املؤمتر األولوشارك الشاذيل يف ا

)يف بنغازي الليبية(. ينظر:  )يف اجلزائر برائسة الشاذيل( والرابع واألخري ، واملؤمتر الثالث4590فيه هواري بومدين قبل وفاته يف ديسمرب 
  .052، ص0240، موفم للنشر، اجلزائر، 3، طأان وهو وهمر: حميي الدين عميمو 
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معركة األمة العربية  إن: "قائالً لصراع العريب اإلسرائيلي واليت وصف فيها ا 4504مرب سبت 40إىل 
 ، ومن أهم القرارات اليت خرجت هبا قمة بنغازي نذكر ما أييت: 1معركة حضارية ومصريية"

اعتبار الولايت املتحدة األمريكية عدوًا جماهبًا للحق العريب مع األخذ بعني العتبار  -
 لمريكي الصهيوين.التحالف ا

توجيه الدعوة إىل البلدان العربية لقطع عالقاهتا مع الولايت املتحدة األمريكية،  -
 وإعالن احلرب ضد التواجد األمريكي يف املنطقة مهما كان نوعه وشكله.

إن أحسن وسيلة جملاهبة التحالف األمريكي الصهيوين هو استخدام سالح البرتول،  -
  املنطقة عن طريق تعزيز العالقات العربية السوفياتية.وإعادة التوازانت يف

يدعو املؤمتر البلدان العربية إىل تعزيز التضامن مع لبنان ودعمه لتحقيق وحدته  -
واستقالله، كما دعا إىل دعم الثورة الفلسطينية جبميع اإلمكانيات العربية املادية والبشرية، هذا 

الشقيق ضد نظامه املنحرف من أجل إبطال مفعول  فضاًل عن ضرورة مساندة الشعب املصري
 اتفاقية كامب ديفيد. 

إن هذه القرارات الصادرة عن جبهة الصمود والتصدي يف قمة بنغازي تعترب يف مستوى 
التحالف الصهيوين األمريكي الذي ما انفك يتزايد يومًا بعد يوم يف املنطقة، ويبقى األهم من هذا  

 رات طريقها حنو التطبيق الفعلي والفعال.هو أن أتخذ هذه القرا هكل
الدخول يف حماداثت التسوية املصرية  الدول العربية وبعض اجلزائر ورفض معارضة من وابلرغم

اإلسرائيلية، إل أن السادات قرر املضي قدمًا يف مشروعه السلمي واغتيال القضية الفلسطينية 
طريق إسرائيل إىل فلسطني احملتلة وقطاع غزة  وذلك إبرساله سراً عدداً من األشخاص املصريني عن

إلقناع بعض املسؤولني الفلسطينيني وإرغامهم على قبول مشروعه السلمي مع إسرائيل، ومن مث 
 .2فتح جبهة جديدة ضد القضية الفلسطينية إبدخاهلا يف دوامة الصراع العريب واألطماع الصهيونية

للم الشمل وإجهاض  تتحرك السالم لتفاقية رافضةال العربية الدول فيه كانت الذي الوقت يفو 
وتفوقها عسكرايً  ،األمريكي من جهة للدعم ضماهنا حبكم خريةاأل هذه كانت ،اإلسرائيلية املخططات

                                         
 . 01ص سبق ذكره، مقال ،"جبهة الصمود والتصدي قرارات يف مستوى التحدي الصهيوين" أـــــ أمحد:عن:  نقالً  جديد بن الشاذيل 1
 .404عبد احلليم مناع أبو العماش العدوان: املرجع السابق، ص 2
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وكذا بنائها العديد  ،حساب لبنان ومرتفعات اجلولن على األمين جماهلا لتمديد تسعى أخرى، جهة من
ويف خضم هذه الظروف اجتاحت إسرائيل لبنان، وقد تسبب هذا يف غزة والقدس،  املستوطنات من

، 1فلسطيين ولبناين 0222الجتياح السافر يف تطويق املخيمات الفلسطينية واعتقال أكثر من 
 .4500يف خميمات صربا وشتيال خالل صيف  ارتكبتهاهذا على غرار اجملازر الرهيبة اليت 

 على اللجوء إىل دول عربية وعلى رأسها هذه اجملزرة أجربت اآللف من الفلسطينيني
اجلزائر اليت احتضنت هؤلء املهجرين واستقبلت ما يربو عن ستمائة مقاتل وأكثر من ألفني من 

 .2الالجئني املساجني الذين أطلق سراحهم فيما بعد
فإن  ،وعلى غرار مرحلة السبعينات يف اجلزائر اليت متيزت ابلهتمام ابلقضية الفلسطينية

مرحلة الثمانينات اليت تلتها كانت ابلغة األمهية ابلنسبة هلذه القضية القومية احملورية اليت شهدت 
 وقتنا احلايل. إىلأزمات خطرية كانت هلا عواقب وخيمة مازالت آاثرها قائمة 

ونظرًا ألمهية هذه القضية فإهنا ما فتئت تشغل ابل اهليئات السياسية لبالدان انشغالً  
كبرياً، كما أن هذه القضية الصرفة تعرب عن مشاعر اجلزائيني حكومة وشعباً حيال كل ما له عالقة 

اهتمام اجلزائر هبذه القضية مل وأن  .3مبسائل تصفية الستعمار والنضال التحرري عرب خمتلف العامل
أي قيد أو شرط بل  بل اعترب ول يزال واجباً مقدساً ل يستند إىل  ،ولن يكن يوماً ما حمل مساومة

 كان هذا الواجب مطلوابً من اجلزائر ل مفروضاً عليها.
إن جبهة الصمود والتحدي اليت تعترب اجلزائر طرفًا فيها وعضوًا أساسيًا وفاعاًل يف مجيع 

ملواجهة  4599قممها تشكلت عقب زايرة السادات املشؤومة للقدس خالل شهر نوفمرب 
ت املتحدة المريكية، إسرائيل(، ونظرًا للنتائج الكارثية املرتتبة عن املخططات المربايلية )الولاي

هذه الزايرة اليت تعترب الضربة القاضية للقضااي العربية عمومًا والفلسطينية على وجه اخلصوص 
 4599ديسمرب  9إىل  0عقدت أول قمة جلبهة الصمود ابلعاصمة الليبية يف الفرتة املمتدة من 

هن، وخالل هذه القمة تقرر إحداث القطيعة النهائية مع العالقات الدبلوماسية لدراسة الوضع الرا
 املصرية ونقل مقر اجلامعة العربية ابلقاهرة إىل عاصمة عربية أخرى.

                                         
 .399ص ،املرجع السابقجورج قرم:  1
 .490، صاملرجع السابق :مجال فرحات 2
 .019، ص، املصدر السابق3ج، (1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 3
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 4590فرباير  3و 0أما القمة الثانية جلبهة الصمود اليت تشرفت اجلزائر ابحتضاهنا يومي 
 :1فقد أكدت على أمرين اثنني مها

 على إحباط مجيع املخططات واملناورات الرامية إىل تصفية القضية الفلسطينية. عزمها -
 الفلسطيين. للشعب والوحيد الشرعي املمثل هي الفلسطينية" التحرير "منظمة أن على التأكيد -

بني مصر وإسرائيل والولايت املتحدة األمريكية عقدت  وبعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد
حيث أدانت  4590سبتمرب  03إىل  02للجبهة يف دمشق خالل الفرتة املمتدة من القمة الثالثة 

املشروعة للعرب والفلسطينيني، كما أكدت  للحقوق وجتاهلها تعنتها بسبب بشدة التفاقية القمة هذه
عزمها على جماهبتها ومقاومتها للسياسة  4502 أبريل 49و 41القمة الرابعة بطرابلس يومي 

إىل  41ويف بيان هنائي صادر عن القمة اخلامسة للجبهة املنعقدة ببنغازي من مريكية،واأل الصهيونية
طالب أعضاء اجلبهة البلدان العربية ابستغالهلم واستخدامهم جلميع الطاقات  4504سبتمرب 40

 .2العربية كالبرتول واألموال العربية املودعة لدى البنوك اخلارجية ضد التحالف األمريكي الصهيوين
املبحث الثاين: جهود اجلزائر يف دعم القضية من خالل مؤمترات القمم العربية 

 . ودورات اجمللس الوطين الفلسطيين
 أوال : من خالل مؤمترات القمم العربية. 

أبدت اجلزائر مواقفها من القضية الفلسطينية يف مجيع مؤمترات القمم العربية، وكانت هذه 
املواقف ختتلف ابختالف قرارات كل قمة عربية، فتكون مؤيدة للقمة عندما تكون قراراهتا يف 
مستوى التحدي الذي تتطلبه القضية الفلسطينية، وتكون متحفظة إذا كانت قرارات القمة يشوهبا 

من التخاذل والغموض، وتكون ممتنعة ورافضة للمشاركة يف أي مؤمتر يستثين مشاركة ممثلي  نوع
 منظمة التحرير الفلسطينية. 

يف سبيل مواجهة األخطار النامجة عن اتفاقية كامب ديفيد، دعا جملس قيادة الثورة 
رات كامب ديفيد، ودعا األمة العربية للوقوف صفاً واحداً بكل حزم للحيلولة دون تنفيذ قرا العراقي

الزعماء وامللوك العرب إىل عقد قمة عربية تعىن ابلبحث عن ما ترتب عن اتفاقية كامب ديفيد من 

                                         
 .019، ص، املصدر السابق3ج، (1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 1
 .010، صنفسه 2
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نتائج عسكرية واقتصادية وسياسية مضرة ابألمة العربية ومبستقبلها ومبستقبل القضية الفلسطينية، 
التاسع يف بغداد يف الفرتة املمتدة من وبناًء على تلك الدعوة العراقية مت عقد مؤمتر القمة العريب 

 .45901نوفمرب  29إىل  20
وكان أهم ما تقرر يف قمة بغداد هو مواجهة اخللل السرتاتيجي العريب اجلديد الناتج عن 
خروج مصر من الصف العريب وذلك عن طريق تقدمي مساعدات مالية لدعم منظمة التحرير 

يف األراضي العربية احملتلة، وكذا دعم دول املواجهة يف الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيين 
دون أن تقطع حبل األمل من عدول السادات عن اجلبهتني الشمالية والشرقية ملدة عشر سنوات 

بعد توقيعه على اتفاقية الصلح مع إسرائيل يف  أصر على مواصلة طريقه أن هذا األخريإل  ،رأييه
اجتماعاً  –تنفيذاً لقرارات قمة بغداد  –اخلارجية العرب ، عندئذ عقد وزراء 45952مارس  01

مارس من نفس  34إىل  09طارائً يف بغداد وهو يف األصل امتداداً للقمة خالل الفرتة املمتدة من 
 مقاطعة النظام املصري وتعليق العالقاتالسنة، قرروا فيه سحب السفراء العرب فورًا من مصر، و 

نقل مقر اجلامعة العربية من و ساعدات القتصادية للحكومة املصرية، وامل السياسية والدبلوماسية
ومل تستأنف العالقات اجلزائرية ـــــ  ، ونقل مقر هيئة التصنيع احلريب خارج مصر،مصر إىل تونس

 .45003نوفمرب  01املصرية حىت إىل غاية 
 03إىل  02املمتدة من وخالل مؤمتر القمة العريب العاشر املنعقد يف تونس خالل الفرتة 

دافعت اجلزائر بشدة عن القضية الفلسطينية ابعتبارها جوهر الصراع العريب  4595نوفمرب 
، ولقد تركزت جل قرارات هذا املؤمتر الذي شارك فيه مجيع امللوك والرؤساء العرب عدا 4اإلسرائيلي

أكيد على أن استعادة احلقوق مصر على القضية الفلسطينية، ويف البيان اخلتامي هلذه القمة مت الت
العربية يف فلسطني مسؤولية قومية عربية، وأن أي حل هلا ل يقبل إل من خالل مؤمتر قمة عريب 

 .5عقد هلذا الغرض

                                         
 .400أبو العماش العدوان: املرجع السابق، صعبد احلليم مناع  1
 .400نفسه، ص 2
 .491، صاملرجع السابق :مجال فرحات 3
 .19، ص4595، ديسمرب 405، عجملة اجليش"، مؤمتر القمة العاشر أربع هزائم وعشر قممدمحم األجنف: " 4
 .024عبد احلليم مناع أبو العماش العدوان: املرجع السابق، ص 5
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سامهت اجلزائر بشكل فعال يف كل العمليات املتعلقة ابإلعداد للدورة ويف نفس الجتاه 
اجلزائر دورًا ابرزاً  وأدتيف العاصمة األردنية عمان، احلادية عشر ملؤمتر القمة العريب املزمع عقده 

سواء على مستوى اللجنة السباعية، أو على مستوى اجتماع وزراء اخلارجية من أجل إجناح هذا 
 09املؤمتر، إل أنه يف األخري مل تشارك اجلزائر يف هذه القمة اليت انعقدت خالل الفرتة املمتدة من 

 بسبب امتناع ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية عن املشاركة. بعمان 4502نوفمرب  09إىل 
وخبصوص عدم مشاركة اجلزائر يف هذه القمة صرّح الرئيس الشاذيل بن جديد يف خطابه  

كيف ميكنين أن أقنع الشعب اجلزائري مبشاركيت يف مؤمتر يهم القضية الفلسطينية ل "قائالً:  لألمة
، مث اسرتسل 1"ضية وهم ممثلني عن منظمة التحرير الفلسطينيةيشارك فيه أول املعنيني هبذه الق

 شعبنا إرادة قراراتنا قرارات جزائرية تتخذ انطالقًا من املبادئ الثابتة للثورة اجلزائرية وتعرب عن"قائالً: 

 مناسبة جمرد بعني العتبار كل املعطيات األساسية للقضااي املطروحة، ومؤمترات القمة ليست وأتخذ

 .2"وتبادل البتسامات وإصدار البالغات اليت ترضي اجلميع الصور اطللتق
الرئيس بن جديد يف حديث صحفي لفؤاد مطر املبعوث اخلاص ونفس التصريح أدىل به 

منظمة  قررت ماأبن قرار اجلزائر بعدم املشاركة يف هذه القمة مل يتخذ إل بعد‹‹ جملة املستقبل››لــــــ 
يف هذا املؤمتر، ومن مث فإن اجلزائر لن متارس أبدًا سياسة  عدم مشاركتهاالتحرير الفلسطينية 

سواء على مستوى الجتماعات العربية أو الدولية، مث أكد بن جديد أن ‹‹ الكرسي الشاغر››
برزت إىل أهنا الدور الرئيس املنوط مبؤمترات القمة العربية هو الدفاع عن القضية الفلسطينية، و 

ذا الغرض، ومن مث فإنه يستحال مناقشة الفضية الفلسطينية يف غياب الوجود من أجل ه
 .3الفلسطينيني، وخط اجلزائر السياسي واضح يف هذا الجتاه ول رجعة فيه

كما شاركت اجلزائر مشاركة فعالة يف مؤمتر القمة اإلسالمي الثالث الذي احتضنته مدينة 
ملكاً ورئيس دولة وحكومة خالل الفرتة  30و عن الطائف ابململكة العربية السعودية حبضور ما يرب

، ويف هذه املؤمتر حظيت القضية الفلسطينية ابهتمام 4504جانفي  00إىل  01املمتدة من 
                                         

 .390، املصدر السابق، صأان وهو وهمالشاذيل بن جديد نقاًل عن: حميي الدين عميمور:  1
 .393نفسه، ص 2
، 020، ع"الرئيس بن جديد جمللة املستقبل رؤاي سياسية واضحة ومتكاملة: "جملة اجليششهادة بن جديد لفؤاد مطر نقاًل عن:  3

 .9، ص4504، جانفي 49س
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املؤمترين الذين التزموا بتجنيد كل الطاقات املادية والبشرية جملاهبة التحدي الصهيوين، ودحض 
ستعادة الشعب الفلسطيين حلقوقه الوطنية املسلوبة وإبطال كل حماولة تسوية ل أتخذ يف احلسبان ا

 . 1ول تضمن حترير القدس وكل األراضي العربية احملتلة
ويف حديث صحفي أدىل به الرئيس الشاذيل بن جديد جمللة العالقات الدولية يف شهر 

، أكد فيه أنه ل حل ألزمة الشرق األوسط يف ظل جتاهل حل الشعب الفلسطيين 4504نوفمرب 
قال إنه من املمكن تنحية اسم فلسطني من اخلريطة ولكن ل ميكن أبدًا حموه من القلوب، وهلذا و 

أكدت اجلزائر دائمًا أنه من العبث مبكان حتقيق سالم دائم يف الشرق األوسط دون معاجلة قضية 
 .2فلسطني املغتصبة وقضية شعبها احملروم من أرضه ووطنه

هذه األخرية  مت بناًء على تعاطفلثورة اإليرانية اإلسالمية اجلزائر اب ترحيب ولإلشارة، فإن
يف  ورحب هباالشاذيل بن جديد الذي صفق للثورة اإليرانية  وهو ما أكدهمع القضية الفلسطينية، 

وأهدت سفارة أكرب عدو لإلسالم واملسلمني )إسرائيل(  أغلقت: "يكفينا شرفًا أن هذه الثورة قوله
، ورفعت على هذا املقر العلم الرابعي األلوان وهو علم الثورة 3"ير الفلسطينيةهذا املقر ملنظمة التحر 

، وهذا دلياًل كافيًا على املوقف املثايل 4"العلم العريبالفلسطينية أو ما اصطلح على تسميته بـــــ "
 للجزائر اليت تعترب القضية الفلسطينية قضية جزائرية صرفة. 

من جهة، وبعد  اليت قامت هبا جامعة الدول العربية السابقة فشل مجيع احملاولت وبعد
عنها تغيرياً كبرياً يف اسرتاتيجية الصراع العريب اإلسرائيلي من جهة  نتج اليت املرتاكمة والقضااي التطورات

ومن بني تلك  أمر ل بد منه لدراسة الوضع السائد يف املشرق العريب، عريب قمة مؤمتر عقد ابت اثنية،
وما أفرزته من وجهات عربية خمتلفة، وحتييد العراق وعزهلا ابعتبارها أكرب  5اخلليج األوىل أزمة ضاايالق
 .6اإلسرائيلي للبنان وتطهريه من جيوب املقاومة الفلسطينية والغزو الشرقية، اجلبهة يف مساندة عربية قوة

                                         
 .01، ص4504، فيفري 40، س023ع"، الثالث ابلطائف جتنيد لصاحل القضية الفلسطينيةمؤمتر القمة : "جملة اجليش 1
 .19، ص4504، مطبوعات قسم اإلعالم والثقافة، اجلزائر، 0، جخطب الرئيس الشاذيل بن جديدحزب جبهة التحرير الوطين:  2
 .399، صاملصدر السابق، العربأربعة أايم صححت اتريخ  :الدين عميمور حميينقاًل عن: الشاذيل بن جديد  3
 .052، املصدر السابق، صأان وهو وهمحميي الدين عميمور:  4
 ملعرفة املزيد عن هذه األزمة ينظر الفصل اخلامس من هذه األطروحة. 5
 .000عبد احلليم مناع أبو العماش العدوان: املرجع السابق، ص 6
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إىل  1خالل الفرتة املمتدة من  يف دورته الثانية املغربية فاس قمة مؤمتر عقد كله ذلك ألجل
ختام هذه القمة متت املصادقة على خمطط تسوية يعرتف مبنظمة التحرير  ويف ،45001 سبتمرب 42

ويؤكد على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة  ،الفلسطينية ممثاًل وحيدًا وشرعيًا للشعب الفلسطيين
ل يف انسحاب اسرائيل من مجيع عاصمتها القدس الشريف، ويسبق هذا املخطط شروط أولية تتمث

 املؤمتر يف بيانه اخلتامي فيما أييت: 2، وعموماً خلصت قرارات4519الراضي اليت احتلتها عام
مبا فيها القدس  4519انسحاب إسرائيل من مجيع األراضي العربية اليت احتلتها عام  -

 العربية.
متها إسرائيل على األراضي تدمري مجيع املستعمرات واملستوطنات الصهيونية اليت أقا -

 .4519العربية بعد عام 
متكني الشعب الفلسطيين من تقرير مصريه وممارسة حقوقه الوطنية بقيادة منظمته  -

 الشرعية منظمة التحرير الفلسطينية.
 حرية الشعائر الدينية جلميع األداين ابألماكن املقدسة. -
انتقالية حتت إشراف أممي ملدة ل إخضاع الضفة الغربية وقطاع غزة خالل مرحلة  -

 تتجاوز بضعة أشهر.
 قيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها املستقلة. -
حيمل جملس األمن الدويل مسؤولية ضماانت السالم بني مجيع دول املنطقة مبا فيه  -

 الدولة الفلسطينية املستقلة، ومسؤولية ضمان تنفيذ تلك املبادئ.
ل أتكيده على اسرتاتيجية السالم حلل القضية الفلسطينية، كما وتربز أمهية املؤمتر من خال

تكمن امهيته أيضاً يف كونه حقق وألول مرة يف اتريخ القمم العربية إمجاع عريب حول احلل السياسي 
 السلمي للقضية بعيداً عن أي عمل عسكري كما ورد يف املؤمترات السابقة.

                                         
، ونوقشت يف هذه الدورة مشروع األمري فهد بن عبد العزيز 4504نوفمرب  09علمًا أن الدورة األوىل لقمة فاس عقدت بتاريخ  1

للسالم الذي أعلن عنه يف أوت من نفس السنة، وهو عبارة عن مبادرة سلمية حلل القضية الفلسطينية تتألف من مثاين مبادئ متت 
مة، علمًا أن هذه املبادئ جاءت مطابقة متاماً مناقشتها من طرف وزراء اخلارجية العرب يف اجتماعهم التمهيدي الذي سبق مؤمتر الق

 .002لقرارات مؤمتر فاس يف دورته الثانية. ينظر: عبد احلليم مناع أبو العماش العدوان: املرجع السابق، ص
 .005نفسه، ص 2



 (1111-1191موقف اجلزائر من تطورات القضية الفلسطينية ) ....................................: الثاينالفصل 

 

 
 

 -933- 
 

وبقدر ما كان للمؤمتر أمهية من خالل مشروع السالم، كانت له أيضًا سلبية ابلغة 
اخلطورة ول تزال آاثرها عربيًا ظاهرة للعيان إىل يومنا هذا، وتتمثل سلبية هذه القمة يف تكريسها 
لالعرتاف العريب املوسع إبسرائيل، وكذا تلبيتها للمطالب اإلسرائيلية اليت طاملا كانت تطمح 

تحقيقها قبل صدور لءات اخلرطوم الثالث واملتمثلة يف التعايش والسالم مع العرب، غري أنه ل
لألسف الشديد ما إن مت العرتاف هبا عربيًا حىت راحت تتنكر لتلك املطالب واستبدلت لءات 

مث  ال اعرتاف، وال تفاوض، وال صلح، مع منظمة التحرير الفلسطينيةاخلرطوم بنظريهتا الثالث 
، وهكذا انقلب السحر على الساحر كما 1ال قيام لدولة فلسطنيأضافت "ل" أخرى وهي 

 يقال.
ول استغراب يف تراجع جبهة الصمود والتحدي عن موقفها وقبوهلا السالم مع إسرائيل ما 
دامت مجيع األطراف الفلسطينية رحبت ابلفكرة وابركتها مبا فيها اجمللس الوطين الفلسطيين 

إن موافقتنا على قرارات قمة فاس "حرير الفلسطينية، وهو ما صرّح به رئيسها يف قوله: ومنظمة الت
مل يكن من موقف ضعف بل من موقف قوة، وأن مشروع السالم العريب ميثل احلد األدىن 

 ."للمطالب الفلسطينية
على غرار منظمة -خالل القمة مت تشكيل جلنة عربية سباعية ضمت ولإلشارة فإنه 

كل من اجلزائر، األردن، سوراي، السعودية، تونس، املغرب، مهمتها القيام   -الفلسطينية التحرير
جبولة لدى الدول الدائمة العضوية يف جملس األمن الدويل جللب املساندة والتأييد ملشروع السالم 

ايسر عقب انتهاء قمة فاس، اليت كانت نتائجها على العموم إجيابية إىل حد بعيد، انتقل العريب، و 
وأشاد  ،عرفات إىل اجلزائر للتعبري عن امتنانه على اللتزام املطلق للجزائر طيلة أشغال قمة فاس

بدور اجلزائر الفعال وموقفها الدائم والداعم والثابت للقضية الفلسطينية، كما اعرتف أبن اجلزائر 
 . 2السياسية والعسكرية واملاليةالفلسطينية لبت مجيع مطالب املقاومة 

إايم من اإلعالن عن املوقف العريب املشرتك بفاس  20 أنه ولألسف مل ميض سوى غري
سكان املخيمات الفلسطينية يف صربا  ضدحىت عمد اجليش الصهيوين إىل ارتكاب مذابح رهيبة 

                                         
 .034ص السابق، املرجع: العدوان العماش أبو مناع احلليم عبد 1
 .091، صاملصدر السابق ،3ج ،(1188-1191مشروع مل يكتمل )مذكرات جزائري  :أمحد طالب اإلبراهيمي 2
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، وكرد فعل من اجلانب اجلزائري استدعت اجلزائر سفراء حتت أنظار بعض الدول العربية وشاتيال
سبتمرب إىل مقر وزارة خارجيتها وأخربهتم مبا  02العضوية يف جملس األمن يوم  البلدان الدائمة

 .1تنتظره من جمهودات حكوماهتم
ولإلشارة، فإن هذا النجاح الدي حققه العدو الصهيوين على حساب الفلسطينيني يف 

موحد لبنان جاء نتيجة فشل قمة فاس يف دورهتا األوىل وعجز الدول العربية عن اخلروج مبوقف 
جتاه السالم، وهو ما استثمرته الولايت املتحدة األمريكية ووظفته يف عرض خطتها اليت أمستها 

"، علمًا أنه هذه املبادرة األمريكية تنص على خطة سالم على منظمة التحرير الفلسطينية"
ريوت سحب القوات الفدائية الفلسطينية إىل مناطق داخل لبنان، مث نزع السالح الفلسطيين يف ب

أوًل مث بعد ذلك على ابقي القوات الفلسطينية يف كامل لبنان، هذا على غرار هتجري مائة ألف 
  .2فلسطيين من لبنان إىل خمتلف الدول العربية

قوبل املشروع األمريكي ابلرفض من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ألنه أظهر بكل 
ي طريقة كانت، فقامت إسرائيل بتحقيق الرغبة وضوح رغبة أمريكيا يف إخراج املنظمة من لبنان أب

من خالل اجتياحها للبنان وتطهريه من مجيع جيوب املقاومة الفلسطينية،  4500األمريكية سنة 
الدول العربية لتعلن قبوهلا عن تلبية الدعوة لعقد مؤمتر  -لألسف الشديد-وهو ما كانت تنتظره 

فاس يف دورته الثانية خالل شهر سبتمرب من نفس السنة، وموافقة الدول العربية على هذه القمة 
للقضية الفلسطينية وملنظمتها  جاءت من ابب تسجيل للمواقف ليس إل، ولتظهر مدى أتييدها

 الشرعية.
ققت، رغم الظروف الطارئة اليت عقدت فيها، نتائج اجيابية وعلى عكس قمة فاس اليت ح

كانت   4509أوت  25إزاء القضية الفلسطينية فإن قمة الدار البيضاء املنعقدة ابملغرب بتاريخ 
نتائجها فاشلة، واجلزائر أساساً رفضت املشاركة فيها ألهنا مقتنعة اقتناعاً اتماً أنه لحّظ هلذه القمة 

البلدان العربيان سوراي ولبنان هذا من جهة، ومن جهة أخرى خشيت  اارك فيهيف النجاح مامل يش
 .3الذي ظلت اجلزائر متمسكة به 4500اجلزائر أن تنال هذه القمة من مشروع فاس 

                                         
 .099، صاملصدر السابق ،3ج ،(1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 1
 .009ص السابق، املرجع: العدوان العماش أبو مناع احلليم عبد 2
 .343، ص، املصدر السابق3ج، (1188-1191)مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل  :أمحد طالب اإلبراهيمي 3
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خضم احلرب العراقية اإليرانية قرر جملس جامعة الدول العربية يف تونس يف ختام دورته  ويف
وهو املؤمتر العريب الثاين -مؤمتر قمة عريب استثنائي يف عمان عقد  02/25/4509الطارئة بتاريخ 

، 4509 نوفمرب 44إىل  20الفرتة املمتدة من خالل يعىن بدراسة التطورات يف املنطقة  -عشر
، وابلرغم من جناحها يف هذه القمة غري العاديةاجلزائر عشية انعقاد  بذلتها اليت هوداجل من الرغم علىو 

فبدًل أن تضطلع هذه القمة  ،لكنه حدث مامل يكن يف احلسبان لالنعقادخلق األجواء املشجعة 
اإليراين متجاهلة -الفلسطينية ونزاع الشرق األوسط عمومًا راحت تركز على النزاع العراقي ابلقضية

1الفلسطيين الوضع بذلك
 ذه القمة عن تشكيل حتالفبل ذهبت إىل أبعد من ذلك حيث أعلنت ه 

 : 2غريب أردين سوري ضد منظمة التحرير الفلسطينية، ولقد أعلن هذا التحالف على ما أييت
 التنديد مبنظمة التحرير الفلسطينية وعدم العرتاف بشرعيتها. -
  العدول عن املطالبة ببناء دولة فلسطينية، وإنكار فكرة الشعب الفلسطيين بصفة عامة. -

 اثنيا : من خالل دورات اجمللس الوطين الفلسطيين. 
مل ترتك اجلزائر أي ابب من شأنه أن يوصل إىل حل يكفل حق الشعب الفلسطيين إل 
وطرقته، وهو موقف ومبدأ اثبت من مبادئ سياستها اخلارجية املستمدة أساسًا من جتربتها الثورية 

 ت اجمللس الوطين الفلسطيين. والنضالية طاملا اندت به اجلزائر يف خمتلف دورا
يف الفرتة املمتدة  3إن احتضان اجلزائر للدورة السادسة عشر للمجلس الوطين الفلسطيين

ل ميكن أن يفسر إل ابلدور الرايدي الذي تلعبه اجلزائر حيال  4503فيفري  00إىل  41من
" حيث أرضية اجلزائرـــــ: "، ويف هناية هذه الدورة وافق اجمللس على ما يسمى ب4القضية الفلسطينية

                                         
دانت هذه القمة خمتلف أشكال العدوان اإليراين على العراق وبلدان اخلليج ومنها: إطالق صواريخ ضد الكويت، انتفاضة احلجاج أ 1

أمحد طالب ظر: الصادر عن جملس األمن الدويل. ين 950يف مكة، عرقلة حريه املالحة يف حوض اخلليج، وأخريًا رفض القرار رقم 
جورج قرم: . وينظر كذلك: 391، ص، املصدر السابق3ج، (1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :اإلبراهيمي

 .123، صاملرجع السابق
 .391، ص، املصدر السابق3ج، (1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 2
السلطة العليا ملنظمة التحرير الفلسطينية، وهو املسؤول عن سياستها وبراجمها، وخالل دورته الوىل اجمللس الوطين الفلسطيين هو  3

مت تكليف أمحد الشقريي ممثاًل للشعب الفلسطيين لدى جامعة  4511جوان  20ماي إىل  00املنعقدة ابلقدس يف الفرتة املمتدة من 
 .90، ص1سبق ذكرها، ج الدول العربية. ينظر: عبد الوهاب الكيايل: موسوعة

 .994ص 00نظر امللحق رقم: ي 4
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استخلص منها الفلسطينيون الروح الوحدوية واألخذ مببدأ أسبقية الداخل على اخلارج وتغليب 
العمل امليداين العسكري على النضال السياسي خاصة وأن صورة "أطفال احلجارة" الذين دوخوا 

 .1السلطات السرائيلية ما تزال ماثلة للعيان
وأقل ما يقال عن دورة اجلزائر للمجلس الوطين الفلسطيين أهنا كرست وحدة الصف 

افتتاحه هلذه  خاللالفلسطيين، وهو ما أكده السيد خالد الفهوم رئيس اجمللس الوطين الفلسطيين 
الدورة يف قوله: "أان متأكد مائة ابملائة أنه لن يكون هناك اي انشقاق أو انقسام داخل منظمة 

الفلسطينية، وسوف خيرج السيد ايسر عرفات من هذه الدورة أكثر قوة ورسوخاً"، وكان  التحرير
اهم قرار خرجت به هذه اللجنة هو ضرورة توحيد مجيع فصائل املقاومة الفلسطينية حتت قيادة 

 .2واحدة وإنشاء جيش التحرير الوطين الفلسطيين
لتحرير فلسطني يف حوار له  وحسب شهادة انيف حوامتة األمني العام للجبهة الشعبية

أجراه مع جملة اجليش اجلزائرية مبناسبة انعقاد الدورة السادسة عشر للمجلس الوطين الفلسطيين، أن 
وليدة  تهذه الوحدة اليت ما فتئت خمتلف القيادات الفلسطينية تنادي هبا يف هذه الدورة جاء

نظمة الفلسطينية بعملية تتويج ظروف عسكرية خطرية وظروف سياسية عصيبة، اصطدمت فيها امل
مبذحبة  -واليت أسفرت عن جمازر صربا وشاتيال-احلــــــــرب العدوانيـــــة الصهيونية علـــــــى جنوب لبنان 

ريغان(، وكانت ضرورة النتقال من دميقراطية احلوار إىل دميقراطية القرار أهم  )مشروع خطرية سياسية
ب ذات املصدر سورته السادسة عشر، غري أن جتسيد هذا القرار حقرار اختذه اجمللس الوطين يف د

، ويف هذه الدورة انشد القادة الفلسطينيني أولً  يتطلب معاجلة وحل اخلالف السوري الفلسطيين
 . 3مبختلف فصائلهم الدول الشقيقة وعلى رأسها اجلزائر لتصحيح العالقات السورية الفلسطينية

الوطين الفلسطيين نّوه أبو جهاد انئب القائد العام  للمجلس 41وعلى هامش الدورة 
لقوات الثورة الفلسطينية يف حوار له جمللة اجليش ابلدور الفعال والدعم الكبري الذي قدمته اجلزائر 
للشعب الفلسطيين ومقاتليه خاصة بعد انسحاهبم من بريوت، وأكد ان كل مقاتل فلسطيين واثئر 

                                         
 . 009، ص، املصدر السابق3ج، (1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 1
 .01، ص4503، مارس40، س000، عجملة اجليش، "للمجلس الوطين الفلسطيين انتصار الوحدة 11الدورة "اهلامشي بورايو:  2
حديث خاص مع السيد انيف حوامتة، : "جملة اجليششهادة انيف حوامتة نقاًل عن عبود هشام واهلامشي بورايو وعبد العزيز سبع:  3

 .19، ص4503، أبريل40، س005، ع"إننا مقبلون على صيف ساخن ليس هناك من حلول سحرية
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راك أن إخوانه يف اجلزائر معه بقلوهبم وأرواحهم ضد العدو الصهيوين حامل للبندقية يدرك متام اإلد
الذي يهدد كامل املنطقة العربية، وأكد نفس املصدر أن اجلزائر أاتحت للمقاتلني الفلسطينيني 

قدرة القتالية اليت حرموا منها يف بريوت بفعل لفرص التدريب وإعادة التنظيم ورفع الكفاءة وا
 . 1ية املتواصلة على املقاتلني الفلسطينيني وقواعدهم العسكريةالعتداءات الصهيون

للمجلس الوطين الفلسطيين عقدت اجلزائر ندوة صحفية  41وابملوازاة مع أشغال الدورة 
مع خمتلف وسائل اإلعالم الدولية مبقر وزارة اخلارجية أكدت خالهلا أهنا ستحرتم وتتبىن القرارات 

 . 2لى أمت الستعداد للدفاع عنها أمام القمة املقبلة لبلدان عدم الحنيازاليت اختذها اجمللس، وأهنا ع
وكان انعقاد هذه الدورة يف اجلزائر، ويف هذا الوقت ابلذات مبثابة صفعة قوية تلقاها 

قد  4500الكيان الصهيوين الذي ادعى أنه بعد اجتياحه للبنان وخروج الفلسطينيني منه سنة 
التحرير الفلسطينية، وابلتايل فإن هذا املوقف اجلزائري وغريه من املواقف قضى هنائيًا على منظمة 

األخرى جتاه القضية الفلسطينية واليت هي يف األصل تندرج ضمن املبادئ األساسية لثورة نوفمرب 
ما كانت إسرائيل لتغض الطرف عليه، خاصة وأنه معروف لديها أهنا تنتقم ملقتل إسرائيلي  4591

العشرات من العرب، وكان رد فعلها على هذا املوقف اجلزائري هو نسف ابخرة واحد إبعدام 
 .3فلسطينية يف ميناء عنابة وكان هذا احلادث مبثابة إنذار إسرائيلي للقيادة اجلزائرية

كما دافعت اجلزائر عن القضية الفلسطينية دفاعًا شرسًا خالل الدورة السابعة حلركة عدم 
، 4503مارس  40إىل  29صمة اهلندية نيودهلي يف الفرتة املمتدة من الحنياز املنعقدة ابلعا

واجلزائر ابعتبارها جزء من هذه احلركة أدركت بعمق ما جيري على الساحة الدولية من مستجدات 
خطرية، ل سيما يف الشرق األوسط الذي تعاين فيه الدول العربية من سياسة التوسع اليت ينتهجها 

عم من طرف أمريكيا وأذانهبا، ويف هذا اخلصوص أكد البيان السياسي للحركة العدو الصهيوين املد
إن السالم يف الشرق األوسط ل ميكن أن يتحقق قبل حل مشكلة القضية "على ما أييت: 

الفلسطينية اليت متثل جوهر الصراع العريب، أي مبعىن أن السالم يف املنطقة مرهون بتأمني احلقوق 
                                         

حوار مع السيد أبو جهاد جيش التحرير مرحلة جديدة : "جليشجملة اشهادة ابو جهاد نقاًل عن اهلامشي بورايو وعبد العزيز سبع:  1
 .05، ص4503، مارس40، س000، ع"يف العمل الفلسطيين

 .000، ص، املصدر السابق3ج، (1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 2
 .419، ص0249للنشر، اجلزائر، ، دار احلكمة 1، جاتريخ اجلزائر املعاصردمحم العريب الزبريي:  3
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سطيين يف إقامة دولته فوق وطنه، كما أدان املؤمتر بشدة السياسة التوسعية املشروعة للشعب الفل
 اختاذها هو الدورة ، وأهم ما ميز هذه"الصهيونية واملمارسات الالإنسانية ضد الشعب الفلسطيين

مبادرة جديدة متثلت يف تشكيل جلنة ابمسها ملتابعة القضية الفلسطينية وإجيـاد حـل دائــم وعــادل 
ملنطقــة الشرق األوسط بصفة عامة، وضمت هذه اللجنة يف عضويتها كـل مــن اجلزائر، اهلند،  

 . 1كواب، يوغسالفيا، بنغالدش، زامبيا، السينغال، منظمة التحرير الفلسطينية
زار الزعيم اللييب القذايف اجلزائر وخالل حماداثته مع الرئيس  4503جويلية  09ويف يوم 
وجه القذايف انتقاداته للجزائر كوهنا تساند عرفات فأجابه الشاذيل  الفلسطيينع الشاذيل حول النزا 

قائاًل: "إن اجلزائر تساند منظمة التحرير الفلسطينية وتعمل من أجل متاسكها ووحدهتا، واملنظمة ـــــ 
 . 2وحدها ــــــ هي اليت تقرر الحتفاظ بعرفات على رأسها أو تغيريه"

الرئيس اإليراين خامينائي  4501شهر سبتمرب  خاللبلت اجلزائر استقويف ذات السياق 
واستمرت احملاداثت بني الرئيسني ملدة يومني خصص اليوم الول لدراسة الوضع الفلسطيين، حيث 
أبدى الرئيس اإليراين تذمره من تصرفات القادة الفلسطينيني الذين يولون اهتمامًا ابلغًا لالعتبارات 

ذلك الكفاح املسلح الذي يعد من أوىل األولوايت حلل املشكل الفلسطيين السياسية مهملني ب
 .3ومثن خامينائي جهود اجلزائر املبذولة إزاء املشكل الفلسطيين

ومن جهة أخرى أكد خامينائي على ضرورة تعاون وتالحم الدول اإلسالمية يف سبيل 
مي وأشار بذلك إىل صالح إجياد حل للمشكل الفلسطيين ألنه أوًل وقبل كل شيء مشكل إسال

الدين األيويب الكردي الذي قاد معركة طويلة من أجل حترير فلسطني، وعلى الصعيد العسكري 
ق هلم باقرتحت إيران على اجلزائر فكرة تشكيل جيش إسالمي لتحرير فلسطني ألن الفلسطينيني س

 .4ال يثقون إال يف اجلزائروأن أخربوا إيران أبهنم 

                                         
، أبريل 005، عجملة اجليش"، الدورة السابعة لبلدان عدم االحنياز اإلجابة الشاملةعبد العزيز فوحال وكوحيل عبد الفتاح: " 1

 .35، ص4503
 ، املصدر3ج، (1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيميالشاذيل بن جديد نقاًل عن  2

 .050، صالسابق
 .901، صاملصدر السابق ،3ج ،(1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 3
 .909، صنفسه 4
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النشقاقات اليت حدثت داخل منظمة التحرير الفلسطينية نفسها والقطيعة وإزاء هذه 
النهائية اليت حصلت مع سوراي املؤيد السرتاتيجي للمقاومة الفلسطينية من جهة، وجلوء رئيس 
املنظمة إىل اخليار األردين والتقارب املصري دون استشارة األعضاء اآلخرين يف املنظمة من جهة 

اثر مجلة من التساؤلت على املستوى العاملي عامة والعامل العريب خاصة ويف داخل كل هذا أ  ،اثنية
 املقاومة الفلسطينية نفسها بصفة أخص.

وملا كان التالحم والتضامن العريب أمران ضروراين لنتصار القضية الفلسطينية مل جيد 
ن هدف اجلزائر الذي ظل الرئيس اجلزائري الشاذيل بدًا من استدعاء عرفات ليؤكد له من جديد أ

وسيظل هو احلفاظ على وحدة املقاومة وتظافر اجلهود ونبذ املبادرات الفردية العقيمة اليت لن تزيد 
 وأبريليف اجلزائر يف شهري جانفي  عقداذين لالطني إل بلة، كما ذّكر الشاذيل عرفات ابللقاءين ال

بهة الشعبية لتحرير فلسطني واجلبهة مجعا احلركات الثالثة للمنظمة )حركة فتح واجلو  م،4503
 . 1الدميقراطية لتحرير فلسطني(، لكن هذان اللقاءان مل يفضيان إىل نتيجة

ويف ذات اللقاء اقرتح الشاذيل على عرفات ضرورة عقد اتفاق بني الفلسطينيني يف اجلزائر 
زائر هذا إىل أمهية يعىن ابحلفاظ على اخلط الوطين ملنظمة التحرير الفلسطينية، ويشري اتفاق اجل

للمجلس الوطين الفلسطيين واليت مت  49إىل عقد الدورة  دعا، كما 2العالقات السورية الفلسطينية
برعاية العاهل األردين امللك حسني الذي افتتح هذه  4501نوفمرب  00 عمان يوم انعقادها يف

إن املوقف "ء فيها ما أييت: األردين، وأهم ما جا-الدورة بكلمة بنّي فيها أسس احلوار الفلسطيين
أردنية... فإذا كرستم هذا الطرح -الدويل يبارك استعادة األراضي احملتلة من خالل صيغة فلسطينية

الدويل... فإننا مستعدون أن نسلك معكم هذا الطريق...وإذا اعتقدمت من انحية أخرى أنه جيب 
على بركة هللا ولكم منا كل الدعم على منظمة التحرير الفلسطينية أن تنفرد بذلك فسنقول لكم 

 .3"والتأييد... ومهما كان قراركم فسيبقى حمل احرتامنا

                                         
 .051، صاملصدر السابق ،3ج ،(1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 1
 .051، صنفسه 2
 .012احلليم مناع أبو العماش العدوان: املرجع السابق، صنقاًل عن: عبد امللك حسني  3
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هذه الدورة انعقدت بناء على مقرتحات اجلزائر وهي اليت أعطت الشرعية للتحرك  
فلسطيين من طرف امللك -وأفضت يف األخري إىل التوقيع على اتفاق أردين ،1الفلسطيين-األردين

من أجل تنسيق اجلهود حلل القضية 4509فيفري  44ايسر عرفات بتاريخ حسني والسيد 
: "اتفقت حكومة اململكة األردنية اهلامشية 2الفلسطينية، وقد نص هذا التفاق على ما أييت

ومنظمة التحرير الفلسطينية على املضي قدمًا حنو حتقيق تسوية سلمية عادلة لقضية الشرق 
سرائيلي لألراضي العربية احملتلة مبا فيها القدس الشريف وفق األسس األوسط، وإلهناء الحتالل اإل

 اآلتية: 
األرض مقابل السالم وفقاً ملا ورد يف قرارات اهليئات واملنظمات الدولية مبا فيها قرارات  -

 جملس األمن الدويل.
ميارس الفلسطينيون حقهم الثابت والشرعي يف تقرير مصريهم وذلك يف إطار الحتاد  -

 الكونفدرايل العريب املزعم إنشاؤه بني دوليت األردن وفلسطني.
 معاجلة مشكل الالجئني الفلسطينيني بناء على قرارات األمم املتحدة. -
 جيب حل القضية الفلسطينية بضورة شاملة ومن مجيع جوانبها. -
وعلى هذا األساس جترى مفاوضات السالم من خالل مؤمتر حتضره الدول اخلمس  -

ئمة العضوية يف جملس األمن ومجيع أطراف النزاع مبا فيها منظمة التحرير الفلسطينية ضمن وفد الدا
 مشرتك )أردين فلسطيين(".

على األقل كرس الدور البارز للسياسة األردنية يف  وأقل ما يقال عن هذا التفاق أنه
ومن جهة أخرى أعاد هذا معاجلة القضية الفلسطينية سلميًا بعد انتهاء اخليار العسكري العريب، 

 التفاق الثقة بني اململكة األردنية ومنظمة التحرير الفلسطينية. 
مع  تباحثتعدة شخصيات عربية  4509اجلزائر يف مطلع عام  ويف اجتاه آخر استقبلت

هذا على غرار زايرة هذا حول القضية الفلسطينية وسبل معاجلتها، الرئيس الشاذيل بن جديد 

                                         
 .323، ص، املصدر السابق3ج، (1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 1
 .010ص السابق، املرجع: العدوان العماش أبو مناع احلليم عبد 2
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تتمحور حول  وكل هذه اجلهود، 4509 أبريلللولايت املتحدة األمريكية يف  األخري الرمسية
 . 1على وجه اخلصوصالوضع يف املشرق العريب بصفة عامة والوضع الفلسطيين 

كانت زايرة الرئيس الشاذيل للولايت املتحدة فرصة مناسبة لتذكري اجلزائر مبوقفها الثابت 
 :2على ما أييت اجتاه القضية الفلسطينية والذي يقوم

مراعاة وضرورة تلبية احلقوق الوطنية الفلسطينية ومنح الشعب الفلسطيين احلق يف  -
 تقرير مصريه وبناء دولته املستقلة.

إقحام منظمة التحرير الفلسطينية يف مجيع مراحل التفاوض أمراً ل بد منه ومن مث هي  -
عقد ندوة دولية للسلم تعىن بدراسة الوضع اليت تقرر مصري الشعب الفلسطيين، هذا ابإلضافة إىل 

 يف املشرق العريب.
إقصاء سوراي من املفاوضات يشكل خطرًا كبرياً كما أكد الشاذيل خال زايرته على أن 

هتميش الحتاد  وأكد أيضًا على أن ،على وحدة العامل العريب عامة واملقاومة الفلسطينية خصوصاً 
ت سيؤدي إىل اختالل التوازن ويضع الوفد األردين الفلسطيين السوفيايت وحرمانه من هذه املفاوضا

أما الولايت املتحدة األمريكية فقد استغلت ، بصورة غري متكافئة أمام الولايت املتحدة واسرائيل
تعدل عن موقفها من القضية فرصة زايرة الشاذيل وطلبت من اجلزائر إن هي على األقل إن مل 

مستبعدًا ألن المربايلية  كان  لكن هذا الطلب اتيجية أمريكيا حوهلا،اسرت  فال تعرقل الفلسطينية
األمريكية وحليفتها الصهيونية تدركان جيدًا مواقف اجلزائر حيال مسألة املشرق العريب وفلسطني، 

 .3هاساعدهم بصمتتأصالً دعماً صرحياً ولكن على األقل  هالذا فهم ل ينتظرون من
العربية املبذولة يف قمة الدار البيضاء لدعم التفاق  لكن لألسف ابلرغم من اجلهود

األردين الفلسطيين حول إجياد حل سلمي للقضية من خالل املشاركة بوفد مشرتك )فلسطيين 
أردين( يف املؤمتر الدويل للسالم، إل أن التفاق خرب من الطرفني، فبالنسبة للمنظمة أدركت أن 

يضعف من مصداقيتها كممثاًل وحيدًا وشرعيًا للشعب مشاركتها يف املؤمتر ضمن وفد مشرتك 
الفلسطيين، لذلك عدلت عن موقفها وطالبت ابملشاركة يف املؤمتر بوفد فلسطيين مستقل، أما 

                                         
 .329، ص، املصدر السابق3ج، (1188-1191)مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل  :أمحد طالب اإلبراهيمي 1
 .342، صنفسه 2
 .344ص ،نفسه 3
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نظرًا لعدم مباركة  45/40/4501امللك األردين من جهته أعلن عن إلغاء التفاق رمسيًا بتاريخ 
ا التفاق، وهاتني األخريتني اشرتطتا اعرتاف املنظمة الولايت املتحدة األمريكية وإسرائيل هلذ

 . 1كشرط أساسي للدخول يف عملية السالم  330، 010بقراري األمم املتحدة رقم 
وكرد فعل العدو الصهيوين ومن ورائه الولايت املتحدة األمريكية اللذين أزعجهما التفاق 

بشن  الفلسطينيني، ومل تكتف إسرائيل الفلسطيين أهنما شنا غارات عسكرية شرسة ضد -األردين 
على قصف مقر  تبل جترأ ،فحسب فلسطنيالوحشية على البلدان العربية املتامخة ل اهجماهت

رداً على عملية  4509أكتوبر  24منظمة التحرير الفلسطينية بتونس الكائن يف محام الشط يوم 
السافر الذي استهدف القوة  اءالعتد، ولقد خلف هذا 2أودت حبياة ثالث إسرائيليني يف قربص

قتيل فلسطيين من بينهم سكرتري  01حوايل  3املكلفة حبماية عرفات يف قواعدها بتونس 49
 قتيل تونسي. 41عرفات ابإلضافة إىل

، قامت الولايت املتحدة 4501على اعتداء تونس أي يف ربيع عام  تقريباً  سنة مرور وبعد
 4501العديد من الضحااي، ويف أواخر سنة  خلفت وراءها ليبيا، على مروعة وحشية بغارة األمريكية

 .4تعرض هلا أمريكيون اختطافأعلنت الولايت املتحدة األمريكية مقاطعة بريوت رداً على عملية 
الصهيونية األمريكية املتكررة على البلدان العربية غري املتامخة  العتداءاتإن تلك 

ردي التضامن العريب، حيث أن قبل هذه األحداث كانت لألراضي الفلسطينية أبرزت درجة ت
هناك آمال تراود الكثري من العرب من احتمال وجود حد أدىن للتضامن والتنسيق العربيني، بل 
أكثر من ذلك يتضح لنا أن هذه األحداث وقعت على جسم ميت ل رد فعل له، فال األنظمة 

 .5حداث رد الفعل أو على األقل حتركت نيابة عنهاول مجاهريها الشعبية دفعتها إل ،العربية حتركت
، بل حتركت داخلياً شجب هذه العتداءات السافرةمل تكتف بواجلزائر من جهتها 

 اجتماع من بينها: إىل اختاذ جمموعة من التدابري األمنية جلأت وخارجياً، فعلى الصعيد الداخلي

                                         
 .010ص السابق، املرجع: العدوان العماش أبو مناع احلليم عبد 1
 .353، صاملرجع السابقجورج قرم:  2
 .412، صاملرجع السابق :دمحم اتمالت 3
 .353، صاملرجع السابقجورج قرم:  4
 .00، ص4509، ديسمرب014، عجملة اجليش، "؟انتهى فهل ينعقد املؤمتر الدويلاإلرهاب "السعيد بومرداسي:  5
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وقرر  ،الجتماع األول الذي تال العدوان مباشرةاكتوبر بعد  29املكتب السياسي للمرة الثانية يوم
هذا على غرار  ،أعضاء املكتب تشديد الوضع األمين نظرًا لوجود خميمات فلسطينية يف اجلزائر

اهتام اسرائيل للجزائر أبهنا مسحت للمقاومني الفلسطينيني بشن عمليات عسكرية ضد اسرائيل 
 . 1انطالقاً من أراضيها

اًء على التحذيرات املتكررة ألجهزة املخابرات اجلزائرية حسب قررت اجلزائر بن كما
تصرحيات املسؤول األول عنها لكحل عياط نقل القوات الفلسطينية من منطقة تبسة احلدودية إىل 

ملا  4554منطقة البيض اجلنوبية حتسباً ألي اعتداء إسرائيلي، وظلت تلك القوات هناك حىت عام 
 . 2إسرائيل عمفاوضات احلكم الذايت م وافق ايسر عرفات على إجراء

أهنا أما على الصعيد اخلارجي فكان موقف اجلزائر من تلك العتداءات الصهيونية 
نددت يف اليوم املوايل من على منرب األمم املتحدة إبابدة الشعب الفلسطيين حىت يف أبعد األماكن 

هذا العدوان تكمن يف أنه يستدعي  اليت وجد فيها ملجًأ، ومن جهة أخرى أكدت اجلزائر أن أمهية
" وأن هذا التضامن العريب ضد العدو املشرتك للعربأكثر من أي وقت مضى إىل ضرورة "

وهو انتهاك حلرمة منطقة املغرب العريب  ،3العمل اإلجرامي لن يعمل إل على إذكاء انر الفتنة
 . 4بصفة عامة وتونس بصفة خاصة

بزايرة رمسية إىل تونس تعبريًا عن  اجلمهورية قام رئيس 4501أكتوبر  42ويف يوم 
أجراها مع بعض القادة الفلسطينيني  اليتهذا فضاًل عن املقابلة  ،تضامن اجلزائر مع تونس الشقيقة

وهم: ايسر عرفات وأبو إايد وأبو مازن، ويف اجتاه آخر وافقت اجلزائر على اقرتاح عرفات بشأن 
هذه القمة يف تونس مكان العدوان حىت يكون هلا مدلول عقد قمة عربية طارئة شريطة أن تعقد 

وأن يكون جدول أعمال هذه القمة خمصصًا فقط للعدوان السرائيلي على تونس وملنظمة  ،خاص
 . 5التحرير الفلسطينية

                                         
  .341، ص، املصدر السابق3ج، (1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 1
 .410، صاملرجع السابق :دمحم اتمالت 2
 .341، صاملصدر السابق ،3ج ،(1188-1191)مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل  :أمحد طالب اإلبراهيمي 3
 .414، صاملرجع السابق :دمحم اتمالت 4
 .349، ص، املصدر السابق3ج، (1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 5
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مجع بني الرئيس اجلزائري  4501ويف لقاء جرى مبدينة عني أمناس يف مطلع عام 
الشاذيل ونظريه الزعيم اللييب القذايف، وخالل هذا اللقاء اقرتح الزعيم اللييب على الشاذيل خمططاً 
جديداً ملنظمة التحرير الفلسطينية يهدف إىل تنحية ايسر عرفات واستبداله جبناح آخر يف املنظمة 

دلك مبساعدة خارجية، غري أن الشاذيل رد عليه أبن اجلزائر تسعى دائمًا إىل أن جتد املشاكل و 
طار حركاهتا الشرعية الثالثة وليس عن طريق تدخل إالداخلية للمقاومة الفلسطينية حاًل هلا يف 

  1عريب، ومن هذا املنطلق أكد الشاذيل على ما أييت:
مع مجيع الطراف الفلسطينية والعربية وفقًا للقاعدة  اجلزائر على استعداد اتم للتعاون -

 السياسية اليت أقرها اجمللس الوطين الفلسطيين ابجلزائر.
إن جتديد منظمة التحرير الفلسطينية ل ميكن أن يتم إل من داخلها بعيدًا عن أي  -

 تدخل أجنيب أو عريب.
هو أتكيدها على وحدة  وكان أهم نشاط قامت به اجلزائر لصاحل القضية الفلسطينية

الصف الفلسطيين، وذلك من خالل دعوهتا واحتضاهنا للدورة الثامنة عشر للمجلس الوطين 
 الفلسطيين.

ويف هذا اإلطار حّذرت اجلزائر من األخطار غري املتوقعة اليت قد تنجم من التشكيك يف 
يف نفس الوقت عن  منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيين، وحّذرت

طريق تعليق ورد يف وكالة األنباء اجلزائرية من العمل على زعزعة القيادة املركزية الفلسطينية والذي 
 .2يؤدي ل حمالة إىل غرس جذور التفكك والنقسام داخل الصف الفلسطيين

الدولة  قلقما فتئت تالسورية ـــ الفلسطينية، والفلسطينية  ـــــ إن هذه اخلالفات الفلسطينية
إىل خمتلف األطراف  4501 أبريلمما دفع برئيسها الشاذيل إىل توجيه نداء خالل شهر  ،اجلزائرية

لك من ذشرق العريب واملقصود هنا الحتاد السوفيايت وسوراي و الفلسطينية والبلدان املعنية أبزمة امل
ن سوراي والحتاد ، ومثلما رحبتا كل م3أجل مل الشمل وإعادة توحيد الصفوف الفلسطينية

السوفيايت ابلنداء اجلزائري فإن الفصائل الفلسطينية يف جمموعها هي األخرى عربت عن ارتياحها 
                                         

 .303، ص، املصدر السابق3ج، (1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 1
  .090مصطفى بوطورة: املرجع السابق، ص 2
 .303، صاملصدر السابق ،3ج ،(1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 3
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العربية السعودية هي األخرى، حيث أحل امللك فهد على الرئيس اململكة الذي ابركته  1هلذا النداء
وهذه الندوة هي اليت  ،طبةالشاذيل أن يستمر يف مسعاه من أجل عقد ندوة جتمع الفلسطينيني قا

 خري الطريق أمام عقد اجمللس الوطين الفلسطيين يف سوراي.ستمهد يف األ
ولقد أعلن الرئيس الشاذيل بن جديد عن مبادرته الداعية إىل مشل الصف الفلسطيين 
 أثناء انعقاد مؤمتر املنظمة الوطنية للمجاهدين، وكان اإلعالن عن هذه املبادرة يف هذه املناسبة
وخالل هذا احلدث الوطين ابلذات له مغزى ودللة عميقة مفادها حتسيس أعضاء املؤمتر 
وخصوصًا منظمة اجملاهدين ابألمهية البالغة للوحدتني الوطنيتني اجلزائرية والفلسطينية على حد 

ر سواء، وهذا النداء وجهه الرئيس الشاذيل خصيصًا إىل الفرقاء الفلسطينيني وحّذرهم من الستمرا
يف متزيق وحدة ثورهتم، وأعرب هلم يف نفس الوقت عن استعداد بلده لحتضان مؤمتر يضم كافة 

 .2الفصائل الفلسطينية بغية معاجلة أهم مشاكلهم واخلروج منه بقيادة موحدة
ولقد لقيت هذه املبادرة ترحيبًا فلسطينيًا واسعًا من طرف أهم فصائل املعارضة لقيادة 

طينية وعلى رأسها "اجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني" بقيادة انيف حوامتة منظمة التحرير الفلس
و"اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني" بقيادة جورج حبش الذي أعلن عن قبوله املبادرة اجلزائرية يف 

إنين استمعت ابهتمام "جاء فيها:  42/21/4501رسالة وجهها إىل الرئيس الشاذيل بتاريخ 
كم املخلص مؤكدين استعدادان الكامل يف اجلبهة للتعاطي اجلاد واملسؤول مع وارتياح إىل ندائ

دعوتكم الصادقة، وإننا نعترب ندائكم املخلص لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وإلهناء حالة 
التشتت والتمزق دعوة صادقة أتيت يف وقت هام ودقيق، ونطلب من مجيع الفلسطينيني واملخلصني 

 .3"لسطينية مباركة هذه املبادرة والتعاطي اإلجيايب واملسؤول معهايف الساحة الف
ونفس املوقف تبنته كل من حركة فتح واجلبهة الدميقراطية لتحرير فلسطني إزاء مبادرة 
الرئيس بن جديد، فبخصوص موقف حركة فتح عرب عنه رئيسها ايسر عرفات ووصف نداء 
الشاذيل ابلنداء الصادق واملعرب واملثايل، أما اجلبهة فقد عربت عن موقفها من هذه املبادرة اجلزائرية 

                                         
 .309، صاملصدر السابق ،3ج ،(1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 1
 .095مصطفى بوطورة: املرجع السابق، ص 2
 .090مصطفى بوطورة: املرجع السابق، صالشاذيل بن جديد نقالً عن:  رسالة 3
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عقب اللقاء الذي مجع أمينها العام مع سفري اجلزائر يف  49/21/4501ا الصادر بتاريخ يف بياهن
التأكيد على ضرورة استعادة الوحدة الفلسطينية وإلغاء "سوراي، ولقد جاء يف هذا البيان ما يلي: 

مجيع القرارات اليت اختذت بشكل منفرد دون إمجاع كامل الفصائل الفلسطينية مثل التفاق 
 .1"الفلسطيين املعروف ابتفاق عمان-ديناألر 

بعد النداء الذي اندى  ،ونظرًا لتمسك اجلزائر بفكرة بناء الدولة الفلسطينية فإهنا قامت
به الرئيس الشاذيل، مببادرة جزائرية أخرى تتمثل يف دعوة وزير اخلارجية اجلزائري ملسؤول الدائرة 

لطرفان حول السرتاتيجية املتعلقة ابلقضية وتباحث ا، السياسية ملنظمة التحرير الفلسطينية
 للقمة استعداداً اجلزائر قائمة على قدم وساق  وأكد وزير اخلارجية أن التحضريات يفالفلسطينية، 

وقف عريب مشرتك إميااًن منها أن مب واخلروج من هذه القمة بغية تنسيق اجلهود الثالثة عشرالعربية 
 . 2لية للسالم يف الشرق األوسطالدو الندوة ذلك سيساعد على انعقاد 

ويف ذات اللقاء أكد مسؤول الدائرة السياسية أنه بفضل جهود اجلزائر ودعمها اجتمعت 
اهليأة التنفيذية ملنظمة التحرير بتونس وفتحت احلوار مع مجيع اإلخوة الفلسطينيني هبدف توحيد 

واليت ما فتئت تتحسن  السورية الفلسطينية العالقات تسوية يف املبذولة جهودها غرار على هذا الفصائل،
 .3على الرغم من رفض الرئيس السوري استقبال وفد كلف ابلوساطة من طرف منظمة التحرير

اخلارجية يف حركة  العالقات مسؤول زكي عباس السيد صرّح جديد بن الشاذيل لدعوة استجابة
دعت إليه اجلزائر على  الذي الفلسطينية الوطنية واملصاحلة احلوار اجتماع أن 40/21/4501 يوم فتح

لسان رئيسها الشاذيل بن جديد سيبدأ التحضري له يف مطلع شهر ماي من نفس السنة يف اجلزائر 
مبشاركة معظم الفصائل الفلسطينية ومنها حركة فتح، اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني، اجلبهة 

  وبعض الفصائل الفلسطينية األخرى.الدميقراطية لتحرير فلسطني، احلزب الشيوعي الفلسطيين
وتكمن أمهية هذه املبادرة اجلزائرية يف الظرف الذي أعلنت فيه، فلقد تزامنت مع ظهور 
بعض املستجدات على الساحة السياسية ابملنطقة اليت عملت هي األخرى على تقليص اهلوة بني 

دام النظام األردين على طرد بعض الفرقاء الفلسطينيني، ونذكر منها على سبيل املثال ل احلصر إق
                                         

 .012، صنفسه 1
 .315، ص، املصدر السابق3ج، (1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 2
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املسؤولني الفلسطينيني من األردن ومنهم أبو جهاد، مث لقاء امللك احلسن الثاين مع شيمون برييز 
، أما أهم املستجدات فتتمثل يف تلك اجلولة اليت قام 04/29/4501يف مدينة أفران املغربية يوم

مجيع تلك التطورات تصب يف اجتاه واحد هبا جورج بوش انئب الرئيس األمريكي إىل املنطقة، و 
 . 1وهو العمل على خلق تسوية بني األردن وإسرائيل برعاية أمريكية ومساندة مصرية ومغربية

ومن حسن احلظ ان مجيع الفصائل الفلسطينية قرأت تلك التطورات قراءة صحيحة، 
إلسرائيلي هو التصدي ا-واتفقت على أن الوسيلة الوحيدة إلبطال وختريب ذلك التحالف األردين

له ومواجهته بصورة موحدة ومجاعية من خالل منظمة التحرير الفلسطينية، وتدعيمًا هلذا املسعى 
الفلسطيين أوفد الرئيس اجلزائري الشاذيل بن جديد السيد دمحم الشريف مساعدية مسؤول األمانة 

ع كل من جورج حبش إلقنا  09/25/4501الدائمة حلزب جبهة التحرير الوطين إىل دمشق يوم 
وانيف حوامتة بضرورة اإلسراع يف مجع الفصائل الفلسطينية لالجتماع يف اجلزائر واخلروج بقيادة 

 .2فلسطينية موحدة تعىن مبواكبة األحداث والتطورات الراهنة
إذ مل يلبث أن عاد الشريف مساعدية من مهمته حىت  أكلها، اجلزائرية املهمة هذه آتت ولقد

نشاطات فلسطينية مكثفة وغري مسبوقة متحورت كلها حول  4509ر يف مطلع عام اجلزائ شهدت
 مبادرة الرئيس بن جديد وحول آليات حتقيق الوحدة الفلسطينية اليت طاملا حلمت هبا اجلزائر. 

وللمضي قدمًا يف سبيل جتسيد املبادرة اجلزائرية، وإزالة الرتدد الذي اعرتى بعض الفصائل 
رياً للدورة الثامنة عشر للمجلس الوطين الفلسطيين، أعلن الشاذيل بن جديد عن الفلسطينية، وحتض

استعداد اجلزائر التام لحتضاهنا جلميع اللقاءات واملباحثات التمهيدية اليت تسبق انعقاد اجمللس، 
ذا وأمام هذه املواقف اجلزائرية اجلريئة ما كان بوسع األوساط الفلسطينية إل اإلشادة والرتحيب هب

ويف "اجلزائري، وهذا ما عرب عنه أحد قياديي الثورة الفلسطينية أمام جتمع شعيب ابليمن قائاًل:  القرار
اآلونة األخرية تقدمت اجلزائر الشقيقة مببادرة من أجل احتضان مسألة استعادة الوحدة الوطنية 

أسبوع يف لقاء مجعه مع الفلسطينية على أرض اجلزائر، ولقد صرّح الرئيس الشاذيل بن جديد قبل 
أمام الفلسطينيني  مفتوحة بلده أن الدميقراطية" جلبهةا الشيوعي"، "احلزب "فتح"، الثالث الفصائل قادة

                                         
 ..014مصطفى بوطورة: املرجع السابق، ص 1
 .010نفسه، ص 2
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من "، مث اسرتسل قائاًل: "أجل انعقاد اجمللس الوطين الفلسطيين ومن أجل حتقيق الوحدة الوطنية من
زائر الشقيقة اليت وقفت ول تزال تقف إىل جانب علينا أن نتوجه للج يتوجب املنرب هذا على ومن هنا

كفاح ونضال شعبنا يف مجيع املراحل ويف أحلك الظروف بكل التقدير والعتزاز هلذا املوقف 
 .1"التضامين الفعلي مع كفاح شعبنا من أجل استعادة وحدة صف منظمة التحرير الفلسطينية

لسطيين وبعض القادة اجلزائريني وبعد هذه التصرحيات الصادرة من خمتلف الفصائل الف
الداعية إىل مل مشل قادة الثورة الفلسطينية انطلقت الجتماعات التمهيدية لعقد الدورة الثامنة عشر 

( انئباً 12حبضور ستون ) 41/21/4509للمجلس الوطين الفلسطيين يف اجلزائر رمسيًا يوم 
ياسر عرفات، وهي أول خطوة حنو انعقاد ميثلون خمتلف الفصائل الفلسطينية املوالية واملعارضة ل

 اجمللس الوطين الفلسطيين.
ويف خضم تلك الجتماعات التمهيدية، وخالل جمرايت التصال بني خمتلف الفصائل 
الفلسطينية بدأت بعض القالقل واخلالفات تطفو على السطح، ونظرًا لكون اجلزائر عرّابة هذه 

انفكوا يهتمون ويعملون كل ما يف وسعهم لتذليل تلك املبادرة فإن املسؤولون اجلزائريون ما 
ساعة على انعقاد الدورة الثامنة عشر للمجلس الوطين  10الصعوابت، ويف األخري وقبل 

الفلسطيين متكنت القيادة اجلزائرية من إجياد حل وسط ملختلف القضااي اليت كانت حمل خالف  
عالقتهم مع النظام املصري، وهي النقطة  كعالقة الفلسطينيني مع األردن ومع سوراي وأخطرها

األخرية اليت مت التفاق على صيغة حللها بفضل جمهودات اجلزائر املتواصلة مع األطراف الفلسطينية 
حللحلة هذه العقدة، حيث التقى دمحم الشريف مساعدية مع القيادة الفلسطينية من أجل هذا 

البراهيمي اجتماعًا مماثاًل لنفس الغرض، ويف  الغرض، وعقد وزير اخلارجية اجلزائري أمحد طالب
األخري توجت احملاولت اجلزائرية ابللقاء الذي استقبل فيه الرئيس الشاذيل بن جديد الوفد الثالثي 
لــــــــ "حركة فتح" و"اجلبهة الدميقراطية" و"اجلبهة الشعبية" والذي ضم كل من انيف حوامتة وجورج 

ربه وأبو علي مصطفى، ويف آخر اللقاء مت التفاق على أن العالقة حبش وأبو جهاد وايسر عبد 

                                         
 .011املرجع السابق، ص مصطفى بوطورة: 1
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بني فلسطني ومصر تقوم على أساس قرارات اجملالس الوطنية الفلسطينية وخاصة الدورة السادسة 
 . 1عشر، واللتزام بقرارات املؤمترات العربية وخاصة مؤمترات اجلزائر وبغداد والرابط وفاس

الفرتة املمتدة  خالل الفلسطيين الوطين للمجلس 40 الدورة اجلزائر احتضنت األخري يف وهكذا
فيه رئيس منظمة  وتصاحل الفلسطينية، للخالفات حداً  وضع اجمللس وقّرر ،4509 أبريل 09 إىل 02 من

عرفات مع خصميه جوش حبش وانيف حوامتة، كما نقض اجمللس التفاق  ايسر الفلسطينية التحرير
، وأدان اجمللس كذلك اتصالت املنظمة 2ات والعاهل األردين امللك حسنيالثنائي بني ايسر عرف

 .3مت إبغالق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية ابلقاهرةامبصر، وكرد فعل احلكومة املصرية ق
زعيم اجلبهة الدميقراطية ابلدور الكبري الذي قامت به اجلزائر يف سبيل  حوامتة انيف نّوه ولقد
الفرقاء الفلسطينيني، ول أدل على هذا الدور من تلك الدورة التارخيية اليت احتضنتها توحيد خمتلف 

"، ويضيف نقس اجمللس الوطين التوحيديعليه اسم " أطلق الذي الفلسطيين الوطين للمجلس اجلزائر
األراضي املتسارعة ومحلت النتفاضة الكربى يف  التارخيية الرافعة شكلت اليت هي الدورة هذه أن املصدر
 الوحدة الوطنية، صمود املخيمات واألراضي" لشعار واحلاملة املميزة الدورة هذه ميز ما وأهم ،4احملتلة
الظرف الذي ، كما تكمن أمهيتها يف 5الفلسطيين-إقرارها لبيان إلغاء التفاق األردين" هو احملتلة

انعقدت فيه، حيث جاءت بعد النقسامات والنشقاقات اليت شهدهتا الساحة الفلسطينية طوال 
يف مشاركة أغلب فصائل املقاومة الفلسطينية يف هذه  وتتجلى أمهيتها أيضاً أربع سنوات املنصرمة، 

 .6طيينالدورة املثالية اليت متخضت عنها قرارات عملت على انعاش العمل الوطين الفلس

                                         
 .090مصطفى بوطورة: املرجع السابق، ص 1
هذا التقارب حدث بني امللك األردين حسني ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ايسر عرفات عندما أغلقت مجيع األبواب يف وجه  2

هذا األخري بعد خروجه من بريوت ومن طرابلس وبعد انتقال مقر قيادته إىل تونس، لذلك مل جيد بداً يف اللجوء إىل ملك الردن أماًل يف 
تلتزم فيه منظمة التحرير ابلدخول يف مفاوضات  4509مبباركة أمريكية، فوقع الطرفان بياانً مشرتكاً يف شهر يناير  مفاوضات مع إسرائيل

 .355، صاملرجع السابقجورج قرم: مع إسرائيل حتت رعاية الولايت املتحدة األمريكية. ينظر: 
 .392، صنفسه 3
، 0222دار اجلليل للنشر والدراسات واألحباث الفلسطينية، عمان، ، 4؟ طأبعد من أوسلو فلسطني إىل أينانيف حوامتة:  4

 .41ص
 .010ص السابق، املرجع: العدوان العماش أبو مناع احلليم عبد 5
 .1، ص4590، ماي 03، السنة091، ع"الدورة الثامنة عشر للمجلس الوطين الفلسطيين الوالدة اجلديدة": جملة اجليش 6
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اجلزائر كل اجلهود املبذولة والرامية إىل توحيد العمل الفلسطيين منذ  دعمت السياق هذا ويف
الشاذيل بن جديد املتمثلة يف الدعوة إىل عقد لقاء جيمع  الرئيس مبادرة إىل وصولً  عدن-اجلزائر اتفاق

بذلتها هذه األخرية إىل جانب بعد جمهودات كبرية  اجلزائر احتضنته الذي اللقاء وهو الفلسطينيني، بني
 بعض األطراف األخرى، وهو ما أكده ايسر عرفات يف قوله: "اي أخي الرئيس)يقصد الشاذيل(، اي

أيها الثائر، اي أيها اجملاهد، دائمًا وأبدًا عندما تسد املسالك وتتعاظم املصاعب أمام مسريتنا 
شهيد... نعم حتتضن اجلزائر دائماً  أمامنا بشعبك شعب املليون ونصف املليون جندك النضالية،

 الفلسطيين يف الظروف الصعبة واألوقات احلرجة اليت متر هبا الثورة الفلسطينية". الوطين جملسنا
أما عن أهم القرارات السياسية والتنظيمية اليت انبثقت عن هذه الدورة فيمكن حصرها يف 

 : 1النقاط اآلتية
فوي الذي ينص على تشكيل جلنة أردنية فلسطينية سياسيًا مت إلغاء اتفاق عمان التص -

للمشاركة يف املؤمتر الدويل، وأعيد النظر يف العالقات املصرية الفلسطينية على أساس أن هذين 
 العاملني مها جوهر النشقاقات الفلسطينية. 

، وابملقابل 013 رقم من الدويلأكد اجمللس الوطين الفلسطيين رفضه لقرار جملس األ -
بكل عمل يؤدي إىل عقد مؤمتر دويل حتت إشراف منظمة األمم املتحدة تشارك فيه منظمة رحب 

 طراف املعنية األخرى.التحرير الفلسطينية ابلتساوي مع األ
يعىن مبتابعة وتنفيذ  "جملس مركزي فلسطيين"أما ابلنسبة للجانب التنظيمي مت إنشاء  -

 قرارات اجمللس الوطين بني الدورتني.
 

  

                                         
 .9، صسبق ذكرهاجملة ، 091ع ،جملة اجليش 1
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وموقف اجلزائر  1189 (انتفاضة احلجارةاملبحث الثالث: االنتفاضة الفلسطينية )
 .منها

بدأت القضية الفلسطينية تشهد مرحلة جديدة ختتلف جذراًي عن املراحل السابقة بفعل 
التغريات الدولية الناجتة عن انتهاء احلرب الباردة بني الدولتني العظميني من جهة، وبفعل التطورات 

أفرزهتا النتفاضة الفلسطينية يف الضفة الغربية وقطاع غزة احملتلني من جهة اثنية، واليت كان هلا اليت 
النعكاس اإلجيايب على مجيع األصعدة فلسطينيًا وعربيًا ودولياً، مثل اإلعالن عن دولة فلسطني، 

 وقرار فك الرتباط القانوين واإلداري بني ضفيت األردن.
 االنتفاضة.  أوال : خلفيات وأبعاد

دخلت العالقات الفلسطينية اإلسرائيلية يف بداية الثمانينات مرحلة جديدة جد متطورة 
مل تكن هذه ، و 1من عدم الستقرار بسبب النتفاضة الشعبية اليت اندلعت يف الضفة والقطاع

النتفاضة جمرد حدث عابر وعفوي، أو جمرد عمل فردي، أو نتيجة عامل حمدد فحسب؛ بل  
دة تراكمات اقتصادية، اجتماعية، سياسية، فكرية، نضالية، وهذه العوامل ـــة عــنتيج تكان

تفاعلت فيما بينها وأدت إىل خلق حالة ثورية يف األراضي الفلسطينية احملتلة)قطاع غزة والضفة 
 الغربية(.

وهذا يعين أن النتفاضة الفلسطينية ليست وليدة صدفة، بل هي رد فعل منطقي على 
يف الضفة  4509قوات الحتالل الصهيوين منذ شهر سبتمرب  انتهجتهاة القهر اجملحفة اليت سياس

الغربية ويف القطاع ومدينة القدس، ونتيجة لذلك ارتفعت موجة الحتجاجات والتظاهرات لتتحول 
 . 2إىل انتفاضة ثورية عند إطالق جنود الحتالل النار على املتظاهرين

إىل مرحلة هجومية ابتت  4501انتفاضة ديسمرب  بعدينية انتقلت اجلماهري الفلسط
، وتفاقمت األوضاع السياسية والقتصادية داخل 4509معاملها واضحة للعيان منذ سبتمرب 

                                         
النتفاضة مصطلح سياسي عسكري، وهي الفعل اجلماهريي املباشر الذي يتميز ابلعنف إثر بلوغ التدهور القتصادي والجتماعي  1

ذروته، فالنتفاضة حتدث بصورة مفاجئة عندما يصل الصراع مبختلف أنواعه إىل نقطة الغليان، وهي النقطة اليت يصبح فيها الستمرار 
 .311، ص4، جموسوعة سبق ذكرها، وهلذا يصعب التنبؤ حبدوثها. ينظر: عبد الوهاب الكيايل: يف العيش أمراً مستحيالً 

 .43، ص4500، فيفري03، سنة009، ع"انتفاضة األرض احملتلة طريق العودة": جملة اجليش 2
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إىل درجة مل تعد فيها قوات الحتالل قادرة على التحكم فيها  األراضي الفلسطينية احملتلة
 . وإخفائها

ة التشبع الثوري، وبلغ مستوى احلقد والكراهية وبلغت اجلماهري الفلسطينية مرحل
والمشئزاز من العدو الصهيوين أقصاه، فما إن مسعت اجلماهري الشعبية حادث صدم الشاحنة 

حىت خرجت إىل الشارع عن بكرة أبيها أثناء تشييع شهداء  ،اإلسرائيلية لسيارة ركاب عربية
  .1العتداء الصهيوين يف مساء ذلك اليوم

مبنطقة جباليا يف قطاع غزة نتج عنه اصطدام  4509ديسمرب  20وقع هذا احلادث يوم 
أحد اإلسرائيليني حاماًل للدابابت بعدد من الشاحنات كانت تقل عمال فلسطينيني إىل مواقع 

وإصابة ستة  2أربعة شباانً فلسطينيني استشهادأعمال بناء إسرائيلية، ولقد تسبب هذا احلادث يف 
رجل ن هذا احلادث مل يلبث حىت أعلن أنه عملية انتقامية مقصودة كرد فعل على مقتل لك ،منهم

على يد  4509ديسمرب  21" يومني قبل هذا احلادث أي يف شلومو انكالاألعمال الصهيوين "
أحد رجال املقاومة الفلسطينية، وقيل أن رجل األعمال هو شقيق سائق الشاحنة الذي أراد أن 

 .3يثأر ملقتل أخيه
يوم  -حسب شهادة فاروق الشرع يف مذكراته-أما البداية الفعلية هلذه النتفاضة كانت 

حيث قامت "حركة اجلهاد الفلسطيين" بعملية استشهد فيها أفراد اجملموعة،  4509أكتوبر  21
وهو ما أحدث ردة فعل شعبية، متثلت يف نزول اآللف من املصلني يوم اجلمعة يف مظاهرات 

ديسمرب  20، مث بعد ذلك تطورت األحداث منذ اتريخ 4ا اجلنود اإلسرائيليني ابحلجارةسلمية ورمو 
 بني اإلسرائيليني والفلسطينيني يف قطاع غزة.

                                         
راسات والنشر، دمشق، ، تقدمي جورج حبش، مؤسسة عيبال للد4، طاالنتفاضة ثورة كانون إجنازات.. وآفاقعمر حليمي الغول:  1

 .00، ص4552
هناك من يقر ابن هذا احلادث الدموي الصهيوين تسبب يف إصابة عشر فلسطينيني جبروح خطرية وليس ستة، أما عن الشهداء األربعة  2

عاماً  14أبو زيد عاماً من بلدة جباليا، طالب دمحم عبد هللا  01عاماً من بلدة جباليا، شعبان سعيد نبهان 02فهم: عصام دمحم حممودة 
 . 54، صنفسهعاماً من دير البلح. ينظر:  09من خميم املغازي، علي يونس 

 .49، ص4552، دار الكرمل، عمان، 4، طسنة أوىل ملحمة احلجر وإعالن الدولة املستقلةحسن طوالية:  3
 .409، ص0249السياسات، بريوت،  ، املركز العريب لألحباث ودراسة0، طالرواية املفقودة مذكرات وشهاداتالشرع:  فاروق 4
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ديسمرب  25حيث خرج يف اليوم املوايل  ،طبعاً هذا احلادث مل يهضمه الشعب الفلسطيين
عشرات اآللف من الفلسطينيني من خميماهتم للمشاركة يف مراسيم الدفن وهم يهتفون " اجلهاد، 
اجلهاد"، لريتفع العدد بعد ذلك إىل مليون فلسطيين ويف مقدمتهم األطفال الفلسطينيني الذين مل 

شاحنات نقل القوات اإلسرائيلية ابحلجارة  برشق ، وكانت البدايةيفوتوا فرصة التعبري عن موقفهم
ورد عليهم جنود الحتالل إبطالق النار عليهم وخلفت العملية "، ابنتفاضة احلجارة"وهلذا مسيت 

، 1استشهاد حامت السيسي، وهو أحد أعضاء اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني وإصابة آخرين جبروح
ة يف املدن واألرايف، وكانت النتفاضة عفوية يف عام 2إىل إضراابت لتتحول احلادثة بعد ذلك

انطالقتها لتأخذ بعد ذلك شكاًل منظمًا متخض عنها يف األخري تشكيل قيادة وطنية موحدة يف 
محلت على عاتقها مسؤولية تكثيف النضال ضد العدو حىت إهناء الحتالل  4500مطلع عام 

 .3وقيام الدولة الفلسطينية
تطيع جنود الحتالل إمخاد انر النتفاضة اليت مل تلبث أن مشلت  ومنذ تلك اللحظة مل يس
أبعادًا خطرية مل يشهد هلا مثيل، وبعد مرور عام من ومحلت  ،4كل مدن وقرى وخميمات فلسطني

جريح،  31222تلميذ، و 022شهيدًا فلسطينيًا من بينهم  392اندلعها كانت احلصيلة هي 
 أساسية هي كاآليت:  6لنتفاضة أبربعة مظاهر، وعموماً متيزت هذه ا5معتقل 1922و

بفضل هذه النتفاضة أخذ سكان املناطق احملتلة )الضفة والقطاع( زمام املبادرة  -
 النضالية من يد املناضلني الفلسطينيني ابخلارج.

يف هذه النتفاضة شارك التيار السالمي بكل قوة وعنف، وبرز على ساحة املواجهة  -
 ومؤثر.بشكل منظم 

                                         
 .093، صاملصدر السابق :بطرس بطرس غايل وشيمون برييز 1
 .001، صاملرجع السابق :سامية دمحم جابر 2
 .009، صنفسه 3
 .52، ص0240، دار املعرفة، اجلزائر، ثوار عظماء :مرمي سيد علي مبارك 4
 .145، صاملرجع السابقجورج قرم:  5
، 0240، مركز الزيتونة للدراسات والستشارات، لبنان، القضية الفلسطينية خلفياهتا التارخيية وتطوراهتا املعاصرةحمسن دمحم صاحل:  6

 .421ص
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هذه النتفاضة مشلت كافة فئات الشعب الفلسطيين، واتسمت ابملشاركة الفعالة  -
 لألطفال والنساء والشيوخ. 

أما عن األسباب البعيدة لالنتفاضة فتتمثل يف احلصار السياسي والعسكري الذي ضرب 
دو الصهيوين على الفلسطينيني يف الداخل واخلارج وتعرضهم يوميًا لإلذلل والقهر من طرف الع
يعيشها كان وحليفته الدول المربايلية، هذا على غرار الوضاع القتصادية والجتماعية املزرية اليت  

وتدين اخلدمات  ،%12كالرتفاع اجلنوين للبطالة اليت بلغت نسبتها إىل   ،الشعب الفلسطيين
 أكثر من هذا.، وأمام هذه الوضاع مل يعد الشعب الفلسطيين التحمل 1الصحية بشكل عام

عن إخفاق وفشل  - ل يدع جماًل للشك مبا - وهكذا جاءت هذه النتفاضة لتثبت
سنة  19على مدار  الفلسطينية مجيع احملاولت الصهيونية الرامية إىل طمس املعامل التارخيية والوطنية

يت عانت من الحتالل، وجاءت هذه النتفاضة لتكرس حقيقة اترخيية أثبتتها جتارب الشعوب ال
من ويالت الستعمار يف الفيتنام واجلزائر وكواب وغريها من البلدان وهي أنه مهما عظمت قوات 
الحتالل الصهيوين فإهنا لن تستطيع احليلولة دون الكفاح والنضال الفلسطينيني، خاصة عندما 

جذر يف أوساط سنة مما يبني مدى النضج الثوري املت 45يتعلق األمر أبطفال ل تزيد أعمارهم عن 
 حوهلاخمتلف القوى الفلسطينية هو التفاف هذه النتفاضة وأهم ما ميزها  الشعب الفلسطيين.

احتضنتها منذ البداية، واخنرطت القوى الوطنية الفلسطينية يف وسط اجلماهري لتأطريها وتنظيمها، و 
 .2وراحت تتقدم الصفوف لتوجه وتقود النتفاضة

أي يف األراضي  ،اإلجنازات اهلامة اليت حققتها النتفاضة الفلسطينية داخلياً  وعالوة على
 عدة إجنازات خارجية أمهها:حتقيق  جنحت أيضاً يف، فإهنا 3احملتلة )الضفة الغربية وقطاع غزة(

وجهت النتفاضة الفلسطينية ضربة قوية لقمة عمان الطارئة املنعقدة يف نوفمرب  -
ها مجيع قرارات القمة اليت استهدف من خالهلا النظام الردين بشكل نسفت على إثر و ، 4509

                                         
 .099، صاملصدر السابقبطرس بطرس غايل وشيمون برييز:  1
 .55، صاملرجع السابقعمر حليمي الغول:  2
للمقاومة الفلسطينية خرجت من رحم األراضي احملتلة، كما جندت كل الطاقات  جديدة ولدة مبثابة النتفاضة اعتربت فلسطينياً  3

مثلى لستنزاف طاقات العدو الصهيوين  وسيلة اعتبارها غرار على هذا الفلسطينية، التحرير منظمة حول ووحدهتا الفلسطينية الشعبية
 .1، ص4500خاص بفلسطني، أبريل  009عدد"، فلسطني انتفاضة احلرية: "جملة اجليشوضرب قواته يف العمق. ينظر: 
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هتميش القضية الفلسطينية كمحاولة أوىل للقضاء عليها وتصفيتها هنائياً، وجتلى هذا  خاص
إدراج القضية توتر العالقات األردنية الفلسطينية طيلة إايم املؤمتر، التهميش يف عدة مواقف منها: 

جدول أعمال القمة، الطريقة احملتشمة اليت استقبل هبا الوفد الفلسطيين، الفلسطينية يف آخر 
وأخطرها على اإلطالق تالعب مقررات القمة ابلقرارات املتعلقة مبكانة ودور منظمة التحرير 

، وكادت هذه القمة أن تلغي منظمة التحرير الفلسطينية 1الفلسطينية ومتثيلها للشعب الفلسطيين
وحيد للشعب الفلسطيين لول تدخل اجلزائر والعراق يف إعادة صياغة  عمليًا كممثل شرعي

 .2القرارات الفلسطينية لكانت النتائج أسوأ
ونفس الطرح أكده "مسيح فرسون" خبصوص قمة عمان الطارئة اليت أتخرت فيها القضية 

تعتدي الفلسطينية بشكل واضح، وقال أنه يف الوقت الذي كانت فيه قوات الحتالل الصهيوين 
على التلميذات الفلسطينيات يف الضفة الغربية غري بعيد عن عمان مكان انعقاد القمة، أكد 
القادة اجملتمعون على أن إيران وهي البعيدة ألف ميل شرقًا هي عدو العرب مجيعاً، أما القضية 

 . 3الفلسطينية فلم تتم اإلشارة إليها إل يف آخر البيان اخلتامي الصادر عن القمة
هكذا مل ميض شهر واحد على تلك القمة التؤامرية حىت انفجر بركان النتفاضة و 
 نسف كل مقررات عمان وأتلف معها اخليار األردين ومجيع املشاريع التصفوية.و  الفلسطينية
 وأمهلتعلى نقيض اإلجناز األول، فإذا كانت النتفاضة قد شجبت قمة عمان  -

على خلق قمة اثنية على أنقاض قمة عمان، حيث دفعت  قراراهتا، فإهنا من جهة اثنية عملت
وهذا يدخل يف إطار دور اجلزائر ، قمة جديدة يف اجلزائر عقدالزعماء العرب بل أرغمتهم على 
يف نفس اليوم الذي اندلعت فيه  قمة االنتفاضةأطلق عليها  ،4ورئيسها يف دعم القضية الفلسطينية

، وجاءت قراراهتا خمالفة متامًا لنظريهتا يف عمان، حيث 4500جوان  20النتفاضة، أي يوم 
 .جاءت القضية الفلسطينية على رأس جدول أعمال هذه القمة

                                         
 .149، صاملرجع السابقعمر حليمي الغول:  1
 .3، ص4500ديسمرب  43، 9595، عجملة القدس 2
، مركز البحوث العربية 4"، ندوة حبثية بعنوان: "العامل العريب وفلسطني"، طقضية فلسطني يف السياق الدويلمسيح فرسون: " 3

 .03، ص0224واإلفريقية والتوثيق، مكتبة مدبويل، القاهرة، للدراسات العربية 
 . 912ص 25 نظر امللحق رقم:ي 4500لالطالع على النص الكامل خلطاب الرئيس بن جديد مبناسبة افتتاح قمة اجلزائر جوان  4
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أظهرت النتفاضة الفلسطينية التناقض الكبري بني رغبة اجلماهري العربية واملوقف الرمسي  -
اهتا، حيث لقيت النتفاضة جتاواًب كبريًا لدى املواطن العريب الذي يؤمن دائمًا أبن طريق حلكوم

الستقالل مير عرب الثورة املستمرة، يف حني أكدت النتفاضة بشكل قاطع عن هشاشة املوقف 
 .1الرمسي الذي ظل حمصوراً حول نفسه

أحجمت التفوق العسكري  أما إسرائيلياً، فكانت إجنازات النتفاضة جد مهمة، فقد -
اإلسرائيلي وأزالت أببسط األسلحة )احلجارة( أسطورة اجليش الذي ل يقهر، وأحلقت أضرار بليغة 
ابلقتصاد اإلسرائيلي قدره البعض مبئات الدولرات، وكشفت إسرائيل عاملياً وأحدثت شرخاً واسعاً 

اضة يف حرب نفسية أكثر منها بسبب النتف داخل اجملتمع الصهيوين مبا فيه جيشه الذي دخل
 .2عسكرية

ومن الصدفة مبكان أن يتطابق احلاضر مع املاضي، وتتزامن انتفاضة أطفال احلجارة يف 
واليت كانت هنايتها "داين  4511ديسمرب  45مع نظريتيها: الفيتنامية يف 4590ديسمرب  25

، فهل 3ائر إىل الستقاللواليت قادت اجلز  4512ديسمرب 44الشهرية، واجلزائرية يف  بيان فو"
تكون النتفاضة الفلسطينية هناية لثوار الفنادق وبداية لثوار احلجارة واخلنادق؟ وهل ستقود هذه 
النتفاضة الشعب الفلسطيين إىل "داين بيان فو الفلسطينية" إن صح التعبري، ومن مث تكمل 

 للشعب اجلزائري استقالله الناقص؟
لتاريخ بفضل انتفاضة أطفال احلجارة اهر ديسمرب للمرة الثالثة يدخل شوهكذا 

وديسمرب اجلزائر شاهدين على صحة هنج النتفاضة  الفلسطينيني، وكان قبلها ديسمرب الفيتنام
 وانتهاجها كأسلوابً انجعاً حنو العمل الثوري املسلح.

 القيادة اإلسرائيلية ابلذهول من جراء ما اتسمت به هذه النتفاضة منولقد أصيبت 
مشولية واتساع إىل درجة تضاربت فيها تصرحيات وآراء القادة اإلسرائيليني، حماولني من خالل 

وهو ما أشار  ،وصبغها بطابع العفوية تصرحياهتم جتاهل صفة التنظيم والوعي الثوري الذي متيزت به

                                         
  .1جملة سبق ذكرها، ص، "فلسطني انتفاضة احلرية: "جملة اجليش 1
 .1نفسه، ص 2
 .49، صجملة سبق ذكرها، "انتفاضة األرض احملتلة طريق العودة": جملة اجليش 3
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ممثالً  إليه إسحاق رابني يف قوله: "إن العرب هنا يعلمون أن منظمة التحرير الفلسطينية ليست
شرعيَا هلم، لكنين يف الواقع ل أعلم منهم املمثلون احلقيقيون هلم وقد يتضح األمر بشكل جلي مع 

ويف حال ما إذا أثبت العرب الذين يعيشون يف املناطق احملتلة أهنم املسؤولون  ..توقف الضطراابت
توقف  احلقيقيون فسنكون على الستعداد للجلوس معهم على طاولة املفاوضات فور

 .1الضطراابت"
وعلى النقيض من ذلك، هناك فريقًا إسرائيليًا آخر اعرتف منذ البداية عن الدور الفعلي 
ملنظمة التحرير الفلسطينية يف هذه النتفاضة، ومن أنصار هذا الفريق نذكر منهم على سبيل املثال 

جلسة حكومية استثنائية ل احلصر رئيس الوزراء اإلسرائيلي آنذاك إسحاق شامري الذي صرّح يف 
عقدت ملناقشة تطورات النتفاضة الفلسطينية يف األراضي احملتلة قائالً: "إن ما جيري يف الضفة 
ويف القطاع وصل إىل مرحلة ابلغة اخلطورة، ويتوجب علينا التحرك على الفور قبل فوات األوان، 

س يف الضفة والقطاع وسأطلب من اجليش استخدام أقصى درجات العنف واحلزم.. هناك أان
 .2أعلنوا التمرد ضد احلكم اإلسرائيلي إبيعاز من منظمة التحرير الفلسطينية"

وأضاف شامري اثنية يف حوار صحفي أجراه مع صحيفة "يديعوت احرنوت" قائاًل: "لقد 
بدأت النتفاضة بصورة مشتتة، لكن رجال منظمة التحرير الفلسطينية جنحوا يف ركوب املوجة اليت 
وصلت إىل مستواها احلايل، ويف نقس الوقت سعت منظمة التحرير إىل تسخني األجواء يف عدة 
دول عربية وعلى رأسها مصر... إن منظمة التحرير حتاول حتقيق مكاسب من اإلضراابت والقيام 

"...إن إعمال : ونقس األمر أكده إسحاق رابني وزير احلربية اإلسرائيلي يف قوله"، مبظاهرات
اإلسرائيلي إىل وعي العامل، وهتدف إىل حتقيق غاية  - هذه تستهدف إعادة الصراع العريب العنف

إن شكل الصراع "، مث اسرتسل قائالً: 3سياسية واضحة تقف وراءها منظمة التحرير الفلسطينية"
 .4"مع الدول العربية أكثر راحة لنا من اجملاهبة مع الفلسطينيني فهي ثقيلة جداً 

                                         
 .420، صاملرجع السابقعمر حليمي الغول: اسحاق رابني نقالً عن:  1
 .420، صنفسه 2
 .440، صنفسه 3
 .092عبد احلليم مناع أبو العماش العدوان: املرجع السابق، صاسحاق رابني نقالً عن:  4
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املتحدة األمريكية فقد أصيبت ابلذهول من هذه النتفاضة، وهو ما أما الولايت 
إن النتفاضة الشعبية الفلسطينية "يوضحه تصريح مرشح الرائسة األمريكي "ماكغفران" يف قوله: 

اليت تعاطف معها الرأي العام الداخلي واخلارجي يف شجبه واستنكاره للتصرفات اإلسرائيلية ضد 
ًا جديداً يف املنطقة، من خالل اشرتاك كامل الشعب الفلسطيين يف شيء الفلسطينيني خلقت واقع

يلقى أتييدًا عميق اجلذور، دفعته للدعوة إلقامة دولته املستقلة، إهنا ثورة شبيهة متامًا حبركات 
 .1"التحرر الناجحة يف العامل الثالث

ني، نستنتج أن إذًا من خالل تلك التصرحيات السابقة الذكر ملعظم القادة اإلسرائيلي
الفلسطينية أجربت هؤلء القادة على العرتاف، رغمًا عن أنفهم، أبمهية ومكانة وقيادة  النتفاضة

-منظمة التحرير الفلسطينية هلذه النتفاضة إىل درجة أهنم أكدوا أن ما حققته هذه النتفاضة 
 املاضية.( سنة 02مل يتحقق يف العشرين )ما من تطورات  -ومن ورائها املنظمة

ولقد أدت ردود األفعال اإلسرائيلية العنيفة على شباب وأطفال احلجارة إىل لفت انتباه 
الرأي العام العاملي، وعلى رأسه الولايت املتحدة األمريكية واألمم املتحدة اللتني وجهتا انتقادات 

و ما دفع ابلصحافة ، وه2لذعة للقيادة اإلسرائيلية وعلى رأسها وزير الدفاع آنذاك إسحاق رابني
العاملية إىل الرتكيز على هذه النتفاضة والبحث عن أسباهبا، ومن مث تكون القضية الفلسطينية قد 

 .3حققت انتصار سياسي مذهل
فقد أظهرت وجود اختالف  ابلرغم من أمهيتها اإلشارة إليه أن هذه النتفاضة يوجبومما 

سطينيو الداخل، وبتعبري أوضح أهنا حركة شعبية بني منظمة التحرير الفلسطينية بتونس وبني فل
انبعة من الداخل يف مدن وقرى الضفة الغربية وقطاع غزة ومل خيطط هلا من اخلارج، ورمبا هذه 

، وهو ما أدركه وتفطن إليه رئيسها 4النتفاضة ستعمل على تقليص دور منظمة التحرير الفلسطينية

                                         
 .015نقاًل عن: عبد احلليم مناع أبو العماش العدوان: املرجع السابق، ص ماكغفران 1
، دار اجلليل 4، طاإلسرائيلية –األمريكي الدبلوماسية السرية واالتصاالت الفلسطينية  –احلوار الفلسطيين دمحم عبد العزيز ربيع:  2

  .04، ص4559للنشر والدراسات واألحباث الفلسطينية، عمان، 
 .401فاروق: املرجع السابق، صهباء  3
 .443، ص4555، مكتبة مدبويل، 4، طمذكرات جيمس بيكر سياسة الدبلوماسيةجيمس بيكر:  4
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ان ركب قطارها يف الوقت املناسب وبىن ا، ومل يلبث ايسر عرفات الذي كان بتونس حلظة اندلعه
 .1لنفسه قاعدة قوية يف قلب احلركة

كانت القيادة الوطنية لالنتفاضة، قد استحوذت على   4500ومنذ منتصف شهر فرباير 
الشرعية وشكلت حتداًي حقيقيًا مزدوجًا للقيادة العسكرية اإلسرائيلية وللقيادات التقليدية 

مل تلبث قيادة النتفاضة أن أعلنت ولءها املطلق ملنظمة التحرير الفلسطينية، وهو الفلسطينية، مث 
ما أكسبها من تعزيز مكانتها على الصعيدين الداخلي واخلارجي، وابتت القيادة اإلسرائيلية، اليت 
أتكد هلا بشكل ل يقبل الوهن أنه يستحال القضاء على النتفاضة عسكرايً، يف أمس احلاجة إىل 

 .2الفلسطيين -ل سلمي لقضية الصراع اإلسرائيلي ح
فشل  عن حبق عربت غايل بطرس شهادة حسب العريب العامل كل أيدها اليت النتفاضة هذه إن

من سالم إسرائيلي عريب شامل، بينما مل يكن  وىلاأل احللقة أنه موقعوه اّدعى الذي ديفيد كامب سالم
، وحىت الدبلوماسية األمريكية استشاطت غضباً 3الفلسطينيةاملشكلة  حل على حىت قادراً  السالم هذا

من هذه النتفاضة اليت كان سببها، يف نظر وزارة اخلارجية األمريكية، هو قصور وتقصري الطبقة 
السياسية اإلسرائيلية يف أداء مهامها، فعن طريق رحالت مكوكية قام هبا وزير خارجيتها جورج 

 .4دفع العرب واإلسرائيليني إىل احلديث عن السالملجاهدة الدبلوماسية األمريكية سعت  شولتز،
عندما جلأت القيادات الوطنية  4500شهر يناير  منتصف إىل شولتز" "مشروع فكرة وتعود

الفلسطينية يف الداخل إىل تقدمي مقرتحاهتا، طبعاً، بعد املوافقة عليها من طرف منظمة التحرير 
منذ هذا التاريخ شرع شولتز يف إعداد مبادرة أمريكية لوقف النتفاضة على أساس الفلسطينية، و 

 بني احلكومة اإلسرائيلية وممثلني فلسطينيني من الداخل. -للمنظمة فيها دخل ل- مفاوضات إجراء

                                         
  .009، صاملصدر السابق :بطرس بطرس غايل وشيمون برييز 1
القادة الفلسطينية املشاركة يف  "، أحددمحم عبد العزيز ربيعهذا التغيري املفاجئ ملواقف القيادة اإلسرائيلية جتاه النتفاضة أكده " 2

" وأخربه أن شاي فلدماناتصل به األستاذ اإلسرائيلي " 4500فرباير  20العمليات التفاوضية، وذكر هذا األخري أنه يف يوم 
تنص " انئب وزير الدفاع، وأحد زعماء حزب العمل، يف مهمة سرية بواشنطن حاماًل معه رسالة سرية من إسحاق رابني موردخاي غور"

على عجز القيادة اإلسرائيلية على التصدي لالنتفاضة، وأن البحث عن خمرج سلمي قضية مهمة غري قابلة للتأخري. للمزيد ينظر: دمحم 
  .03عبد العزيز ربيع: املصدر السابق، ص

 .099، صاملصدر السابقبطرس بطرس غايل وشيمون برييز:  3
 .123، صاملرجع السابقجورج قرم:  4
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، وبعد زايرة وزير اخلارجية األمريكي جورج شولتز لكل من 4500مارس  21ويف 
"، غري أن هذه املبادرة اليت مشروع شولتزخري مبادرته اليت عرفت بــــــ "دمشق وعمان أطلق هذا األ

هتدف إىل إقامة حكم ذايت فلسطيين يبدأ ابملفاوضات بني وفد فلسطيين ل متثيل فيه ملنظمة 
التحرير الفلسطينية قوبلت ابلرفض الشديد من طرف القيادة الوطنية املوحدة لالنتفاضة يف بيان هلا 

مارس من نفس السنة، أشارت فيه إىل أن هذه املبادرة سوى خطة عمل شبيهة  44خ صادر بتاري
 . 1إىل حد بعيد ابتفاقية كامب ديفيد

أما إسرائيل من جهتها، فقد اشرتطت من أجل فتح ابب احلوار مع منظمة التحرير 
عبية الفلسطينية وبدء عملية سالم عرب التفاوض، إهناء النتفاضة والكف عن املواجهة الش

الفلسطينية مع القوات العسكرية اإلسرائيلية، وذلك حىت ل تظهر إسرائيل مبظهر الطرف الذي 
يفاوض من موقف ضعف، وهو ما رفضته القيادة الفلسطينية مجلة وتفصياًل، وأكدت أن 
النتفاضة لن تتوقف إل إذا صّرحت إسرائيل علنًا أن النتفاضة وظروف الصراع بني اإلسرائيليني 

 الفلسطينية أظهرا بوضوح ما أييت: و 
 فشل اخليار العسكري اإلسرائيلي يف معاجلة املشكلة الفلسطينية. -
 أن الشعب الفلسطيين ابق ومل ولن يزول. -
 الرغبة اإلسرائيلية امللحة يف إجياد حل سلمي يكفل للطرفني التعايش بسالم. -

تتباحث فيه مع واشنطن عن إجياد وجتدر اإلشارة إىل أن إسرائيل يف الوقت الذي كانت 
خمرج سلمي ملشكلة النتفاضة، كانت القيادة اإلسرائيلية تواصل اعتداءاهتا على القيادة 

ابلداخل فحسب؛ بل  قادهتاكتف ابلرد على هذه النتفاضة بتصفية معظم تمل  الفلسطينية، فهي
داث، واملقصود هنا العملية أثرهم حىت يف املناطق العربية البعيدة عن مسرح الح تقتفي راحت

مسلحني ابلعاصمة التونسية ضد  25اإلرهابية اليت نفذهتا فرقة كوماندوس إسرائيلية متكونة من 
رصاصة  92بعدما طوقت منزله وأطلقت عليه  ،2، املسؤول األول عن النتفاضةأبو جهاد

 29بعد مرور، أي 4500أبريل  41استشهد على إثرها خليل الوزير وكان ذلك يوم السبت 

                                         
 .452الشرع: املصدر السابق، صفاروق  1
 .90دمحم عبد العزيز ربيع: املصدر السابق، ص 2
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، بعد ذلك وجتنبًا ألي رد فعل دويل أشهر من اندلع النتفاضة الفلسطينية يف األراضي احملتلة
" ضد تكسري العظامضد إسرائيل، اضطر إسحاق رابني إىل إصدار قرار ينص على اتباع سياسة "

 .1الفلسطينيني بدلً من قتلهم بسبب ارتفاع عدد شهدائهم بشكل مذهل
وشجبت العتداء  ،زائر كعادهتا من هذا العتداء الشنيع أهنا أدانته بشدةوكان موقف اجل

الصهيوين الذي نفذ يف بلد عريب جماور هلا، وخاصة عندما تعلق األمر خبليل الوزير املدعو أبو 
والذي  4510، فبعد استقالل اجلزائر عام كانت تربطه مع اجلزائر عالقات متميزةجهاد، والذي  

إىل فتح  4513امسًا يف اتريخ القضية الفلسطينية ابدر أبو جهاد يف نوفمرب شكل منعرجًا ح
مكتب حلركة فتح ابجلزائر العاصمة، وبعد انتقال حركة فتح من العمل السياسي إىل مرحلة العمل 

وهو ما  قادهتا،مت إنشاء فرعها العسكري "الصاعقة" كان أبو جهاد أحد  4519العسكري عام 
 .2اجلزائر والتوجه إىل سوراي لكي يكون قريباً من مسرح العملياتأجربه على مغادرة 

، قام وزعماء املقاومة الفلسطينيةها مع الشعب الفلسطيين تنظرًا ملوقف اجلزائر وعالق
الطلبة الضباط ابألكادميية العسكرية ملختلف  من دفعة خترج حفل ترأس الذي جديد بن الشاذيل الرئيس

بتسمية  4500جويلية  20ممثل منظمة التحرير الفلسطينية ابجلزائر يوم األسلحة بشرشال حبضور 
، ول ميكن أن نعترب 3)أبو جهاد( تيمناً هبذا الشهيد الرمز" هذه الدفعة بدفعة "الشهيد خليل الوزير

هذه املبادرة إل دلياًل قاطعًا على الروح األخوية والتضامنية اليت تسود العالقات اجلزائرية 
ية، ول غرابة مما هو شائع ومتداول عند الشعب اجلزائري من أن اجلزائر ل زال استقالهلا الفلسطين
 واستقالل وحدته الرتابية وسالمتها.  ،يكتمل إل ابستقالل الشعب الفلسطيين ولنانقصاً، 

 ودورها يف دفع الثورة الفلسطينية.  قمة اجلزائراثنيا : 
أهم ما ميز القمة العربية يف دورهتا اخلامسة عشر اليت احتضنتها اجلزائر برائسة الشاذيل 

أهنا حققت ثالث جناحات لصاحل  4500جوان  5إىل  0بن جديد خالل الفرتة املمتدة من 
القضية الفلسطينية، فعالوة على دعمها الفعال لالنتفاضة، شجبت مشروع شولتز، ونفت قمة 

                                         
 .400فاروق الشرع: املصدر السابق، ص 1
 .49، ص4500، ماي 09، السنة000، ع"أبو جهاد الشهيد الذي قتل بسبعني رصاصة": جملة اجليش 2
 .9، ص4500، أوت 054، ع"جهاد الرئيس الشاذيل يشرف على حفل خترج دفعة الشهيد أبو": جملة اجليش 3
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لى فك الرتباط بني األردن والضفة الغربية، وأخرياً هيأت الظروف لإلعالن عن عّمان، وعملت ع
 الدولة الفلسطينية.

 مل يكتب هلا النجاح يف قمة عمان،فإذا كانت القضية الفلسطينية مل حتقق أية مكاسب و 
يف تونس ابتداء  -تلبية لدعوة اجلزائر-الدورة الطارئة جلامعة الدول العربية اليت عقدت  فإهنا خالل

، وذلك بفضل انتفاضة الضفة فرضت نفسها كقضية جوهرية 4500يناير  01إىل  03من 
ودفعت جملس األمن للمصادقة على ثالث  ،الغربية اليت أعطت دفعًا قواًي للمقاومة الفلسطينية

 العام ما صرح به األمني هولوائح تدين اهلمجية الصهيونية وتؤكد على ضرورة إجياد حل سياسي، و 
يف قوله: "جيب أن تؤخذ بعني العتبار حقوق الشعب الفلسطيين"، أما اجلزائر من جهتها  األممي

قضت على كل الشكوك حيال  فقد صرحت على لسان وزير خارجيتها: "إن هذه النتفاضة
 .1وجود الشعب الفلسطيين ومقاومته يف سبيل الدفاع عن هويته وحقوقه املشروعة"

القضيتني الفلسطينية واللبنانية، فإن  اليت أمهلتان، كما أسلفنا، قمة عم وعلى عكس
الستثنائية إاثرة  العربية القمم أكربكانت   4500 جوانالقمة اليت احتضنتها اجلزائر يف شهر 

للذهول، حيث اهتمت ابختاذ القرارات الالزمة لستعادة األراضي اليت احتلتها إسرائيل، فضاًل عن 
لدولرات أتييدًا ودعماً املنظمة التحرير الفلسطينية، ومنح بضعة ماليني من  دعم معنويتقدمي 

 .3، وكّرست مشروع امللك فهد الذي اعتمدته قمة فاس2لالنتفاضة الفلسطينية
فبخصوص دعمها لالنتفاضة فإن قمة اجلزائر شكلت جلنة وزارية عربية تؤمن الدعم 

ظمة التحرير الفلسطينية ستظل املمثل الشرعي السياسي لالنتفاضة، وجددت أتكيدها على أن من
والوحيد للشعب الفلسطيين، وركزت اهتمامها على احللول الشاملة للصراع العريب اإلسرائيلي، أما 
فيما تعلق مببادرة شولتز فإن القمة أدانتها من خالل اإلشارة إىل أن املؤمتر استعرض التطورات 

هي يف حقيقة األمر عدمية الفاعلية ومل تكن يف املستوى الكفيل الرامية إىل إقامة سالم يف املنطقة، و 

                                         
 .390، ص، املصدر السابق3ج ،(1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 1
مليون دولر من أجل تعويض خسائر  122قدرت هذه املساعدات املالية اليت أقرها مؤمتر اجلزائر حسب مصادر فلسطينية بـــ  2

عبد احلليم مناع أبو العماش العدوان: املرجع : ودعم النتفاضة ودفعها لتحقيق أهدافها من جهة اثنية. ينظرالراضي احملتلة من جهة، 
 .093السابق، ص

 .121، صاملرجع السابقجورج قرم:  3
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ملواجهة التعنت اإلسرائيلي الرافض للسالم، كما قررت القمة التكفل بسكان الضفة والقطاع من 
مليون دولر أمريكي على غرار ختصيص مبلغ  400خالل تقدمي دعم مايل عريب فوري حدد بـــــ 

 . 1ر لتلبية احلاجيات املعيشية لسكان هذه املناطقمليون دول 13مايل شهري قدره 
تواصلت انتفاضة الشعب الفلسطيين ضد العدو الصهيوين بدون  4500يف مطلع عام 

هوادة رغم القمع الوحشي املسلط عليها، طبعاً هذا الوضع أجرب جامعة الدول العربية على التحرك 
 يف عدة اجتاهات وهي كاآليت:

اجتمع اجمللس الوزاري للجامعة العربية بتونس ومت إنشاء  4500يف أواخر جانفي  -
جلنة سباعية تضم كل من األمني العام للجامعة، ووزراء خارجية سبعة بلدان )منظمة التحرير، 
سوراي، األردن، اجلزائر، تونس، العربية السعودية والعراق(، ومبوافقة مجيع العضاء عني وزير 

 ه اللجنة اليت كانت مهمتها تنحصر يف متابعة النتفاضة وتدعيمها.خارجية اجلزائر رئيساً هلذ
جملس األمن من أجل حشد يف اتصلت اللجنة السباعية ابألعضاء اخلمسة الدائمني  -

مارس من نفس السنة أكدت اجلزائر يف لقاء  00، ويف 2الدعم الكامل للشعب الفلسطيين
عام لألمم املتحدة على ضرورة محاية الفلسطينيني بنيويورك مجع بني اللجنة السباعية واألمني ال

هذا على  ،املدنيني يف األراضي احملتلة وضرورة تلبية حقوقهم املشروعة مبا فيها قيام دولتهم املستقلة
النسحاب السرائيلي الكامل من األراضي العربية احملتلة منذ عام  إعادة أتكيدها على غرار

4519 . 
أشهر على نشاط اللجنة السباعية،  21نه بعد مضي أشري إىل ن نأومن الضرورة مبكان 

طارئة لدعم العربية القمة هذه الاحتضنت اجلزائر  ،ويف خضم النتفاضة الفلسطينية ضد إسرائيل
النتفاضة، وكما هو معروف أن اجلزائر منذ سنوات عملت على توحيد صفوف املقاومة 

نظام السوري من جهة ومع حركة أمل اللبنانية من ، هذا فضاًل عن مصاحلتها مع ال3الفلسطينية
جهة أخرى، كل هذه العوامل دفعت الرئيس الشاذيل إىل توجيه نداء إىل عقد قمة عربية تساند 

                                         
 .450فاروق الشرع: املصدر السابق، ص 1
 .390، صاملصدر السابق ،3ج ،(1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 2
 .312، صنفسه 3
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وكان من الطبيعي أن حيدث هذا النداء محاسًا كبرياً يف نفوس اجلزائريني نظراً لتعاطفهم  ،النتفاضة
  .1املقدسة الالحمدود اجتاه القضية الفلسطينية

 ،2ونظرًا لتوفر كل عوامل إجناح هذه القمة فإن بياهنا اخلتامي كان يف مستوى النتفاضة
وهي إنشاء دولة  ،ألنه أكد على ثالث نقاط أساسية ورفض التنازل عنها مهما كانت األسباب

 اً وأخري  ،واعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثاًل وحيدًا وشرعيًا للشعب الفلسطيين ،فلسطينية
وهي نفس القرتاحات  ،أكدت هذه القمة على ضرورة عقد ندوة دولية للسلم يف الشرق األوسط

 .3فيديالثالثة اليت رفضها مشروع كاتب الدولة األمريكي جورج شولتز املطابق ملشروع كامب د
، تعد قمة اجلزائر الستثنائية من بني القمم العربية النادرة اليت حظيت ابهتمام شعيب

راجع سياسي، إعالمي، على مستوى خمتلف األصعدة العربية والدولية، ولعل هذا الهتمام الكبري 
 إىل جمموعة من العوامل أمهها:  رمبا

كون هذه القمة هي قمة النتفاضة، هذه األخرية اليت استطاعت خلط كل األوراق   -
ها طفت القضية الفلسطينية ، وبفضلعموماً  وفرضت إعادة النظر يف اسرتاتيجية الشرق األوسط

فوق السطح لتحتل من جديد مكانتها الالئقة هبا يف الهتمامات اإلقليمية والدولية، ل سيما 
بعدما راهنت أطراف عديدة على زوال الدور املؤثر ملنظمة التحرير الفلسطينية خاصة بعد خروجها 

 . 45004جمربة من لبنان حتت وطأة الجتياح اإلسرائيلي للبنان عام 
 ،كون هذه القمة عقدت يف اجلزائر ملا عرف عنها من ثبات ومتيز يف املواقف واملبادئ  -

وخاصة عندما يتعلق األمر ابلقضية الفلسطينية اليت توليها اجلزائر اهتمامًا ابلغاً، ولقد ذهبت إىل 
صة انقوأكدت أن مجيع األقطار العربية  ،يف حتليلها للوضع يف الشرق األوسط أحدأبعد 

، وهذه الرؤية اجلزائرية أكدها تئن حتت وطأة الحتالل الصهيوينمادامت فلسطني  الستقالل
القادة العسكريون اإلسرائيليون يف عدة مناسبات وقالوا: "إن أي عاصمة عربية ليست مبنأى عن 

ان عربية اإلسرائيلية املتوالية على بلد العتداءاتالصواريخ اإلسرائيلية"، وجتسدت تصرحياهتم يف 
                                         

  .314، صاملصدر السابق ،3ج ،(1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 1
 .910ص 42ينظر: امللحق رقم:  2
 .314، صاملصدر السابق ،3ج ،(1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 3
 .0، ص4500، جوان 09، السنة005، ع"القمة العربية يف اجلزائر قرارات يف مستوى االنتفاضة": اجليشجملة  4
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ابلعراق، العتداء على مقر منظمة التحرير الفلسطينية بتونس،  النووي املفاعل على )العتداء مستقلة
 .1 انهيك عن العتداءات املتكررة على لبنان، والتهديدات املستمرة لبعض الدول العربية األخرى(

اخلاصة والدقيقة الذي وتكمن أمهية هذه القمة أيضًا يف الظروف اإلقليمية والدولية  -
انعقدت فيه منها: انعقاد قمة موسكو بني الدولتني العظميني ومل حتظ فيه القضية الفلسطينية 
ابلهتمام الذي يعكس خطورهتا، انعقاد القمة اإلفريقية اليت اكتفت بتجديد أتييدها للحق العريب، 

س كرست استمرار الولايت ضف إىل ذلك جولة شولتز الرابعة واليت مل أتيت جبديد، بل العك
املتحدة األمريكية يف الوقوف إىل جانب إسرائيل، وحماولة فرض مشروع شولتز املتضمن للالءات 
اخلمس )ل اعرتاف مبنظمة التحرير الفلسطينية، ل قيام لدولة فلسطينية، ل انسحاب إسرائيلي من 

 . طينيني يف املؤمتر الدويل للسالم(األراضي احملتلة، ل تفاوض مع الفلسطينيني، ل متثيل للفلس
واجلزائر هي اليت وجهت الدعوة إىل مجيع ملوك ورؤساء وزعماء الدول العربية لعقد  -

هذه القمة من أجل توحيد الصف العريب ضد العدو الصهيوين من جهة، ولدعم النتفاضة 
 ة.الفلسطينية اليت طاهلا الصمت بعد ثالثة أشهر من اندلعها من جهة اثني

قراراهتا كانت يف مستوى النتفاضة، وهذا بشهادة فلسطينيو الداخل، ومن أهم  -
 : 2القرارات اليت اختذت يف قمة اجلزائر نذكر ما أييت

أ/ دعم النتفاضة الفلسطينية ابللتزام بتقدمي كافة املساعدات الضرورية لضمان 
 وحيدة لذلك.استمراريتها بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية املؤهلة ال

ب/ أتييدها لعقد املؤمتر الدويل للسالم بشرط إجرائه حتت إشراف أممي ومبشاركة مجيع 
الدول اخلمس الدائمة العضوية يف جملس األمن، وكذا مجيع أطراف الصراع مبا فيها منظمة التحرير 

 الفلسطينية.
إجراء شرعي مارسته  جـ/ الستمرار يف تطبيق أحكام املقاطعة العربية إلسرائيل ابعتبارها

ومتارسه عدة دول وجمموعات دولية أخرى، وكذا إدانة السياسة األمريكية املوالية إلسرائيل واملنافية 
 للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيين.

                                         
 .5، ص"، جملة سبق ذكرهاالقمة العربية يف اجلزائر قرارات يف مستوى االنتفاضة": جملة اجليش 1
 .42ص ،نفسه 2
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لتلك الدواعي السالفة الذكر جعلت العامل كله يرتقب قمة اجلزائر ويتابعها خطوة خبطوة 
 ا إىل اجلزائر لتغطية هذا احلدث العريب.صحايف قدمو  922عن طريق 

عض ما جاء يف البيان اخلتامي هلذه القمة: "حبث املؤمتر بر بـــا أن نذكـــأس هنـــول ب
ا وضمان استمراريتها وتصاعدها، وأكدت ـــة، وتعزيز فعاليتهـــم النتفاضـــة بدعـــر الكفيلـــالتدابي
ان ـــال، لضمــائل واألشكـــف الوســـرورية مبختلـــاعدات الضـــاملس افةـــا بتقدمي كـــة التزامهـــالقم
ل أهدافه ــق كامــى حيقــية حتـــرير الفلسطينـــة التحــــادة منظمــــته بقيـــه وانتفاضـــرار مقاومتــاستم

مسؤولياته إلجبار إسرائيل  ل كاملـــن إىل حتمـــس األمـــة جملـــت القمـــيًا دعـــة"، ودولـــالوطنية الثابت
وري ـــا ابلوقف الفـــة، وإلزامهـــرارات الدوليـــع القـــدة ومجيـــم املتحـــرارات األمـــذ قـــى تنفيـــعل

داءاهتا الوحشية والالإنسانية داخل الراضي الفلسطينية خاصة واألراضي العربية احملتلة بشكل ــلعت
 . 1عام

عند هذا احلد فحسب، بل قامت بشجب السياسة األمريكية ومل تكتف قمة اجلزائر 
املنحازة للعدو الصهيوين، ولقد جاء يف البيان هبذا اخلصوص: "إن استمرار الولايت املتحدة 
األمريكية يف سياستها املنحازة إلسرائيل، واملتجاهلة للحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيين 

لى مواصلة العدوان وانتهاكها حلقوق اإلنسان وعرقلة اجلهود معناه تشجيع إسرائيل وحتفيزها ع
 املبذولة من أجل إقامة السالم".

وورد يف القرار اخلاص بدعم النتفاضة الفلسطينية ما أييت: "يؤكد املؤمتر دعم وأتييد 
النتفاضة اليت جتسد الرفض الفلسطيين القاطع لالحتالل اإلسرائيلي، ومؤكدًا يف نفس الوقت أن 
احلل العادل يف منطقة الشرق األوسط عموماً ل يتأتى إل من خالل حل قضية فلسطني ابعتبارها 
جوهر الصراع يف املنطقة، وذلك على أساس عادل يكفل للشعب الفلسطيين حقوقه يف العودة ويف 

 . 2تقرير مصريه وإقامة دولته على ترابه الوطين وعاصمتها القدس الشريف"
هذه القمة ابرتياح وترحيب كبريين يف األراضي احملتلة، وهو ما عربت  ولقد قوبلت قرارات

عنه قيادة النتفاضة يف بيان هلا صادر عن منظمة التحرير الفلسطينية، وأهم ما جاء فيه ما أييت: 

                                         
 .441، صاملرجع السابقعمر حليمي الغول:  1
  .449، صنفسه 2
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إن الشعب الفلسطيين راقب ابعتزاز نتائج النتفاضة على املستويني العريب والدويل، فقرارات قمة "
يف اجلزائر جاءت لتؤكد تلك املتغريات اليت فرضتها النتفاضة على العامل العريب، واليت  النتفاضة

 .1"أعادت العتبار لشعبنا وقضيته...ومنسجمة مع قرارات النتفاضة
ردين حسني، فقد أقدم على اختاذ القرار اخلاص بفك الرتباط القانوين أما امللك األ

بعد وحدة دامت قرابة أربعني  4500جويلية  34طينية يف واإلداري على الضفة الغربية الفلس
 4591وهذا القرار مل يتخذ بصفة ارجتالية فحسب، بل تعود جذوره إىل قمة الرابط عام ، 2سنة

الذي كان من أبرز قراراهتا اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية ممثاًل شرعيًا وحيدًا للشعب 
لفلسطينية والعربية على حد سواء، وابلتايل فإن الفرتة الفلسطيين، وهذا ما عربت عنه الرغبة ا

 تعترب فرتة متهيدية حتضريية لصدور قرار فك الرتباط. 4500إىل غاية  4591املمتدة من سنة 
وعن اخلطوات اليت سبقت هذا القرار أكد وزير اخلارجية األردين طاهر املصري أن نظريه 

، وخالل لقائه مع امللك احلسني 4500ن يف شهر ماي اجلزائري أمحد طالب اإلبراهيمي زار األرد
أعرب له أن اجلزائر ترغب يف احتضان عقد مؤمتر قمة عريب يف الشهر املوايل من نفس السنة، 
فغضب امللك احلسني من هذه املبادرة ألهنا تعمل على إضعاف املوقف األردين إزاء منظمة 

اً، واعترب هذه اخلطوة مؤامرة عربية ضده تتوىل اجلزائر التحرير الفلسطينية اليت قوهتا النتفاضة كثري 
مهمة تنفيذها، ومن مث ونظراً لقوة النتفاضة وزمخها وشعاراهتا الصادحة واملعادية لألردن من جهة، 
وما تعرض له امللك حسني يف مؤمتر اجلزائر من مواقف معارضة له من جهة اثنية، أجربته ودفعته 

هادفًا بذلك ضرب عصفورين حبجر واحد، فهو من خالل هذا . 3باطإىل اختاذ قرار فك الرت
اإلجراء أراد أن يلقن درسًا اقتصاداًي للجماهري الفلسطينية ومنظمتها نظرًا لألعباء القتصادية اليت 

، وكان (موظفًا يف الضفة الفلسطينية 04222ختلفها هذه اخلطوة )توقيف رواتب ما يزيد عن 
 ،الفلسطينية سرتسل له العرائض والوفود تدعوه وترتجاه للعدول عن قراره، لكنهيعتقد أن اجلماهري 

                                         
 .099احلليم مناع أبو العماش العدوان: املرجع السابق، صعبد  1
 .090نفسه، ص 2
، أطروحة دكتوراه يف التاريخ م1113-1181: السياسة اخلارجية األردنية جتاه القضية الفلسطينية دمحم منصور دمحم أبو ركبة 3

التارخيية، معهد البحوث والدراسات العربية، املنظمة احلديث واملعاصر، إشراف الدكتور عاصم الدسوقي، قسم البحوث والدراسات 
 .401، ص0240العربية للرتبية والثقافة والعلوم، جامعة الدول العربية، القاهرة، 



 (1111-1191موقف اجلزائر من تطورات القضية الفلسطينية ) ....................................: الثاينالفصل 

 

 
 

 -968- 
 

وكما يقال، انقلب السحر على الساحر، حيث جاءت نتائج هذه اخلطوة كلها يف صاحل املنظمة 
 وجتذر النتفاضة الفلسطينية.

هلا فضاء ومن بني نتائج فك الرتباط اإلجيابية لصاحل املنظمة الفلسطينية هو أنه أاتح 
سياسي، وكذا وّفر هلا مساحة كبرية لشن هجوماهتا الدبلوماسية، وأن أية تسوية للوضع اإلقليمي 
للضفة الغربية سوف تشمل حتمياً دوراً فعاًل للمنظمة، وهكذا استغل عرفات الفرصة اليت أاتحتها 

نته القوتني العظميني، األردن وراح يشن محلة منفردة لضمان الدعم الدويل واإلقليمي للحل الذي تب
م، وقال إن 4500سبتمرب  40وأشار إىل ذلك يف خطابه الذي ألقاه أمام الربملان األورويب بتاريخ 

املنظمة الفلسطينية على استعداد اتم للتفاوض مع إسرائيل على أساس مجيع القرارات األممية 
إسرائيل على احلق الفلسطيين شريطة موافقة  330و  010املتعلقة ابلقضية، وخاصة القرارين رقم 

، وقد جرت املوافقة الرمسية على القرارين األمميني من قبل املنظمة خالل الدورة 1يف تقرير املصري
 ابجلزائر.  4500التاسعة عشر للمجلس الوطين الفلسطيين اليت عقدت يف نوفمرب 

الرتباط يف القانوين الذي أحدثه قرار فك  –وابلرغم من الفراغ السياسي واإلداري 
الضفة الغربية، إل أن إسرائيل ابتت عاجزة عن ملئه خاصة بعد إدراكها خلطورة النتفاضة 

أنفسهما  -بعد غياب اخليار األردين-وأبعادها، وهكذا وجدت إسرائيل ومن ورائها واشنطن 
كواندت   وجهًا لوجه أمام اخليار الوحيد وهو منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما صرّح به وليام

يف قوله:  4500جويلية  20أحد املسؤولني األمريكيني أثناء لقائه مع دمحم عبد العزيز ربيع يوم 
إن فك الرتباط األردين ترك اإلدارة األمريكية دون خيارات، فيما عدا التحاور مع منظمة التحرير "

 سالم حقيقية.  ، ومن مث فإنه مل يعد ابإلمكان جتاهل املنظمة ضمن أي عملية"الفلسطينية
جاءت هذه اخلطوة األردنية كرد فعل على نتائج قمة اجلزائر اليت مهشت كلياً الدور  ولقد

ردنية يف التمثيل الفلسطيين، وهي املرة األوىل األردين، وألغت أي شكل من أشكال املشاركة األ
 .2اليت حتسم فيها قمة عربية قضية التمثيل الفلسطيين هبذا الوضوح

 

                                         
 .124ديفيد دابليو ليش: املرجع السابق، ص 1
 .104، صاملرجع السابقعمر حليمي الغول:  2
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 : 1ميكن إمجال أمهية اخلطوة األردنية يف النقاط اآلتيةوعموماً 
بشأن قضيتهم أكدت أن الفلسطينيون وحدهم دون سواهم هم املعنيون ابلتفاوض  -

 .وأرضهم
زادت من أمهية ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية، وعززت هويتها التمثيلية يف  -

 . ةاهليئات واحملافل الدولي
حمدود اخليار أو التمثيل الردين، أو أي خيار آخر يشبهه،  ألغت وإىل أجل غري  -

 كاحلكم الذايت مثاًل، أو اإلدارة املدنية، أو التعيينات البلدية.
اخلطت هذه اخلطوة مجيع أوراق احلكومة اإلسرائيلية وعقدت أمورها، ووضعتها يف  -

أعطت هذه اخلطوة و  ية.موقف قانوين حرج ألول مرة وجهًا لوجه امام منظمة التحرير الفلسطين
 أكثر، وخلصتها من آخر التبعات األردنية. اً وجتذر  ،زمخاً كبرياً و  ،لالنتفاضة الفلسطينية دفعاً قوايً 

أهم اإلجنازات اليت حققتها النتفاضة من خطوة امللك حسني تبقى وخالصة القول 
من وراء هذه اخلطوة الفلسطينية يف األراضي احملتلة، مع العلم أن امللك وحاشيته كان يهدف 

عكس ما حققته من نتائج متاماً، فأرادها أن تكون مبثابة شوكة يف حلق النتفاضة خلنقها وسحقها 
 لكن جتري الرايح مبا ل تشتهيه السفن.

القرارات  ومثّلتانتصارًا فلسطينيًا ابهراً،  حققتأقل ما يقال عن قمة اجلزائر أهنا  إن
لالنتفاضة وملنظمة التحرير الفلسطينية هذا من جهة، ومن جهة أخرى  اً املنبثقة عنها انتصارًا آخر 

حتداًي صارخاً، وهزمية نكراء للنظام األردين الرجعي العريب الذي ما انفك العدو المرباييل  مثّلت
 يراهن عليه. الصهيوين

ويف إطار التحضري لإلعالن عن حكومة مؤقتة فلسطينية أو دولة يف ويف اجتاه آخر، 
التقى الرئيس بن جديد عدة مرات ابلزعيم الفلسطيين ايسر عرفات ملعرفة احتياجاته  ،2فىاملن

                                         
 .103، صاملرجع السابقعمر حليمي الغول:  1
 عبد العزيز ربيع يف هذا اخلصوص أن الفضل يرجع إليه يف تشكيل حكومة يف املنفى، وذلك يف لقاء ثنائي مجعهما يف يؤكد دمحم 2

، وخالل اللقاء اقرتح دمحم عبد العزيز على عرفات ضرورة تغيري بعض القيادات الذين أصبح وجودهم يشكل عبئا 4500القاهرة سنة 
ابلكامل،  إل من خالل تغيري أطر التفكري والعمل احلالية وإعادة بناء العملية السياسية ومؤسساهتا ثقياًل على املنظمة، وهذا لن يتأتى

  .410وأن الشروع يف عملية البناء تتطلب تشكيل حكومة منفى على الفور. للمزيد ينظر: دمحم عبد العزيز ربيع: املصدر السابق، ص
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والتفكري يف الطرق املمكنة لإلعالن عن الدولة الفلسطينية، وهلذا الغرض ابدر الرئيس بن جديد 
اضي إىل دعوة الدول العربية إىل الجتماع ابجلزائر لعقد قمة طارئة تعىن بدراسة األوضاع يف األر 

 .1احملتلة ودعم النتفاضة والدعوة إىل قيام دولة فلسطينية
ومببادرة من بعض املسؤولني اجلزائريني وعلى رأسهم مدير ديوان رئيس اجلمهورية اجلنرال 

إقناع رئيس اجلمهورية بن جديد من أجل أن تكون اجلزائر البلد الذي يتشرف  متالعريب بلخري 
ابحتضان أشغال اجمللس الوطين الفلسطيين الذي تعلن من خالله منظمة التحرير عن قيام دولة 
فلسطني وعاصمتها القدس، وهذه املبادرة اجلزائرية هي يف حقيقة األمر امتدادًا لكل ما قدمته 

 للفلسطينيني.اجلزائر من قبل 
ودون تفكري رحب بن جديد بفكرة مستشاريه واستدعى عرفات وعرض عليه املسألة 

أكتوبر  45وهو ما ملح إليه عرفات بعد انتهاء اللقاء، ويف  م،4500أوت  42بشكل رمسي يف 
خالل الفرتة أبن الدروة ستعقد  ممثل منظمة التحرير يف اجلزائر من نفس السنة أعلن منذر الدجاين

 25صحفي أجراه عرفات بتونس يوم  حويف تصري م،4500نوفمرب  49 إىل 40املمتدة من 
نوفمرب أشار من خالله إىل أن املنظمة ستدرس خالل دورهتا القادمة عدة خيارات منها: إما 

أو طلب وضع األراضي الفلسطينية  ،وإما إعالنه مع أتسيس حكومة مؤقتة ،إعالن الستقالل
 . 2مم املتحدةحتت وصاية هيئة األ

وهو انعقاد  ،جتاه القضية الفلسطينية األمهية ابلغ حداثً  م4500 عام اجلزائر شهدت وابلفعل
االنتفاضة واالستقالل اليت مسيت بدورة " ( للمجلس الوطين الفلسطيين45الدورة التاسعة عشر )

أعلن  الذي بقصر األمم برائسة ايسر عرفات م4500نوفمرب  49يف  "والشهيد البطل أبو جهاد
 م4519على أساس خطة التقسيم اليت مت اعتمادها سنة 3يف هذه الدورة عن قيام دولة فلسطني

، ولقد حظيت 5، ودعا إىل تشكيل حكومة مؤقتة يف الوقت املناسب4وعاصمتها القدس الشريف

                                         
 .020، صاملرجع السابق :دمحم اتمالت 1
 .025ص، نفسه 2
 .120، صاملصدر السابق، أربعة أايم صححت اتريخ العرب :حميي الدين عميمور 3
 .055، ص: املصدر السابقبطرس بطرس غايل وشيمون برييز 4
 .140، صاملرجع السابقجورج قرم:  5
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، ونذكر على سبيل املثال ل احلصر الدولة الفلسطينية املؤقتة ابعرتاف دويل من طرف دول كربى
" )مستشار بسام أبو شريفعقد لقاء رفيع املستوى بني " 4500ديسمرب سنة  25أنه يف 

" )مساعد وزير اخلارجية الربيطاين( قصد ترقية مستوى وليم وليد جريفالرئيس ايسر عرفات( و"
لقضية الفلسطينية حققت ، وبذلك تكون ا1العالقات بني منظمة التحرير الفلسطينية وبريطانيا
 انتصاراً سياسياً آخر على حساب الكيان الصهيوين.

ويعترب البيان الصادر عن اجمللس الوطين الفلسطيين أهم ما مّيز هذه الدورة، حيث دعا 
، وإىل حل القضية الفلسطينية على 330و  010بقراري جملس األمن رقم  العرتاف إىل البيان هذا

القرارات  ى أرض فلسطني، إحدامها فلسطينية، والثانية إسرائيلية، كما مثلتإقامة دولتني عل أساس
الصادرة عن اجمللس يف هذه الدورة نقلة نوعية ذات أبعاد سياسية يف مواقف املنظمة، إذ ألول مرة 

، وأبدوا 2عن طريق منظمتهم الشرعية بوجود إسرائيل الفلسطينيون يعرتف الفلسطينية القضية اتريخ يف
استعدادهم الكامل إلقامة دولة فلسطينية إىل جانبها يف الضفة الغربية والقطاع، وهذا اعرتاف 

 . 3ضمين صريح من املنظمة على أن الكفاح املسلح مل يعد الطريق الوحيد حلل القضية الفلسطينية
إن اإلعالن عن قيام دولة فلسطني يف اجلزائر يعرب حبق عن مدى اهتمامها واحتضاهنا 

وتوالت  ،وكانت أول دولة ابلتأكيد اعرتفت ابلدولة الفلسطينية اجلديدة ،القضية املقدسة هلذه
بعدها اعرتافات جمموعة من الدول الشقيقة والصديقة لفلسطني وعلى رأسها الحتاد السوفيايت 

 .4دولة 91واهلند والصني إىل أن بلغ عددها خالل منتصف شهر ديسمرب من نفس السنة حوايل 
هذا النتصار الذي حققته املنظمة بعد اإلعالن عن دولة فلسطني كانت هذه وبفضل 

غري أن حرب اخلليج الثانية اليت دارت رحاها بني العراق والكويت  ،القضية ستأخذ منحى آخر

                                         
 .401هباء فاروق: املرجع السابق، ص 1
 .421دمحم عبد العزيز ربيع: املصدر السابق، ص 2
للكفاح املسلح وليس كمكمل له بدأت يف  -لألسف  -بركات يف هذا السياق، أن عملية القبول ابحلل السلمي كبديل يذكر حليم  3

هذه املرحلة ابلذات، وليس، كما يتوهم الكثريين، بعد إخراج املقاومة الفلسطينية من لبنان عقب الجتياح اإلسرائيلي للجنوب اللبناين 
"، ندوة حبثية بعنوان "فلسطني والعامل اجملتمع، الثقافة السياسية، وحتدايت القضية الفلسطينية. ينظر: حليم بركات: "4500عام 

  .01، ص0224، مركز البحوث العربية، مكتبة مدبويل، القاهرة، 4العريب"، ط
 .322، صاملصدر السابق :بطرس بطرس غايل وشيمون برييز 4
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، إذ تسببت هذه احلرب اليت احنازت فيها املنظمة والشعب الفلسطيين 1غريت جمرى األحداث
املنظمة سياسيًا وماليًا يف فرتة ما بعد احلرب اليت كانت تنذر بنظام عاملي لصاحل العراق يف عزل 

ورغم ذلك سعت اجلزائر جاهدة للتخفيف من وطأة النتائج السلبية  ،2جديد يف الشرق األوسط
  .حلرب اخلليج الثانية على الفلسطينيني

ية وإىل جانبها ابستعراضنا لتلك األحداث جند أن أهم جناح حققته النتفاضة الفلسطين
قرارات اجمللس الوطين يف اجلزائر، هو حماولة الولايت املتحدة األمريكية أو ابألحرى اإلدارة 
األمريكية اجلديدة )الرئيس جورج بوش خلف روانلد ريغان، ووزير اخلارجية جيمس بيكر خلف 

وافقتها على جورج شولتز( حتريك املوقف يف الشرق األوسط الذي بدا هلا جامداً، وأعلنت م
مضض وألول مرة يف اترخيها على فتح حوار مع منظمة التحرير الفلسطينية، وهذا ميثل بداية 

، هذا على غرار بداية ممارستها للضغوط على القدس، ففي 3اعرتافها مبنظمة التحرير الفلسطينية
ياً، عن لقد حان الوقت لكي تتخلى إسرائيل، هنائ"م أعلن جيمس بيكر قائاًل: 4505ماي  00

رؤية غري واقعية لدولة يهودية ذات حدود أكثر اتساعاً. مصاحل إسرائيل يف الضفة الغربية وغزة، 
سواء كانت من أجل األمن أو من أجل جمالت أخرى، ميكن أخذها يف العتبار يف اتفاقية تعقد 

.... . جيب التخلي عن ضم األراضي ووضع حد لنشاط املستوطنات010على أساس القرار رقم 
. وعلى الرغم من 4"مدوا أايديكم إىل الفلسطينيني ابعتبارهم جرياانً ميلكون حقوقاً سياسية مشروعة

ظهور تلك املالمح يف اإلدارة األمريكية اجلديدة اليت تدعو للتفاؤل بتغيري موقفها، وابلرغم من أهنا 
، إل أن الرئيس األمريكي تنتهج سياسة شرق أوسطية أقل موالة إلسرائيل مقارنة مع إدارة رجيان

بوش صرّح فيما بعد أنه ضد قيام الدولة الفلسطينية ألهنا يف نظره مصدرًا لكامل صراع الشرق 
 األوسط.

ويف إطار مواكبة تطورات القضية الفلسطينية بعد اإلعالن عن قيام دولة فلسطني أدت 
دس املنعقد ابلدر البيضاء املغربية يف اجلزائر دورًا ابرزًا خالل مؤمتر القمة العريب الستثنائي السا

                                         
 .025، صاملرجع السابق :دمحم اتمالت 1
 .129دابليو ليش: املرجع السابق، صديفيد  2
 .000عبد احلليم مناع أبو العماش العدوان: املرجع السابق، ص 3
 .323، صاملصدر السابق :بطرس بطرس غايل وشيمون برييزجيمس بيكر نقاًل عن:  4
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م يف رأب الكثري من التصدعات اليت طالت وحدة الصف 4505ماي  01إىل  03الفرتة ما بني
العريب إميااًن منها أبن التضامن العريب شرط أساسي حلل القضية الفلسطينية، وتعترب القضية 

اليت  شكل اللبناين، وأزمة اخلليج األوىل،الفلسطينية من بني القضااي الثالثة األساسية إىل جانب امل
 نوقشت يف هذه القمة.

وأهم حدث عريب ميز هذه القمة هو عودة مصر إىل احلضرية العربية بعد غياب دام عشر 
م، وعلى هامش هذه 1590سنوات كاملة منذ توقيعها اتفاقيات السالم املنفردة مع إسرائيل عام 

الشاذيل لقاءاهتا الثنائية واملتعددة األطراف بغية رسم معامل  القمة كثفت اجلزائر عن طريق رئيسها
سبيل املثال ل احلصر، وقبل حلوله  فعلى عموماً، العربية والعربية الفلسطينية العربية العالقات يف جديدة
القذايف وحافظ األسد،  الرئيسني مع ثالثية قمة لعقد طرابلس إىل جديد بن الرئيس انتقل البيضاء ابلدار

 هذه احملاداثت يف وهران ابجلزائر بعد إن التحق هبم الرئيس التونسي بن علي، ولقد كان تواصلت مث

والرابعية وزاًن هامًا خالل جمرايت قمة الدار البيضاء اليت جددت مساندهتا  الثالثية القمتني هلذين
على اندلعها أكثر املطلقة والالمشروطة لنتفاضة الشعب الفلسطيين يف الضفة والقطاع واليت مر 

 ، وقررت تقدمي كافة أنواع الدعم واملساندة مبا يضمن استمرار النتفاضة.1من سنة ونصف
 .1111اثلثا : مؤمتر مادريد للسالم 

وما أعقبها من اعرتاف مصري إبسرائيل مبوجب  4599إن زايرة السادات للقدس عام 
وإبعاده عن ساحة  4500لبنان عام  اتفاقيات كامب ديفيد، وإخراج املقاومة الفلسطينية من

اإليرانية زهاء مثاين سنوات، وكذا تعاطي املنظمة مع احللول -املواجهة، واستمرار احلرب العراقية
م، وانعقاد اجمللس الوطين الفلسطيين يف 4500السياسية وطرحها مشروعاً فلسطينياً خاصاً هبا عام 
احلاصلة يف مسار القضية الفلسطينية أدت إىل  اجلزائر وإعالن دولة فلسطني، كل هذه التطورات

 010حدوث تغيري جوهري يف املواقف العربية الرمسية، حىت أضحى تطبيق القراران األمميان 
 مع الكيان الصهيوين مطلباً رمسياً لدى معظم الدول العربية. 330و

الثانية،  وبعد إجبار القوات العراقية على النسحاب من الكويت وانتهاء أزمة اخلليج
التفتت واشنطن للقضية الفلسطينية وتقدمت اإلدارة المريكية بتسوية للقضية الفلسطينية والصراع 

                                         
 .9، ص4505ماي  ،322"، عالقمة العربية االستثنائية ابلدار البيضاء هل هي العودة للتضامن العريب؟: "جملة اجليش 1
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اإلسرائيلي هادفة من وراء ذلك حتقيق انتصار سياسي تدعم به انتصارها العسكري الذي -العريب
خاصة مصر  أحرزته يف تلك احلرب من جهة، وتنفيذًا لوعدها الذي قطعته مع الدول العربية

، فبادر الرئيس 1وسوراي نظري مشاركتهما الفعالة يف إخراج العراق من الكويت من جهة اثنية
م إىل اإلفصاح عن سياسته اجلديدة جتاه الشرق 4554مارس  21األمريكي جورج بوش األب يف 

  :2اإلسرائيلي تقوم على األسس اآلتية-األوسط، وأعلن عن مبادرة سالم حلل الصراع العريب
 مبدأ األرض مقابل السالم. -
 .330و  010اعتماد القراران األمميان  -
 العرتاف إبسرائيل. -
 ترتيب اتفاقيات أمنية مشرتكة. -
 حفظ احلقوق السياسية الشرعية للفلسطينيني. -

ولقد حظيت هذه املبادرة المريكية خبصوص املؤمتر الدويل للسالم الذي ستشارك فيه 
مة العضوية يف جملس األمن إبمجاع عريب خالل انعقاد قمة اجلزائر، حيث الدول اخلمس الدائ

حققت هذه القمة عدة مكاسب عربية منها عودة مصر إىل الصف العريب، هذا فضاًل عن ما 
عرضته الورقة الفلسطينية خبصوص عقد املؤمتر الدويل للسالم واستبعاد اخليار العسكري وإحالل 

 لقضية الفلسطينية. حمله اخليار السياسي حلل ا
الوقت الذي كانت فيه الولايت املتحدة تؤكد على إقصاء عرفات وأنصاره من أي  ويف

كان الرئيس بن جديد قد استدعى بطرايرك ،  مفاوضات وتعويضهم مبمثلني فلسطينيني من الداخل
الرتويج للتباحث معه وإقناعه ابملسامهة يف  3م4554أبريل  20يوم القدس ميشال الصباح 

 . 4لضرورة أن تلعب منظمة التحرير الفلسطينية دورها الكامل خالل جولت السالم اجلديدة
                                         

 .100، صاملرجع السابقجورج قرم:  1
 .409، ص4554مؤسسة الدراسات الفلسطينية، دورية فصلية سياسية، لبنان، ، 9ع، 0جملد، الدراسات الفلسطينيةجملة  2
اجتماعيًا وثقافياً إن موقف اجلزائر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ليس فقط على الصعيد السياسي فحسب، بل كان هلا دورًا  3

فعال، وذلك من خالل التفاقيات الثقافية والعلمية والتقنية اليت أبرمتها اجلزائر مع الدولة الفلسطينية املمثلة يف منظمة التحرير 
مع دولة فلسطني  الفلسطينية، ونذكر من بني تلك التفاقيات على سبيل املثال ل احلصر التفاقية الثقافية والعلمية اليت أبرمتها اجلزائر

  .900ص 29. لالطالع على نص التفاقية ينظر امللحق رقم: 4554أبريل  24بتاريخ 
 .042، صاملرجع السابق :دمحم اتمالت 4
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وتنفيذًا ملبادرة بوش قام جيمس بيكر بثماين جولت إىل الشرق األوسط خالل سبعة 
العربية منها إسرائيل، فلسطني، األردن، سوراي، مصر، اململكة  ابألزمة املعنية الدول كافة مشلت أشهر

مع  -على انفراد-شرق األوسط شرع بيكر يف احلوار السعودية، وبعد جولته املكوكية الثالثة يف ال
ممثلو "فتح" يف القدس ورام هللا وهم فيصل احلسيين، وحنان عشراوي، وزكراي األغا ابتداء من ماي 

د للمنظمة الذي ، ومن بني النقاط اليت رغب هؤلء املمثلون استيضاحها هي الدور احملد4554
، يف حني رفضتا "اجلبهة الدميقراطية" و"اجلبهة 1سيسمح هلا القيام به يف مؤمتر السالم املقبل

الشعبية" مشاركتهما يف احلوار، بسبب رفض بيكر أي إشارة لوقف الستيطان من جهة، ورفضه 
انيف حوامتة أكد أنه التعامل من منظمة التحرير الفلسطينية الئتالفية من جهة اثنية، يف حني أن 

لحظ يف النجاح للعملية التفاوضية مع الحتالل الصهيوين ما مل تتم يف وضع فلسطيين متميز 
تغيب عنه حالة النقسام. ولكن لألسف ما حدث كان العكس، فلقد انفرد جناح من املنظمة 

ديرت من وراء جبميع قنوات التفاوض والتصال مع حماوري بيكر يف القدس، وكل هذه العملية أ
ظهران مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ودون علمها )اللجنة التنفيذية، اجمللس املركزي، 

 . 2اجمللس الوطين، فصائل الئتالف(
نوفمرب من  24أكتوبر و 34خالل يومي  مؤمتر السالم العاملي يف ولفهم حقيقة ما جرى

نشري إىل الظروف الدولية والعربية السائدة  حري بنا أنيف العاصمة السبانية مادريد،  4554عام 
أثناء انعقاد املؤمتر، فابتداء من هناية الثمانينات وبداية التسعينيات مل يعد ميزان القوى الدويل كما 
كان، فاهنيار املعسكر الشرقي، وانفصال مجهورايت من الحتاد السوفيايت، وتقزمي دولة عظمى  

سليب على قضيتهم، ومع ذلك حدث تغيري طفيف يف  كانت سندًا للفلسطينيني أثر بشكل
" على لسان الشعب الفلسطيينالسياسة األمريكية جتاه املشكلة الفلسطينية، وما ذكر كلمة "

الرئيس األمريكي جورج بوش إل دلياًل واضحًا على هذا التغيري، وعلى املستوى الداخلي ظل  
 لعدو الصهيوين.كابوس وهاجس استمرار النتفاضة الشعبية يالحق ا

                                         
  .120ديفيد دابليو ليش: املرجع السابق، ص 1
 .59انيف حوامتة: املصدر السابق، ص 2
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العشرين  انعقدت ابجلزائر الدورة 4554 سبتمرب 09إىل  03وخالل الفرتة املمتدة من 
وكان  "،دورة تقرير املصري أو االستشهاد، وأطلق عليها اسم "للمجلس الوطين الفلسطيين

خصصت هذه الدورة لإلجابة على السؤال  "، ولقددورة القدس، دورة الشهداء الثالثةشعارها "
لذي طاملا حرّي خمتلف الفصائل الفلسطينية، خاصة بعد الزخم اإلعالمي الذي شهده مشروع ا

هل سنذهب حنن الفلسطينيون إىل مؤمتر التسوية األمريكي يف الشرق األوسط، والسؤال هو: 
 السالم أم ال؟

ويف خضم هذه الظروف متت املناقشات خالل هذه الدورة واختلفت فيها وجهات النظر 
حسيب أن  1شاركة أو عدم املشاركة يف مؤمتر السالم األمريكي، ومتخض عنها ثالثة أراءحول امل

 أذكرها وهي: 
: متثله حركة محاس وجبهة حترير فلسطني بقيادة "أبو العباس"، وأصحاب الرأي األول

سك هذا الرأي رفضوا رفضًا قاطعًا املشاركة يف املؤمتر خاصة يف الظروف الراهنة، ودعوا إىل التم
 بصيغة املؤمتر الدويل للسالم برعاية أممية ومبشاركة كاملة ملنظمة التحرير الفلسطينية.

: قبل ابلشروط األمريكية، وضم هذا الجتاه كل من خالد احلسن )رئيس الرأي الثاين
الدائرة السياسية ملنظمة التحرير(، ونبيل عامر، وايسر عبد ربه )أمني سر اللجنة التنفيذية 

 ، ونبيل شعث.للمنظمة(
: مثلته كل من اجلبهة الشعبية بقيادة انيف حوامتة، وبعض إطارات حركة الرأي الثالث

فتح، وإطارات مستقلة أخرى، وأصحاب هذا الجتاه قبلوا املشاركة يف املؤمتر ولكن بشروط تتمثل 
 يف ما أييت:
ا قراراي جملس األمن استناد مؤمتر السالم إىل قرارات الشرعية الدولية وتطبيقها مبا فيه -

، واليت تضمن النسحاب اإلسرائيلي من األراضي العربية الفلسطينية احملتلة 330و  010رقم 
 وعلى رأسها القدس الشريف ابعتباره جزء ل يتجزأ من األراضي الفلسطينية.

                                         
، عدد خاص جملة اجليش"، فلسطيين دورة تقرير املصري أو االستشهادالدورة العشرون للمجلس الوطين العبد الرزاق بورعدة: " 1

 .0، ص4554، نوفمرب 312
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ضرورة وقف الستيطان كشرط أساسي للشروع يف عملية السالم مع وجود ضماانت  -
 ذلك.دولية لضمان 

احلق فقط ملنظمة التحرير الفلسطينية يف تشكيل الوفد الفلسطيين املفاوض وحتديد  -
 صيغة مشاركته يف عملية السالم بشكل متكافئ.

 احلل الشامل وإقصاء احلل املنفرد.  لضمان العربية القمم لقرارات وفقاً  العربية املواقف تنسيق -
ظنًا من املنظمة  1املشاركة الفلسطينية يف مؤمتر مادريدويف األخري وافق اجمللس رمسيًا على 

أن هذه املشاركة سوف تساعدها على كسر العزلة السياسية والدبلوماسية اليت تعيشها، ومن أهم 
"، وكذا اشرتاط وقف االستيطان لبدء أعمال مادريدالقرارات الصادرة عن هذه الدورة هو "

مبتابعة التفاوض بشأن  -من قبل اجمللس- ر الفلسطينيةملنظمة التحري اللجنة التنفيذية تكليف
 .2وفق قرارات اجمللس الوطين الفلسطيين انعقاد مؤمتر مادريد
وافقت اللجنة التنفيذية للمنظمة على تكوين وفد مشرتك  4554أكتوبر  43وبتاريخ 

رمسية للوفد فلسطيين أردين، ويف الثامن عشر من الشهر والسنة نفسهما وّجهت واشنطن دعوة 
الفلسطيين حلضور مؤمتر مادريد، وكانت الدعوة مرفوقة بثالثة شروط خاصة ابملشاركة الفلسطينية 
وهي أن ل يتضمن الوفد الفلسطيين املشارك يف املؤمتر أي مسؤول يف منظمة التحرير الفلسطينية، 

، ويف األخري وافق ول أي فلسطيين خارج األراضي احملتلة، ول أي فلسطيين من القدس الشريف
على شروط واشنطن )يف واقع األمر إسرائيل هي اليت وضعت تلك  -على مضض  -عرفات 

 الشروط( ومسح حبضور الوفد الفلسطيين يف املؤمتر.
أيضًا وأبدت رّحبت اجلزائر وبعد إقرار اجمللس الوطين الفلسطيين املشاركة يف مؤمتر مدريد 

الذي شارك فيه الرئيس اجلزائري الشاذيل بن و  الدويل للسالم، املؤمتر موافقتها على املشاركة يف
مريكية جيمس بيكر بقدر ما كان ، ومل تكن مشاركته تلبية لدعوة وزير اخلارجية األشخصياً  جديد
بل ضد  ،أن تتهم اجلزائر كطرفًا معارضًا للتسوية ليس ضد الولايت املتحدة فحسبمن خوفه 

حضور منظمة التحرير هو ملؤمتر اشّجع اجلزائر على حضورها  أما أهم مادول اخلليج أيضاً، 

                                         
  .120ديفيد دابليو ليش: املرجع السابق، ص 1
 .55انيف حوامتة: املصدر السابق، ص 2
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قائالً: "وإذا كنا حّددان موقفنا أبننا نقبل ما تقبله  بن جديد وهو ما صرّح به الشاذيل ،الفلسطينية
 .1منظمة التحرير، فإننا حنضر ما دامت املنظمة حاضرة"

 جانب بعض ممثلو جملس شاركت اجلزائر يف إطار الحتاد املغاريب إىل ويف اجتاه آخر
أكتوبر، أي  01و 03اخلليجي يف الجتماع الذي عقد يف سوراي إبيعاز منها خالل يومي  التعاون

قبيل بضعة إايم على انعقاد مؤمتر مادريد، وذلك للتنسيق بني مجيع الفرقاء العرب املعنيني ابملؤمتر، 
س هذا الجتماع تكوين جبهة عربية مشرتكة يف مواجهة املفاوض اإلسرائيلي يف املؤمتر، ولقد كرّ 

 .2ادريدمبوهو ما أاثر خماوف اإلسرائيليني الذين مل تكن هلم نية مطلقة يف متابعة مسار السالم 
تلك هي إذًا الظروف اليت انعقد فيها مؤمتر مادريد للسالم الذي حضرته كل األطراف 

، إضافة إىل الدول العربية، الدول األوروبية، الحتاد السوفيايت، والولايت املتحدة املتنازعة
 األمريكية.

افتتح مؤمتر مادريد للسالم على مستوى وزراء اخلارجية  4554اكتوبر  32وبتاريخ 
أما )ابستثناء اسبانيا وإسرائيل اللتان مثلهما رئيسا وزرائهما( برعاية أمريكية ومباركة سوفياتية، 

األمم املتحدة فكانت عضو مراقب، وشاركت يف هذا املؤمتر وفود من كل أطراف النزاع، خصص 
اليوم األول من املؤمتر للكلمات الفتتاحية، واليوم الثاين إللقاء مداخالت الوفود املشاركة، 

ذا وخصص اليوم الثالث للتعقيب على املداخالت، ومما يؤكد على أن إسرائيل مل تكن متحمسة هل
املؤمتر الذي شاركت فيه على مضض، وكانت رافضة إطالقًا حلوث أي تطور يف موقف 
الفلسطينيني جتاه إسرائيل، هو ما قاله رئيس الوزراء اإلسرائيلي إسحاق شامري يف كلمته اليت ألقاها 

يد بينهم إن مجيع العرب يريدون دمار إسرائيل وأن الفارق الوح"يف املؤمتر، ومما جاء فيها ما أييت: 
ن ــف املؤمتر مــاول نســه حــذا أنــر من هــ، وأكث"ذا الدمارــن يف الطرق اليت تؤدي إىل هـــيكم

 .3اإلسرائيلي-هي السبب األساسي للصراع العريب ليست األرض أن على كلمته يف أكد حينما هــأساس
 

                                         
 .101، صاملصدر السابق، أربعة أايم صححت اتريخ العرب :حميي الدين عميمورالشاذيل بن جديد نقاًل عن:  1
 .154، صاملرجع السابقجورج قرم:  2
 .410دمحم منصور دمحم أبو ركبة: املرجع السابق، ص 3
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وقد ارتكزت تصورات الوفد الفلسطيين يف بداية املؤمتر على العتقاد أبن واشنطن التزمت 
الفلسطيين، وكان هذا العتقاد  –أخرياً ابلعمل من أجل التوصل إىل حل عادل للصراع اإلسرائيلي 

السائد لدى الوفد الفلسطيين ينم عن قناعته أبن انتهاء احلرب الباردة قد قلل من أمهية إسرائيل 
السرتاتيجية ابلنسبة للولايت املتحدة األمريكية، ومن هذا املنطلق جاءت كلمة رئيس الوفد 

سالم عادل يقر ابحلقائق ويستبعد القدس مؤثرة جداً، إذ دعا إىل  1الفلسطيين حيدر عبد الشايف
فالقدس العربية الفلسطينية هي عاصمة وطننا ودولتنا "أرض السالم من مؤمتر السالم وقال: 

، ويف آخر مداخلته اليت تضمنت هدفًا ابلغ األمهية "املستقبلية، وهي اليت جتسد هويتنا الفلسطينية
م الفلسطينيني ابلتعايش السلمي ركز على ضرورة إهناء وهو إقناع الرأي العام اإلسرائيلي جبدية التزا

الحتالل اإلسرائيلي وحق الشعب الفلسطيين يف تقرير مصريه، وأكد أن هذا األخري سيواصل 
 نضاله الشرعي حىت حيقق هدفه األمسى وهو قيام دولته الفلسطينية.

 43إل أنه بعد انتهاء اجلولة األوىل من املفاوضات الثنائية اليت عقدت يف مدريد بتاريخ 
كان تفاؤل الوفد الفلسطيين املفاوض قد تالشى تدرجيياً، وهو ما صرّح به هذا   4554نوفمرب 

إن استمرار عملية "قائالً:  4554عبد الشايف خالل مؤمتر صحفي عقد ابلقدس يف ديسمرب 
طلب املشاركة الفعالة للولايت املتحدة المريكية، خاصة وأن إسرائيل قد أبدت عدم السالم يت

، ورغم 2"التزامها بعملية السالم من خالل رفضها التفاوض بشكل منفصل مع الوفد الفلسطيين
غياب الدور امللموس لواشنطن إل أن املنظمة الفلسطينية قررت استمرار املشاركة الفلسطينية يف 

 ت الالحقة. اجلول
أقّر اجمللس املركزي ملنظمة التحرير الفلسطينية استمرار مشاركة  4550وابلفعل يف ماي 

املنظمة يف عملية السالم رغم املعارضة الشديدة من محاس وجبهة اإلنقاذ الوطين الفلسطيين اليت 

                                         
، كما قاد مفاوضات سالم 4554حيدر عبد الشايف سياسي فلسطيين قاد أول مفاوضات مع إسرائيل يف مؤمتر مادريد للسالم عام  1

منظمة التحرير الفلسطينية، شغل عدة مناصب هامة منها رائسة شهراً كاماًل، ساهم بشكل فعال يف أتسيس  00يف واشنطن على مدار 
، 4545جوان  42ولد هبذه األخرية يوم  4512-4599اع غزة خالل الفرتة ما بني برملان غزة، مديرًا لقطاع اخلدمات الطبية بقط

، اتريخ التحميل يوم www.aljazeera.net/encyclopedia/icons . ينظر: اجلزيرة نت،0229سبتمرب  09تويف يوم 
  صباحاً. 44:99، على الساعة 0240مارس  21

  .125عبد الشايف نقالً عن: ديفيد دابليو ليش: املرجع السابق، ص 2

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons
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قراطية لتحرير اختذت من سوراي مقرًا هلا، وخاصة اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني واجلبهة الدمي
فلسطني اللتني اختذات موقفًا أكثر عدائية إىل درجة اهتمتا فيها منظمة التحرير أبن اسرتاتيجيتها 

م فحسب؛ بل مل توسع كذلك شروط مشاركة منظمة 4510التفاوضية مل تتجاهل قضية لجئي 
أكثر من ذلك التحرير لتشمل فلسطينيني من القدس الشرقية يف اجلولت املتعددة األطراف، بل 

 .1أهنا عجزت يف وقف عملية الستيطان اإلسرائيلية
ويبدوا أن معارضة جبهة اإلنقاذ الوطين للمفاوضات كانت يف حملها، إذ أنه بعد تشكيل 

 4550احلكومة اإلسرائيلية اجلديدة واليت فاز فيها حزب العمل بقيادة إسحاق رابني يف جويلية 
الداعية إىل احلكم الذايت الفلسطيين طبقًا لتفاقيات كامب أعلن هذا األخري سياسته اجلديدة 

ديفيد دون إمكانية قيام الدولة، وهكذا مع تقدم حماداثت السالم كان عرفات يتعرض لنتقادات 
مطردة من طرف أعضاء جبهة اإلنقاذ الوطين الفلسطيين إلرغامه على النسحاب هنائياً من عملية 

دات واملضايقات على عرفات عندما أعلنت واشنطن يف نوفمرب السالم، وازدادت حدة النتقا
 مليار دولر إلسرائيل. 42موافقتها على ضماانت القروض املقدرة بـــــ  4550

وأمام هذا التغيري املفاجئ يف سياسة واشنطن حاول عرفات جتاهلها واختار بدل القنوات 
فاوضون يواصلون نشاطهم الدبلوماسي العلين، الدبلوماسية العلنية القنوات السرية، فبينما كان امل

الوقت نفسه يف الدخول يف املفاوضات السرية بعيداً عن األضواء، وكّلف أبو العالء  يف عرفات شرع
 أحد كبار مستشاريه هبذه املهمة من خالل أوسلو حبثاً عن إجياد اتفاقية منفصلة مع اإلسرائيليني. 

هي األخرى من انتقادات اجلبهة الدميقراطية لتحرير  وهذه اخلطة اجلديدة لعرفات مل تسلم
فلسطني ألن عرفات من خالل هذه اخلطة البديلة جتاهل حقوق الفلسطينيني يف الشتات وخاصة 

يف العودة، كما أن موافقة عرفات على أتجيل مناقشة وضع القدس، وفشله  4510حق لجئي 
وأصبحت حمل شك لدى اجلبهة يف حل مشكلة املستوطنات، جعلت قيادته على احملك 

 .2الدميقراطية اليت أعلنت أن قيادة عرفات ل متثل إل بعض الفلسطينيني وليس مجيعهم

                                         
 .144صديفيد دابليو ليش: املرجع السابق،  1
 .143، صنفسه 2
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ويف األخري، رغم إقرار اجلناح املتطرف يف املنظمة على كسر قرارات الدورة العشرين 
خطوة متثل شامري، وهي -والذهاب إىل مؤمتر مدريد بشروط واشنطن الفلسطيين، الوطين للمجلس
قرارات مؤسسات منظمة التحرير الئتالفية، ورغم أن إسرائيل جنحت يف تفويت  على خطري انقالب

منظمة التحرير فرصة املشاركة يف املؤمتر بصفة مباشرة، إل أن القيادة اإلسرائيلية وعلى رأسها شامري 
قائمة وستظل الناطق الرمسي واملمثل الشرعي جلميع الفلسطينيني، وهو  ظلت املنظمة أن جيداً  أدركت

ودخوهلا يف حلقة مفرغة.  -املعلنة منها والسرية-ما أدى يف األخري إىل فشل تلك املفاوضات 
 وابت واضحاً للعيان أنه ل ميكن إقامة سالم حقيقي دون إشراك منظمة التحرير الفلسطينية فيه. 

ومن خالل ما سبق عرضه من دراسة وحتليل وشرح يف مسار وتطور  وأخريًا وليس آخراً 
 القضية الفلسطينية ميكننا استخالص ما أييت: 

تعد القضية الفلسطينية من أهم وأخطر القضااي العربية واإلسالمية على اإلطالق، وهي 
عامة، اإلسرائيلي، بل هي مشكل الصراع الدائر يف الشرق األوسط بصفة -جوهر الصراع العريب

وأمهيتها تكمن يف كوهنا ل تعين ومل متس الفلسطينيني وحدهم فحسب، بل هي قضية العرب 
واملسلمني مجيعًا أينما كانوا، فلم تكن هذه القضية يف يوم من اإلايم صراع بني الفلسطينيني 
وحدهم واإلسرائيليني رغم اجلهود اليت بذلت لتكريس ذلك، بل هي صراع بني مجيع العرب 

 سلمني ضد إسرائيل.وامل
وأتيت اجلزائر يف طالئع الدول العربية واإلسالمية اهتمامًا ابلقضية الفلسطينية وهذا 
بشهادة أصحاب القضية، ول أدل على ذلك تشرفها ابملوافقة على فتح أول مكتب فلسطيين سنة 

امل، هذا على ، ومن خالله تسىن للقيادة الفلسطينية التصال بزعماء حركات التحرر يف الع4513
 غرار استقباهلا ملعظم القادة الفلسطينيني وتدريب املقاتلني الفلسطينيني. 

قد حققت بعض النتائج اإلجيابية لصاحل القضية  4593إذا كانت حرب أكتوبر 
الفلسطينية وعملت على دفعها وتطورها، فإهنا من جهة أخرى مثلت منعرجًا خطريًا يف اترخيها، 

، واجلزائر من 4593كامب ديفيد اليت تعد إحدى النتائج السلبية حلرب وأقصد هنا اتفاقية  
أدانت هذه التفاقية ونددت هبا ألهنا مل تقدم أي جديد لصاحل القضية  –حكومة وشعباً –جهتها 

الفلسطينية، بل ابلعكس جتاهلتها متامًا حىت أصبحت مشكلة صعبة احلل، فم ترد يف أي فقرة من 
 ة الفلسطينية" مكتفية ابلتلميح فقط للضفة الغربية والقطاع.فقراهتا عبارة "القضي
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كما اتبعت اجلزائر ابهتمام كبري تطورات القضية الفلسطينية وواكبتها يف مجيع املؤمترات 
العربية ودورات اجمللس الوطين الفلسطيين، وأمهها الدورة التاسعة عشر للمجلس الوطين الفلسطيين 

هلا مت اإلعالن عن قيام دولة فلسطني، وكانت اجلزائر أول من اعرتف اليت احتضنتها اجلزائر وخال
هبا وهذا أمرًا طبيعيًا ابلنسبة لسياستها اخلارجية ومبادئها الثورية الداعية والداعمة جلميع حركات 

 التحرر يف العامل.
إن النتصارات السياسية اليت حققتها منظمة التحرير الفلسطينية دفعت واشنطن الداعمة 
إلسرائيل إىل تغيري سياستها جتاه الشرق األوسط، وأجربت الرئيس األمريكي جورج بوش األب إىل 
إعالن مبادرته الداعية إىل إقامة مؤمتر دويل للسالم، وإذا كان هذا األخري قد وصل إىل طريق 
مسدود، فإنه من جهة أخرى أكد بشكل ل يقبل الوهن أنه ل معىن ألي سالم يف الشرق 

 ط دون املشاركة الفعلية ملنظمة التحرير الفلسطينية.األوس
 



 

 

 
 
 

اجلزائر ودورها يف حل األزمة  الفصل الثالث: موقف
 م(1181-م1199اللبنانية )

 
 املبحث األول: موقف اجلزائر من احلرب األهلية اللبنانية.

 
 االجتياح اإلسرائيلي جلنوب لبناناملبحث الثاين: موقف اجلزائر من 

1181. 
 

املبحث الثالث: عضوية اجلزائر يف اللجنة الثالثية ودورها يف حل األزمة 
  سياسيا .
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أكد مجيع املالحظون واملتتبعون ملا جرى يف لبنان أن ما وقع خالل أحداث أيلول 
تكّرر يف لبنان بشكل أبشع وأعنف، واهلدف األساسي من وراء هذه  4592األسود ابألردن عام 

األحداث كلها هو تصفية الوجود الفلسطيين يف لبنان وخاصة املقاتلون الفلسطينيون، وذلك متهيداً 
ى القوى الوطنية التقدمية اليت حتالفت مع املقاومة الفلسطينية وأخذت تتجذر داخل للقضاء عل

 .بعث لبنان اجلديد... لبنان اجلمهورية الشعبية الدميقراطيةالرتاب اللبناين من أجل 
 -على غرار بعض الدول العربية-ومنذ اندلع احلرب األهلية اللبنانية ما انفكت اجلزائر 

ثر شديدين ما جيري يف لبنان وما يتعرض له اإلخوة األشقاء اللبنانيني تتابع ابهتمام وأت
والفلسطينيني من قصف وتقتيل وتشريد، وهو ما دفعها إىل التحرك سواء بشكل منفرد أو يف 
اإلطار العريب للحيلولة دون إراقة املزيد من دماء الشعبني الشقيقني، وبعد عدة لقاءات بني أطراف 

وماسية إىل كل من لبنان وسوراي والعراق بصفة خاصة جنحت اجلزائر يف إطار النزاع ومهمات دبل
اللجنة الثالثية العربية العليا يف إجياد خمرج سلمي لألزمة اللبنانية اليت دامت زهاء سبعة عشر سنة، 

  وهو ما سنتناوله بشيء من العرض والدراسة والتحليل يف هذا الفصل.
 ن احلرب األهلية اللبنانية.املبحث األول: موقف اجلزائر م

ولكن هذا الشعور يتغري عندما يتعلق  ،كبري جّدا كونه بلداً عربياً   بلبناناجلزائر  اهتمام كان
ملا قام اجليش اللبناين بضرب  4510أكتوبر  هناية يف حدث مثلما الفلسطينية، ابملقاومة ابملساس األمر

ونّدد الرئيس بومدين  ،هذا العتداء اللبناينالفدائيني الفلسطينيني حيث عارضت اجلزائر بشدة 
 هبذا املوقف وقال من غري املعقول أن تراق دماء عربية فلسطينية على أرض عربية وبسالح عريب.

 . وأسباهبا األزمة أوال : خلفيات
م أزمة داخلية خطرية ومعقدة 4550م و 4599عاش لبنان خالل الفرتة املمتدة ما بني 

الدراسات اليت  اختلفتأهلية حصدت عددًا كبريًا من القتلى واجلرحى  أدت إىل اندلع حرب
، 2ألف قتيل 492ألف قتيل وذكر آخر  92، حيث ذكر البعض 1اهتمت ابملوضوع يف تقديرهم

ألف من املهاجرين  522من اجلرحى وحوايل  -على األقل-يضاف إىل هؤلء القتلى عدد يساويه 

                                         
1
 Boutros labaki, Khalil Abourjeily: Bilan des guerres du Liban, éditions L’harmattan, 

paris 1993, p35. 
2
 New York Times, 03 Novembers 1990, p04. 
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 022الشمالية، انهيك عن حركة اهلجرة الداخلية اليت جتاوز عددها  حنو الدول العربية وأوراب وأمراي
 . 1ألف مهاجر حتركوا من املناطق الساخنة حنو املناطق اآلمنة داخل الوطن

وتعود جذور هذه احلرب األهلية يف الواقع إىل الفرتة احلديثة، فلقد اقتطع الفرنسيون 
تقسيم تركة حلرب العاملية األوىل يف إطار ما مسي بـــــ "البالد من اإلمرباطورية العثمانية العجوز بعد ا

منح الفرنسيون هذه الدولة العربية الصغرية استقالهلا وإقرار  4510"، ويف سنة الرجل املريض
، لكنهم أقاموها على مشكلة صعبة احلل، إذ شارك يف هذه 45132" املربم سنة امليثاق الوطين"

من مسيحيون وسنة ودروز وشيعة وغريها من الطوائف األخرى، السلطة مجيع الطوائف اللبنانية 
حيث أن املسيحيني الذين يشكلون غالبية السكان منح هلم منصبني قويني مها رائسة اجلمهورية 
وقيادة اجليش، يف حني منح للسّنة وهم اثين أكرب طائفة يف البالد منصب رائسة الوزراء، بينما 

قل عددًا مناصب وزارية اثنوية ختلو من أي سلطة حقيقية، أعطيت للشيعة يف جنوب لبنان األ
وهذا ما يؤكد أن األسباب احمللية لألزمة اللبنانية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا ومباشرًا ابلنظام الطائفي 

 . 3 )املوارنة، السنة، والشيعة(لتقاسم السلطة، وخاصة الطوائف اللبنانية الرئيسية الثالثة 
ذي استمر زهاء ثالثة عقود تقريباً مل يعد قادراً على التحكم يف زمام لكن هذا التقسيم ال

األمور، بسبب تغيري الرتكيبة السكانية خاصة الطائفة الشيعية األسرع تكاثراً إذ أصبحت متثل ثلث 
السكان، مث عملت إسرائيل بعد ذلك على زعزعة هذا التوازن الطائفي بسبب وصول مائيت ألف 

                                         
1
Yann Bouyrat ; La guerre du Liban (1975-1990): Conflit politique ou guerre de la 

religion?, Trinôme-Guerre et Religion au XXéme siècle Nantes 18/04/2016, p01.  
ل امليثاق الوطين اللبناين هو اتفاق ضمين غري مكتوب بني الزعماء السياسيني اللبنانيني، تناول أوضاع لبنان الداخلية وعالقاته مع الدو  2

العربية، أما الشخصيتان الرئيسيتان اليت عملت على بلورة هذا التفاق مها بشارة اخلوري الزعيم املاروين الذي أصبح أول رئيس 
اللبنانية املستقلة، ورايض الصلح الزعيم املسلم الذي أصبح أول رئيس وزراء للبنان املستقل، ومها ميثالن الطائفتني الكبريتني للجمهورية 

عن  يف لبنان املسيحية واإلسالمية، ولقد أدى املستعمر الفرنسي دوراً ابرزاً يف بلورة هذا التفاق، ومبوجبه تعهد الطرف املسيحي ابلتخلي
الفرنسية، بينما تعهد الطرف اإلسالمي ابلكف عن املطالبة ابلوحدة العربية وخاصة السورية، ولقد وجهت هلذا امليثاق انتقادات احلماية 

  .929، ص1لذعة كونه كّرس الطائفية السياسية ووقف حاجزاً أمام تقدم لبنان. ينظر: عبد الوهاب الكيايل: موسوعة سبق ذكرها، ج
3
 Samir Makdisi and Richard Sadaka: The Lebanese Civil War, 1975-1990". Lecture and 

Working Paper Series (2003 No.3). American University of Beirut. Institute of Financial 

Economics. P 09 -10. 
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مني من حقوقهم املدنية إىل جنوب لبنان، األمر الذي أدى يف األخري إىل لجئ فلسطيين حمرو 
 . 1حتطيم واجهة الوحدة اللبنانية خالل السبعينيات من القرن العشرين

وابلتايل ميكننا القول أن هذا امليثاق أدى إىل نتائج هيأت األرضية لنشوب نزاعات بني 
 منط توزيع السلطة.اللبنانيني بسبب شعور بعضهم ابإلحباط أمام 

وعمومًا يدور الصراع يف لبنان بني فريقني متناقضني يف املصاحل واألهداف، وكل فريق 
" أو اليمني اللبناين اجلبهة اللبنانيةميثل تيارًا معينًا وله وجهة نظره اخلاصة، فالفريق األول متثله "

ه وهو يسعى جاهدًا إىل ويتمثل يف حزب الكتائب وبقية الطوائف اليت هلا مصاحل مشرتكة مع
، بينما يسعى الفريق 2احلفاظ على المتيازات اليت كان يتمتع هبا منذ الحتالل الفرنسي للبنان

" إىل احلصول على حقوقه الوطنية املشروعة احلركة الوطنية والتقدمية اللبنانيةالثاين الذي متثله "
 . 3إبحداث تغيريات سياسية واجتماعية

نية من األزمة جاء خمالفاً للمواقف الشعبية ألنه حياول جاهداً احلفاظ فموقف القوى اليمي
على مكاسبه والوقوف ضد أي تغيري داخلي يف لبنان، وذلك ألن أغلب املناصب احلكومية 

ألنه  ابلثابت، ولقد وصف هذا النظام السياسي اللبناين 4واملصاحل القتصادية بيد الطائفة املارونية

                                         
ة رجاء شليب، شكرة املطبوعات للتوزيع ، ترمج4، طاإليراين –حرب الشفق خفااي ثالثني عاما  من الصراع األمريكي ديفيد كريست:  1

 .433، ص0241والنشر، بريوت، 
ذه اجلبهة اللبنانية اسم أطلقته حتالف األحزاب والشخصيات اللبنانية اليمينية املارونية خالل احلرب األهلية اللبنانية، بعد أن قّررت ه 2

منيت هبا على يد القوات املشرتكة )احلركة الوطنية واملقاومة القوى توحيد نشاطها السياسي والعسكري جراء اهلزائم املتكررة اليت 
، ضمت يف قيادهتا كل من سليمان فرجنية، كميل مشعون، بيار اجلميل 4591جوان  29الفلسطينية(، برزت هذه اجلبهة إىل الوجود يف 

ا مع السلطات اإلسرائيلية خاصة يف جنوب لبنان. وغريهم، هلذه اجلبهة قوات عسكرية أطلق عليها اسم القوات اللبنانية واملعروفة بتعامله
 . 13، ص0ينظر: عبدالوهاب الكيايل: موسوعة سبق ذكرها، ج

احلركة الوطنية والتقدمية يف لبنان هي عبارة عن إطار سياسي يضم القوى الوطنية والقوى التقدمية العاملة يف لبنان، وكانت هذه  3
سي يف لبنان، بسبب التزامها الواضح ابلدفاع عن حركة املقاومة الفلسطينية وعن عروبة لبنان وعن األخرية طرفًا أساسيًا يف الصراع السيا

ت املطالب الجتماعية والسياسية للقطاعات الشعبية يف لبنان، وشكلت هذه احلركة مع املقاومة الفلسطينية يف لبنان ما يسمى بــــ "القوا
 .033عامة كمال جنبالط رئيس احلزب التقدمي الشرتاكي يف لبنان. ينظر: نفسه، صبز  4515املشرتكة"، أتسست هذه احلركة سنة 

، املنظمة الوطنية للمجاهدين، اجلزائر، 41، عأول نوفمرب"، "األزمة اللبنانية بني املوقف الرجعي واملطالب الشعبيةع. صاحل:  4
 .49، ص4591 فيفري
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جتماعية وجلأ إىل استعمال العنف ضد القوى الشعبية، األمر الذي أدى يف جتاهل التغريات ال
 .1م4599األخري إىل اهنيار النظام السياسي اللبناين عام 

اليت رفضت لبنان املشاركة فيها انعكاسات  4519جوان  حلرب كانت لقد آخر، اجتاه ويف
أو السلوك جتاه إسرائيل، فإذا  خطرية على التواجد الفلسطيين يف لبنان، سواء من حيث العدد 

فإن حرب  ،2اللبناين اجلنوب يف وانكماشهم متركزهم على الفلسطينيني أجربت قد 4510 حرب كانت
أدت إىل زايدة هتجري الشعب الفلسطيين من أرضه، واستقرار املقاومة الفلسطينية يف ثالثة  4519

املقاومة الفلسطينية برتحيب واسع ودعم  دول عربية سوراي، األردن، لبنان، ويف هذا األخري حظيت 
كبري من طرف الشعب اللبناين الشقيق خاصة يف مدن صيدا وصور وطرابلس وبعلبك، وهو ما 
ساعد يف األخري على استقرار املقاومة الفلسطينية يف منطقة العرقوب ابجلنوب اللبناين، ومن هذه 

 ق عملياهتا العسكرية ضد العدو اإلسرائيلي.املنطقة اختذت املقاومة الفلسطينية مركزاً هلا لنطال
وأخذ الكومندوس الفلسطيين ينتشر بشكل تدرجيي داخل لبنان، األمر الذي دفع 

هادفة من ورائها إىل  4510ابلقوات اإلسرائيلية إىل شن أول غارة جوية ضد لبنان يف جوان 
حدث فعاًل خالل شهر أكتوبر  احتدام الصراع بني اجليش اللبناين واملقاومة الفلسطينية، وهو ما

 32من نفس السنة، حيث وقع اشتباك بني اجليش اللبناين واملقاومة الفلسطينية خلف وراءه 
 -قتياًل، فقامت األحزاب املسيحية يف لبنان بتضييق اخلناق على املقاومة الفلسطينية اليت بسببها 

 . 3راضي اللبنانيةطال القصف اإلسرائيلي عمق األ-حسب زعم املسحيني اللبنانيني
الفلسطينية يف لبنان وراح يلعب على وتر السيادة  املقاومة وجود الكتائب حزب استغل ولقد

أبن وجود املقاومة الفلسطينية يشكل خطراً كبرياً على أمن وسالمة  اللبناين العام الرأي وأوهم اللبنانية،
يقحمها يف األزمة  حىت الفلسطينية املقاومة مع املشاكل خلق إىل جلأ ولذلك الطائفي، ابلتوازن وخيل لبنان

                                         
1
 Najem Tom: "The Collapse and Reconstruction of Lebanon." Working Paper. University 

of Durham, Centre for Middle Eastern and Islamic Studies, Durham. /Deposited in Durham 

Research Online on May 12
th

, 2006, P10. 
 ع الالجئني. ينظر: من جممو  %41حوايل  4510بلغت نسبة الالجئني الفلسطينيني الذين فروا من فلسطني إىل لبنان عام  2

Sherifa Shafie: "Palestinian Refugees in Lebanon", Websites: US Department of State 

CIA, The World Factbook, P6. 
 .52خالد الراوي: املرجع السابق، ص 3
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شرع حزب الكتائب يف حماصرة املقاومة  4515عن مطالبها، وابتداء من عام  الشعبية القوى ويلهي
 . 1الفلسطينية، وهو ما أدى إىل وقوع عدة اصطدامات بني املقاومة الفلسطينية واجليش اللبناين

اليمينية جتاه الوجود الفلسطيين يف لبنان خاصة وطبيعي هذا السلوك الذي سلكته القوى 
والقضية العربية عامة، ألن اليمني اللبناين ينظر إىل العامل العريب مبنظار غريب نظرًا لرتباطه الوثيق 

، فمنطقي جّدًا أن يكون موقفه خمالفًا متامًا ملواقف الدول العربية ورافضًا كلياً 2ابلدول الغربية
،  3 لبنان، ومن مث حماصرة وعرقلة نشاط املقاومة الفلسطينية سياسيًا وعسكرايً للوجود الفلسطيين يف

كما كان اليمني اللبناين من جهة أخرى خيشى أن حيدث التواجد الفلسطيين اختالًل يف التوازن 
 . 4الدميغرايف ويرجح الكفة لصاحل املسلمني على حساب املسيحيني

صراعات دموية بني اجليش اللبناين واملقاومة  مث تطورت األحداث بعد ذلك وحتولت إىل
الفلسطينية، وهو ما شجبته اجلزائر واستنكرته وأعلنت على لسان وزير اإلعالم دمحم بن حيي عن 
قلقها وأسفها مما تعاين منه املقاومة الفلسطينية يف املشرق العريب عمومًا ويف لبنان بشكل خاص، 

 اللبنانيني واملقاومة الفلسطينية.  الكيان الصهيوين بني وكانت تلك هي بذور اخلالف اليت زرعها
يف خضم تلك الظروف السالفة الذكر قّدم رئيس احلكومة اللبناين "رشيد كرامي" 
استقالته، وبعد هذا الفراغ احلكومي وخمافة من أن تزداد األوضاع سوءًا طلب رئيس اجلمهورية 

ف بني الطرفني، وحتقيقًا هلذا املسعى احلميد من مصر التوسط حلل اخلال 5اللبناين "شارل حلو"

                                         
 .54خالد الراوي: املرجع السابق، ص 1
يتمثل هذا الرتباط يف املساعدات اليت تقدمها الدول الغربية لليمني اللبناين الذي يسعى للحفاظ على مصاحله يف لبنان، ومن بني  2

تلقى اليمني اللبناين كميات كبرية من األسلحة عن طريق  4599أبريل  29هذه املساعدات نذكر على سبيل املثال ل احلصر أنه يف 
" 92اعرتفت وزارة اخلارجية األمريكية أهنا نقلت عرب طائرات من نوع "سي  4591أبريل  40لقواعد األمريكية، ويف وكالة املخابرات وا

، "أحداث لبنان مؤامرة ضد الثورة الفلسطينية"شحنات من األسلحة إىل قوى الكتائب النعزالية يف لبنان. للمزيد ينظر: دمحم بودودة: 
 . 99، ص4591، أوت 49، جملة سبق ذكرها، عأول نوفمرب

 .45سبق ذكره، صمقال "، "األزمة اللبنانية بني املوقف الرجعي واملطالب الشعبيةع. صاحل:  3
 .14، ص4591، جانفي 13، عالسياسة الدولية"، الفلسطينيون واحلرب األهلية يف لبنانعبد املنعم املشاط: " 4
بلبنان، درس القانون وكان من  4543م ورئيس لبناين سابق، ولد سنة شارل حلو رجل دولة لبناين سياسي وحمامي وصحايف خمضر  5

عني وزيراً  4515مؤسسي حزب الكتائب اللبناين، اشتغل عدة مناصب سياسية يف الدولة منها تعيينه سفريًا يف الفاتيكان، ويف سنة 
الوضعية بينهما إل يف سنة  م معها ومل تسوىللعدل يف حكومة رايض الصلح، ويف آواخر عهده اختلف مع املقاومة الفلسطينية واصطد

 .100، ص3، جموسوعة سبق ذكرهامبوجب اتفاقية القاهرة. للمزيد ينظر: عبد الوهاب الكيايل:  4515
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سافر الوفد اللبناين برائسة قائد اجليش اللبناين "إميل البستاين" إىل القاهرة يف مطلع شهر نوفمرب 
، ويف نفس اليوم أيضًا حّل ابلقاهرة وفد املقاومة الفلسطينية برائسة رئيس منظمة التحرير 4515

نوفمرب من نفس السنة عقد الجتماع حبضور كل من وزير  23خ الفلسطينية ايسر عرفات، وبتاري
الداخلية املصري "حممود رايض" والقائد العام للقوات املسلحة "دمحم فوزي"، ويف األخري جنحت 

بني اجليش اللبناين واملقاومة الفلسطينية أطلق عليه  1الوساطة املصرية يف الوصول إىل عقد اتفاق
وهكذا استطاعت املقاومة الفلسطينية يف لبنان انتزاع اتفاق القاهرة الذي ، 2"اتفاقية القاهرة"

خّول هلا حق العمل املسلح انطالقًا من لبنان، وكذا حق اإلقامة والتنقل وإنشاء جلان حملية 
 . 3فلسطينية يف املخيمات ابلتعاون مع السلطات اللبنانية

نية حيال حزب الكتائب والقوى وبفضل املوقف الرزين الذي سلكته املقاومة الفلسطي
اليمينية بصفة عامة، جعلت هذه األخرية تصعد مواقفها فعمدت إىل العتداء عالنية على القوى 
التقدمية مبا فيها الطوائف السالمية املتحالفة مع املقاومة، ومن خالل تلك العتداءات اليت قام 

قوى الشعبية من جهة، واملوايل للدول هبا حزب الكتائب اتضح جليًا موقفه املعادي ملطالب ال
الغربية من جهة أخرى، إذ ما انفكت هذه األخرية تدعم حزب الكتائب عسكراًي بتزويده 
ابألسلحة وابملستشارين العسكريني حىت فاقت قوته قوة اجليش اللبناين، واهلدف من وراء كل هذا 

املرتبطة ارتباطاً وثيقاً مبصاحل الدول  الوقوف يف وجه القوى الوطنية اليت هتدد مصاحل حزب الكتائب
 . 4الغربية ابملنطقة

لكن اتفاقية القاهرة مل تلبث أن أخرقت من طرف القادة املسيحيني وعلى رأسهم "رميون 
اده" و"كميل مشعون" و"بيار اجلميل" حبجة أهنا كّرست الوجود الفلسطيين يف لبنان ومنحت 

                                         
 .50خالد الراوي: املرجع السابق، ص 1
هذه التفاقية مت التوصل إليها إثر أحداث دامية بني اجليش اللبناين واملقاومة الفلسطينية يف لبنان، حيث قام شارل حلو الذي نوىل  2

خلفاً لرشيد كرامي، إبرسال وفد لبناين إىل القاهرة جتنباً حلرب أهلية من جهة، وحتت ضغط الدول  4592إىل  4511رائسة لبنان من 
تفاوض هذا الوفد مع منظمة التحرير الفلسطينية إبشراف عنب الناصر، وأسفرت هذه املفاوضات عن توقيع اتفاق رمسي العربية، وقد 

عرف ابتفاقية القاهرة، ومبوجب هذا التفاق مت حتديد كيفية تنظيم املقاومة الفلسطينية يف لبنان. ينظر:   4515نوفمرب  23سري يوم 
 .34، ص0242، شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، بريوت، 1181-1191هد إلياس سركيس السالم املفقود عكرمي بقرادوين: 

 .12سبق ذكره، صمقال  "،الفلسطينيون واحلرب األهلية يف لبنانعبد املنعم املشاط: " 3
 .40ذكره، صمقال سبق "، "األزمة اللبنانية بني املوقف الرجعي واملطالب الشعبيةع. صاحل:  4
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اجلنوب اللبناين، وهو ما سيجعل لبنان دائمًا عرضة  املقاومة الفلسطينية الصفة الرمسية يف
اللبنانية تطبيق اتفاقية القاهرة تصاعدت حدة التوتر بني  احلكومة رفض وبعد اإلسرائيلية، لالعتداءات

الطرفني، وأمام التعنت اللبناين وإصرار املقاومة الفلسطينية، وجدت هذه األخرية نفسها يف مستنقع 
طابعاً جديداً متثل يف عمليات الغتيالت واخلطف  وأخذ أقصاه العنف وبلغ ،1نيةاللبنا األهلية احلرب

والعتقالت اليت طالت الكثريين من زعماء املقاومة الفلسطينية الذين واصلوا حترشاهتم وإزعاجهم 
اليت  4592، ل سيما بعد أحداث أيلول األسود عام 2للمستعمرات اإلسرائيلية يف منطقة اجلليل

املصدر األساسي لبنان ابعتبارها  يف الفلسطينية املقاومة لتصفية املسيحية للميليشيات قوايً  دفعاً  أعطت
. ومع ذلك استطاعت املقاومة الفلسطينية يف جنوب لبنان أن تفرض وجودها منذ 3لألزمة اللبنانية

اللبناين فحسب؛ ، وسبب ذلك ليس رغبة النظام 4500إىل غاية سنة  4519استقرارها فيه عام 
 . 4بل بسبب ضعفه من جهة، وقوة املقاومة وأتييدها اجلماهريي الواسع من جهة أخرى

أما موقف القوى الوطنية جتاه األزمة فيتمثل يف املطالبة ابلتغيري اجلذري لألوضاع 
السياسية والجتماعية والقتصادية، ألن الوضع اللبناين املوروث عن الستعمار ل يتماشى 

احل األغلبية الوطنية، وكانت نتيجة هذا التغيري وقوع عدة أحداث أمهها أحداث صيدا حني ومص
خرج الشعب اللبناين عن بكرة أبيه يف مظاهرات صاخبة يطالب إبلغاء عقد امتياز مع الشركة 
 األمريكية لصيدا األمساك، وهو ما أثر سلبًا على مصاحل الصيادين اللبنانيني، وأمام تعنت احلكومة

اللبنانية وإصرار الشعب اللبناين تفجر الوضع وحدثت اصطدامات بني املتظاهرين واجليش اللبناين 
 .5"معروف سعدنتج عنها عدة خسائر بشرية من بينها اغتيال املناضل "

وموقف القوى الوطنية اللبنانية ابلنسبة للقضية العربية موقف انبع من إمياهنا بعروبتها 
العربية وهي مدركة متاماً أن مصريها ومصاحلها مشرتكة مع هذه األمة وهي جزء وانتمائها إىل األمة 

                                         
 . 52ص املرجع السابق، حمسن دمحم صاحل: 1
، تعريب املقدم الركن إلياس فرحات، دار احلرف العريب للنشر 4، طاحلروب العربية اإلسرائيلية وعملية السالمسيدين بيلي:  2

 .005، ص4550والتوزيع، لبنان، 
 .031بطرس بطرس غايل وشيمون برييز: املصدر السابق، ص 3
 .90جع السابق، صحمسن دمحم صاحل: املر  4
 .45ذكره، ص مقال سبق "،"األزمة اللبنانية بني املوقف الرجعي واملطالب الشعبيةع. صاحل:  5
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من الشعوب العربية، فال غرو أن يكون موقفها داعم ومساند للقضية الفلسطينية وللوجود 
الفلسطيين يف لبنان، وجتسد هذا املوقف يف خروج القوى الوطنية يف مظاهرات مؤيدة للمقاومة 

تها القوى اليمينية أّدت يف األخري إىل مواجهات مسلحة دامت يومني كاملني الفلسطينية اليت هامج
بني اجليش اللبناين واملتظاهرين اللبنانيني املدعومني برجال املقاومة  4515أبريل  01إىل  03من 

 .1جريح 422قتيالً وأكثر من  32الفلسطينية، وكانت حصيلة هذه األحداث 
احلقيقة لألزمة اللبنانية جندها ل خترج عن بعدين أساسيني  إذا حبثنا عن األسبابعموماً و 

 مها: 
ارتباطًا وثيقًا ابحلقيقة التارخيية وجذور الصراع  ذا األخري مرتبطوه، داخليالبعد األول: 

اليت تنعكس يف عدة عوامل ومتغريات تكون يف السياق العام البواعث احلقيقية لألزمة، واملقصود 
طائفة موزعة على كامل اخلريطة  (49)عشر ةة يف لبنان والبالغ عددها سبعهنا الطوائف املتعدد

، وهذه الطوائف يف جمموعها تنقسم إىل طائفتني أساسيتني مها مسلمون ومسيحيون اللبنانية
ولقد أثر على ، 2وهاتني الطائفتان تنتميان اترخييًا ولغواًي وتراثيًا إىل أمة واحدة وهي األمة العربية

كان يهيمن   ئف عاملني اثنني أوهلما عامل الزدهار القتصادي والجتماعي الذيهذه الطوا
تسبب بشكل أساسي يف تنمية اجتاهات طائفية داخل  ، مما3ويسيطر عليه املسيحيون بشكل كبري

على توسيع  اليتالدولة العثمانية  وعلى رأسهاالقوى األجنبية واثنيهما عامل أمناط طبقية، 
بينما كان الغرب يعمل  ،التناقضات بني الطوائف املختلفة حىت يسهل السيطرة على املنطقة كلها

 .4‹‹فرق تسد›› من انحية أخرى على تطبيق سياسة 
جنبية عملت على تفريق الكلمة يف القول أن الظروف القتصادية والتدخالت األ وخمتصر

اللبناين فالسنيون يف مشال  الطائفي قها التعددة اليت عمّ وكانت وراء اخللخلة الجتماعي ،لبنان
 واملسيحيون يف شرق وغرب بريوت. بريوت والشيعيون يف جنوب البالد

                                         
 .54سن دمحم صاحل: املرجع السابق، صحم 1
 .90، ص4591، نوفمرب 45، عأول نوفمرب، "1199"هل يعود لبنان إىل واقع ما قبل دمحم طاهر الصاحل:  2

3 Najem Tom: Op. Cit., P8. 
 .409، ص4595، سنة31، عاملوقف العريب"، "لبنان العريب.. إىل أينمصطفى عبد الغين:  4
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إىل البعد الداخلي استنتجنا أن األزمة اللبنانية يف  هامشي، فبعدما أشران: البعد الثاين
لفدائي الفلسطيين إىل الساحة اللبنانية غري أنه منذ دخول العمل ا ،لبنانية-أساسها هي أزمة لبنانية

 4515ضد الفلسطينيني خالل أحداث سنيت  يف لبنان حّول األزمة واملوقف الداخلي
ومنذ ذلك الوقت تشكلت على األراضي اللبنانية عدة جيوش انقسمت فيما بينها  م،4593و

تائب وجيش احلركة ، جيش القوى اليمينية بزعامة الشيخ بشري اجلميل ابن زعيم الكجيشنيإىل 
 .1الوطنية التقدمية املتحالفة مع املقاومة الفلسطينية

منذ توليه رائسة اجلمهورية يف لبنان خلفاً  2وجتدر اإلشارة إىل أن الرئيس إلياس سركيس
لسليمان فرجنية ما فتئ يف مجيع لقاءاته ومناسباته اليت مجعته مع القادة والزعماء العرب خيتزل 

ة يف الوجود الفلسطيين بلبنان، ففي لقاء ثنائي مجعه مع الرئيس حافظ األسد بدمشق األزمة اللبناني
م أكد فيه لألسد أن جذور األزمة اللبنانية تعود ابلدرجة األوىل إىل وجود 4591أوت  34بتاريخ 

 الفلسطينيني على األرض اللبنانية، ومن مث فإن أي حل لألزمة اللبنانية ل بد أن مير بضبط الوجود
الفلسطيين، أما غري ذلك من األسباب اليت أدت إىل املشكلة اللبنانية، فقد اعتربها الرئيس سركيس 
أسهل معاجلة، ويف األخري اقرتح سركيس على نظريه األسد أن يتوىل هو مهمة ضبط الفلسطينيني 

 .3ابعتبارها مشكل خارجي، ويتوىل سركيس معاجلة بقية املشاكل الداخلية للبنان
وقف سركيس عند هذا احلد فحسب؛ بل انتقد وبشدة النتشار املسلح ومل يت

واعتربه إجراًء خمالفًا لالتفاقات املربمة بني الطرفني اللبناين  ،للفلسطينيني يف األراضي اللبنانية
والفلسطيين، وذهب سركيس إىل أبعد من ذلك وأكد أن استمرار الوجود الفلسطيين يف لبنان هو 

 .4سرائيل لتواصل هجماهتا املتكررة على لبنان والسيطرة على املزيد من أراضيهعامالً مشجعاً إل

                                         
 .400سبق ذكره، صمقال "، "لبنان العريب.. إىل أينمصطفى عبد الغين:  1
، تقلد عدة مناصب حساسة يف الدولة منها مديراً عاماً للقصر اجلمهوري، مديراً 4501رجل دولة لبناين، ولد بقرية الشبانية عام  2

، 4591رشح لرائسة اجلمهورية ضد سليمان فرجنية، ففاز هذا األخري بفارق واحد يف األصوات، يف سنة  4592عاماً للبنك، يف سنة 
اللبنانية انتخب رئيساً للجمهورية بعد فوزه على خصمه رميون إده. ينظر: عبد الوهاب الكيايل: موسوعة سبق  ويف خضم احلرب األهلية

 .091، ص4ذكرها، ج
 .12كرمي بقرادوين: املصدر السابق، ص  3
 .31، ص029، عجملة اجليش، أبعاد األزمة اللبنانية"أ. امحد: " 4
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ونفس املوقف جتاه الوجود الفلسطيين يف لبنان تبناه الرئيس سركيس يف القمة السداسية 
، واليت مجعت كل من اململكة العربية السعودية، 4591أكتوبر  40املنعقدة ابلرايض بتاريخ 

، حيث استعرض سركيس خالل كلمته 1منظمة التحرير الفلسطينية، الكويتلبنان، سوراي، مصر، 
اليت ألقاها هبذه املناسبة األسباب العميقة لألزمة اللبنانية وحصرها إمجاًل يف الوجود الفلسطيين 
بلبنان، ومّحل مجيع الدول العربية هذه املسؤولية ألهنا مل تعامل الفلسطينيني معاملة متساوية فلجأ 

م إىل لبنان، أما قضية الصالحات السياسية اليت تطالب هبا احلركة الوطنية التقدمية فقد معظمه
أكد سركيس أهنا ليست سببًا أساسيًا يف األزمة، وأهم ما جاء يف خطابه هبذا اخلصوص ما أييت: 

ان إن تشريد الشعب الفلسطيين من قبل الصهيونية هو سبب املأساة اللبنانية، واليوم يتحمل لبن"
وحده نتائج هذا التشريد وانعكاساته،...فهذه األزمة اليت يشهدها لبنان حاليًا ما كانت لتصل 

 . 2"حجمها املأساوي لول الوجود الفلسطيين املسلح وما سببه من ردة فعل لبنانية مسلحة
من خالل ما صرّح به إلياس سركيس نستنتج أن املعضلة اللبنانية مل تنبع من مطالب 

أو سياسية داخلية، بل هي انجتة عن الوجود الفلسطيين بلبنان أو ابألحرى انجتة عن  اجتماعية
رفض املقاومة الفلسطينية تطبيق اتفاقية القاهرة، على غرار بعض التناقضات العربية اليت زادت من 

 حدة الصراع اللبناين.
لية، ول دينية، وقبل أن خيتم الرئيس خطابه أكد للمجتمعني أن احلرب اللبنانية ليست أه

 بل أكرب من ذلك بكثري، واقرتح أربعة نقاط ملعاجلتها وحسيب أن أذكرها: 
اعتماد اتفاقية القاهرة وتطبيقها على الفور كخطوة أساسية لوقف شامل إلطالق  -

 النار.
ضرورة احرتام املقاومة الفلسطينية لسيادة لبنان وعدم التدخل يف سياسته وشؤونه  -

 الداخلية.

                                         
م بين الفصائل اللبنانية المتحاربة لم تصادق على الدور السوري في لبنان فحسب، بل قدمت الدعم هذه القمة التي تم فيها توقيع اتفاقية سال 1

 المالي لدمشق لحفظ السالم في لبنان في إطار ما عرف بقوات الردع العربية. للمزيد ينظر:
Mehmet Gurses." THE LEBANESE CIVIL WAR, 1975-1978". /Department of Political 

Science. /University of North Texas. /P 11 
 .10كرمي بقرادوين: املصدر السابق، صنقالً عن:  سركيس  2
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كيل قوة ردع عربية تعىن بتنفيذ اتفاقية القاهرة ووضع حد للهجمات املسلحة، على تش -
 أن تتوىل السلطات اللبنانية مهمة حتديد قوهتا وعتادها.

 تتوىل الدول العربية مهمة القيام مببادرة اقتصادية إلعادة إعمار لبنان. -
اء العرب، خرج املؤمتر ويف األخري، وبعد اجتماع وزراء اخلارجية وبعده اجتماع الرؤس

بنتائج إجيابية أمهها: حتقيق املصاحلة بني األسد والسادات بعد القطيعة اليت حصلت عقب حرب 
، أما فيما خيض الشأن اللبناين فقد مت التفاق على وقف شامل إلطالق النار، 4593أكتوبر 

يل جلنة رابعية تضم ممثلني أتليف قوة ردع عربية حتت إمرة رئيس اجلمهورية اللبناين، وأخريًا تشك
عن السعودية، مصر، سوراي، والكويت، أنيطت هلا مهمة تطبيق اتفاقية القاهرة يف مهلة أقصاها 

 . 1يوماً  52
إلياس سركيس أسباب  يربط رئيس مجهورية لبنان أنمبكان  احلماقةمن غري أننا نرى أنه 

دعاة التقسيم ومناهضي الوجود  وحياربجيابه أن   مناألزمة ابلتواجد الفلسطيين بلبنان، فبدلً 
مّحل الفلسطينيني مسؤولية تردي األوضاع يف لبنان، ولقد وّجه سركيس يف  ،الفلسطيين يف لبنان

 4504خطاب ألقاه أمام مؤمتر القمة اإلسالمي الثالث الذي عقد مبدينة الطائف أواخر جانفي 
وقال يف هذا اخلصوص:  ،لبنان يف حيدث ما مسؤولية إايه حممالً  لبنان يف الفلسطيين للوجود لذعاً  انتقاداً 

 "إن املقاومة الفلسطينية ابتت تتحرك إل من خالل انفذة واحدة وهي األراضي اللبنانية".
بعض جتاه الوجود الفلسطيين يف لبنان، فإن  من املوقف الرمسي اللبناينوعلى النقيض 

خبصوص حتميل  الرئيس سركيسيف خطاب املواطنني اللبنانيني استشاطوا غضبًا مما جاء 
، واهتموا الرئيس اللبناين إبغفاله مسؤولية تردي األوضاع الداخلية هلذا البلدالفلسطينيني يف لبنان 

يف إشعال انر  وفعال النعزاليون والذي ساهم بشكل مباشر ميارسهللدور اخلطري الذي  املتعّمد
لألطماع التارخيية اإلسرائيلية يف أيضًا  املتعّمدإغفاله  الفتنة على الساحة اللبنانية، هذا فضاًل عن

لبنان، إذ أن اخلريطة اليت حددها زعماء الصهاينة قبل إعالهنم عن قيام دولتهم على أرض فلسطني 
 .2تشمل املنطقة العربية املمتدة من النيل إىل الفرات مروراً ابلرتاب اللبناين م4510عام 

                                         
 .90كرمي بقرادوين: املصدر السابق، ص  1
 .31سبق ذكره، صمقال  ،أبعاد األزمة اللبنانية"محد: "أأ.  2
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لفة الذكر اخلالفات العربية اليت تفاقمت بشكل مذهل ويضاف إىل تلك األسباب السا
مواجهات مباشرة بني ميليشيات حملية وخمتلف احلركات الفلسطينية  يف شكلوانفجرت يف لبنان 

املسلحة، وهذه اخلالفات ابلذات هي اليت دافعت مصر بقيادة السادات إىل التوقيع على معاهدة 
يف الوقت الذي بلغ فيه العنف أقصاه يف  1امب ديفيدسالم منفردة مع إسرائيل مسيت مبعاهدة ك

 .45002 هلذا البلد سنةلجتياح اإلسرائيلي مباشراً يف ا وكان سبباً  لبنان
مث بعد ذلك تطورت أفكار سركيس واهتدى يف األخري إىل اجلزم على أن حل األزمة 

أبعد من ذلك وقال ل بل ذهب سركيس إىل  مصري، -اللبنانية يبدأ أوًل بتحقيق اتفاق سوري 
معىن للتضامن العريب بدون اتفاق سوراي ومصر، فباتفاقهما يتحقق التضامن العريب تلقائيًا مثلما 

 .3، وابختالفهما ينهار التضامن العريب كما توضحه األزمة اللبنانية4591أثبتته حرب أكتوبر 
العربيتني إىل مؤامرة وهكذا حتولت هذه األزمة من داخلية وبعيدًا عن الفكرة والقومية 

 شاركت فيها أطراف خارجية لكل منها أهدافها ومصاحلها.
وتعترب سوراي والعراق من األطراف اخلارجية اليت كان هلا دور فعال يف إشعال فتيل احلرب 
األهلية بلبنان وذلك من خالل دعمهما للفرقاء اللبنانيني، كما أن أتثري احلرب العراقية اإليرانية 

مة اللبنانية مل يتوقف ابنتهاء هذه احلرب فحسب؛ بل العكس إذ مل تلبث هذه احلرب أن على األز 
وضعت أوزارها حىت ازدادت األزمة اللبنانية أتزمًا وأصبحت أكثر تعقيداً، فبعد توقيع اتفاقية وقف 

رت م، اجته العراق غراًب للثأر من سوراي اليت أصد4500إطالق النار بني العراق وإيران يف اوت 
العراقي أثر  -، وهذا يعين أن الصراع السوري 4بيااًن مشرتكًا مع الحتاد السوفيايت لدعم إيران

 اثنني مها:  5ويعود سبب هذا الصراع إىل وجود عاملني بشكل مباشر يف تفعيل األزمة اللبنانية،

                                         
 .494جورج قرم: املرجع السابق، ص 1
 .490نفسه، ص 2
 .11كرمي بقرادوين: املصدر السابق، ص  3
، دار الكتاب احلديث، 4، طق. م إىل ما بعد الغزو األمريكي 1944العراق أرض احلضارات منذ محزة سامل آل دبج الشهري:  4

 .324، ص0244القاهرة، 
 .450، ص0223نان، ، تقدمي جورج قرم، دار الفارايب، لب4، ط1419 – 1119زلزال يف أرض الشقاق العراق كمال ديب:   5
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: هو انقسام حزب البعث على املستوى القومي إىل قسمني، فقد جلأ العامل األول
م 4511العضاء من القيادة القومية للحزب وعلى رأسهم ميشال عفلق إىل بريوت عام  بعض

م، وأصبح حزب البعث تقوده 4510جويلية  49ومنها إىل بغداد إثر جناح النقالب الشيعي يف 
قوميتان سورية وعراقية، ومن مث أصبح يف لبنان قيادتني إحدامها اتبعة للقيادة القومية يف دمشق، 

 ى اتبعة للقيادة القومية يف بغداد.واألخر 
: التواجد الفلسطيين يف لبنان، والذي تعاظم نفوذه منذ أواخر الستينيات العامل الثاين

م وانتقال املقاومة الفلسطينية إىل بريوت، ونتيجة لتبين 4592وخاصة بعد أحداث أيلول األسود 
ني)السورية والعراقية( أن تسعى جاهدة حزب البعث للقضية الفلسطينية كان لزامًا على كال القيادت

 لالستحواذ على مساحة أوسع داخل التشكيالت الفلسطينية يف لبنان. 
وهكذا شهدت فرتة السبعينيات من القرن العشرين انشقاقات خطرية على الساحة 

م 4593اللبنانية بني خمتلف التيارات واألحزاب واملنظمات اللبنانية والفلسطينية، ويف سنة 
اخنرطت تلك التشكيالت السياسية يف جبهتني أساسيتني، األوىل أطلق عليها اسم "جبهة 
األحزاب والقوى الوطنية والتقدمية" بقيادة كمال جنبالط وكانت موالية للقيادة العراقية، والثانية 
عرفت ابسم "حركة األحزاب والقوى القومية" وكانت مقربة للقيادة السورية، فدخل الطرفان يف 
نزاعات دامية عّقدت وكرست اخلالف اللبناين وحولته من صراع لبناين لبناين إىل نزاع لبناين 

، وعندما اندلعت احلرب األهلية عام 1فلسطيين مث إىل خالف لبناين فلسطيين سوري عراقي
سارع كل طرف )السوري والعراقي( إىل مد أصدقائه داخل لبنان ابلدعم املادي  4599
 أن نفوذ كال الطرفني داخل لبنان تراجع مع اندلع هذه احلرب. ، علماً 2واملعنوي

مركز  ابلنسبة للجزائر ميثلأما دوافع اهتمام اجلزائر بلبنان فتعود إىل كون هذا األخري 
 انمجة عن مشاعر الشعب اجلزائري الذي يكن تقديراً  لهإشعاع ثقايف متميز، وأن مساندة اجلزائر 

، ولعل هذا ما يفسر ذلك املوقف النساين الرائع 3البلد الشقيقلشعب هذا  القدمخاصًا منذ 
ن من إمخاد انر الفتنة الطائفية اليت اشتعلت يف هذا البلد لألمري عبد القادر اجلزائري عندما متكّ 

                                         
 .450كمال ديب: املرجع السابق، ص  1
 .024، صنفسه 2
 .491صاحل بن القيب: املرجع السابق، ص 3
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ما تقتضيه الشريعة اإلسالمية، ويعود إليه  فلم يتوان يف محاية أهل الذمة حسبم، 4012سنة 
 . 1من مسيحيي لبنان 49222الفضل يف إنقاذ حياة 

مقرّا للفلسطينيني بعد طردهم من هذا األخري ملا أصبح  أكثر وزاد اهتمام اجلزائر بلبنان
مثلما كانت  إىل لبنان ، فكانت ترسل الوفودم4592أيلول األسود سنة أحداث  إثراألردن 

للفلسطينيني قّرر رجة احلالوضعية  تلكاهتا، وبناًء على يجحاملعرفة  2تستقبل البعثات اللبنانية
 حىت يسهل على اجلزائر م4593ماي  40بتاريخ لبنان ب للجزائربومدين تعيني دمحم يزيد سفريًا 

وتزويد هذا البلد ابملوارد لقتصادية واملساعدات  من جهة، محاية وتدعيم املقاومة الفلسطينية مهمة
م من جهة اثنية، 4590 أبريلالطبية كلما ضربته قوات الحتالل اإلسرائيلي مثلما حدث يف 

ملساعدة دمحم يزيد يف تغطية مولود بلهوان  آنذاك رئيس اهلالل األمحر اجلزائريوكلف بومدين 
ية اليت قدمتها اجلزائر لسكان اجلنوب اللبناين بنائها حاجيات األزمة، ومن بني املساعدات النسان

ومساعدة مالية قدرها عشرة آلف  3عيادة متنقلة وكميات كبرية من األدويةو  تسعة عيادات طبية
مليون فرنك كمساعدة  20لرية دفعتها إىل احلكومة اللبنانية، هذا فضاًل عن التزام اجلزائر بدفع 

  .4لفلسطينية يف لبنانمالية لصاحل اجلبهة الشعبية ا
 . اثنيا : اندالع احلرب األهلية وموقف اجلزائر منها

تعرف احلرب األهلية على أهنا صراع مسلح يقع بني فرقني أو أكثر يف أراضي دولة 
واحدة نتيجة لصراعات حادة يصعب أجياد أرضية مشرتكة حللها ابلطرق السلمية، وهتدف هذه 

دواليب احلكم، أما أسباهبا فهي متعددة، فقد تكون اقتصادية أو احلرب عمومًا إىل السيطرة على 
 طبقية أو عرقية أو دينية أو إقليمية أو مجيعها معاً.

وتتميز هذه احلرب عن غريها من احلروب ابلضراوة والعنف ونتائجها املدمرة على املدى 
ول اجملاورة يف الشؤون القريب، وكثريًا ما تكون هذه احلرب سببًا يف تدخل القوى العظمى أو الد

                                         
 . 499، ص0224، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري، القادر عبد األمري عصرانصر الدين سعيدوين:  1
 .490دمحم اتمالت: املرجع السابق، ص 2
  .412ص ،نفسه 3
 .51خالد الراوي: املرجع السابق، ص 4
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الداخلية هلذه الدولة املعرضة لتلك احلرب، واحلرب األهلية تضعف بشكل سريع سيادة الدولة 
 . 1وتؤثر بشكل سليب على التماسك الداخلي ملواطين هذه الدولة

م عقب حماولة اغتيال فاشلة 4599انفجرت احلرب األهلية اللبنانية يف شهر أبريل 
املسيحي اليميين بيار اجلميل أثناء مغادرته للكنيسة قامت هبا عناصر من لرئيس حزب الكتائب 

منظمة التحرير الفلسطينية، فقام جنود اتبعني لبيار اجلميل ابلثأر لزعيمهم فنصبوا كمينًا مسلحاً 
 .2حلافلة، أسفر عن مقتل سبعة وعشرون مدنياً فلسطينياً 

بني القوى اليمينية  اللبنانية اندلعت ةالشرارة األوىل للحرب األهلي وهناك من يدعي أن
الف مع حركات املقاومة ح)حزب الكتائب( والقوى التقدمية )احلزب اليساري اللبناين املت

اليت أسفرت عن  م4599أبريل  43الفلسطينية( عندما تسببت القوى األوىل يف أحداث جمزرة 
آخرين جبروح، وذلك انتقامًا ملقتل قيادي يف حزب الكتائب  45فلسطينيًا وإصابة  41استشهاد 

دشني كنيسة يف ضاحية عني الرمانة جنوب تعلى يد عناصر مقربة من الفلسطينيني خالل احتفال 
يف بريوت  ، ومنذ ذلك الوقت دخل رجال املقاومة والكتائب يف اشتباكات عنيفة3شرقي بريوت

 .4شهراً  41وظلت هذه احلرب األهلية قائمة ملدة 
( كانت 4599أبريل  43وعن تفاصيل هذه األحداث، نشري إىل أنه يف هذا اليوم)

هناك مناسبتني: األوىل خاصة حبفل تدشني كنيسة سّيدة اخلالص بعني الرمانة واليت كانت حتت 
خاصة ابحلفل الذي كانت تقيمه اجلبهة  إشراف حزب الكتائب بقيادة بيار اجلميل، والثانية

الشعبية لتحرير فلسطني مبخيمات صربا، وقد انتقلت بعض الوفود الفلسطينية من تل الزعرت 
للمشاركة يف حفل صربا مروراً بعني الرمانة، غري أن عناصر قوى األمن منعتها من املرور حتسباً ألي 

 رمانة على منت سيارة بسرعة جنونية وأطلقوا طارئ، فقامت أربعة عناصر ملثمة ابلجتاه إىل عني

                                         
 .404عبد الوهاب الكيايل: موسوعة سبق ذكرها، ص 1
 .431ديفيد كريست: املصدر السابق، ص 2
 .349جورج قرم: املرجع السابق، ص 3
 .405سبق ذكره، صمقال  "،"لبنان العريب.. إىل أينمصطفى عبد الغين:  4
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النار على مجوع املصلني أمام الكنيسة فقتل على الفور القيادي يف حزب الكتائب " جوزف كميل 
 ، وكانت هذه احلادثة الشرارة األوىل لندلع احلرب األهلية يف لبنان.1أبو عاصي"

ة العامة للجبهة الشعبية، أنه وعلى خالف الرأي األوىل، ورد يف بيان صادر عن القياد
عند عودة املشاركني يف احتفالت الذكرى اخلالصة لألبطال وقعوا يف ثالث كمائن نصبتها 

فلسطينيا بني قتيل وجريح  30ميليشيات الكتائب وقواهتا، وسقط برصاص الكتائب حوايل 
لقدس، املقاصد، حسب الحصائيات األولية مت نقلهم على الفور ووزعوا على عدة مستشفيات )ا

  .2 قلب يوسع، الكرنتينا(
وكان هذا العتداء مبثابة فخ واستفزاز للمقاومة الفلسطينية ودفعها إىل التورط يف صراع 
خطط له مسبقًا يف العواصم المربايلية العاملية والصهيونية، إل أن املقاومة الفلسطينية تفطنت 

العربية خاصة والعامل عمومًا أن ما جيري يف لذلك واكتفت ابلدفاع عن النفس وأوضحت للدول 
لبناين، أي بني أثرايء أقلية -لبنان ليس صراعًا بني الفلسطينيني واللبنانيني بل هو صراع لبناين

من جمموع  %51من جمموع الشعب اللبناين، وبني فقراء أغلبية ميثلون نسبة  %1يشكلون نسبة 
طينية ركنت إىل احلياد السليب، بل وقفت إىل جانب الشعب، لكن هذا ل يعين أن املقاومة الفلس

القوى الوطنية التقدمية وشكلتا جبهة موحدة قوية يف وجه اليمني اللبناين، وضد املشاريع 
واملخططات المربايلية والصهيونية ابملنطقة من جهة، ومن أجل جتنيد كل القوات احلية يف لبنان 

 . 3وعزم إىل جانب املقاومة الفلسطينية من جهة اثنية ويف العامل العريب عموماً لتقف بكل حزم
 ولقد حقق هذا التحالف بني املقاومة الفلسطينية والقوى الوطنية عدة جناحات أمهها:

 من الرتاب اللبناين. %02متكن التحالف من السيطرة على نسبة  -
 ن.التحالف صّعب فكرة التقسيم اليت طاملا حتمس هلا اليمينيون النعزاليو  -
بفضل هذا التحالف تكون القوى الوطنية قد خطت خطوة مهمة حنو قيام دولة لبنان  -

 الشعيب الدميقراطي الالطائفي.
                                         

، 4، ج..مالمح األزمة وانفجارها والدور الفلسطيين والدور احمللي1194األساسية لألزمة اللبنانية سلسلة الواثئق عماد يونس:  1
 .04، ص4509بريوت، 

  .03نفسه، ص 2
 .91سبق ذكره، صمقال ، "أحداث لبنان مؤامرة ضد الثورة الفلسطينية"دمحم بودودة:  3
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غري أن التدخل العسكري السوري الحنيازي لصاحل النعزاليني اليمينيني نسف جهود 
واسعًا أمام  التحالف بني املقاومة الفلسطينية والقوى الوطنية، بل أكثر من ذلك فتح جمال

للقضاء على املقاومة الفلسطينية، وهو ما دفع ابلدبلوماسية اجلزائرية  الصهيونية األمريكية املخططات
  .1إىل ما بذل ما يف وسعها من أجل إعادة العالقات السورية الفلسطينية إىل جمراها الطبيعي

متدادًا هلا، ، واليت ل تعدو أن تكون ام4593وهذه احلرب األهلية شأهنا شأن حرب 
رك سكان الضفة الغربية بني حتستفّوت على العرب عامة والفلسطينيني خاصة فرصاً كبرية، فعندما 

بال شك غارقة يف  كانتألن منظمة التحرير   ،جيدوا من ينطق ابمسهم مل م4591 و م4599 عامي
، وهكذا نشبت حرابن من أجل ل شيء، حرب 2أكثر األوضاع السياسية تعقيداً  يعد وضع يف لبنان

 . م4593، وحرب خارجية هي حرب م4591 م4599داخلية هي احلرب اللبنانية بني عامي 
وعرّبت عن أسفها  4599ولقد أدانت اجلزائر احلرب األهلية اليت تفجرت يف لبنان سنة 

دد بومدين يف إرسال خطاب ومل يرت  ،)اللبنانيني والفلسطينيني( العميق على صراع اإلخوة األشقاء
شديد اللهجة إىل الرئيس اللبناين سليمان فراجنية ورئيس وزرائه رشيد الصلح طالبًا منهما الكف 

سعى جاهدًا على إقناع السوريني من خالل  الوقت نفسهعن ضرب إخواهنم الفلسطينيني، ويف 
لعسكرية بشرشال دعاهم فيها رسائل بعث هبا عن طريق العقيد دمحم الصاحل حيياوي قائد املدرسة ا

مبثابة  يف لبنان يعتربالوجود السوري  ، كما أن3ماية الفصائل الفلسطينيةحلإىل ضرورة التدخل 
 . 4حاجز أمين ووقائي ضد أي حماولة توسعية إسرائيلية لضم جنوب لبنان

فأعطى  للفلسطينيني العسكرية املساعدات تفعيل على اجلزائري الرئيس عمل نفسه الجتاه ويف
مجيع مطالب رئيس مكتب حركة  لتلبية لطرش احلميد عبد الوطين الدفاع لوزارة العام لألمني صارمة أوامر
 4591به يف جوان  لقائه أثناء عرفات ايسر الفلسطيين للزعيم بومدين أكد كما جهاد، أبو ابجلزائر فتح

 .5األسباب كانت مهما دلةالعا قضيته عن تتخلى ولن الفلسطيين الشعب على حريصة اجلزائر أن

                                         
 .99سبق ذكره، صمقال ، الفلسطينية""أحداث لبنان مؤامرة ضد الثورة دمحم بودودة:  1
 .320جورج قرم: املرجع السابق، ص 2
 .414دمحم اتمالت: املرجع السابق، ص 3
 .039بطرس بطرس غايل وشيمون برييز: املصدر السابق، ص 4
 .414دمحم اتمالت: املرجع السابق، ص 5
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والتدخل يف لبنان دخلت األزمة اللبنانية يف منعرج  للتحرك استعدادها سوراي أعلنت أن ومنذ
حافظ األسد يف اجللسة الفتتاحية للمؤمتر الثاين لحتاد شبيبة  السوري الرئيس به صرّح ما وهو خطري،

، وابلفعل 1"حنن مستعدون للتحرك إىل لبنان"قائالً:  4591الثورة يف سوراي املنعقد يف شهر أبريل 
 .2إىل لبنان -طبعاً بعد موافقة الرئيس اللبناين سليمان فرجنية- مل تلبث أن حتركت اجليوش السورية

أن السفري اإلسرائيلي يف لندن جدعون رفائيل أكد أن دخول القوات السورية إىل  غري
سوراي ابلدخول بشرط أن ل تتعدى القوات بريوت حدث بعد املوافقة اإلسرائيلية على طلب 

السورية هنر الليطاين جنوابً، هذا فضاًل عن تعهد السوريون بعدم مضايقة الطريان اإلسرائيلي 
الستكشايف يف مساء لبنان، ويضيف السفري اإلسرائيلي أبن امللك حسني هو الذي نقل الطلب 

حدد الرئيس السوري حافظ األسد يف  )جدعون رفائيل(، ولقد السوري إىل إسرائيل عن طريقه
لبنان من التيار اإلسالمي وحلفائه  وطلبه هدف سوراي من دخول قواهتا للبنان وهو محاية مسيحي

يف موقفنا من لبنان، ، وهو ما صرّح به يف هذا اخلصوص قائالً: "3التحرير الفلسطينية ةمن منظم
ما حيدث يف  فعنا إلظهار القلق الشديد جتاهما يد ،أمة عربية واحدة ننطلق من حقيقة أننا أبناء

 -املسيحيني واملسلمني  -نشعر ابلقلق إزاء مجيع اللبنانيني  حنن ،لبنان هو قلقنا من املآسي هناك
 .4"ألهنم أبناء أمتنا العربية وخيضعون لعلم العرب

هو ضم  4591-4599ومل يكن دافع التدخل السوري يف لبنان خالل أحداث 
بقدر ما كان هدفه إحكام قبضته سياسيًا وعسكرايً  ومحاية املقاومة الفلسطينية نانيةاألراضي اللب

والقضاء على هتديد القتال  على هذا البلد الذي تزايد ضعفه حتت ضغط الصراعات الداخلية
عندما ختلت مصر  م4599، وزاد اهتمام سوراي بلبنان يف سنة الطائفي حىت ل يتسرب إىل سوراي

 . 5لسوري واجتهت حنو عقد صلح منفرد مع إسرائيلعن حليفها ا
                                         

 .452سبق ذكره، صمقال "، "لبنان العريب.. إىل أينمصطفى عبد الغين: حافظ األسد نقالً عن:  1
 .452، صنفسه 2
 .09جدعون رفائيل نقاًل عن: دمحم برغام: املصدر السابق، ص 3
 حافظ األسد نقاًل عن:  4

Theodore J. Stout: "THE SYRIAN INTERVENTION IN LEBANON 1975-76: A 

FAILURE OF STRATEGY". Submitted in partial fulfillment of the requirement for the 

degree of Master of Military Studies ."  / Year 2001-2002 / P 12. 
 .331جورج قرم: املرجع السابق، ص 5
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 : 1وبعد عبور القوات السورية اتسمت األزمة اللبنانية خباصيتني أساسيتني مها
: خروج األزمة اللبنانية إىل النطاق العاملي، خاصة بعد التدخل األمريكي عام األوىل

 األطراف اللبنانية املتصارعة.طة بني احبجة القيام بوس دين براونعن طريق املبعوث  م4594
: دخول األزمة اللبنانية إىل احليز العريب، خاصة بعد انتخاب الرئيس اللبناين الثانية

والذي شارك يف مؤمتر القاهرة املنعقد خصيصًا حلل  م4591يف ماي  إلياس سركيساجلديد 
القرار الذي نص على على قرارات قمة الرايض املصغرة لسيما  هذا املؤمتر صادقاألزمة، ولقد 

ألف جندي بقيادة سامي اخلطيب  32، واليت حدد عددها بـــــ 2"الردع العربية اتقو " أتليف
ألف جندي سوري والباقي من مخس دول عربية وهي لبنان، السعودية، السودان،  09منهم 

اللبناين  اليمن، واإلمارات، وكانت مهمة هذه القوات وقف احلرب وحفظ األمن، وأبمر من الرئيس
نوفمرب كانت  49م، ويف 4591نوفمرب  29سركيس دخلت القوات العربية لبنان ابتداء من 

 .3قوات الردع العربية قد بسطت سيطرهتا على كامل بريوت
إن دخول القوات السورية لبنان حتت ستار ما مسي بقوة الردع العربية جعلت الرئيس 

ومنحته صفة زعيم جديد للقوة العربية من جهة األسد حيظى ابلقبول كقوة إقليمية من جهة، 
اثنية، األمر الذي جعله يف وضعية جيدة لتحقيق هدفه السرتاتيجي املتمثل يف "سوراي الكربى"، 
لكن تضارب األهداف السرتاتيجية يف لبنان واستمرار الصراع والحتالل املكلفني حالت دون 

 .4حتقيق أهداف سوراي على املدى الطويل
جويلية  43ّدمت اجلزائر عقب التدخل السوري اقرتاحًا إىل اجلامعة العربية بتاريخ كما ق

أكتوبر من  24وهو ما حتقق يف  ،خبصوص عقد لقاء قمة بني السوريني والفلسطينيني م4591

                                         
 .414دمحم اتمالت: املرجع السابق، ص 1
لألزمة ، وشاركت فيه مجيع دول اجلامعة العربية، وكرس املؤمتر احلل السوري 4591أكتوبر  09املؤمتر يف القاهرة يوم  هذا عقد 2

مجيع األراضي اللبنانية عدا املنطقة اجلنوبية اليت  إىلـ ـــــ العربية اجلامعة غطاء حتت ــــــ النظامية وحداهتا اللبنانية، مما مسح لسوراي إبدخال
ناك عامل آخر مهم نوع من اهلدوء الظريف للبنان بعد كبح مجاع القوى اليسارية، وه أعاد ما وهو أمريكية، سيطرت عليها إسرائيل برعاية

جورج قرم: املرجع السابق، التقارب السوري ــــ املصري الذي كرسه الرئيس األمريكي جيمي كارتر. ينظر:  وهو ساعد على هذا اهلدوء
  .331ص

 .01كرمي بقرادوين: املصدر السابق، ص 3
4
 Theodore J. Stout: op. cit., p30. 
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نفس السنة عندما أرسل بومدين الوزير أمحد طالب اإلبراهيمي إىل الرئيس السوري حافظ األسد 
ان ضد الفلسطينيني والكف عن ضرب ــــاز لصاحل مسيحيي لبنـــــه عدم الحنيــــــلب منــــــيط

 .1مواقعهم
وأكثر من ذلك قامت اجلزائر إىل جانب ليبيا مبحاولة وساطة بني سوراي ومنظمة التحرير 

وصل إىل دمشق وفد جزائري لييب ممثل يف  وهلذا الغرض الفلسطينية إليقاف احلرب الدائرة بينهما،
شخصني مها عبد الكرمي بن محود وزير الرتبية اجلزائري واللييب الرائد عبد السالم جلود، وحسب 
شهادة القائم ابألعمال يف السفارة اجلزائرية بسوراي دمحم برغام أن سوراي حاولت إقحام اجلزائر وليبيا 

أفصح الرئيس السوري عن رغبته الشديدة يف إحالل قوات وذلك عندما  ،يف املستنقع اللبناين
جزائرية ليبية حمل القوات السورية يف لبنان وأنه على استعداد اتم لسحب قواته فور وصل القوات 
اجلزائرية الليبية، فوافق املبعواثن على العرض السوري، غري أن املوافقة الفورية اليت أبداها مبعوث 

ااي أطراف الصراع من جهة، ودون استشارة وزارة اخلارجية اجلزائرية من جهة اجلزائر دون إدراكه خلف
 .2جلزائر من مهمتهإىل اأخرى وضعت حداً لوظيفته كوزير للرتبية فور عودته 

م استبشر اللبنانيون خرياً من بداية عودة احلياة 4599وعلى العموم، فإنه يف مطلع العام 
عامة استأنفت نشاطها، وطرق السري الربية ظلت تشتغل، وفتحت يف لبنان إىل طبيعتها، فاإلدارة ال

يناير فتحت البنوك واملصارف اللبنانية  49املدارس أبواهبا، وحتركت عجلة القتصاد اللبناين، ويف 
أبواهبا، ولقد صاحب عودة السالم إىل لبنان حترك حنو السالم يف الشرق األوسط بصفة عامة، 

هر املشجعة يف لبنان إل أن الرئيس سركيس ما زال يساوره بعض القلق لكنه ابلرغم من تلك املظا
حيال الوضع يف لبنان، وهو ما أسر به يف شهر جويلية من نفس السنة لكرمي بقرادوين وقال له أبن 
منظمة التحرير الفلسطينية رفضت تطبيق اتفاقية القاهرة قبل املصاحلة بني احلركة الوطنية واجلبهة 

، وهذا يعين أن 3وهذين األخريتني ترفضان املصاحلة مع بعضهما قبل تطبيق اتفاقية القاهرةاللبنانية، 
 مقررات قميت الرايض والقاهرة ظلت حرباً على ورق. 

                                         
 .414دمحم اتمالت: املرجع السابق، ص 1
 .01دمحم برغام: املصدر السابق، ص 2
 .441كرمي بقرادوين: املصدر السابق، ص  3
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ولقد مّحل الرئيس إلياس سركيس مسؤولية عدم تطبيق مقررات قميت الرايض والقاهرة 
ودية والكويت، وقد لحظ هذا األخري منذ وابلتايل عدم تنفيذ اتفاقية القاهرة كل من مصر والسع

البداية انقسام اللجنة الرابعية إىل حمورين، احملور األول متثله سوراي وهي تدعم موقف الرئيس اللبناين 
يف تفسري اتفاقية القاهرة بال حتفظ، واحملور الثاين ضم مصر والسعودية والكويت، وهؤلء اعرتضوا 

تفاق القاهرة من جانبه فقط، ورأوا أن تفسري التفاقية يتطلب  على صالحيات سركيس يف تفسريه ا
كذلك موافقة منظمة التحرير الفلسطينية، وظل الوضع يراوح مكانه دون تنفيذ التفاقية إىل أن 

 -تغريت الظروف اإلقليمية بسبب السياسة الساداتية اليت متخض عنها التقارب املصري 
اإلقليمية تراجعت سوراي عن موقفها يف لبنان ومجعت مصيبة  اإلسرائيلي، ويف خضم هذه املتغريات

كامب ديفيد بني حافظ األسد وايسر عرفات، وابت السالح السوري يف خندق واحد مع 
 .1السالح الفلسطيين

وهكذا شهد لبنان مرحلة أخرى جد خطرية متيزت ابلتعايش الجباري بني سوراي 
يف حاجة ماسة إىل التعاون مع منظمة التحرير ومنظمة التحرير الفلسطينية، فسوراي ظلت 

الفلسطينية لكي تواجه هبا العالقة الساداتية املتنامية مع إسرائيل، واملنظمة يف أشد احلاجة للتعاون 
مع سوراي لكي تكرس وجودها ونشاطها العسكري يف اجلنوب اللبناين، وإسرائيل من جهتها 

 إلزعاج احللفني سوراي ومنظمة التحرير الفلسطينية. أخذت تدفع بعالقاهتا مع اجلبهة اللبنانية
ميكن القول أن احلرب األهلية اللبنانية اليت بدأت بكمني  ومن خالل ما سبق ذكره

 : 2مرت بثالث مراحل أساسية هي كاآليت م4599أبريل  43نصب حلافلة فلسطينية يف 
، وهي املرحلة اليت أو فرتة تصعيد الثورة "ثورة فوهات البنادق: وتسمى "املرحلة األوىل

الفلسطيين من حتقيق انتصارات عسكرية استطاع من خالهلا فرض -متكن فيها التحالف التقدمي
حصار على املناطق املسيحية اليت تسيطر عليها القوى اليمينية، وذلك طوال الفرتة املمتدة من 

 .4591إىل أبريل  4599أبريل 

                                         
 . 432، ص0220، مركز دراسات الوحدة العربية، القاهرة، لبنان والطائف تقاطع اترخيي ومسار غري مكتملعارف العبد:  1
 .300جورج قرم: املرجع السابق، ص 2
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متتد من  املرحلة وهذه أو فرتة خيانة الثورة، "الثورة املغدورةوتدعى " املرحلة الثانية:
أوت  40" يف خميم تل الزعرتأسقط "وفيها تدخل اجليش السوري و  ،4591مارس إىل نوفمرب 

، وهو معقل من معاقل املنظمات الفلسطينية اليسارية يقع يف قلب 1بعد مقاومة بطولية 4591
 مبثابة انتحار عريب.املنطقة املسيحية، وكان ذلك 

متيزت بدخول قوات  "، وهي املرحلة اليتالثورة احملّجمةوأطلق عليها "املرحلة الثالثة: 
متكن فيها اجليش السوري من الدخول إىل بريوت اليت ظلت عدة أشهر تعاين من و  الردع العربية

مصر، ومبشاركة رمزية ويالت القصف املدفعي العنيف، وذلك بتأييد من اململكة العربية السعودية و 
" واملتكونة من قوات العربية السعودية، واليمن، واإلمارات العربية املتحدة، القبعات اخلضرمن "

وليبيا، والعاملة حتت غطاء اجلامعة العربية، ولقد راح ضحية هذه احلرب األهلية أكثر من سبعني 
ابملليارات، ولألسف مل تكن هذه ألف قتيل، ومائة ألف جريح، هذا على غرار اخلسائر اليت تقدر 

 الطاقة احلربية اهلائلة موجهة ضد العدو املشرتك إسرائيل، بل ضد إخوة عرب.
ومل تكن إسرائيل مبعزل عن هذه احلرب األهلية، حيث سامهت يف إاثرهتا بشكل كبري 

ت وذلك بغية ضرب صيغة التعايش بني خمتلف الطوائف اللبنانية لكي تدب الفوضى والضطرااب
، مبعىن آخر 2من جهة، وتصعيد الضغط على سوراي ابعتبارها دولة مواجهة فعالة من جهة أخرى

أن إسرائيل هتدف إىل تعديل ميزان القوة العسكرية الذي بدأ مييل لصاحل العرب خاصة بعد حرب 
م، وبعد توقيع فك الشتباك على اجلبهتني السورية واملصرية، وازدايد دور املقاومة 4593أكتوبر 

اللبنانية وتضييق الفلسطينية وكذا التضامن العريب، عملت إسرائيل على تكريس احلرب األهلية 
اخلناق على الدول العربية احمليطة هبا لتصبح مستقباًل أقل حجمًا من دولة إسرائيل، وهو ما صرّح 

إن إسرائيل سرتد على املقاومة الفلسطينية "به إسحاق رابني وزير الدفاع اإلسرائيلي آنذاك قائالً: 
 .3"املنطلقة من داخل لبنان بعمل ينبع من داخل لبنان

  

                                         
 .331جورج قرم: املرجع السابق، ص 1
 .02، ص0229، التكوين للتأليف والرتمجة والنشر، دمشق، احلرب األمريكية على العامل اجلبهة العربيةعلي الدربويل:  2
 .31دمحم نور الدين إبراهيم السبعاوي: املرجع السابق، صإسحاق رابني نقاًل عن:  3



 م(1181-م1199موقف اجلزائر ودورها يف حل األزمة اللبنانية ) ..................................: الثالثالفصل 

 

 
 

 -116- 
 

 

 .1181 االجتياح اإلسرائيلي جلنوب لبنانبحث الثاين: موقف اجلزائر من امل
كان لبنان البلد العريب الوحيد الذي حيظى ابهتمام إسرائيلي خاص كونه ل ميثل كلية 

، وهلذا مل يكن الكيان الصهيوين مبعزل عن جزءًا من اجملتمع اإلسالمي وأن غالبية شعبه مسيحياً 
نية )احلرب األهلية( اليت أودت حبياة الكثري من اإلخوة اللبنانيني والفلسطينيني، الفتنة الداخلية اللبنا

فهو من بني األطراف اخلارجية اليت عملت على إذكاء انر الفتنة، وإذا كان هذا العتداء الصهيوين 
وب غري املباشر على سيادة الدولة اللبنانية مل يشف غليل إسرائيل، فإن الجتياح اإلسرائيلي جلن

لبنان عمل على تكريس هذه احلرب األهلية وأجج هليبها وزاد من رقعة انتشارها، بل أن هذا 
  سنة تقريباً. 49العتداء كان السبب الرئيس يف استمرار األزمة اللبنانية زهاء 

قبل احلديث عن هذا الغزو السافر حري بنا أن نتطرق إىل الظروف اليت نفذت فيها و 
هذه العملية النكراء، وذلك من خالل اإلجابة على السؤال اآليت: كيف كانت القوات الصهيونية 

 األوضاع اإلقليمية أو العربية أثناء الجتياح اإلسرائيلي للبنان؟
 أوال : الظروف احمللية واإلقليمية عشية االجتياح. 

يف ا البالغ أثره م4502سبتمرب  يف شهر اندلعتكان للحرب العراقية ـــــ اإليرانية اليت   لقد
استقرار املنطقة، وتسببت يف انقسام الدول العربية بني مؤيد ومعارض هلا، فسوراي وليبيا رأات  زعزعة

يف موقفهما املؤيد للجمهورية اإليرانية تعزيزاً ملكانتهما على املستوى اإلقليمي، ل سيما سوراي اليت 
 .1ا للقومية العربيةرأت يف اهنيار النظام العراقي انتصاراً هلا يكرس متثيله

أميا استغالل وراحت  وتلك الظروف السالفة الذكر ولقد استغلت إسرائيل هذه احلرب
تضاعف وتكثف من عملياهتا العسكرية على جنوب لبنان واقتطاع أجزاء من أراضيه وضمها إىل 

هدفني  قيقمن حت 4500علماً إن إسرائيل متكنت قبل اجتياح جنوب لبنان ، اإلسرائيليةاألراضي 
اثنني رئيسيني: أوهلما السيطرة على األهداف السرتاتيجية العسكرية بغية القضاء على حركة 
املقاومة الفلسطينية، وفتح الطريق حنو هنر الليطاين ابعتباره خطوة مهمة حنو التوسع الصهيوين يف 

ا اهلدف الثاين ، أم45902وتسىن هلا ذلك أثناء غزو اجلنوب اللبناين يف سنة  األراضي العربية

                                         
 .315جورج قرم: املرجع السابق، ص 1
 .935عبد القادر حممودي: املرجع السابق، ص 2
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حماولة جر لبنان إىل سالم منفرد يف إطار كامب و  4504ضم اجلولن يف ديسمرب  فيكمن يف
الدول بعض بني مصر و  النهائيةالقطيعة  عن. هذا على غرار النشقاق العريب الذي ترتب 1ديفيد

واقتصادايً، وهبذه العربية إثر اتفاقية كامب ديفيد اليت أضعفت املنطقة العربية سياسيًا وعسكراًي 
 .2التفاقية مت حتييد اجليش املصري وابت اجليش اإلسرائيلي سيد املوقف يف املنطقة

وهي  ،وهذه اخلالفات العربية هي اليت أعطت العدو الصهيوين حرية احلركة يف املنطقة
أحد األسباب الرئيسية اليت أدت إىل فشل القومية العربية املعادية لإلمربايلية، وهكذا استغلت 
إسرائيل انعدام احلد األدىن من التضامن العسكري العريب يف تنفيذ هجومها املاكر على جنوب 

لة العامل لبنان الذي اهنارت مبانيه فوق رؤوس مئات اآللف من سكانه األبرايء يف وسط ل مبا
 . م4519العريب، وحتقق إلسرائيل ما مل يتحقق هلا يف حرب 

 إسرائيلهتمام ادوافع وتعد األطماع اإلسرائيلية يف لبنان أحد األسباب احلقيقية لألزمة، و 
وهو ما دفعها إىل ، 3لبنانبالوجود الفلسطيين املكثف يف بلبنان تكمن يف احلدود املشرتكة بينهما و 

محاية مسيحيي بذريعة  4590اجتياح واسعة للجنوب اللبناين خالل شهر مارس القيام بعملية 
وأتمني أمن منطقة اجلليل يف مشال  ،4"مساعدة املوارنة على مساعدة أنفسهموفق سياسة " لبنان

، كما ادعت احلكومة اإلسرائيلية أهنا لن تتعرض 5فلسطني من اعتداءات الفدائيني الفلسطينيني
ملتواجدة يف لبنان ول تنوي إطالقاً الحتفاظ أبي أرض لبنانية احتلتها، وذلك من للقوات السورية ا

أجل ضمان احلصول على الدعم األمريكي من جهة، وختفيف حدة الرأي العام الدويل من جهة 

                                         
 .30، ص4502، ديسمرب 49، س024، عجملة اجليش"، "احلكومة اللبنانية اجلديدة يف مواجهة الواقعدودان سعيد:  1
 .392جورج قرم: املرجع السابق، ص 2
 .32، ص4599، سنة00، عاملوقف العريب، "جنوب لبنان بني املآرب اإلسرائيلية واملسؤولية العربية"وحيد دمحم عبد اجمليد:  3
، ترمجة انطوان ابسيل، شركة املطبوعات للتوزيع 0، ط1183-1138دبلوماسية إسرائيل السرية يف لبنان كريستني شولتزه:   4

 .433، ص4555والنشر، بريت، 
حسب تصرحيات بعض القادة اإلسرائيليني، ومن بينهم شيمون شيفر، أن العالقة بني إسرائيل وبعض األطراف املسيحية نسجت يف  5

، وذلك ابتصالت أولية بني الطرفني أسفرت يف األخري عن لقاء ثنائي بني الرئيس اللبناين كميل مشعون 4599األوىل من سنة األشهر 
، ضم إىل جانب كميل مشعون كل من بيار 4591وإسحاق رابني رئيس احلكومة اإلسرائيلية، مث أعقبه اجتماع أخر خالل شهر مارس 

هذا الجتماع طلب الطرف اللبناين املسيحي األسلحة من شيمون برييز فكان له ذلك، ومنذ تلك  اجلميل ووالداه بشري وأمني، ويف
 .434األثناء تطورت وتوطدت العالقة بينهما. ينظر: عارف العبد: املرجع السابق، ص



 م(1181-م1199موقف اجلزائر ودورها يف حل األزمة اللبنانية ) ..................................: الثالثالفصل 

 

 
 

 -118- 
 

 

اثنية، وأخريًا إعطاء ختمينات خادعة للسوريني وللمقاومة الفلسطينية أبن الزحف اإلسرائيلي لن 
 .1همايطال مواقع

ما  " جنحت إسرائيل يف إنشاءعملية الليطاينوعلى إثر هذا الجتياح الذي عرف ابسم "
رتبع على مساحة قدرها ي" الذي الشريط احلدودي" أو ما يطلق عليه بــــ " احلزام األمينمسي بــــ "

إسرائيل لتبني ولقد استغلته  ،2، وبلغت تكاليفه األولية حوايل مليوين لرية إسرائيلية0كلم  922
وهنا تكون قد انتقلت يف سياستها  3"العريب -لإلخاء اإلسرائيلي" للعامل على أنه النموذج املثايل

مع املارونيني القائمة على مساعدة املوارنة ملساعدة أنفسهم إىل سياسة "مساعدة املوارنة على 
 .4ناينمساعدة إسرائيل يف القضاء على التحرشات الفلسطينية يف اجلنوب اللب

وكانت إسرائيل هتدف من وراء إنشاء هذا اجلدار إىل خلق مقاطعة إسرائيلية انعزالية 
مشرتكة يف جنوب لبنان وجعلها منطقة فاصلة بني فلسطني احملتلة ولبنان، ويف إطار خلق كيان 

 :5اآلتيةطائفي موال هلا يف جنوب لبنان قامت إسرائيل من خالل هذا اجلدار ابإلجراءات 
يف اجلنوب اللبناين ابلدخول إىل األراضي  ةالسماح للقوى اليمينية النعزالية املقيم -

 اإلسرائيلية لتلقي العالج.
خلق مناصب شغل لعمال القرى املارونية يف اجلنوب اللبناين، والسماح لسكان  -

اإلجراءات إىل اجلنوب بزايرة أقارهبم يف إسرائيل. وهو ما يبني لنا إن إسرائيل هتدف من وراء تلك 
 تكريس النقسام الطائفي وتغذيته، وابلتايل هتيئة الظروف خللق كيان موال هلا.

وهذا ما أكدته واثئق على قدر كبري من األمهية نشرهتا جملة "الطليعة" املصرية يف عددها 
م، وهذه الواثئق عبارة عن رسائل مت تبادهلا بني بعض القادة 4591الصادر يف شهر مارس 

م، وتناولت تلك الرسائل 4591ائيليني أمثال "بن جويون" و"موشي شاريت" خالل سنة اإلسر 
البحث عن اآلليات الكفيلة بتنفيذ خمطط صهيوين لتمزيق لبنان وإقامة دولة مارونية متحالفة مع 

                                         
 .191، جامعة القاهرة، ص0، جالقضية الفلسطينية والصراع العريب الصهيوينهاين فارس:  1
 .31، ص4599، جانفي 491، عجملة اجليش، خماطر املراحل االنتقالية يف لبنان"غم: "الزبري بوشال 2
 .300جورج قرم: املرجع السابق، ص 3
 .490كرييستني شولتزه: املرجع السابق، ص  4
 .33سبق ذكره، صمقال ، خماطر املراحل االنتقالية يف لبنان"الزبري بوشالغم: " 5
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إسرائيل، وللوقوف على أبعاد وحقيقة الصراع وفهم مجيع جوانبه نورد فقرة من رسالة بعث هبا بن 
ن إىل موشي شاريت الذي كان آنذاك يشغل منصب رئيس وزراء الكيان الصهيوين وهي  جوريو 

... وهذا الوضع ل ينطبق على املسيحيني يف لبنان التارخيي وهلذه األغلبية تقاليد "كاآليت: 
وحضارة ختتلف كلية عن تقاليد وحضارة ابقي الوطن العريب، وخطأ فرنسا أهنا جعلت للبنان 

ن املسلمني ليسوا أحرار يف أعماهلم حىت ولو كانوا أغلبية، ول أدري إن كانوا حدودًا واسعة أل
أغلبية بسبب انقسام املسيحيني، وإنشاء دولة مسيحية هنا هو شيء طبيعي وله جذور اترخيية 
وستلقي دعم كل القوى الكربى يف العامل املسيحي سواء الكاثوليك أو الربوتستانيت حض عن 

وهذا األمر ل يتحقق أبداً بدون جتزئة حدود لبنان ولكم إذا "بن جوريون قائاًل: مث استطرد  "ابقي
عثر على األشخاص واملهاجرين يف لبنان إلقامة دولة مارونية فإهنم ليسوا يف حاجة إىل حدود 

 .1"موسعة ومجهور إسالمي كبري ولن يكون هذا حجر عثرة...
اجلدار، وليس   من وراء هذاإىل حتقيقها  وهذه هي األهداف احلقيقية اليت تسعى إسرائيل

ح أن سبب إقامة هذا اجلدار هو املشكلة الناجتة عن الفراغ الذي كما يزعم مشعون برييز الذي صرّ 
، وهكذا استطاعت إسرائيل بفضل هذا الشريط أن حتول منطقة اجلنوب 2يشهده اجلنوب اللبناين

ة، وابلتايل مل يعد للفلسطينيني أي غطاء يف جنوب اللبناين إىل منطقة حمظورة عن قوات الردع العربي
لبنان، وظل السكان املدنيون اللبنانيون يدفعون الثمن غاليًا من جراء العمليات الثأرية اليت تنفذها 

 . 3إسرائيل عقب كل عملية فدائية فلسطينية
اإلسرائيلي جبنوب لبنان فيمكن حصرها يف  لالهتمامأما خبصوص الدوافع احلقيقة 

 : 4صلحتني أساسيتني مهام
: فمعروف أن منطقة جنوب لبنان هي أقرب املناطق العربية إىل مراكز املصلحة األمنية

فتح خاصة وأن هذه املنطقة اليت تعرف يف إسرائيل بـــــ " ،التجمع السكاين والصناعي اإلسرائيلي
، فاللتفاف اإلسرائيلي حول جنوب لبنان يعطي هلا موقع اسرتاتيجي ممتاز ابلنسبة إلسرائيل" الند

                                         
 .02، ص4591، نوفمرب40، جملة سبق ذكرها، عأول نوفمرب"، احلرب اليت كانت أمال  الصاحل: " دمحم طاهرنقاًل عن:  بن جوريون 1
 .31نفسه، ص 2
 .301جورج قرم: املرجع السابق، ص 3
 .34ذكره، صمقال سبق ، "جنوب لبنان بني املآرب اإلسرائيلية واملسؤولية العربية"وحيد دمحم عبد اجمليد:  4
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للقوات اإلسرائيلية فرصة تطويق القوات السورية يف اجلولن، هذا فضاًل عن حماولتها يف دفع 
 اخلالفات اللبنانية إىل نقطة يصبح فيها التقسيم اللبناين أمر ل مناص منه.

: هتدف إسرائيل من وراء توسعها يف اجلنوب اللبناين إىل استغالل املصلحة االقتصادية
ألن مشكلة الري هي عقبة تقف حاجزاً أمام املشاريع الزراعية يف  هنر الليطاينثرواته املائية خاصة 

 إسرائيل.
أحدمها  ،يف لبنان اختذ شكلني رئيسيني عموماً  وجتدر اإلشارة إىل أن التدخل اإلسرائيلي

يتمثل يف العمل على إذكاء انر الفتنة بني خمتلف األطراف اللبنانية وذلك عن طريق غري مباشر و 
كما تدرب وحدات القوات النعزالية وتزودها ابألسلحة وتدرب   ،تقدمي املعوانت جلانب دون آخر

قامت القوات  يتهذا على غرار تدعيمها بعناصر املرتزقة ال ،أفرادها يف املعسكرات اإلسرائيلية
أما الشكل الثاين فهو التدخل املباشر عن طريق حشد ، ية والفلسطينية أبسر عدد منهمالوطن

: أبل أمههاالقوات اإلسرائيلية على احلدود وقصف املواقع املشرتكة أكثر من مرة يف عدة مناطق 
 .1الساقي، اخليام، النبطية

وب والبقاع ابحتالل اجلن 4590مارس  44قامت يف وحتقيقًا لألهداف السالفة الذكر 
اللبناين متخذة من العملية الفدائية اليت نّفذها فدائيو فلسطني يف نفس التاريخ على تل أبيب 

كلم، أي ما يعادل   022ذريعة لتحقيق أطماعها التوسعية يف هذا البلد واحتالل ما مساحته 
 وبقدر ما كانت إسرائيل هتدف من وراء هذا الغزو إىل .2من املساحة اإلمجالية للبنان% 5نسبة 

كسر شوكة املقاومة هتدف إىل   تاقتطاع مساحة أرضية عربية أخرى لصاحلها بقدر ما كان
وهو ما صرح به مندوب العصابة الصهيونية يف المم املتحدة، وهلذا بعد  ،الفلسطينية يف لبنان

ب األهلية اللبنانية اليت دامت ملدة سنتني تقريباً، راحت فشل خطتها األوىل املتمثلة يف إاثرهتا للحر 
تفتش إىل جانب الولايت املتحدة األمريكية عن ذريعة أخرى لجتياح لبنان والقضاء على 

 .3الفلسطينيني هناك

                                         
 .452سبق ذكره، صمقال "، العريب.. إىل أين"لبنان مصطفى عبد الغين:  1
 .001سامية دمحم جابر: املرجع السابق، ص 2
 .94، ص4590، أفريل49، س415، عجملة اجليش"، "ال سلم بدون فلسطنيدلل املغريب:  3
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أو ما يعرف عند  م4590عام  وهناك من يرى أبن الجتياح اإلسرائيلي جلنوب لبنان
 ية الليطاين" جاء كرد فعل على تصاعد الرفض العريب لتفاقيات كامب ديفيداإلسرائيليني بــــــــ "عمل

كانت إسرائيل هتدف كما  بصفة عامة والرفض اللبناين والفلسطيين والسوري على وجه اخلصوص،  
الضفة والقطاع ودفعهم للبحث عن  الفلسطينيني يفالضغط على أيضًا من وراء هذا الجتياح إىل 

 . 1حل منفرد مع إسرائيل لتوصل إىلل إمكانية
اللبنانية  دخلت األزمةمهما كان الدافع اإلسرائيلي هلذا الحتالل، فإنه بعد هذا الغزو و 

أجرب منظمة األمم املتحدة على التدخل الفوري يف القضية  األمر الذي ،يف النطاق الدويل
النسحاب اخلاصني ابملوافقة على م 4590يف ماي  101و 109وإصدارها للقرارين رقم 

، وكان ذلك نتيجة عدة عوامل منها ضغوط 2جوان من نفس السنة43يف  متاإلسرائيلي وهو ما 
وكذا ، الرئيس األمريكي جيمي كارتر وهتديداته بقطع الدعم اللوجستيكي واملساعدات عن إسرائيل

مفاوضاهتا من تعثر وفشل  -يف حالة استمرارها لإلحتالل اللبناين-ختوف القيادة اإلسرائيلية 
م ابعتالء 4590اجلارية مع مصر، لكنها مل تلبث أن زالت تلك العوامل اليت عرقلت عملية 

الرئيس األمريكي روانلد ريغان سدة احلكم، وكذا تتويج املفاوضات اإلسرائيلية املصرية ابلتوقيع 
على معاهدة صلح منفردة أقصت مصر من الصف العريب، حىت عادت إسرائيل إىل خلخلة 

 لوضع متهيداً للحرب.ا
وكانت البداية بقصف املناطق احلدودية واإلغارة على املدن والقرى اللبنانية واملخيمات 

جوان من نفس السنة دون  23م واستمرت إىل غاية 4504الفلسطينية وذلك خالل شهر ماي 
 العاشر من أن تقوم املقاومة الفلسطينية أبي ردة فعل، مث استأنفت إسرائيل هجماهتا من جديد يف

شهر جويلية عندئذ وجدت القوات الفلسطينية نفسها جمربة على الرد على تلك اهلجمات فدخل 
 122قتيل و 422يومًا راح ضحيتها ما يزيد عن  40الطرفان يف عمليات قصف متواصلة ملدة 

يكي جريح، ومل تتوقف تلك العمليات إل بعد التوسط والتدخل األمريكي عن طريق املفاوض األمر 
 4504جويلية  03البارع فيليب حبيب الذي جنح يف التوصل إىل اتفاق لوقف النار بلبنان يف 

                                         
، 4509، سنة10ع، املوقف العريب، املؤامرة مستمرة بني عملية الليطاين وعملية سالمة اجلليل"دمحم عبد السالم الزايت: " 1

 .10ص
 .454سبق ذكره، صمقال "، "لبنان العريب.. إىل أينمصطفى عبد الغين:  2
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بني منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، ولقد وافق رئيس الوزراء اإلسرائيلي مناحيم بيغن على 
 . 1هذا التفاق لعلمه أن الجتياح اإلسرائيلي اخلطري للبنان على وشك الوقوع

إسرائيل جازمة أن هذا التفاق لن يدم طوياًل بسبب الضطراابت الداخلية  واعتقدت
إىل خرق  -حسب زعم إسرائيل–اليت كانت تعيشها منظمة التحرير الفلسطينية واليت ستؤدي 

التفاق وهو ما يوفر هلا ذريعة العتداء على لبنان، غري أن ذلك مل حيدث إطالقًا ومن مث راحت 
خلرق التفاق، فأعلنت أن أي هجمة على املصاحل اإلسرائيلية انطلقت من  تفتش عن ذرائع أخرى

أي منطقة من العامل تعد خرقًا لالتفاق، هذا على غرار استفزازها للمقاومة الفلسطينية عن طريق 
يناير  02قيامها بعدة حتركات عسكرية على جنوب لبنان كاملناورات التدريبية اليت قامت هبا يوم 

فرباير  20ب لبنان، وإرساهلا سبعة آلف جندي إسرائيلي إىل جنوب لبنان يوم يف جنو  4500
بشنها  4500أبريل  04حبجة القيام برحلة ترفيهية، وأخريًا قامت إسرائيل خبرق التفاق يوم 

 .2قصف على جنوب لبنان متذرعة مبقتل جندي إسرائيلي هناك
 اثنيا : تنفيذ اهلجوم على جنوب لبنان.

ح اإلسرائيلي جلنوب لبنان مل يكن مفاجئًا للقيادة اللبنانية، فحسب شهادة  إن الجتيا 
كرمي بقرادوين أحد األعضاء البارزين يف املكتب السياسي حلزب الكتائب اللبناين أن بشري اجلميل 

ضم كل من  4500قائد القوات اللبنانية ساره يف اجتماع مهم عقد يف منزله خالل شهر يناير 
زير الدفاع اإلسرائيلي، ووالده بيار اجلميل، والرئيس اللبناين كميل مشعون، ويف هذا أرييل شارون و 

الجتماع أبلغ شارون احلاضرين أنه مثة قرارًا إسرائيليًا بتدمري البنية التحتية للمنظمة الفلسطينية 
تنفيذ هذا ومجيع قواعد املقاومة الفلسطينية، وأن احلكومة اإلسرائيلية قدمت اقرتاحني رئيسيني ل

القرار، القرتاح األول يتضمن عملية حمدودة وذات بعد أمين وتستهدف القضاء على اآللة 
 العسكرية الفلسطينية يف اجلنوب اللبناين.

مسيحي  -أما القرتاح الثاين الذي قدمه شارون يتضمن القيام هبجوم مشرتك إسرائيلي 
اء الوجود السوري يف لبنان، ورمست اخلطة واسع النطاق لتدمري منظمة التحرير الفلسطينية وإهن

                                         
 .199هاين فارس: املرجع السابق، ص 1
 .199، صنفسه 2
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على أن جتتاح القوات اإلسرائيلية بريوت وتدّمر قوة عرفات اهلشة وتسحق يف طريقها القوات 
السورية أيضاً، وبعد إهناء الشطر األول من العملية يتوىل املسيحيون بقيادة بشري اجلميل مهمة 

مباين بريوت الغربية، مث بعد ذلك يتوىل بشري تنظيف الشوارع من بقااي املنظمة وإخراجهم من 
رائسة اجلمهورية اللبنانية ويعرتف بدولة إسرائيل، وهكذا بفضل هذه العملية ينتقل لبنان من 

، وهلذا الغرض طار شارون سراً إىل 1متسبب يف املشاكل إلسرائيل إىل مصدر قوة مفيد وحيوي هلا
 بيار اجلميل.، والتقى بشري ووالده 4500بريوت يف يناير 

غري أن الرئيس إلياس سركيس حذر بشري اجلميل من مغبة املشاركة يف الجتياح إىل 
ل جيوز أن تتلطخ يد املسيحي بدم الفلسطيين "جانب إسرائيل ضد الفلسطينيني ونصحه قائاًل: 

يلي ، بل أكثر من هذا، ونظرًا إلدراكه ملخاطر اإلجتياح اإلسرائ2"يف معركة إىل جانب اليهودي
جلنوب لبنان اقرتح كرمي بقرادوين على بشري اجلميل أن ضرورة ومصلحة لبنان تقتضي إخطار 

. وابلفعل  3القيادتني السورية والفلسطينية معًا والتباحث معهما للحيلولة دون تنفيذ هذا الجتياح
ة مبحاولة كادت هذه التصالت أن تؤدي إىل نتائج إجيابية لول قيام إحدى املنظمات الفلسطيني

، وهنا جاء الرد 4500اغتيال سفري إسرائيل يف لبنان "شلومو أرغوف" يف مطلع شهر جوان 
 اإلسرائيلي الفوري بتنفيذ الجتياح.

ولإلشارة، فإن القيادة اإلسرائيلية قبل تنفيذها لعملية الجتياح سعت جاهدة من أجل 
تها، لكن معظم الرمسيني يف واشنطن مل افتكاك الدعم األمريكي واحلصول على مباركة أمريكية خلط

يطمأنوا هلذا العمل العسكري إدراكًا منهم أن هذا الجتياح لن حيل مشكلة إسرائيل على املدى 
الطويل، ولقد حّذر وزير الدفاع األمريكي "كاسرب واينربغر" القيادة اإلسرائيلية من مغبة تنفيذ هذا 

ة الفلسطينية مبوت البنية التحتية ملنظمة التحرير لن متوت النزعة القومي"الجتياح قائاًل: 
، بل أكثر من ذلك اقرتح هذا 4"الفلسطينية، انهيك عن القومية العربية واألصولية اإلسالمية

                                         
 .439ديفيد كريست: املصدر السابق، ص 1
 .344كرمي بقرادوين: املصدر السابق، ص إلياس سركيس نقالً عن: 2
 .19، ص0241، شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، بريوت، من حرب لبنان إىل حرب اخلليجلعنة وطن كرمي بقرادوين:   3
 .431ديفيد كريست: املصدر السابق، صنقاًل عن:  كاسرب واينربغر 4
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األخري على الرئيس األمريكي ريغان أبن يقوم بردع اإلسرائيليني عرب هتديدهم ابلكف عن تزويدهم 
 .1ابألسلحة

حصل شارون على املربر الذي يريده لشن  4500ر جوان غري أنه يف الرابع من شه
اهلجوم عندما تعرض السفري اإلسرائيلي يف لندن "شلومو أرغوف" حملاولة اغتيال وأصيب جبروح 

حتركت اآللة  م4500من شهر جوان  خطرية، وبعد يومني من هذه احلادثة، أي يف السادس
لتنهي ما بدأته يف  ل إليهو العسكرية اإلسرائيلية حنو جنوب لبنان مستغرقة أربعة إايم فقط للوص

، ويعترب هذا الجتياح هو األضخم واألعنف مقارنة بسابقه ولقد أطلقت 4590اجتياح عام 
 409اح من ، شارك يف هذا الجتيعملية سالمة اجلليل"عليه قوات الحتالل اإلسرائيلي اسم "

ألف  492ألف جندي )من جمموع العدد اإلمجايل للجيش اإلسرائيلي البالغ عدده  492إىل 
واستمرت عليها األطنان من القنابل  وابريوت وصب واوحاصر داببة  4122جندي( مدعمني بـــــــ 

 خملفة ورائها عشرات 4500جويلية  40جوان إىل  25يومًا ابتداء من  31معركة بريوت ملدة 
 .2واجلرحى اآللف من القتلى

ولقد حاولت القوات اإلسرائيلية جاهدة ابلضغط على بشري اجلميل من أجل إشراك 
القوات اللبنانية إىل جانبها يف اجتياح لبنان، غري أن بقرادوين وبعض رفاقه أقنعوا بشري أبن دوره 

القوات واملنظمات  األول هو إنقاذ بريوت، وأن مهمته الالحقة هو العمل على إخراج مجيع
األجنبية من لبنان )اجليش اإلسرائيلي، والقوات السورية، ومنظمة التحرير الفلسطينية(، ألن إهناء 

 .3الحتالل يف لبنان هو بداية احلل احلقيقي لألزمة اللبنانية
حتسباً لحتالل السوريون له بعد انتصارهم  الواقع يف جاء لبنان جلنوب اإلسرائيلي القصف إن

اهلجوم الذي قاده  جاء كرد فعل على الجتياحهذا صرّح أن  برييز مشعون أن غري لبنان، مسيحيي على
وهذا الهتام مل يكن  ،4عرفات انطالقًا من بريوت ضد السفري اإلسرائيلي شلومو آرجوف يف لندن

                                         
 .431ديفيد كريست: املصدر السابق، ص 1
 .50حمسن دمحم صاحل: املرجع السابق، ص 2
 .10، املصدر السابق، صحرب اخلليجلعنة وطن من حرب لبنان إىل كرمي بقرادوين:   3
 .012بطرس بطرس غايل وشيمون برييز: املصدر السابق، ص 4
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. وعلى كل حال مهما كانت أسباب 1ال املناوئة حلركة فتحألن اهلجوم نفذته مجاعة أبو نض حمله يف
 .2لتربير التدخل اإلسرائيلي يف لبنان كذريعة اختذوه قادة الحتالل الصهيوين هذا اهلجوم فإن

وجاء الرد الفلسطيين سريعاً، حيث قامت املنظمة بقصف مدفعي وصاروخي 
للمستعمرات اإلسرائيلية يف منطقة اجلليل، وبعدها قررت قوات الحتالل اإلسرائيلي القيام بعملية  
كبرية يتم من خالهلا استئصال جذور املقاومة الفلسطينية بلبنان، وأعلنت احلكومة اإلسرائيلية أن 

ذه العملية هو ضمان إبعاد مجيع العناصر املعادية إلسرائيل من مشال احلدود اللبنانية اهلدف من ه
إىل مسافة جتعل القرى واملدن اإلسرائيلية يف مأمن من أي اعتداء خارجي، ولقد صرّح املتحدث 

إن اهلدف من هذه العملية هو جعل مجيع "ابسم احلكومة اإلسرائيلية يف هذا اخلصوص قائاًل: 
. أما األهداف احلقيقية 3"وطنات ابجلليل خارج مرمى مدفعية الرهابيني املتمركزة يف لبناناملست

 فيمكن حصرها إمجالً يف النقاط اآلتية: 4لعملية سالمة اجلليل
 القضاء على كامل الوجود الفلسطيين وإهناء نفوذه يف لبنان. -
 ونية موالية إلسرائيل.خلق نظام سياسي جديد يف لبنان عن طريق إنشاء حكومة مار  -
 طرد مجيع القوات السورية املتواجدة على األراضي اللبنانية. -
 تدمري الشعور القومي الفلسطيين يف الضفة الغربية وقطاع غزة. -
حترير إسرائيل من تلك الصدمات القومية اليت أصابتها سابقًا كتلك اليت نتجت عن  -

 .4593حرب 
بح خالل هذه الفرتة أكثر تطورًا من حيث النوعية، أن السالح الفلسطيين أص حقيقة

يف جنوب لبنان أظهروا حيوية يف هجماهتم ضد األهداف  الفلسطينيني وصحيح أن الفدائيني
، وخنص ابلذكر هنا معركة الشقيف اليت حققت واملواقع اإلسرائيلية يف الطرف اآلخر من احلدود

                                         
نفذهتا جمموعة ارهابية  4504جوان  23نفس الطرح أكده حاييم هزروج )رئيس إسرائيلي سابق(، وقال أن احلادثة اليت وقعت بتاريخ  1

ألسلحة وقائمة حتمل أمساء عدد من اإلسرائيليني واليهود، تضم هذه القي القبض عليها من طرف شرطة لندن وحبوزهتا كميات من ا
اجملموعة ثالثة عناصر من إيران واألردن والعراق، وهم ينتمون إىل جمموعة منشقة عن منظمة التحرير الفلسطينية. ينظر: حاييم هزروج: 

 . 122املصدر السابق، ص
 .020كريستني شولتزه: املرجع السابق، ص  2
 .120روج: املصدر السابق، صحاييم هز  3
 .020كريستني شولتزه: املرجع السابق، ص  4
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، بيد أن العامل العريب الذي د هجوم العدو الصهيوينفيها املقاومة الفلسطينية جناحًا ابهرًا يف ص
يتفرج على اللبنانيني والفلسطينيني الذين  م4593أغرقته األموال النفطية ما انفك بعد حرب 

  .1ميوتون ابملئات واآللف وكأن جنوب لبنان منطقة غربية ل عربية
عاجزة ـــــ أمام أن قوات الحتالل ظلت  إلهذه الرتسانة العسكرية اإلسرائيلية  كل  ورغم

فاضطرت إسرائيل إىل املوافقة ، الغربية واحتالهلا عن الدخول إىل بريوت-شراسة املقاومة الفلسطينية
إل بعد انسحاب  دخول بريوت الغربيةومل يتسىن هلا ، 4500 جويلية 40 يوم النار إطالق وقف على

  .2منظمة التحرير الفلسطينية حفاظاً على أرواح املدنيني اللبنانينيمن  إبيعاز منها الفلسطينية املقاومة
بعد الجتياح اإلسرائيلي السافر جلنوب لبنان أتكد لنا مب ل يدع جمال للشك أن تلك 
األهداف املعلنة اليت اختذهتا إسرائيل مربراً لحتالهلا للبنان كانت جمرد أهداف ومهية، أما األهداف 

عت إسرائيل جاهدة إىل حتقيقها من خالل عدواهنا على لبنان اتضحت جلية بعد احلقيقية اليت س
 : 3العدوان، وميكن حصرها إمجالً فيما أييت

وبسط السيطرة والنفوذ اإلسرائيلي على كامل الراضي احملتلة،  الفلسطينية القضية إهناء -4
منظمة التحرير الفلسطينية، مبعىن آخر على  وعسكرايً  سياسياً  ابلقضاء إل يتحققان ل العامالن وهذان

بقدر ما كان هدفه متعلق مبصري الصفة الغربية  لبنان مبستقبل يتعلق يكن مل الغزو من احلقيقي اهلدف أن
إنين أؤمن أمياانً اتمًا أن الدفاع احلقيقي "قائاًل:  صرّح حني قاطع بشكل شامري أكده ما وهو والقطاع،

أنه من غري املمكن "الطرح أكده شارون يف قوله:  ونفس ،4"الغربية بريوت من يبدأ الغربية الضفة عن
 .5"يتم القضاء بشكل هنائي على املنظمة يف لبنان مامل احملتلة األراضي يف الستقرار وضمان توفري

إقامة نظام جديد يف لبنان موال إلسرائيل، وهو ما أشار إليه البيان الصادر عن  -0
إن احلكومة اإلسرائيلية ما زالت تتطلع "واملتضمن لقرار الغزو ولقد جاء فيه: احلكومة اإلسرائيلية 

 ."إىل حتقيق اتفاق سالم مع لبنان املستقل ضمن احملافظة على سالمة أراضيه

                                         
 .309جورج قرم: املرجع السابق، ص 1
 .40، ص4500، ديسمرب40، س009، عجملة اجليش"، "اجلبهة الثانية تربير العمل العسكريس. بومرداسي:  2
 .104هاين فارس: املرجع السابق، ص 3
 .104املرجع السابق، صهاين فارس: شامري  نقالً عن:  4
 .104هاين فارس: املرجع السابق، صشارون نقالً عن:  5
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تعديل ميزان القوى يف الشرق األوسط عامة، وهو ما سعى إليه أرييل شارون  -3
حرب ان واليت أطلق عليها اإلسرائيليني اسم "املسؤول الرئيسي عن خطة الغزو واحلرب ضد لبن

وحسب اعتقادات هذا األخري أن تنفيذ خطته على لبنان املتمثلة يف القضاء على منظمة أرييل"، 
التحرير الفلسطينية، وحتطيم القوات السورية املتواجدة يف لبنان، وخلق نظام لبناين موال إلسرائيل، 

 السيطرة اإلسرائيلية على كامل الشرق األوسط ملدة ثالثني سنة.سوف يؤدي ل حمالة إىل إحكام 
أما اجلزائر من جهتها مل تكتف ابلتنديد وشجب العدوان اإلسرائيلي على جنوب لبنان  

فحسب، بل كانت عضوًا فاعاًل إىل جانب كل من السعودية وسوراي ومنظمة التحرير الفلسطينية 
لعربية اليت اجتمعت يف مدينة الطائف ابململكة العربية السعودية والكويت ولبنان يف اللجنة الوزارية ا

 . 1للبحث يف الغزو اإلسرائيلي يف لبنان 4500جوان  32يوم 
 املقاتلون يف لبنان أجرب تدمري القواعد العسكرية للمنظمات الفلسطينية وبعد
إىل اب من لبنان على النسح البالغ عددهم مخسة آلف مقاتل ومعهم ايسر عرفات الفلسطينيون

يف الوقت الذي انتشرت فيه قوات البحرية األمريكية )املارينز(  2بدون مقابل وبال ضماانتتونس 
وقوات حفظ السالم الفرنسية واإليطالية يف مجيع أحناء بريوت لتكون مبثابة فاصاًل بني اخلصمني 

 .3حىت مغادرة املنظمة
ن بعد رحيل عرفات وقواته، لكن ومل تلبث إن انسحبت قوات حفظ السالم من لبنا

الوضع ظل متوترًا يف حميط بريوت بسبب رغبة شارون امللحة يف الدخول إىل بريوت الغربية 
 .4لحتوائها بعد على العديد من مقاتلي منظمة التحرير الفلسطينية ويف خميماهتم جبنوب لبنان

أعلنت  4500أوت  40يخ األثناء أصدرت وزارة اخلارجية اجلزائرية بيااًن بتار  تلكويف 
 32بشأن إيوائها لكتائب املقاتلني، فانطلقت يوم  الفلسطينية فيه قبوهلا طلب منظمة التحرير

                                         
 .15، املصدر السابق، صلعنة وطن من حرب لبنان إىل حرب اخلليجكرمي بقرادوين:   1
 .013بطرس بطرس غايل وشيمون برييز: املصدر السابق، ص 2
، أي أن 4590اللبنانية مل تتم إل بعد التورط املباشر إلسرائيل يف لبنان عام لإلشارة فإن جهود األمم املتحدة ووساطتها يف األزمة  3

 -املكونة من القوات األمريكية والفرنسية واإليطالية-إعالن وقف إطالق النار من طرف جملس األمن، ودعوته إلنشاء قوة حفظ السالم 
  هبا. للمزيد ينظر:يف جنوب لبنان مل يتم إل بعد غزو إسرائيل لبريوت وتزايد العنف 

Mehmet Gurses  : op. cit., P11. 
 .412ديفيد كريست: املصدر السابق، ص 4
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وأنطونوف متوجهة  432طائرات عسكرية جزائرية من نوع هرقل سي  20أوت من نفس السنة 
بوفاريك، وقد مقاتل فلسطيين استقبلهم مساعدية يف مطار  922إىل مطار قربص وعادت بـــــــ 

روى أحد املقاتلني الفلسطينيني فور وصوله إىل اجلزائر أهم التضحيات اجلسام اليت قدمتها املقاومة 
وخاصة تلك العمليات النتحارية اليت كانت تنفذها اجملموعة داخل خطوط العدو  ،الفلسطينية

ن احلصار املضروب الصهيوين رغم ما ميلكه من رادارات متطورة، ويضيف نفس املصدر ابلرغم م
 .1على املقاتلني الفلسطينيني إل أهنم قاموا بواجبهم وأصابوا معظم األهداف

 ةمقاتل 02ويف اليوم املوايل محلت هؤلء املقاتلني الفلسطينيني الذين كان من بينهم 
، وهكذا مسحت اجلزائر إبقامة معسكرات 2فلسطينية وشبان يف مقتبل العمر إىل مطار تبسة

وحتملت  4500ني الفلسطينيني الذين أبعدوا من لبنان بسبب الجتياح اإلسرائيلي سنة للمقاتل
عيون ››الفلسطينيني أقامت اجلزائر يف الثكنة العسكرية اجلديدة  هلؤلءوتكرميًا  .3مصاريف إقامتهم

مهرجان ترحييب على شرف هؤلء املقاتلني، وأشرف على هذا املهرجان الذي حضره ‹‹ زروق
غفري من مواطين مدينة تبسة السيد دمحم الشريف مساعدية عضو املكتب السياسي مجهور 

ومسؤول األمانة الدائمة للجنة املركزية، وألقى هبذه املناسبة كلمة افتتحها بتوجيه التحية ابسم الثورة 
اجلزائرية وابسم القيادة السياسية وعلى رأسها الشاذيل بن جديد وابسم الشعب اجلزائري إىل 

 .4قاتلني الفلسطينيني الذين صنعوا ملحمة بريوت التارخييةامل
واسرتسل مساعدية يف حديثه مؤكدًا أن اجلزائر على يقني اتم أبن القضية الفلسطينية 
ستنتصر عاجاًل أم آجاًل كما انتصرت الثورة اجلزائرية، وأضاف نفس املصدر أن احلق التارخيي 

ألي أحد أن يشك يف ذلك، واختتم مساعدية كالمه للفلسطينيني اثبت يف أرضهم ول ميكن 
 .5مني"أ"إن أكرب احتفال هو ذلك الذي يتم يف فلسطني بعد حتقيق النصر والستقالل الت قائاًل:

                                         
 .32، ص4500، سبتمرب 40، س000، عجملة اجليش"، تصميم على العودة إىل فلسطنيكراش. م: "  1
 .499دمحم اتمالت: املرجع السابق، ص 2
، مؤسسة كنوز الرمحة، الغربية يف إطار املتغريات اإلقليمية والتحدايت الوطنيةموقف اجلزائر من نزاع الصحراء ميلود بن غريب:  3

 .420، ص0244اجلزائر، 
 .34سبق ذكره، صمقال  "،تصميم على العودة إىل فلسطنيكراش. م: "  4
 .34سبق ذكره، صمقال  "،تصميم على العودة إىل فلسطنيكراش. م: "دمحم شريف مساعدية نقاًل عن:   5
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ممثل منظمة التحرير الفلسطينية ابجلزائر إل أن  "أبو حسان"أىب  جمرايت الحتفال وخالل
أبو عمار إىل الثورة اجلزائرية حكومة وشعباً على ما قدموه  القائد الكبري وحتيات املقاتلني حتيات ينقل
وما زالوا لنصرة القضية الفلسطينية، وأكد أبو حسان أن الثورة اجلزائرية ونظريهتا الفلسطينية  دعم من

 .1ومها يف خندق واحد وستواصالن املسرية معاً حىت النصر الكامل ،مها وجهان لعملة واحدة
واشنطن لالجتياح اإلسرائيلي للبنان، إل أن خطة الرئيس األمريكي وابلرغم من معارضة 

ريغان إلعادة استقرار للبنان جاءت متطابقة إىل حد كبري خلطة شارون، حيث أن الشخص الذي 
دعمته واشنطن للوصول إىل الرائسة يف لبنان هو نفسه بشري اجلميل الذي كانت تدعمه إسرائيل، 

شارون الذريعة اليت كان يتمناها لحتالل بريوت الغربية وهي مقتل ومن حسن الطالع أن تتوفر ل
، وعلى إثر هذه 4500سبتمرب  41الرئيس اللبناين بيار اجلميل على الساعة الرابعة مساًء من يوم 

" وهم قوات األحزاب املسيحية اليمينية )حزب الكتائب السي. آي. أيهاحلادث اتفق حلفاء "
ت اإلسرائيلية على النتقام لبيار اجلميل، وحتركت هذه القوات جمتمعة حنو واجليش اللبناين( والقوا

خميمي صربا وشاتيال من أجل استئصال املقاتلني الفلسطينيني وارتكبوا مذحبة رهيبة يف حق أبرايء 
مدين من شيوخ وأطفال ونساء بدًل من املقاتلني  0222و 022راح ضحيتها ما بني 

 . 2هذه اجملزرة إقالة شارون من منصبه الفلسطينيني، ولقد كّلفت
زار ايسر عرفات اجلزائر بعد أن أقام لفرتة قصرية بتونس  م4500سبتمرب  40وبتاريخ 

وخالل اللقاء تناول الزعيمان يف مباحثاهتما الجتياح اإلسرائيلي  واستقبله الرئيس بن جديد
وعلى هامش هذه الزايرة قام عرفات جبولة لولية تبسة لتفقد  وانعكاساته على املقاومة الفلسطينية،

مقاتل حيث خصصت هلم معسكرات خاصة مسيت  0222قواته اليت تضاعف عددها إىل 
املخيمات الفلسطينية يف لبنان اليت ارتكب فيها اجملرم  تيمنًا بتلك "معسكرات صربا وشاتيال"

أصبح عرفات يرتدد كثرياً على  الوقت منذ ذلكو ، 3لشارون وحلفاؤه جمازر فظيعة ضد مدنيني عز 
وأخذت قواته يف اجلزائر تزداد يومًا بعد يوم حيث انضم إىل  ،اجلزائر مبعدل مرتني يف الشهر تقريباً 

                                         
 .34سبق ذكره، صمقال  "،تصميم على العودة إىل فلسطني: "كراش. م  1
، ترمجة أنطوان ابسيل، تدقيق فؤاد زعيرت، شركة املطبوعات للتوزيع والنشر، 0طإرث من الرماد اتريخ "السي.آي.أيه"، تيم واينر:  2

 .901، ص0244بريوت، 
 .490دمحم اتمالت: املرجع السابق، ص 3
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املقاتلني الفلسطينيني األوائل ألف معتقل فلسطيين حرروا من السجون جبنوب لبنان بوساطة اهلالل 
 .45031نوفمرب  01ئهم يف األمحر الدويل لينضموا إىل زمال

ومن امللفت للنظر هو أن هذا الغزو وقع مباشرة بعد استعادة مصر ملنطقة سيناء يف أبريل 
، أما اهلدف 4595وذلك مبوجب اتفاقية الصلح املوقعة بينها وبني وإسرائيل يف أبريل 4500

"، فيكمن م يف اجلليلعملية السلأو ما أمسته إسرائيل بـــــ " 4500احلقيقي واخلفي من اجتياح 
يف رغبة إسرائيل يف كسر شوكة املقاومة الفلسطينية وضم الضفة والقطاع، ويف نفس الوقت تكريس 

، ولقد أتكد ذلك بعدما نكثت إسرائيل بوعدها واقتحمت 2وضمان نظام مسيحي موال إلسرائيل
ل الفرتة املمتدة من بريوت الغربية بعد أسبوعني من خروج املقاومة الفلسطينية منها، وقامت خال

ابرتكاب جمازر وحشية عرفت مبجازر صربا وشاتيال خلفت وراءها  4500سبتمرب  40إىل  41
 .3فلسطيين ولبناين من املدنيني األطفال والنساء والشيوخ 3922استشهاد 

ومما جتدر اإلشارة إليه هو أن إسرائيل عند تنفيذها لعملية اجتياح لبنان كانت متأكدة 
لبنان املضطرب واملنعدم األمن من جراء الوجود  وأن ،ه العملية سوف حتقق أهدافهامن أن هذ

للشعب اللبناين  يوفر، كان مستعد لقبول أي شيء 45154السوري والفلسطيين به منذ اتفاقية 
القادراتن على  أهنمااألمن واألمان. وهكذا بدت إسرائيل ومن ورائها الولايت املتحدة األمريكية 

إنقاذ لبنان، خاصة بعد ما ظهر للعيان ليس فقط فشل الدور العريب يف محاية لبنان، بل اعتباره 
، ولقد أبرز هذا الجتياح حبق سلوك الكيان الصهيوين 5عامل من عوامل عدم الستقرار ابملنطقة

العموم، ألنه وقع بعد حيال لبنان واملقاومة الفلسطينية بشكل أساسي والدول العربية على وجه 

                                         
 .490دمحم اتمالت: املرجع السابق، ص 1
 .935عبد القادر حممودي: املرجع السابق، ص 2
 .53حمسن دمحم صاحل: املرجع السابق، ص 3
هذه التفاقية مت التوقيع عليها يف القاهرة بني قائد اجليش اللبناين ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية بعد مواجهة عسكرية دامت ستة  4

أشهر بني اجليش اللبناين وحركات املقاومة الفلسطينية، ولإلشارة فإن هذه التفاقية أعطت صفة الشرعية لمتالك حركة املقاومة قواعد 
يف اجلنوب اللبناين، وهو مامل متنحه أي دولة عربية للالجئني الفلسطينيني الذين ختضع خميماهتم ونشاطهم السياسي ملراقبة عسكرية 

 . 340صارمة أينما وجدوا يف العامل العريب. ينظر: جورج قرم: املرجع السابق، ص
 .394نفسه، ص 5
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الذي دعا كافة أطراف الصراع إىل وقف  920يوم واحد فقط من صدور القرار األممي رقم 
  .1العمليات العسكرية يف لبنان وعلى طول الشريط احلدودي

 إىلجملس األمن  خلفه من جمازر وحشية رهيبة، اضطروما املرعب  الجتياحونتيجة هلذا 
 لسيادة لبنان ووحدة أراضيه لحرتام الصارمالذي ينص على ا( 109م )رق وإصداره للقرارالتدخل 

داخل حدوده املعرتف هبا دولياً، كما دعا جملس األمن إسرائيل إىل سحب واستقالله السياسي 
قواهتا على الفور من مجيع األراضي اللبنانية وإنشاء قوة دولية مؤقتة يف جنوب لبنان لضمان 

 .2دة األمن والسالم الدوليني إىل سابق عهدمهاالنسحاب اإلسرائيلي وعو 
ويف األخري ميكن القول أنه إذا كانت القيادة اإلسرائيلية قد جنحت يف حتقيق بعض 

، واملتمثلة يف حتقيقها بعض املكاسب العسكرية 4500أهدافها من خالل اجتياح لبنان عام 
منه، فإهنا من جهة أخرى فشلت يف حتقيق وإهناء املقاومة الفلسطينية يف اجلنوب اللبناين وإخراجها 

م )اتريخ اغتيال حليفها 4500اجلزء األهم من أهدافها، وتعترب الفرتة املمتدة من سبتمرب 
إىل غاية بداية النسحاب اإلسرائيلي من  السرتاتيجي املاروين بشري اجلميل رئيس مجهورية لبنان(

خرية اليت شهدت أقصى التدخالت ، النهاية األخرية للمرحلة األ4501لبنان يف صيف 
 اإلسرائيلية يف لبنان.

الضرابت املوجعة اليت أما عن ردود الفعل الناجتة عن عملية الجتياح فتتمثل يف تلك 
، ومن 3النسحاب منه وهو ما أجربها على ،وجهتها هلا قوات املقاومة اللبنانية يف جنوب لبنان

وضعًا خطريًا انعكس سلبًا على اجملتمع اإلسرائيلي جهة أخرى واجهت إسرائيل يف جنوب لبنان 
خالل شهر سبتمرب سنة  %01نفسه يف صورة استنزاف اقتصادي وصل مبعدل التضخم إىل 

، هذا على غرار الستنزاف العسكري والبشري الذي أدى إىل نشوء حركات معارضة حىت 4500
لسياسية لعملية الجتياح انلت من داخل اجليش الصهيوين نفسه، ضف إىل ذلك النتائج السلبية ا

                                         
 .914عبد القادر حممودي: املرجع السابق، ص 1
 .001جابر: املرجع السابق، ص سامية دمحم 2
، هذا طبعًا مع 4509، والثانية يف ربيع عام 4501عملية النسحاب اإلسرائيلي هذه متت عرب مرحلتني األوىل يف شتاء عام  3

 . 4509احتفاظ إسرائيل ابلشريط احلدودي الذي كانت قد أقامته منذ سنة 
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 جلأت، وهلذه األسباب 1اإلسرائيلية، وابملقابل عززت الدور السوري يف املنطقة القواتهيبة ومكانة 
النسحاب مما أمسته بـــــــ "املستنقع اللبناين" إىل الشريط احلدودي الذي إىل إسرائيل ــــــ جمربة ـــــــ 

 .4590أقامته عام 
ن إسرائيل قد فشلت فشاُل ذريعًا يف حتويل تلك املكاسب العسكرية إىل ومن مث تكو 

انتصارات سياسية، فباغتيال بشري اجلميل تبخر على الفور احللم اإلسرائيلي، وهو إقامة دولة لبنانية 
مارونية تقفوا خطى مصر يف إقامة سالم كامل مع إسرائيل، متجاهلة إسرائيل بذلك أن لبنان جزء 

، وهكذا تكون عملية الجتياح اإلسرائيلي 2لعريب وأنه بلد عريب ولن يكون غري ذلكمن الوطن ا
قد أثبتت بشكل ل يقبل الوهن عبثية اسرتاتيجية آرييل  -رغم ما خلفته من جمازر فظيعة-للبنان 

 . 3شارون الكربى والفرضيات اخلاطئة القائمة على مبدأ التدخل عن طريق التحالف مع األقليات
، وخالل قمة فاس ابملغرب أتكد انعدام التضامن العريب، إذ أنه ما 4500ع عام يف مطل

وهو رقم قياسي يف لقاءات القمة -فتئ املؤمتر يفتتح جلساته )استغرق املؤمتر أربع ساعات فقط 
نوفمرب  00إىل  01بدل أربعة إايم وهي املدة املقرر استغراقها يف هذه القمة أي من  -العربية

أعلن عن أتجيله إىل أجل غري مسمى، بسبب اخلالف الذي نشب بني دول جبهة ( حىت 4504
وبقية الدول العربية حول مشروع األمري فهد ويل العهد السعودي آنذاك،  ،الصمود والتصدي

والذي يقر حبق مجيع دول املنطقة العيش يف سالم ضمن حدود آمنة، هذا فضاًل عن اعرتاف 
 . 4ملشروعة للشعب الفلسطيين واليت أمهلتها قرارات جملس األمن الدويلاملشروع إبسرائيل وابحلقوق ا

ورغم الفشل السياسي الذريع الذي منيت به القيادة اإلسرائيلية يف لبنان بعد اغتيال بشري 
الذي خلف أخاه بشري يف الرائسة   اجلميل، وابلرغم من اكتشافها أن الرئيس اجلديد أمني اجلميل

                                         
 .14، ص4501، سنة99، عاملوقف العريب"، ن حقيقة أم مناورة..اإلسرائيلي من لبنا االنسحاب"مهدية عبد الرمحان:  1
 .041كريستني شولتزه: املرجع السابق، ص  2
 كان الكثري من اإلسرائيليني ينظرون حىت إىل غاية اجتياحهم للبنان، على أن املوارنة ميثلون الطائفة الكربى يف لبنان، فجزمت القيادة  3

اإلسرائيلية على أن التعامل مع املوارنة يعين التعامل مع لبنان، لكن بعد اغتيال بشري اجلميل اكتشفت إسرائيل على مضض احلقيقة اليت 
ها أن اجلميل مل يكن ميثل إل جزء من الكتائب، وأن الكتائب مل تكن متثل إل جزء من املارونية، وأن املارونية مل تكن تتحدث ابسم  مفاد

عدد سكان لبنان فقط، ومن مث ما بين على خطأ فهو خاطئ. ينظر: نفسه،  4/3كل اللبنانيني املسيحيني، وأن املوارنة شكلوا آنذاك 
 .040ص

 .310جورج قرم: املرجع السابق، ص 4
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على عالقات حسنة مع الدول العربية أكثر من اهتمامه أبن يصبح حليفاً  كان مهتما ابحملافظة
إلسرائيل، وأنه لن يوافق على حرف واحد دون موافقة مسبقة من رئيس احلكومة السين، إل أن 
هذه األخرية مل تقطع حبل األمل مع أمني اجلميل يف افتكاك، على األقل، بعض املكاسب 

اإلسرائيلية يف أمس احلاجة إليها لمتصاص الضغوطات الداخلية يف السياسية اليت كانت القيادة 
إسرائيل النامجة عن استنكار عامة الناس جملازر صربا وشاتيال، ومن مث اعتربت القيادة اإلسرائيلية 

 التوصل إىل معاهدة مع اللبنانيني أمراً فائق األمهية لتربير احلرب.
ية اللبنانية اهلادفة إىل أتمني النسحاب ويف هذا الصدد جرت املفاوضات اإلسرائيل

، أسفرت 4500ديسمرب  00اإلسرائيلي، ولقد استغرقت هذه املفاوضات عدة أشهر بداية من 
برعاية أمريكية، وابلرغم " 1184ماي  19اتفاقية يف األخري على توقيع معاهدة عرفت ابسم "

اإلقليمية والستقالل السياسي للبنان، إل من أن هذا التفاق أهنى احلرب، وضمن احرتام السيادة 
أنه مل يرس السالم يف املنطقة، ومل يلب متطلبات إسرائيل األمنية والسياسية، وهو ما دفع إسرائيل 
بتنسيق سري مع واشتطن إىل إحلاق التفاق مبلحق سري خيّول إلسرائيل حق اهلجوم على لبنان 

ماي ل تفي ابلغرض، وهو ما أعطى لسوراي  49اتفاق إذا ما ثبت أن الرتتيبات األمنية مبقتضى 
 ماي. 49" على اتفاق الفيتومن جهة اثنية حق "

ومن مث سعت دمشق جاهدة إىل حتريض وهتديد احلكومة اللبنانية بتجديد احلرب األهلية 
ماي، ألن دمشق رأت أن إسرائيل من وراء هذا التفاق قد حصلت  49إذا مل ترتاجع على اتفاق 

، وحتت الضغط والتهديد السوريني تراجعت 4500ما تريده من اجتياحها للبنان عام على 
عقب حماداثت ثنائية  4501( من مارس 29احلكومة اللبنانية عن التفاقية، وقررت يف اخلامس )

ماي، ويف األخري قررت القيادة اإلسرائيلية سحب قواهتا من  49بني األسد واجلميل إلغاء اتفاقية 
 . 1دون حتقيق أية مكاسب سياسية 4509 صيف لبنان يف

كانت يف بدايتها أزمة نستنتج أن هذه الخرية   وتطوراهتا األزمة خللفياتوبعد استعراضنا 
داخلية حملية، ونظرًا ملا أفرزته من مستجدات وتطورات بفعل أتطري أطراف خارجية، حتولت إىل 

األمريكي، ومن مث فإنه و  اإلسرائيلي بعد التدخل أزمة عربية بعد التدخل السوري والعراقي مث دولية

                                         
 .000كريستني شولتزه: املرجع السابق، ص  1
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ل ميكن سحب قوات الردع العربية من مكاهنا عند "الزهراين" تفادايً للمواجهة مع إسرائيل، كما ل 
 ميكن أيضاً سحب قوات األمم املتحدة من مواقعها خوفاً من اجتياح إسرائيلي آخر.

جل أكانيات العسكرية الكافية للتدخل من وابلرغم من أن الدول العربية مل تكن هلا اإلم
أدانت بشدة الجتياح اإلسرائيلي جلنوب لبنان واعتربته دليالً  إل أهنا ،إنقاذ الوضع يف لبنان

، أما 1على جتسيد سياسة إسرائيل التوسعية وخطوة أوىل حنو ضم جنوب لبنان إىل إسرائيل واضحاً 
ل اإلسرائيلي مربراً جديداً إلدانة اتفاقية كامب وجدت يف هذا التدخ الصمود والتحدي فقدجبهة 

ديفيد اليت متت على حساب التضامن العريب، وبفضل هذه التفاقية مت حتييد مصر ومسح 
 لإلسرائيليني بشن احلرب على لبنان.

على هذا الجتياح اإلسرائيلي السافر يف إرسال عدة طائرات  يفعل اجلزائر الرد  ومتثل
، وإىل جانب الدعم 2إىل بريوت نقلتعدات الطبية إىل دمشق ومنها حمملة ابألسلحة وامل

العسكري والطيب الذي سامهت به اجلزائر يف احلرب األهلية اللبنانية يوجد رجال جزائريني شاركوا 
يف هذه احلرب إىل جانب إخواهنم الفلسطينيني، ومن بينهم اجلزائري محود بوكرشة )امللقب عند 

استشهد مع  ، ولقدالذي كان ضابطًا يف قوات حركة فتح بلبنان زائري(الفلسطينيني خالد اجل
 .3إثر هجوم نفذته قوات الحتالل اإلسرائيلي على بريوت 4504جوان  21قياديي احلركة يوم 

كما قرر الرئيس بومدين إرسال ابخرة مساعدات للفلسطينيني احملاصرين يف لبنان بني 
والقوات اإلسرائيلية يف اجلنوب، وقد سأل بومدين سفري اجلزائر يف  ،القوات السورية يف الشمال

سوراي آنذاك عثمان السعدي عن كيفية إرسال هذه املساعدات للفلسطينيني فأجابه السفري 
إبرساهلا إىل بنغازي كون الفلسطينيني حماصرين، فرد عليه بومدين قائالً: "إذن نرسل ابخرة ابلعلم 

 .4ال لبنان وليغرقها السوريون.."اجلزائري إىل طرابلس مش
واستمر الدعم اجلزائري لألزمة اللبنانية يف عهد الرئيس الشاذيل بن جديد الذي مل تكن 

وإن كانت عرفت نوعًا من التباطؤ الناتج أساسًا عن توقف  ،فرتة حكمه أقل أمهية من سابقتها

                                         
 .013بطرس بطرس غايل وشيمون برييز: املصدر السابق، ص 1
 .010، صنفسه 2
 .410دمحم اتمالت: املرجع السابق، ص 3
 .43شهادة عثمان السعدي آلسيا شاليب: املصدر السابق، صهواري بومدين نقاًل عن:  4
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تعلق منها ببعض املناوشات احلدودية  الفلسطينيني عن املواجهة احلقيقية مع العدو الصهيوين إل ما
 غري أن الوضع اضطرب كثرياً بعد الجتياح الشامل اإلسرائيلي للبنان. ،على لبنان

أنه اثناء الجتياح اإلسرائيلي للبنان كان هو  اخلصوصومما ينبغي اإلشارة إليه يف هذا 
فاضطر إىل قطعها ن جيجل وجباية إىل كل مداخلية للبالد  زايرة يف جديد بن الشاذيل اجلزائري الرئيس
، 1لدراسة مشكلة الغزو وتبعاهتا اجتماعاً طارائً مع املكتب السياسي وعقد ،العاصمة إىل راجعاً  وقفل

للرئيس بن جديد ابل حىت اتصل هاتفياً بقيادة املقاومة الفلسطينية يف لبنان وبرئيسي سوراي  يهدأ ومل
الوضع، علماً أن هذا الغزو مل يكن مفاجأ ابلنسبة للجزائر وهذا  حقيقة على خالهلم من ليطّلع ولبنان

العقيد دمحم الطاهر عبد السالم الذي اشتغل ملحقًا عسكرايً يف سفارة لبنان خالل عامي بشهادة 
قبيل العتداء التقى بنايف حوامتة وجورج حبش  صرّح هذا األخري أنه حيث م،4504م و4502

، 2منه أسلحة من اجلزائر للدفاع عن بريوت وطلبايًا على وشك الوقوع وأكدا له أن اعتداًء إسرائيل
 وبدوره نقل السفري اجلزائري انشغال املقاومني الفلسطينيني إىل رائسة اجلمهورية اجلزائرية. 

ويف اليوم املوايل للغزو أوفد الرئيس الشاذيل بن جديد السيد دمحم الشريف مساعدية إىل 
مع القادة اللبنانيني وزعماء املقاومة الفلسطينية، وكانت رسالة الشاذيل  لبنان للتباحث والتشاور

للطرفني تتمثل يف األسئلة اآلتية: ما العمل املطلوب ابلضبط من اجلزائر؟ وماهي الحتياجات 
 العاجلة والفعالة لدعم الصمود واملقاومة؟

مت حتويلها  نينياللبناوبعد عودة مساعدية ومعه الطلبات احملددة من طرف األشقاء 
على مستوى وزارة الدفاع الوطين اجلزائرية املكلفة  DREإىل مديرية العالقات اخلارجية  مباشرة

الشاذيل بن جديد على الفور إرسال  الرئيس قّررويف هذه األثناء  ،بتسليح الفلسطينيني وتدريبهم
عسكرية بعضها عن طريق الحتاد السوفيايت والبعض اآلخر متثل يف أربع طائرات شحن  اتمساعد

ابإلضافة إىل طائرة مليئة ابأللبسة العسكرية  ،إىل جورج حبشمت إرساهلا  مملوءة ابألسلحة اخلفيفة
ونفس اإلجراءات مت اختاذها  4500جوان  01وصلت هذه الدفعات يوم  ،وعتاد ولواحق طبية

  .حركة فتحمع قوات 

                                         
 .010، املصدر السابق، ص(1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل )طالب اإلبراهيمي:  أمحد 1
 .499دمحم اتمالت: املرجع السابق، ص 2
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وابملوازاة مع ذلك الدعم العسكري واملادي استدعى الرئيس بن جديد سفراء الدول 
الدائمة العضوية يف جملس األمن إىل مقر وزارة اخلارجية، وأصدر الرئيس تعليماته للسفراء بضرورة 

ه أودع الستجابة الفورية جلميع تلك الطلبات بناء على مسؤولية كل واحد منهم، ويف الوقت نقس
هذا على غرار ، 1الرئيس لدى دولة كربى صديقة صكاً لتحويل املعدات العسكرية إىل عني املكان

 .2للفلسطينينيحالً  اجلزائرسلمتها  مساعدة ماليةكمليون   02
من اجلزائر  طلب زعماء املقاومة الفلسطينية، ويف إطار الدعم الدبلوماسي والسياسي

راي والحتاد السوفيايت والولايت املتحدة المريكية والسوق لدى سو والتوسط التدخل العاجل 
 . 3حتت نريان القصف السرائيليتئن بريوت اليت ل تزال  علىاألوربية من أجل فك احلصار 

فاستجابت اجلزائر على الفور لطلب زعماء املقاومة الفلسطينية فبذلت مساع حثيثة 
املضروب على الفلسطينيني يف بريوت، وحتقيقاً  الدول الكربى من اجل فك احلصار لدى وتوسطت

وخالل مقابلته لنائب  ،وزير شؤون خارجية اجلزائر إىل الولايت املتحدة المريكية الغرض سافر هلذا
يف الشرق األوسط طاملا هي متجاهلة  املتحدة الولايت سياسة فشل عن له أكد المريكي الرئيس

 ،على مستوى الحتاد السوفيايت يةجلزائر ا الدبلوماسية رئيس هبا كلف املهمة ونفس الفلسطيين، للمشكل
عن أسفه الشديد عن احلالة املزرية اليت آل إليها العامل العريب، له عرب  السوفيايت نظريه مع لقائه وخالل
الشخصية  التدخالت غرار على هذا ،اسرائيل ضد وفلسطني لبنان ملساعدة سوراي على الضغط منه وطلب
 . 4دة للرئيس اجلزائري لدى احلكومة السورية لتسهيل عملية نقل األسلحة واملقاتلني إىل لبناناملتعد

جوان  5عقد املكتب السياسي اجتماعاً طارائً يوم  تلك املهمة الدبلوماسية،وابملوازاة مع 
وأصدر املكتب بيااًن ختامياً  ،أي بعد ثالثة إايم من الجتياح السرائيلي جلنوب لبنان م،4500
ويف نفس الوقت فكر  ،ابلعدوان الصهيوين السافر ضد الشعبني اللبناين والفلسطيين نّدد فيه

 . 5املكتب يف وضع تصور مشرتك ملواجهة الوضع الراهن
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ويف هذا اإلطار سافر وزير اخلارجية اجلزائري امحد طالب البراهيمي إىل تونس للمشاركة 
، وخالل جمرايت 4500جوان  09الطارئ لوزراء اخلارجية العرب الذي انعقد يف يف الجتماع 

مت تشكيل جلنة سباعية عربية )اجلزائر، السعودية، الكويت، سوراي،  وبناء على طلب اجلزائر اللقاء
لبنان، املغرب، ومنظمة التحرير ممثلة لفلسطني(، وأوكلت هذه اللجنة السباعية إىل نفسها مهمة 

وظلت هذه اللجنة  ،مبدئيًا من لبنان لالنسحابإىل عدة دول غربية للضغط على إسرائيل التنقل 
لئحة تتكون من جمموعة من ، ويف األخري اقرتحت اجلزائر 1م4500يف مهمتها حىت هناية 

 :2املطالب وهي كاآليت
بية، التنديد الشديد ابلجتياح السرائيلي للبنان ابعتباره عضو يف جامعة الدول العر  -

 والتنديد ابلدعم المرباييل المريكي املطلق للكيان الصهيوين.
التضامن مع املقاتلني اللبنانيني والفلسطينيني والتأكيد على أن منظمة التحرير  -

الفلسطينية هي املمثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيين وتكييف املوقف اجلزائري مع مجيع 
  فلسطيين.البلدان حسب موقفها من املشكل ال

التحرك لدى األعضاء اخلمس يف جملس األمن لتطبيق  جيب على اللجنة السباعية -
املتعلقتني ابنسحاب القوات السرائيلية من لبنان ورفع احلصار عن  925و 920الالئحتني رقم 

 بريوت.
اليت كلفت هبا اللجنة الوزارية عقدت اجتماعني يف العربية السعودية  وتنفيذًا للمهمة

واآلخر عقد مبدينة  ،أحدمها ابلطائف يف الوقت الذي كان فيه الوضع اللبناين يف أقصى خطورته
جدة، ولقد أبدى الفلسطينيون موافقتهم على الرحيل من بريوت شريطة إعطائهم مهلة حمددة 

ملدنيني الفلسطينيني الذين سيظلون يف لبنان، وهكذا وقفت كل ااومة و وضماانت أمنية لرجال املق
 .3من اجلزائر والكويت موقفاً اثبتاً إزاء منظمة التحرير الفلسطينية

 كل  قررت اجلزائر برائسة الشاذيل بن جديد إلغاء الشعب اللبناينوتضامنًا مع 
 م4500جويلية  29 املصادف ليوم الوطين ت اليت كانت مربجمة مبناسبة عيد الستقاللالحتفال
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لقد "والكتفاء فقط بكلمة وجهها الرئيس للشعب عرب أمواج اإلذاعة والتلفزة، وأهم ما جاء فيها: 
أردان ابحتفالنا الرمزي هذا والوطن العريب جيتاز وضعًا حرجًا أن نستخلص العربة من كفاحنا 

الشعب  عرّب  الوطين الرتاب كامل عرب صاخبة ةشعبي مهرجاانت الرمسي الحتفال بدل ونظمت ،1"اجمليد
 .2اجلزائري من خالهلا عن تضامنه وتعاطفه مع الشعبني العربيني الشقيقني اللبناين والفلسطيين

 00اإلسرائيلية اليت انطلقت يف -ومن جهة أخرى رفضت اجلزائر املفاوضات اللبنانية
حتت رعاية أمريكية كحاًل لألزمة اللبنانية، وهو ما أكدته اللجنة املركزية جلبهة  4500ديسمرب 

هذه املفاوضات ل تعدو أن تكون جمرد حماولة هتدف  إنالتحرير الوطين يف دورهتا الثامنة وقالت 
نفس الوقت هي حماولة لتعميم هنج اتفاقية   إىل تكريس الحتالل اإلسرائيلي واحتواء لبنان، ويف

كامب ديفيد ودفعها للخروج هبا خارج اإلطار املصري، وهلذا أكدت اجلزائر دوماً موقفها ودعمها 
ملساندة الشعب اللبناين من اجل استعادة سيادته كاملة واحملافظة على عروبته ووحدته الرتابية 

 . 3والوطنية
وفد جامعة الدول العربية الذي ترتأسه اجلزائر برائسة واصل  4500جويلية  49ويف يوم 

خارجيتها نشاطه ومهمته حيال الوضع اللبناين والفلسطيين وأجرى حماداثت مع الرئيس  وزير
 :4الفرنسي فرانسوا ميرتان وتلخصت فحوى تلك احملاداثت يف أمرين اثنني مها

سرائيلي للبنان واحتالل اجلزء عرض الوضع الراهن يف املشرق العريب جراء الجتياح ال -
الغريب منه من قبل جيش صهيوين مدعم بقوة امربايلية عظمى يقوم إبابدة مجاعية ضد الشعبني 

 الفلسطيين واللبناين.
تصور واقرتاح احللول املمكنة واليت تلخصت يف انسحاب قوات الحتالل الصهيوين  -

 ابية.من لبنان لتمكني هذا األخري من استعادة وحدته الرت 
أن اجلزائر   م4554ديسمرب  40وزير الدفاع اللبناين يف " ميشال املر"فحسب تصريح 

، ويف نفس الجتاه للبنان كانت حاضرة بتجهيزاهتا العسكرية والطبية قبل وبعد الجتياح الشامل
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زعيم حركة أمل الشيعية ورئيس الربملان اللبناين خالل زايرته للجزائر للمشاركة يف  "نبيه بري"أشاد 
الرئيس بن جديد  قام بهابلدور البطويل الذي  م0222 عام فيفري 03يف  العربية الربملاانت اجتماع

 لبنانياً وفلسطينياً، 411الذي أسفر عن مقتل و  ،4504 جويلية 41 يف لبريوت إسرائيل قصف أثناء
والزعيم الفلسطيين  "إلياس سركيس"وهو ما دعا بن جديد إىل إرسال خطاب للرئيس اللبناين 

يعلن هلما فيه أن اجلزائر على أمت الستعداد لتقدمي املساعدات اليت يطلبها  "ايسر عرفات"
وابملوازاة مع خطاب بن جديد سافر كل من العسكري السابق عبد الرزاق بوحارة  .1الطرفان
ين دمحم عالق وآيت إيدير إىل تونس للمشاركة يف اجتماع جملس الدفاع العريب املنعقد والعقيد
 لدراسة السبل املمكنة للرد هبا على هذا العتداء اإلسرائيلي السافر. 4504جويلية  03بتاريخ 

الفرتة هي حماولة تقريب  تلك يف اجلزائرية اخلارجية السياسة أولوايت كانت فقد العموم، وعلى
وهي مهمة  ،اثنية جهة من والفلسطينيني واللبنانيني جهة من السوريني الشقاء الفرقاء بني النظر وجهات

ودمشق برائسة المني العام الدائم للحزب دمحم  بريوت إىل اجلزائري الرئيس يرسلها كان اليت الوفود تلك
يف  4500الشريف مساعدية، وحسب شهادة هذا األخري فإن اجلزائر جنحت خالل شهر مارس 

 . 2"منظمة التحرير الفلسطينية"اللبنانية وبني  "مل الشيعيةأحركة "إبرام صلح مؤقت بني 
فها الداعم لألزمة اللبنانية حيث إزاء موق)ضريبة الدم( ولقد دفعت اجلزائر الثمن غاليًا 

ونسبت  م،4500جانفي  43بسفارة بريوت يف  "رابح خروة"قتل الوزير املفوض اجلزائري 
احلادثة إىل قوات الكتائب اللبنانية مث تبعتها حماولة قتل أخرى عندما وضعت عبوة انسفة يف بيت 

كل هذه الحداث كانت من و  م،4501 أبريلمبنطقة الغبني خالل شهر  ببريوتسفري اجلزائر 
وزارة استدعت كما  ،ورائها إسرائيل وهذا أمراً طبيعياً ابلنسبة إىل املوقف اجلزائري املعادي إلسرائيل

إسرائيل  بعدما أعادت األمريكية اخلارجية اجلزائرية القائم أبعمال السفارة يف الولايت املتحدة
 .3قصفها للبنان

ائرية بذلت جهود جبارة طوال األزمة اليت مرت هبا لبنان ولألمانة، فإن الدبلوماسية اجلز 
نظرًا للمكانة اليت حيظى هبا هذا البلد الشقيق، وما جيسد تلك اجلهود هو صمود البعثة اجلزائرية 
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وعلى رأسها السفري يف لبنان خالل سنوات احلرب كاملة ابلرغم من تعرض مقر السفارة إىل 
 . 1موقف اجلزائر الثابت والواضح جتاه لبنان ووحدته الرتابية اهلجوم مرات عديدة، وهذا ما يؤكد

اليت كان نشاطها معاداًي إلسرائيل يف لبنان قد  اسرائيل لسفارة اجلزائر اقتحاموكان قرار 
من  ةالذي قرر اختاذ جمموع 4500سبتمرب 45اختذ مباشرة بعد اجتماع جملس الوزراء اجلزائري يف 

، وبعد اهلجوم على السفارة اجلزائرية وإحراق ما وجد فيها من 2التدابري الداعمة للمقاومة يف لبنان
وأخذ اجلنود اإلسرائيليون يرتددون أايمًا على السفارة  فرضت إسرائيل عليها رقابة مشددة،واثئق 

 .3حىت غاية النسحاب اإلسرائيلي من لبنان على هذا احلالوظل الوضع 
، موقف الكتائب اللبنانية مطابقًا متامًا للموقف اإلسرائيلييكون مبكان، أن  حلماقةاومن 

المر بصفة جلية عندما طلب زعيم الكتائب من الرئيس اللبناين إلياس سركيس يف هذا وقد اتضح 
تلك الفرتة طرد القوات العربية املتواجدة بلبنان مقابل حصوله على مساعدات إسرائيلية، هذا يف 

أي قبل  م،4500ماي  49وقت الذي زار فيه وفد سوري برائسة حافظ األسد اجلزائر يف ال
الجتياح اإلسرائيلي بثالث أسابيع وذلك لدراسة سبل التعاون السوري الفلسطيين حتت متويل 

ورغم هذه التدابري الحتياطية إل أن الرئيس بن . 4جزائري لوضع حّدا للتهديدات اإلسرائيلية
مع فكثف اتصالته اهلاتفية  مل يطمئن للوضع، ظل مشغوًل انشغاًل كبريًا هبذه األزمة الذيجديد 

من  4500جوان  42سر عرافات الذي كان على اتصال دائم معه ومع السوريني بداية من اي
من أجل  " من جهة اثنية، وذلكعبد السالم جلود"مبعوث القذايف ومع الليبيني عن طريق  جهة،

 عاون على إخراج الفلسطينيني من هذه احملنة األليمة.التنسيق والت
كما سخرت اجلزائر دبلوماسيتها حلل هذه األزمة اللبنانية فعملت على إنقاذ الفلسطينيني 
على الصعيدين الداخلي واخلارجي، فعلى املستوى األول حاولت اجلزائر إخراج الفصائل 

وعلى املستوى الثاين  ،قوات الكتائب اللبنانية الفلسطينية من املأزق اليت أوقعها فيه صدامهم مع
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عقد  4500ويف مطلع شهر أوت سنة  سعت جاهدة إلنقاذهم من ضرابت العدو الصهيوين.
خريين إعطاء تعليمات جلميع اجتماع يف اجلزائر برائسة الشاذيل ووزير خارجيته وقّرر هذين األ

على ضرورة لفت أنظار اجملتمع الدويل سفراء اجلزائر يف دول العامل لنقل رسائل واضحة تركز 
لحتالل إسرائيل ألراضي جار مستقل بعد احتالهلا لألراضي الفلسطينية وأراضي الدول األخرى 

 املتامخة هلا. 
أما على املستوى املوقف الشعيب اجلزائري الذي كان مطابقًا متامًا للموقف الرمسي، فقد 

ي للبنان إىل إرسال أطنان من األدوية وسيارات سارع اجلزائريون خالل الجتياح اإلسرائيل
 اإلسعاف وكميات كبرية من املواد الغذائية إىل بريوت عن طريق سوراي وقربص.

وبعد مرور عام تقريبًا من الجتياح اإلسرائيلي نشبت يف لبنان حرب أخرى خالل شهر 
مهورية العراقية، ويف بني القوات السورية وقوات ايسر عرفات املدعومة من طرف اجل 4503ماي 

نفس الوقت ظهرت مقاومة أخرى يف لبنان ابسم "حركة أمل" الشيعية اللبنانية بقيادة نبيه بري، 
، وهذا ما يوضح لنا بصورة جلية أثر وانعكاسات احلرب 1وكانت هي أيضًا تتلقى الدعم من إيران

مل تقف اجلزائر موقف املتفرج إزاء اخلالف العراقية اإليرانية اليت ل زالت قائمة على األزمة اللبنانية، و 
 وهوبني الرئيس السوري حافظ األسد وايسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطيين،  نشب الذي

قائالً: "إن القضية الفلسطينية تعيش ظرفاً خطرياً  4503جوان  21 يف اجلزائر من عرفات به صرّح ما
، ولقد سبق لعرفات وأن نقل خماوفه 2ارس عليها"وحساسًا يف نفس الوقت نتيجة لضغوط عربية مت

إلقناع الرئيس السوري  4503زايرة دمشق يف شهر جوان  3للرئيس اجلزائري بن جديد الذي قرر
 رئيس الدبلوماسية اجلزائريةاألقل لتفادي النفجار، ويف هذا السياق كلف  على التوتر حدة بتخفيف

 :4معه مسعى جديداً قائماً على املبادئ اآلتية حامالً  4503جوان  01مبهمة إىل دمشق يوم 
بعد النسحاب الفلسطيين من لبنان ابت من الضروري احلفاظ على العالقات  -

 السرتاتيجية بني سوراي واملقاومة الفلسطينية وذلك خدمة ملصاحل الطرفني.

                                         
 .059محزة سامل آل دبج الشهري: املرجع السابق، ص 1
 .411دمحم اتمالت: املرجع السابق، صايسر عرفات نقاًل عن:  2
 .411، صنفسه 3
 .052السابق، ص، املصدر (1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل )أمحد طالب اإلبراهيمي:  4
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الطرفني ضرورة اللجوء إىل سياسة احلوار ألهنا وحدها الكفيلة بتسوية املشاكل بني  -
وخيمة على  له عواقبوداخل "حركة فتح" نفسها، وأن أي خالف لن خيدم الطرفني وستكون 

 الصعيدين العريب والدويل.
 عدم التدخل يف شؤونه الداخلية.  و جيب األخذ يف احلسبان وحدة الصف الفلسطيين -

رئيس اجلمهورية الشاذيل بن كلف   وتعزيزًا جلهود رئيس الدبلوماسية اجلزائرية يف دمشق
كل من عبد احلميد مهري رئيس جلنة اإلعالم يف حزب جبهة التحرير وعبد القادر بن جديد  

دمشق والرايض اليت أبدت بدورها  بزايرة اثنية إىلفاسي األمني العام ابلنيابة لوزارة اخلارجية اللذين 
نتائج جهود املصاحلة اجلزائرية بني  متثلتو إرادهتا الكاملة يف حتقيق املصاحلة بني عرفات وخصومه، 

عرفات وبني الفصائل األخرى املوالية لسوراي يف إقناع انيف حوامتة رئيس اجلبهة الدميقراطية مبقابلة 
وبفضل هذا اللقاء ختلى حوامتة عن حليفه جورج حبش الذي زار  ،عرفات يف هناية شهر نوفمرب

 .1جديد دون مقابلة عرفات واكتفى بلقاء بن 4503اجلزائر يف سبتمرب 
ازدادت حدة اخلالفات والنشقاقات داخل منظمة  4503ويف مطلع شهر أكتوبر 

عدة فصائل مطالبة بتنحية عرفات من رائسة املنظمة،  عنهافانفصلت التحرير الفلسطينية نفسها 
ية يف بني املنظمة وقوات فتح املدعمة ابلقوات السور  تلك اليت حدثت وكانت أوىل الصدامات

سهل البقاع اللبناين، ويف هذه األثناء سافر عرفات الذي كان متواجدًا يف اجلزائر على منت ابخرة 
كما طلبت املنظمة من   ،جزائرية إىل طرابلس بلبنان لتلتحق به بعد ذلك قواته املوجودة يف اجلزائر

يني ابلسفر إىل لبنان وزير التعليم العايل اجلزائري عبد احلق برارحي الرتخيص للطلبة الفلسطين
 .2ملساندة عرفات وقواته

لألسف، مل تنجح ل اجلهود اجلزائرية ول اجلهود السعودية يف تسوية اخلالفات بني لكن 
وبينها وبني السوريني من جهة اثنية، وازداد الوضع توترًا خاصة  ،الفصائل الفلسطينية من جهة
، فلسطيين ايسر عرفات يف اجتماع هلا ابألردنللمجلس املركزي ال 3عندما أدانت اللجنة اخلاصة

                                         
 419دمحم اتمالت: املرجع السابق، ص 1
 .495نفسه، ص 2
هذه اللجنة هي عبارة عن هيئة استشارية تلعب دور الوسيط بني اللجنة التنفيذية واجمللس الوطين الفلسطيين مت إنشاؤها حديثًا مبصر  3

 .4593خالل دورة القاهرة 
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أكتوبر قائالً: "أنه ل حيق للمنشقني  02وبلغ التوتر أقصاه ملا صرّح عرفات من الكويت يف 
 .1التحدث ابسم فتح، وهم أحرار يف إنشاء تنظيمات أخرى إذا أرادوا ذلك"

راي ومؤيدين ومتخض عن هذا الوضع املتأزم انقسام الدول العربية إىل مؤيدين لسو 
وآثرت على  ،بينما ركنت اجلزائر إىل احلياد اإلجيايب حماولة إقناع الطرفني ابلتعقل واحلكمة ،لعرفات

 نفسها الستمرار يف بذل املزيد من اجلهود لتوحيد صف الفصائل الفلسطينية.
اجلزائر زايرة كاتب الدولة األمريكية جورج  لغت الشقيق مع الشعب الفلسطيين وتضامناً 

ومن مث كان عازمًا على زايرة  ،بعد زايرته لتونس 4503ديسمرب  44 يف مقررة كانت اليت شولتز
احتجاجاً على الدعم األمريكي الالمشروط  هذه الزايرة رفضت اجلزائر لكن للمغرب ذهابه قبل اجلزائر

ينيني يف لبنان، كما سبق للرئيس بن جديد أن عرّب عن إلسرائيل اليت ضيقت اخلناق على الفلسط
 .2احتجاجه لنائب الرئيس األمريكي جورج بوش الذي زار اجلزائر شهرين قبل زايرة شولتز امللغاة

ورغم فشل تلك احملاولة األوىل اليت قامت هبا الدبلوماسية اجلزائرية من أجل مل مشل 
منظمة التحرير الفلسطينية، لكنها مل تقطع حبل األمل وراحت  داخل وتوحيدها الفلسطينية الفصائل

ويف هذا اإلطار استقبل رئيس تكثف جهودها ومساعيها لتجاوز هذه النشقاقات الداخلية، 
 وبعد ،كل من عرفات ومساعده خليل الوزير)أبو جهاد(  4501 يناير 29 يوم جديد بن اجلمهورية

يف حوامتة وحدثهما يف جلسة مطولة عن ضرورة عقد ورج حبش وانجب بن جديد عشرة إايم التقى
 .3حوار بني األطراف الفلسطينية وتوحيد الصفوف ملواجهة العدو الصهيوين أبكثر عزمية وفاعلية

جهاد  ووخالل شهر مارس من نفس السنة عاد عرفات رفقة عبد احلميد هايل وأب
 ات التنسيق بني خمتلف الفصائلتصوراهتم حول إمكاني الرئيس الشاذيل بن جديدليعرضوا على 

استقبل وزير اخلارجية اجلزائرية كل من صالح صالح ممثل اجلبهة  أبريل 41، ويف الفلسطينية
عرض عليهما تصورات عرفات  أن وبعد ،الشعبية وصالح رفعت ممثل اجلبهة الدميقراطية

ه اللقاءات طلب منهما إبداء رأييهما أو إضافة اقرتاحات مكملة، وختللت هذ وهومساعد
حامالً  4501الفلسطينية زايرة وزير خارجية سوراي عبد احلليم خدام للجزائر يف أواخر جانفي 

                                         
 419سابق، صدمحم اتمالت: املرجع الايسر عرفات نقاًل عن:  1
 .495دمحم اتمالت: املرجع السابق، ص 2
 .411نفسه، ص 3
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يف  وأكد ،األسد عن استعداده ألي حوار امعه رسالة من رئيسه إىل الرئيس بن جديد عرب فيه
 نفس الوقت عن عدم معارضته ألي حوار جيري بني عرفات وخمتلف الفصائل الفلسطينية.

الوساطة اجلزائرية أوىل خطوات املصاحلة بني خمتلف الفصائل الفلسطينية  حققتوهكذا 
يف اجلزائر بنادي الصنوبر ومبباركة من اليمن اجلنويب، وحضر هذا الجتماع   4501 أبريل 45يف 

احلزب الشيوعي "و "اجلبهة الدميقراطية"و "اجلبهة الشعبية"و "فتح" ممثلي تنظيماتكل من 
ذاهتا يف اندي  الفلسطينية الفصائل اجتمعت على هذا الجتماع وبعد مرور شهر "،الفلسطيين

مت  عدن"-أطلق عليه "اتفاق اجلزائر الصنوبر وهو ما متخض عنه يف األخري عقد اتفاق مصاحلة
"التحالف  مسي بــــــحتالف جديد بني هذه الفصائل  ، ونتج عن هذا التفاقتوقيعه يف اجلزائر

 .1الفلسطيين"الدميقراطي 
إل أن  عدن، -جناح اجلزائر يف تشكيل الوحدة الفلسطينية الناجتة عن اتفاق اجلزائر ورغم

على ولئه للسوريني وعارض ظل بل هناك فصيالً آخر  املنظمة إىل الفصائل مجيع انضمام يعين ل هذا
حتالفًا آخر مناواًئ للتحالف الدميقراطي  بل أكثر من ذلك أنشأ لنفسه ،هذا التحالف بشدة

وكانت مطالب هذا الفصيل مبنية على طرد  ،"التحالف الوطين الفلسطيين" الفلسطيين مساّه
 ،2عرفات من رائسة املنظمة والدعوة إىل عقد لقاء فلسطيين شامل لنتخاب قيادة جديدة

ناق عليه عقد مؤمتر بعد تضييق اخل على القيادة اجلزائرية عرفاتومن جانبه اقرتح 
غري أن املسؤولون اجلزائريني  ،للمجلس الوطين الفلسطيين ابجلزائر للتخلص هنائيًا من خصومه

أصر على  لكن عرفات ،حبجة أن هذا اجمللس غري متثيلي ويفتقر إىل الشرعية رفضوا اقرتاح عرفات
ورة األقل شرعية ألول وهكذا عقدت هذه الد ،رحب بهوافقه القرتاح و سرعان ما وجد من و  ذلك

 بعمان.  4501نوفمرب  00مرة يف اتريخ املنظمة يف 
إلقناع عرفات ابلعدول  قبل انعقاد مؤمتر عمان ولإلشارة، فإن اجلزائر بذلت جهود كبرية

من أجل تقريب وجهات النظر فدعت و  ،عن اقرتاحه الذي هو يف حد ذاته تكريسًا لالنشقاق
وفدين من التحالفني )التحالف الدميقراطي، والتحالف الوطين( وحاولت اجلزائر احلصول على 

                                         
 .410دمحم اتمالت: املرجع السابق، ص 1
 .415نفسه، ص 2
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من الطرفني لكنها مل تنجح كثريًا ومع ذلك استطاعت التخفيف من حدة  1بعض التنازلت
رت اجلهود ختلص عرفات من خصومه خالل دورة عمان، واستمأن بعد  اشتداخلالف الذي 

جنحت يف إقناع السوريني ابلكف عن التعرض لعرفات مؤقتاً  حىت م4509اجلزائرية إىل مطلع سنة 
 .2يف انتظار إجياد حل هنائي هلما

 .وتصعيد احلرب األهلية حرب املخيماتاثلثا : 
من  وشراسة ضراوةيف لبنان حىت يظهر نزاع آخر أكثر  نزاعما يكاد ينتهي  ،لألسف

رأب الصدع داخل منظمة التحرير وتوحيد صفوفها من جهة، ووضع حد مؤقت  سابقه، فبعد
حلقة  قل للخالف السوري الفلسطيين من جهة اثنية، ظهرت على الساحة اللبنانيةعلى األ

بني حركة  "، وهذه احلرب دارتحرب املخيمات"عرفت بــــ  جديدة من حلقات احلرب األهلية
 سادس للجيش اللبناين وبني املقاومة الفلسطينية يف لبنان.أمل اللبنانية وحليفها اللواء ال

بقيادة "نبيه بري" زعيم ميليشيات  4509ماي  02اندلعت هذه احلرب حتديدًا يوم 
حركة أمل املدعومة من طرف اجليش اللبناين ضد معظم الفصائل الفلسطينية، وكان شعار هذه 

جبهة انطلقت هذه احلرب مباشرة بعيد تشكيل "" ولقد حماربة سياسة عرفات ورموزهاحلركة هو "
، وهذه احلرب يف حقيقتها هي 3" كبديل ملنظمة التحرير الفلسطينيةاإلنقاذ الوطين الفلسطيين

امتداد لستفزازات سابقة بني حركيت "أمل" و"فتح" وسرعان ما تطورت حىت مشلت خمتلف 
 . 4ياسر عرفات(الفصائل الفلسطينية األخرى )مبا فيها القوى املعارضة ل

وصدى هذه احلرب وخطورهتا تكمن يف الظروف اللبنانية واإلقليمية بل والدولية اليت 
عشية النسحاب اإلسرائيلي خالل جمرايت احلرب العراقية اإليرانية، و  إذ تفجرتاندلعت فيها، 

بادل األسرى بني أهنا تزامنت مع عملية تكله من هذا   واألهممن لبنان يف املرحلة الثالثة واألخرية، 
شهرًا توجت  40منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل بعد مفاوضات سرية بينهما استمرت ملدة 

، ومبوجبها أطلق 4509أبريل  00يف األخري بتوقيع اتفاقية تبادل األسرى بني الطرفني بتاريخ 
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رب اندلعت بعد كما أن هذه احل  .1جنود إسرائيليني 23فلسطينيًا ولبنانيًا مقابل  4492سراح 
الزايرة اليت قام هبا امللك حسني إىل الولايت املتحدة األمريكية لوضع الرتتيبات العملية للدخول يف 
مفاوضات أمريكية وأردنية فلسطينية كمرحلة أوىل وصوًل يف األخري إىل مفاوضات إسرائيلية 

 فلسطينية على خطى كامب ديفيد.
ان فتح وحركة أمل إىل الوقت الذي تبادل فيه الطرف جذور هذه اخلالفات بني حركة تعودو 

يف  ،انعتًا إايها بعميلة إسرائيل للكيان الصهيوينحركة أمل الشيعية ابحنيازها  عرفات اهتم فقد التهم،
سوى  ختلى عن الفلسطينيني يف صربا وشاتيال ومل جيد هؤلء عرفات أبن بري نبيه زعيمها رد عليه حني
مقاتل من رجاهلا من أجل إنقاذهم وتطورت الهتامات بني احلركتني  422 ب ضحت اليت أمل حركة

 . 2واليت أسفرت عن مقتل املئات من الطرفني م4509 أبريل شهر خالل ابألسلحة الشتباك حد إىل
ماي  45جلأت ميليشيات حركة أمل املدعومة ابللواء السادس للجيش اللبناين يف 

فلسطينيني يف بريوت الغربية )خميمات صربا وشاتيال( حبجة خميمات ال اهلجوم علىإىل  م4509
أن مجاعة عرفات قامت ابلتخطيط والتحضري إلشعال احلرب يف بريوت خللق ظروف تسمح بعودة 

مشروع عرفات يف لبنان يهدف  أناملقاتلني الفلسطينيني إىل لبنان هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
على رأسها حركة أمل وصرفها عن مالحقة القوات الصهيونية إىل إشغال القوى الوطنية اللبنانية و 

هلا البطولية أجربت العدو الصهيوين على النسحاب من لبنان. ايف جنوب لبنان، خاصة وأن أعم
 أما الطرف الفلسطيين فيعتربها مؤامرة أمريكية إسرائيلية نفذهتا أايد عربية. 

يف الالءات الثالث اليت  فتتلخص -أمليف نظر حركة -احلرب وأهدافها هذه أما دواعي 
نبيه بري يف مؤمتر صحفي تطرق فيه إىل الوضع السائد يف لبنان، وتتمثل هذه  زعيمهاصرّح هبا 

 الالءات فيما أييت:
 .4500ل للرجوع إىل ما قبل عام  -
ل لعودة املقاومة الفلسطينية املسلحة إىل جنوب لبنان إل بشرط أساسي يتمثل يف  -

 اسرتاتيجية عربية موحدة تسمح بفتح كل اجلبهات العربية ضد إسرائيل. إقامة
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داخل املخيمات الفلسطينية يف كامل لبنان، مما يعين أن مسؤولية  شرعي غري أمن ألي ل -
 أمن املخيمات الفلسطينية تقتصر فقط على حركة أمل وحليفها اللواء السادس للجيش اللبناين. 

قادهتا حركة أمل كانت مقابل النسحاب اإلسرائيلي من لبنان، ألن ما  اليت احلرب هذه إن
أعقاب الجتياح  يف له تعرضت مما وحدة شدة أكثر كان احلرب هذه يف الفلسطينية املخيمات له تعرضت

إن -، بل أن أهداف حرب املخيمات تتوافق متاماً م4500على جنوب لبنان يف جوان  اإلسرائيلي
وهذه احلقيقة املرة تؤكدها مقولة القادة العسكريون حلركة  الصهيوين، الغزو أهداف مع -تتطابق نقل مل

 .1القائلة: "إن املقاومة الفلسطينية قد ضلت طريقها إىل القدس عندما مرت جبنوب لبنان" أمل
من املخيمات  %52إىل  %02وإذا كانت هذه احلرب قد نتج عنها تدمري ما بني 

الفلسطينية يف لبنان خالل شهر واحد فقط، فإهنا من جهة أخرى كانت هلا نتائج إجيابية ابلنسبة 
ملنظمة التحرير الفلسطينية، إذ أكسبت هذه األخرية تعاطفًا وأتييدًا عربيًا ودولياً، هذا فضاًل عن 

انيني الذين أدانوا واستنكروا استفادهتا من عامل حملي داخل لبنان وهو كسب أتييد السنيني اللبن
 .2هذا العمل اإلجرامي ومحلوا حركة أمل مسؤولية هذه احلرب اليت تديرها بطابع طائفي

ولقد عربت املواقف العربية ومن بينها املوقف اجلزائري عن اندهاشها مما أقدمت عليه 
 من تلكاقف العربية يف حق املقاومة الفلسطينية جبنوب لبنان، وتفاجأت املو  وحلفائهاحركة أمل 

مت هبا حركة أمل واليت كانت من املفرتض أن توجهها ضد قوات الحتالل ااملالحم البطولية اليت ق
أثر  -بكل وقاحة-الولايت املتحدة األمريكية، لكنها لألسف راحت تقتفي  اهتالصهيوين وحليف

دفع هذا األخري ابلرد على شارون يف خميمات صربا وشاتيال مستهدفة املدنيني الفلسطينيني، مما 
بعض العناصر الصهيونية اليت إهتمته ابلتقصري يف محلته قائالً: "إن محليت لن أتيت بكل مثارها إل 
مع السنني وبتدخل الطرف اللبناين، فاألحسن أن تتوىل األطراف اللبنانية مهمة أتمني احلدود 

 أهنا أكدتل جيسد حقيقة مرة وهي ، وابلتايل فإن ما قامت به حركة أم3الشمالية إلسرائيل"
 هو لبنان.  ديفيد كامب يف مصر أثر يقتفي الذي األول العريب البلد أن مفادها واليت مائري، غولدا تنبؤات

                                         
 .39سبق ذكره، صمقال  ،"ماذا وراء حرب املخيمات"سعيد بومرداسي:  1
 .091مصطفى بوطورة: املرجع السابق، ص 2
 .39بق ذكره، صمقال س ،"ماذا وراء حرب املخيمات"سعيد بومرداسي: شارون نقالً عن:  3
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العادلة القضااي  وتدخلت اجلزائر كعادهتا، وهو موقف مستمد من مبادئها الثابتة إزاء
مساع عديدة سواء لدى الطرفني املتصارعني، أو العاملية بصفة عامة والعربية بشكل خاص يف بذل 

لدى األطراف الداعمة هلما لوقف هذا النزيف الذي استمر طوال شهر ماي إىل أن توجت هذه 
ورغم ذلك  ،1جوان من نفس السنة ابتفاق أشرف عليه اجلزائريون والليبيون 45الوساطة يف 

لكن اجلهود اجلزائرية مل تلبث  .4509استمرت بعض املناوشات الكالمية بني الطرفني بعد صيف 
 .45092حىت قضت على هذه اخلالفات بشكل هنائي بدعوهتا ملؤمتر املصاحلة الوطنية سنة 

حكومة -املخيمات اليت شنتها حركة أمل ما دام اجلزائر  حرب ضد اجلزائر تقف أن وطبيعي
ذ الوهلة األوىل إىل ضرورة متضامنة ومساندة للثورة الفلسطينية، وهلذا دعت اجلزائر من -وشعباً 
هذه احلرب اليت أدانتها بشدة ألهنا موجهة ليس فقط ضد اجتاه حمدد أو حزب معني بل ضد   وقف
اجلزائر مبوقف التنديد والستنكار بل قامت بتحركات دبلوماسية  تكتف ومل الفلسطيين، الشعب كافة

واسعة مع القادة السوريني ومع قادة حركة أمل نفسها وأكدت جلميع األطراف أنه ل بديل عن 
منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما صرّح به الشريف مساعدية أحد قياديي حزب جبهة التحرير 

كنا ول نزال وسنبقى دومًا نؤمن بوحدة التنظيم الفلسطيين، فوجود حنن  "الوطين اجلزائري قائالً: 
يتكلمون به مع  -على األقل يف شكله اخلارجي–الشعب الفلسطيين يكون مرتبطًا بنظام واحد 

األنظمة العربية والدولية، نظام واحد يواجهون به العدو الصهيوين... وغري مسموح ألي بلد عريب  
لفلسطيين مما يعين أنه غري مستقل، إن الشعب الفلسطيين مثل بقية كان التدخل يف التنظيم ا

 .3"الشعوب العربية ل بد أن يكون مستقالً ل يتدخل يف شؤونه أحد
اللبنانية على اإلطار الرمسي  الداخلية األزمة تطويق يف اجلزائر بدور اللبناين العرتاف يقتصر ومل

املوقف، فعلى سبيل املثال ل احلصر ومبناسبة  هبذا اعرتفت اللبنانية الوطنية املنظمات حىت بل فحسب؛
رابطة خرجيي اجلامعات "لستقالل اجلزائر، ألقى السيد واصف شرارة رئيس  والعشرين الثالثة الذكرى
بدور الدبلوماسية اجلزائرية يف معاجلتها لألزمة اللبنانية،  وأشاد فيه نوه خطاابً  لبنان يف "اجلزائرية واملعاهد

 "لقد سالت دماء اجلزائريني إزاء معاجلتهم للقضااي العربية أكثر من مرة، يف اخلصوص: هذا يف الوق

                                         
 .490دمحم اتمالت: املرجع السابق، ص 1
  .490نفسه، ص 2
 .099مصطفى بوطورة: املرجع السابق، صدمحم الشريف مساعدية نقاًل عن:  3
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دفاعًا عن أرض العروبة، ويف سنة  4593و 4519ضفاف قناة السويس سنيت  وعلى سيناء
 ضفيت اخلليج العريب... وظل التواجد اجلزائري يف لبنان، وعلى أعلى على السالم ليسود 4500

عشر عامًا من األزمة يسعى إلصالح ذات البني... وتلك ضريبة  مخسة زهاء متواصالً  ايتاملستو 
 .1واجبها القومي وحّتمها وفاؤها وإخالصها" عليها الدم اليت دفعتها اجلزائر فرضها

وسجلت اجلزائر موقفًا آخر حيال حرب املخيمات وحيال الشعب الفلسطيين متثل يف 
جديد زايرته الرمسية إىل الولايت املتحدة األمريكية، واليت كانت مربجمة إلغاء الرئيس الشاذيل بن 

إللقاء كلمته أمام اجلمعية العامة لألمم املتحدة، وذلك تضامنًا مع  4509خالل شهر أكتوبر 
منظمة التحرير الفلسطينية اليت تعذر على رئيسها ايسر عرفات السفر إىل نيويورك بسبب رفض 

 .2ة الدخول، وهذا املوقف انفردت به اجلزائر دون غريها من الدول العربيةواشنطن منحه أتشري 
قف العربية حيال الصراع الداخلي اللبناين، هو اوما ميز املوقف اجلزائري عن غريه من املو 

أنه يف خضم احلرب الهلية وطيلة مخسة عشر سنة مل يقم أي ملك أو رئيس دولة بزايرة هذا البلد 
وضع يف لبنان وصل إىل حد أدىن يصعب معاجلته إن مل نقل يستحال، ابستثناء ال أنمنهم  ظناً 

والقصف متواصل،  مشتعلةاحلرب و الرئيس اجلزائري الشاذيل بن جديد الذي زار هذا البلد 
العريب خصوصًا والعاملي عمومًا أن لبنان كان بلد  للوطن من خالهلا ليؤكد هذه وجاءت زايرته

 .3قافة والتاريخ والعروبة، ودوره هو حضاري وسياسي ونضايل وسيظل كذلكواإلبداع والث احلضارة
وحىت املوقف الشعيب اجلزائري جاء مطابقًا متامًا ومؤيداً للموقف الرمسي، فحسب شهادة 
السيد عبد احلميد دابش مسؤول عمليات العبور ابهلالل األمحر اجلزائري، أن اهلالل األمحر 

م أي عقب حرب املخيمات طائرة حمملة ابملساعدات الغذائية 4501اجلزائري أرسل يف سنة 
 .4والطبية إىل لبنان تضامناً مع الشعبني اللبناين والفلسطيين

 

                                         
  .431دمحم برغام: املصدر السابق، صنقالً عن: واصف شرارة  1
 .095مصطفى بوطورة: املرجع السابق، ص 2
 .412دمحم برغام: املصدر السابق، ص 3
، مسؤول عمليات العبور مبنظمة اهلالل األمحر اجلزائري، متت املقابلة مبقر اهلالل األمحر اجلزائري، مقابلة شفويةعبد احلميد دابش:  4
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  املبحث الثالث: عضوية اجلزائر يف اللجنة الثالثية ودورها يف حل األزمة سياسيا .
اليت سبقت قبل احلديث عن جمرايت اتفاق الطائف حرّي بنا أن نتطرق إىل الظروف 

التفاق، واملقصود هنا هو ظروف تشكيل احلكومتني املزدوجتني واجلهود اليت بذلتها اجلزائر بصفة 
 خاصة والدول العربية على وجه العموم لحتواء األزمة وتطويقها وصولً إىل اتفاق الطائف.

 .السوري وظروف تشكيل احلكومتني اللبنانيتني-أوال : عودة الصراع العراقي
أتثري احلرب العراقية اإليرانية على األزمة اللبنانية مل يتوقف ابنتهاء هذه احلرب إن 

فحسب؛ بل العكس إذ مل تلبث هذه احلرب أن وضعت أوزارها حىت ازدادت األزمة اللبنانية أتزماً 
م، اجته العراق 4500وأتججاً، إذ بعد توقيع اتفاقية وقف إطالق النار بني العراق وإيران يف اوت 

 .1غرابً للثأر من سوراي اليت أصدرت بياانً مشرتكاً مع الحتاد السوفيايت لدعم إيران
وما جتدر اإلشارة إليه هو أنه ابلرغم من عدم تواصل العراق مع لبنان جغرافيًا إل أنه 
لعب دورًا فعاًل على الساحة اللبنانية خاصة أواخر القرن العشرين، كما أن دور صدام حسني يف 

ة اللبنانية عاد بقوة ومن أوسع األبواب بعد انتهاء أزمة اخلليج األوىل، وتزامنت هذه العودة الساح
م، وكانت آنذاك املنطقة 4500سبتمرب  00مع قرب هناية عهدة الرئيس اللبناين أمني اجلمّيل يف 

وى املارونية الشرقية يف لبنان تعيش تنافسًا حادًا حول موضوع النتخاابت الرائسية املقبلة بني الق
الثالث: قوة الرئيس أمني اجلمّيل، وقوة مسري جعجع قائد القوات اللبنانية، وقوة العماد ميشال عون 
قائد اجليش اللبناين، ويف هذه املرة مل يكتف صدام حسني إباثرة الشقاق يف لبنان حتت مظلة 

 دعمه القوي احلرب األهلية، بل متكن من تصعيد الوضع السياسي الداخلي يف لبنان عرب
 .2للحكومة الثانية املعادية لسورية برائسة العماد ميشال عون

سعى الرئيس أمني اجلمّيل جاهداً قبيل انتهاء وليته تغيري حكومة سليم احلص، وختمرت 
، 4500جوان  42و  5الفكرة يف ذهنه خالل املؤمتر الستثنائي للقمة العربية ابجلزائر يومي 

ذه القمة الرئيس األسد وأسّر له بذلك، فطلب منه هذا األخري اقرتاح حيث التقى على هامش ه
الشخصية البديلة لتويل رائسية اجلمهورية لكن نظرًا لضراوة الصراع بني قوى املنطقة الشرقية عجز 

                                         
 .324محزة سامل آل دبج الشهري: املرجع السابق، ص 1
 .044كمال ديب: املرجع السابق، ص  2
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أمني اجلمّيل عن اقرتاح من يتوىل رائسة اجلمهورية، ويف هذه األثناء رّشح سليمان فرجنية نفسه 
 ، وهو ما زاد الطني بلة.1وريةلرائسة اجلمه

إن ترشيح سليمان فرجنية نفسه للرائسة أدى إىل خلق حتالف بني قائد القوات اللبنانية 
مسري جعجع وغرمييه ميشال عون قائد اجليش اللبناين بعد القطيعة اليت حصلت بينهما منذ سنة 

التقارب بينهما  ، وكرب4500واليت كادت أن تتطور إىل صراع مسلح خالل شهر ماي  4501
عندما توحدت مواقفهما على تعطيل جلسة النواب لنتخاب رئيس اجلمهورية املزمع عقدها يف 

 .2من الوصول -املرشح الوحيد-أوت من نفس السنة ملنع سليمان فرجنية  40
إن سوراي رأت يف اخلطوة اليت أقبل عليها أمني اجلمّيل وهي تغيري حكومة سليم احلص 

ؤمتر لوزان للمصاحلة الوطنية قبل انتهاء ولايهتا ضرب من اخلطورة، وهو ما صرّح به املنبثقة عن م
م مع جريدة 4500سبتمرب  43وزير اخلارجية السوري فاروق الشرع يف حديث له أجراه بتاريخ 

إن تشكيل أي حكومة بديلة عن حكومة سليم احلص ستكون وليدة ""لوموند" الفرنسية قائالً: 
إل طرفًا حمدوداً، وأهنا تعد خطوة خطرية ميكن أن يصبح الوضع معها قابالً  إدارة ل متثل

 ، مما بني لنا أن سوراي متمسكة ومؤيدة حلكومة سليم احلص.3"لالنفجار
وابلفعل، يف هذه األثناء وبعد فشل أمني اجلمّيل يف تشكيل حكومة جديدة بديلة عن 

، أي 4500سبتمرب  03هة أخرى، قّرر يف حكومة احلص من جهة، وإصراره على إقالتها من ج
قبيل ساعات من انتهاء وليته، تشكيل حكومة عسكرية انتقالية برائسة قائد اجليش اللبناين 

، وبذلك برزت إىل الوجود يف لبنان حكومتني مزدوجتني يف وقت واحد إحدامها 4ميشال عون
قيادة ميشال عون املؤيدة من برائسة سليم احلص املدعومة من طرف سوراي، واألخرى عسكرية ب

طرف العراق، وهكذا دخلت احلكومتني اللبنانيتني يف نزاع مع بعضهما البعض خالل شهر أوت 
 .5م أجج هليب احلرب أهلية اللبنانية4500
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بني اجليش  القائمةازداد الوضع اللبناين أتزماً، بسبب احلرب  4505ويف مطلع عام 
وبني امليليشيا املسيحية اليت كانت تفرض جباايت مرهقة منذ  اللبناين بقيادة العماد ميشال عون

تخليص لاجليش اللبناين معارك ضارية  فخاضمخسة عشر عامًا مل يستطيع املواطنون حتملها، 
 املواطنني من تلك الضرائب اجملحفة.

يف البداية معظم الدول العربية أبدت انزعاجها من التواجد السوري العراقي يف لبنان من 
جهة، وتعذر انتخاب رئيس اجلمهورية خلفًا ألمني اجلميل من جهة اثنية، وقيام حكومتني يف 

، وهو ما هدد فعليًا بتقسيم لبنان، وعلى هذا 1لبنان تتنازعان الشرعية والسلطة من جهة اثلثة
وري األساس وجه األمني العام جلامعة الدول العربية الشاذيل القلييب الدعوة لوزير اخلارجية الس

فاروق الشرع ونظريه العراقي طارق عزيز إىل عقد اجتماع طارئ جلامعة الدول العربية لتدارس 
م، وخالل هذا الجتماع جرى نقاش حاد بينهما، ورمبا كان 4505يناير  40الوضع وذلك بوم 

هذا هو هدف وزراء اخلارجية العرب، أي إشغال البلدين مع بعضهما البعض ومن مث صرفهما عن 
 اإليرانية قد وضعت أوزارها. -دخل يف الوضع اللبناين، خاصة وأن احلرب العراقيةالت

حاد، شكل جملس وزراء اخلارجية العرب جلنة سداسية عربية خاصة أوكلت هلا  نقاش وبعد
مهمة معاجلة الوضع اللبناين املتأزم ضمت يف عضويتها وزراء خارجية كل من: الكويت، اإلمارات 

األردن، اجلزائر، السودان، وتونس، ومت انتخاب وزير اخلارجية الكوييت الشيخ صباح  املتحدة، العربية
إىل لبنان مبعوث اجلامعة العربية - 3، وحسب شهادة األخضر البراهيمي2األمحد الصباح رئيساً هلا

أن سوراي والعراق أقصيا من عضوية اللجنة السداسية بسبب اعرتاض كل  -4554 إىل 4505 من
لى وجود اآلخر يف اللجنة هذا من جهة، ومن جهة أخرى كانت اللجنة السداسية مقتنعة منهما ع

                                         
 .455عارف العبد: املرجع السابق، ص 1
 .499فاروق الشرع: املصدر السابق، ص 2
، 4591ابملدية، عضو مؤسس لالحتاد الطلبة املسلمني اجلزائريني سنة  4531جانفي  24دبلوماسي جزائري دويل خمضرم، ولد يف  3

-4554مندوب احلكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية بتونس مث يف القاهرة، عني وزيرًا للشؤون اخلارجية اجلزائرية خالل الفرتة ما بني 
سنة وذلك بصفته سكرتري اللجنة العربية العليا الثالثية  49رز يف معاجلة األزمة اللبنانية اليت دامت أكثر من ، كان له دور اب4550

 .00اليت كلفت مبعاجلة القضية اللبنانية. للمزيد ينظر: عاشور شريف: قاموس سبق ذكره، ص



 م(1181-م1199موقف اجلزائر ودورها يف حل األزمة اللبنانية ) ..................................: الثالثالفصل 

 

 
 

 -143- 
 

 

 ، وهكذا قررت اللجنة السداسية1متامًا أبن وجودمها يف اللجنة لن يؤدي إىل أي خطوة حنو األمام

مع أطراف الصراع اللبناين احملصورة آنذاك يف كل من العماد ميشال عون رئيس احلكومة  التعامل
 العسكرية وسليم احلص رئيس احلكومة اللبنانية وحسني احلسيين رئيس جملس النواب اللبناين.

رئيس منظمة التحرير الفلسطينية املقيم يف تونس وقد حضر هذا الجتماع ايسر عرفات 
. ويف هناية شهر يناير عقدت اللجنة السداسية لقاءات مع ميشال عون وسليم احلص آنذاك

تونس، فرأى عون أن أولوية حل األزمة اللبنانية تقتضي برجمة انسحاب  وحسني احلسيين يف
اجليوش اإلسرائيلية والسورية واملنظمات غري اللبنانية، وأظهر للجنة خريطة توضح "أن الكل 
متواجدون يف لبنان أل اجليش اللبناين والشعب اللبناين"، أما احلص واحلسيين فطالبا بضرورة إقرار 

 .2ورياإلصالح الدست
بعد اجتماعه بعرفات وأبلغه أنه يضع  خاصة القوة، من بنوع عون شعر الجتماع هذا وخالل

تعاطفت معه وأيدت  السداسية اللجنة أبن إحساسه إىل ابإلضافة هذا تصرفه، حتت الفلسطينية البندقية
على مشروعه للسيطرة على بريوت الكربى، ومبقابل ذلك وردته أخبار مفادها أن دمشق ابتت 

شفا حفرة من الهنيار وأن عليه فورًا استغالل الوضع والبدء يف إخراجها من لبنان، وهذه العوامل  
 .3إلخراج سوراي من لبنانحرب التحرير" كلها سوف تساعد عون فيما بعد إبعالنه ما مسي بـــــ "

ه يف غري أن جلنة املساعي احلميدة اليت اجتمعت يف تونس مل تفض إىل نتيجة، صحيح أن
ساد العتقاد أن لبنان يف طريقه إىل إجياد حل ملشكالته، وصحيح انطلقت  م4505مطلع عام 

 492.222يف لبنان حماداثت مكثفة بني الفصيل الدرزي وبني شخصيات مسيحية حول عودة 
، إل أنه مل متض سوى بضعة أشهر م4503مهاجر مسيحي طردوا من منطقة الشوف يف سبتمرب 

 .4ضى إىل سابق عهدها وعلى نطاق أوسع وخيم معها اليأس على مجيع اللبنانينيحىت عادت الفو 

                                         
، احللقات 0الطاهر بركة، إنتاج قناة العربية، ج األخضر البراهيمي: الذاكرة السياسية ]على اخلط[، حصة تلفزيونية، إعداد 1
، اتريخ التحميل يوم  vKfyRmrk"-https://www.youtube.com/watch?v=YT(، متاح على"9،1،9،1)

29/20/0249 ،44:91. 
 .001ملصدر السابق، ص، ا1181-1191السالم املفقود عهد إلياس سركيس  كرمي بقرادوين: ا  2
 .022عارف العبد: املرجع السابق، ص 3
 .125جورج قرم: املرجع السابق، ص 4

https://www.youtube.com/watch?v=YT-vKfyRmrk
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غري أنه ما يعاب على اللقاء السابق ذكره هو موقف احلكومة التونسية املنحاز لصاحل 
ميشال عون، وجتسد ذلك يف طريقة استقبال عون بكامل مراسم الستقبال مبا فيها تفريش 

، وهو ما دفع سوراي إىل الحتجاج 1كذاك ابلنسبة للطرفني اآلخرينالسجاد األمحر ومل يكن األمر  
 على هذا التصرف وإعالهنا عن فشل اللقاء قبل بدايته.

وابلفعل مل توفق اللجنة يف انطالقتها األوىل بتقريب وجهات نظر اإلخوة الفرقاء بسبب 
لبنانية وإحالل حملها اتساع اهلوة بينهم، فعون ظل متمسك بضرورة اهناء تواجد القوات غري ال

اجليش اللبناين وبسط سيطرته ونفوذه على بريوت الكربى، بينما احلص واحلسيين أصرا على تطبيق 
 الصالحات الدستورية.

وجتدر اإلشارة، إىل أنه ابلرغم من التحيز الربوتوكويل التونسي الواضح مليشال عون، 
وابلرغم من عودة هذا األخري إىل لبنان بدعم والذي ل ينطبق متامًا مع مهمات اللجنة السداسية، 

وأتييد كبريين من قبل اللجنة، إل أن سوراي قررت أن ل تكون حجر عثرة يف وجه عمل اللجنة 
 .2السداسية وكانت تستقبل رئيسها الشيخ صباح األمحد الصباح بكل ارتياحية وروح املسؤولية

حسب وجهة فيه اللجنة السداسية ـــ وميكن القول أن نتيجة اللقاء األول الذي احنازت
ــــ إىل ميشال عون أدى إىل تطور جديد يف الساحة اللبنانية، وهو ما شجع عون يف نظر سوراي

م على التجرؤ والصطدام والتوسع على حساب القوات اللبنانية، 4505منتصف شهر فرباير 
الطارئة أيضاً يف سياسة عون هو  "، ومن التغرياتنعم للدولة، ال للدويالتحامالً شعاره اجلديد "

أنه حاول حتسني عالقاته مع سوراي عن طريق معارض عراقي يدعى طالب السهيل الذي نقل 
رسالة شفوية إىل األسد عن طريق فاروق الشرع مفادها أن عون ليس ضد سوراي وأنه مستعد لفتح 

 .3صفحة جديدة معها إذا دعمته للوصول إىل الرائسة

                                         
 .499فاروق الشرع: املصدر السابق، ص 1
 .491نفسه، ص 2
ي توىل نقل الرسالة إىل دمشق بناء على طلب غري أن كرمي بقرادوين أكد أن السفري األمريكي يف بريوت "جون مكارثي" هو الذ 3

العون، واليت تتضمن رغبة لبنان يف إقامة عالقات ودية مع سوراي، ويف حالة رفض الطلب، يقوم عون مبطالبة جملس األمن يعقد اجتماع 
وات اإلسرائيلية والسورية. ينظر:  لتنفيذ القرارات األممية القاضية ابنسحاب مجيع اجليوش واملنظمات غري اللبنانية من لبنان وخاصة الق

 .039، املصدر السابق، صلعنة وطن من حرب لبنان إىل حرب اخلليجكرمي بقرادوين: 
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ة فقط، إذ انه األخري جتاه سوراي مل يكن سوى جمرد مناورة تكتيكي غري أن موقف عون
م بقصف املنطقة الغربية من 4505مارس  41يوم  -دون انتظار الرد السوري-سرعان ما ابشر 

" واصطحبها بتصرحيات خطرية إبيعاز من حرب التحريربريوت معلنًا رمسيًا عن بدأ ما مساه بــــــ "
مارس  02أمهها تلك الرسالة اخلطية اليت وجهها للرئيس السوري يوم صدام وعرفات ضد سوراي، 

طالباً منه فيها سحب مجيع قواته على الفور من لبنان، وأكد فيها أنه سوف يتخذ كل اإلجراءات 
، لكن هذا األمر 1الالزمة هبذا الشأن، وردت سوراي حبصار بري وحبري واشتعل لبنان من جديد

" احتاد املغرب العريبا عربيًا وإقليمياً، خاصة بعد اإلعالن عن قيام "أخلق مصاعب لسوراي وعزهل
" بني العراق، دول جملس التعاون العريب، وبعده بومني مت اإلعالن عن قيام "2م4505يف فرباير 

 .3مصر، األردن، واليمن
ومن بني العوامل اليت ساعدت عون وشجعته على إعالن ما أمساه "حرب التحرير" نذكر 

 : 4يتما أي
: عدم جتاوب سوراي مع امليشال عون حني حد من سلطة القوات اللبنانية العامل األول

 وبسط سيطرته على احلوض اخلامس.
: التجاوب الكبري الذي لقيه عون يف تونس من لدن اللجنة السداسية العامل الثاين

 وخاصة من طرف القيادة التونسية، وهو ما أومهه هبشاشة النظام السوري.
: التأييد والدعم الذي وعدته به العراق خاصة وأهنا خرجت منتصرة لعامل الثالثا

عسكراًي يف حرهبا ضد إيران، وحتققت تلك الوعود العراقية مبد عون كل املساعدات املادية 
 والعسكرية.

                                         
 .039، املصدر السابق، صلعنة وطن من حرب لبنان إىل حرب اخلليجكرمي بقرادوين:   1
مبدينة مراكش املغربية بعد التوقيع عليه من طرف رؤساء الدول املغاربية اخلمسة وهي  4505فرباير  49أتسس هذا الحتاد بتاريخ  2

، 4500جوان  42تونس واجلزائر واملغرب وليبيا وموريتانيا، ولقد سبق هذا التأسيس اجتماع الرؤساء اخلمسة بزرالدة يف اجلزائر يوم 
األساسية لالحتاد تدعيم أواصر األخوة والصداقة اليت تربط بني الدول األعضاء وشعوهبا، أما هياكله فتتمثل يف: ومن بني األهداف 

 . 94جملس الرائسة، األمانة العامة الدائمة، جلنة املتابعة، هيئة قضائية. ينظر: عاشور شريف: قاموس سبق ذكره، ص
 .490فاروق الشرع: املصدر السابق، ص 3
 .023بد: املرجع السابق، صعارف الع 4
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: التشجيع الكبري الذي قدمته فرنسا لعون لقيامه هبذه احلرب، ألن فرنسا  العامل الرابع
قد جازمة أن تصعيد التوتر يف لبنان خاصة بني عون وسوراي سوف يسمح هلا ابلعودة كانت تعت

والشرق أوسطية على وجه اخلصوص، لكن آماهلا اصطدمت ابلتدخل  عامة بصفة الدولية الساحة إىل
م، 4505ماي  21خارجية الدولتني العظميني يف موسكو يوم  وزيرا التقى إذ السوفيايت،-األمريكي

كان األول من نوعه يف -هذا اللقاء الثنائي صدور بيان مشرتك حيال األزمة اللبنانية ومتخض عن 
 تضمن النقاط الثالث الرئيسية:  -اتريخ احلرب اللبنانية

 دعوة الفرقاء اللبنانيني إىل توقيف القتال فوراً. -
 الطلب من املقاتلني التوجه إىل طاولة املفاوضات. -
 تعهد الفرقاء اللبنانيني ببذل مساعيهما احلميدة إلجناح احلوار.  -

ويف خضم ظروف حرب التحرير اليت أعلنها العماد عون، عقد وزراء اخلارجية العرب 
م اجتماعاً طارائً يف تونس خصص لدراسة األزمة اللبنانية، وخالل اللقاء 4505أبريل  01بتاريخ 

ارجية العراقي طارق عزيز والسوري فاروق الشرع، وأهم جرت مواجهات ساخنة بني وزيري اخل
نتيجة خلص إليها الجتماع هو الدعوة إىل وقف إطالق النار ورفع احلصارات الربية والبحرية 
واجلوية، على غرار فتح كافة املعابر وتوزيع مراقبني عرب على خطوط التماس، ومت إيفاد كل من 

ت يف سوراي واجلزائري األخضر البراهيمي مساعد أمني عام أمحد عبد العزيز اجلاسم سفري الكوي
 .1جامعة الدول العربية إىل بريوت ليشرفا على تنفيذ هذه القرارات

 . اثنيا : قمة الدار البيضاء ووالدة اللجنة العربية العليا الثالثية
املوفدين إىل متت الدعوة هلذه القمة العربية الستثنائية السادسة بعدما تعثرت مهمة 

بريوت، وبعد فشل كافة اجلهود اليت بذلتها العديد من األطراف لتذليل الصعوابت والعراقيل اليت 
ما تزال حتول دون انعقاد القمة العربية العادية واليت كان من املفرتض أن تنعقد يف الرايض ابململكة 

 العربية السعودية.
هت اللجنة العربية السداسية خاصة بعد تعرض فأمام العراقيل األمنية والسياسية اليت واج

مبعوثيها إىل بريوت لقصف معتمد وجدت اللجنة نفسها حماصرة من الداخل واخلارج، وهذا ما 

                                         
 .031، املصدر السابق، صلعنة وطن من حرب لبنان إىل حرب اخلليجكرمي بقرادوين:   1
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أوضحه رئيسها الشيخ الصباح األمحد الصباح يف التقرير الذي رفعه إىل امللوك والرؤساء العرب إىل 
 . 1ر البيضاء ابململكة املغربيةالقمة العربية الستثنائية املنعقدة يف الدا

ولقد جاءت هذه القمة الستثنائية بعد أتزم الوضع يف منطقة املشرق العريب وخاصة يف 
لبنان، فبعد شعور مجيع الدول العربية أن لبنان ابت يف خطر حقيقي وأنه ألول مرة يف اتريخ لبنان 

ني اجلمّيل، ومن مث رأت هذه الدول يفشل اإلخوة اللبنانيون يف انتخاب رئيس مجهورية خليفة ألم
العربية املتأثرة ابلوضع اللبناين أنه لبد من جهود مركزة من طرفها، خاصة وأن مجيع األطراف 
اللبنانية كانت جاهزة ألي مبادرة عربية تنقذ وضعها وكانت تشعر أبن هذه احلرب األهلية على 

وا مقتنعني أكثر من أي وقت مضى أنه ل وشك النتهاء، ضف إىل ذلك أن الفرقاء اللبنانيون ظل
بد على كل طرف أن يقتنع مبا حصل عليه ومامل حيصل عليه من الشيء الذي كان حيارب من 

، ونتيجة هلذه الظروف اتفق الزعماء العرب ملوكًا ورؤساء على عقد قمة عربية استثنائية 2اجله
م لدعم النتفاضة 4500ف سنة بعد قمة اجلزائر اليت عقدت يف صي 3سادسة ابلدار البيضاء

 . 4الفلسطينية
 01إىل  03أربعة إايم ابتداء من  5دامت هذه القمة اليت أدت فيها اجلزائر دورًا ابرزاً 

انقش فيها الزعماء العرب الكثري من القضااي اليت ختص العامل العريب، وأهم ما ميز  4505ماي 
لى لبنان، فبدأت القمة أشغاهلا مبصاحلة هذه القمة هو اتفاق العرب على كل شيء واختلفوا ع

                                         
 .039، املصدر السابق، صلعنة وطن من حرب لبنان إىل حرب اخلليجكرمي بقرادوين:   1
 األخضر البراهيمي: املصدر السابق. 2
وهي القمة التي تمخضت عنها اللجنة الثالثية العربية العليا، وهذه األخيرة هي التي  9181عقدت هذه القمة االستثنائية خالل شهر مارس  3

 أعدت مقترحات االصالحات السياسية في لبنان أو ما يعرف بوثيقة المصالحة الوطنية إلنهاء الحرب األهلية واألزمة اللبنانية. ينظر: 
Reuven Erlich.: "The “Syrian order” in Lebanon (1975-2005): Lebanon as a Syrian 

satellite during the Hafez Assad régime and the weakening of Syria’s hegemony under 

Bashar Assad" / April 2005./ P 21. 
 .9، ص4505، ماي 322"، ع"القمة العربية االستثنائية ابلدار البيضاء هل هي العودة إىل التضامن العريب: جملة اجليش 4
يتمثل هذا الدور الذي لعبته اجلزائر يف تلك املبادرات اليت قام هبا الرئيس الشاذيل بن جديد ومنها عقده قمة ثالثية مصغرة يف  5

العاصمة الليبية طرابلس مجعته مع العقيد معمر القذايف والرئيس السوري حافظ األسد وتواصلت هذه احملاداثت يف وهران لتصبح رابعية 
مام الرئيس التونسي بن علي إليها، وعلى هامش قمة الدار البيضاء حدث لقاء ثالثي آخر ضم إىل جانب الرئيس بن جديد  بعد انض

ئية كل من الرئيس السوري حافظ األسد والرئيس املصري حسين مبارك، وكان هلذه املبادرات اجلزائرية وزانً هامًا يف القمة العربية الستثنا
 .0، ص4505، ماي 01، س322: عجملة اجليش: ابلدار البيضاء. ينظر
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ليبية وبرتحيب مجاعي مبشاركة الرئيس املصري حسين مبارك يف هذا اللقاء بعد -سورية-مصرية
سنوات، واختزلت القمة يف جمموعة لقاءات مصغرة بغية  42غياب مصر عن اجلامعة العربية ملدة 

زائرية ومباركة ليبية واتفق املؤمترون على توحيد املواقف، وعقد األسد وعرفات اجتماعًا برعاية ج
 . 1خطة السالم الفلسطينية اليت طرحها عرفات وفق املنظور العراقي

وابملقابل اصطدم اجملتمعون خبصوص األزمة اللبنانية اليت عرفت تباينًا شديدًا يف وجهات 
ابألحرى تقف طرفاً النظر، خاصة بني العراق املؤيد مليشال عون وسوراي املؤيدة لسليم احلص أو 

ألف من جنودها على األراضي اللبنانية منذ أكثر  09مباشرًا يف الصراع نظرًا لتواجد ما يزيد عن 
 سنة. 43من 

وكما توقع املالحظون واحملللون أن املناقشات حول هذا النزاع لن تكون سهلة بسبب 
العراقي صدام حسني، وهو ما  اخلالفات اخلفية واملعلنة بني الرئيس السوري حافظ األسد والرئيس

حدث ابلفعل حيث جرى خالف عنيف بينهما، فالرئيس صدام حسني تصرف يف هذه القمة 
بشكل متغطرس مستغاًل فرصة انتصاره على إيران وحاول الضغط على سوراي واخلروج من هذه 

مل يتوقف عند القمة بصيغ تضمن له إرسال قواته إىل لبنان الذي أصبح فيه الوضع لصاحل العراق، و 
هذا احلد فحسب؛ بل طالب إبعادة السيادة اللبنانية والسحب الفوري للقوات السورية من لبنان 
ألنه كان يرى أبن أي حل للمشكلة اللبنانية لن يتم إل بعد انسحاب القوات السورية املتواجدة يف 

ملوقف العراقي حيال م يف إطار قوات الردع العريب، أما دمشق فإهنا ترى أن ا4591لبنان منذ 
األزمة اللبنانية انبع من الصراع بني جناحي حزب البعث وأن صدام من خالل موقفه هذا يسعى 
جاهدًا إىل حتطيم سوراي عن طريق لبنان وأن تزويده للمعسكر املسيحي ابألسلحة املتطورة يعين 

 .2تكريسه للتواجد اإلسرائيلي بلبنان
ساخنة كادت القمة أن تنتهي كما بدأت دون حتقيق أية وبعد أربعة إايم من املناقشات ال

نتيجة، فالعراق شّدد على ضرورة السحب الفوري للقوات السورية من لبنان وإحالل حملها قوات 
عربية، وسوراي رفضت انسحاهبا رفضًا قاطعًا قبل انسحاب القوات اإلسرائيلية دون قيد أو شرط، 

                                         
 .039، املصدر السابق، صلعنة وطن من حرب لبنان إىل حرب اخلليجكرمي بقرادوين:   1
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ك فهد وحسم املوقف وافتك وعدًا من األسد بتعديل ويف األخري تدخل العاهل السعودي املل
موقفه لحقًا مقابل منع صدور أي قرار عريب يدين دمشق، بعد ذلك أبدى األسد استعداده 

 .1اليت حلت حمل اللجنة السداسية "اللجنة الثالثية العربية العليا"للتعاون مع 
الرئيس ثية املتكونة من ويف األخري أصدر املؤمترون توصية تقضي بتكليف اللجنة الثال

 وامللك السعودي فهد بن عبد العزيزاجلزائري الشاذيل بن جديد والعاهل املغريب احلسن الثاين 
يف غضون ستة أشهر دون اإلشارة إىل الوجود السوري، او  مهمة البحث عن حل لألزمة اللبنانية

حماكمة سوراي دون إصدار أي . وهكذا أسفرت قمة الدار البيضاء عن 2إىل إرسال قوات عربية
 حكم يف حقها.

" مببادرة جلنة رابعيةولإلشارة، فإنه قبيل تشكيل اللجنة الثالثية سبقتها فكرة تشكيل "
من العاهل املغريب احلسن الثاين حيث اقرتح تشكيل هذه اللجنة على مستوى القادة، واقرتح أن 

يل بن جديد بصفتهما ممثلني عن دول تتألف هذه اللجنة من شخصيته والرئيس اجلزائري الشاذ
السعودي فهد بن عبد العزيز والرئيس السوري حافظ األسد بصفتهما ممثلني عن  امللك ومن املغرب،

املشرق، ويف هذه األثناء وبعد صمت قصري تدخل وزير خارجية السعودية األمري سعود الفيصل 
ع اللبناين، بينما بلده واجلزائر واملغرب معرتضًا عضوية األسد يف اللجنة حبجة أهنا طرف يف الصرا 

 . 3على مسافة واحدة من أطراف الصراع، فرد عليه احلسن الثاين ل حل للمشكلة من دون سوراي
" واستثىن منها الرئيس السوري، ورغم ذلك مل اللجنة الثالثيةويف األخري، مت تشكيل "

ًة صديقًة لسوراي، وابملوازاة مع تشكيل يعارض هذه اللجنة بل سّهل مهمتها ألهنا تضم دوًل عربي
هذه اللجنة أمر الرئيس السوري وزير خارجيته فاروق الشرع ابلبحث عن سكرتري هلذه اللجنة، 
فوقع اختيار هذا األخري على الدبلوماسي اجلزائري املميز األخضر اإلبراهيمي، وكانت مهمة هذه 

لبيان اخلتامي لقمة الدار البيضاء وتتمثل فيما اللجنة حل األزمة اللبنانية وفق خطة وضع أسسها ا
 : 4أييت

                                         
 .030، املصدر السابق، صلعنة وطن من حرب لبنان إىل حرب اخلليجكرمي بقرادوين:   1
 .140جورج قرم: املرجع السابق، ص 2
 .402فاروق الشرع: املصدر السابق، ص 3
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 التأكيد على عروبة لبنان. -
 إىل نتيجة حتمية تقسيم لبنان. ويؤدي العريب، القومي األمن هتديد معناه األزمة استمرار إن -
التأكيد على التضامن العريب، والعمل على إهناء الحتالل الصهيوين للبنان وبسط  -

 الدولة على كامل الرتاب اللبناين.سيادة 
إقرار جملس النواب اللبناين لوثيقة الصالحات السياسية، وانتخاب رئيس للجمهورية  -

 وتشكيل حكومة وفاق وطين.
منح اللجنة الثالثية مدة ستة أشهر إلجناز خطة الدار البيضاء، وأوكلت مهمة تنفيذ  -

 اجلزائر، واململكتني السعودية واملغربية(.اخلطة عملياً لوزراء خارجية الدول الثالث )
وعلى هامش هذه القمة حاول الرئيس السوري حافظ األسد من خالل لقائه مع الرئيس 
املصري حسين مبارك أن يستأنف عالقاته مع مصر املقطوعة منذ التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد 

نان بصفة خاصة وعلى الصعيد م، وذلك بعد العزل والضيق الذي تعرضت له سوراي يف لب4590
 . 1العريب على وجه العموم

 .اثلثا : اللجنة الثالثية من قمة الدار البيضاء إىل اتفاق الطائف
أوكلت قمة الدار البيضاء مهمة تنفيذ اخلطة عمليًا إىل وزراء خارجية الدول العربية 

وحسب شهادة سكرتري اللجنة الثالث )اجلزائر، اململكة العربية السعودية، واململكة املغربية(، 
الثالثية فإن هذه األخرية كانت متفائلة إبجياد خمرج سلمي هلذه األزمة، خاصة وأن أعضائها كان 
لديهم شعور واضح أبنه هناك نضج حقيقي للظروف اإلقليمية والدولية، وأنه آن األوان إلجياد 

جمهود أكرب ونفس طويل،  حل للبنان، ورغم ذلك إل أن هذه املهمة ليست ابلسهلة وتتطلب
وهذا التفاؤل الذي كان حيدوا اللجنة العليا الثالثية مرده تلك العالقات الطيبة والوثيقة اليت كانت 
تربط الزعماء الثالثة، ضف إىل ذلك ان امللك فهد ووزبر خارجيته األمري سعود الفيصل كاان 

يسيان لتفاق الطائف وهذا كله كان له دور يعرفان لبنان معرفة دقيقة جداً مما جعلهما احملركان الرئ
 .2مهماً يف توفري األجواء املساعدة

                                         
 .495فاروق الشرع: املصدر السابق، ص 1
 الخضر البراهيمي: املصدر السابق. 2
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وأتكيدًا ملا أقره مؤمتر الدار البيضاء عقدت اللجنة العربية العليا اجتماعًا هلا يف العاصمة 
م تبنت خالله خطة عمل تتكون من شقني اثنني 4505املغربية الرابط يف الرابع من شهر جوان 

وأمين، ودعت إىل وقف كل أشكال العنف يف لبنان وفتح املعابر ورفع احلصارات، كما مت سياسي 
بشكل متساو وعادل، وأوكلت اللجنة إىل وزراء خارجيتها مهمة القيام وثيقة وفاق وطين" وضع "

 ابإلجراءات الالزمة لتنفيذ اخلطتني السياسية واألمنية معاً.
جوان،  25ة الثالثة هي دمشق اليت توجهوا إليها يوم وكانت احملطة األوىل لوزراء اخلارجي

والتقت اللجنة ابلرئيس األسد الذي ابدى استعداده ملساعدهتا يف وقف إطالق النار، لكنه اشرتط 
لفك احلصار البحري تفتيش السفن املتوجهة إىل بريوت الشرقية للتأكد من عدم نقلها لألسلحة،  

بسط السيادة اللبنانية، واشرتط أخرياً أن يكف العراق عن إمداد املتعلقة ب الصيغة بتعديل طالب كما
قرارات قمة الدار البيضاء،  يف واردة تكن مل الشروط هذه أن العلم مع والذخرية، ابألسلحة اللبناين اجليش

بعد ذلك غادرت اللجنة دمشق بعدما أتكدت أن السوريني ل يرغبون إطالقاً يف صياغة العالقات 
 حقيقة املوقف السوري الرافض ألي تدخل عريب يف الشأن اللبناين. ظهرت وهنا ،1السورية-اللبنانية

بعد املوقف السليب السوري جتاه مقرتحات اللجنة العربية العليا عقدت هذه األخرية 
 اجتماعًا آخرًا هلا يف الغرب اجلزائري بوهران، ويف هذه القمة تدارست اللجنة كيفية إجياد خمرج
للمأزق الذي واجهته يف دمشق، ولقد أقرت هذه اللجنة بضرورة تثبيت وقف إطالق النار داخل 
لبنان وفك احلصار وفتح املعابر، مبعىن آخر ضرورة ازدواج امللفني السياسي واألمين، ويف األخري 

فيها قرر القادة الثالثة أن حيملوا وزراء خارجيتهم رسالة خطية إىل الرئيس األسد يوضحون له 
تعارض تصورهم لسيادة لبنان وعالقته مع سوراي مع تصوره، واقرتحوا يف األخري ضرورة سحب 

 . 2القوات السورية إىل البقاع خالل مهلة أقصاها ستة أشهر
إذ ابشرت دمشق بقصف لبنان الشرقية وبصورة مركزة  عنيفاً، السوري الرد كان املرة هذه ويف

على األحياء السكنية يف األشرفية، فسارع وزراء خارجية اللجنة الثالثية للمرة الثالثة بزايرة طارئة 
خاطفة إىل دمشق حاملني معهم رسالة شفوية إىل الرئيس السوري تؤكد "أن موضوع بسط سيادة 
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اللبناين أمرًا غري قابل للتنازل ول حىت التعديل ألن هناك التزام الدولة اللبنانية على كامل الرتاب 
 غري أن األسد رفض استقباهلم وأحاهلم على وزير خارجيته فاروق"، وإمجاع عريب حول هذا املبدأ

بدوره عارض أي إشراف عريب على تنظيم العالقات السورية اللبنانية، كما رفض  الذي الشرع
جليش السوري، وطالب املوفدين بتأجيل البحث يف هذين املوضوعني التحدث يف قضية انسحاب ا

 . 1إىل ما بعد إقرار اإلصالح السياسي وانتخاب رئيس مجهورية وإقامة حكومة الوفاق الوطين
وأكد الخضر البراهيمي، أن أكرب عقبة كانت تقف أمام عمل هذه اللجنة هي  

لذي امتد أتثريه السليب إىل الوضع الداخلي للبنان سوراي، هذا على غرار اخلالف السوري العراقي ا
عن طريق دعم العراق مليشال عون ومسري جعجع خصمي سوراي يف لبنان، وعلى هذا األساس  
كانت زايرات وزراء اخلارجية الثالثة ومعهم سكرتري اللجنة مقتصرة أساسًا على سوراي والعراق، 

 خمتلف عواصم الدول العربية، لكن الرتكيز بشكل طبعاً، ابستثناء الزايرة العامة اليت متت إىل
 .2أساسي كان على العراق وسوراي ابلرغم من أن املشكل لبناين ابلدرجة األوىل

ويف هذه اجلولة اليت قادهتم كذلك إىل بغداد صرّح وفد اللجنة الثالثية العليا املكلفة 
وزير خارجية اجلزائر، واألمري سعود  مبعاجلة األزمة اللبنانية واملتكون من السادة بسايح بوعالم

الفيصل وزير اخلارجية السعودي، وعبد اللطيف فياليل وزير اخلارجية املغريب، أنه ملس من الرئيس 
صّدام حسني جتاواًب كاماًل مع مساعي نظرائه يف اللجنة العربية العليا، وأضاف الوفد أن هذا 

 .3فة حيال القضااي العربية بصفة عامةاملوقف ليس ابلغريب عن مواقف صدام حسني املعرو 
وابملوازاة مع عمل اللجنة العربية العليا نشطت مبادرة ثنائية يف هذا اخلصوص خارج 

حيث بذل الرئيسان فرانسوا ميرتان ونظريه السوفيايت  السوفياتية،-الفرنسية املبادرة وهي العريب، راإلطا
حثيثة لتهدئة الوضع يف لبنان، وهلذا الغرض كلفا وزيرا خارجيتهما بزايرة  مساع غورابتشوف ميخائيل

م 4505جويلية  29إىل الدول الثالث بريوت، دمشق، وبغداد للتباحث مع قادهتا، وبتاريخ 
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أصدرا الرئيسان بيان مشرتك حول الوضع يف لبنان ودعا إىل وقف فوري إلطالق النار، كما أيدا 
 . 1لعربية العليا وأبداي استعدادمها للعمل سوايً إلعادة السالم يف لبنانالرئيسان عمل اللجنة ا

جويلية  43أما املرة الثالثة اليت عادت فيها اللجنة الثالثية إىل دمشق فكانت بتاريخ 
م، ويف هذه املرة اصطحبت اللجنة معها بيااًن كان أكثر وقعًا وحدًة على سوراي، وكلف 4505

ري بوعالم بسايح وفيه اهتمت اللجنة سوراي أبن تعاوهنا مع اللجنة الثالثية كان بقراءته الوزير اجلزائ
 .2دون املستوى املأمول، وأكثر من هذا طالبها بعدم التدخل يف الشؤون الداخلية للبنان

إن ما ورد يف البيان اهتام صريح لسوراي بعرقلتها لعمل اللجنة وللحل السلمي، وحسب 
لك الهتامات املوجهة لسوراي كان وراءها األمري سعود الفيصل وزير شهادة فاروق الشرع إن ت

خارجية السعودية الذي استطاع أن يؤلب سكرتري اللجنة الخضر البراهيمي ضد سوراي، والذي 
 بدوره استطاع أن جير إليه زميله وزير اخلارجية اجلزائري بوعالم بسايح.

بن جديد جعلته  الشاذيل اجلزائري الرئيس مع ةالوثيق األسد حافظ السوري الرئيس عالقة لكن
أقدم عليه وزير خارجيتيه  مما جديد بن الشاذيل موقف من وللتأكد بسايح، بوعالم عليه أقدم فيما يشك

قام األسد بزايرة خاطفة إىل اجلزائر، فكانت النتيجة اندهاش الشاذيل من موقف وزير خارجيته 
انزعاجه الشديد من هذا التصرف الذي كان سبباً يف إقالة وزير فاستشاط غضباً وأبدى  سوراي، جتاه

 ، ورغم ذلك ظلت العالقة بني اللجنة الثالثية وسوراي متوترة ولكن مبستوى أقل. 3فيما بعد خارجيته
ومع ازدايد الوضع اللبناين أتزمًا اقرتح وزير خارجية الحتاد السوفيايت إدوار شيفارندزه يوم 

" حلل األزمة اللبنانية، ويف اليوم األول من شهر مؤمتر دويلمكانية انعقاد "م إ4505جويلية  00
أوت خرجت اللجنة العربية العليا عن صمتها املطبق، وأعلنت يف تقرير هلا أهنا أوقفت جهودها 
ومساعيها الرامية حلل األزمة اللبنانية، ومحّلت دمشق مسؤولية وصوهلا إىل طريق مسدود يف الشقني 

 .4واألمين معاً  السياسي

                                         
 .012، املصدر السابق، صلعنة وطن من حرب لبنان إىل حرب اخلليجكرمي بقرادوين:   1
 .400فاروق الشرع: املصدر السابق، ص 2
 .403ص نفسه، 3
 .012، املصدر السابق، صلعنة وطن من حرب لبنان إىل حرب اخلليجكرمي بقرادوين:   4
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غري أن وزير اخلارجية السوري فاروق الشرع نفى ذلك، وأكد يف تصريح أدىل به لصحيفة 
الشرق األوسط إن بالده والتزامًا منها بقرارات قمة الدار البيضاء لن تدخر أي جهد من شأنه 

مي لألزمة اللبنانية، يساعد اللجنة العربية العليا الثالثية على أداء مهامها املتمثلة يف إجياد حل سل
وأكد نفس املصدر أن بلده ليس هلا أية مصلحة يف إبقاء قواهتا إىل األبد يف لبنان، وأن وجود هذه 
القوات يف لبنان مل ولن يؤثر على الوضع الداخلي يف لبنان ألن عالقة هذا األخري مع سوراي قدمية 

 .1جّداً وتعود إىل ما قبل األزمة اللبنانية بكثري
الرأي أكده الرئيس املصري حسين مبارك يف تصريح صحفي أجراه ابلقاهرة يوم ونفس 

سبتمرب وقال فيه أن سوراي مستعدة للتعاون مع اللجنة العربية العليا من أجل وضع حد هنائي  44
لألزمة اللبنانية، وأكد مبارك أن تصرحياته جاءت بناًء على ما أخربه به عضو اللجنة الثالثية 

ائري الشاذيل بن جديد وقال له أنه ملس استجابة من الرئيس السوري حافظ األسد الرئيس اجلز 
 .2أثناء لقاء مجعه معه يف ليبيا مبناسبة احتفالت عيد اجلالء

وكرد فعل دمشق على تقرير اللجنة العليا أهنا صّعدت وترية ضغطها العسكري، ويف 
من بريوت بشكل مل يشهد له مثيل خملفة  العاشر من أوت قصفت املدعية السورية املنطقة الشرقية

جريح، وهنا أطلق البااب يوحنا بولس الثاين صرخة استغاثة  022قتياًل وأكثر من  492وراءها 
 متهما سوراي أبهنا استهدفت يف قصفها األحياء السكنية اخلاصة ابملسيحيني.

زمة اللبنانية، ويف هذه األثناء تدخلت الولايت املتحدة األمريكية مانعة تدويل األ
وحرصت على احلد من زخم روسيا وفرنسا والفاتيكان جتاه األزمة، ويف نفس الوقت ضغطت على 

العليا لستئناف جهودها وتليني مواقفها إزاء املوقف السوري، وهنا أدرك امليشال عون  العربية اللجنة
م 4505سبتمرب  23 ، فأعلن عون يف3املدعم من قبل بغداد أن التعنت السوري وراءه واشنطن

 .ابعت لبنان لسوراي"يف تصريح حاد وعنيف ضد الولايت املتحدة األمريكية واهتمها علنية أهنا "
وبعد هذه التطورات استأنفت اللجنة العربية العليا عملها، وقد توىل الرئيس اجلزائري 

ئيس بن جديد الشاذيل بن جديد مهمة التفاهم مع الرئيس السوري حافظ األسد، وقد أدىل الر 
                                         

 .409فاروق الشرع: املصدر السابق، ص 1
 .4، ص4505سبتمرب  44، 40، س3512، عسوراي ستساعد اللجنة الثالثية": "الشرق األوسط 2
 .014، املصدر السابق، صلعنة وطن من حرب لبنان إىل حرب اخلليجكرمي بقرادوين:   3
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حبديث جلريدة الشرق األوسط أوضح فيه وقائع التسوية اليت مهدت لعودة اللجنة إىل عملها، 
التقيت مع الرئيس حافظ األسد يف ليبيا على انفراد، وبدأ كالمه "ولقد جاء يف حديثه ما أييت: 

قبل. هل سوراي حقاً مبعاتبة اللجنة الثالثية، فقلت له أن وقت العتاب قد فات دعنا ننظر إىل املست
راغبة يف استمرار عمل اللجنة؟ قال نعم.. بعد ذلك أخربت زميالي احلسن الثاين وخادم احلرمني 

 .1"الشريفني بنتيجة لقائي مع األسد
ويف األخري، وعلى هامش اجتماعات مؤمتر دول عدم الحنياز يف بلغراد، اجتمع وزراء 

يااًن أكدوا فيه استئناف اللجنة العربية العليا عملها، ويف خارجية اللجنة العربية العليا، وأصدروا ب
والذي مبقتضاه  ،"بـــ "بيان النقاط السبع عرف بياانً  العليا العربية اللجنة أصدرت م4505 سبتمرب 49

مت رسم خارطة سري احلل العريب، وقد جاء يف البيان: "إن اللجنة الثالثية العربية.. حقنًا للدماء 
 :2على توفري األجواء لعودة األمن والسالم وتوفري املناخ املالئم للوفاق الوطين تقرروحرصاً منها 

 وقف إطالق النار بشكل فوري وشامل يف كل أحناء لبنان.أوال : 
 على اإلشراف مهمة تتوىل البراهيمي األخضر سكرتريها برائسة3أمنية جلنة تشكيل اثنيا :

 ومراقبة مجيع السفن اليت يشك أهنا حتمل أسلحة إىل لبنان.التطبيق  موضع ووضعه النار إطالق وقف
فك احلصار البحري على املنطقة الشرقية وفتح مطار بريوت الدويل فور مباشرة  اثلثا :

 اللجنة األمنية عملها.
دعوة مجيع الفرقاء اللبنانيني إىل الكف عن استرياد السلحة مهما كان نوعها ومن  رابعا :

 امهم على وقف احلمالت الدعائية والعالمية أي جهة كانت وإرغ
دعوة مجيع الدول العربية املعنية املؤيدة واملباركة لعمل اللجنة الثالثية إىل بذل ما  خامسا :

 يف وسعها من أجل وقف إمداد السالح ألي طرف كان يف لبنان.

                                         
 .040عارف العبد: املرجع السابق، صالشاذيل بن جديد نقاًل عن:  1
 .3، ص4505سبتمرب  41، 0210، عالتحرك"اللجنة الثالثية تقيم الوضع وتبحث إمكانية : "الشعب 2
تضم هذه اللجنة األمنية يف عضويتها ضابطني ساميني من اجليش الوطين الشعيب اجلزائري مها العقيد مجعة رمضان، واملقدم فريد فيصل  3

لعربية العليا الثالثية. ينظر: ملساعدة الخضر البراهيمي على رأس اللجنة األمنية املنصوص عليها يف خمطط السالم الذي أعدته اللجنة ا
 .4، ص4505سبتمرب  01، 1531، عاللجنة األمنية تواصل العمل لتثبيت وقف إطالق النار": "النصر
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فاق الوطين توجيه الدعوة ألعضاء جملس النواب لالجتماع بغية إعداد وثيقة الو  سادسا :
م بعد تثبيت وقف إطالق النار وفك احلصار البحري وفتح مطار 4505سبتمرب  32وذلك يوم 

 بريوت الدويل، وسيتم اإلعالن عن مكان الجتماع لحقاً.
 49قررت اللجنة العربية العليا تكليف السيد الخضر البراهيمي ابلتوجه يوم  سابعا :

 موضع التنفيذ". سبتمرب إىل لبنان لوضع هذه اخلطوات
من خالل ما سبق التعرض إليه خبصوص عمل اللجنة العربية العليا الثالثية أن هناك فرق  

سبتمرب، ففي البيان األول نالحظ  49كبري بني بياهنا الصادر يف أول أوت وبني بياهنا الصادر يف 
 كّرست الوجود أن اللجنة أدانت وبشكل صريح الوجود السوري يف لبنان، أما يف البيان الثاين

السوري يف لبنان مع بعض التحفظات اخلفيفة، وابلتايل تكون اللجنة قد بدأت عملها ابلتصادم 
مع سوراي وانتهت يف األخري ابلتفاهم معها، وهنا يتضح لنا جليًا أتثري الولايت املتحدة المريكية 

 شنطن امليشال عون.على عمل اللجنة الثالثية بدفعها إىل إرضاء دمشق للتخلص من عدو وا
وتنفيذًا ملا قررته اللجنة العربية العليا تنقل كل من مندوب اللجنة العربية الخضر 
البراهيمي ووزير اخلارجية السعودي سعود الفيصل إىل دمشق وتقابال مع الرئيس حافظ األسد 

وضاع اللبنانية وانئبه عبد احلليم خّدام ووزير خارجيته فاروق الشرع وتركز احلديث معهم حول األ
الراهنة والطرق الكفيلة بتنفيذ خطة ومبادرة اللجنة العربية العليا الثالثية، وعقب انتهاء مبعوثي 
اللجنة الخضر البراهيمي وسعود الفيصل من جولتهما نشرت اللجنة العربية العليا خمططًا شامالً 

" اليت تنص على مجيع لوفاق الوطينوثيقة التسوية األزمة اللبنانية، ويتضمن هذا املخطط مشروع "
الصالحات السياسية واإلدارية والدستورية، كما حددت الوثيقة الصالحيات اليت يتمتع هبا كل 
من رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة، وتعترب هذه الوثيقة مبثابة القاعدة اليت يبىن عليها احلل 

 .1السلمي لألزمة اللبنانية
اهيمي إىل بريوت ملقابلة رئيسي احلكومتني املتنازعتني سليم وبعدها توجه الخضر البر 

احلص والعماد ميشال عون ورئيس جملس النواب حسن احلسيين وإجراء مباحثات معهم حول 

                                         
 .4، ص4505سبتمرب  45، 0294"، عاللجنة العربية العليا تقرتح خمططا  لتسوية األزمة: "الشعب 1
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عقد اجتماع خارج  إىل النواب دعوة على موافقتهم على منهم واحلصول .1اجلديد العريب املخطط قرارات
 واخلروج من هذا الجتماع حبل هنائي لألزمة اللبنانية. 2الوفاق الوطين وثيقة وإعداد مبناقشة يعىن لبنان

وعمومًا رّحب اخلارج والداخل ببيان اللجنة العربية العليا، وخاصة رينيه معوض الذي 
أن هذا املشروع غري قابل للتعديل، فإما أن يذهب "ابدى ارتياحه الكبري هلذا البيان وعّلق قائاًل: 

، فتجاوب اجلميع مع هذا 3"تماع ويقبلوا به كما هو، وإما أن ل يذهبوا ويرفضوهالنواب لالج
اقرتاب هنايته، وهو ما أسر به قائد  -رمبا  -املشروع ابستثناء امليشال عون الذي حتفظ ألنه رأى 
إذا رفض عون اجتماع الطائف واستمر يف "القوات اللبنانية مسري جعجع لكرمي بقرادوين يف قوله: 

التحرير فإنه سيخسر عسكرايً، ويف حالة موافقته على الطائف فإنه سيخسر سياسياً،  حرب
 .4"اجلنرال قد خسر يف مجيع األحوال واملسألة مسألة وقت وصرب فقط

ورغم حتفظه وافق امليشال عون خالل اجتماعه مع موفد اللجنة الثالثية الخضر 
خلطة وعارض الشق السياسي، وشرح له سبتمرب على الشق األمين من ا 40البراهيمي يوم 

البراهيمي أن اخلطة كل غري قابل للتجزئة، فال ميكن قبول جزأ منها ورفض اآلخر، ويف هذا اللقاء 
حذر البراهيمي حبنكته وخربته الدبلوماسية عون من مغبة الرفض، وهنا عّلق العماد ميشال عون 

الذي جاء قبل عام حيذران ابللهجة ذاهتا، ابستثناء إن اإلبراهيمي يذكرين بريتشارد موريف "قائاًل: 
. ويف األخري أعطى 5"فرق واحد وهو أن موريف يلبس قبعة أمريكية واإلبراهيمي يرتدي عباءة عربية

 لألخضر اإلبراهيمي. 6عون موافقته
ترأسه ألول اجتماع للجنة األمنية أعلن سكرتري اللجنة العربية العليا الخضر  ويف

وقف فوري إلطالق النار يف لبنان، وفك احلصار،  م4505 سبتمرب 03يوم السبت  البراهيمي

                                         
 .4، ص4505سبتمرب  40، 0292، ع"مبادرة اللجنة الثالثية تدخل مرحلة التنفيذ: "الشعب 1
  .911ص 44 :نظر امللحق رقمي 2
 .4، صمقال سبق ذكره، مبادرة اللجنة الثالثية تدخل مرحلة التنفيذ": "الشعبرينيه معوض نقاًل عن:  3
 .013، املصدر السابق، صلعنة وطن من حرب لبنان إىل حرب اخلليجكرمي بقرادوين: مسري جعجع نقالً عن:   4
 .013، املصدر السابق، صلعنة وطن من حرب لبنان إىل حرب اخلليجكرمي بقرادوين: ميشال عون نقاًل عن:   5
هناك معلومات تفيد أن موافقة على اتفاق الطائف متت إبيعاز ثنائي من بغداد عن طريق وزير اخلارجية "طارق عزيز" الذي اتصل  6

عم موافقه يف الطائف، ومن فرنسا عن طريق رئيس دبلوماسيتها "رولن دوما" الذي بعون وطلب منه املوافقة على خطة اللجنة مقابل د
 . 041اتصل هو اآلخر بعون وطلب منه املوافقة على خطة اللجنة العليا. ينظر: عارف العبد: املرجع السابق، ص
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، وبذلك يكون كشرط أساسي للدخول يف املفاوضات بني اللبنانيني  وفتح مطار بريوت الدويل
لبنان قد خطى خطوة جديدة على طريق استعادة السالم، وعربت األوساط الشعبية اللبنانية عن 

، وابملوازاة مع ما أعلنه الخضر البراهيمي شرع هذا األخري يف فرحتها لسكوت املدافع
سبتمرب خارج لبنان طبقاً ملا جاء يف مقررات  32التصالت مع الربملانيني اللبنانيني لالجتماع يوم 

 .1اللجنة العربية العليا
حظي هذا الجناز العريب اهلام برتحيب خاص من طرف جامعة الدول العربية، حيث هنأ 

مينها العام الشاذيل القلييب هذا النجاح الذي حققته اللجنة العربية العليا وذلك يف برقية بعث هبا أ
لكل من الرئيس اجلزائري الشاذيل بن جديد وخادم احلرمني الشريفني امللك فهد والعاهل املغريب 

 .2املاحلسن الثاين وأخربهم فيها أن آمال األمة العربية تتطلع عليه مع كل أنظار الع
يف خضم هذه األجواء اللبنانية اليت متيل حنو النفراج، رغم ما يتخللها من قصف طفيف 
ضواحي بريوت الشرقية، واصلت اللجنة األمنية مهمتها املوكلة إليها وعقدت هذه األخرية برائسة 

م اجتماعًا آخر على خط التماس الفاصل بني 4505سبتمرب  09الخضر البراهيمي يوم 
عضو حىت يتسىن  09الشرقية والغربية، كما عززت هذه اللجنة أعضائها لريتفع عددهم إىل بريوت 

، وابملوازاة مع 3ساعة ضماانً لالحرتام الدائم لوقف إطالق النار 01هلا القيام ابملداومة على مدار 
يني تلك اإلجراءات األمنية املشددة ظل الخضر البراهيمي يكثف اتصالته مع النواب اللبنان

 سبتمرب املقبل. 32خبصوص الجتماع املقرر يف 
وهكذا بعد هذا الجتماع الذي عقده الخضر البراهيمي يكون خمطط السالم العريب 
قد دخل مرحلة التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع، خاصة بعدما وافق العماد ميشال عون على 

السيد اخلضر البراهيمي إىل الشروع يف هذا املخطط، وبعد انتهاء الشق األمين من اخلطة انتقل 
الشق السياسي من اخلطة العربية للسالم بلبنان، ولقد صاحب هذا اإلجراء ترحيب دويل واسع 
وبدأت مظاهر احلياة الطبيعية يف لبنان تستعيد نشاطها األمين والقتصادي، واستعادت موانئ 

                                         
 .4، ص4505سبتمرب  01، 40، س3593، عاالبراهيمي يعلن وقف النار وفك احلصار وفتح املطار": "الشرق األوسط 1
 .9، ص4505سبتمرب  01، 0299"، عإعالن وقف إطالق النار ورفع احلصارات البحرية: "الشعب 2
 01، 0299ع سبتمرب اتصاالت متواصلة لتثبيت االنفراج" 44االبراهيمي يدعو جملس النواب لالجتماع يوم : "الشعب 3

 .4، ص4505سبتمرب 
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قات بريوت تعج ابلسيارات احململة ، وبدأت طر 1بريوت نشاطها البحري وذلك برسو السفن فيها
ابألاثث املنزلية والعائالت النازحة بعد هروب قسري فرضته الظروف األمنية الضاغطة خالل الستة 

 أشهر املاضية.
ونفس األمر ابلنسبة للنشاط اجلوي، فالطائرات تقلع وحتط بصفة عادية يف مطار بريوت 

بتمرب أي يف اليوم املوايل من إعالن وقف س 01الدويل حيث استقبل هذا األخري يوم األحد 
، لتليها طائرة أخرى خاصة ابلشحن اتبعة للطريان عرب 2إطالق النار أول طائرة على أرضيته

املتوسط نزلت يف حدود العاشرة والنصف صباحاً، وتزامنًا مع عودة النشاط الربي واجلوي داخل 
مت جتميعهم من طرف  -ملناطق اللبنانيةطفل لبناين ميثلون خمتلف ا 9222لبنان احتفل حوايل 

مبناسبة عودة السلم إىل وطنهم وهم حاملني لفتة كبرية كتب  -صندوق األمم املتحدة للطفولة
 .3"مجيعا  لنصنع السلمعليها "

ويف اجتاه آخر، ويف إطار البحث عن حل سلمي خيرج لبنان من نفقه املظلم، ومبناسبة 
م ألقى الرئيس اجلزائري 4505دم الحنياز خالل شهر سبتمرب انعقاد الدورة التاسعة حلركة ع

الشاذيل بن جديد كلمته انشد فيها احلركة بضرورة التحرك والوقوف إىل جانب لبنان من أجل 
إنقاذه من احملنة اخلطرية اليت أصابته حىت يتمكن من اخلروج منها وإعادة احلياة إىل كافة مؤسساته 

 .4اً بني مجيع أبنائهوإقامة العدل والوفاق جمدد
ومثلما حتركت اجلزائر ثالثيًا جتاه األزمة اللبنانية حتركت كذلك بصفة منفردة وكان أتثريها 
أقوى، وهذا بناء على شهادة وزير اخلارجية اللبناين فارس بويز يف لقاء له مع سفري اجلزائر بلبنان 

، ولقد أكد السيد الوزير أن اجلزائر وقفت بكل عزمية وإخالص وثبات م4559فيفري  03بتاريخ 
إىل جانب بلده وشعبه يف حمنته طيلة مخسة عشر عامًا دون ملل أو كلل، ويواصل السيد الوزير 

                                         
 .4، ص4505سبتمرب  21، 9955"، عاالنتقال إىل الشق السياسيانتهاء الشق األمين و : "اجلمهورية 1
مبوجب بيان صادر عن اللواء أدجار معلوف وزير األشغال يف  4505مارس  40علمًا أن مطار بريوت الدويل كان مغلقًا منذ  2

سبتمرب  09، 1539، عخذ جمراها"اخلطة األمنية أت: "النصراحلكومة العسكرية اللبنانية اعلن فيه إغالق مطار بريوت الدويل. ينظر: 
 .5، ص4505

 .4، ص4505سبتمرب  09، 0291"، عطفل حيتفلون بعودة السالم 9444: "الشعب 3
 .1"، العدد السابق، صانتهاء الشق األمين واالنتقال إىل الشق السياسي: "اجلمهورية 4
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اعرتافه ويقول أن اجلزائر بذلت جهود مكثفة إلجياد حل خيرج لبنان من املستنقع الذي كان فيه، 
الوحيد الذي كان صادقًا مع لبنان إىل درجة أهنا مل تقفل فيها أبواب  هووكان موقف اجلزائر 

 . 1سقارهتا ولو ليوم واحد، فقد ظلت أبواب سفارهتا مفتوحة رغم الظروف واملخاطر األمنية الصعبة
ويف املنحى نفسه أشاد الرئيس اللبناين إلياس اهلراوي ابلدور الذي لعبته اجلزائر ليس فقط 

زاء العامل العريب عموماً، ولقد أثىن السيد الرئيس يف حديثه مع سفري اجلزائر يف لبنان جتاه لبنان بل إ
جبهود اجلزائر إابن احلرب الهلية اللبنانية، وعلى وقفتها املشرفة مع  م4559فيفري  00يوم 

 .2ديةالشعب اللبناين سواء منفردة، أو يف إطار اللجنة الثالثية املنبثقة عن اجتماع الطائف ابلسعو 
ومن خالل الزايرات اليت قامت هبا اللجنة الثالثية لكل من سوراي والعراق ولقائتها 
املتكررة مع حافظ األسد وصدام حسني، أدركت اللجنة أن الرئيس حافظ األسد له وجود 
عسكري ونفوذ سياسي كبري جّدًا خاصة يف املنطقة الغربية من بريوت، وكذلك زعماء احلركة 

المية وليد جنبالط، نبيه بري، سليم احلص، وابلتايل كانت اللجنة تتفاوض معهم الوطنية واإلس
 ويف نفس الوقت مع الرئيس األسد وانئبه خّدام.

أما الطرف العراقي فلم يكن هلم يف لبنان وجود واضح هبذا النفوذ، وابلتايل مل تكن معهم 
ىل درجة أن معظم املشاكل مفاوضات حقيقية، على عكس سوراي كانت فيها مفاوضات حقيقية إ

اليت واجهتها اللجنة يف الطائف حلت يف دمشق، وكانت اللجنة الثالثية حتاول إقناع الطرفني أبن 
يقولوا كلمة خري ألصدقائهم يف لبنان ويساعدوهنم على إجياد حل ميكن لبنان من استعادة وحدته 

 .3الرتابية
وجتدر اإلشارة إىل أن سوراي ابلرغم من ارتباطها وبقائها الطويل يف لبنان إل أهنا كانت 
تؤمن إميااًن قاطعًا بوحدة لبنان وسالمة أراضيه، وهو ما أكده الرئيس السوري حافظ األسد مراراً 

اً أبن لبنان قد تتم الوحدة مع موريتانيا قبل أن حتصل مع لبنان، حنن ندرك جيدّ "وتكرارًا يف قوله: 
 .4"حريص على أن يبقى بلد سيد أبرضه ومستقل

                                         
 .431شهادة وزير اخلارجية اللبناين نقاًل عن دمحم برغام: املصدر السابق، ص 1
 .495شهادة واصف شرارة نقاًل عن: دمحم برغام: املصدر السابق، ص 2
 الخضر البراهيمي: املصدر السابق. 3
 الخضر البراهيمي: املصدر السابق.حافظ األسد نقالً عن:  4
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وجتدر اإلشارة إىل أن امليشال عون الذي كان يساوره القلق أجرى سلسلة من 
التصالت املكثفة مع النواب املسيحيني توجت يف األخري بعقد اجتماع يف قصر بعبدا قبيل 

اب من خطورة املوافقة على وثيقة الوفاق التوجه إىل الطائف، وخالل الجتماع حذر اجلنرال النو 
الوطين دون إدخال تعديالت عليها، ل سيما فيما تعلق بقضية النسحاب السوري، ويف هناية 
الجتماع وافقوا على املشاركة يف اتفاق الطائف شريطة أن ل يوافقوا على أي مشروع قبل التشاور 

)قضية النسحاب  1علق بتلك النقطة اجلوهريةمع العماد ميشال عون وأخذ موافقته خاصة فيما يت
 السوري(. 

ويف األخري مت التوصل إىل اتفاق أعد يف السفارات العربية والغربية وفرض على النواب 
اللبنانيني، واضطر هؤلء النواب إىل النتقال إىل مدينة الطائف ابململكة العربية السعودية للتوقيع 

بـــــ "وثيقة الوفاق الوطين"، وأهم ما ميز هذا التفاق هو  على "اتفاقية الطائف" أو ما عرف
اشرتاطه انسحااًب كاماًل للقوات السورية من األراضي اللبنانية بعد عامني من تشكيل حكومة 
الوفاق الوطين، وحظي اتفاق الطائف بتأييد الشعب اللبناين الذي ظل يف دوامة العنف الدموي 

، وابلفعل هذا التفاق كان قد أعد مسبقًا وأن النواب اللبنانيني 2عاماً  49والفوضى الشاملة ملدة 
مل يسامهوا يف تفعيل اتفاق الطائف واكتفوا إبحداث تغيريات طفيفة جدًا دون املساس جبوهر 

 .3التفاق
 .رابعا : دور اجلزائر يف اتفاق الطائف

األخري إىل حل هلذه سنة تقريباً، مت التوصل يف  49بعد حرب أهلية يف لبنان دامت 
األزمة مبوجب اتفاق الطائف ابململكة العربية السعودية، ولإلشارة فإن احلجر األساس هلذا التفاق 
مت وضعه منذ عامني تقريباً، وذلك من خالل تلك الجتماعات املاراطونية اليت جرت بني 

مارس -أشهر )يناير جلسة يف ظرف ثالثة 43املسؤولني السوريني واللبنانيني واليت استغرقت 

                                         
 .011، املصدر السابق، صحرب لبنان إىل حرب اخلليجلعنة وطن من كرمي بقرادوين:   1
 .149جورج قرم: املرجع السابق، ص 2
 الخضر البراهيمي: املصدر السابق. 3
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م(، أسفرت يف األخري عن صيغة "امليثاق الوطين"، وهو أحد احللقات التمهيدية األساسية 4590
 .1لتفاق الطائف

وقبل احلديث عن جمرايت اتفاق الطائف حري بنا يف هذا املوضوع أن ننّوه ابلدور الذي 
لدور وردت عدة تصرحيات عن قامت به اجلزائر قبل وأثناء وبعد اتفاق الطائف، فبخصوص هذا ا

قياديني وحزبيني لبنانيني يؤكدون مجيعهم أهنم يعلقون آماًل كبرية ابلدور الفعال واملستمر الذي 
قامت به اجلزائر حىت يف أحلك الظروف، سواء يف إطار اللجنة العربية العليا ،أو ما تعلق 

ري الشاذيل بن جديد إبكبار وإعجاب مبجهوداهتا الفردية، وينحين اللبنانيون أمام الرئيس اجلزائ
عما يبديه ويوليه من اهتمام خاص وجاد ابألزمة اللبنانية على الرغم مما تعرضت له بالده من 

 مشاكل خطرية على الصعيدين الداخلي واخلارجي.
ويف ذات السياق صرّح أحد السياسيني اللبنانيني املخضرمني أن اجلزائر البلد العريب 

سفريها وطاقمه الدبلوماسي متواجدين يف بريوت وظلت سفارهتا مفتوحة حىت الوحيد الذي ظل 
يف األوقات الصعبة، وابلرغم من تعرض هذه األخرية إىل القصف أكثر من مرة بعدما سبق هلا وإن 

م، إل أهنا آثرت البقاء إىل جانب اللبنانيني 4500دمرت على يد قوات الحتالل الصهيوين عام 
م مهومهم وظلت طيلة األزمة جتري اتصالهتا مع مجيع األطراف حىت يستعيد تواسيهم وتشاركه

 لبنان عافيته.
" إبسهاب عن دور اجلزائر يف اللجنة العربية الثالثية الداير اللبنانيةكما حتدثت صحيفة "

العليا يف الشقني السياسي واألمين، حيث ترأس اللجنة األمنية مندوب اللجنة العربية العليا 
ضر البراهيمي ومبساعدة ضابطني جزائريني، مؤكدة الصحيفة أن اللجنة الثالثية ملا وصلت يف األخ

مرحلة ما إىل طريق مسدود أعلنت صراحة يف بيان هلا أن اجلزائر كانت حاضرة يف لبنان قبل 
ئيسها اللجنة الثالثية وبعدها وكانت مسموعة الكلمة من طرف اجلميع نظراً للثقة اليت يوليها هلا ولر 

الشعب اللبناين جبميع طوائفه وذلك من منطلق رصيدها الثوري ومصداقيتها الدولية والعربية يف 
 التعامل مع القضااي الشائكة واملعقدة.

                                         
 .400فاروق الشرع: املصدر السابق، ص 1
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ومن جهته نّوه الدكتور نزيه الربزي انئب مدينة صيدا بدور اجلزائر الذي كان يتم بعيداً 
شاذيل بن جديد، وهذا الدور قد جتسد أكثر من عن األضواء والذي كان يقوده شخصياً رئيسها ال

مرة، فمن حماداثت طرابلس خالل الحتفالت بذكرى الفاتح من سبتمرب بني الرئيس الشاذيل بن 
جدبد ونظريه السوري حافظ األسد، إىل حماداثت بلغراد اليت جاءت مكملة لألوىل وذلك خالل 

بادل املبعوثني، كل ذلك أدى إىل املسار السياسي انعقاد قمة الحنياز، إىل التصالت اهلاتفية وت
 . 1واألمين الذي يسري عليه لبنان اليوم

 :انطالق أشغال املؤمتر -
بعد الدعوة اليت وجهتها اللجنة الثالثية العربية العليا جمللس النواب اللبناين املتكون من 

م مبدينة 4505سبتمرب  32نواب اتبعني مليشال عون ونواب اتبعني لسليم احلص لالجتماع يوم 
، 2(93( انئبًا لبنانيًا من جمموع ثالثة وسبعون )13الطائف السعودية لىب الدعوة ثالثة وستون )

أكتوبر من نفس السنة إبقرار وثيقة الوفاق الوطين ــــ اليت كان الفضل  00وانتهت أشغاله بتاريخ 
 .3يوماً  03لسوراي يف صياغتها ــــ بعد اجتماعات مارطونية استغرقت 

سبتمرب افتتح اجتماع النواب اللبنانيني ابلطائف ابململكة العربية السعودية  32يف يوم 
انئبًا الذين  13وسط اهتمام سياسي واعالمي كبريين، وشارك يف هذا الجتماع كما ذكران 

ؤمتر وجهت هلم الدعوة من طرف اللجنة العربية العليا حلضور الجتماع، ويف اليوم األول من امل
وقبل أن يشرف السيد حسن احلسيين رئيس الربملان اللبناين على افتتاح أشغال املؤمتر أعلن وزير 

، وبعدها ألقى احلسيين كلمته الفتتاحية وأكد فيها "أن الفشل ممنوع"اخلارجية السعودي قائاًل: 
، أما فشلنا فسيلقي إن جناحنا سيفتح الطريق أمام السالم ومينح لبنان استقالله وسيادته"قائاًل: 

 .4"ابلبالد يف جحيم العنف والرهاب
                                         

 .9، ص4505أكتوبر  24، 9123"، عانئبا   11الربملان اللبناين جيتمع ابلطائف يف انتظار قرار : "اجلمهورية 1
النواب الذين قرروا عدم التوجه إىل الطائف واملشاركة يف املؤمتر، ألسباب جنهلها، هم: كامل األسعد، رميون إده، ألبري خميرب، عبده  2

عويدات، فؤاد الطحيين، إميل روحاان صقر، آرا يراونيان، راشد اخلوري، رائف مسارة، ابخوس حكيم، وسورين خان أمرياين. ينظر: 
 . 049رجع السابق، صعارف العبد: امل

 .401فاروق الشرع: املرجع السابق، ص 3
 24، 0214، عبدء اجتماع النواب اللبنانيني ابلطائف إرادة مجاعية للتوصل إىل اتفاق": "الشعباحلسيين نقاًل عن:  4

 .4، ص4505أكتوبر
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أنه منذ "وخبصوص األجواء داخل قصر املؤمترات ابلطائف صرّح أحد النواب قائاًل: 
وصولنا إىل الطائف مل يظهر أي مناخ من مناخات القطيعة بني النواب ابلرغم من اختالف 

بتبادل التحية والبتسامة بل راحوا إىل أبعد النتماءات على خمتلف األصعدة، فلم يكتف النواب 
، ويضيف نفس املصدر أن السبب يف هذا النسجام والتوافق "من ذلك وهو تبادل اآلراء واألفكار

 أمهها:  1بني النواب يرجع إىل عدة عوامل
شعور مشرتك لدى خمتلف النواب مفاده أن األحداث على منعرج خطري، فإما أوال : 
ودة إىل الدولة الواحدة ومؤسساهتا، وإما النزلق إىل وضعية كارثية وهي التفتيت اغتنام فرصة الع

الكامل واحلروب اليت ل تنتهي، وهكذا فإن املطلب الوحيد الذي حظي إبمجاع النواب هو وقف 
 احلرب والوصول إىل حل سلمي يرضي اجلميع وينهي مجيع اخلالفات الدستورية والسياسية.

مة على الساحة اللبنانية أكدهتا الشهور الستة املاضية وهي ل معىن قناعة عااثنيا : 
للحلول العسكرية، سواء ما تعلق بقضية النسحاب أو بقضية الشأن الداخلي اللبناين، وما جسد 
هذه القناعة هو عودة املياه الطبيعية يف لبنان فور وقف إطالق النار، كما أتكد للجميع وعلى 

أنه إذا كانت املدافع قادرة على سحق األبرايء وتدمري الشوارع واألحياء مدى مخسة عشر عامًا 
 فإهنا ابتت عاجزة عن إخفاء احلقائق اللبنانية الداخلية.

اقتناع مجيع أطراف املواجهة يف لبنان أهنم وصلوا فعاًل إىل مأزق وعجزوا إىل درجة اثلثا : 
ن هذه األزمة، وهو ما جعل هذه األطراف مل يعد فيها أي واحد منهم قادر على اخلروج منتصر م

 تتطلع بتلهف إىل من يقم إبشالئها من هذا املستنقع الدموي.
إدراك مجيع النواب اللبنانيون أن الفرصة اليت تشكلها اللجنة الثالثية العربية العليا رابعا : 

مساندة دولية هي فرصة العمر، فال بد من اغتنامها واعتناقها كوهنا حتظى بتأييد عريب واسع و 
شاملة )خاصة من طرف األعضاء اخلمس الدائمة العضوية يف جملس األمن(، وابلتايل ل خيار ول 
بديل عن خمططات ومقرتحات اللجنة العربية ومن يفكر يف غريها فهو حتمًا يفكر يف اختيار 

 منهج انتحاري. 

                                         
 .3، ص4505أكتوبر  21، 40، س3513، عاتفاق على املناصفة وتباين حول عدد النواب": "الشرق األوسط 1
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على النواب خاصة ما  وأهم ما ميز جلسات املؤمتر هو جو التوتر والرتدد الذي كان خييم
تعلق بقضية النسحاب، فبعضهم خائفًا من عون الذي هددهم ابلبقاء حيث هم يف حالة 
موافقتهم على الوثيقة دون تعديالت وأمرهم ابلعودة إىل قواعدهم الشعبية، والبعض اآلخر خائف 

كانت من انئب الرئيس السوري خّدام، وطيلة مراحل الجتماع ويف كل خطوة من اخلطوات  
التصالت ل تتوقف بني كل طرف وممثله، وبعدما مت التفاق كلفت اللجنة الثالثية سكرتريها 
الخضر البراهيمي مبهمة خاطفة إىل بريوت لستدعاء رئيسي احلكومتني اللبنانيتني سليم احلص 

 .1والعماد ميشال عون من أجل التوقيع الرمسي على التفاق
ون عن ارتياحهم العميق لرسالة الرئيس اجلزائري الشاذيل بن ولقد عرب النواب اللبناني

جديد اليت قرأها عليهم رئيس جملس النواب السيد حسن احلسيين، وفيها دعا بن جديد اللبنانيني 
بصفة عامة والنواب على وجه اخلصوص إىل ضرورة مناقشة اقرتاحات اللجنة الثالثية العليا بكل 

انئبًا عندما صرّح هلم أن  13ن جديد من تقريب وجهات نظر روح مسؤولية، ومتكن الرئيس ب
، وهذا بشهادة مجيع النواب 2اجلزائر ستتكفل وستضمن مسألة النسحاب السوري من لبنان

اللبنانيني الذين أكدوا أن نداء الشاذيل بن جديد قد أجاب على الكثري من التساؤلت اليت رددها 
 .3ثيقة الوفاق الوطينالعديد منهم حول بعض جوانب مشروع و 

لكن رغم جمهودات الشاذيل بن جديد داخل املؤمتر، إل أن بعض نواب املعسكر 
املسيحي مل يكتفوا ابلضماانت الشفوية املتعلقة بقضية النسحاب السوري من لبنان واشرتطوا 

مل ضماانت مكتوبة، األمر الذي أدى إىل أتجيل مناقشة النسحاب ما دام النواب املسيحيون 
حيصلوا على الضماانت املكتوبة، ويف سبيل حتقيق هذا الشرط وتذليل مجيع العراقيل اليت تعرتض 
سري اتفاق الطائف كثفا وزير اخلارجية السعودي سعود الفيصل ونظريه اجلزائري سيد أمحد عزايل 

 .4اتصالهتما مع العراق وفرنسا وبريطانيا والولايت املتحدة المريكية

                                         
 الخضر البراهيمي: املصدر السابق. 1
 .9، ص4505أكتوبر  29، 9129، عالسيد احلسيين يقرأ على النواب رسالة الرئيس الشاذيل بن جدبد": "اجلمهورية 2
 .4ص، 4505أكتوبر  29، 0219، عنداء الرئيس الشاذيل بن جديد إىل النواب اللبنانيني يلقى صدى عميقا ": "الشعب 3
 .9، ص4505 أكتوبر 29، 9120، عاجتماع الطائف النواب اللبنانيون يؤجلون مناقشة االنسحاب السوري": "اجلمهورية 4
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الدور الرائد الذي أداه األمري سعود الفيصل يف تذليل وتقريب وجهات  كما ل ننسى
النظر بني النواب، وما كان هذا املؤمتر لينجح لول اللجنة العليا العربية، ولول أربعة لبنانيني وهم 
حسني احلسيين وجورج سعادة وكانت مشاركتهما مباشرة يف أشغال املؤمتر، ورفيق احلريري ومسري 

ركا من بعيد يف هذا املؤمتر، فاحلسيين كان مبثابة األب الروحي لتفاق الطائف والفضل جعجع وشا
يعود إليه يف مجع النواب ويف تنفيذ التفاق ابلكامل، أما جورج سعادة رئيس حزب الكتائب 
فكان مبثابة الغطاء املسيحي لتفاق الطائف، وهو الذي ما فتئ يردد "أن تصرفات ميشال عون 

ية هي اليت قادتنا لتفاق الطائف"، أما رفيق احلريري فكان مبثابة احملرك الفعلي لتفاق الرجتال
فلم يبخل ل بنصائحه ول مباله إلجناحه وهو الذي ردد "أن ل مال الدنيا ول جاه العامل  1الطائف

الطائف، يعوضان فقدان وطن"، أما مسري جعجع قائد القوات اللبنانية فهو القوة الكامنة لتفاق 
وهو القوة اليت شجعت النواب على املضي قدمًا حنو اتفاق الطائف وعلى إقراره يف ظل معارضة 

 . 2عون الشرسة
وعقب انتهاء انعقاد جملس النواب اللبناين ابلطائف، وخبصوص املراحل واخلطوات املقبلة 

تشكيل حكومة وفاق املتعلقة ابملصادقة على وثيقة والوفاق الوطين وانتخاب رئيس اجلمهورية و 
وطين أصدرت اللجنة العربية العليا الثالثية بياانً تفصيليًا وشاماًل عما جرى يف اجتماعات الطائف 
وأكدت اللجنة أهنا لن تتواىن عن إكمال ما تبقى من مهمتها بعد اتفاق الطائف خاصة فيما 

للجنة بسنتني على أن يتعلق بقضية النسحاب السوري من لبنان الذي أعطيت له مهلة حددهتا ا
 يتوىل بعدها اجليش اللبناين مسؤولية األمن الكامل على لبنان

وهكذا بعد انتهاء املناقشات واملباحثات داخل الطائف مل يبق إل استدعاء رئيسي 
احلكومتني اللبنانيتني سليم احلص وميشال عون إىل الطائف للتوقيع الرمسي على التفاق، وهي 

إىل سكرتري اللجنة الثالثية األخضر البراهيمي، وبعد وصول هذا األخري للبنان  املهمة اليت أوكلت
تقابل أوًل مع سليم احلص وبعدما شرح له حيثيات وتفاصيل ما جرى يف الطائف طلب منه 

                                         
بل أكثر من ذلك، يعد رفيق احلريري عرّاب القضية اللبنانية ابلنسبة للسعوديني، ولقد لعب دورًا ابرزًا يف املراحل اليت سبقت اتفاق  1

عات لوزان وجنيف، كما ساهم مسامهة كبرية يف إعداد وثيقة الطائف، بل هو الذي توىل كتابة نص اتفاق الطائف وخاصة يف اجتما
 .409الطائف بيده. ينظر: عارف العبد: املرجع السابق، ص

 .011، املصدر السابق، صلعنة وطن من حرب لبنان إىل حرب اخلليجكرمي بقرادوين:   2
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مرافقته للطائف للتوقيع على التفاق، فلىب سليم احلص الطلب على الفور ورّحب ابلتفاق ووافق 
ياًل، بل ذهب إىل أبعد من ذلك وهو أنه حّذر من رفض هذا التفاق ووثيقة عليه مجلة وتفص

، غري أن األمر خيتلف 1التفاق الوطين ألن الرفض يف رأييه هو مبثابة قرار ابنتحار لبنان شعباً وبلداً 
ابلنسبة مليشال عون، فبعد لقائه بعون قال له أنت مدعو مع سليم احلص لرتأس املصاحلة العامة 

ستتم يف جدة، وهنا سأل عون البراهيمي عن الدور الذي خصص له يف إطار تنفيذ اتفاق  اليت
الطائف، فرد عليه إبمكانك أن تكون وزيراً، انئباً، رئيس حزب سياسي، فظهر شيء من الستياء 
على وجهه، وبعد لقاء مطول بينه وبني األخضر البراهيمي والذي وصل إىل حدود الساعة الثانية 

اً، مل يعط عون جوااًب مباشرًا وطلب مهلة للتفكري وقال لإلبراهيمي يف الصباح أحسم صباح
 .2األمر

وللتذكري، فإن اإلبراهيمي طيلة لقائه مع عون حاول جاهدًا إقناعه بوحدة لبنان وضرورة 
تكوين دولة يف لبنان ألنه حالياً، ويف نظر البراهيمي، ل توجد دولة يف لبنان بل فيه "دولة 
ميليشيات" ول بد أن تنتهي، وقال له إن الطائف خطوة أوىل حنو إهناء دولة امليليشيات وإعادة 
بناء الدولة اللبنانية اليت أنت مؤمن هبا، ضف إىل ذلك أنه حىت حلفائه العراقيني أقنعوه بضرورة 

دم املشاركة تنفيذ اتفاق الطائف، إل أنه يف األخري ضرب كال الرأيني عرض احلائط واعتذر على ع
إن عون لو كان متأكدًا من انتخابه رئيساً "، وهنا عّلق البراهيمي قائاًل: 3يف اتفاق الطائف

 .4"للجمهورية لوافق فوراً على السفر إىل جدة
انئباً على وثيقة الوفاق  90ويف األخري وبعد ثالثة وعشرين يوما من اجلهود املضنية وافق 

مت التفاق يف الطائف على أن يتم خروج "، و"اتفاق الطائفالوطين اليت أطلق عليها تسمية 
اجليش السوري تدرجيياً من لبنان خالل مهلة حددهتا اللجنة الثالثية بسنتني، وهكذا كللت جهود 
الطائف ــــ ولو نسبياً ــــ ابلنجاح، والفضل يف ذلك يرجع كله إىل اللجنة الثالثية اليت أصدرت بشأن 

                                         
 . 42ص، 4505، 01، س029و 021، عجملة اجليش، لطائف""ماذا بعد اتفاق ادمحم رضا غجايت:  1
 الخضر البراهيمي: املصدر السابق. 2
  نفسه. 3
 .031عارف العبد: املرجع السابق، صاإلبراهيمي نقاًل عن:  4
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عما جرى منذ انعقاد جملس النواب ابلطائف واخلطوات املستقبلية يف طريق  1ياً لبنان بيااًن تفصيل
حل األزمة، دون أن ننسى الدور الفعال الذي أداه وزير اخلارجية السعودي األمري فيصل سعود 
الذي اعترب البطل احلقيقي يف إهناء احلرب بلبنان، حيث ترك مهامه يف وزارته ومجيع مسائله 

خرى وجّند نفسه حلل األزمة اللبنانية، وأتيت أول مثرة لتفاق الطائف ابنتخاب رينيه وارتباطاته األ
 .45052نوفمرب  29معوض أول رئيس للجمهورية اللبنانية بعد الطائف يوم 

وخالل أسبوعه األول من توليه الرائسة عقد رينيه معوض اجتماعًا ثنائيًا مهمًا مع انئب 
حلليم خدام الذي جاءه مهنئاً، ويف ذات اللقاء طالب رينيه أن تقوم رئيس اجلمهورية السورية عبد ا

دمشق بسحب قواهتا من منطقة البرتون ليؤكد له أن اتفاق الطائف ل يرمي إىل تكريس الوجود 
، كما التقى يف نفس األسبوع ابلسفري 3السوري يف لبنان، بل أقر برجمة انسحابه منها تدرجيياً 

الرئيس الشاذيل بن جديد، وخالل لقائهما  4بلعيد الذي جاء ليقدم له هتاين اجلزائري يف لبنان دمحم
اعرتف رينيه حملمد بلعيد ابلدور الفعال الذي أدته اجلزائر يف إعادة الوفاق الوطين إىل لبنان، 
وابجلهود اجلبارة اليت بذهلا الرئيس اجلزائري الشاذيل بن جديد ابسم اجلزائر وشعبها الشقيق من 

 . 5نان املوحد أرضاً وشعباً أجل لب
وفور انتخابه رئيسًا للجمهورية اللبنانية انكب رينيه معوض على وضع برانمج عمل 

 :6يتكون من ثالث نقاط أساسية
: سعى رينيه معوض إىل حتقيق املصاحلة الوطنية اللبنانية الشاملة بداية ابملصاحلة األوىل

سنة، فعزم على  40اجلرح املاروين املفتوح ملدة املسيحية، فكان املشكل الكبري الذي أرقه هو 
 تضميده من خالل مصاحلة سليمان فرجنية مع مسري جعجع.

                                         
 .915ص 04للتعرف أكثر على ما جاء يف البيان التفصيلي الصادر عن اللجنة العربية العليا ينظر: امللحق رقم:  1
 الخضر البراهيمي: املصدر السابق. 2
 .12املصدر السابق، صلعنة وطن من حرب لبنان إىل حرب اخلليج، كرمي بقرادوين:   3
 .993ص 40ينظر امللحق رقم:  4
 .9، ص4505أكتوبر  29، 9120"، عالنواب اللبنانيون يوافقون على وثيقة الوفاق: "اجلمهورية 5
 .35، املصدر السابق، صلبنان إىل حرب اخلليج لعنة وطن من حربكرمي بقرادوين:   6
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: عزم رينيه على اعتماده التنظيم الالمركزي يف تسيري شؤون حكمه، ومرده يف ذلك الثانية
 ليس فقط إعطاء فرصة لألجيال اجلديدة يف صناعة املستقبل فحسب، بل رأى يف الالمركزية

 الوسيلة األجنع لتحميل الشباب مسؤولية احلكم.
: أوىل رينيه معوض اهتماماً كبرياً إلعمار لبنان، وهذا انطالقاً من قناعته أبن الدولة الثالثة

 املثالية هي اليت تؤمن العدالة الجتماعية وتساهم يف تنمية القتصاد الوطين.
مجيع املشاكل اللبنانية إل أنه ألغى وخالصة القول إن اتفاق الطائف ابلرغم أنه مل حيل 

املفعول وسائداً يف احلياة السياسية  ساري كان والذي بريطانية، فرنسية برعاية وضع الذي الوطين امليثاق
سنة من  11م، مبعىن آخر أن اتفاق الطائف أهنى حوايل 4513اللبنانية منذ استقالل لبنان سنة 
، هذا فضاًل عن كونه أهنى بعض القتتال 1احلياة السياسية يف لبنانالسيطرة واهليمنة املارونية على 

 وفتح الطريق إلهناء القتتال، كما أنه توج يف األخري ابنتخاب أول رئيس للجمهورية اللبنانية. 
اخلصوص إىل أنه بعد حفل الختتام يف الطائف، اندلعت مظاهرات  هذا يف اإلشارة وجتدر

ويف ابحة قصر بعبدا الرافضة لتفاق الطائف، وحّذر عون النواب ابلبقاء  عنيفة يف املنطقة الشرقية
حيث هم، أمام هذا الوضع املضطرب أصبحت النتخاابت الرائسية اليت كان من املقرر إجراؤها 
يف قصر منصور مستحيلة، خاصة بعد أن عارض عون ذلك، فما كان على القوة العسكرية 

يط جملس النواب يف القصر إل النسحاب، ومن مث بدأ التفكري اجلزائرية اليت كلفت حبماية حم
 . 2ويف األخري جرت النتخاابت يف قاعدة القليعات اجلوية مبكان آخر إلجراء النتخاابت،

غري أنه من جهة أخرى كان سلبيًا أن ينتخب هذا الرئيس بعيدًا عن بعبدا يف بريوت، 
م، أي بعد بضعة إايم من انتخابه 4505نوفمرب  00وخسارة أخرى أن يغتال هذا الرئيس يوم 

نوفمرب  03، وهو ما أدانته اجلزائر واستنكرته بشدة، ففي يوم 3شخصاً  02وقتل معه أكثر من 
                                         

 . 44سبق ذكره، صمقال  ،"ماذا بعد اتفاق الطائف"دمحم رضا غجايت:  1
 .039عارف العبد: املرجع السابق، ص 2
ل شك أنه من وقف وراء هذا العمل الشنيع هم أولئك احلريصني على تقسيم لبنان إىل دويالت والذين ل يريدون حال هنائيًا لألزمة  3

فاق اللبنانية وهو ما كانت تسعى إليه إسرائيل ومعها غرميها الولايت املتحدة األمريكية، كما أنه ل ميكن استبعاد أولئك الذين رفضوا ات
ومنهم: مجهور الشيعة املوايل إليران، وميشال عون، وخاصة حزب هللا الذي أعلن صراحة أبنه قد حكم ابملوت على موقعي  الطائف

، مركز الدراسات اإلسالمية، برمنجهام بريطانيا، 4505، ديسمرب 4، علبنان بعد رينيه عوض": "السنةاتفاق الطائف. ينظر: 
 .00، ص4505
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ببالغ احلزن واألسى نبأ اغتيال الرئيس اللبناين رينيه معوض إىل  -حكومة وشعباً -تلقت اجلزائر 
يومًا فقط من تعيينه رئيسًا جلمهورية لبنان، ولقد ورد هذا  49جانب عدد من األبرايء بعد مرور 

ة هبذا إن اجلزائر لتندد بشد"يف تصريح الناطق الرمسي لوزارة اخلارجية اجلزائرية ومما جاء فيه ما أييت: 
العمل اإلجرامي الذي أودى حبياة هذا الرجل الذي وهب حياته من أجل السلم والوحدة الوطنية 
بلبنان...ولقد سبق للجزائر وإن حّذرت اجملتمع الدويل من األخطار اجلسيمة اليت قد تنجم عن 

ادق جملس ، وابقرتاح من اجلزائر ص1"أولئك الذين طاملا سعوا إىل عرقلة مسرية الوفاق الوطين
األمن التابع للجمعية العامة لألمم املتحدة على تصريح إثر اغتيال رئيس اجلمهورية اللبنانية رينيه 
معوض، وأدان أعضاء جملس األمن هذا العمل اجلبان الذي مل يستهدف شخص واحد فحسب؛ 

 .2بل استهدف سالمة ووحدة لبنان ووحدة كل اللبنانيني
مرحلة الشؤم، وحبس لبنان أنفاسه بدخول الزعماء وهكذا دخل لبنان من جديد يف 

املوارنة يف جماهبة علنية، ميشال عون قائد اجليش اللبناين يؤلب اجليش والشعب ضد الرئيس اجلديد 
يناير  34إلياس اهلراوي، ومسري جعجع قائد القوات اللبنانية يستعد ملواجهة عون، وبتاريخ 

ناين والقوات اللبنانية ودخلت بريوت الشرقية يف نفق م احتدم صراع كبري بني اجليش اللب4552
مظلم، وهنا كثرت الوساطات العربية والغربية السرية والعلنية من أجل اعتماد اتفاق الطائف كحل 
أجنع إلنقاذ لبنان وشعبه اجلريح، لكن لألسف مجيع تلك املفاوضات والوساطات اصطدمت 

ميكن أن يسحقين العامل، لكنه ل ميكنه أن "دائماً: مبوقف ميشال عون املتصلب والذي كان يكرر 
 .3"حيملين على توقيع اتفاق الطائف

م مت جتديد 4552ولإلشارة، فإنه خالل قمة بغداد اليت عقدت قبيل الغزو بشهرين سنة 
تفويض اللجنة الثالثية ملواكبة اتفاق الطائف، ومن بني املهام اليت قامت هبا اللجنة بعد الطائف 

لبنان على إعادة إعمار ما دمرته احلرب األهلية، وجدولة انسحاب القوات السورية منه  مساعدة
ألن اللجنة الثالثية كانت مقتنعة متامًا أبن بقاء القوات السورية يف لبنان أمرًا مستحياًل، لكنه يف 

سنة وهلذا  49نفس الوقت خروجها منه ليس ابألمر السهل، خاصة وأهنا متواجدة فيه ملدة 
                                         

 .4، ص4505نوفمرب  03، 9119، عم يف العامل اجلزائر سبق وإن حذران اجملتمع الدويل"استنكار عار : "اجلمهورية 1
 .9، ص4505نوفمرب  01، 9110"، عالرئيس معوض يسقط شهيد وحدة وسالم لبنان: "اجلمهورية 2
 .10، املصدر السابق، صلعنة وطن من حرب لبنان إىل حرب اخلليجكرمي بقرادوين: ميشال عون نقاًل عن:   3
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، ويف األخري دعا البيان اخلتامي للقمة اللجنة 1خروجها منه يكون تدرجييًا ويتطلب وقتًا كافياً 
الثالثية إىل متابعة عملها لتنفيذ اتفاق الطائف، كما شجعت هذه القمة الرئيس اللبناين إلياس 

وىل كل اهلراوي مع رئيس حكومته سليم احلص على القيام جبولت عربية على مرحلتني، مشلت األ
من مصر، اجلزائر، ليبيا، وتونس، ومشلت الثانية كل من الكويت، وقطر، والبحرين، واإلمارات 

 العربية املتحدة.
م انعقد جملس الوزراء اللبناين ويف اختتام جلسته مت إطالق 4552جويلية  24وبتاريخ 

ماد ميشال عون، مبادرة سياسية دعيت فيها كل األطراف اللبنانية املتصارعة وعلى رأسها الع
، 2وكلفت احلكومة اللبنانية املندوب اجلزائري الخضر البراهيمي هبذه املهمة والتوجه إىل بريوت

م وصل مندوب اللجنة الثالثية الخضر البراهيمي إىل بريوت 4552جويلية  44ويف يوم 
ات اللبنانية وافق على واجتمع ابملسؤولني والقادة اللبنانيني، فخالل لقائه مع مسري جعجع قائد القو 

الفور على بيان احلكومة دون إبدائه أي حتفظ، واجتمع مع العماد عون أربع مرات لكن هذا 
الخري أصر على إعادة مشاريع التعديالت الدستورية لتنظر فيها حكومة الوفاق الوطين املقبلة، 

لوماسي ومايل وكانت هذه آخر حماولة إلجياد حل سلمي معه، وضرب على منطقته حصار دب
 . 3ونفطي

ورغم أن الضعف بدأ يدب يف صفوف عون بسبب فشله يف مواجهة القوات اللبنانية  
من جهة، وحماصرته يف بريوت الشرقية من جهة اثنية، إل أنه ظل يراهن على العراق وعلى 
 متغريات قد ترجح الكفة لصاحله لكنه حدث العكس، إذ أنه يف الوقت الذي كانت فيه اللجنة
الثالثية جمتمعة يف القاهرة إلنشاء صندوق إلعادة إعمار لبنان اندلعت حرب اخلليج الثانية 

 .4ونسفت كل شيء، وهّدمت ما بناه اتفاق الطائف ووضعت حداً للنفوذ العراقي داخل لبنان
ويف خضم هذه الظروف الوليدة احتلت سوراي وهي اجلار التارخيي واخلصم التقليدي  

مميزًا وانضمت إىل التحالف الدويل لتحرير الكويت فحصلت بذلك على مباركة للعراق موقعًا 

                                         
 الخضر البراهيمي: املصدر السابق. 1
 .035عارف العبد: املرجع السابق، ص 2
 .014، املصدر السابق، صلعنة وطن من حرب لبنان إىل حرب اخلليجكرمي بقرادوين:   3
 .044كمال ديب: املرجع السابق، ص  4
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يف لبنان، وبناء على طلب احلكومة اللبنانية نفذ  احلل السوري"دولية وتفويض أمريكي إبجناز "
م أجربت اجلنرال عون املتمرد على 4552أكتوبر  43اجليش السوري عملية عسكرية صاعقة يوم 

 43الستسالم واضطر إىل طلب اللجوء السياسي من السفارة الفرنسية يف لبنان وظل فيها من 
رنسا نتيجة اتفاق مع حكومة ابريس أبن ومنها غادر إىل ف 4554أوت  00أكتوبر إىل غاية 

يبقى يف رعايتها ملدة مخس سنوات بشرط اعتزاله للعمل السياسي، وانتهت بذلك حكومة ميشال 
 43، وكان هذا التطور اإلقليمي السبب الرئيسي يف وضح حد هنائي لألزمة اللبنانية يوم 1عون

 م. 4552أكتوبر 
 . لطائفخامسا : خمتلف ردود األفعال من اتفاق ا

لقد تباينت وتعددت خمتلف ردود األفعال الداخلية واخلارجية بني مؤيد ومعارض حول 
 اتفاق الطائف.

معظم اإلخوة اللبنانيون أيدوا اتفاق الطائف واعتربوه احلل الوحيد الكفيل إبنقاذ داخليا : 
اللبنانيني خاصة سكان لبنان من حمنته الكبرية، ابستثناء امليشال عون قائد اجليش اللبناين وبعض 

 بريوت الشرقية الذين شجبوا التفاق واعتربوه خطأ فادحاً ولن يزيد الطينة إل بلة.
فبعدما كان العماد ميشال عون يتحفظ ويرفض الشق املتعلق ابجلانب العسكري من 

م أنه لن يعرتف ولن يسمح 4505أكتوبر  09وثيقة والوفاق الوطين صّعد موقفه وأكد يوم 
اب رئيس مجهورية لبنان يكون مرتبط ابتفاق الطائف، وهذا يعين أن العماد عون رفض ابنتخ

مطلقاً اتفاق الطائف، ورغم ذلك استمر موفد اللجنة الخضر البراهيمي يف مواصلة اتصالته مع 
 .2عون من أجل تلني موقفه املتصلب

لكربى، وفشل وأكثر من ذلك سارع العماد عون إىل وصف اتفاق الطائف ابخليانة ا
لبناين، وختاذل عريب، وآتمر دويل، واهتم موقعوه أبهنم ارتكبوا خطأ فادحًا أضافوه إىل سجالهتم 
املليئة ابألخطاء، ودعا الشعب اللبناين إىل التعبري عن رفضه هلذا التفاق، فاستجاب لدعوته 

ا ملح إىل حل سكان بريوت الشرقية الذين خرجوا يف مظاهرات صاخبة ومنددة ابلتفاق، كم

                                         
 .13، املصدر السابق، صلعنة وطن من حرب لبنان إىل حرب اخلليجكرمي بقرادوين:   1
 .9، ص4505أكتوبر  01، 9103، ععون يرفض انتخاب رئيس مرتبط ابتفاق الطائف": "اجلمهورية 2



 م(1181-م1199موقف اجلزائر ودورها يف حل األزمة اللبنانية ) ..................................: الثالثالفصل 

 

 
 

 -193- 
 

 

وهو ما أقدم عليه فعاًل، . 1رئيس عميل"جملس النواب وحذرهم من مغبة إقدامهم على انتخاب "
نوفمرب حبل جملس النواب بعدما تبني له أن النواب سيجتمعون خالل ساعات  21وقام يوم 

 .2لنتخاب رئيس اجلمهورية
 عن سيادة لبنان ووحدة واحلقيقة أن سليم احلص وميشال عون كالمها مل يكوان خمتلفني

أراضيه، غري أن رفض ميشال عون لطلب اللجنة الثالثية كان على ما يبدوا بسبب املسؤولني 
السوريني الذين اتصلوا به عن طريق إيلي حبيقة )القائد العام السابق لقوات امليليشيات( وأقنعوه 

وذلك من أجل 3جعأن الطائف ليس مهم وأنه سيكون املفاوض الرمسي معهم بدل مسري جع
إضعاف اتفاق الطائف، هذا على غرار الرسائل اليت كانت أتتيه من دمشق حيثه فيها الرئيس 
حافظ األسد على استمراره يف رفض اتفاق الطائف مقابل ضماانت منها متكينه مسيحياً، وهذه 

ن دمشق النقطة أشار إليها اإلبراهيمي أثناء لقائه مع عون، وقال له إذا جاءتك الرسائل م
 للتفاوض فال أبس ولكن عليك التأكد من صحتها ومن ائتمان الوسيط.

وهناك رواية أخرى تؤكد أنه حىت إسرائيل كان هلا أتثري على الوضع داخل لبنان، حيث 
طمأنة مجيع األطراف املسيحية يف لبنان، وخاصة مسري جعجع وميشال عون أبهنا لن تسمح 

ء لضرب لبنان، لكن هذا األمر مل يكن سوى جمرد مناورة لسوراي أو غريها ابستخدام األجوا
 صهيونية.

أما ابلنسبة لسكان بريوت الشرقية فإهنم أدانوا التفاق واعتربوه سيء ألنه مل يعط الشعب 
اللبناين مجيع حقوقه، وهو ما عّلق عليه األخضر البراهيمي وقال صحيح ما قاله اإلخوة اللبنانيون 

مجيع احلقوق، لكنه عمل بشكل كبري على استتاب األمن يف لبنان، وقال  اتفاق الطائف مل يكفل
عندما نقارن الوضع يف لبنان جنده بعد الطائف هادئ ل قذف للصواريخ، ول دوي للمدافع، ول 
أزيز للطائرات، فالطائرات رابضة يف مطارهتا وهذه خطوة إجيابية حنو األمام، يف حني جند أن 

                                         
 .011، املصدر السابق، صلعنة وطن من حرب لبنان إىل حرب اخلليجكرمي بقرادوين:   1
 .019نفسه، ص 2
هم هذا األخري بشكل كبري يف مساعدة ، ولقد سا4505أصبح القائد العام لقوات املليشيا يف لبنان بعد إطاحته إبيلي حبيقة سنة  3

اللجنة الثالثية يف أداء مهامها يف الطائف، وذلك عن طريق تشجيعه لكل النواب املوجودين يف الطائف والذين كانوا على عالقة وطيدة 
 معه، فكان حبق من املسامهني البارزين يف إجناح الطائف. ينظر: األخضر اإلبراهيمي: املصدر السابق.
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 يستطيعوا مدة طويلة حتقيق ما حققه الطائف. أما العراق فقد دخل مباشرة األخوة اللبنانيون مل
 بعد اتفاق الطائف يف نفق مظلم )غزوه للكويت( استحال معه إبداء رأييه من اتفاق الطائف.

 خارجيا : 
أكد معظم املؤرخون واحملللون السياسيون واملختصون يف اتريخ العالقات الدولية واملتتبعون 

ألزمة اللبنانية أن اتفاق الطائف الذي مت بني النواب اللبنانيون يف الطائف بعد ثالثة ابهتمام ل
أسابيع من الجتماعات املاراطونية سيبقى جمرد حرب على ورق، وأنه لن يكون اتفاقًا شرعيًا ولن 

 اآلتية:  1يطبق على أرض الواقع اللبناين إل إذا خضع للشروط
 إذا متت املصادقة عليه من طرف النواب اللبنانيني يف جلسة لن يكون اتفاقاً شرعياً إل -

 أخرى داخل لبنان. 
لن يدخل حيز التنفيذ ولن يطبق على أرض الواقع إل بعد النتخاب واملوافقة عليه  -

 من طرف مجيع الشعب اللبناين.
واحلركات ولن يكون ساري املفعول ما مل تلتزم وتعمل به خمتلف امليليشيات واألحزاب  -

  واجليوش اللبنانية.
أما ابلنسبة لسوراي، فنظراً إلمياهنا الراسخ بضرورة وجودها عسكراًي يف لبنان فإن خروجها 
منه كان أمرًا صعباً، إىل درجة أنه حىت بعد اتفاق الطائف حتايلوا عليه وأقاموا اتفاقات سرية مع 

الطائف، ومما ساعد سوراي على انتهاج هذا احلكومة اللبنانية اليت مل تكن بدورها متفقة مع روح 
املوقف هو استغالهلا فرصة انشغال العراق ـــ العدو اللدود واملنافس اخلطري لسوراي يف لبنان ـــ حبربه 
على الكويت، هذا فضاًل على التأثري األمريكي على سوراي، حيث حصل اتفاق ينهما ينص على 

األمريكية يف حرب حترير الكويت مقابل موافقة  مشاركة القوات السورية إىل جانب القوات
 ومساعدة الولايت املتحدة األمريكية على البقاء العسكري السوري يف لبنان.

وأتكد هذا املوقف السوري اجلديد حيال اتفاق الطائف عن طريق الولايت املتحدة 
يكر أهنا )أمريكا( األمريكية اليت نقلت لألخضر اإلبراهيمي على لسان وزير خارجيتها جيمس ب

سألت الرئيس السوري حافظ األسد عن اتريخ بداية تطبيق مبدأ النسحاب السوري من لبنان 

                                         
 . 42سبق ذكره، صمقال  ،"ماذا بعد اتفاق الطائف"رضا غجايت: دمحم  1
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الذي مت اعتماده يف الطائف، فرد عليها األسد أن هذا األمر مل يعتمد إطالقًا يف الطائف وأنه 
، علماً 1براهيميإجراء شخصي ومّحل األسد مسؤولية خروج القوات السورية من لبنان لألخضر اإل

أنه سبق وإن قال األسد لوزير خارجيته فاروق الشرع إن زميلك األخضر البراهيمي الذي رشحته 
 .2سكرترياً للجنة الثالثية قد آتمر علينا

وعلى العموم فإن اتفاق الطائف لقي ترحيبًا عربيًا ودوليًا كبريين، فالعاهل السعودي فهد 
"، وحيا الرئيس األمريكي جهود اللجنة االتفاق املشرفف بـــــ "بن عبد العزيز وصف اتفاق الطائ

العليا العربية وشجاعة النواب اللبنانيني، كما اعتربت فرنسا اتفاق الطائف مرحلة مهمة يف عملية 
م دعت الدول الدائمة العضوية يف جملس 4505السالم يف لبنان، ويف اليوم األول من نوفمرب 

إىل تنفيذ اتفاق الطائف وانتخاب رئيس اجلمهورية وهو ما مت فعاًل، حيث أنه األمن كافة اللبنانيني 
ابلرغم من حل جملس النواب من طرف العماد عون إل أن هذا مل مينع النواب من الجتماع يف 

نوفمرب يف مطار القليعات العسكري مشال لبنان وانتخاب رينيه معوض رئيساً  29اليوم املوايل 
 .جلمهورية لبنان

ويف األخري ومن خالل ما سبق عرضه من دراسة وحتليل يف هذا الفصل خنلص إىل 
 جمموعة من النتائج أمهها: 

تعترب األزمة اللبنانية أزمة فريدة من نوعها ومعقدة ومتشابكة بتشابك العديد من  -
ن مدى العوامل الداخلية واإلقليمية والدولية، فهي أزمة صراع طائفي ابلدرجة األوىل، وعربت ع

التناقضات الجتماعية يف لبنان، وهي صراع حضاري حول مسألة اهلوية، وهي نزاع إقليمي يرتبط 
اإلسرائيلي، وبدور هذه  –مبكانة لبنان يف ظل السرتاتيجية السورية، ومرتبط أيضًا ابلصراع العريب 

 األخرية يف املنطقة. 
يف اجلنوب اللبناين وأومهت للرأي استغلت القوى اليمينية تواجد املقاومة الفلسطينية  -

العام أن ذلك يشكل خطراً على لبنان وميس بسيادته الرتابية، فراح حزب الكتائب يضايق وحياصر 
املقاومة الفلسطينية هادفًا من وراء ذلك حتقيق هدفني اثنني، األول من أجل إقحام املقاومة 

                                         
 الخضر البراهيمي: املصدر السابق. 1
 .403فاروق الشرع: املصدر السابق، ص 2
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وطنية التقدمية عن مطالبها اإلصالحية، الفلسطينية يف الصراع، والثاين من أجل إشغال القوى ال
لكن املقاومة الفلسطينية تفطنت لألمر واكتفت مبوقف الدفاع عن النفس مث شكلت فيما بعد 
حتالفًا مع القوى الوطنية اللبنانية إلحباط مؤامرات ودسائس اليمني اللبناين بصفة خاصة وإفشال 

 مجيع املخططات المربايلية والصهيونية ابملنطقة.
مل تكن مبعزل عما جيري يف لبنان الشقيق  -على غرار بعض الدول العربية-إن اجلزائر  -

فكانت تصرّح مرار وتكرارًا عن أسفها العميق لصراع األشفاء يف لبنان وكانت تدعوا يف عدة 
مناسبات اإلخوة الفرقاء اللبنانيون إىل ضرورة التحلي ابحلكمة والتعقل يف حل مشاكلهم، وزاد 

م وانشغال اجلزائر ابألزمة اللبنانية ملا أقحمت فيها املقاومة الفلسطينية وهو ما عارضته اجلزائر اهتما
، وذلك بغية محاية 4593بشدة، فقامت إزاء هذه األزمة بتعيني دمحم يزيد سفرياً هلا يف لبنان سنة 

رسلت اجلزائر وتدعيم املقاومة الفلسطينية من جهة، وتغطية حاجيات األزمة من جهة اثنية، فأ
الكثري من املساعدات اإلنسانية إىل اإلخوة اللبنانيون والفلسطينيون من أدوية ومعدات طبية، هذا 

 فضالً عن بنائها مستوصفات وعيادات طبية لتقدمي اإلسعافات األولية.
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 اسرتاتيجية ابلغة لرتكازها على عاملني اثنني ومها موقعهيتمتع اخلليج العريب أبمهية 

وهو  والعسكرية، القتصادية للقوتني األساسية الركيزة أصبح األخريا وهذ احليوي، ونفطه السرتاتيجي،
أرض خصبة ملختلف الصراعات والنزاعات العاملية العربية والغربية على حد سواء، وتعد  منه جعل ما

احلرب األطول يف الشرق األوسط واألكثر   -اليت استمرت مثان سنوات-إليرانية احلرب العراقية ا
 كلفة وضراوة منذ احلرب العاملية الثانية، حيث جتاوز عدد القتلى املليون يف صفوف الطرفني.

وخطورهتا ل تكمن فيما خلفته من نتائج سلبية على كافة األصعدة فحسب، بل ألن 
ل كامل منطقة الشرق األوسط، وتعد هذه احلرب إحدى تلك أتثريها تعدى جغرافيتها ومش

الصراعات اليت شهدهتا منطقة اخلليج العريب واليت انعكست سلبًا على الوطن العريب وأضرت 
بوحدته وأرضه ومزقته وفتتته، واجلزائر جزء من هذا الوطن العريب وصلتها صدى هذه احلرب 

ما يف وسعها من أجل إجياد حل سلمي هلذه  وأتثرت هبا وحاولت جاهدة حكومة وشعبًا بذل
 األزمة، وهو ما سنتناوله يف هذا الفصل.

 املبحث األول: ماهية األزمة )اخللفيات، األسباب، املقدمات(. 
يبقى اندلع احلرب ودراسة مسارها وتطوراهتا أمرًا مبهمًا وغامضًا ما مل يتم استعراض 

 هو ما سنتناوله يف هذا املبحث.خلفياهتا التارخيية وأسباهبا احلقيقية، و 
 أوال : اخللفيات التارخيية للنزاع.

، حيث 1ترتبط اخللفيات التارخيية للنزاع العراقي اإليراين ارتباطًا وثيقًا بقضية احلدود 
كلم، وحدود هنرية تتبع شط العرب ملسافة   4422يشرتك هذان البلدان حبدود برية طوهلا يزيد عن 

 مثلت هذه احلدود جوهر اخلالفات بني الطرفني. كلم، ولذلك  420تقارب 
إذا كانت احلرب العراقية اإليرانية قد أدت إىل نشوب صراعات عربية ــ عربية، فإهنا من 
انحية أخرى سامهت بشكل مباشر يف عودة مصر إىل النظام اإلقليمي العريب بعد إقصائها منه إثر 

                                         
ق، وذلك من خالل الصراع تعترب مشكلة احلدود من أخطر وأهم العقبات اليت حالت دون حتسني العالقات بني إيران والعرا 1

الصفوي، ألن الفرس ابلرغم من هزائمهم املتكررة أمام العثمانيني إل أهنم ظلوا يتحينون الفرصة املناسبة لالنقضاض على -العثماين
مبثابة  4135العراق، وعليه فإن قضية تثبيت احلدود بني الطرفني استغرقت عهودا طويلة، وتعد معاهدة "زهاب" املربمة بني الطرفني سنة 

العالقات الدولية ومعاهدات تثبيت احلدود األصلية واإلقليمية بني العراق وإيران. ينظر: شاكر صابر الضابط: الركيزة األساسية يف 
 . 02، ص4511، دار البصري، بغداد، احلدود بني العراق وإيران
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اليت تعد أكثر احلروب اإلقليمية شراسة يف  ذه احلربهتعود بداية ، و 1توقيعه لتفاقييت كامب ديفيد
يف طهران، هذا بغض النظر على أن للقضية  2العامل إىل هناية السبعينيات إثر سقوط نظام الشاه

املتوسط ، وهذا ما صرّح به وزير اخلارجية العراقي آنذاك سعدون و تعود إىل املاضي البعيد  3جذور
قائالً: "إن املشكلة  م4502ديسمرب  49األمن بتاريخ محادي يف خطاب ألقاه امام جملس 

ليست ابجلديدة ول ابلبسيطة، إهنا تعود إىل أكثر من أربعمائة وستون عامًا من التاريخ، وهي 
 .4ليست جمرد مشكلة أو صراع اثنوي حول حقوق املالحة بل هي أوسع من ذلك بكثري"

ية تعود إىل آلف السنني، فبالنسبة وتدعي كل من العراق وإيران أن هلما حقوقًا اترخي
للعراق يرى أبن دولته احلالية تعود جذروها إىل عهد البابليني وإىل احلضارة اليت كانت قائمة ما بني 
النهرين إذ بدأ تكوين أول وحدة رمسية، غري أن الغزوات العسكرية حالت دون استمرارها، وكان 

، بينما تدعي إيران لنفسها إمرباطورية اترخيية 5الفارسيةية ر على رأس هذه الغزوات غزوات المرباطو 
عام، حيث متكنت هذه المرباطورية من السيطرة على ما بني النهرين، 0922يعود اترخيها إىل 

 . 6وبناء على هذه احلقائق التارخيية تطالب إيران أبجزاء من العراق وبعض دول اخلليج

                                         
 .321ص املرجع السابق، عبد القادر حممودي: 1
خلفًا لوالده رضا شاه الكبري الذي  نم يف إيراك)امرباطور( إيران توىل احل سم شاهواشتهر اب 4545امسه دمحم رضا هبلوي ولد سنة  2

اضطر إىل الستقالة حتت ضغط جمرايت احلرب العاملية الثانية، برز اسم الشاه يسطع يف الفق عندما عارض خطوة أتميم النفط اإليراين 
سمت السياسة اخلارجية اإليرانية ابلتوسع، كما عرف بسياسته العدائية اليت قام هبا رئيس الوزراء اإليراين السابق دمحم مصدق، يف عهده ات

إثر إحداث الثورة  4595للعرب وبصداقته اخلالصة للغرب وخاصة أمريكية ومن ورائها الكيان الصهيوين، متت اإلطاحة حبكمه سنة 
 . 902ص، 4اإلسالمية اإليرانية. للمزيد ينظر: عبد الوهاب الكيايل: موسوعة سبق ذكرها، ج

قبل امليالد واستمر ابلرغم من التغريات  121تعود جذور هذا الصراع الذي هو يف األصل صراع قائم بني العرب والفرس، إىل عام  3
الطارئة وجتدد يف العصر احلديث خالل القرن السادس عشر ميالدي بني اإلمرباطوريتني الفارسية والعثمانية بسبب الولء القبلي واملشكل 

 . 99، ص4553، 1188-1184احلرب العراقية اإليرانية غزالة:   القائم بني السنة والشيعة. ينظر: املشري عبد احلليم أبواملذهيب
 .95، ص4501، س19، عالعريب املوقفجملة "، اإليراين-"أحاديث حول النزاع العراقيحناد الربادعي: نقاًل عن:  محادي سعدون 4
فارس هي عبارة عن إقليم واسع أول حدوده من جهة العراق أرجان، ومن جهة كرمان السري جان، ومن جهة ساحل حبر اهلند  5

سرياف، ومن جهة السند مكران، وفارس اسم البلد وليس اسم الرجل ول ينصرف ألنه غلب عليه التأنيث، وهو اسم ليس عريب بل 
استبدلت الباء ابلفاء وأصبح فارس، وقال املؤرخ الروماين بطليموس يف كتابه "ملحمة البالد" فارسي معرب، فأصلها ابرس وعند تعريبه 

مدينة فارس طوهلا ثالثة وستون درجة وعرضها أربعة وثالثون درجة. ينظر: شهاب الدين أيب عبد هللا ايقوت بن عبد هللا احلموي الرومي 
 .001، ص4599، دار صادر، بريوت، 1، جمعجم البلدانالبغدادي: 

 .0، ص4559، املعهد النمساوي، العراق إيران)أسباب وأبعاد النزاع(فاضل رسول:  6
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ذا الصراع بني الطرفني أشكاًل جديدة ويف مطلع القرن السادس عشر ميالدي أخذ ه
حىت تفجر بني الدولة العثمانية السنية والدولة الفارسية الشيعية، وبعد ذلك استطاعت الدولتان 

م حىت غاية اندلع احلرب العاملية الوىل كانت 4135السيطرة على منطقة العراق احلالية، ومنذ 
هذا املشكل احلدودي حول السيادة على شط نزاعات احلدود بينهما قد طويت، ليعود بد ذلك 

 .2من جديد وكان سبباً دائماً للنزاع سابقاً وحالياً بني الدولتني احلديثتني 1العرب املائي
مل يكن سبباً حصرايً على احلرب العراقية اإليرانية فحسب؛ بل  احلدود مشكل إن ولإلشارة،

)بكسر  ات الستعمارية اليت خلقها املستعمروهو إحدى الرتك، بلدان العامل الثالث مجيع مشكل هو
 .3عن قضاايها األساسية وصرف نظرهاعلى روح الصراع بني هذه البلدان  احملافظة قصد عمداً  امليم(

وطنب  ،اإلماراتية )طنب الكربىويدخل يف هذا اإلطار أيضًا قضية اجلزر الثالثة 
اليت هلا موقع اسرتاتيجي ممتاز، لذلك كانت إيران دائما تطالب بضمها  وأبو موسى( ،الصغرى

جلعل اخلليج العريب خليجًا فارسيًا مث العودة اثنية إىل املطالبة ابلبحرين، وهو ما شكل خطرًا على 
، 4استقالل وسيادة العراق ونتج عنه استمرار التوتر يف احلدود الشرقية للوطن العريب بصفة عامة

م عن طريق رئيس وزرائها حاجي مريزا مذكرة احتجاج 4011اإلطار أرسلت إيران سنة  ويف هذا
إىل بريطانيا حتتج فيها على أن مجيع اجلزر الواقعة يف اخلليج الفارسي واملمتدة من مصب شط 

 .5العرب إىل مسقط كلها اتبعة للفرس لكن احلكومة الربيطانية رفضت الطلب اإليراين
عشر ظلت إيران مبحاولهتا التوسعية املستمرة على حساب األقاليم  وطيلة القرن التاسع

احلدودية العراقية وضمها تدرجييًا إىل األراضي اإليرانية الغربية، وهو ما كان سببًا رئيسيًا يف توتر 

                                         
كلم أما عرضه فهو غري اثبت يتسع احياان   021تتشكل مياه شط العرب من التقاء مياه هنر دجلة مع هنر الفرات، يبلغ طوله حوايل  1

العرب املخل الرئيسي للخليج العريب من جهة الساحل الشمايل.  يكون شطإىل كيلومرتين ويضيق أحيااًن أخرى إىل كيلومرت واحد، و 
  .199، ص3للمزيد ينظر: عبد الوهاب الكيايل: موسوعة سبق ذكرها، ج

 .5فاضل رسول: املرجع السابق، ص 2
 .31، ص4502، ديسمرب49، س024،عاجليش"، احلرب العراقية اإليرانية يف مصلحة من؟أمحد: "أ.  3
 .01، ص0223، مركز السكندرية للكتاب، مصر، يف اخلليج العريب )دراسة واثئقية حتليلية(دمحم انصر مهنا:  4
رسالة مكملة لنيل درجة املاجستري، التاريخ احلديث م(، 1188-1184احلرب العراقية اإليرانية)إسالم دمحم عبد ربه املغري:  5

، 0249عدوان، كلية اآلداب، قسم التاريخ واآلاثر، اجلامعة اإلسالمية غزة، فلسطني، واملعاصر، إشراف الدكتور أكرم دمحم حممود ال
 .14ص
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العالقات بني البلدين، وعلى العموم انتهجت احلكومات الفارسية يف سياستها التوسعية جمموعة 
 :1أمهها من األساليب

أسلوب التدخل يف الشؤون الداخلية مستغلة يف ذلك تلك األوضاع واملصاعب اليت  -
مرت هبا بعض األقاليم العراقية كالسليمانية وأربيل وكركوك يف ظل احلكم العثماين، حيث سعت 

 احلكومات الفارسية جاهدة إىل تعيني حكام موالني هلا يف تلك املناطق.
والتضليل حيث عمدت تلك احلكومات الفارسية إىل عدم تثبيت أسلوب املراوغة  -

حدودها الربية الغربية ومل تعلن عنها بصفة رمسية، بل أكثر من ذلك كانت خترتق بنود تلك 
 املعاهدات هبدف فرض واقع جديد يستهدف عقد معاهدات أخرى.

يرانية العراقية، أسلوب القوة املسلحة وهو األسلوب األكثر استخدامًا يف العالقات اإل -
فكانت إيران تقوم بتغيري معامل املناطق العراقية ومسح أمسائها العربية واستبداهلا أبخرى فارسية 

 لتصبح وكأهنا جزء من إيران. 
وبعد احلرب العاملية األوىل ورثت احلكومة العراقية مشكلة احلدود اليت كانت قائمة بني 

ن تبحث قضية احلدود من جديد حبجة ان أالدولة العثمانية والدولة الفارسية، حيث طالب الشاه 
 مل تعد تلك املعاهدات والتفاقيات اليت عقدهتا بالده مع الدولة العثمانية قبل احلرب العاملية األوىل

جمدية، مث تطورت األحداث بعد ذلك إىل أن مت التوقيع على احلدود بشكل هنائي بني العراق 
م واملتكونة من ستة مواد 4539جويلية  32وإيران وذلك مبوجب معاهدة عقدت بينهما بتاريخ 

ن أن الغرض م"وبروتكول ملحق هبا ضم هو اآلخر مخسة مواد، ولقد جاء يف ديباجتها ما أييت: 
، غري "عقدها هو حتقيق ما أعلنه الطرفان من وضع حد بشكل هنائي لقضة احلدود بني دولتيهما

أن هذه املعاهدة مل تلبث أن ألغيت من طرف حكومة طهران بعد الثورة العراقية اليت اندلعت 
 د، فبع2حزب البعث العريب الشرتاكي السلطة يف العراق تسلم بفضلها واليت م،4510 جويلية 49يف

                                         
 .35دمحم انصر مهنا: املرجع السابق، ص 1
ببالد الرافدين )دجلة والفرات( يتجاوز عدد سكانه أكثر من ثالثة عشر مليون نسمة  ويسمى القدمية الكربى العربية األقطار أحد العراق 2

ق.م احتل الفرس العراق وظلت  935ويشكل العراق النصف الشرقي من اهلالل اخلصيب أم اجلزء الغريب فهو بالد الشام، ويف سنة 
اتريخ العامل اإلسالمي أمحد ايغي امساعيل شاكر: ه. ينظر: إمساعيل 41سنة حىت حررها املسلمون سنة  4222حتت حكمهم ملدة 

 .404، ص4559، دار املريخ للنشر، اململكة العربية السعودية، 4، جم1184-م1311ه/1344-ه189احلديث واملعاصر
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تكّرس عدائها للعراق وفاجأته مبشروع معاهدة جديدة حتل حمل معاهدة  1الثورة أخذت إيران هذه
منع تقدمه على الساحة القومية العربية، وملا رفض العراق الطلب اإليراين  هبدف وذلك م4539
مما  م اخلاصة برسم احلدود بني البلدين4539م إلغائها لتفاقية 4515ابريل  45 يف طهران أعلنت

 .2أدى إىل زايدة التوتر والتشنج يف العالقات بني البلدين أفضى يف الخري إىل حرب طويلة األمد
ويف عهد الرئيس اإليراين دمحم رضا هبلوي قدمت طهران لربيطانيا عرضًا آخر مفاده تنازل 

وضع على إيران عن املطالبة ابلبحرين مقابل اجلزر إل أن بريطانيا رفضت العرض اثنية، وظل ال
م وإعالن استقالل 4594حاله إىل غاية انسحاب القوات الربيطانية من منطقة اخلليج عام 

حممياته السابقة )دول اإلمارات العربية املتحدة وقطر والبحرين(، حينها أّكد الشاه جمددًا وابلقوة 
ة إىل العديد م بتوجيه الدعو 4594أكتوبر  43، فقام الشاه يف 3سيطرة إيران على اجلزر الثالثة

سنة على أتسيس المرباطورية الفارسية، وذلك  0922من زعماء دول العامل لالحتفال ابلذكرى 
نوفمرب  32بغرض احلصول على موافقتهم أو على األقل التزام احلياد على ما يزعم القيام به. ويف 

، مستغالً 5نيا منهاقبل يومني من انسحاب بريطا 4م اجتاحت القوات اإليرانية اجلزر الثالثة4594
م وابلتايل يصعب عليهم مواجهة 4519بذلك انشغال العرب ابلقضية الفلسطينية ونتائج حرب 

 .6إيران والكيان الصهيوين يف وقت واحد

                                         
ي وإمنا كلمة إيران مشتقة من اسم الشعوب اآلرية اليت هاجرت إىل املنطقة منذ القدمي وهذا السم مل يتداول يف العهد اإلسالم  1

 استعملت كلمة فارس للدللة على إيران القدمية، ويف عهد الرئيس اإليراين رضا هبلوي الشاه عمم اسم إيران أتكيداً على الفكر اإليراين
الذي تزعمه هذا األخري، وإيران بصفة عامة هي عبارة عن هضبة مرتفعة تضم جمموعة من السالسل اجلبلية أمهها جبال زاغ روس اليت 

 .009ي احلدود العراقية ومتتد إىل ساحل اخلليج العريب. ينظر: إمساعيل أمحد ايغي امساعيل شاكر، املرجع السابق، صتواز 
 .00اسالم دمحم عبد ربه املغري: املرجع السابق، ص 2
 .09ديفيد كريست: املصدر السابق، ص 3
 اإليراين إىل مقر وزارة اخلارجية اجلزائرية لإلعراب عن لألمانة، فإن اجلزائر عقب احتالل إيران للجزر الثالث استدعت السفري 4

استنكارها ملوقف إيران، وصرح املتحدث ابسم وزارة اخلارجية أن ما أقدمت عليه إيران يعد عماًل خطريًا وسيؤدي إىل عوقب وخيمة 
، أطروحة دكتوراه 1188-1118انية املوقف اإلقليمي والدويل من املشكالت العراقية اإلير ابملنطقة. ينظر: إيهاب جميد صاحل: 

يف التاريخ املعاصر، إشراف الدكتور خلف عبد العظيم سيد املريي والدكتورة عايدة السيد سليمة والدكتورة سارة حممود عبد احلليم، 
 . 452، ص0241جامعة عني مشس، كلية البنات لخآداب والعلوم والرتبية، قسم التاريخ، القاهرة، 

 .13ربه املغري: املرجع السابق، صإسالم دمحم عبد  5
 .050، ص0223، دار أسامة للنشر والتوزيع، األردن، موسوعة اخلليج العريبحممود شاكر:  6
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وهناك رأي آخر مفاده أن بريطانيا وقبل انسحاهبا من اخلليج العريب توصلت إىل عقد 
ل كل من البحرين واإلمارات العربية املتحدة اتفاق مع إيران ينص على اعرتاف إيران ابستقال

مقابل بسط سيطرهتا ونفوذها على "طنب الكربى والصغرى"، أما "جزيرة أبو موسى" فتدار 
 .1بشكل ثنائي بني إيران وإمارة الشارقة

وهو ما دفع العراق الذي كان يف طالئع الدول العربية معارضة وتصداًي للعدوان اإليراين 
اجلزر الثالث أثناء حربه مع إيران، إل أن دول اإلمارات حافظت على هدوئها  إىل إاثرة قضية

ومارست أقصى درجات ضبط النفس يف نزاعها مع إيران حول تلك اجلزر، ومل يلبث أن أعلن 
العراق على الفور عن قطع عالقاته الدبلوماسية مع كل من إيران وبريطانيا ومحلهما مسؤولية جرمية 

، ونفس املوقف العراقي تبنته اجلامعة العربية يف اجتماع 2اين على اجلزر العربية الثالثةالعتداء اإلير 
 : 3م، وأهم ما تقرر فيه ما أييت4594ديسمرب  21طارئ هلا يف هذا اخلصوص عقدته بتاريخ 

 التأكيد على عروبة اجلزر الثالث. -
على اجلزر العربية الثالث مما يهدد سالمة وأمن واستقرار  اإليراين العسكري العتداء إدانة -

 املنطقة، واملعادي مليثاق جامعة الدول العربية بصفة خاصة واألعراف واملواثيق الدولية بصفة عامة. 
محل اجمللس بريطانيا مسؤولية ختليها عن التزاماهتا الدولية، كما محل إيران مسؤولية  -

يرانية للخطر، وتفاداًي لذلك وحماولة منه لتدارك الوضع حترك األمني تعريض العالقات العربية اإل
 العام على أعلى املستوايت إلقناع إيران ابلعدول عن موقفها العدائي. 

ومنذ استيالء إيران على اجلزر العربية الثالث والعالقات بينها وبني العراق مل تعرف طريقاً 
دعيم املتمردين األكراد يف مشال العراق، ومنذ ذلك الوقت حنو النفراج خاصة بعد جلوء الشاه إىل ت

                                         
 .44، ص4559، املكتب اجلامعي احلديث، 4، طاجلزر الثالث بني السيادة العربية واالحتالل اإليراينخالد بن دمحم القامسي:  1
هناك من يذكر أن إيران ومن خالل دراسة إحصائية ألهم املعاهدات والتفاقيات املربمة بينها وبني العراق كانت دائماً هي السباقة إىل  2

 4594، 4515، 4590، 4539إلغاء تلك التفاقيات، بل اكثر من ذلك جلأت مرات عديدة إىل حشد قواهتا خالل سنوات 
ة وجمربة على تلك التفاقيات، أما قضية احتالل اجلزر الثالثة فلم تعمل إل على تكريس العداء والتوتر حبجة إن إيران كانت توقع مكره

النزاع م. ينظر: ميالس دمحم الزين: 4594بينهما والذي انتهى إبحداث القطيعة النهائية وقطع العالقات الدبلوماسية بينهما سنة 
ماجستري يف العلوم السياسية، إشراف الدكتور حسني بوقارة، قسم العلوم السياسية  ، رسالةالعراقي اإليراين اخللفيات والنتائج

 . 31، ص0224والعالقات الدولية، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة اجلزائر، 
 . 02. وينظر أيضاً شاكر صابر الضابط: املرجع السابق، ص10دمحم انصر مهنا: املرجع السابق، ص 3
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وإزاء هذه الوضعية حتركت اجلهود العربية والدولية يف  ،تصاعدت حدة الشتباكات على احلدود
مت الفراج عنها بفضل جمهودات الدبلوماسية  ، ويف األخريسبيل إجياد حل هلذه الشتباكات

 . "اتفاق اجلزائرمسيت بــــــ "م 4599بني الطرفني عام  اتفاقيةعلى توقيع لجت اباجلزائرية اليت توّ 
وبعد أتزم العالقات بني البلدين قامت القيادة العراقية خالل النصف الثاين من شهر 

تقرير إىل جملس األمن عن طريق مندوهبا الدائم يف األمم املتحدة حول خطورة  بتقدمي م4591 فرباير
بني البلدين، وأعربت بغداد عن رغبتها يف حل اخلالف سلمياً، وبعد أربعة  احلدود على القائم الوضع

اإليرانية  العراقية املشكلة بدراسة مونيوز" "ويكمان املكسيكي السفري املتحدة لألمم العام منياأل كلف إايم
ع وتقدمي تقرير مفصل حول القضية، فقام هذا األخري بعدة زايرات مكوكية إىل بغداد وطهران واطل

، وبعد انتهاء مهمته قدم تقريره النهائي إىل األمني العام لألمم املتحدة 1على وجهات نظر الطرفني
 م، وتضمن التقرير أن الطرفني اتفقا على ثالثة نقاط أساسية وهي كاآليت: 4591مارس  41يف 

 كال الطرفني يلتزمان بقرار وقف إطالق النار.  -
ا العسكرية املتمركزة يف املناطق احلدودية حمل كال البلدين يتعهدان بسحب قواهتم  -

 اخلالف.
 يتعهد الطرفني بتوفري األجواء املناسبة للدخول يف املفاوضات. -

 اثنيا : أسباب الصراع. 
إن الصراع العراقي اإليراين هو حرب بني قوميتني، قومية عربية ممثلة يف العراق، وقومية 
فارسية متثلها إيران، ومن مث فإن الصراع يرتكز على اخلالف العرقي بني الطرفني، ولقد تعددت 

 اإليرانية وحسيب أن أذكر أمهها:  -وتنوعت أسباب ودوافع احلرب العراقية
 ية واإليديولوجية لألزمة:األبعاد اإلقليم -1

لقد كان للبعد اإلقليمي واإليديولوجي دورًا مباشرًا يف أتجج وتسمم العالقات بني عراق 
وإيران ابعتبارمها الدولتان القويتان حملياً، وكاان نفوذمها وهيمنتهما على املنطقة يؤرق الدول األوروبية 

كية ذات املصاحل الكربى مبنطقة الشرق األوسط وخاصة الحتاد السوفيايت والولايت املتحدة األمري
من جهة، ويقلق الكيان الصهيوين احلامل لشعار سياسة التوسع على حساب دول املنطقة من 

                                         
 .11بد ربه املغري: املرجع السابق، صإسالم دمحم ع 1
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جهة اثنية، ومن مث كان لزامًا على هذه الدول الكربى العمل كل ما يف وسعها إلزاحة أو على 
 القل إضعاف هاتني القوتني اإلقليميتني.

 اإلقليمي: البعد  -أ
أخذ هذا البعد أشكاًل جديدة بعد احلرب العاملية الثانية وما نتج عنها من أقلمة وتدويل 
النزاعات احمللية، ففي الفرتة ما بني احلربني كانت أوضاع املنطقة مستقرة نسبيًا بسبب سيطرة 

روثة، ولقد كان الدول العظمى على الشرق األوسط وجناحها يف احليلولة دون تفجري الصراعات املو 
هدف هذه الدول الغربية هو إقامة حتالف إقليمي يقف حاجزًا أمام السيطرة واهليمنة السوفياتية، 
أما الحتاد السوفيايت من جهته حاول خرق هذا التحالف عن طريق إقامة عالقات صداقة مع 

ذلك، ويف سنة  أفغانستان وإيران لكن بريطانيا ذات املصاحل املتنامية يف املنطقة حالت دون
م عززت بريطانيا وجودها يف املنطقة من خالل إقامة حلف بغداد، غري أنه وبعد انسحاب 4599

بريطانيا من اخلليج والبحر العريب سعت كل من إيران والعراق أهم وأقوى دولتني يف املنطقة 
د األسباب الرئيسية للسيطرة على اخلليج، ويبقى هذا التنافس الذي ل يزال قائماً إىل يومنا هذا أح

للحرب، ونظرًا لكون مطامع السيطرة اإلقليمية تتطلب الرتباط إبحدى الدولتني العظميني 
أصبحت إيران أهم حليف للولايت املتحدة األمريكية وإسرائيل، وهو ما أهل إيران وجعلها أكرب 

من جهة، وتدهور  قوة عسكرية يف املنطقة خالل فرتة السبعينات، ولقد كان للنهضة اإليرانية
الوضع الداخلي يف العراق )حركة املقاومة الكردية( من جهة اثنية، دورًا كبريًا يف التقارب العراقي 

 .1م4590السوفيايت والذي وصل ذروته بتوقيع معاهدة الصداقة بينهما عام 
 واعتربت العراق نفسها حامية اخلليج ورائدة الجتاه العريب، فخولت لنفسها حق الدفاع
عن اخلليج العريب ضد سياسة إيران التوسعية، وأكدت على أن اجلزر الثالثة هي جزر عربية، 
وسكاهنا عرب، وتقع ضمن املياه اإلقليمية العربية، فطالبت إيران إبعادة اجلزر ألصحاهبا الشرعيني 

إىل - اجلزائروهم اإلمارات العربية املتحدة وقامت بقطع عالقاهتا الدبلوماسية معها، ولألمانة فإن 

                                         
  .01إسالم دمحم عبد ربه املغري: املرجع السابق، ص 1
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استنكرت بشدة هذا العتداء اإليراين وقدمت  -جانب كل من العراق واليمن اجلنويب وليبيا
 .1شكوى مشرتكة إىل جملس األمن الدويل خبصوص الحتالل اإليراين للجزر الثالث

ويف اجتاه آخر أدى الرتفاع اهلائل ألسعار النفط، وما صاحبه من ارتفاع يف الفوائد 
تسليح وتطوير اجليشني يف كال البلدين إىل تصعيد السيطرة واهليمنة اإلقليمية لكل  تدفقت على

م بلغ النزاع بني إيران والعراق أقصاه بسبب تنافس 4599م و4591منهما، ويف الفرتة ما بني 
الدولتني العظميني على املستوى اإلقليمي، وعززات إيران والولايت املتحدة المريكية دعمهما 

القومية الكردية املناوئة للنظام العراقي كرد فعل على اتفاقية الصداقة العراقية السوفياتية،  للحركة
ويف خضم الظروف السالفة الذكر، وحتت أتثري حركة املقاومة الكردية، اضطر العراق إىل ابرام 

 .45992اتفاقية جديدة مع إيران يف اجلزائر مارس 
جود بعض األقاليم كانت حمل نزاع دائم بني البلدين ومن بني أسباب النزاع بني الطرفني و 

مثل إقليم خوزستان )األهواز( وإقليم كردستان وغريها من األقاليم احلدودية األخرى، فقد كانت 
شاه إيران غري آمنة ودائمة الضطراب ومضطهدة أتمل يف احلصول على احلكم  عهد يف األقاليم هذه

هذه األقاليم موقفاً سلبياً من الثورة اإلسالمية لعدم استجابتها وبعض الصالحات، فاختذت  الذايت
الذايت، فقام العراق مبساندة هذه األقاليم املطالبة ابحلكم الذايت وأكد على وجهتها  احلكم ملطالب

وأكثر من هذا قام العراق بنشر كتب وخرائط توضح أن  إليران، تبعيتها على واعرتض العربية وطبيعتها
إيران فاستغلت إيران هذه الكتب واخلرائط كدلئل على نوااي العراق لتقسيم  حتتلها عربية طقاملنا هذه

وكواثئق توضيحية خلطط الضم العراقية، وهو ما دفع ابجلماهري اإليرانية احملتجة على تصرفات  إيران،
ذا التأييد العراقي النظام العراقي واملتظاهرة يف "خور مشهر" ابهلجوم على القنصلية العراقية، وكان ه

 . 3حلركة احلكم الذايت الوارد يف مذكرات الحتجاج اإليرانية أحد األسباب املباشرة لندلع احلرب
 : البعد اإليديولوجي -ب
بني األسباب األساسية اليت تربر هذه األزمة السبب األيديولوجي، فعند اندلع الثورة  من

ابتت هذه الثورة هتدد اببتالع الدول النفطية الصغرية يف  حيث أتزماً، الوضع ازداد اإلسالمية اإليرانية
                                         

  .13فاضل رسول: املرجع السابق، ص 1

 .00إسالم دمحم عبد ربه املغري: املرجع السابق، ص 2
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اخلليج، فلم يكن هتديد النظام الثوري اإليراين اإلسالمي للنظام العلماين العراقي أمر ميكن التعايش 
، ويف نفس الوقت كانت الثورة اإليرانية تعمل على 1معه، فهو حيتم زوال أحد الطرفني وبقاء اآلخر

اب وحتريض اجلماعات املوالية هلا يف العراق لقلب النظام، وخالل شهر سبتمرب بدأت استقط
 .2مناوشات بني الطرفني ملا أقدمت القوات العراقية على تنفيذ هجمات حمدودة على مناطق إيرانية

ولقد كان للعامل الشيعي الدور الكبري يف التأثري على العالقات بني البلدين إىل حد 
القطيعة النهائية بينهما، وكما هو معروف فإن الشيعة ميثلون غالبية الشعب العراقي اإلعالن عن 

م خلوض معارك عنيفة ضد 4502من جمموع السكان العراقيني، وهو ما أهلهم سنة  %19بنسبة 
الحتالل الربيطاين، وهم بذلك سامهوا يف استقالل الدولة احلديثة اليت سيطر فيها السنيون على 

سياسية، ومتكنوا من النفراد ابلسلطة بعد هتميش الغالبية الشيعية وإقصائها من تسيري احلياة ال
م أصدر النظام العراقي قانون اجلنسية الذي نص على منح اجلنسية 4501شؤون احلكم، ويف سنة 

 022العراقية إل ملواطين الدولة العثمانية، ومبوجب هذا القانون قام النظام العراقي حبرمان حوايل 
. وظلت هذه 3ألف شيعي إيراين من اجلنسية العراقية كانوا يعيشون عرب اجيال على الرتاب العراقي

 املشكلة مثار توتر دائم منذ العشرينيات إىل يومنا هذا.
الكيان الصهيوين  مع عالقاته توطيد يف الفور على شرع احلكم سدة هبلوي شاه رضا اعتالء وفور

شاه إيران مبثابة حارسها األمني  دوماً  تعترب كانت اليت األمريكية املتحدة الولايت ومع مجيعاً  العرب عدو
مصاحلها يف منطقة الشرق األوسط، وهو ما استغله النظام البعثي العراقي وربط العالقات  على

املذهبية بني شيعة العراق وإيران مع صداقة الشاه إلسرائيل، فأخذ يصفي املسؤولون الشيعيون يف 
م وعلى رأسهم مسؤول املؤسسات الدينية الشيعية 4515بتهمة اجلوسسة ابتداء من جانفي  عراقال
، 4ألف شيعي عراقي إىل إيران بتهمة أن أصوهلم فارسية 12عن هتجري حوايل  فضالً  هذا البصرة، يف

                                         
، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية، العراقية ـــ األمريكيةحرب اخلليج الثانية والعالقات هنلة حمجوب أمحد:  1

، 0223إشراف الدكتور: الشفيع دمحم املكي، قسم العلوم السياسية، كلية القتصاد والعلوم الجتماعية، جامعة اخلرطوم، ديسمرب 
 .94ص

 .415كمال ديب: املرجع السابق، ص  2
 .02فاضل رسول: املرجع السابق، ص 3
 .493كمال ديب: املرجع السابق، ص  4
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رتفاع ولقد خلقت عمليات الرتحيل الجبارية للعناصر الشيعية عبئًا إضافيًا على إيران تسبب يف ا
معدل البطالة يف ظل أزمات اقتصادية حادة، وهو ما أدى إىل ردود أفعال داخلية يف إيران ميكن 

 .1إدراجها ضمن األسباب اليت أدت إىل نشوب احلرب
م اشرتط الرئيس اإليراين "الشاه" على الرئيس صّدام حسني منع رجل 4599يف سنة 

من ممارسة النشاط  - 2الذي كان خصمًا لدوداً للشاه -الدين اإليراين "آية هللا روح هللا اخلميين" 
م انطالقا من مدينة النجف 4510الذي كان يزاوله منذ  3السياسي املساند للثورة اإلسالمية

العراقية، ويف نفس الوقت املخل ابملعاهدة اليت وقعها شاه إيران مع صدام حسني يف سنة 
م وعّلق 4590، وملا أصّر على مواصلة نشاطه السياسي طرده صّدام حسني يف أكتوبر 4م4599
، وهذا احلدث ترك أاثرًا سلبية 5"لقد أكل خبزًا عراقيًا وشرب من الفرات ومل يكن ممنوانً "قائالً: 

 .6لدى اخلميين وسّبب يف غضبه وحقده على النظام العراقي
ابستطاعته محاية اخلميين، فاضطر هذا األخري إىل غري أن الكويت اجملاور للشاه مل يكن 

، وخالل هذه السنوات قام النظام العراقي بطرد أكثر من 7مغادرة الكويت والتوجه إىل ابريس
ألف شيعي عراقي على أساس أهنم من أصول إيرانية، أما اخلميين فلم تطل إقامته بباريس  922

                                         
 .11فاضل رسول: املرجع السابق، ص 1
يعترب اخلميين من أشد املعارضني العلنيني ملخططات الشاه الرامية إىل حتديث وعلمنة إيران على حساب رجال الدين، فقام بفرض  2

خاصة ممتلكات الشيعيني يف إيران، فكان هذا اإلجراء مبثابة الضربة اليت أهلكت ثروهتم  إعادة توزيع األراضي الزراعية بصورة قسرية
 .09ووضعت حداً لنفوذهم. ينظر: ديفيد كريست: املصدر السابق، ص

 .13إيهاب جميد صاحل: املرجع السابق، ص 3
 .11نفسه، ص 4
 . 00، ص4595، جانفي 99، عالسياسة الدوليةجملة صدام حسني نقالً عن:  5
سنة يف العراق طرد اخلميين من طرف السلطة العراقية بناًء على نصيحة وطلب من الشاه حبجة أن اخلميين كان  41بعد قضائه  6

ساهتا األزمة اإليرانية وانعكايستخدم العراق كقاعدة لشن هجومه على الشاه. للمزيد ينظر: مركز الدراسات السياسية والسرتاتيجية: "
 . 00، ص4595، جانفي 99، عالسياسة الدوليةجملة "، اإلقليمية والعاملية

إابن النزاعات احلدودية اإليرانية العراقية، وقبل توجهه إىل ابريس،  4590هناك من يذكر أن اإلمام اخلميين بعد طرده من العراق سنة  7
اليت  4599ملا حققته الدبلوماسية من جناح كبري أثناء احتضاهنا لتفاقية أعرب عن رغبته يف اللجوء إىل اجلزائر واإلقامة فيها، نظرًا 

دراسة يف مربرات  1414-1114العالقات اجلزائرية اإليرانية وضعت حدًا للنزاع احلدودي العراقي اإليراين. ينظر: دمحم بوخاري: 
دولية، إشراف الدكتور مسعود شعنان، قسم العلوم السياسية ، رسالة ماجستري يف العلوم السياسية والعالقات الالقطيعة ودوافع االنفراج

  .12، ص0244، -3-والعالقات الدولية، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة اجلزائر 
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، وبسقوط هذا األخري 1م4595فرباير عام  44 حىت عاد منتصرًا إىل إيران بعد سقوط الشاه يف
 م.4599ألغى العراق اتفاقية اجلزائر 

ويدخل يف هذا اإلطار أيضًا اهتام العراق إليران اليت ما فتئت منذ سقوط الشاه توجه 
محالت دعائية شرسة تدعوا فيها العراقيني إىل تنظيم مظاهرات ومسريات يف املناطق الشيعية يف 

ظام حزب البعث، هذا على غرار حتريضها وتدعيمها حلزب الدعوة الشيعي العراقي العراق وقلب ن
إلقامة دولة إسالمية يف العراق موالية لدولة اجلمهورية اإليرانية اإلسالمية، وذلك من خالل الربقية 

تعداد اليت وجهها اإلمام اخلميين إىل اإلمام العراقي الشيعي "دمحم ابقر الصدر" يطلب إليه فيها الس
، وهو ما دفع النظام العراقي إىل شن محلة أتديبية ضد الشيعة 2لقيادة الثورة اإلسالمية يف العراق

وأعلن عن حظر حزب الدعوة، وأخطر من هذا كله هو إقدام صّدام حسني على اعتقال وإعدام 
فخرج  م،4502أبريل  25الزعيم الشيعي العراقي آية هللا دمحم ابقر الصدر رفقة شقيقته يوم 

الشعب الشيعي العراقي عن بكرة أبيه يف مظاهرات عارمة احتجاجًا على إعدام الصدر وشقيقته، 
فتصدت قوات األمن العراقية للمتظاهرين أبسلوب وحشي وأطلقت عليهم النريان خملفة ورائها 

أمّيا أتثري  مئات القتلى واآللف من املعتقلني، ولقد أثرت هذه األحداث يف الرئيس اإليراين اخلميين
 .3"جيب التخلص من النظام العراقي ورميه يف مذبلة التاريخ"حينها صرّح قائالً: 

ومن بني العوامل اإليديولوجية للصراع هناك العامل الكردي وهو ل يقل أمهية عن العامل 
تفكيك الشيعي، وتعود جذور املشكلة الكردية إىل فرتة احلرب العاملية األوىل، فبعد انتهاء احلرب و 

الدولة العثمانية يف إطار ما عرف بتقسيم تركة الرجل املريض، بدأ األكراد يتطلعون إىل إقامة دولة  
كردية خاصة هبم، ففي البداية بدأ الكراد يثريون قضيتهم عن طريق خلق الضطراابت والفوضى 

مل العسكري للسلطة العراقية، وعندما مل تستجب ملطالبهم قاموا بتصعيد الوضع عن طريق الع
، وملا قوى نفوذهم وحققوا بعض النتصارات على حساب 4املسلح بقيادة املال املصطفى الربزاين

                                         
 .491كمال ديب: املرجع السابق،   1
مذكرات الفريق األول الركن نزار عبد قراءة حتليلية مقارنة يف  1188-1184احلرب العراقية ـــ اإليرانية عبد الوهاب القصاب:  2

 .10، ص0241، املركز العريب لألحباث ودراسة السياسات، بريوت، 4، طالكرمي فيصل اخلزرجي
 .491كمال ديب: املرجع السابق، نقالً عن:   اخلميين 3
 .11املشري عبد احلليم أبو غزالة: املرجع السابق، ص 4
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السلطة العراقية بدأت طهران تفكر يف استغالل هؤلء األكراد لتحقيق مطامعها يف شط العرب 
هتم ضد فجرت اتصالت سرية بني احلزب الدميقراطي الكردستاين وبني شاه إيران لتأليب ثور 

 احلكومة العراقية.
م واستالم حزب البعث للسلطة يف العراق، حاول هذا األخري معاجلة 4510وبعد ثورة 

قضية األكراد وداًي فأصدر جملس قيادة الثورة عدة قرارات أمهها: إطالق سراح األكراد املشرتكني 
نشاء جامعة وجممع يف حوادث الشمال، إعادة العمال املفصولني إىل مناصبهم، هذا فضال عن إ

لغوي كرديني، لكن هذه املصاحلة مل تلبث حىت عاد اخلالف بني الطرفني أكثر من أي وقت مضى 
بسبب إصرار األكراد على املطالبة بدولة مستقلة وتعنت السلطة العراقية اليت رات أن استقالل 

 .1الكراد يفقدها نفط املوصل
ة الكردية من جديد وأصحاهبا هم أكراد ويف فرتة احلكم امللكي للعراق أثريت القضي

، 2من سكان العراق ويستقرون يف اجلزء الشمايل الشرقي من العراق %41مسلمون سنيون ميثلون 
وابلرغم من أن العامل الكردي كان أقل حدة مقارنة ابلعامل الشيعي، لكنه كانت له اليد الطوىل 

م عندما التقى الشاه مع 4590الكردي إىل سنة يف احلرب العراقية اإليرانية، ويعود أتثري العامل 
وزير خارجية الولايت املتحدة األمريكية هنري كيسنجر واتفقا على ضرورة خلق فرص لزعزعة 
استقرار العراق، فوجدا ضالتهما يف األكراد بشمال العراق فقاما مبساعدهتم لفتح جبهة داخلية 

 لستنزاف اإلمكانيات العسكرية العراقية.
م، 4591ا كان أحد أسباب الصراع الذي قام بني احلكومة العراقية واألكراد عام وهو م

حيث تدخلت إيران وقامت بتزويد األكراد بصواريخ مضادة للطريان، هذا فضاًل عن املشاركة 
الفعلية للقوات اإليرانية ضد القوات العراقية، كما قامت إيران بفتح حدودها للحركة الكردية لنقل 

 إيران، وكذا استقبال الدعم العسكري األمريكي، فمصدر متويل احلركة الكردية يف جرحاها إىل
العراق كان معظمه يف شكل مساعدات خارجية وخاصة من إيران اليت قدمت مساعدات مالية 

 مليون دولر. 322قدرت ب 

                                         
 .93املشري عبد احلليم أبو غزالة: املرجع السابق، ص 1
 .023إمساعيل أمحد ايغي امساعيل شاكر: املرجع السابق، ص 2
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إذن فالعامل الكردي عاماًل مهمًا ميكن ان يضغط على السلطة ويزعزع استقرار احلكم 
لعراقي، وهلذا مل حيصل األكراد على مساعدة إيران والولايت املتحدة المريكية بسبب مطالبهم ا

السياسية بقدر ما حصلوا عليها بسبب الرغبة يف زعزعة العراق وإسقاط نظام حكمه أو على 
ل ، وازداد اخلالف اتساعًا يف عهد الثورة اإلسالمية اإليرانية وتفجر عن آخره خال1األقل تغيريه

 احلرب العراقية اإليرانية اليت كانت عامالً مشجعاً على حتقيق التقارب الكردي اإليراين.
األمريكي السالف الذكر أضر ابلعراق كدولة، ويف نقس الوقت -بيد أن التفاق اإليراين

أضر ابألكراد كقضية، ولقد استغله الشاه ومن ورائه أمريكا لتحقيق أهدافهما يف العراق، وابلفعل 
اضطر العراق حتت ضغط انتفاضة األكراد إىل الرضوخ لرغبات وطلبات إيران واليت انتهت ابلتوقيع 

م، واليت كان من بني قراراهتا كف العراق عن تقدمي الدعم للمعارضني 4599على اتفاقية اجلزائر 
كا دعمها اإليرانيني يف العراق مقابل وقف الشاه دعمه لألكراد يف مشال العراق، كما أوقفت أمري

لألكراد يف اليوم الذي مت فيه التوقيع على اتفاقية اجلزائر، وبعدما أمن صّدام اجلبهة اخلارجية توجه 
إىل شن هجوم على األكراد قضى فيه على انتفاضتهم اليت دامت ثالث سنوات من القتال، 

منية ألف شخص آخر وإقامة منطقة أ 022وأسفر اهلجوم عن مقتل سبعة آلف كردي وهتجري 
 .2خالية من األكراد

وجتدر اإلشارة إىل أنه مل يكن العراق وحده متضرراً من األكراد، بل حىت الطرف اإليراين 
عاىن كثرياً منهم، فاألكراد اترخييًا كانوا أداة للحرب والسلم معًا يف منطقة الشرق األوسط، فإذا ما 

ع اجلريان كانوا هم الراحبون، فعند اتفق اجلريان كانوا هم اخلاسرون والعكس صحيح، فإذا تصار 
اندلع احلرب العراقية اإليرانية وّفرت لقسم منهم محل السالح ضد بغداد وطهران، فبعضهم 
حتالف مع آية هللا اخلميين ضد النظام البعثي يف بغداد كاحلزب الدميقراطي الكردستاين العراقي 

صاحل احلكومة العراقية ضد الثورة اإلسالمية "حدكع" بزعامة مسعود الربزاين، والبعض اآلخر احناز ل
 .3يف إيران كاحلزب الدميقراطي الكردستاين اإليراين "حدكا"

                                         
 .423فاضل رسول: املرجع السابق، ص 1
 .490كمال ديب: املرجع السابق،   2
، 4550ة مدبويل، القاهرة، ، مكتب1111املشكلة الكردية يف الشرق األوسط منذ بدايتها حىت سنة حامد حممود عيسى علي:  3
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وهكذا يتضح مما سبق عرضه أن إيران سعت إىل خلخلة الوضع الداخلي للعراق من 
خالل حتريض الشيعيني واستمالة األكراد عن طريق ما مسى بسياسة التوازن للجميع، واليت 

خلق الفوضى وتوفري األجواء املالئمة لألقلية داخل دولة ما، وهذا ما ميثل مصدر هتديد  تستدعي
 داخلي للنظام السياسي لتلك الدولة ومن مث ينعكس سلباً على وضعها اخلارجي. 

 التحول اإلسالمي يف إيران.  -1
وهو ما زاد  ،قررت دول النفط التحكم يف كمياته وأسعاره م4593بعد حرب أكتوبر 

من اهتمام القوى العاملية املستهلكة للبرتول مبناطق اإلنتاج والسيطرة عليها، وهو حال اهتمام 
الولايت املتحدة إبيران اليت كانت يف النصف الثاين من القرن العشرين متثل قوة سياسية وعسكرية 

بفعل التحول  قبرأسًا على ع أن تغريت وانقلبترئيسية هلا، لكن هذه الوضاع مل تلبث 
 م.4595اإلسالمي اليت شهدته إيران عام 

ولإلشارة فإن هذا التحول اإلسالمي جاء يف وقت مهم وحّساس، حيث حدث يف 
العربية يف أسوأ مراحلها، بسبب الشرخ العريب الذي -الوقت الذي كانت فيه العالقات العربية

م، 4590اتفاقية كامب ديفيد عام تسببت فيه مصر إثر اعرتافها إبسرائيل عقب توقيعها على 
ومن مث رأت القيادة اإلسالمية يف إيران أن الوقت قد حان إلحداث طفرة نوعية يف السياسات 
العربية، ومن مث اعتقدت النخبة اإلسالمية اإليرانية جازمة أن النهج السياسي اإلسالمي اجلديد يف 

وهيمنتها على املنطقة سوف يكون له قابلية إيران املعارض إلسرائيل واملناهض للسياسة األمريكية 
يف املنطقة العربية، وذلك عن طريق الوقوف إىل جانب القضية الفلسطينية بصفة خاصة، ودعم 

 . 1املقاومة العربية لالحتالل اإلسرائيلي
بقيادة اخلميين مل جتد الولايت املتحدة 2بفعل انتصار الثورة اإلسالمية اإليرانيةوهكذا و 

البحث عن وسيلة لإلطاحة هبذه الثورة وتدمري  منة، اليت بدأت تستشعر اخلطر، بدًا األمريكي
لسفريهتا يف بغداد ابلعمل  فأعطت وزارة اخلارجية األمريكية الضوء األخضرترسانتها العسكرية، 

 .3للقيام هبذه املهمةودفعه  بقيادة صدام حسنيعلى استدراج النظام العراقي 
                                         

 .13ميالس دمحم الزين: املرجع السابق، ص 1
 .412ص املرجع السابق، سامية دمحم جابر: 2
 .049، ص0224، موفم للنشر، اجلزائر، 0، ط!.. سفريا .. زاده اخليالحميي الدين عميمور:. 3
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ية اإليرانية أحد األسباب الرئيسة اليت عملت على تشنج العالقة بني تعترب الثورة اإلسالم
 غالبيةاحتواء العراق على إيران والعراق واليت وصلت إىل حد إعالن احلرب بينهما، وذلك بسبب 

شيعية هامة، هذا على غرار القوى الدولية واإلقليمية اليت شاطرت صدام حسني قلقه من هذه 
ى احلكومة العراقية اختاذ موقفاً جتاه احلكم اإليراين اجلديد، وهو ما مت مناقشته فكان لزاماً علالثورة، 

على مستوى الدوائر السياسية العليا حلزب البعث، إل أنه ونظراً لصعوبة املسألة مل يتخذ قرار فوري 
م يهذا الصدد، حيث برز اجتاهان خمتلفان، فاألول اندى مبوقف املواجهة ودعا إىل ضرورة القيا

ففضل مبدئياً اختاذ موقف احلياد واعترب الثورة  -وضم األغلبية الساحقة-ابلعمل العاجل، أما الثاين
اإلسالمية اإليرانية مسألة داخلية ل عالقة للعراق هبا، خاصة وأن الشاه قد أخلق متاعب عديدة 

إدانة احلكومة  للعراق يف املاضي، ومن مث ارأتى أصحاب هذا الجتاه أنه ليس من مصلحة العراق
 . 1اإليرانية اجلديدة قبل أن ينكشف توجهها بوضوح

وبناء على الرأي األخري، قررت القيادة العراقية استخدام أدواهتا الدبلوماسية واإلعالمية 
لوقف التهديدات اإليرانية بعيداً عن أي احتكاك عسكري، وفور وصول اخلميين إىل السلطة ابدر 

ماسي إىل إيران يهدف إىل إقامة عالقة وثيقة مبنية على الحرتام صدام إىل تقدمي عرض دبلو 
 .2املتبادل وعدم التدخل يف شؤون اآلخر

ويف نفس الجتاه قررت احلكومة العراقية قبل اعرتافها ابلنظام اإليراين اجلديد توضيح 
إليراين اجلديد، سياستها جلارهتا إيران عن طريق بيان رمسي، وهو يف احلقيقة اعرتاف ضمين ابلنظام ا

م تسلمت إيران مذكرة عراقية عن طريق القائم أبعمال السفارة العراقية يف 4595فرباير  43ففي 
 إيران جاء فيها ما أييت: 

إن سياسة حكومة البعث العراقية كانت تتطلع دائمًا إىل إقامة عالقات ودية مع  -
 الشؤون الداخلية.جرياهنا قائمة على مبادئ الحرتام وعدم التدخل يف 

                                         
، ترمجة وليد خالد 4، طاإليراين-العراقيحرب اخلليج جذور ومضامني الصراع  THE GULF WARجمدي خدوري:  1

 .50، ص0220أمحد، مكتبة مصر ودار املرتضى، العراق، 
2
 Dwight Trafton and Mike Isherwood.: "SADDAM AND THE IRAN-IRAQ WAR", 

National Defense University - National War College, 2001, P8. 
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لقد نظر النظام العراقي دائمًا إىل جارتيه تركيا وإيران ابحرتام كبري نظرًا ملا تربطه هبما  -
 من روابط دينية واترخيية.

إن العراق الذي عاىن كثريًا من التسلط والظلم األجنبيني يبدي تعاطفه إزاء إيران  -
 م.وأيمل يف حتقيق أهدافه يف احلرية والعلم والتقد

يشعر العراق ابلرضى جتاه تصرحيات القادة اإليرانيني وعلى رأسهم آية هللا احلميين  -
 حول نواايهم احلسنة جتاه العرب وإدانتهم للعدو الصهيوين.

يعرّب النظام العراقي عن رغبته واستعداده للتعاون مع النظام اإليراين اجلديد، وأيمل  - -
 صاحل املشرتكة وحفظ السالم واألمن يف املنطقة. يف حتقيق عالقات ودية معه وتنمية امل

ومل تتوقف القيادة العراقية عند هذا احلد فحسب، فقد بعث الرئيس العراقي أمحد حسن 
م هنأه فيها مبناسبة إعالن 4595أبريل  49البكر بربقية إىل اإلمام آية هللا اخلميين بتاريخ 
يرانية خاصة وأن زعيمها اإلمام اخلميين أدان اجلمهورية اإلسالمية، واستبشر خريًا ابلثورة اإل

واستنكر أعمال الشاه السابقة، واطمأنت السلطة العراقية أكثر ملا أعلن اخلميين عداءه إلسرائيل، 
وهذا املوقف العراقي مرده إىل ان الثورة ستعيد تلك اجلزر الثالثة وتضع حدًا لسياسة الشاه 

 . 1التوسعية
عام  أواخرالتقى وزير اخلارجية العراقي مع نظريه اإليراين يف كواب  ويف نفس الجتاه دائماً،

م أثناء انعقاد قمة دول عدم الحنياز، وأكد له رغبة العراق يف إقامة عالقات التعاون 4595
وحسن اجلوار، لكن لألسف رغم مجيع هذه احملاولت العراقية لحتواء وجلب واستمالة النظام 

الذين أيدوا اختاذ موقف  أولئكا إل أهنا ابءت ابلفشل، عندها أتكد أن اإليراين اجلديد لصاحله
حازم ضد الثورة اإليرانية قد تغلبوا على أنصار املوقف احليادي، وزادت هذه القناعة رسوخًا بعد 

الذي كان على عداوة شخصية بينه  هذا األخريارأتى  تويل صدام حسني ملنصب الرائسة، حيث
قد وصلته أخبار وأنه خاصة  قبل تصديرها وانتشارها، ادر بسحق الثورة اإليرانيةوبني اخلميين أن يب

اجليش  وأن ،تدهور الوضع الداخلي عملت علىمفادها أن إيران يعاين من مشاكل داخلية 

                                         
 .04فاضل رسول: املرجع السابق، ص 1
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، هذا ابإلضافة إىل تدهور عالقاته الدبلوماسية مع العديد من دول 1اإليراين على وشك الهنيار
 .2)الولايت املتحدة والحتاد السوفيايت( العظمينيا القوتني العامل وعلى رأسه
الثورة اإلسالمية اإليرانية وجناحها، تومّست اإلمارات العربية  اندلع بعد أنه إىل اإلشارة وجتدر

دمحم القامسي حاكم رأس اخليمة مراراً وتكراراً  بن صقر الشيخ وترجى الثالثة، اجلزر إبعادة اخلميين يف خرياً 
بدلً أن يستجيب للنداء أمر رجاله إبعالن  اخلميين أن غري العربية، اجلزر إبعادة وانداه اخلميين آية اإلمام

. ونفس املوقف أبداه العراق من الثورة يف أول األمر، ول أدل 3أراضي إيرانية أهنا على ابجلزر متسكهم
عن ترحيبه ابلثورة اإلسالمية اليت اطاحت  م4595إعالنه يف فيفري  إىل العراق جلوء أن من ذلك على

مناورة وسياسة تكتيكية آمالً من هذه الثورة ان تعيد و  لتسجيل املواقف الشاه مل يكن إل جمرد بنظام
أعطى لنفسه حق ، وعندما مل حتقق له هذه الثورة مبتغاه م4594الشاه عام  احتلها اليت ةالثالث اجلزر

احلرب، أما إيران فقد ردت على مطالب العراق هذه عن طريق  وهي اجلزر هذه استعادة وسيلة اختيار
، ويف 4"!أتريدون أن أتخذوا من أمة اإلسالم ما تنازلتم عنه للشاه"قال متعجباً:  الذي اخلميين اإلمام
 .5هي األخرى التصعيد العسكري لالحتفاظ هبذه اجلزر وأعلن احلرب لنفسها إيران اختارت األخري

يف قوله: "إن النزاع بيننا وبني  "أبو احلسن بين الصدر"أكده الرئيس اإليراين  حونفس الطر 
بغداد مل يكن أبداً حول حفنة من الرتاب، وإن املطالب العراقية ليست إل ذريعة فقط، ألن بغداد 

ورة اختذت منذ البداية موقفًا معاداًي للثورة اإلسالمية اإليرانية، والعراق خيوض حراًب ضد هذه الث
 .6مفروضة عليه إبيعاز من الولايت املتحدة األمريكية"

 عوامل أخرى حتفيزية:  -4
من بني العوامل األخرى اليت أشعلت فتيل احلرب العراقية اإليرانية انعدام الثقة بني 
الطرفني، حيث أن القيادة العراقية مل تفاجأ ابلنيات املبيتة اإليرانية، األمر الذي دفعها إىل اختاذ 

                                         
 .310، املصدر السابق، صأربعة أايم صححت اتريخ العربحميي الدين عميمور:  1
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 .11، ص4501، جوان 013ع، اجليش، احلرب العراقية اإليرانية اجلرح النازف"سعيد بومرداسي: "اخلميين نقالً عن:  4
 .11، صنفسه 5
 .30، ص4504، جانفي 49، س020، عاجليشنقاًل عن:  أبو احلسن بين الصدر 6
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جمموعة من التدابري واإلجراءات التخطيطية وتفحص ساحة العمليات منذ اللحظة اليت تولت فيها 
. إن التنبؤات العراقية من سوء العالقة يف املستقبل ابحلكام 1القيادة اإليرانية اجلديدة السلطة

م من أن اإليرانيني اجلدد سامهت يف خلق جو انعدام الثقة ابلنظام اجلديد يف إيران، على الرغ
القيادة العراقية كانت حريصة على إقامة عالقات وطيدة مع األشقاء اإليرانيني، خاصة بعد 

  .2"حلف السنتوانسحاب إيران من "
وهذا يعين أنه من بني أسباب النزاع بني العراق وإيران هو رغبة كال الزعيمني يف احلرب 

لثورة اإلسالمية اإليرانية للبحث عن مربراً ولكل منهما مربراته وأهدافه، فاخلميين كان يسعى بعد ا
لبسط هيمنته املطلقة على السلطتني الدينية والسياسية يف إيران فوجد ضالته يف هذه احلرب، وكان 

أنه فور بدأ احلرب ستنضم إليه شيعة العراق، ومن مث سيسقط النظام الصدامي بسرعة،  جازماً  يعتقد
حمله، أما صدام حسني فكان يهدف من خالل هذه احلرب  مل حيصل ومل يكن اعتقاده يف هذا لكن

إىل حتقيق آماله العريضة املتمثلة يف التصدي للثورة اإليرانية اإلسالمية واحليلولة دون تصديرها 
، ولقد شجعه 3خارج احلدود اإليرانية، وإظهار نفسه بشخصية الزعيم العريب والقائد العسكري

لسالفة الذكر إضافة إىل التحفيزات اليت حظي هبا من لدن على رسم طموحاته تلك اإلغراءات ا
كل هذه العوامل جعلت صدام حسني يتخيل أنه   4بعض الدول العربية وخاصة السعودية والكويت

سوف حيقق انتصار عسكري سريع على إيران يف اجل أقصاه ستة أشهر ومن مث يستعيد تلك 
، 5م مقابل توقف إيران عن دعم األكراد العراقيني4599املناطق اليت ختلى عنها يف اتفاقية اجلزائر 

                                         
 .10صاملرجع السابق،  عبد الوهاب القصاب: 1
ني ب 4599كان يسمى سابقًا حلف بغداد نسبة إىل مقر هذا احللف، وهو عبارة عن اتفاقية تعاون عسكري وأمين أبرمت يف فرباير   2

العراق وتركيا إبيعاز من الدول الستعمارية الغربية، وخالل نفس السنة انضمت إليها كل من بريطانيا وإيران وابكستان، وأنشأ هذا 
احللف جمالس وزارية وجلان عسكرية واقتصادية واخنرطت الولايت املتحدة كعضو يف هذه اللجان العسكرية، واستهدف الغرب من وراء 

 .910، ص4ة مصاحله الدولية واحمللية. للمزيد ينظر: عبد الوهاب الكيايل: موسوعة سبق ذكرها، جهذا احللف محاي
، دار اجلوهري، بغداد، (1444-1111العراق االنقاليب االنقالابت الناجحة والفاشلة يف العراق)وسيم رفعت عبد اجمليد:  3

 .044، ص0249
4
 Dwight Trafton and Mike Isherwood. Op. Cit., P7. 

5
 Kevin M. Woods: Williamson Murray, Elizabeth A. Nathan, Laila Sabara, Ana M. 

Venegas/"SADDAM'S GENERALS: Perspectives of the Iran-Iraq War", Institute for 

Defense Analyses, 2011, P54. 
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لكن هذا أيضاً مل حيصل، ويف األخري وجد كال الزعيمني نفسهما ضحية ختمينات خاطئة انجتة عن 
 قرارات ارجتالية وتصرفات التوائية.

شجعت القيادة العراقية على اختاذ قرار احلرب ضد إيران هو  إغرائية وهناك عوامل أخرى
مثل اللواء  إىل العراق إابن قيام الثورة اإليرانية اإليرانينيمن القادة السياسيني والعسكريني  فرار عدد

مارس  05فوزي وخبتيار آخر رئيس وزراء إيران يف عهد الشاه الذي استقبل رمسيًا يف العراق يوم 
يرانية على بسبب إقدام الثورة اإل وأومهوا صدام حسني أن الوضع يف إيران شديد التمزق م،4502

تصفية الكوادر العسكرية اإليرانية، وقتل وسجن وفصل عشرة اآللف من الضباط اإليرانيني، على 
، وكان هدف 1غرار عطل املئات من الطائرات والدابابت األمريكية الصنع لنعدام قطع الغيار

ار العراق على والعودة إىل طهران يف حالة انتص من جهة، هؤلء هو النتقام ألنفسهم من الثورة
، هذا على غرار اإلغراءات اليت تلقاها صدام حسني من شيوخ وأمراء اخلليج 2من جهة اثنية إيران

ل تعدو أن تعهدوا له بتموين احلرب وأقنعوه أبهنا حيث  ،وغرميتهم الولايت املتحدة األمريكية
 .3جمرد نزهة عسكرية ل تتعدى بضعة أايمتكون 

 اإليرانية. -اثلثا : مقدمات احلرب العراقية
يندرج يف هذا العنصر مشروع تصدير الثورة اإليرانية وما أعقبها من تصرحيات استفزازية 
 مضادة للطرفني، وما رافقها من احتكاكات واعتداءات حدودية من اجلانبني استعدادًا منهما

 للدخول يف احلرب. 
  مشروع تصدير الثورة اإليرانية: -1

شّدد اخلميين بشكل صريح ومباشر على وحدة مجيع املسلمني، ويف نفس الوقت حّذر 
من مغبة التعامل مع املفاهيم الغربية التقليدية املتعلقة ابلدول واهلوية القومية، وذكر أبن األمة هي 

مية القاعدة األساسية الوحيدة اليت بنيت عليها السياسات اإلسالمية، وأبن مفهوم األمة اإلسال
شكل القوة الدافعة للرؤية الثورية اإليرانية، وقال  -صل هللا عليه وسلم-الذي أكد عليه الرسول

                                         
 .492كمال ديب: املرجع السابق، ص  1
 .315، املصدر السابق، صأربعة أايم صححت اتريخ العربحميي الدين عميمور:  2
 .111، ص0225، دار اهلدى، اجلزائر، 3، جموضوعات وقضااي من اتريخ اجلزائر والعربحيي بوعزيز:  3
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إىل أن  سنقوم بتصدير ثورتنا إىل كل مكان يف العامل.."اخلميين يف إحدى خطب اجلمعة ما أييت: 
 .1"يصدح صدى شهادة "ل إله إل هللا دمحم رسول هللا" يف مجيع أحناء البسيطة

" يف التصريح الذي أدىل به تصدير الثورةويف نفس الجتاه دائماً أعلن قادة الثورة شعار "
م، وقال فيه إنه جيب على إيران التخلي عن 4502مارس  34جنل اخلميين نيابة عن والده بتاريخ 

رهتم فكرة إبقاء الثورة داخل احلدود اإليرانية، وجيب على اإليرانيني بذل قصارى جهدهم لتصدير ثو 
  .2اإلسالمية إىل ابقي أصقاع العامل

ولقد أدى مفهوم تصدير الثورة اإلسالمية إىل زايدة هواجس الدول العربية، وخاصة دول 
اخلليج اليت تضم أقليات شيعية كالبحرين، اململكة العربية السعودية، العراق، والكويت، ولقد 

هلا تصدير الثورة، وانقسموا على انفسهم اختلف القادة اإليرانيون حول اآلليات اليت يتم من خال
إىل فريقني أحدمها فضل اعتماد األسلوب السلمي، واآلخر رأى يف األسلوب الثوري العسكري 

 .3الطريقة املثلى لتصديرها
لكن املشكل ابلنسبة لدول اخلليج مل يكن يف الطريقة اليت يتم من خالهلا تصدير الثورة، 

ثورة اإلسالمية يف حد ذاهتا، وكانت تلك التصرحيات إيذاانً للبداية بل اخلطر األساسي يكمن يف ال
الفعلية لنشوب احلرب بني العراق وإيران، حينئذ ادرك العراق ومن ورائه دول اخلليج أن هذا 

وعموماً متثلت األهداف ، ومن مث أخذوا يعدون العدة للتصدي هلذا الشعار الشعار موجه ضدهم،
 صدير الثورة اإليرانية إىل خارج إيران فيما يلي: األساسية املتوخاة من ت

اإلطاحة ابلنظام البعثي العلماين العراقي احلاكم وإقامة على أنقاضه دولة عراقية  -
جديدة على النمط اإليراين، خاصة وأن اخلميين كان يرى ان األغلبية الشيعية يف العراق مضطهدة 
من قبل نظام بعثي ل ميكن التعايش معه أبداً بسالم. ولذلك جاء قرار احلرب الذي اختذه صدام 

ني حلماية نظامه السياسي وحتقيق زعامته على اخلليج بصفة خاصة والعرب بصفة عامة يف حس

                                         
 .442ديفيد كريست: املصدر السابق، صاخلميين نقالً عن:  1
 .32إسالم دمحم عبد ربه املغري: املرجع السابق، ص 2
، مذكرة ماجستري يف العلوم السياسية فرع العربية من تغيريات السبعينات إىل ضغوط العوملة–العالقات اإليرانيةجناة أبركان:  3

 .19، ص0223العالقات الدولية، إشراف الدكتور أمحد بن دمحم، قسم العلوم السياسية، كلية احلقوق، جامعة ابتنة، 
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وقت متيز بغياب مصر وإقصائها من النظام العريب إثر توقيعها اتفاقية كامب ديفيد والصلح مع 
 .1إسرائيل

كان هدف إيران من تصدير ثورهتا للعراق محاية مقدساهتا املوجودة يف النجف   -
كما أن اخلميين كان مدركًا متام اإلدراك انه من الصعوبة مبكان التحكم يف أكراد إيران ما وكربالء،  

 مل تتم السيطرة الكاملة على أكراد العراق.
ميثل العراق البوابة الشرقية للوطن العريب، وابلتايل فإن حتطيم العراق واإلطاحة بنظامه  -

مث ابقي األنظمة العربية اثنياً، وإقامة حكومات معناه بداية التحكم يف الدول اخلليجية أوًل، 
م إل دليالً 4502اهلجوم العراقي املباغت على إيران سنة  جديدة فيها موالية للدولة اإليرانية. وما

قاطعًا على قلق النظام العراقي من حماولة الثورة اإليرانية الشيعية تصدير منهاجها إىل الشعب 
 .2الشعب املتاخم إليران يعتنق املذهب الشيعيالعراقي، خاصة وأن ثلثي هذا 

رد فعل لدى دول اخلليج عموماً، حيث عملت على  اإليرانية الثورة هلذه كان حال كل وعلى
التعاون فيما بينها أكثر من أي وقت مضى، ولقد متخض عن ذلك إنشاء  إىل واحلاجة الشعور تنامي

تسبب يف انتقال الثورة اإليرانية من مرحلة التهديدات " وهو ما جملس التعاون اخلليجيمسي بـــــ " ما
 . 3ابلتصرحيات إىل مرحلة العتداءات الفعلية، وتنفيذ بعض األعمال التخريبية يف دول اخلليج

 االهتامات املتبادلة والتصرحيات االستفزازية واالحتكاكات احلدودية: -1
فإن أول عمل يقوم به أي حملل  صراع أو حرب ما، وقبل التوغل يف تفاصيلها، دراسة عند

 تبيانه يف هذا العنصر. سأحاول ما وهو احلرب، هلذه اجلانبني استعدادات دراسة هو عسكري أو سياسي
إن عدم رد احلكومة اإليرانية على املذكرة العراقية السلمية من جهة، وإجابتها على برقية 

بلوماسية والرائسية من جهة اثنية يؤكد مبا رئيس اجلمهورية العراقية أبسلوب يتناىف مع األعراف الد
ل يدع جماًل للشك إن إيران تستهدف اإلطاحة ابلنظام العراقي، وتعود بداية الحتكاك املباشر 
من طرف إيران إىل الفرتة اليت تلت الثورة اإلسالمية اإليرانية مباشرة، وذلك عن طريق الهتامات 

                                         
، 0223، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، 4، طمن غزو الكويت إىل غزو العراقأمن اخلليج نصرة عبد هللا البستكي:  1

 .12ص
 .451فاضل رسول: املرجع السابق، ص 2
 .14نصرة عبد هللا البستكي: املرجع السابق، ص 3
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مية اإليرانية اجلديدة للنظام العراقي حول مواقفه الداعمة اليت ظلت تكيلها حكومة الثورة اإلسال
لألقلية العربية يف إيران وابلضبط يف إقليم خوزستان، فكان رد إيران على هذه املواقف العراقية هو 
اعرتافها وتضامنها مع شعب عربستان الذي كان يدافع حسب زعمها عن قضيته العادلة يف 

 عليه من قبل احلكومة العراقية.مواجهة التعسف والظلم املفروض 
كما شرعت إيران يف شن هجومات سياسية ودعائية شرسة ضد احلكم يف العراق، 
ونظمت السلطات اإليرانية مظاهرات ضخمة طالبت فيها إبسقاط النظام العلماين العراقي وإقامة 

رانيون وعدوا بقيام على أنقاضه مجهورية إسالمية موالية لطهران، وأكثر من ذلك أن املسؤولون اإلي
 . 1مسرية يف بغداد، وأعلن اإلمام اخلميين أنه سيذهب شخصياً لتحرير الشعب العراقي

ونفس األمر ابلنسبة للعراق، حيث استخدم نفس األسلوب تقريباً، فما قام به العراق يف 
هذا اجملال يوضح بشكلي جلي أن صدام حسني بدأ يفكر بعد سقوط الشاه واندلع الثورة 

 اخلمينية يف شن احلرب ضد إيران فجهز نفسه داخلياً وعربياً ودولياً.
فعلى املستوى الداخلي ختلص صدام حسني من كل مراكز املعارضة السياسية اليت قد 
ترفض وتعرتض حربه ضد إيران، فقام بكبح مجاح العناصر الشيعية والكردية، وإلقناع الشعب 

صّدام حسني محلة إعالمية منظمة لستثارة الوطنية العراقية العراقي مبشروعية احلرب ضد إيران شن 
وتذكريها حبقوقها التارخيية على شط العرب واستشعارها ابخلطر الفارسي اإليراين، أما عربيًا فعمل 

الدول العربية عامة ودول اخلليج خصوصاً، وتوجه دولياً إىل توطيد عالقاته مع  مع عالقاته تقوية على
 . 2وعلى رأسها واشنطن مستغالً يف نفس الوقت تشنج العالقات المريكية اإليرانيةالدول الغربية 

أدت الهتامات املتبادلة بني الطرفني إىل صعوبة توضيح مسار اخلالفات بينهما خالل 
الشهور األخرية اليت سبقت احلرب، فأرسلت وزارة اخلارجية اإليرانية ثالاثً ومخسني مذكرة احتجاج 

عملية  139م احتجت فيها على 4502م وسبتمرب 4595خالل الفرتة ما بني أبريل إىل العراق 
مذكرة احتجاج حيمل فيها العراق  442استفزازية عراقية، ويف نفس الوقت تلقت إيران من العراق 

 . 3فيها إيران مسؤوليات القيام بعمليات مماثلة
                                         

 .14نصرة عبد هللا البستكي: املرجع السابق، ص 1
 .19ص فاضل رسول: املرجع السابق، 2
 .13ص املرجع السابق،فاضل رسول:  3
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نتصار الثورة اإلسالمية بزعامة ويف الوقت الذي كانت فيه إيران حتتفل ابلذكرى السنوية ل
م مبادرة إلقامة حلف 4502فرباير  29اخلميين قدم الرئيس العراقي صدام حسني للرأي العام يف 

عريب موحد، ومل يكن الغرض األساسي من هذا التعاون السياسي والعسكري بني الدول العربية 
 ضة حديثاً يف إيران.موجه ضد إسرائيل، بقدر ما هو موجه ضد القوة اإلسالمية الناه

ومن الهتامات املتبادلة بني الطرفني إىل التصرحيات الستفزازية خاصة من اجلانب 
اإليراين، حيث أدىل مسؤولون كبار يف القيادة اإليرانية بتصرحيات إىل املراسلني األجانب اهتموا 

، ومن 1حلاد والفسقفيها قادة حزب البعث ابلعداء جتاه إيران، على غرار اهتامهم ابلتعسف وال
 : 2بني تلك التصرحيات اإليرانية نذكر ما أييت

تصريح اجلنرال اإليراين رحيمي رئيس الشرطة العسكرية اإليرانية الذي هدد احلكومة  -
إن اجليش اإليراين حيتاج إىل معدات ملواجهة جريانه املسلحني تسليحًا جيداً، بل "العراقية قائاًل: 

 .3"ا دابابت وطائرات مقاتلةجيب أن يكون يف حوزتن
إن التوتر احلاصل بني العراق "تصريح رئيس الدبلوماسية اإليرانية، والذي جاء فيه:  -

 .4"وإيران هو نتاج مؤامرة صهيونية
ابستطاعة اجليش اإليراين احتالل أي بلد "تصريح آية هللا منتظري الذي جاء فيه:  -
 .5"جماور ابلقوة

إن القومية العربية "أما الرئيس اإليراين أبو احلسن بين الصدر فقد صرّح من جهته قائالً: 
تربر الوجود اإلسرائيلي يف املنطقة، وتتيح أيضًا يف نفس الوقت لألمريكيني فرصة تربير الدفاع عن 

 .6"مصاحلهم يف بلداننا، إن هذه القومية مرفوضة إطالقاً 
م ان 4595 خلخايل رئيس احملاكم الثورية اإليرانية سنة ويف املنحى نفسه صرح آية هللا

م اعلن 4502أبريل  20اخلليج العريب ليس فارسيًا ول عراقياً، بل هو خليج إسالمي، وبتاريخ 
                                         

 .422خدوري: املرجع السابق، ص جمدي 1
 .92ميالس دمحم الزين: املرجع السابق، ص 2
 .92ميالس دمحم الزين: املرجع السابق، صرحيمي نقاًل عن:  3
 .92، صعن: نفسه نقالً  رئيس الدبلوماسية اإليرانية 4
 .92، صعن: نفسه نقالً آية هللا منتظري  5
 .92، صعن: نفسه نقالً أبو احلسن بين الصدر  6



 اخلرب العراقية اإليرانية وجهودها يف حل األزمة سياسيا  موقف اجلزائر من  .............................: الرابعالفصل 

 

 
 

 -311- 
 

رئيس الدبلوماسية اإليرانية صادق قطب زادة أنه إذا استمرت بغداد يف املطالبة ابجلزر الثالثة فإن 
ا على العراق، ومل يكتف هبذا احلد فحسب؛ بل وجه نداء للشعب بلده ستطالب بفرض سيادهت

 العراقي والقوات العراقية املسلحة دعاهم فيه إىل الثورة ضد النظام.
م ألقى قائد الثورة اإليرانية آية هللا اخلميين خطااًب مجاهريايً 4502أبريل  00وبتاريخ 

ساعات، مث بعد ذلك خاطب اجليش  23حاشداً أعلن فيه أن بلده قادراً على احتالل بغداد يف 
  اتركوا الثكنات العسكرية وتوجهوا فورًا حنو نظام بغداد وختلصوا من صدام حسني"العراقي قائاًل: 

، ويف اليوم املوايل صرح وزير اخلارجية اإليراين أن شعبه مهيأ 1"كما ختلصنا حنن من العميل الشاه
وعلى أمت الستعداد ملناصرة الشعب العراقي، وأكد أن بالده لن يرتح هلا ابل ولن تعرف طعم 

 .2الستقرار ما مل تتم اإلطاحة ابلنظام العراقي
ات الواحدة تلو األخرى لخآخر، بل صعدا موقفهما ومل يكتف الطرفان بتكييل الهتام

واستعداداهتما واشتباكاهتما على احلدود، فقامت إيران بشن عدة عمليات اعتدائية إلجبار العراق 
م إىل شن عدة هجمات على 4595على الدخول يف احلرب، منها جلوء إيران يف أوائل فرباير 

أبريل  24اجئ لقنبلة يف جامعة املستنصرية ببغداد يوم عدد من املدن العراقية وأمهها النفجار املف
م، تالها بعد ذلك حماولة اغتيال طارق عزيز انئب رئيس الوزراء العراقي ولطيف نصيف 4502

، غري أن السلطة العراقية يف أول األمر حتكمت يف 3أبريل 29جاسم وزير الثقافة واإلعالم يوم 
اإليراين اجلديد مهلة لتسليم األراضي املعرتف  نفسها وسلكت طريق الرتوي فأعطت النظام

م، لكن طهران بدًل أن تستجيب 4599بعدائيتها للحكومة العراقية مبوجب اتفاقية اجلزائر 
 .4للمطلب العراقي صّعدت املوقف وقامت بتعزيز وجودها العسكري يف تلك الراضي العراقية

إيداع شكوى ضد إيران لدى جملس  فلجأت احلكومة العراقية إىل تدويل النزاع عن طريق
األمن الدويل إلقناع إيران على النسحاب من اجلزر، لكن جملس األمن فشل يف وساطته بني 
الطرفني، وتقدم العراق إبيداع شكوى اثنية لدى جملس األمن خاصة بعد إن ارتكبت إيران أعمال 

                                         
 .50إسالم دمحم عبد ربه املغري: املرجع السابق، صنقاًل عن: آية هللا اخلميين  1
 .50، صنفسه 2
 .424خدوري: املرجع السابق، ص جمدي 3
 .53نفسه، ص 4
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طماع التوسعية اإليرانية، وأكثر عدوانية على احلدود، لكن األمم املتحدة ظلت عاجزة عن وقف األ
من هذا أكدت طهران على إن إعادة اجلزر الثالث لإلمارات العربية املتحدة أمر غري قابل 

 . 1للتفاوض وأنه مبجرد التفكري يف هذا األمر يعد ضرب من اخليال
التصرفات اإليرانية جلأت إىل شن حرب دعائية نفسية ضد الثورة  هذه على العراق فعل وكرد

العديد من اإليرانيني املوجودين يف العراق وأعدمت العديد منهم، هذا  اعتقال على وأقدمت اإليرانية،
 لكن هذا اإلجراء مل يغري من األمر شيء. ابخلارج، املوجودة اإليرانية السفارات على اعتدائها عن فضالً 

باكات وكان يوم ومنذ تلك األثناء شهدت احلدود العراقية اإليرانية عدة اعتداءات واشت
م اترخيًا مفصليًا يف العالقات بني البلدين، وأعلنت إيران النفري العام وأغلقت 4502سبتمرب  21

األجواء يف وجه املالحة اجلوية العراقية، وبدأت بقصف عدة مدن عراقية كمدينة خانقني، ومنديل، 
أن طهران سلكت طريق  ونفط خانة وغريها من املدن األخرى، حينها أتكدت القيادة العراقية

 .2القوة العسكرية لتنفيذ مشروع تصدير الثورة اإليرانية
ويف خضم هذه العتداءات اإليرانية املتكررة وجهت القيادة العراقية عدة مذكرات للقيادة 
اإليرانية تدعوهم فيها إىل التحلي ابحلكمة والعقل، وكان آخرها النداء الذي وجهه الرئيس صدام 

م يدعوهم فيه إىل التفاوض لكن دون 4502سبتمرب  04قادة اإليرانيني بتاريخحسني إىل ال
جدوى، عندئذ اجتمع جملس قيادة الثورة العراقي للتباحث ودراسة الحتمالت واملواقف، وبعد 
حتليل معمق ومفصل آلخر التطورات واملستجدات قرر جملس قيادة الثورة يف األخري ان أيخذ 

، وهو ما مت تنفيذه فعاًل يف اليوم املوايل إذ قامت القوات العراقية يف الثاين مبادرة البدء ابهلجوم
معتزمة إحراز نصر سريع  3م بغزو إيران على الساعة الثانية ظهراً 4502والعشرين من سبتمرب 

 .4وحاسم يف خوزستان يشجع اجليش اإليراين على اإلطاحة بنظام آية هللا اخلميين اجلديد
  

                                         
 .19فاضل رسول: املرجع السابق، ص 1
 .59نفسه، ص 2
 .55إسالم دمحم عبد ربه املغري: املرجع السابق، ص 3
 .944ديفيد دابليو ليش: املرجع السابق، ص 4
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 الثاين: اجلهود واملساعي اجلزائرية قبل تفجري األزمة.املبحث 
إن اجلزائر كما هو معروف من خالل مواثيق ثورهتا اجمليدة أهنا تقف وتساند مجيع 

، كما أهنا ا، ل سيما الشعوب العربية واإلسالميةالشعوب اليت تناضل من أجل اسرتجاع حريته
 ،وهو مبدأ اثبت ل ميكن للجزائر التنازل عليه ،حرريتويل اهتمامًا ابلغًا ابلقضااي ذات الطابع الت

أو ما يعرف  ،اجلزائر على حماولة إجياد حل سلمي للنزاع العراقي ـ اإليراين عملتومن هذا املنطلق 
 (.أزمة اخلليج األوىلبـــــــ )

 .ابجلزائر 1199اإليراين -االتفاق العراقي: أوال  
يف هتدئة األوضاع بني  ابرزاً لعبت اجلزائر يف عهد الرئيس الراحل هواري بومدين دوراً لقد 

 وفرت املناخ املناسب للقاء الذي مجع شاه إيران حيثإيران والعراق بناًء على طلب هذا األخري، 
 "أمحد حسن البكر". انئب الرئيس العراقي "صدام حسني"و"رضا هبلوي" 

ابق الذكر مت على هامش املؤمتر األول ملنظمة الدول املصدرة ولإلشارة فإن اللقاء الس
احلدود  ، ولقد أقرت هذه التفاقية برتسيم1م4599مارس  21للنفط )أوبك( املنعقد ابجلزائر يف 

وسالمة الرتاب  على إقامة عالقات حسن اجلوار بينهما، ونصت ،الربية والبحرية بني البلدين
آخر التفاقيات  ، وتعترب هذه التفاقية2بعدم التدخل يف شؤون الدولتني واللتزامالوطين 

خالل الفرتة املمتدة من سنة  3دات املربمة بني احلكام اإليرانيني وجرياهنم يف الغربـــواملعاه
معاهدة كلها تنص على تنظيم ورسم احلدود بني  40والبالغ عددها 4م4599 إىل سنة م4902
 .5الطرفني

                                         
، دار اجليل، 4، طالدبلوماسية اجلزائرية وصراع القوى الصغرى يف القرن اإلفريقي وإدارة احلرب اإلثيوبية ــــ اإليريرتيةدمحم بوعشة:  1

 . 49، ص0221بريوت، 
 .012مون برييز: املصدر السابق، صبطرس بطرس غايل وشي 2
 .111حيي بوعزيز: املرجع السابق، ص 3
 .95، صمقال سبق ذكره "،اإليراين -أحاديث حول النزاع العراقيحناد الربادعي: " 4
فضاًل على أهنا وضعت حدًا للخالف بني العراق وإيران عملت هذه التفاقية يف نفس الوقت على وضع حد للتدخل العراقي يف  5

 4594الشؤون الداخلية لسلطنة عمان وذلك من خالل مساعدته للجبهة الشعبية لتحرير عمان املناوئة للحكومة خالل الفرتة ما بني 
هذه التفاقية على تقريب الطرف العراقي من دول اخلليج بصفة عامة. ينظر: عبد القادر )حرب ظفار(، كما عملت  4591و

 .003حممودي: املرجع السابق، ص
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م اجتمع يف طهران كل من رئيس الدبلوماسية العراقية 4599لتفاقية اجلزائر وتنفيذًا 
"سعدون محادي" ونظريه اإليراين "عباس علي خلعتربي" حبضور رئيس الدبلوماسية اجلزائرية "عبد 
العزيز بوتفليقة"، ومت التفاق على تشكيل ثالثة جلان فرعية تعىن األوىل بتخطيط احلدود الربية وفقاً 

م، وكلفت الثانية برسم 4541م وحماضر جلسات احلدود 4543نص عليه بروتوكول األستانة  ملا
احلدود النهرية وفقًا ملا نص عليه القانون الدويل اخلاص ابألهنار الدولية الصاحلة للمالحة، أي بناء 

التخريب.  على خط الثالوج، أما الثالثة فأوكلت هلا مهمة الرقابة على احلدود ومنع التسلل وأعمال
 .1مع األخذ بعني العتبار أن هذا التفاق عنصراً غري قابل للتجزئة حلل شامل

وهكذا حققت اتفاقية اجلزائر نتائج إجيابية لكال الطرفني، وبفضلها أصبحت العالقات 
قائمة على أساس الحرتام املتبادل بني إيران والعراق يف مجيع امليادين وخاصة امليدان القتصادي، 

يدان املالحة البحرية، وهو ما مسح إليران ببسط سيطرهتا ونفوذها على معظم منطقة اخلليج وم
لمتالكها أكرب جزء من احلدود، أما ابلنسبة للطرف العراقي فإنه بفضل هذه التفاقية يكون قد 
 ختلص من املشكلة الكردية يف مشال العراق اليت شكلت خطرًا كبريًا على استقراره وأمنه بفضل

لكن لألسف مل تلبث هذه العالقات أن تدهورت بسبب قيام . 2الدعم اإليراين هلذه الفئة
 .اجلمهورية اإلسالمية

" اعتربها مناورة ابلكارثيةلكن اتفاقية اجلزائر اليت وصفها الرئيس السابق أمحد بن بلة "
ىت عاد اخلالف من ، والدليل على ذلك أهنا مل تلبث ح3كلفت املنطقة مثنًا ابهضاً   خطرية سياسية

، وابلذات عندما بدأ اخلميين نشاطه السياسي يف العراق اليت جلأ م4599جديد بني الطرفني سنة 
قامت السلطات العراقية بوضع اخلميين حتت اإلقامة ف م،4511إليها بعد طرده من إيران عام 

، وبعد إايم من مغادرة اخلميين م4590سبتمرب اجلربية يف منزله ببغداد مبنطقة النجف يف شهر 
هومجت القنصلية العراقية يف إيران، هذا على غرار  م4590العراق ابجتاه فرنسا يف أكتوبر 

                                         
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، 4، طم1111-ه1311التاريخ املعاصر لألمة العربية اإلسالميةرأفت غنيمي الشيخ:  1

 .010، ص4550
 .03سابق، صفاضل رسول: املرجع ال 2
، املوقف العريب"، حوار خطري مع بن بيال عن الثورة والناصرية والعلمانية واإلسالمشهادة أمحد بن بلة لعبد العظيم مناف: " 3
 . 40، ص4501، سنة99ع
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مما دفع هذا الخري إىل رفع  ،الضطراابت والصراعات الطائفية اليت أاثرهتا طهران يف العراق
 .1راقيةشكوى جمللس األمن يطالبه فيها ببحث العدوان على احلدود الع

 م. 1199اثنيا : إلغاء اتفاقية اجلزائر 
املفرط، وتطلعه إىل القيام بدور إقليمي أكرب خاصة بعد عزل مصر  حسني صدام طموح إن

مقدمات احلرب، إذ ابدر يف خضم  أحد يعد ديفيد كامب اتفاقية على توقيعها عقب العريب حميطها عن
اتفاقية اجلزائر، وذلك عندما تقدم بطلب إليران يف شهر  نقض إىل للحرب التنازلية الستعدادات هذه

 م4502سبتمرب  49ينص على إجراء بعض التعديالت على اتفاقية اجلزائر، ويف  م4595 أكتوبر
 ،2اتفاقية اجلزائر( بتمزيق املباشر على حسني صدام الرئيس )قام قالتفا ذلك واحد طرف من العراق ألغى

احتوت على بنود  هذه التفاقيةحبجة أن ، 3المريكية والدول األوروبية إبغراء من الولايت املتحدة
من احلدود  0كلم  4322سرية تنص على أن تسلم إيران للعراق أراضي تبلغ مساحتها حوايل 

الواقعة بني البلدين، بيد أن إيران صّرحت على لسان وزير خارجيتها أن األراضي املنصوص عليها 
ورغبة صدام حسني يف الزعامة بينها التصريح الذي  .4سلمت فعاًل إىل العراقيف اتفاقية اجلزائر قد 

إننا نريد لبلدان أن حتصل على وزهنا املناسب وذلك ألن العراق "م قائاًل: 4504صرّح به يف يناير 
 .5"دولة عظيمة مثل الصني والحتاد السوفيايت والولايت املتحدة األمريكية

اجلزائر أهنا كانت أول ضحااي تغيري القيادة اجلديدة يف العراق وأقل ما يقال عن اتفاقية 
م واملتمثلة يف صدام حسني وروح هللا اخلميين، وكان هذا التغيري القيادي إيذاانً 4595وإيران سنة 

الطموحني للتوسع -بتغيري منطقة الشرق األوسط بصفة عامة، فلقد اعترب الزعيمني اجلديدين 
اجلزائر أصبحت من املاضي ومدة صالحياهتا انتهت خبروج موقعيها )البكر ن اتفاقية إ -واهليمنة

 . 6والشاه( من السلطة
                                         

، 4505سنة، 39، عاملوقف العريب، اخلليج" منطقة يف الصراع وتيارات اإليرانية -العراقية "العالقاتثناء فؤاد عبد هللا:  1
 .400ص

 .390دمحم برغام: املصدر السابق، ص 2
 .050محزة سامل آل دبج الشهري: املرجع السابق، ص 3
 .31سبق ذكره، صمقال ، احلرب العراقية اإليرانية يف مصلحة من؟أمحد: . أ 4
 .31صسبق ذكره، مقال ، احلرب العراقية اإليرانية يف مصلحة من؟أمحد: . أصدام حسني نقالً عن:  5
 .042وسيم رفعت عبد اجمليد: املرجع السابق، ص 6



 اخلرب العراقية اإليرانية وجهودها يف حل األزمة سياسيا  موقف اجلزائر من  .............................: الرابعالفصل 

 

 
 

 -319- 
 

وعمومًا ميكن حصر الدوافع اليت دفعت القيادة العراقية إىل إلغاء اتفاقية اجلزائر فيما 
 : 1أييت

 الشاه.عدم التزام إيران بتسليم األراضي العراقية بسبب ظروف الثورة اليت كان يعيشها  -
 التصرحيات اليت أطلقها احلكام اإليرانيون ضد اتفاقية اجلزائر مما جيعلها ابحلكم منتهية. -
جلوء إيران إىل خرق املعاهدة عندما أخذت تعمل على حتريك التمرد الكردي يف مشال  -

 العراق، وهو تدخالً صارخاً يف الشؤون الداخلية العراقية.
م 4502سبتمرب  45ئر بلغ النزاع بني الطرفني ذروته، ويف وهكذا بعد إلغاء اتفاقية اجلزا

دعا الرئيس العراقي صدام حسني مندوبو دول اخلليج لجتماع طارئ يف بغداد لدراسة الوضع 
الراهن يف املنطقة، ودراسة السبل الكفيلة جملاهبة وتطويق الثورة اإليرانية قبل أن تنتشر عدواها إىل 

الجتماع )أتخر عن املوعد بثالث ساعات( فاجأ اجلميع قائالً:  دوهلم، وفور وصول صدام إىل
، ولقد 2"سأقول لكم ماذا أريد أن أفعل ابلنسبة للخميين لقد قرران أن نشن حراًب ضد إيران"

اعرتض احلاضرين على القرار وعلى رأسهم وزير البحرين الذي قال له ل تفعلها، غري أن صدام  
 .3م أبنه سينهي احلرب خالل بضعة أسابيع وينهي نظام اخلميينكان مصراً على قراره وأكد هل

عسكري سريع يف حرب قصرية  نصر حتقيق إبمكانية العراقية القيادة أومهت األسباب هذه كل
ويف مقدمتها تلك اليت تنازل عنها العراق اضطرارايً  املكاسب، بعض حتقيق خالهلا من زاعماً  إيران ضد

 اليت تضمنت إيقاف املساعدات اإليرانية لثوار األكراد يف العراق.و  م4599يف اتفاقية اجلزائر عام 
وفق ما هو متفق عليه بني  ها،إخطار  استشارة اجلزائر، أو على األقل ولألسف دون

ابدر الرئيس العراقي إىل إعالن إلغاء اتفاقية  ،الطرفني يف حالة إبداء إي حتفظ حول التفاقية
( إايم من إعالن احلرب 29خطاب ألقاه أمام الربملان العراقي قبل مخسة )اجلزائر والتنديد هبا يف 

ن تلك التفاقية متت حتت ضغط ظروف، أما شط العرب فيجب أن يبقى إعلى إيران قائالً: "
 .4عراقياً امساً وفعاًل"

                                         
 .429فاضل رسول: املرجع السابق، ص 1
 .492كمال ديب: املرجع السابق، صصدام حسني نقالً عن:   2
 .492، صنفسه 3
 .315، املصدر السابق، صأربعة أايم صححت اتريخ العربحميي الدين عميمور: صدام حسني نقالً عن:  4
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ومهما قيل عن اتفاقية اجلزائر إل أهنا تبقى من وجهة النظر الدولية أساسًا ألية تسوية 
 مية بني العراق وإيران.سل

 جهود اجلزائر قبل اندالع احلرب.: اثلثا  
إن املوقف العريب عمومًا كان يتميز ابلتباين والختالف حيال احلرب العراقية اإليرانية، 

، 2وليبيا 1فإذا كانت إيران حتظى بتأييد كبري سياسي ودبلوماسي، بل وعسكري، من طرف سوراي
واملغرب خيتلف متاماً، حيث أعلنتا تضامنهما مع العراق يف معركته فإن املوقف ابلنسبة لتونس 

القومية، ويف نفس الوقت شجبتا املوقف اإليراين، ومحلتا احلكام اإليرانيني مسؤولية ما جيري بني 
، وكان موقفهما هذا انتج عن كون العراق بلد عريب، ومن مث ل جيوز التخلي عنه 3العراق وإيران

 . 4والوقوف ضده
 أصابابلرغم من الفتور الذي أما موقف اجلزائر فيختلف عن املوقفني السابقني، إذ أنه 

العراقية بسبب تراجع العراق عن الشرتاك يف اجلبهة القومية للصمود  -العالقات اجلزائرية
كرد فعل على زايرة الرئيس   م4599اليت مت إنشاؤها يف طرابلس خالل شهر نوفمرب و  ،والتصدي
، 010قدس احملتلة حبجة أن سوراي وافقت على قرار جملس األمن رقم للور السادات املصري أن

 -وابلرغم من تضاعف هذا الفتور بسبب إحساس العراق ابلنوعية املتميزة للعالقات اجلزائرية
 ،5م4593السورية اليت أخذت طابعًا متزايدًا إثر املوقف اجلزائري الداعم لسوراي يف حرب أكتوبر

ا كله مل مينع اجلزائر عن القيام بواجبها جتاه األزمة العراقية اإليرانية، حيث وقفت موقفاً إل أن هذ
ني ــــدام حســـبني ص م وتوسطـــت4599ام ـــاتفاقية اجلزائر ع احتضنـــتة اليت ـــابعتبارها الدول متزانً 
أن تكون وسيطًا حمايدًا بني الطرفني، داعية البلدين إىل  رأت أنه من الضروريلذلك  ،اهــوالش

                                         
يف حرهبا مع العراق العريب أكد بشكل ل يقبل الوهن أن دعم سوراي للمثل العربية كان جمرد  سوراي مع إيران غري العربيةإن وقوف  1

خدعة وأن أطروحة القومية العربية اليت تغىن هبا األسد خالل أزمة لبنان مل تكن سوى أداة استخدمها إلضفاء الشرعية على نظامه. 
 .LtCol Theodore J. Stout op cit p 12ينظر: 

 .029املغري: املرجع السابق، صعبد ربه اسالم دمحم  2
 .025نفسه، ص 3
  .991ص 43لتوضيح املواقف العربية من احلرب العراقية اإليرانية وحتديد طبيعة التفاعالت العربية ـــ العربية. ينظر: امللحق رقم:  4
 .321، املصدر السابق، ص0، جالرابعةهلل... وللوطن، اجملموعة حميي الدين عميمور:  5
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هبا الرئيس  يبعث كان اليت العديدة الرسائل خالل من وذلك ،1مشاكلهما حلل السلمية الطرق إىل اللجوء
 .2الشاذيل لرئيسي البلدين املتنازعني، على غرار اتصالته املكثفة بقيادات الدول العربية واإلسالمية

الشاذيل بن جديد شخصيًا يف حديث صحفي جمللة العالقات الدولية،  وهو ما أكده
حيث صرّح أنه أكد للطرفني أن احلل التفاوضي هو الذي وحده فقط ميكنه أن يضع حداً للنزاع، 
وأضاف أنه ل ميكن للجزائر أن تبقى مكتوفة األيدي أمام هذه الوضعية املؤملة، وهو ما دفع به إىل 

ابلرغم من اقتناعه أن   لدين يف حماولة لوضع حدا للخالف قبل نشوب احلربالتصال برئيسي الب
 . 3كل شيء يف األخري يعتمد على إرادة الطرفني

ونفس األمر أكده وزير اخلارجية العراقي آنذاك حامد اجلبوري الذي أوفده الرئيس صدام 
حسني إىل اجلزائر حامالً رسالة إىل الرئيس الشاذيل خيربه فيها بقرار العراق على إعالن احلرب، غري 

ين اقتنعت يف احلقيقية إن"أن الشاذيل بن جديد مل يتفاجأ من القرار، ومما قاله للمبعوث العراقي: 
بعد اللقاء الذي فتحت فيه املوضوع مع الرئيس صدام  قناعة كاملة من اندلع احلرب خاصة

حسني وحاولت إقناعه ونصحه ابلعدول عن هذا القرار اخلطري لكنه مل يصغي أيل ومل يبد أي 
جتاوب معي حينها أدركت أن صّدام مصممًا على شن احلرب ضد إيران وليس هناك أي جدوى 

 . 4"نائه عن هذه احلربمن إث
ومن بني الدوافع كذلك اليت أجربت اجلزائر على لزوم احلياد حيال األزمة العراقية اإليرانية 
هي كون اخلصمني املتصارعني كالمها دولتان إسالميتان، وكالمها عضوان يف حركة عدم الحنياز، 

النار، والعدول عن اخليار احلريب وعلى ضوء هذا انشدت اجلزائر كال البلدين بضرورة وقف إطالق 
 . 5واللجوء إىل اخليار السلمي كحل إجيايب هلذه األزمة

                                         
 . 452إيهاب جميد صاحل: املرجع السابق، ص 1
 .312، املصدر السابق، صأان وهو وهمحميي الدين عميمور:  2
، مطبوعات قسم اإلعالم والثقافة، اجلزائر، 0، جخطب األخ الرئيس الشاذيل بن جديدزب جبهة التحرير الوطين: اللجنة املركزية حل 3

 .10ص، 4504
حـــــــامد اجلبوري: شاهـــــــد على العصر]على اخلـــــــــــط[، حصــــــــــــة تلفزيونية، إعداد أمحد منصور، إنتاج قناة الشاذيل بن جديد نقاًل عن:  4

، اتريخ التحميل يوم: «https://www.youtube.com/watch?v=Fr9wdbMlh_Qاجلزيرة، متاح على" 
 .04:31م، 01/21/0249

 .401املغري: املرجع السابق، ص عبد ربه اسالم دمحم 5

https://www.youtube.com/watch?v=Fr9wdbMlh_Q
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وابلرغم من فشل مجيع حماولت الوساطة اليت قامت هبا بعض الدول اإلسالمية ودول 
، إل أن هذا مل يثن من عزمية اجلزائر يف سعيها لبذل مساع 1اخلليج من أجل وضع حد هلذه األزمة

نقاط عملية  يف طرح اجلزائرية، على األقل،الوساطة أجل احتواء األزمة، فقد جنحت  محيدة من
والرجوع إىل حدود  ،العراقية-لوقف احلرب الدائرة، واليت تتمثل يف إعادة ختطيط احلدود اإليرانية

 فرنسا والسعودية، هذا من كل -اجلزائر جانب إىل- بضمان لألزمة هنائي كحل م4599 اجلزائر اتفاق
( 20الولايت املتحدة األمريكية قرارها املتعلق بتجميد مثانية ) لرفع اعلى غرار تعهد اجلزائر بضماهن

مليارات دولر إليران منذ عملية احتجاز رهائنها بسفارهتا يف طهران وابلتايل إعادهتا للحكومة 
مام كل جهود الوساطة طاملا سد الطريق أعثّر املساعي اجلزائرية و ، غري أن املوقف اإليراين 2اإليرانية

ورميه يف مزبلة  3صّدام حسني وطرده من احلكم ابلثأر منتتحقق الشروط اإليرانية املتعلقة  مل
 .4م4502أبريل  25بسبب إعدامه للزعيم الشيعي يف العراق آية هللا دمحم ابقر الصدر يوم  التاريخ،

خلت هذه األخرية، يف هناية بدأ العراق يستعد ملواجهة اجلمهورية اإليرانية عندما د
ولقد  ،السبعينيات، يف مرحلة عزلة جعلتها غري قادرة على مواجهة أقوى جيش عريب يف املنطقة

امليثاق القومي انطلقت العملية اليت أيدهتا وابركتها معظم دول اخلليج إبصدار العراق لوثيقة "
الدول العربية جمربة على التضامن  ( نقاط مفادها أن مجيع20"، وتضم هذه الوثيقة مثان )العراقي

مع أي دولة عربية تشتبك يف صراع مع دولة جماورة غري عربية، وطلب من الدول العربية املصادقة 
 .5على هذه الوثيقة بتصريح واضح وعلين

بل وقفت ضد ذلك امليثاق الذي أيدته دول  ،ولألمانة، فإن اجلزائر مل تؤيد هذه الوثيقة
ما أكده الرئيس الشاذيل بن جديد آنذاك يف جوابه على سؤال صحفي  وهو ،اخلليج بدون حتفظ

                                         
تعرف الوساطة يف وفتنا املعاصر على أنه مبدأ محيد، فهي تعين املساعي احلميدة لتجنب احلرب، واملقصود هبا عمومًا تدخل طرف  1

املوسوعة امليسرة اثلث يف النزاع بعد موافقة الطرفني املتنازعني لقرتاح حل لفض النزاع بينهما. ينظر: امساعيل عبد الفتاح عبد الكايف: 
 . 109، ص0229، مصر، السياسية عريب ــ إجنليزي، كتب عربية للمصطلحات

 .04، ص4501، سنة 10، عاملوقف العريب، تداعيات احلرب العراقية اإليرانية"سيد عبد اجمليد: " 2
، 4501، سنة 99، عاملوقف العريب، فيما تستعد إيران جلولة جديدة هل حيسم اهلجوم املرتقب حرب اخلليجفتحي عطوه:  3

 .35ص
 .491كمال ديب: املرجع السابق، ص  4
 .049، املصدر السابق، ص!.. سفريا .. زاده اخليالحميي الدين عميمور:. 5
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كلمة و  1جيد جيب أن ندرسه بعناية" مشروعخالل زايرته لألردن قائاًل: "إن امليثاق القومي العراقي 
، وهذا املوقف 2مشروع، الذي حيتاج إىل دراسة أوًل، دلياًل على عدم أتييد اجلزائر هلذا امليثاق

هو الذي أفشل اخلطة العراقية اليت كانت هتدف إىل إقامة تضامن عريب قوي مع العراق اجلزائري 
. وموقف اجلزائر هذا جاء من منطلق أن هذا امليثاق اعرتته مجلة من 3ضد خصمه اإليراين

 :4املالحظات حسيب أن أذكر أمهها
)صراع قطري( كون أن املبادئ اليت طرح عليها هذا املشروع جاءت يف وقت استثنائي   -

 وبطريقة فجائية دون أي متهيد سياسي يضمن هلا التأييد العريب.
واملقصود به توزيع ثروة النفط -إن شعار العدالة الجتماعية الذي رفعه هذا املشروع  -

طرح حتديداً بعض الضائقة القتصادية اليت أملت ابلعراق  -العريب بني األقطار العربية بشكل متساو
 قيادة العراقية من قبل.ومل تطرحه ال
استهدف هذا املشروع النظم العربية احملافظة وشن ضدها هجومات حادة، مبعىن آخر  -

أن هذا املشروع جاء خصيصاً حملاولة إحداث تغيري يف الوطن العريب من الداخل بنهج ثوري، وكأن 
ريب هي القضاء على النظم القيادة العربية تريد أن تؤكد أن الطريقة املثلى لتحسني أوضاع الوطن الع

 العربية احملافظة. 
إىل األمة وهو  وجهه ولقد برهن الشاذيل على موقفه إزاء هذا امليثاق يف خطاب

ومما جاء فيه ما أييت: "إن العامل اإلسالمي هو عمق اسرتاتيجي للوطن  ،يستعرض فيه هذه القضية
تشاد ألن اجلماهري الليبية تعاديها دون العريب فليس من ابب العدل مثاًل أن تعادي اجلزائر دولة 

العريب حول  التضامن. وهكذا وبفضل املوقف اجلزائري مت إجهاض فكرة 5سبب مقنع وواضح"
 . 6إقرار امليثاق القومي العراقي وظل جمرد حرب على ورق

                                         
 .049، املصدر السابق، ص!.. سفريا .. زاده اخليالحميي الدين عميمور:.الشاذيل بن جديد نقاًل عن:  1
   .049، صنفسه 2
 .029املغري: املرجع السابق، ص عبد ربه اسالم دمحم 3
 .04مركز دراسات الوحدة العربية: املرجع السابق، ص 4
 .041، املصدر السابق، ص!.. سفريا .. زاده اخليالحميي الدين عميمور:.الشاذيل بن جديد نقاًل عن:  5
 .310، املصدر السابق، صأربعة أايم صححت اتريخ العربحميي الدين عميمور:  6
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ولقد رفضت اجلزائر دائمًا املساس ابلعمق اإلسالمي والعريب يف إفريقيا ويف آسيا، ويعترب 
، ورغم كل 1ا املوقف أول املواقف الدولية اليت اختذها الرئيس الشاذيل جتاه امليثاق القومي العراقيهذ

وقّرر اهلجوم على إيران ونشبت احلرب بني الطرفني  ،هذا مل مينع صدام حسني من العدول عن رأييه
ترتّدد اجلزائر  ( سنوات فقد فيها الطرفان العديد من األرواح، عندئذ مل20دامت أكثر من مثان )

 . 2يف أتكيد رفضها القاطع لختاذ أي موقف ميكن أن يفهم منه أنه احنياز ألحد الطرفني
يف العالقات بني اجلزائر وبغداد بعد رفض  حدة التوتر تتزايد ويف خضم هذه األوضاع

رارة عندما إىل نوع من الغضب وامل وحتول ذلك التوتراجلزائر املهذب لفكرة امليثاق القومي العراقي، 
ورفضت الحنياز  ،اإليرانية -متسكت اجلزائر مبوقف احلياد اإلجيايب إثر اندلع احلرب العراقية

، على خالف موقف الشعب 3الِعرقي لوجهة النظر العراقية مفضلة التزام موقف متفهم للطرفني
 .4اجلزائري الذي أعلن دون تردد وبكل صراحة وقوفه وتعاطفه مع الشعب العراقي

 املبحث الثالث: موقف اجلزائر من احلرب وجهودها يف إحالل السلم.
ما دام اجلزائر بذلت جهود حثيثة قبل احلرب للحيلولة دون تفجريها، فطبيعي جدًا أن 

إىل هذا النزاع على أنه مضر بوحدة حركة  تواصل مساعيها حىت أثناء احلرب، خاصة وأهنا تنظر
 .مجيع اجلهود لوقف هذا النزاع بذل رأت انه لزاماً جيب عملها، لذا ويعيقعدم الحنياز 

 أوال : املوقف اجلزائري من احلرب. 
قبل أن ندرس موقف اجلزائر من النزاع العراقي اإليراين حرّي بنا أن نتطرق ابختصار إىل 
سري أحداث هذه احلرب واملراحل اليت مرت هبا طيلة مثان سنوات كاملة كلفت الطرفني غالياً، 

 مت عليهما بعد انتهائها الدخول يف مرحلة أطول وأصعب وهي مرحلة البناء والتشييد.وحت
على  رمسياً  احلرب يةالعراق مل متض سوى أربعة إايم عن اجتماع بغداد، حىت أعلنت القيادة

، ومتكنت القوات 0كلم  4922مقتحمة جبهة إيرانية طوهلا  5م4502سبتمرب  00إيران يف 

                                         
 .310، املصدر السابق، صأربعة أايم صححت اتريخ العربحميي الدين عميمور:  1
 .313نفسه، ص 2
 .321، املصدر السابق، ص0، جهلل... وللوطن، اجملموعة الرابعةحميي الدين عميمور:  3
 .029املغري: املرجع السابق، صعبد ربه اسالم دمحم  4
  .95املشري عبد احلليم أبو غزالة: املرجع السابق، ص 5
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، وما جيب العرتاف به هو أن 0كلم922اإلايم األوىل للحرب من السيطرة على العراقية خالل 
القيادة العراقية وفقت يف اختيارها بدقة الظرف املناسب إلعالهنا احلرب على إيران، حيث اندلعت 
يف الوقت الذي قضت فيه الثورة اإليرانية على الكوادر العسكرية، وقتلت وأعدمت وعزلت حوايل 

ضابطًا إيرانيًا ذوو الكفاءات واخلربات العسكرية العالية، هذا فضاًل عن تعطل مئات عشرة آلف 
الطائرات العسكرية والدابابت اإليرانية األمريكية الصنع بسبب نقص وانعدام قطع الغيار وعدم 
احلصول عليها من الولايت املتحدة األمريكية، وابملقابل كان جيش القادسية هو األقوى يف 

ة بعد إسرائيل، وكان يتفاخر بقوته إىل درجة خيل فيها لصّدام انه ابستطاعته النيل من املنطق
 .1اخلميين يف أجل أقصاه شهر واحد فقط

"إن مطالبنا من إيران وبعد مرور مخسة إايم من اندلع احلرب أعلن صدام حسني قائاًل: 
البحرية، وكذلك إهناء الحتالل على ترابه الوطين ومياهه النهرية و  بسيادة العراقهي العرتاف 

)طنب الكربى وطنب الصغرى وأبو موسى اإلماراتية(، وكّف إيران عن  اإليراين للجزر الثالثة
، وهذا ما يؤكد لنا حقيقة تلك األسباب اليت تطرقنا إليها 2التدخل يف الشؤون الداخلية للعراق"

 سابقاً. 
ات اإليرانية كانت تعاين الضعف نتيجة أما من اجلانب اإليراين، فإذا سّلمنا أبن القو 

العوامل السالفة الذكر، فإن قوات طهران كانت قوية روحيًا ومعنوايً، ومصدر إهلام هذه القوة هو 
اخلطاب الذي ألقاه زعيم الثورة اإليرانية اإلمام آية هللا اخلميين أمام القوات املسلحة لشحذ اهلمم 

أنتم تقاتلون دفاعًا عن اإلسالم والرئيس "يه ما أييت: وإهلاب احلماس يف الصدور، ومما جاء ف
العراقي يقاتل يف سبيل تدمري اإلسالم إن ما نشهده اليوم ليس معركة بني حكومتني بل هو غزو 

 . 3"يقوم به حزب غري مسلم لبلد مسلم إن العدوان العراقي ثورة الكفر ضد اإلسالم
ات من احلرب أن ما ختيله يف البداية  وابلفعل أتكد لّصدام حسني بعد مرور ثالث سنو 

كان جمرد أضغاث أحالم، فأخذ يفكر جداًي يف إيقاف هذه احلرب بطريقة أو أخرى فاستغل 
م، فأعلن انسحابه من إيران ووقف إطالق النار من 4500فرصة الجتياح اإلسرائيلي للبنان سنة 

                                         
 .492كمال ديب: املرجع السابق، ص  1
 .310، املصدر السابق، صأربعة أايم صححت اتريخ العربحميي الدين عميمور: صدام حسني نقالً عن:  2
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نضال مشرتك ملواجهة الجتياح جانب واحد، وانشد اخلميين لوقف القتال والجتاه سواًي حنو 
اإلسرائيلي السافر والوقوف إىل جانب لبنان يف حمنته، غري أن الطرف اإليراين رفض العرض وأصر 

، واستمرت احلرب "إن حترير القدس مير عرب كربالء"على مواصلة احلرب ورد بشكل واضح وعلين: 
 . 1بعد ذلك ستة سنوات أخرى

كاهنا طيلة السنوات األوىل من احلرب دون حتقيق أي وظلت القيادة العراقية تراوح م
هدف من أهدافها السرتاتيجية، بل أكثر من هذا بدا لإليرانيني أن العراق وقع يف املصيدة، وأهنم 
على قاب قوسني أو أدىن من دخول بغداد، غري أن التدخل األمريكي يف احلرب لصاحل العراق يف 

لكنه مل مينع الزحف والتقدم اإليراين، وهو ما  2سري األحداثأواسط الثمانينات أثر نسبيًا على 
، فلم تكتف بتدعيم القوات العراقية فقط 4509دفع واشنطن إىل تصعيد املوقف يف مطلع عام 

بل أصبحت طرفًا مباشرًا يف احلرب وحليفًا عسكراًي مع العراق ضد إيران اليت رأت يف ثورهتا 
" مصدر قلق وخطر كبري ابت يهدد مصاحلها، ويتعارض الثورةتصدير اإلسالمية صاحبة شعار "

 .3مع سياسة توسع الكيان الصهيوين ابملنطقة
طبعًا هذا الدعم العسكري والتدخل األمريكي املباشر لصاحل العراق صّعد من وترية 

صاروخًا بعيدة  492احلرب، وشجع صدام على مواصلة احلرب ضد املدن اإليرانية مستخدمًا 
وذات رؤوس كيماوية وجرثومية، وخلفت هذه العملية خالل شهرين فقط اآللف من املدى 

الضحااي املدنيني اإليرانيني، وهو ما أحدث صدمة كبرية لدى القيادة اإليرانية اليت أصبحت عاجزة 
عن مواجهة العراق وأقنعت اخلميين أن إيران أصبحت تواجه الولايت املتحدة األمريكية وليس 

 -على مضض-م عن موافقته 4500جويلية  40ده فقط، حينها أعلن اخلميين يف العراق وح
، 4، وبعد أربعة إايم أعلن عن وقف القتال متهيدًا للدخول يف املفاوضات950قبول القرار رقم 

                                         
 .91فاضل رسول: املرجع السابق، ص 1
سعت واشنطن من تدخلها العسكري املباشر لصاحل العراق ضد إيران لتحقيق هدفني رئيسيني، األول تصفية النظام اإليراين اجلديد  2

العسكري األمريكي  تواجـــــــــــداملناهض للولايت املتحدة األمريكية والذي ما انفك يتحداها ويهدد مصـــــــــاحلها ابملنطقة، والثاين تعزيز ال
 ،4502جانفي  ،452، عاجليشابملنطقة حيث رأت واشنطن نفسها يف وضعية أضعف وأقل مقارنة ابلحتاد السوفيايت. للمزيد ينظر: 

 .35ص
 .490كمال ديب: املرجع السابق، ص  3
 .494كمال ديب: املرجع السابق، ص  4



 اخلرب العراقية اإليرانية وجهودها يف حل األزمة سياسيا  موقف اجلزائر من  .............................: الرابعالفصل 

 

 
 

 -395- 
 

وعمومًا ميكن تقسيم مراحل احلرب العراقية اإليرانية إىل أربعة مراحل أساسية متميزة بدللهتا 
 حداثها وهي كاآليت:وخصوصياهتا وأ

 00: أطلق عليها مرحلة اهلجوم العراقي، وبدأت منذ انطالق احلرب يف املرحلة األوىل
م، ويف هذه املرحلة متكنت القوات العراقية من احتالل 4500م إىل غاية جوان 4502سبتمرب 

 .1اآللف الكيلومرتات من األراضي اإليرانية
اإليراين املضاد، وانطلقت منذ انتهاء املرحلة األوىل : مسيت مرحلة اهلجوم املرحلة الثانية

م، وخالل هذه املرحلة سّخرت إيران قوة بشرية مسلحة هائلة 4501واستمرت إىل غاية ربيع 
مدفوعة حبماس زائد جعلها تواجه صعوابت كبرية يف الدخول إىل الرتاب العراقي، كما فشلت يف 

بني البصرة والعراق، أي فصل مشال العراق عن جنوبه، ورغم حماولتها الرامية إىل قطع الطريق الرابط 
ذلك متكن اإليرانيون خالل هذه املرحلة من السيطرة على جزر جمنون العراقية اليت تستحوذ على 

 من احتياطي النفط العراقي. 49%
: عرفت مبرحلة احلرب القتصادية، ومن خالل تسميتها تدل على أن هذه املرحلة الثالثة

العنف فيها ذروته، ولقد  وبلغ ضراوة احلرب ازدادت الفرتة هذه ويف اإلطالق، على املراحل أخطر ةاملرحل
ابدر العراق إىل هذه احلرب بعد أن حوصر نسبيًا من طرف إيران، وأخذ يعد العدة ودعم ترسانته 

نفذ العراق  4501مارس  شهر ويف إيطندار(،-)سوبر نوع من للصواريخ حاملة فرنسية بطائرات اجلوية
هجوماته اليت استهدفت تدمري منشآت النفط اإليرانية يف جزر خرج، وسريي، ولراك، وابملقابل  
كان الرد اإليراين سريعاً حيث قامت القوات اإليرانية بضرب انقالت النفط التابعة حللفاء العراق ل 

البرتولية اليت شنتها  سيما الكويت واململكة العربية السعودية، ورغم أن حصيلة حرب الناقالت
 انقلة وابخرة(، إل أهنا فشلت يف احليلولة دون تصديره. 902إيران كانت كبرية )مت تدمري حوايل 

العراق خطوة أخرى أكثر خطورة، وغرّي اسرتاتيجيته احلربية ابتداء من  خطا املرحلة هذه ويف
 يني فقامت القوات العراقية" واستهدفت السكان املدناملدن حرب" اسم عليها أطلق م4509 مارس

بضرب املدن اإليرانية الكربى األكثر كثافة سكانية بصواريخ "سكود" أرض ــ أرض السوفياتية 

                                         
 .34، ص4500، سبتمرب 050"،ع"النزاع العراقي اإليراين: اجليش 1
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صاروخاً اصابت  492م حوايل 4500الصنع، وقد بلغ عدد هذه الصواريخ إىل غاية شهر مارس 
 .1صاروخاً سقطت على بغداد 12العاصمة اإليرانية طهران وضواحيها، وردت عليها إيران بـــــ 

: وهي مرحلة تدويل الصراع، وذلك بعد التدخل األمريكي املباشر حلماية املرحلة الرابعة
انقالت البرتول الكويتية مبدئياً، مث فيما بعد محاية مجيع انقالت البرتول من خمتلف اجلنسيات، 

و ما جعل الكفة م عقب حصول إيران على صواريخ صينية الصنع، وه4509وكان ذلك سنة 
م ابستعادة ميناء الفاو وجزر جمنون ومدينيت 4500ترجح لصاحل العراق الذي بدأ منذ أبريل 

مهران وحلبجة، ويف نفس الوقت متكنت القيادة العراقية من إغراق ستة بواخر إيرانية على يد 
احل إيران إل أهنا األسطول البحري األمريكي، ولألمانة فإن اجلزائر ابلرغم من أتييدها النسيب لص

 .2هنأت احلكومة العراقية على انتصارها وجناحها يف استعادة شبه جزيرة الفاو
ويف هذه املرحلة األخرية اليت سلكت فيها احلرب العراقية اإليرانية منعرجًا خطرياً، وكادت 

إىل الداعي  950أن تتحول إىل حرب دولية تتعارض فيها عدة مصاحل، صدر القرار األممي رقم 
وقف إطالق النار علمًا أنه قبل هذا القرار، بل قبل اندلع احلرب وخالهلا، جرت حماولت 

لوقف احلرب، لكنها قوبلت ابلتشدد واإلصرار على  -لسيما الوساطة اجلزائرية-وساطة عديدة 
ار مواصلة احلرب وخاصة من الطرف اإليراين، حيث عرب زعيم الثورة اإلمام اخلميين عن رفضه للقر 

 .3"إن قبول القرار أصعب من جترع السم"فور صدوره قائالً: 
لكنه يف األخري، وبعد حصار اقتصادي دويل متشدد على إيران من جهة، وتراجع 

يف شهر مارس مبادلته التجارية من جهة اثنية، اضطر بعد تعنت دام ملدة سنة إىل قبول القرار، و 
 950وأبدت موافقتها على الالئحة رقم  ،ق النارأعلنت اجلمهورية اإليرانية وقف إطال م4500

مث بعد ذلك بشهر أعلن العراق بدوره وقف القتال، ولقد  ،اليت تنص على تطبيق قرار سلم عادل
استقبلت اجملموعة الدولية هذا القرار ابرتياح عميق على غرار اجلزائر اليت أبدت سعادهتا هلذا القرار 

وفور صدور هذا القرار مل يتوان الرئيس الشاذيل يف إرسال  الذي ما انفكت تعمل على تطبيقه،
 أوت 25ح وزير خارجية اجلزائر يوم اخلصوص صرّ  ويف هذابرقية هتان إىل رئيسي البلدين، 
                                         

 .30، جملة سبق ذكرها، صالنزاع العراقي اإليراين": "اجليش 1
 . 020املشري عبد احلليم أبوغزالة: املرجع السابق، ص 2
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مبا أييت: "بعد إقرار السلم هنائيًا بني العراق وإيران اللذين جيمعهما مصري مشرتك  م4500
أن يستعيدا مكانتهما كاملة يف سبيل احلفاظ والدفاع وجمموعة من التحدايت ل ميكنهما سوى 

 .1عن القضااي اجلوهرية لألمة العربية واإلسالمية بعدما أضعفتها حرب األشقاء"
بدأ اإلعداد إلرسال القوات األممية الدولية  950وفور إعالن إيران قبول القرار األممي رقم 
أوت من نفس السنة وصل  42القرار، وبتاريخ ملراقبة وقف إطالق النار والسهر على تنفيذ هذا 

فريقان من املالحظني األمميني الدوليني إىل بغداد وطهران لإلشراف على تنصيب وتوزيع تلك 
 . 2"القبعات الزرقاءالقوات الدولية املسماة بــــــ "

رق وأتكيدًا حلالة اهلدنة اليت طرحت بني طريف النزاع، استقبل وزير اخلارجية العراقي طا
، لتتبعها زايرة مساعد وزير اخلارجية اإليراين إىل م4500عزيز يف طهران يف مطلع شهر سبتمرب 

الغرب الذي ابت عاجزاً عن واستياء بغداد يف السابع عشر من نفس الشهر، وهو ما أاثر غضب 
 .3فهم هذا التقارب بني أعداء األمس

مع -فإنه كان يتميز ابلتأييد النسيب أما عن موقف اجلزائر من احلرب العراقية اإليرانية، 
لصاحل إيران، إل أن هذا املوقف مل مينعها من التوسط بني الطرفني كمحاولة  -الكثري من الرتدد

منها لحتواء احلرب، فمنذ اندلع احلرب قام الشاذيل بن جديد إبجراء عدة اتصالت بني الرئيس 
 يلمس أي استعداد من الطرفني لقبول املسعى صدام حسني والرئيس أبو احلسن بين الصدر لكنه مل

الوساطة اجلزائرية جتاه هذه الزمة سرعان ما أصبحت  . إل أنه اتضح جليًا فيما بعد أن4اجلزائري
 وذلك لسببني أساسيني مها: ،وكأهنا الوحيدة ذات املصداقية

 اإليرانية. اإلسالمية التعاطف الذي أبدته اجلزائر حيال الثورة -
اد الذي ركنت إليه اجلزائر إزاء هذه األزمة يف الوقت الذي كان العراق يرى أنه احلي -

 ينبغي على مجيع البلدان العربية الوقوف إىل جانبه. 

                                         
 .959، املصدر السابق، ص(1188-1191يكتمل ) مذكرات جزائري مشروع ملأمحد طالب اإلبراهيمي:  1
 .31، جملة سبق ذكرها، صالنزاع العراقي اإليراين": "اجليش 2
 .101جورج قرم: املرجع السابق، ص 3
 .021املشري عبد احلليم أبو غزالة: املرجع السابق، ص 4
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أن احلياد، طبعًا اإلجيايب، الذي اختارته اجلزائر يف تعاملها مع النزاع العراقي اإليراين كان 
 : 1عن وعي منها وقناعة وذلك ألن

لعرب بصفة عامة عمق اسرتاتيجي خلط املواجهة مع لميثل ابلنسبة للجزائر و العراق  -
العدو الصهيوين من جهة، ومن جهة أخرى ل ميكن للجزائر أن تنسى املواقف املثالية للشعب 

وابلتايل فإن  مجيعاً  العراقي أثناء الثورة اجلزائرية، هذا فضالً على اعتبار أن قوة العراق هي قوة العرب
 ألمة العربية.امحاية  تعينها محايت

إيران كوهنا بلد إسالمي  أن تتجاهل أيضاً  لكن من انحية أخرى، ل ميكن للجزائر -
شقيق جتمعه معها رابط الدين منذ أربعة عشر قرانً، هذا فضاًل عن كونه بوابة العامل العريب إىل آسيا 

الوضعية اليت آلت إليها إيران بعد ثورهتا ، واألهم من هذا كله 2مثلما هو السودان بوابته إىل إفريقيا
اإلسالمية، واليت نقلتها من الصف املعادي لالمة اإلسالمية إىل الصف املؤيد واملتعاطف معها،  

موقف اجلمهورية اإليرانية اإلسالمية املشرف حيال القضية كما ل ميكن للجزائر أيضًا أن تنسى 
 طهران بدلً من العلم اإلسرائيلي. مساء يف  عالياً يرفرف م اليو لعلم الفلسطيين الفلسطينية، ول زال ا

إن األمة العربية والعامل اإلسالمي اليت تنتمي إليهما اجلزائر واحلضارة العربية اإلسالمية  -
مكوانته عن األخرى، ومن مث وجب العتماد على هذا العامل  إحدىشيء متكامل ل ميكن عزل 

 لتحدايت الدولية بدلً من النزاعات الداخلية.العريب واإلسالمي يف مواجهة ا
إن اجلزائر ترفض أن يتحول هذا الصراع إىل نزاع بني قوميتني وختشى من حدوث  -

ألهنا على يقني اتم أبن الدم الذي ينزف هو دم العرب واملسلمني، ومن هذا  ،تدخالت أجنبية
 هذا النزيف العريب اإلسالمي.املنطلق اختذت اجلزائر موقفها من أجل السعي جاهدة إليقاف 

وخري دليل على جناعة وجناح املساعي السلمية اجلزائرية هي تلك الوساطة الناجحة بني 
إيران والولايت املتحدة األمريكية، فخالل جمرايت احلرب العراقية اإليرانية متكنت الدبلوماسية 

وذلك عن طريق الوساطة اليت اجلزائرية من فض النزاع الذي كان قائمًا بني طهران وواشنطن، 

                                         
 .319، املصدر السابق، صأربعة أايم صححت اتريخ العربحميي الدين عميمور:  1
 .30، ص4554، دار الشروق، بريوت، 4، طأزمة اخلليج العرب وإيران وهم الصراع وهّم الوفاقفهمي هويدي:  2
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، األمريكيني احملتجزين داخل السفارة األمريكية يف طهران 1الرهائن حترير يف قضيةقامت هبا اجلزائر 
، مما نتج عنه تشنج يف 2حبجة تدخل هؤلء الدبلوماسيني األمريكيني يف الشؤون الداخلية للبالد

على غرار أطراف -، علمًا أن منظمة التحرير الفلسطينية قامت 3العالقات اإليرانية األمريكية
، 4مبحاولة وساطة إلطالق سراح هؤلء الرهائن لكنها فشلت يف مساعيها احلميدة -أخرى

ومساعدة كل من سفري  5"دمحم الصديق بن حييلتتدخل بعد ذلك الدبلوماسية اجلزائرية برائسة "
" سفري اجلزائر يف الولايت املتحدة األمريكية ضا مالكر " و"عبد الكرمي غريباجلزائر بطهران "

 .6" مدير البنك املركزي اجلزائريدمحم الصغري مصطفايويضاف إليهما السيد "

                                         
أمريكياً من بينهم السفري األمريكي بطهران "بروس لينجن"  93/12هؤلء الرهائن هم موظفني أمريكيني يف السفارة األمريكية عددهم  1

 21ب إيرانيني ذو التوجه اإلسالمي الراديكايل تسللوا إىل السفارة األمريكية يوم يوم من طرف عشر طال 111مت احتجازهم ملدة 
. وينظر كذلك: جيمي كارتر: املصدر 924صاملصدر السابق، وأخذوا مجيع هؤلء املوظفني كرهائن. ينظر: تيم واينر:  4595نوفمرب 

 .109السابق، ص
هناك من يعزو سبب احتجاز إيران للرهائن األمريكية لواشنطن اليت مسحت للرئيس اإليراين املخلوع الشاه بدخول البالد للعالج من  2

ة مرض السرطان، وهو ما اعتربته طهران مبثابة استفزاز وإهانة للثورة اإلسالمية، كما أن اجلميع يف إيران كان يعتقد أن الولايت املتحد
سوف تعيد الشاه إىل السلطة وتطيح ابلثورة، وابلتايل فإن احتجاز الرهائن من طرف الطلبة اإليرانيني الذين أطلقوا على  األمريكية
" جاء كرد فعل على قرار حكومة كارتر، وهو ما أكده وزير اخلارجية اإليراين السابق الطلبة املسلمون أتباع خط اإلمام" اسمأنفسهم 

ن استقبال احلكومة األمريكية للعميل الشاه يعد احتقارا  للشعب اإليراين وإهانة له، فأىب طالبنا الكرام إال إ"بين الصدر" يف قوله: "
 .35، ص4502، يناير 452، عاجليشللمزيد ينظر: «. أن ميحو آاثر تلك اإلهانة

لولايت املتحدة األمريكية أن تتعهد بعدم لقد حدد جملس الشورى اإليراين أربعة شروط إلطالق سراح الرهائن األمريكيني وهي: على ا 3
قات التدخل يف الشؤون الداخلية اإليرانية، رفع اليد عن األرصدة اإليرانية اجملمدة يف البنوك األمريكية، كف الولايت املتحدة عن املالح

، وهناك شرط خامس ألغاه اإلمام اخلميين القانونية وعن مجيع مطالبها اجتاه إيران، تسليم أموال الشاه وعائلته إىل احلكومة اإليرانية
إطالق واملتعلق بتقدمي واشنطن اعتذار رمسي وعلين عما أحلقته من خسائر وأضرار خالل حكم الشاه. ينظر: عبد اجلليل جياليل: "

 . 39، ص4504، فرباير 023ع اجليش،"، سراح الرهائن األمريكيني الدبلوماسية اجلزائرية رزانة وفعالية
 .439وعشة: املرجع السابق، صدمحم ب 4
دمحم الصديق بن حيي أحد أعمدة النضال السياسي اجلزائري أثناء الثورة وبعدها، وهو من طالئع الطلبة األوائل الذين تركوا مقاعد  5

 اجمللس الوطين للثورة تلبية لنداء الواجب الوطين، ومنذ ذلك التاريخ وهو عضواً أساسياً يف 4591الدراسة والتحقوا ابلثورة التحريرية سنة 
وظل على هذه  4590، عني أميناً عاماً للحكومة املؤقتة للجمهورية اجلزائرية سنة 4530جانفي  23حىت الستقالل، وهو من مواليد 

، بعد الستقالل اشتغل عدة وظائف كربى يف 4510-4514وإيفيان  4512، شارك يف مفاوضات مولن 4510الصفة حىت سنة 
عاشور شريف:  . ينظر:4500ماي  23وظل على هذه الصفة حىت تويف يف  4595ا تعيينه وزيرًا للشؤون اخلارجية سنة الدولة، منه

  .303قاموس سبق ذكره، ص
 . 31، جملة سبق ذكرها، صاجليش"، إطالق سراح الرهائن األمريكيني الدبلوماسية اجلزائرية رزانة وفعاليةعبد اجلليل جياليل: " 6
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وابلفعل آتت الوساطة اجلزائرية أكلها بعد جولة من املفاوضات الطويلة والشاقة بني 
، علمًا أن هذه الوساطة 45041يناير 02واشنطن وطهران، ومت حترير احملتجزين األمريكيني يوم 

متت بعد فشل الولايت املتحدة يف التفاوض مع إيران، وبعد فشلها يف العملية العسكرية املعروفة 
إلنقاذ رهائنها  2عضواً  55م واملتكونة من 4502أبريل  01" اليت نفذهتا يوم خملب النسرابسم "

مقابل مقتل مدين إيراين  3جنود أمريكيني 25واليت أسفر عنها حتطيم طائرتني أمريكيتني ومقتل 
 واحد.

أما عن أسباب اختيار الطرفان اجلزائر كوسيط حلل األزمة فريجع إىل عدة عوامل، 
فبالنسبة إليران اختارت اجلزائر كوهنا بلد إسالمي يتمتع برصيد ثوري كبري وسياسة خارجية مشرفة 

ن طالئع الدول اإلسالمية والعربية اليت اعرتفت موروثة عن ثورهتا اجمليدة، كما تعترب اجلزائر م
جبمهورية الثورة اإلسالمية، إذ مل تلبث أن قامت بتعيني سفريًا هلا يف إيران، هذا فضاًل عن الدور 

 . 4م4599املشرف الذي لعبته اجلزائر أثناء فضها للنزاع املسلح بني العراق وإيران سنة 
ألمريكية إىل اجلزائر، فإن هذه األخرية مل تنس وخبصوص دواعي جلوء الولايت املتحدة ا

النجاح الذي حققته اجلزائر يف إبرام الصلح بني العراق وإيران السابق الذكر، وهو ما جعل الرئيس 
األمريكي جيمي كارتر يتصل ابلرئيس الشاذيل وخيربه بتأزم العالقات بني طهران وواشنطن، وعند 

ده للرئيس األمريكي سأله هذا األخري عما إذا كانت للجزائر تقدمي السفري اجلزائري أوراق اعتما
 .5إمكانية إلطالق الرهائن األمريكيني وهو ما نقله إىل الرئيس الشاذيل فرحب ابلطلب

وهكذا وبعدما وضع الطرفني ثقتهما يف اجلزائر انطلقت هذه األخرية يف مهمتها واضعة 
عة أبنه يف ظل هذا اجلو املشحون ل ميكن إطارًا وخطة عمل تتحرك على ضوئها، وكانت مقتن

م سّلمت اجلزائر لواشنطن طلبًا إيرانياً 4502ديسمرب  45اجلمع بني وفدي طريف النزاع، وبتاريخ 

                                         
 .431دمحم بوعشة: املرجع السابق، ص 1
 .991جيمي كارتر: املصدر السابق، ص 2
 .921تيم واينر: املصدر السابق، ص 3
، رسالة ماجستري، قضية احملتجزين األمريكيني بطهران ودور اجلزائر يف حلها على ضوء القانون الدويلابراهيم شاوش أمحد خوجة:  4

 .423، ص4550ختصص قانون دويل، جامعة اجلزائر، 
 .421نفسه، ص 5
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مليار دولر كشرط أساسي من بني الشروط األخرى إلطالق سراح  09إليداع مبلغًا ماليًا قدره 
 الرهائن األمريكيني.

يكي جيمي كارتر ابلرغبة احلقيقية واجلادة لدى اجلزائريني يف ولقد اعرتف الرئيس األمر 
استعدادهم ومساعدهتم الكاملة يف التفاوض بني الطرفني إلطالق سراح الرهائن، وأكد نفس 

 01م قّدم اجلزائريون تقريرًا عن زايرهتم للرهائن إبيران يف 4502ديسمرب  00املصدر أنه بتاريخ 
فيه أن الرهائن يف حالة جيدة، وبفضل جمهودات اجلزائر وافقت  ديسمرب من نفس السنة، وأكدوا

 . 1حكومة طهران على إطالق تبادل الربيد بني الرهائن وعائالهتم يف أمريكا
وبعدما وصلت اجلزائر إىل املرحلة األخرية من مهمتها، ومن أجل توفري الشروط املالئمة 
لتنفيذ التفاق يف أحسن الظروف وعلى أكمل وجه، أرسلت اجلزائر إىل طهران على منت طائرة 

لفحص الرهائن قبل حتويلهم إىل اجلزائر، ولقد  اختصاصينيجزائرية فريق طيب يضم ستة أطباء 
ساعة كاملة يف ظروف عمل ممتازة، أكد بعدها الفريق الطيب ان احلالة  40العملية استغرقت 

الصحية للمحتجزين جد طبيعية وميكن استئناف عملهم فور إطالق سراحهم، وبعدها تطوعت 
" لنقل هؤلء 909بتسخري طائرتني جزائريتني من نوع "بوينغ -اجلزائر ـــ بناًء على طلب إيران

 .2زائراحملتجزين إىل اجل
وفور وصول هؤلء احملتجزين إىل اجلزائر على الساعة الواحدة والربع من صبيحة يوم 

يناير واسرتاحتهم ابلقاعة الشرفية مبطار هواري بومدين الدويل، أدلوا بتصرحيات قصرية  04الربعاء 
راحهم، ومن أعربوا من خالهلا عن اجملهودات اجلبارة اليت قامت هبا احلكومة اجلزائرية إلطالق س

جهته ألقى وزير خارجية اجلزائر دمحم بن حيي كلمة خالل حفل تسليم الرعااي األمريكيني للسيد  
كريستوفري عرّب فيها بوضوح عن ثقل املهمة الين قامت هبا اجلزائر وأمهية النتائج اليت حققتها، ومن 

ة يف بياين اجلزائر بتاريخ إن حكومة طهران مبقتضى التفاقات املتضمن"بني ما صرّح به ما أييت: 
خولتنا مسؤولية عندما سلمتنا يف طهران الرعااي األمريكيني الثنني واخلمسني  4504يناير  45

املوجودين اآلن يف اجلزائر، وكان الطلب اإليراين لنا مبثابة برهان ثقة جتاه الشعب اجلزائري وثورته 

                                         
 .199جيمي كارتر: املصدر السابق، ص 1
 . 31، جملة سبق ذكرها، صاجليش"، إطالق سراح الرهائن األمريكيني الدبلوماسية اجلزائرية رزانة وفعاليةعبد اجلليل جياليل: " 2
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لها ولقد قمنا هبا بكل ما تتطلبه من دقة وقادته.. إننا قبلنا هذه املسؤولية وحنن واعون بثق
 .1"وتبصر

وبدوره ألقى السيد "وارن كريستوفري" انئب كاتب الدولة المريكي للخارجية كلمة شكر 
إنه ل ميكنين اختتام "فيها اجلزائر عن هذا اإلجناز العظيم، ومما جاء فيها على اخلصوص ما يلي: 

ة اجلزائرية ورئيسها ووزير خارجيتها والوفد املفاوض هذا احلفل دون توجيه شكري العميق للحكوم
حنتفل به اليوم.. وأشكر  الذي احلدث هذا عن عالية ابحرتافية برهنوا الذين اخلارجية الشؤون موظفي وكل

هنا على وجه التحديد رئيس الدبلوماسية اجلزائرية احلاضر بيننا الذي ابدى اهتمامًا خارقًا للعادة 
 ساعة يف اليوم حلل هذه األزمة وقضى عدة ليايل متتالية دون 02األسبوع األخري  خالل خصص إذ

سيدي الوزير.. "، واختتم السيد كريستوفر كلمته قائالً: "إىل غاية احلدث الذي نشهده اليوم نوم
أان وزمالئي وأصدقائي احلاضرين هنا يف هذه القاعة، كما أننا مدينون حلكومتكم اليت  لكم مدين إين
وإخالص... إن احلدث الذي نعيشه اليوم ما كان ليحصل  وصدق براعة بكل النساين بدورها امتق

، وإزاء هذا النجاح الذي حققته الدبلوماسية 2"لول دور حكومتكم الذي حنن مدينون هلا كثرياً 
 .3طائرات شحن ضخمة من نوع "هريوكل" 29اجلزائرية تسلمت اجلزائر هدية متثلت يف 

يناير  45رب الرئيس األمريكي "جيمي كارتر"، يف حديث متلفز أجراه يوم ومن جهته ع
خبصوص التوصل إىل حل هنائي لقضية احملتجزين الدبلوماسيني األمريكيني، عرّب فيه عن شكره 
العميق للجزائر اجملاهدة تثمينًا لدورها الفعال الذي لعبته يف املفاوضات املضنية، ومما قاله عن هذا 

أود أن أعرب بصفة خاصة كما سبق إن فعلت يف اجملالس اخلاصة عن "نورد ما أييت:  احلدث
تشكرايت للجزائريني ولرئيسهم ولوزير خارجيتهم السيد "دمحم بن حيي" ولفريق املفاوضني الثالثة على 

 .4"العمل الذي أجنزوه يف التحكيم بكل دقة، واإلنصاف بيننا وبني القادة اإليرانيني

                                         
، اجليش"، األمريكيني الدبلوماسية اجلزائرية رزانة وفعاليةإطالق سراح الرهائن " عبد اجلليل جياليل:دمحم الصديق بن حيي نقاًل عن:  1

 . 35ص ،جملة سبق ذكرها
 . 35، صعن: عبد اجلليل جياليل: نفسه نقالً كريستوفر  2
 .439دمحم بوعشة: املرجع السابق، ص 3
، جملة اجليش"، اجلزائرية رزانة وفعاليةإطالق سراح الرهائن األمريكيني الدبلوماسية عبد اجلليل جياليل: "نقاًل عن:  جيمي كارتر 4

 . 30سبق ذكرها، ص
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نبأ التوصل إىل حل هنائي هلذه القضية ردود أفعال عاملية، اتسمت كلها ولقد أحدث 
ابلرتياح العميق هلذا التفاق املتزن الذي خيدم البلدين معاً، وأشارت خمتلف الوسائط اإلعالمية 
والسياسية والدبلوماسية إىل هذا الدور اإلنساين النبيل واملشرف اليت قامت به اجلزائر، واعتربته حتد  

 .1ري وانتصاراً ابهراً للدبلوماسية اجلزائرية، وسيعزز من مسعتها ومكانتها الدوليتنيكب
ألهنا  الكثري من احلرب هذه الوساطة أسالت حيث ورغم ذلك مل تسلم اجلزائر من الهتام،

أهنا  هذا املسعى احلميد اهتمت اجلزائر من خاللف متت خالل جمرايت احلرب العراقية اإليرانية،
إليران يف حرهبا ضد العراق، وهو ما نفاه الرئيس الشاذيل بن جديد خالل تعليقه على  احنازت

القضية قائالً: "إن هذه القضية إنسانية ودوران فيها كان عاداًي جّدا وكال الطرفني طلب منا 
 .2املسامهة يف حل القضية وابلتايل فهو دور إنساين حمض قام به أساساً سفراؤان يف البلدين"

الشاذيل بن جديد أن اجلزائر ليست حباجة إىل شهادة حسن  أكدنفس الجتاه ويف 
السرية والسلوك، فمواقفها إزاء القضااي العربية واإلسالمية عمومًا واضحًا واثبتًا ومعروفًا لدى العامل 

أطفأها حياء النعرات اليت إول ميكنها أن تشجع  ،أمجع، وهي تعرف متامًا التزاماهتا العربية والدولية
أو خلق األحقاد بني قوميتني مجعتهما احلضارة العربية اإلسالمية، ومن مث فإهنا تدرك  ،اإلسالم

ومن  ،من صراع بني بلدين إىل صراع بني قوميتني حتولخطورة الصراع العراقي اإليراين الذي 
 .احملتمل أن يؤدي إىل حدوث تدخالت أجنبية تضر بسالمة وأمن املنطقة

يد حديثه مؤكدًا أبن اخلطوات األوىل لفض أي نزاع هو وضع قاعدة ويواصل بن جد
  م4599سياسية صلبة تكون نقطة انطالق حنو حل يرضي الطرفني املتنازعني، واقرتح اتفاقية 

، وعن رده لبعض الذين قالوا إن اجلزائر مبوقفها هذا 3كقاعدة سياسية حلل اخلالف العراقي اإليراين
 . 4"إننا دعاة سالم ولسنا قضاة"تسوي بني املعتدي واملعتدى عليه قال بن جديد: 

فلقد ، يتميز ابلرتدد اجلزائر كان موقف العراقية اإليرانية اندلع احلرب وحىت حلظة
اليت أجراها الرئيس  تصالتيق ال، وذلك عن طر قبل أن تتطور حاولت تطويق احلرب واحتوائها

                                         
 . 30ص نفسه، 1
 .311، املصدر السابق، صأربعة أايم صححت اتريخ العربحميي الدين عميمور: الشاذيل بن جديد نقاًل عن:  2
 .9، ص4502، جانفي 49س ،020، عاجليشجملة ، "رؤاي سياسية واضحة ومتكاملة"شهادة بن جديد لفؤاد مطر:  3
 .393، املصدر السابق، صأان وهو وهمحميي الدين عميمور: الشاذيل بن جديد نقاًل عن:  4
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 نظرييه العراقي صدام حسني، واإليراين أبو احلسن بين الصدر ومعمع  اجلزائري الشاذيل بن جديد
وعدد من القادة العرب واملسلمني، لكن الرئيس اجلزائري الشاذيل مل يلتمس أي استعداد لدى 

  .1احلميد الطرفني لقبول هذا املسعى
زائر جاهدة إيقاف هذه احلرب الدموية رغم تنديد القيادة العراقية ورغم ذلك حاولت اجل

 2مبن حياول إصالح ذات البني بني بغداد وطهران انطالقًا من مبدأ "من ليس معنا فهو ضدان"
لكن هذا مل يثن من عزمية اجلزائر يف قيامها بدور الوساطة الذي أجربها على التنقل إىل هذين 

 فرض عليها استقبال قادة الطرفني املتخاصمني. البلدين املتناحرين كما
اجتمع املكتب السياسي جلبهة التحرير الوطين برائسة  م4502نوفمرب  45وبتاريخ 

على احلدود العراقية اإليرانية نظرًا ملا يربط اجلزائر هبذين  املتأزمالشاذيل بن جديد لدراسة الوضع 
وقد ذكر املكتب مبوقف اجلزائر الثابت جتاه هذه البلدين من أواصر الصداقة والتاريخ املشرتك، 

األزمة والذي يرفض اللجوء إىل القوة حلل اخلالف بني البلدين، وأكد املكتب السياسي أن اتفاق 
اجلزائر يشكل اإلطار املناسب حلل اخلالف بني الطرفني، واندت بضرورة وقف إطالق النار 

 .3يف إطار تطبيق اتفاقية اجلزائر ا األصليةإىل حدودمهابلعودة البلدين  وطالبت
لكنه ابلرغم من إدراك الطرفني أكثر من غريمها لألخطار اليت قد تنجم عن مثل هذه 
احلرب، إل أهنما أصرا على مواصلة القتال، وهذا ما أكدته تصرحيات مسؤولني البلدين، ففي 

مع العراق حىت يف حالة تصريح أدىل به دمحم علي رجائي إلذاعة طهران أكد فيه أنه ل تفاوض 
انسحاب القوات العراقية من األراضي اإليرانية اليت احتلتها، وابملقابل صرّح الرئيس صّدام حسني 
أن إمكانية توقف احلرب غري واردة مامل تعرتف إيران ابحلقوق العربية وبسيادة العراق على شط 

يف النزاع لن تؤدي إل إىل عرقلة ، وهذه التصرحيات املتتالية لطر 4العرب وبعض األراضي األخرى
 احملاولت الرامية للتوسط بني البلدين لوقف القتال واللجوء إىل احللول السلمية.

                                         
 .021املغري: املرجع السابق، صعبد ربه اسالم دمحم  1
 049، املصدر السابق، ص!.. سفريا .. زاده اخليالحميي الدين عميمور:. 2
 .39ذكره، ص مقال سبق ،احلرب العراقية اإليرانية يف مصلحة من؟أمحد: أ.  3
 .31نفسه، ص 4
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وهو ما دعا إليه مؤمتر القمة اإلسالمي الثالث املنعقد مبدينة الطائف ابململكة العربية 
من ملوك ورؤساء  30م مبشاركة 4504يناير  00إىل  01السعودية خالل الفرتة املمتدة من 

العرب، من بينهم الرئيس اجلزائري الشاذيل بن جديد، ومن بني القضااي اليت مت التطرق إليها يف 
هذه القمة هي قضية النزاع العراقي اإليراين، وابلرغم من أن املؤمتر مل يتخذ أي قرار حاسم يف هذا 

متر من التعبري عن انشغاله العميق النزاع نظرًا لغياب الطرف اإليراين، إل أن هذا مل مينع املؤ 
لستمرار النزاع بني بلدين إسالميني عن طريق توجيه الدعوة للطرفني املتنازعني لقبول وساطة 
مكونة من األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، السينغال، غامبيا، ابكستان، ابنغالدش، تركيا، 

 .1غينيا، ومنظمة التحرير الفلسطينية
 اثنيا : جهود اجلزائر إلحالل السلم بني الطرفني. 

سبتمرب  00أمام تصاعد نسبة اخلسائر املادية والبشرية لكال الطرفني، وحتول القتال منذ 
م بعد أسبوع من املناوشات اخلفيفة على احلدود إىل معارك طاحنة استعملت فيها خمتلف 4502

ية مل جتد اجلزائر بّدًا من التحرك من أجل إيقاف ، وأمام هذه الوضع2أنواع أسلحة الدمار الشامل
 احلرب أو على األقل التقليل من نسبة اخلسائر.

ويف هذا اإلطار اندرج حترك الوفد اجلزائري الذي كان يضم عدداً من خرية إطارات وزارة 
د الطائرة اخلارجية اجلزائرية برائسة رئيس الدبلوماسية اجلزائرية دمحم الصديق بن حيي، واستقل الوف

( HBواحلرفان األخريان) TVHB-7واحلاملـــــــــــة للرقم:  "غرومانالرائسية اجلديدة من نوع "
ولكن لألسف الطائرة سقطت على مها بداية لسم ولقب هواري بومدين ختليدا له ــــ رمحه هللا ـــــ 

الكيلومرتات من احلدود على بعد عشرات  3"كوتورمرتفعات احلدود الرتكية اإليرانية يف منطقة "
دفعت اجلزائر الثمن غاليًا حيث فقدت كلم من احلدود العراقية، وهكذا   432الرتكية وحوايل 

                                         
 .09، ص4504، فرباير49، س023: عاجليش 1
 .30، ص4504، جانفي 49، س020: عاجليش 2
 .321، املصدر السابق، ص0، جهلل... وللوطن، اجملموعة الرابعةحميي الدين عميمور:  3
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إىل مجهورية إيران  -يف إطار الوساطة-كانوا متوجهني يف زايرة رمسية  1عددًا من خرية أبنائها
 .2اإلسالمية

فإن زايرة دمحم بن حيي إىل إيران يوم وجتدر اإلشارة إىل أنه وحسب وكالة األنباء اجلزائرية 
م جاءت بناء على طلب نظريه اإليراين السيد علي أكرب ولاييت، وكان مقرراً أن 4500ماي  23

إايم وذلك من أجل التباحث حول أهم القضااي الكربى القائمة على  29تدوم هذه الزايرة 
تواصلة منذ ثالث سنوات واليت ما فتئت الساحة الدولية، وعلى رأسها احلرب العراقية اإليرانية امل

، ويف هذا اإلطار توجه رئيس الدبلوماسية 3تشغل ابل اجلزائر منذ أن لحت بوادرها يف األفق
اجلزائرية إىل إيران ابسم الثورة اجلزائرية يف زايرة رمسية تستهدف أساسًا أتكيد روابط الصداقة 

يف الدموي الذي يعاين منه الشعبان الشقيقان واألخوة بني األشقاء والعمل من أجل إيقاف النز 
، وهذا يؤكد أن اجلزائر كانت وستظل وفية ملبادئها، حريصة على حتمل 4يف كل من العراق وإيران

 مسؤولياهتا مهما كانت املؤامرات والتضحيات.
 : ظروف ومالبسات احلادثة

بني إيران والعراق  الرمسية هو التوسط الدبلوماسية كان اهلدف األساسي من هذه املهمة
( سنوات، وقد 23من أجل وضع حد للنزاع اخلطري بني البلدين الشقيقني املستمر ملدة ثالث )

 ،من نفس السنة أبريل 49سبق لوزير اخلارجية دمحم الصديق بن حيي وإن انتقل إىل بغداد يوم 
للشروع يف الوساطة  حاماًل معه رسالة من الرئيس الشاذيل إىل نظريه العراقي صدام حسني متهيداً 

اليت جندت كل قواها إلقناع املتحاربني لوضع -ولإلشارة فإن الدبلوماسية اجلزائرية ،5بني البلدين

                                         
 .990ص 03ملعرفة شهداء احلادث، ينظر: امللحق رقم:  1
شخصًا من خرية الدبلوماسيني  43استشهد يف هذا احلادث األليم إىل جانب رئيس الدبلوماسية اجلزائرية دمحم الصديق بن حيي  2

، 1188-1111اتريخ اجلزائر بعد االستقالل اجلزائريني معظمهم يشتغلون كمدراء يف وزارة اخلارجية اجلزائرية. ينظر: بنجامني ستورا: 
 .423، ص0240ان، منشورات اهليئة العامة السورية للكتاب، وزرارة الثقافة، دمشق، ترمجة صباح ممدوح كعد

  .0، ص4500ماي 29، اجلزائر، 9091: عاجلمهورية 3
 .9، ص4500ماي  29، 4439: اللسان املركزي حلزب جبهة التحرير الوطين،عاجملاهد األسبوعي 4
 .439، املصدر السابق، ص(1188-1191يكتمل )مذكرات جزائري مشروع مل أمحد طالب اإلبراهيمي:  5
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حد هلذه املأساة ـــــ اختذت مبادرة منذ أن بدأت بوادر هذه احلرب تلوح يف األفق وذلك بدعوة 
 . 1نفعاً  صدام حسني إىل التعقل والعدول عن قرار احلرب لكن ذلك مل جيد

 40:40أتخر طائرة الوفد الدبلوماسي اجلزائري عن موعد وصوهلا احملدد يف الساعة  وبعد
رئيس اجلمهورية الشاذيل بن جديد خرب اختفاء الطائرة، وظلت التصالت  فخامة تلقى مساءً  دقيقة
 الرتكية اإليرانية.ويف األخري أتكد حتطم الطائرة ابلقرب من احلدود  وساق، قدم على قائمة الليل طوال

أما اإليرانيون من جهتهم وبعد ختلف الطائرة عن موعدها احملدد للوصول أبلغوا سفري 
اجلزائر بطهران أن طائرة دمحم ين حيي نزلت مبطار دمشق وسيمضي الوفد الدبلوماسي اجلزائري ليلته 

من اإليرانيني إىل وزارة ابلعاصمة السورية دمشق، وبدوره السفري اجلزائري نقل على الفور ما مسعه 
اخلارجية اجلزائرية اليت اتصلت بدورها ابلسلطات السورية للتأكد من صحة اخلرب، فكان ردها أن 
الطائرة مل هتبط إطالقاً مبطار دمشق، بعد ذلك ويف حدود الساعة اخلامسة من صبيحة اليوم املوايل 

ائرية حتطمت على األراضي اإليرانية على ماي أعلنت السلطات اإليرانية رمسيًا أن الطائرة اجلز  21
 .2كلم من احلدود الرتكية اإليرانية  23بعد 

ماي  23فور اإلعالن عن حادث الطائرة املأساوي يف وكان أول موقف جزائري رمسي 
م هو دعوة أعضاء املكتب السياسي للجنة املركزية حلزب جبهة التحرير الوطين لعقد 4500

 م برائسة الشاذيل بن جديد،4500 يف ساعة مبكرة من يوم الرابع ماي اجتماعًا استثنائيًا طارائً 
، وأكد 3وأحاط هذا األخري مجيع أعضاء املكتب السياسي بكل املعلومات املتوفرة حول احلادث

خالل الجتماع أن اجلزائر العربية املسلمة حرصت كعادهتا على أن تقوم بواجبها يف صمت بعيد 
لتحقيق األهداف النبيلة اليت ختدم املصاحل العليا لألمة العربية عن كل األضواء ضمااًن 

، لكن مشيئة هللا أضافت عدد جديد من الضحااي إىل القائمة الطويلة لضحااي احلرب 4واإلسالمية
 العراقية اإليرانية اليت خيدم استمرارها مصاحل المربايلية يف املنطقة ويشكل خطراً على كل شعوهبا.

                                         
 .951، املصدر السابق، ص(1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل )أمحد طالب اإلبراهيمي:  1
 .4، ص4500ماي 29، اجلزائر، 9099، عاجلمهورية 2
 .4، صنفسه 3
 .9، ص4500ماي  29، 4439ذكرها، ع ، جريدة سبقاجملاهد األسبوعي 4
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بصفة عامة ولعائالت  صدر املكتب السياسي بياانً عرب فيه للشعب اجلزائريأ ويف األخري
الذين عاشوا من عن أسفه وحزنه العميق عن فقدان شهداء الواجب الوطين  الشهداء بصفة خاصة

ما أييت: "إننا نعرب عن حزننا العميق  هذا البيان ومما جاء يفأجل السالم واستشهدوا يف سبيله، 
اء بررة أثناء أتدية واجبهم املقدس يف سبيل عزة الوطن، ويف إطار املسامهة املخلصة على فقداننا أبن

إن اجلزائر كانت وستظل دائماً  الفعالة يف حتقيق السلم والستقرار يف منطقة الشرق األوسط...
 .1ملبادئها حريصة على حتمل مسؤولياهتا بكل أمانة ونزاهة مهما كانت املؤامرات والتضحيات" وفية

بياانً خبصوص  2ويف الجتاه نفسه أصدر اجمللس الوطين الشعيب برائسة السيد رابح بيطاط
يف هذه اللحظة املؤملة للشعب اجلزائري تلقى رئيس "هذا احلدث اجلليل، ولقد جاء فيه ما أييت: 

 وأعضاء اجمللس الوطين الشعيب حبزن شديد نبأ استشهاد أخيهم دمحم بن حيي، البن الشجاع شعاع
سياسة اجلزائر اخلارجية الذي كرس حياته خلدمة الستقالل الوطين إىل جانب املناضلني البواسل 
الذين رافقوه يف مهمته النبيلة، إن رئيس اجمللس الشعيب الوطين ينحين إجالًل أمام أرواح الضحااي 

 .3"ويقدم لعائالهتم تعازيه اخلالصة ومشاعر األخوة والتعاطف
تب السياسي برائسة الشاذيل جلنة حتقيق حول ظروف ومالبسات شكل املك وبعد ذلك

ومعه عدد من كبار  4آنذاك صاحل قوجيل والصيد البحري احلادثة أسندت رائستها لوزير النقل
 .5املسؤولني يف الدولة ومن ضباط القوات املسلحة وعدداً من اخلرباء يف هذا اجملال

                                         
، (1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل )أمحد طالب اإلبراهيمي، مقتطف من بيان املكتب السياسي نقاًل عن:  1

 .999املصدر السابق، ص
ديسمرب  45هو أحد أعضاء جلنة الستة اليت فجرت ثورة نوفمرب اجمليدة، وهو آخر الزعماء الستة الذي تويف وفاة طبيعية، ولد يف  2

، بدأ نشاطه السياسي يف وقت مبكر ابخنراطه يف صفوف حزب الشعب/حركة النتصار للحرايت الدميقراطية، وهو بقسنطينة 4509
، بعد الستقالل تقلد عدة مناصب سامية يف الدولة منها رئيسًا للمجلس 4519أحد أعضاء املنظمة اخلاصة اليت أتسست سنة 

 .140: عاشور شريف: قاموس سبق ذكره، ص. للمزيد ينظر4552إىل غاية  4599الشعيب الوطين من 
 .3، ص4500ماي 29، اجلزائر، 9099: عاجلمهورية مقتطف من بيان اجمللس الشعيب الوطين نقالً عن: 3
، تقلد عدة 4530يناير  41صاحل قوجيل مناضل جزائري خمضرم، انضل يف صفوف حركة النتصار للحرايت الدميقراطية، ولد يوم  4

عني  4595مارس  20األوراس إابن الثورة التحريرية، وبعد الستقالل اشتغل عدة مناصب عليا يف الدولة، يف مسؤوليات يف منطقة
 .4451. للمزيد ينظر: عاشور شريف: قاموس سبق ذكره، ص4501وزيراً للنقل وظل على هذه الصفة إىل غاية 

 .499، املصدر السابق، ص(1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل )أمحد طالب اإلبراهيمي:  5
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تحقيق اجلزائرية وصلت إىل طهران يوم األربعاء وحسب وكالة األنباء اجلزائرية فإن جلنة ال
م، وكان يف استقباهلا كل الرمسيني اإليرانيني 4500ماي  29على الساعة اخلامسة مساًء من يوم 

 .1إايم 23وهم حاملني السواعد السوداء للحداد الذي مت اإلعالن عنه ملدة 
بعد انتهائها من ملا وصلت جلنة التحقيق إىل إيران ابشرت عملها على الفور، و 

اإلجراءات األولية وعملية التحقيق األويل عادت اللجنة ومعها جثامني الشهداء األبرار إىل اجلزائر 
على منت طائرة خاصة فوجدت يف استقباهلا رئيس اجلمهورية وكبار املسؤولني يف الدولة، وما إن 

 توافدت مجوع الشعب اجلزائري أعلنت القيادة اجلزائرية عن تشييع جنازة دمحم بن حيي ورفاقه حىت
واكتظت الشوارع اليت مر عربها موكب الشهداء، وأقيمت على أرواحهم الطاهرة صالة اجلنازة يف 

 م.4500ماي  29اجلامع الكبري بعد صالة اجلمعة يوم 
وفيها أقيمت مراسيم اجلنازة اليت حضرها  العالية، مقربة حنو املوكب انطلق اجلنازة صالة وعقب

املسؤولني يف احلزب والدولة، وبعد تالوة الفاحتة على أرواح الشهداء،  وكبار جديد بن الشاذيل الرئيس
مساعدية كلمة أتبني نوه فيها وأشاد خبصال الفقيد دمحم  الشريف السيد ألقى جثامينهم، توارى أن وقبل

جراحها عميقة  أليمة لفاجعة اإهن" اخلصوص: على فقال أجلها، من استشهدوا اليت والغاية ورفاقه حيي بن
فيها أخاً عزيزاً وجمموعة من خرية أبناء الشعب اجلزائري األيب.. لقد مجع دمحم الصديق بن حيي  نودع
خرية املناضلني يف مستوايت من املسؤولية أهلتهم للمهمة الكبرية اليت  من جمموعة الرحلة هذه يف حوله

املسالك حنو السالم والتآخي بني شعبني مسلمني  الوعر الطريق شق وهي السياسية، القيادة هلم حددهتا
، وهكذا يف األخري شاءت األقدار أن 2"طالت بينهما احلرب اليت ل ختدم سوى أعدائنا مجيعاً 

  يلتقي يف ابطن هذه األرض الطيبة شهداء البناء والواجب الوطين بشهداء معارك التحرير الوطين.
اللجنة تقريرها التمهيدي للرئيس الشاذيل حمملة مسؤولية ما وبعد التحقيق األويل قدمت 

 : 3حدث للسلطات العراقية ويضم هذا التقرير احتمالني مها
وذلك كون الطائرة اجلزائرية اليت كانت حتلق  ،إما أن يكون هذا احلاث وقع عن خطأ -

 فوق منطقة احلرب هلا نفس مواصفات طائرة إيرانية.
                                         

  .4، ص4500ماي 21، اجلزائر، 9091: عاجلمهورية 1
  .49، ص4500ماي  41، 4431: جريدة سبق ذكرها، عاجملاهد األسبوعيدمحم الشريف مساعدية نقاًل عن:  2
 .499، املصدر السابق، ص(1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل )أمحد طالب اإلبراهيمي:  3
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متعمدًا جلأ إليه جناح داخل احلكم العراقي ل يرغب إطالقًا يف وإما ان يكون فعاًل  -
 إحالل السلم.

ولقد مت أتكيد الحتمال الثاين، وهذا استنادًا لشهادة اللواء خالد نزار الذي صرّح بناًء 
على جتربته ومعرفته للنظام الدفاعي املضاد للطريان، أن الطائرة اليت كانت تقل الشهيد الوزير 

 الصديق ين حيي والوفد املرافق له مت إسقاطها عمداً، وهو يستغرب كيف لطائرة مدنية السابق دمحم
، ويضيف أبن الطائرة مت !!تطري يف رواق دويل بعد أن أودعت خمطط طرياهنا أن تعترب كهدف معاد

 .1إسقاطها بصاروخ سوفيايت الصنع ل ميتلكه إل العراق
ونفس الطرح أكده أمحد طالب اإلبراهيمي، حيث أكد ان استشهاد دمحم بن حيي رفقة 

جزائرايً كان حاداثً أليماً، وإثر ذلك مت تشكيل جلنة حتقيق جزائرية على الفور وساعدهتا مجيع  43
الدول اجملاورة، ولقد أفادت اللجنة أن الصاروخ الذي أصاب الطائرة هو صاروخ عراقي من صنع 

 قدمت اجلزائر رقم الصاروخ إىل الحتاد السوفيايت أكد أنه ابعه إىل العراق. وعندمايت، سوفيا
 صدامللرئيس ليشرح  م4500أوت  42ويضيف ذات املصدر أنه سافر إىل العراق يوم 

واعتربه خطأ غري متعمد  ،نتيجة التحقيق، فتقبل هذا األخري األمر لكنه أوعزه إىل قلة اخلربة حسني
ا يتعلق األمر أبسلحة متطورة تقع يف أايدي انس غري متطورين، ويف األخري ختم  خاصة عندم

، وكان رد 2كالمه قائالً: "إن ثقيت كبرية يف الرئيس الشاذيل بن جديد الذي يتصرف حبس عريب"
فعل الشاذيل بعد اعرتاف صدام حسني خبطئه من جهة، وحفاظًا على روح العالقة السائدة بني 

ري والعراقي من جهة اثنية، أنه أعلن أبن الصاروخ مل تطلقه أايدي عراقية وأغلق الشعبني اجلزائ
. وهذا إن دل على شيء إمنا يدل على الهتمام البالغ واحلرص الشديد الذي توليه 3امللف هنائياً 

اجلزائر للقضااي العربية واإلسالمية، وهذا انبع من سياستها اخلارجية اليت هي امتداد لسياستها 
 داخلية املستمدة من جتربتها النضالية والثورية. ال

                                         
 .030، املصدر السابق، صمذكرات اللواء خالد نزارنزار: خالد  1
، حصـــــــة تلفزيونيــــــة، إعــــــــداد أمحد شاهـــــد علـــــى العصـــــــر ]على اخلط[أمحـــــد طالــــــب اإلبراهيمـــــــي: صدام حسني نقاًل عن:  2

 .03: 49 ،29/20/0249 يوم التحميل اتريخ ،«www.aljazeera.net/.../century على" متاح اجلزيرة، قناة إنتاج منصور،
 .نفسه 3

http://www.aljazeera.net/.../century
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صاحل قوجيل أن الصديق بن حيي قبل توجهه حنو  رئيس جلنة التحقيق وحسب شهادة
يومًا إىل عدد من الدول  40إيران كان برفقته ضمن الوفد املرافق للرئيس الشاذيل يف جولة دامت 

حيث بدأ  ،هي إيران القادمةتحدة، وكانت احملطة بداية من يوغسالفيا وانتهاًء ابإلمارات العربية امل
ويف نفس الوقت مت التصال مبولود محروش  ،بن حيي التحضري هلذه املهمة انطالقًا من اإلمارات

للتحضري واختيار الوفد الذي سريافق بن حيي يف مهمته، أما هذا األخري فقرر السفر مباشرة من 
 .1منها إىل طهرانو اإلمارات حنو إيران لكنه مل يلبث أن غري رأيه وقرر العودة إىل اجلزائر 

هو عيد  -رمبا- رحلته تغيري برانمجيف  يواستناداً لشهادة قوجيل دائماً، فإن سبب بن حي
ميالد ابنه الوحيد املسمى فريد، وهكذا سافر على منت طائرة خاصة من اجلزائر ابجتاه طهران واليت 

 . م4500ماي  20اختفت على الساعة الواحدة صباحاً يوم 
وقّدمت مجيع  ،هذا احلادث املأساوي عن العميق ولقد عرّبت إيران عن أسفها

وتنازلت للجزائر بتوليها مهمة التحقيق برائسة قوجيل واليت وصلت يف اليوم املوايل إىل  ،تالتسهيال
ابلرغم من أن القوانني الدولية تقر أبن مهمة التحقيق يتولها البلد الذي سقطت الطائرة  ،طهران

جانب على أرضه، هذا على غرار موافقة إيران على ترحيل كل حطام الطائرة إىل اجلزائر، وإىل 
على مستوى  جلنة متابعةاليت كان على رأسها قوجيل كانت هناك جلنة أخرى وهي  جلنة التحقيق

رائسة اجلمهورية برائسة وزير اخلارجية أمحد طالب اإلبراهيمي واليت كانت تتابع عن كثب كل 
 مراحل التحقيق.

أما العراق فقد أربكه هذا احلادث، خاصة بعدما أكدت نتائج التحقيق النهائية أبن 
الصاروخ الذي استهدف طائرة بن حيي هو عراقي من صنع سوفيايت، وكان موقف صّدام حسني 

حلرج من التقرير الذي سلمه له وزير النقل قوجيل هو مناشدته اجلزائر وترجيها بضرورة اب شعرالذي 
 . 2العالقات بني الشعبني احلفاظ على

                                         
، وزير النقل اجلزائري سابقًا ورئيس جلنة التحقيق يف مقتل حممـد الصديق بن حيي، متت املقابلة مبقر مقابلة شويةصاحل قوجيل:  1

 دقيقة مساًء. 49:49، 09/23/0249الوطين للمجاهد، اجلزائر العاصمة، يوم املتحف 
، يومية اليومي الشروق، "الصديق بن حيي غري مسار رحلته يف آخر حلظة وهكذا لقي حتفه": حملمد مسلم صاحل قوجيلشهادة  2

 .21، ص0241ماي  23، 9200إخبارية وطنية، ع
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ولإلشارة، فإن الدول الغربية وعلى رأسها الولايت املتحدة األمريكية اليت كانت سبباً 
 ،مباشراً يف إشعال فتيل احلرب، كانت حريصة كل احلرص على ان تستمر هذه احلرب مدة أطول

أول حرب يف التاريخ ستشفه من كالم وزير اخلارجية األمريكي كيسنجر حني قال: "هذه نوهذا ما 
ألن اإلطاحة ابلنظامني وتدمريمها يضمن هلا مضاعفة نفوذها  ،1نتمىن أن يهزم فيه الطرفان"

موقف واشنطن من هذه ، ولقد عرّب كيسنجر عن 2السياسي والعسكري ومحاية مصاحلها ابملنطقة
دامت املصاحل األمريكية قائاًل: "إن الولايت املتحدة األمريكية ل يهمها استمرار احلرب ما  احلرب

مصونة وما دامت إيران ليست يف أحضان الحتاد السوفيايت وما دامت إيران غري منتصرة حىت ل 
تتمكن من تصدير ثورهتا إىل ابقي دول املنطقة، وما دامت العراق غري منتصرة حىت ل تتمكن من 

 . 3انتهاج راديكاليتها جتاه دول اخلليج األخرى"
سي للولايت املتحدة األمريكية من هذه احلرب قد عرّب عنه بوضوح إن اهلدف األسا

انئب وزير اخلارجية األمريكي ريتشارد موريف يف قوله: "إن اهلدف األساسي للحكومة األمريكية 
جتاه احلرب بني العراق وإيران، هو أن أي انتصار حيرزه أي طرف هو أمر غري ممكن التحقيق 

اتيجيًا ألن انتصار أحد الطرفني ستكون له آاثر تزعزع استقرار كل عسكرايً، ول هو مرغوب اسرت 
، مما يعين أنه ل ميكن فصل املوقف المريكي من احلرب العراقية اإليرانية وتطوراهتا عن 4املنطقة"

األهداف األمريكية ومصاحلها يف منطقة اخلليج العريب، وابلتايل ل ميكننا فهم هذا املوقف إل 
 الولايت املتحدة األمريكية جتاه أمن اخلليج.  5سرتاتيجيةابرتباطه اب

ابعتبارها  -إن املوقف األمريكي إزاء هذه األزمة يفرض على الدول العربية واإلسالمية
بذل كل ما يف وسعها من أجل وضع حد هلذه  -املتضرر األول واخلاسر األخري يف هذه احلرب

 لتالحم والتكاتف العريب.ل ميكن حتقيقه إل اباألمر وهذا  ،األزمة
                                         

 .392، املصدر السابق، صأربعة أايم صححت اتريخ العربحميي الدين عميمور: نقالً عن:  كيسنجر 1
  .412سامية دمحم جابر: املرجع السابق، ص 2
 .00، ص4509، سنة50، عاملوقف العريب، الدور األمريكي يف حرب اخلليجفتحي علي حسني: نقالً عن:  كيسنجر 3
 .00، ص4509، سنة50، عاملوقف العريب، األمريكي يف حرب اخلليجالدور فتحي علي حسني: نقالً عن:  ريتشارد موريف 4
السرتاتيجية هي مصطلح سياسي، واملقصود هبا جمموعة من األهداف والغاايت الطويلة املدى للمجتمع أو الفرد، وتطلق أحياانً على  5

مستوى الدولة. للمزيد ينظر: إمساعيل عبد الفتاح  الغاايت األساسية أو األهداف احملددة، وقد تعين فن القيادة يف احلرب الشاملة على
 .30عبد الكايف: موسوعة سبق ذكرها، ص
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وهذا املوقف األمريكي رمبا هو ما جيعلنا نفهم ملاذا أسقطت الطائرة اجلزائرية اليت كانت 
تقل وزير اخلارجية اجلزائري دمحم الصديق بن حيي وهو يتنقل بني طهران وبغداد حماوًل إيقاف هذا 

 م4500ماي  23ومرافقيه بتاريخ  القتال الرهيب، ومن هنا نستنتج أنه من كان وراء قتل بن حيي
هو على وجه التحديد من كان يريد هلذه احلرب أن تستمر، وحىت ولو سلمنا أبن اليد اليت أطلقت 

ولكن رغم كل تلك التحقيقات والتحرايت  .1الصاروخ عراقية فإن الذي من ورائها مل يكن عراقياً 
 يومنا هذا. إل أن ظروف ومالبسات احلدث ل تزال غامضة وجمهولة إىل
مل تكن الظروف موضوعية  م4500ومما جيب اإلشارة إليه أنه حىت إىل غاية صيف 

لكن تبني لنا من خالل زايرة الوزير األول اإليراين مري حسني موساوي للجزائر يف  ،إلحالل السلم
أن إيران تبدي رغبة أكيدة يف إحالل السلم، حيث تعرض الوزير األول  م4500شهر جويلية 

اإليراين أثناء حماداثته مع مسؤولني جزائريني إىل الشروط الثالثة الضرورية إلحالل السلم وهي: 
خبصوص احلدود، عودة الالجئني العراقيني، وأخريًا جيب  م4599العودة إىل اتفاق اجلزائر عام 

وض إليران مجيع خسائر احلرب. ومبا أن إيران اكتفت بذكر الشروط الثالثة على العراق أن يع
الوساطة اجلزائرية مل  لكن .2السالفة الذكر تكون قد تنازلت عن شرط إسقاط نظام صدام حسني

مكسبني إجيابيني  حتقيقاستطاعت  ومع ذلك ،مبشكل التعويض تعثرهاتفض إىل نتيجة بسبب 
 مها:

ناع املسؤولني العراقيني ابلتنازل لصاحل اهلند خبصوص احتضان استطاعت اجلزائر إق -
 القمة السابعة لبلدان حركة عدم الحنياز وذلك نظراً لنعدام الظروف األمنية ابلعراق.

من  م4500متكنت اجلزائر بفضل وزير خارجيتها أثناء زايرته إليران يف شهر سبتمرب  -
الدولية، وبفضل هذين املكسبني عززت اجلزائر مصداقية إقناع اإليرانيني بضرورة احرتام احلدود 

 . 3وساطتها داخل اجملموعة الدولية
م سافر رئيس الدبلوماسية اجلزائرية إىل العراق من أجل تبليغ 4500أوت  42وبتاريخ 

، وخالل حماداثته مع الرئيس صدام حسني إىل اجلزائر نتائج زايرة الوزير األول اإليراين صدام حسني
                                         

 .394، املصدر السابق، صأربعة أايم صححت اتريخ العربحميي الدين عميمور:  1
 .990، املصدر السابق، ص(1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل )أمحد طالب اإلبراهيمي:  2
 .990ص نفسه، 3
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عديه أشار وزير خارجية اجلزائر إىل بيان املكتب السياسي جلبهة التحرير الوطين الذي نشر ومسا
ومع ذلك  ،واليت كانت له انعكاسات خطرية على الرأي العام اجلزائري ،فور وقوع حادث الطائرة

إذا  يف الوساطة طبعاً  ومساعيها احلميدة أكدت اجلزائر للقيادة العراقية رغبتها يف مواصلة جهودها
 مل يكن للعراق مانعاً. 

أما النقطة الثانية اليت مت التطرق إليها يف هذا اللقاء فهي خبصوص مضمون احملاداثت اليت 
أجراها الوزير األول اإليراين يف اجلزائر، حيث عرض وزير خارجية اجلزائر على القيادة العراقية 

 : 1وهي تقرتب من القرتاحات اجلزائرية اآلتيةالشروط الثالثة اليت تراها إيران ضرورية إلحالل السلم 
 .وقف إطالق النار فوراً  -
 .ضرورة العودة إىل احلدود املتفق عليها دولياً  -
إنشاء صندوق إلعادة إعمار ما أفسدته احلرب ومصدر متويله دول اخلليج وتكون  -

 . %52إيران املستفيد األول منه بنسبة 
على وزير خارجية اجلزائر أن العراق كان ينتظر وساطة اجلزائر منذ  وكان رد صدام حسني

أي أثناء زايرة طارق عزيز للجزائر، وأضاف صدام حسني أن اجلزائر على غرار بقية  م،4504
لكن لألسف مل حيدث ذلك ومع ذلك  ،الدول العربية كان من املفرتض أن تقف إىل جانب العراق

 زائر إذا ما متت بطريقتني:فهو ل يرفض إطالقاً وساطة اجل
األوىل: عن طريق املفاوضات املباشرة بني العراق وإيران وذلك بعد قيام اجلزائر بتوفري  -

 مجيع الشروط الضرورية للقاء الطرفني دون أن تكون اجلزائر عضواً يف هذه املفاوضات.
ائر فيها دور الثانية: عن طريق املفاوضات غري املباشرة ويف هذه احلالة تلعب اجلز  -

 ين لن يتواجها إل حلظة التوقيع بعد تسوية مجيع النقاط املتنازع عليها.ذالوسيط بني طريف النزاع الل
وقبل أن ينتقل الرئيس العراقي إىل احلديث عن القرتاحات اإليرانية خبصوص إحالل 

كما أنه   ،مهية لهأشار إىل أن إيران ل ترغب يف ذلك وأن تنازهلا عن بعض املطالب ل أ ،السلم
أكد صدام حسني و سبق إليران أن رفض وقف إطالق النار حبجة وجود قوات عراقية يف أرضه، 

                                         
 .995، املصدر السابق، ص(1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل )أمحد طالب اإلبراهيمي:  1
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أن اإليرانيون ما انفكوا يوسعون مطالبهم كلما قام العراق بتنازلت، أما خبصوص املقرتحات 
 . 1هلا أساساإليرانية فهي يف نظر العراق اقرتاحات ومهية ول 

رد وزير خارجية اجلزائر على الرئيس العراقي خبصوص املبادئ واألسس ويف آخر اللقاء 
 رئيس الدبلوماسية اجلزائرية وأوضح ،اإليراين–اليت يقوم عليها املوقف اجلزائري حيال النزاع العراقي

أنه إذا كان العراق بلدًا عربيًا فإن إيران بلدًا مسلماً، وأن صمت اجلزائر على دخول القوات 
إىل العراق كان مقصودًا وذلك من أجل احلفاظ على إمكانيات الوساطة ورغم ذلك فقد اإليرانية 

 .2وضحت ذلك لإليرانينيأأدانت اجلزائر دخول القوات اإليرانية و 
اإليراين سافر وزير خارجية  -ودائماً يف إطار البحث عن حلول جادة لفض النزاع العراقي

ول ووزير قبل من طرف الرئيس اإليراين ووزيره األاجلزائر يف مهمة رمسية إىل إيران حيث است
أن غاية اجلزائر وهدفها هو وضع حد هلذا  وزير اخلارجية اجلزائريخارجيته، وخالل هذا اللقاء أكد 

النزاع خاصة بعدما وافق العراق عمليًا بشروط طهران، كما أكد املسؤول اجلزائري أن هذه احلرب 
وهي حرب تضر بوحدة دول العامل الثالث  ،إال سالم القبوراللهم لن ختلف من ورائها سالمًا 

عقدها يف نيودهلي  معكون هلا أتثري سليب على القمة السابعة حلركة بلدان عدم الحنياز املز وسي
إل مصاحل المربايلية، ويف آخر اللقاء اعرتف وزير  لن ختدموابلتايل فإن هذه الوضعية  ،ابهلند

وأكد أن هذه  ،اجلزائر حيال هذه األزمة تؤديهابلدور الذي  3"لييتأكرب علي و "خارجية إيران 
 .4الوساطة ل ميكن أن تسند إل إىل اجلزائر

إن اجلهود اليت تبذهلا اجلزائر يف سبيل إجياد حل سلمي ألزمة اخلليج األوىل كان من 
 :5ورائها حتقيق غايتني مزدوجتني مها

                                         
 .904، املصدر السابق، ص(1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل )أمحد طالب اإلبراهيمي:  1
 .900، صنفسه 2
خارجية اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية سابقاً، ولد سنة علي ولاييت رجل سياسي إيراين وطبيب إخصائي يف المراض املعدية ووزير  3

اإلسالمي، يف سنة  دخل معرتك احلياة السياسية وأصبح عضوًا ابرزًا يف حزب اجلمهورية 4514مبدينة رستم أابد، ويف سنة  4511
س الستشاري السالمي. للمزيد ينظر: عني مساعدًا لوزير الصحة، ويف السنة املوالية مت تعيينه كممثاًل ملدينة طهران يف اجملل 4500

  .319ص، 9جعبد الوهاب الكيايل: موسوعة سبق ذكرها، 
 .903، املصدر السابق، ص(1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل )أمحد طالب اإلبراهيمي:  4
 .901نفسه، ص 5
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ة ألن استمرار هذه احلرب حيول دون قدرة احلفاظ على وحدة ومصاحل الدول العربي -
 هذه الدول على العمل والتنسيق فيما بينها.

إن إقرار السلم ل يتحقق إطالقًا إل إذا خضع للتفاوض عن طريق شروط معقولة:  -
منها ترسيم احلدود حسب التفاقيات الدولية، عودة الالجئني، مث التعويض. أما شرط إسقاط 

حيث أكدت اجلزائر لإليرانيني أن هذا  ،رفضته اجلزائر مجلة وتفصيالً نظام صدام حسني فقد 
 ومها وحدمها فقط املعنيان ابختيار نظامهما وحكومتهما. ،الشرط مسؤول عنه البلد والشعب 

وخبصوص مطلب تنحية صدام حسني أكد خامينائي أن هذا املطلب ل يندرج يف خائنة 
 (الرئيس اإليراين)التدخل يف الشؤون الداخلية للعراق بل هي قضية ختص املنطقة بكاملها مؤكدًا 

أبن بلده ليست لديها أية مطامع ترابية يف العراق كما ليس لديها أي توجه سياسي حمدد 
. غري أن الرئيس الشاذيل، الذي أكد أن اجلزائر لن تقبل ولن 1ملقبل يف العراقخبصوص النظام ا

تبحث عن أية وساطة مامل يطلب الطرفني املتصارعني ذلك، يرى أن إبعاد صدام حسني عن 
 .2السلطة خالل احلرب أمراً شبه مستحيالً 

إل أهنا  ،اق وإيرانوابلرغم من ضريبة الدم اليت دفعتها اجلزائر من جراء وساطتها بني العر 
، وهذا انبع عن إدراكها ألمهية مل متنعها من املضي قدمًا حنو حماولة إجياد حل سلمي هلذا النزاع

هذين البلدين يف الدفاع عن احلقوق العربية، وابلتايل فإن استمرار احلرب بينهما يؤدي حتمًا إىل 
مها البلدان املناداين بضرورة مجع القوى انعدام األمن يف املنطقة وخيلق بؤر توتر أخرى، وكيف ل و 

وتوحيد الصفوف ملواجهة اخلطط والنوااي المربايلية الصهيونية يف املنطقة، وهو ما جعل اجلزائر 
حتّمل مسؤولية الطرفني ما أصاب الشعب اللبناين من تقتيل وتشريد على يد القوات الصهيونية اليت 

م، 4500ما ونفذت عدواهنا السافر على لبنان عام استغلت فرصة انشغال العراق وإيران حبرهب
والذي حققت مبوجبه هدفني اثنني يف آن واحد، األول احتالل لبنان وتدمري وتقتيل شعبه، والثاين 

،كما محلت اجلزائر البلدين مسؤولية تراجع  3تدمري املخيمات والقواعد العسكرية الفلسطينية بلبنان
 الهتمام ابلقضية الفلسطينية. 

                                         
 .900ر السابق، ص، املصد(1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل )أمحد طالب اإلبراهيمي:  1
 .905نفسه، ص 2
 .13ص مقال سبق ذكره،، "احلرب العراقية اإليرانية اجلرح النازف"سعيد بومرداسي:  3
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ولذلك فإن اجلزائر قد حاولت ول تزال حتاول من أجل وقف نزيف الدم اإلسالمي إمياانً 
منها أبن استمرار هذه احلرب ل خيدم سوى أعداء األمة العربية واإلسالمية، وأكدت على أهنا لن 
تدخر جهدًا حىت حيتكما الطرفان إىل لغة العقل واحلكمة يف حل خالفاهتما احلدودية مبوجب 

م، وإزاء هذا النزاع دفعت اجلزائر الثمن ابهضًا لكنها مل ولن ترتاجع ول 4599اقية اجلزائر اتف
 .1ميكنها فعل ذلك حبكم مبادئها السياسية الثابتة والواضحة

بل أكثر من تعثرت اثنية، ومن املؤسف مبكان أن نشري إىل أن جهود اجلزائر جتاه األزمة 
ب التغيري املفاجئ ملطلب إيران الذي ختلت عنه قبل عام ذلك عرفت تراجعا ملحوظًا وذلك بسب

ونصف واملتعلق بسقوط صدام حسني، وهو ما صرح به وزير خارجية إيران ولاييت أثناء زايرته 
والذي أكد أن املشاكل الداخلية لبالده والصراع حول السلطة  م4501للجزائر يف مارس 

وابلتايل نسف  ،وع سلمي عن طريق التفاوضمستمران مما جيعل الصعوبة مبكان تصور أي مشر 
  .2مجيع التضحيات اجلزائرية اليت بذلت طيلة السنتني األوليتني من احلرب

أتيت زايرة الرئيس الشاذيل  إطار البحث عن حل سياسي وخمرج سلمي هلذه األزمةويف 
أبريل  00إىل  41الفرتة املمتدة من  يفبن جديد اليت قام هبا إىل الولايت املتحدة األمريكية 

، 3مع الرئيس األمريكي روانلد ريغان لقاءات، وخالل هذه الزايرة أجرى بن جديد عدة م4509
وعلى رأسها  العديد من القضااي العربية والعامليةحول  وتباحث معهم وكبار املسؤولني األمريكيني

أزمة اخلليج األوىل، حيث أكد بن جديد خالل مباحثاته السياسية أنه من الواجب على مجيع 
 . 4دول العامل أن تعمل ما يف وسعها إليقاف احلرب العراقية اإليرانية

قام وزير خارجية العراق طارق عزيز بزايرة رمسية إىل اجلزائر  م4509ويف مطلع عام 
جانفي، وخالل حماداثته مع املسؤولني اجلزائريني طلب طارق  29إىل  29دامت ملدة يومني من 

                                         
 .31، ص4501، أبريل 093، عاجليش"، "إيران ــــ العراق حرب املدن هل هي مقدمة للحل الشاملعيسى صيودة:  1
 .30ص ه،نفس 2
رئيسًا للولايت املتحدة المريكية فهو بذلك ميثل الرئيس األربعون  4502روانلد ريغن رجل دولة أمريكي، جرى انتخابه يف نوفمرب  3

، عرف ابلتشدد يف سياسته اخلارجية خاصة جتاه الكتلة الشيوعية، كما عرف بدعمه 4544للولايت املتحدة المريكية، ولد سنة 
 .093، ص0ين يف فلسطني. للمزيد ينظر: عبد الوهاب الكيايل: موسوعة سبق ذكرها،جوتشجيعه للكيان الصهيو 

 .9، ص4509، ماي 091، عاجليش، الرئيس الشاذيل يف أمريكا حوار وتعاون"سعيد بومرداسي: " 4
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من اجلزائر التدخل لدى سوراي وليبيا من أجل الكف عن تقدمي مساعداهتما السياسية والعسكرية 
للجمهورية اإليرانية، وطلب من اجلزائر تكثيف جهودها على مستوى اهليئات واملنظمات الدولية 

ة، منظمة املؤمتر اإلسالمي، وحركة بلدان عدم الحنياز( من أجل تكريس )جامعة الدول العربي
ودفع التعويضات  ،والعودة إىل احلدود احملددة دولياً  ،املقرتح الثالثي اجلزائري )وقف إطالق النار

 .1عن األضرار( كقاعدة أساسية حلل النزاع
صف األول من شهر ويف هذا اإلطار سافر وزير خارجية اجلزائر إىل طهران خالل الن

وخالل حماداثته مع الرئيس اإليراين ومساعديه أبدى املسؤول اجلزائري أتسفه  م،4500 سبتمرب
فيه الشعب الفلسطيين يف أمس  ل زالعن هذه احلرب اليت ما فتئت تزداد ضراوة يف الوقت الذي 

ف إطالق النار بعد دافع بشدة عن مبدأ وقكما   احلاجة إىل املساعدة والدعم العريب واإلسالمي.
مذكرًا اإلخوة اإليرانيني مبا خلفته هذه احلرب من خراب اقتصادي  ،سنوات من احلرب مثاين

 طيلة مراحلها األربعة. 2واجتماعي وبشري )سقوط أكثر من مليون ضحية على مستوى البلدين(
خلاصة ويف األخري، وخالل جمرايت احلرب العراقية الكويتية، وبعد تقدميه للمقرتحات ا

أوت  49ابحلل الشامل للنزاع يف الشرق األوسط، فاجأ الرئيس العراقي صّدام حسني يوم 
م بني إيران والعراق مببادرة 4599م العامل أمجع إبعالنه قبول اتفاقية اجلزائر املوقعة يف سنة 4552

يرانية وفقاً ووساطة جزائرية، وأعلن عن رغبة واستعداد بلده لوضع حد هنائي لألزمة العراقية اإل
لتفاقية اجلزائر، وأكد أن بداية انسحاب القوات العراقية من األراضي اإليرانية سيكون ابتداء من 

، أما إيران من جهتها فقد صّرحت أهنا ستدرس ابرتياح وتفاؤل 3م4552أوت  49يوم اجلمعة 
رجية اإليرانية عن عميقني املقرتحات العراقية، ومن جهته أفصح الناطق الرمسي ابسم وزارة اخلا

 م احلدودية.4599ترحيب بلده مبوافقة العراق على اتفاقية اجلزائر 
وخبصوص موقف اجلزائر من هذه املبادرة فقد تلقت هذا النبأ ابرتياح عميق، واعتربت 
مبادرة الرئيس صّدام حسني تطور جد إجيايب يندرج يف اإلطار الذي ما انفكت اجلزائر تراهن عليه 

جله منذ تفجري األزمة بني البلدين الشقيقني، وهو تسوية اخلالفات القائمة بني وتعمل من أ
                                         

 .950، املصدر السابق، ص(1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل )أمحد طالب اإلبراهيمي:  1
 .953صنفسه،  2
 .4، ص4552أوت  41، 9029: يومية اخبارية وطنية جزائرية، عالنصر 3
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الطرفني عن طريق احلوار والتفاوض وإقامة اتفاقيات تعاون وثيقة لصاحل الشعبني ولصاحل التضامن 
يف مواجهة التحدايت الكربى اليت تعرتض األمة اإلسالمية، ل سيما  1اإلسالمي بصفة عامة

ع اليت تنتهجها قوات الحتالل الصهيوين على حساب األراضي العربية، ومنه إذ سياسة التوس
تبقى اجلزائر على قناعة صلبة أبن أسلوب احلوار واملفاوضات املباشرة بعيدًا عن أي ضغط أو 

 تدخل أجنبيني هو الطريق الوحيد الكفيل بتسوية النزاعات بني األطراف املتصارعة.
سبق سرده ودراسته وحتليله يف هذا الفصل ميكننا أن نستنتج ويف األخري ومن خالل ما 

 ما أييت:
اليوم، كما تعترب مصدر  مثنهااإليرانية أول األخطاء العربية اليت ندفع -احلرب العراقيةتعترب 

اخلطأ الثاين الذي أعاد من جديد، وبقوة أكرب، النفوذ الغريب إىل املنطقة العربية، وعلى رأسها 
الولايت املتحدة األمريكية اليت حققت مجيع أهدافها من وراء هذه احلرب إن مل تكن جتاوزهتا دون 

ة اخلليج بعد ما كان قاب قوسني أو أدىن تكلفة، وهكذا ازداد تغلغل الدور األمريكي يف منطق
 أدىن من التقلص والنداثر.

وعلى مدار مثان سنوات كانت اجلبهة العراقية اإليرانية مسرحًا ألعنف املعارك يف أطول 
احلروب التقليدية خالل القرن العشرين، حرب غامضة ل معىن هلا ول فائدة منها ل تسعى 

ول تربرها أية شعارات، مثان سنوات استفاد خالهلا جتار ألي أهداف ول متلك أية اسرتاتيجية 
األسلحة وحدهم خاصة بريطانيا، فرنسا، والولايت املتحدة األمريكية، وتضرر منها الطرفان 
خصوصًا واملنطقة العربية واإلسالمية عموماً، وهلذا السبب مل يفرح جتار األسلحة لنتهاء 

 .950قم احلرب وانزعجوا لقبول إيران القرار ر 
أما اجلزائر من جهتها فقد عملت كل ما يف وسعها سواء قبل اندلع احلرب أو خالهلا 
من أجل إقناع طريف النزاع ابلبتعاد عن القوة العسكرية يف حل نزاعهما، وانشدهتما مرات 
عديدة ابللجوء إىل احلل السلمي العريب اإلسالمي بعيدًا عن تدويل القضية، ول أدل على 

هذا من وصف سياستها بسياسة إطفاء احلرائق، ولقد كلفها موقفها احليادي اإلجيايب  موقفها

                                         
 .3، صجريدة سبق ذكرها ،9029: عالنصر 1



 اخلرب العراقية اإليرانية وجهودها يف حل األزمة سياسيا  موقف اجلزائر من  .............................: الرابعالفصل 

 

 
 

 -341- 
 

دفع ضريبة الدم، إذ فقدت رئيس دبلوماسيتها ومعه خرية من أبناء اجلزائر الربرة وهم يف مهمة 
 وساطة دبلوماسية بني طريف احلرب.
تراجع الهتمام ابلقضية الفلسطينية، إذ تزعزعت اجلبهة  كما تسببت هذه احلرب يف

الشرقية املتمثلة يف العراق اليت كانت إسرائيل ختشاها وأدت هذه احلرب إىل متزيق وحدة الصف 
العريب، وابملقابل عززت هذه احلرب اهليمنة والسيطرة الصهيونية على املنطقة، وجترأت القيادة 

ًا وهي تردد إنه خطأ كبري القول أبن إسرائيل والصراع العريب الصهيونية على رفع صوهتا عالي
 اإلسرائيلي هي سبب املشاكل وتردي األوضاع يف الشرق األوسط.

م من طرف القيادة العراقية يعترب إيذاانً وبداية فعلية 4599وإذا كان إلغاء اتفاقية اجلزائر 
ت مبثابة القاعدة الصلبة حلل هذه األزمة للحرب العراقية اإليرانية، فإن هذه التفاقية نفسها كان

بشكل هنائي بني البلدين، وأتكد للطرفني املتصارعني بصفة خاصة وللعامل أمجع أن اتفاقية اجلزائر 
 تبقى من وجهة النظر الدولية أساساً ألية تسوية بني العراق وإيران. 
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شهد اخلليج العريب عدة توترات وصراعات بني دوله وإماراته بسبب جمموعة من العوامل 
التارخيية، واجلغرافية، والسياسية، والقتصادية جعلته غري مستقر أمنياً، وتلك العوامل بشقيها 
الداخلي واخلارجي هي اليت أدت يف األخري إىل الجتياح العراقي للكويت، فإذا كان النفط ول 

زال عاماًل مهمًا من عوامل الثراء يف الوطن العريب عامة واخلليج العريب بشكل خاص، فإنه من ي
 -على غرار الصراع العراقي الكوييت -جهة أخرى جلب املتاعب واملشاكل لبلدان املنطقة، وخلق 

 العديد من النزاعات والصدامات يف مجيع املناطق اليت تستحوذ على هذه املادة احليوية. 
 .وأسباهباجذور األزمة ملبحث األول: ا

فما كادت احلرب العراقية ــ اإليرانية تضع أوزارها حىت ظهرت ولحت يف األفق أزمة 
خليجية أخرى ل تقل شراسة عن سابقتها ابلرغم من قصر مدهتا وهي احلرب العراقية ـــ الكويتية أو 

ر أن الشهر )أوت( الذي انتهت فيه احلرب ما أطلق عليها "أزمة اخلليج الثانية"، والغريب يف األم
العراقية اإليرانية هو نفسه الشهر الذي اندلعت فيه احلرب العراقية الكويتية، ومن مث فإنه ل ميكن 
فصل حوادث حرب اخلليج الثانية عن حرب اخلليج األوىل، وابلتايل ليس مبالغًا فيه إذا قلنا أن 

 نية. هناية األوىل هو يف الواقع بداية للثا
 أوال : اجلذور التارخيية لألزمة.

حمل اهتمام احلكام العراقيون، سواء يف عهد امللكية  حديثاً  أتسيسها منذ الكويت دولة ظلت
بعدها، غري أن درجة هذا الهتمام كانت ختتلف بني أولئك احلكام بني الضم الكلي أو  أو اهلامشية
مجيعهم ظلوا عاجزين عن حتقيق تلك األطماع،  أن إل الشمايل، اجلزء وخاصة الكويتية لألراضي اجلزئي
العراق وصراعاته الداخلية من جهة اثنية،  مشاكل وبسبب جهة، من والدولية العربية التحذيرات بسبب

مت إحياء تلك املطامع العراقية القدمية  1لكن منذ تويل الزعيم البعثي صدام حسني احلكم يف العراق
األخري كزعيم طامح ومهيمن ليس فقط على منطقة اخلليج العريب  حيال الكويت، حيث برز هذا

 .2فحسب، بل على املستوى العريب بصفة عامة، وهو ما اتضح جلياً من خالل حربه مع إيران

                                         
1
مع بدأ حرب اخلليج األوىل، حيث أن الرئيس العراقي أمحد حسن البكر  تقريباً  متزامناً  جاء العراق يف احلكم قيادة حسني صّدام الرئيس تويل 

 اإليرانية.  –العراقية احلرب اندلعت 4502 سبتمرب 00 ويف ،4591 ثورة ذكرى يف 4595 جويلية شهر يف حسني لصدام الرائسة عن تنازل
، دار النخبة للطباعة والنشر والتوزيع، 4، طإسرائيل ودول اخلليج تشابك العالقات بني التقارب والصراعفهد فالح العجمي:  2

 .99، ص0249مصر، 
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ومن املفارقات الغريبة اليت شهدها العراق عند إهناء حربه مع إيران هو أنه خرج منها قوايً 
داببة(،  9922طائرة،  922جندي،  4222.222قوامه  عسكراًي )ميلك جيشًا ضخمًا وقوايً 

، 1مليون دولر( 422لكنه يف الوقت نفسه خرج من هذه احلرب منهارًا اقتصاداًي )بلغت ديونه 
وهذا بناًء على تقرير سري يوضح احلالة القتصادية للعراق بعد حربه مع إيران أعّده مصريف كبري 

إن صورة السبعينيات الرباقة "ذا اخلصوص ما أييت: م، ومما جاء فيه هب4552يف مطلع عام 
تالشت وحل حملها وضع اقتصادي مظلم، وخراب واسع يف مجيع أحناء البالد.. ترى هل هناك ما 
ميكن عمله لتغيري هذا الوضع املؤمل؟ حيرنين أن أقول أنه يف ظل احلكومة احلالية ل بد أن يسري 

 الوضعيتني املتناقضتني أوىل بوادر األزمة. ، وكانت هاتني2"الوضع من سيء إىل أسوأ
إن اجتياح اجليش العراقي للكويت مل يكن من ابب الصدفة فحسب، بل هناك عدة 
اعتبارات شجعت العراق على ذلك، فمثاًل إذا كانت إيران قد استغلت فرصة انسحاب بريطانيا 

ثالث، فإن العراق بدوره م واستولت على اجلزر العربية ال4594من منطقة اخلليج العريب سنة 
استغل فرصة غضب واستياء وعداء الدول الغربية عامة والولايت املتحدة األمريكية خاصة للثورة 

م وأهنكها عسكرايً وخرج منها بقوة 4502اإلسالمية يف إيران، فسارع إىل شن حرب ضدها سنة 
 . 3الكويتعسكرية، وهو ما أعطى القيادة العراقية ثقة زائدة شجعتها على غزو 

إن انتصاران على "ولقد أدرك صّدام حسني خماطر انتصاره على إيران عندما عّلق قائاًل: 
 5، ونفس األمر أدركه وأكده طارق عزيز4"إيران يشكل خطرًا علينا يوازي خطورة استمرار القتال

لكربى، ول ل إسرائيل، ول الدول ا"م وقال له: 4500لكرمي بقرادوين الذي التقى به آواخر عام 
                                         

، شركة املطبوعات للنشر 0، طاملفكرة املخفية حلرب اخلليج رؤية مطلع على العد العكسي لألزمةبيار سالينجر وأريك لوران:  1
 .44، ص4554والتوزيع، بريوت، 

ويت، ، عامل املعرفة، الكالتداعيات(-الوقائع وردود الفعل-الغزو العراقي للكويت ندوة حبثية )املقدماتأمحد مشاري العدواين:  2
 .55، ص4559

 .41صاملرجع السابق،  فهمي هويدي: 3
 .091، املصدر السابق، صلعنة وطن من حرب لبنان إىل حرب اخلليجكرمي بقرادوين: صدام حسني نقالً عن:   4
ة ، وهو مناضل وسياسي ورجل دولة عراقي ينتمي إىل حزب البعث الشرتاكي وهو رئيس حترير جريد4531طارق عزيز من مواليد  5

 4595عني عضوًا يف جملس قيادة الثورة، ويعد اعتالء صدام حسني سدة احلكم سنة  4599الثورة الناطقة بلسان احلزب، ويف سنة 
 عينه يف منصب انئب رئيس الوزراء، فكان حبق من القادة العراقيني الذين ذاع صيتهم عربيًا ودولياً. للمزين ينظر: عبد الوعاب الكيايل:

 .990، ص0، جهاموسوعة سبق ذكر 
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، هذا فضالً 1"حىت بعض األقطار العربية مراتحة لنتصاران العسكري، وهي مجيعها ختطط إلفشالنا
وهو -على أن هلذه احلرب عدة أسباب أخرى منها ما هو اسرتاتيجي، ومنها ما هو اقتصادي 

 وفيما يلي دراسة يف أهم أسباب ودوافع الغزو:  -أخطرها
 . واالسرتاتيجية للغزواثنيا : الدوافع احلدودية 

إذا حبثنا يف اتريخ العالقات العراقية الكويتية جند أن مجيع احلكومات العراقية املتعاقبة 
على احلكم تؤكد على أن الكويت كانت منذ احلكم العثماين وما قبله جزء من حمافظة البصرة 

م وغزو 4541األوىل سنة  واستمرت على هذا التأكيد حىت غاية اندلع احلرب العاملية ،2العراقية
م تراجعت العراق، حتت ضغط بريطانيا طبعاً، عن موقفها 4530بريطانيا للعراق، ويف سنة 

واعرتفت ابحلدود العراقية الكويتية، غري أن هذا العرتاف مل يلبث أن تراجع عنه العراق اثنية يف 
جزء طبيعي من الوطن العريب م ألن مجيع العراقيني املثقفني يدركون جيداً أن الكويت 4533سنة 

قامت بريطانيا ببسط سيطرهتا ومحايتها عليه، وملا زال عهد احلماية ارأتى هؤلء املثقفني العراقيني 
 .3أنه ل بد من عودة اجلزء إىل الكل

اخلالف الذي وقع بني العراق والكويت  وقال إن بطرس غايل ونفس األمر أكده
ملبالغ اليت تعهدت بدفعها للعراق هو جمرد ذريعة فقط خبصوص عدم التزام الكويت بتسديد ا

اعتربت الكويت  4مجيع احلكومات العراقية املتعاقبة على احلكم بدليل أن ،لالستيالء على الكويت
 .5دائماً إقليماً عراقياً 

                                         
 .091، املصدر السابق، صلعنة وطن من حرب لبنان إىل حرب اخلليجكرمي بقرادوين: طارق عزيز نقاًل عن:   1
، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، اجلزائر، التدخل اإلنساين يف العراق بني التربير اإلنساين والتوظيف السياسيهاجر ختال:  2

 .09، ص0243
 .0، ص4550، مكتبة مدبويل، القاهرة، مأساة اخلليج واهليمنة الغربية اجلديدةجلمايل: دمحم فاضل ا 3
مذكرة خبصوص الكويت، وأهم ما ورد فيها على النحو  4514فمثاًل يف عهد الرئيس العراقي عبد الكرمي قاسم قدمت حكومته سنة  4

التاريخ ولن يستطيع االستعمار طمسها أو تشويهها، وهي اتبعة ال شك أبن الكويت جزء من العراق، وهي حقيقة أكدها اآليت: "
، املكتب حتديث اخلليج العريب". ينظر: دمحم نصر مهنا: حملافظة البصرة منذ احلكم العثماين وحىت اندالع احلرب العاملية األوىل

 .01، ص0222اجلامعي احلديث، السكندرية، 
 .329ابق، صبطرس بطرس غايل وشيمون برييز: املصدر الس 5
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العراقية لضم الكويت هي حاجة العراق امللحة حلصوهلا  السرتاتيجيةومن بني املربرات 
اخلليج والبحر األبيض املتوسط، فالعراق بفضل إمكاانته الطبيعية والبشرية مل يتقبل  على منفذ إىل

أن يكون معزوًل برايً وحبرايً على العامل اخلارجي، ولقد حاول سابقًا أن حيقق احتادًا مع سوراي ومع 
ها الكويت نفسها، غري أن مصر واململكة العربية السعودية حالتا دون ذلك، فمصر حبكم تولي

للقيادة والزعامة العربية ل تريد أن ينافسها بلد عريب كالعراق يف الربوز والقوة، أما السعودية من 
جهتها خشيت أن خيتل التوازن يف القوى بني البدان العربية بسبب هذه الوحدة، فيتطلع العراق 

 .1إىل الستيالء على جزء من أراضيها
احلكومة العراقية على بيان حكومة الكويت م بعد اطالع 4513ولإلشارة فإنه يف سنة 

أبريل من نفس السنة، واملتضمن رغبة الكويت امللحة  25الذي ألقته مبجلس األمة الكوييت بتاريخ 
 احلكومتان العراقية والكويتية على ما أييت:  2على إهناء مجيع التفاقيات املربمة مع بريطانيا، اتفقت

ابستقالل دولة الكويت وسيادهتا التامة حبدودها املبينة اعرتاف اجلمهورية العراقية  -
م واليت متت املوافقة عليها من طرف 4513جويلية  04بكتاب رئيس الوزراء العراقي بتاريخ 

 أوت من نفس السنة. 24حاكم الكويت يوم 
تتعهد احلكومتان إبقامة عالقات األخوة وحسن اجلوار بني البلدين وفق ما ميليه  -

لواجب القومي العريب وضمااًن حلماية املصاحل املشرتكة بينهما وكذا التطلع إىل الوحدة عليهما ا
 العربية الشاملة.

 وأخرياً يلتزم البلدان خبلق تعاون ثقايف وجتاري وفين بينهما. -
يف وما احملاولة اليت قام هبا العراق لكن هذه التفاق مل يلبث ان الغي من طرف العراق، 

عندما حشد قواته العسكرية على احلدود الكويتية إل دلياًل على ذلك، غري  م4593 شهر مارس
 .3حتت هتديدات الدول العربية وضغوطات اجلامعة العربية تلك أنه اضطر إىل العدول عن حماولته

                                         
 .41دمحم فاضل اجلمايل: املرجع السابق، ص 1
 .00دمحم نصر مهنا: املرجع السابق، ص 2
املقصود هنا، هو أن العراق كان يبدي امتعاضًا كبريًا إزاء الكويت انمجًا عن مسألة ترسيم احلدود، حيث أن العراق كان، دائماً،  3

تصاداًي تقعان على مدخل شط العرب، واليت تؤمنان الدفاع عن خط املرور إىل ميناء يطالب الكويت جبزيرتني اسرتاتيجيتني ومهمتني اق
  .109جورج قرم: املرجع السابق، صالبصرة الكبري. ينظر: 
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وحري بنا أن نشري يف هذا الصدد إىل الدور الذي قامت به اجلزائر يف إطار الوساطات 
احلدودي العراقي الكوييت، واستمرت هذه الوساطات منذ بداية النزاع سنة العربية حلل النزاع 

م وكان أمهها الوساطة اليت قامت هبا اجلزائر، حيث استغل الرئيس 4599م إىل غاية 4593
م 4599اجلزائري هواري بومدين فرصة انعقاد مؤمتر وزراء الشؤون الجتماعية يف شهر مارس 

عبد العزيز بوتفليقة للكويت والعراق من أجل تقريب وجهات النظر ابخلرطوم وبعث وزير خارجيته 
 . 1بينهما

سنة  55ويف هذه األثناء طلبت احلكومة العراقية من الكويت أتجريها جزيرة بوبيان ملدة 
والتنازل هلا عن جزيرة وربه مقابل اعرتافها ابحلدود الربية بني البلدين، غري أن الكويت رفضت 

اًل، وهكذا ظلت قضية احلدود معّلقة بينهما إىل غاية انفجار أزمة اخلليج الطلب مجلة وتفصي
. هذا وجتدر اإلشارة إىل أنه خالل فرتة احلرب العراقية 2م بني العراق وإيران4502األوىل عام 

م ظهرت بصورة جلية حاجت العراق جلزيريت 4501م و4501اإليرانية، وابلضبط ما بني عامي 
لكويت رفضت أتجريمها إايه لعتبارين أساسيني، أوهلما قناعة الكويتيني أبن وربة وبوبيان، لكن ا

العراق لن يرتكهما بعد احلرب، واثنيهما قناعتهم أبن هذا اإلجراء سوف يؤدي حتمًا إىل إاثرة 
 غضب القيادة اإليرانية.

ر غري أنه هناك من يذكر عكس ذلك ويؤكد وفقًا حلقائق اثبتة موثوقة أن الكويت استم
حمتفظًا ومتمتعًا ابستقالله، وهذا ما  -رغم كل الظروف-م( 4550-م4940زهاء ثالثة قرون )

توضحه عالقات الكويت مع الدولة العثمانية اليت مشل نفوذها وأتثريها كل األراضي العراقية يف 
الوقت الذي مل يكن فيه أي وجود عثماين ابلكويت، كما اعتمد سكان الكويت يف الدفاع عن 

سهم دون تلقي أي مساعدة من العثمانيني يف البصرة وبغداد بل العكس؛ كثرياً ما كان الكويت أنف
يقدم مساعدات للحكومة العثمانية، وهذا ما يؤكد عدم تبعية الكويت إداراًي للبصرة بل حافظت 

 .3على استقالهلا وعلى عالقاهتا ابلقوى احمللية والدولية
                                         

 .090عبد القادر حممودي: املرجع السابق، ص 1
 1114-1184الكويتية  –التطور التارخيي والسياسي ألزمة احلدود العراقية فاطمة حسني سلومي وعصام كاظم عبد الرضا: " 2

 .099، ص0243، العراق، 14، عجملة املستنصرية للدراسات العربية والدولية"، واآلفاق املستقبلية
 .094ص، 0220، دار الكتاب، اجلزائر، اتريخ الكويت احلديث واملعاصر دمحم حسن العيدروس: 3
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لتارخيية وأكدت على وجود الكويت ككيان مستقل ونفس الرأي تبنته بعض الدراسات ا
ومتميز عن بقية الكياانت اجلغرافية األخرى املوجودة يف املنطقة، وحجتها يف ذلك هو إيراد ذكر 

م هذا من 4925الكويت يف خمطوطات الرحالة القدماء أمثال الرحالة "مرتضى بن علوان" سنة 
م يف 49رائط اجلغرافية إل يف منتصف القرن جهة، ومن جهة أخرى أن الكويت مل تظهر يف اخل

خريطة هولندية لكنها جاءت ابسم "القرين"، ولقد عثر على هذه اخلريطة ضمن واثئق شركة اهلند 
م من البصرة إىل الكويت بسبب خالف مع السلطات 4959الشرقية اإلجنليزية اليت انتقلت سنة 

نية تؤكد أبن الكويت كان كيااًن سياسيًا مستقاًل عن ، وهـــذا النتقــــال له دللة قانو 1العثمانية
 الدولة العثمانيـــة، ويؤكد انعدام أي ولء أو سلطة للدولة العثمانية ابلكويت.

ومن خالل ما سبق ذكره ميكننا القول أن اخلالفات احلدودية بني البلدين مل هتدأ إل يف 
م، حيث  4502ة احلرب العراقية اإليرانية عام فرتات األزمات اليت كانت متر هبا العراق ومنها فرت 

كان العراق خالهلا يف حاجة ماسة لدعم دول اخلليج عمومًا ودولة الكويت خصوصًا مادايً 
وعسكرايً، وابلتايل من العبث الدعاء أبن غزو العراق للكويت مت بناء على حقوق اترخيية للعراق 

هلا حقوق اترخيية على بعضها البعض، ولو سلمنا يف الكويت، ألن هناك أمثلة كثرية لدول كثرية 
هبذا األمر فلرمبا أكدان حق إسرائيل التارخيي يف أرض فلسطني، وهذه املسألة اخلطرية انتبهت إليها 
منظمة الوحدة اإلفريقية واشرتطت يف ميثاقها اللتزام ابحلدود املوروثة عند الستقالل دون أي 

معىن ملناقشة هل الكويت كانت جزءاً من حمافظة البصرة أم ل؟  تعديل أو حتريف، ومن مث فإنه ل
املهم أهنا كانت مستعمرة بريطانية مث استقلت وأصبحت بعد ذلك عضوًا يف جامعة الدول العربية 

 مث عضواً يف هيئة األمم املتحدة واعرتف العراق بذلك كله.
يج حيذوها أمل يف بداية مرحلة وبعد انتهاء احلرب العراقية اإليرانية كانت مجيع دول اخلل

جديدة يسودها السالم واألمان، وعلى رأسها الكويت اليت تومست خرياً يف أن يبادر النظام العراقي 
بفتح صفحة جديدة معها، وكانت تعتقد جازمة أن وقوفها اإلجيايب واملشرف إىل جانب العراق 

اخلالف احلدودي بينهما هنائياً، لكن  سوف يساعدها على ترسيم احلدود بينها وبني العراق وإهناء
                                         

، أطروحة دكتوراه دولة يف القانون رب اخلليج الثانية بني أحكام القانون الدويل وتداعيات النظام الدويل اجلديدحدمحم فجايل:  1
الدويل العام والعالقات الدولية، إشراف الدكتور مالكي دمحم الخضر، جامعة األخوة منتوري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، القسم 

 .10، ص0229/0220العام، قسنطينة، 
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املفاجأة جاءت عكس اعتقادات الكويت، إذ مل تلبث أن توقفت احلرب العراقية  -لألسف-
 .1اإليرانية حىت ابدر النظام العراقي إىل افتعال األزمة السياسية مع الكويت

  .اثلثا : األسباب السياسية واأليديولوجية للغزو
مية أن املخابرات العراقية اكتشفت شبكة عمل سياسية ذكرت بعض املصادر العال

، وضمت هذه الشبكة 2مضادة للنظام العراقي تسعى لإلطاحة ابلرئيس صدام حسني ونظامه
جمموعة من املقربني إىل النظام وشخصيات عسكرية وسياسية ابرزة، وقيل أنه هذه الشبكة 

ما أاثر غضب واستياء صدام حسني من رأسها الكويت، وهو  وعلى خليجية دول طرف من مدعومة
اليت  ضف إىل ذلك أن شعور العراق ابمتالكه للقوة العسكرية خصوصاً، والكويت عموماً  اخلليج دول
جعلته يتطلع إىل كسب املزيد من القوة، والسعي حنو جتسيد األيديولوجية  إليه لإلساءة بتقديرها بولغ

 فعه للتفكري اجلدي والفعلي لحتالل الكويت.، وهو ما د3البعثية لتكوين أمة عربية قوية
كما أن قراءة صدام حسني للظروف العربية واإلقليمية والدولية كانت خاطئة مما أدى إىل 
خطوة خاطئة وهي اجتياح الكويت، فعلى الصعيد العريب أظهر صّدام حسني نفسه عقب احلرب 

أن هذه احلرب قد فرضته زعيمًا على العراقية اإليرانية كأبرز زعيم عريب، واعتقد هو شخصيًا 
النظام العريب يتميز ابلضعف واهلشاشة، وابت عاجزًا يف ظل  فيه كان الذي الوقت يف هذا العرب،

ميثاق اجلامعة العربية عن حل اخلالفات العربية، وهو ما مسح للنظام العراقي بقيام حتالفات داخل 
" والذي اعتقد من خالله أنه كسب ولء التعاون العريبجملس أعلن أتسيس " ملا العريب امــــالنظ

ضعف النظام العريب من جهة، والنفخ اإلعالمي يف زعامة صدام  إذاً  .4مصر وهي ربيةــــع أكرب دولة
وشعوره هبا شخصيًا من جهة اثنية، كاان عامالن مهمان يف هتيئة الظروف العراقية لختاذ قرار 

 الجتياح. 
                                         

 .095دمحم نصر مهنا: املرجع السابق، ص 1
صدام حسني انئب األمني العام حلزب البعث العريب الشرتاكي، ورئيسًا للجمهورية العراقية خلفًا للرئيس حسن البكر، ولد سنة  2

مبدينة تكريت العراقية، له مواقف مشرفة جتاه القضااي العربية كما كانت له بصمات سياسية داخلية امهها التصدي حلركة التمرد  4539
: موسوعة سبق ذكرها، . للمزيد ينظر: عبد الوهاب الكيايل4599هت ابلتفاق الذي مت بينه وبني شاه إيرا يف اجلزائر الكردية واليت انت

 .105، ص3ج
 .1، ص4552، سبتمرب 09، س301، عأسباب اجتياح اجليش العراقي للكويت": "اجليش 3
 .421أمحد مشاري العدواين: املرجع السابق، ص 4
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لسياسي الداخلي الذي كان يعيشه العراق آنذاك يف تصعيد احلملة ولقد ساهم الوضع ا
على الكويت، حيث جرى احلديث عن الصالحات الدميقراطية، واإلقرار ابلتعددية احلزبية، 
واقرتاح صدام حسني رئيسًا للجمهورية العراقية مدى احلياة، إل أنه أمام تزايد وطأة املشاكل 

اسية الناجتة عن سنوات احلرب الطويلة مع إيران دفعت النظام القتصادية والجتماعية والسي
العراقي للمطالبة مبسامهة اإلمارات النفطية يف حل مشاكله، فكان رد هذه األخرية بطيئًا وشحيحاً 
األمر الذي جعل العراق يشعر ابلغضب والستياء أمام ختلي األشقاء عنه، هذه الوضعية وّلدت 

، وهو ما 1عراقي، وهلذا قوبل الجتياح العراقي للكويت بتأييد شعيب واسعشعور لدى الرأي العام ال
 ضاعف من كاريزمية الرئيس صّدام حسني.

أما على الصعيد اإلقليمي فهناك ثالثة عوامل أومهت القيادة العراقية )مع العلم أنه ل 
و بروز العراق كأقوى قوة أبن جمال احلركة مفتوح، فالعامل األول ه حسني( صّدام غري العراق يف قيادة

بعد انتصاره على إيران، وهو ما أدى إىل اختفاء طهران وخروجها من املعادلة اإلقليمية، أما  إقليمية
يعاين الكثري  2" شأنه شأن النظام العريب، فاجمللساخلليجي التعاون جملس" هشاشة وهو الثاين العامل

عقب حربه مع إيران إىل التفكري يف النيل من اخلالفات بني اعضائه وهو ما دفع صّدام حسني  من
هذا اجمللس بطريقة أو أخرى، خاصة وأنه كان يعيب دائمًا على الساللت احلاكمة يف دول 

على عدم اشراكه يف هذا اجمللس، علمًا أن العراق قطر خليجي وأن صالته مع العامل  اخلليج
يج، فلو كان العراق عضواً يف هذا اجمللس اخلارجي كانت منذ فجر التاريخ ول تزال عن طريق اخلل

واألدهى واألمر أن هذا اجمللس مت تشكيله يف  ،3ملا مت التغلب على الكثري من املشاكل السياسية
 .4الوقت الذي قدم فيه العراق تضحيات دفاعية ملنع تقدم الثورة اإليرانية على حساب دول اخلليج

                                         
 .9، جملة سبق ذكرها، صح اجليش العراقي للكويت"أسباب اجتيا : "اجليش 1
هو منظمة إقليمية تضم يف عضويتها ستة دول خليجية )اململكة العربية السعودية، الكويت، اإلمارات العربية املتحدة، قطر، البحرين،  2

مقر األمانة العامة للمجلس بغية التنسيق والتعاون يف السياسات اخلارجية لدول أعضائها،  4504سلطنة عمان( أنشأت يف ماي 
ابلعاصمة السعودية الرايض، له عدة جلان منها اللجنة القتصادية واللجنة الصحية. للمزيد ينظر: امساعيل عبد الفتاح عبد الكايف: 

 . 399معجم سبق ذكره، ص
 .40دمحم فاضل اجلمايل: املرجع السابق، ص 3
ترمجة دمحم خملوف، شركة األرض للنشر احملدودة ودار قرطبة للنشر والتوثيق  ،4، طاألوراق السرية حلرب اخلليجرولن جاكار:  4

 .40، ص4554واألحباث، قربص، 
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م 4552ثل يف الصراع الذي كان قائمًا سنة أما العامل الثالث فهو داخلي كوييت، ويتم
بني احلكومة الكويتية واملعارضة حول جملس األمة واجمللس الوطين الكوييت واليت نتج عنها الكثري 
من الصدامات والعتقالت، فاعتقدت القيادة العراقية أن تفكيك اجلبهة الداخلية عاماًل مساعداً 

النظام العراقي ان تلك املعارضة سوف تستقبل قوات  على اجتياح الكويت، وأكثر من ذلك توهم
، وهو ما أتكد يف اإلايم األوىل من الجتياح حني أعلنت مصادر عراقية أنه 1ابلورود العراقية التحرير
  يف الكويت وهي اليت استنجدت ابألشقاء العراقيني فلبو الطلب على الفور. شعبية ثورة هناك كانت

م حسني عقب حربه مع إيران تعزيز معنوايت شعبه، فوعدهم ويف اجتاه آخر حاول صّدا
مبستقبل واعد وأن العراق يف التسعينات سيكون أفضل مما هو عليه اآلن، ومن بني الوعود اليت 

العراقية ستشرع يف سلسلة مشاريع عمرانية لرتميم ما أفسدته احلرب وتطوير  احلكومة أن هي هبا صرّح
مواصالت متطورة تربط احملافظات العراقية بعضها البعض، ومن مث فإن هذه البالد، كإقامة شبكة 

املشاريع ستخلق مئات اآللف من الوظائف للشعب، لكن لألسف بقيت تلك الوعود حرب على 
ومل يتحقق منها أي شيء بسبب نقص السيولة إن مل نقل انعدامها ألن الدعم السياسي العريب  ورق
 .2م وهكذا قضت احلرب على مجيع آمال الشعب العراقي4500عام  يرايناإل اخلطر زوال فور تبخر

- زرع بذور الصراع العراقيالدول الغربية دورًا ابرزًا يف أدت أما على الصعيد الدويل فقد
وعلى رأسها بريطانيا اليت ظلت مدة طويلة حمتفظة أبرض اخلليج اليت تسمح هلا مبراقبة  ،الكوييت

املمر والنشاط البحري ابجتاه اهلند والشرق األقصى، وابلتايل فإن احتفاظ بريطانيا ابلكويت 
، جهة اثنية م من4540والسيطرة عليها من جهة، ووقوع العراق حتت النتداب الربيطاين سنة 

 .3عراق من أي منفذ على اخلليج مما أدى إىل تنامي روح العداء لديه جتاه بريطانياحرم ال
منعرجًا حامسًا يف اتريخ العراق حيث متت اإلطاحة ابلنظام امللكي  م4590ومتثل سنة 

تغريت األمور وأصبح  م4510ل حزب البعث إىل السلطة عام و املؤيد للدول الغربية، وبوص
الهتمام ابلقطاع العسكري الشغل الشاغل ابلنسبة للمجموعة الصغرية اليت كانت على رأس 

                                         
 .429أمحد مشاري العدواين: املرجع السابق، ص 1
 .405كمال ديب: املرجع السابق، ص  2
 .03بيار سالينجر وأريك لوران: املصدر السابق، ص 3
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السلطة )صدام حسني وأشقاؤه الثالثة(، وخالل الثمانينات احتلت العراق املرتبة الوىل عامليًا يف 
 .1من السترياد العاملي لألسلحة %42استرياد العتاد احلريب بنسبة 

ومن بني األسباب غري املباشرة اليت أدت إىل حرب اخلليج الثانية هي التنمية الكبرية اليت 
حققها العراق، لسيما اجلانب الصناعي، حيث انكب العراق على تنفيذ خمططاته الصناعية 
والعسكرية، ومن مث راح يربط بني التصنيع احلريب والنتاج املدين، وأدخل بعض التعديالت 

ات على الدابابت واملدافع، وإزاء هذا التقدم التكنولوجي السريع ساد األوساط احلاكمة والتحسين
وشاركتها واشنطن يف قلقها، هذه األخرية اليت يف نظرها كل  2اإلسرائيلية الكثري من القلق والرتباك

 يف ، وأنه جمرد التفكري3شيء مسموح به عدا امتالك دول العامل الثالث للتكنولوجيا املتقدمة
 التخلص من التبعية التكنولوجية يعد خطيئة ل تغتفر وخط أمحر ل ينبغي جتاوزه. 

حادثتني رئيسيتني أكدات للرئيس بسبب حدة التوتر بني العراق والدول الغربية  وازدادت
 :4صدام وجود محلة عاملية معادية ومنسقة ضد العراق مها

كشف عن صناعة   م4505 بتمربسالنفجار الكبري الذي حدث جنويب بغداد يف  -
حد الصحافيني الربيطانيني )ابزوفت( تغطية احلدث اعدم من أاألسلحة الكيميائية، وعندما حاول 

 . م4552 مارس 49طرف السلطة العراقية بتاريخ 

                                         
 .09بيار سالينجر وأريك لوران: املصدر السابق، ص 1
من –على استخدام اسرتاتيجية الردع ضد الدول العربية، وخاصة تلك الدول اليت متثل  4510إن إسرائيل دأبت منذ قيامها سنة  2

زمة اخلليج الثانية فرصة مواتية خطرًا على أمنها ومصاحل واشنطن يف الوطن العريب، ومن مث رأت القيادة اإلسرائيلية يف أ -وجهة نظرها
العربية وإقحامها يف دائرة الصراع الدويل من جهة –لتثبيت موقعها على مجيع األصعدة يف املنطقة من جهة، ولتأجيج الصراعات العربية

 . 15اثنية. ينظر: فهد فالح العجمي: املرجع السابق، ص
العربية، إذ قام الرئيس العراقي آنذاك عبد  4519وايهتا يف أعقاب حرب جوان العراقية بلغت أدىن مست–علماً أن العالقات األمريكية 3

الرمحان عارف بقطع العالقات الدبلوماسية احتجاجًا على الحنياز والتواطؤ األمريكي اإلسرائيلي املزعوم يف احلرب، ولقد حاول عبد 
عد صعود حزب البعث سدة احلكم يف العراق يف جويلية الرمحان عارف نفسه حتسني العالقة من جديد عقب احلرب مباشرة، لكن ب

عندما وقع العراق اتفاقية صداقة وتعاون من الحتاد السوفيايت،  4590حافظ على تلك العالقة العدائية بل ازدادت توتراً سنة  4510
نجر بني شاه إيران وصدام العربية خف التوتر بعض الشيء نتيجة لوساطة وزير اخلارجية هنري كيس 4593لكن بعد حرب أكتوبر 

الكويتية وما –، لتحدث بعد ذلك القطيعة النهائية بينهما إثر اندلع احلرب العراقية4599حسني اليت متخضت عنها اتفاقية اجلزائر 
 .944تالها. ينظر: ديفيد دابليو ليش: املرجع السابق، ص

 .093ر السابق، ص، املصدلعنة وطن من حرب لبنان إىل حرب اخلليجكرمي بقرادوين:  4
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اكتشاف اجلمارك الربيطانية قطع كهرابئية تستخدم يف صناعة القنابل النووية موجهة  -
 . م4552 مارس 00للعراق بتاريخ 

يف اإلفصاح عما وصل إليه بلده من تقدم يف جمال صناعة  عندئذ مل يتوان الرئيس العراقي
مهددًا بذلك كاًل من  م4552أبريل  20يف مؤمتر صحفي ألقاه بتاريخ  الكيماويةاألسلحة 

أي يف قوله: "بعون هللا، إذا حاولت إسرائيل  حد سواءاسرائيل والولايت املتحدة األمريكية على 
شيء ضد العراق سوف نعمل على جعل النار تلتهم نصفها... أما الذين يهددوننا ابلقنبلة النووية 

 .1"الكيميائيةفسوف نقضي عليهم بواسطة السالح 
الولايت املتحدة األمريكية،  استدراجحاولوا و تلك التصرحيات أاثرت قلق اإلسرائيليني 

رات الراهنة، ملشاركتهم قلقهم وفزعهم لكنهم فشلو يف اليت مل تتخذ بعد أي موقف رمسي إزاء التطو 
ذلك حبجة تربير املسؤولني األمريكيني للمواقف العراقية على أهنا جمرد رغبة صدام حسني اجلاحمة 

 . 2يف تكريس زعامته على العرب
الكويتية، ومل  -وابلرغم من أن إسرائيل مل تؤدي دورًا مباشرًا يف إشعال احلرب العراقية 

رك فعليًا يف حرب حترير الكويت، إل أهنا أيدت بشكل ل يقبل الوهن الغزو العراقي للكويت تشا
 : 3أتييداً كامالً، وذلك نظراً لعدة اعتبارات حسيب أن أذكر أمها

اإلسرائيلي، أو على األقل جعله يف مرتبة أدىن،  -صرف نظر العامل عن الصراع العريب  -
 لة سياستها القمعية يف الداخل وسياستها التوسعية يف اخلارج.وهو ما يتيح هلا الفرصة ملواص

رغبتها القوية يف توسيع اخلالفات بني الدول العربية، وإحلاقها املزيد من التمزق  -
والضعف واستنزاف خرياهتا ومقدراهتا السرتاتيجية، وهو ما يؤدي يف األخري إىل تفكيك الوطن 

 ديين عرقي خيدم أهدافها التوسعية.العريب إىل أقليات ذات طابع طائفي 
جعل العراق، العدو السرتاتيجي رقم واحد إلسرائيل، بلداً ضعيفًا عن طريق استنزاف  -

 مقدراته القتصادية وحتطيم إمكاانته العسكرية وإضعاف جمهوداته السياسية والدبلوماسية.

                                         
 .39بيار سالينجر وأريك لوران: املصدر السابق، صصدام حسني نقالً عن:  1
 .13، صنفسه 2
 .94فهد فالح العجمي: املرجع السابق، ص 3
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ية يف املنطقة، كما اغتنام فرصة احلرب يف إطالق العنان لخآلة العسكرية اإلسرائيل -
حتصلت إسرائيل مقابل امتناعها عن الدخول يف احلرب كطرف مباشر على هبات عسكرية 

 واقتصادية ضخمة، ومكاسب سياسية هامة من طرف دول اخلليج والولايت املتحدة األمريكية.
  . رابعا : األسباب االقتصادية للغزو

  القتصاديإن املتتبع لألوضاع اليت سبقت الغزو واألحداث اليت أعقبته يرى أبن العنصر 
كان احملرك الرئيسي هلذه الفتنة ليس فقط على مستوى منطقة اخلليج، بل على صعيد العامل 

 اإلسالمي بصفة عامة.
عض مواقف وحىت يتسىن لنا فهم حقيقة األبعاد القتصادية للغزو ل بد لنا أن نشري إىل ب

الكويت إزاء احلرب العراقية اإليرانية، فكما هو معروف أن الكويت إىل جانب اململكة العربية 
السعودية قدمتا للعراق جممل الدخل الناتج من احلقول النفطية الواقعة يف شرق الكويت، حيث  

ر دولر،  مليا 49برميل يف اليوم، أي ما يعادل  322.222كان معدل انتاج هذه احلقول حوايل 
كذلك أذنت احلكومة الكويتية ابلسماح ملرور املعدات احلربية املوجهة للعراق عرب مرافئها، هذا 

ونظري مساعداهتم للعراق  ابجلميل العرتاف ابب ومن اجلوي، جماهلا ابستخدام للعراق مساحها غرار على
 ".وتنا املتميزونإخخالل حربه مع إيران أطلق الرئيس صدام حسني على الكويتيني تسمية "

سبتمرب  03بتاريخ  190وأكثر من هذا أصدر صدام حسني مرسوم رائسي رقم 
م خص فيه مسو األمري الشيخ جابر الصباح أمري الكويت أبفضل األومسة، ولقد جاء يف 4505

لكم كان أتثران كبرياً، ومن صميم أنفسنا بدعم أخينا جابر الصباح وشعبه "هذا املرسوم ما أييت: 
قيق إن الكويت املخلصة آلمالنا الكربى مشت قدمًا على طريق الحرتام احلازم للمبادئ.. الش

واعرتافًا منا وإقرارًا ابجلميل حيال املوقف املشرف للكويت فقد تقرر منح مسو األمري جابر األمحد 
 .1"الصباح الوسام املدين األعلى لــ "الرافدين" من الدرجة األوىل

نت ختفي ورائها طموحًا إقليميًا مفرطاً، حيث ذكر أحد أقرابء لكن هذه الكلمات كا
صدام حسني أن هذا األخري أقسم منذ هناية حربه مع إيران على تقويض وتقييد الشيوخ اخلليجيني 

م أفصح صدام ألحد زواره 4505غري احملبوبني عند شعوهبم وجلبهم إىل بغداد، ويف سنة 

                                         
 .40رولن جاكار: املصدر السابق، صنقالً عن:  190مقتطف من املرسوم الرائسي رقم  1
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يع األمراء الكبار سجناء يف طهران، ويف نفس السياق أيضاً الفرنسيني أنه لوله )صدام( لكان مج
وأثناء زايرة أحد شيوخ الكويت لتهنئة صدام قال له هذا األخري قل لألمري أن احلدود احلقيقية 
للكويت توجد يف بغداد وأن حدود بغداد توجد يف أقصى مناطق الكويت. وكانت البداايت 

طالبة الرئيس صدام يف رسالة شديدة اللهجة الكويتيني األوىل للمشكل القتصادي للغزو هي م
  مليار دولر كتعويض عن النفط املسروق من حقل الرميلة. 0.9إبعادة 

كما كان لألوضاع الداخلية العراقية ومنها النظام العراقي نفسه دوراً كبرياً يف هذه األزمة، 
أكثر من نصف مليون عراقي، وتسريح جزء كبري من اجليش  حربه مع إيران يفالعراق  إذ فقد

مثقاًل ابلديون العراقي دون أن جيد هؤلء املسرحون عماًل، هذا على غرار خروجه من هذه احلرب 
فطلب  ،1مليار رايل سعودي( 399قدرت أبكثر من مليار دولر )أكثر من  لشيوخ وأمراء اخلليج
للتزام بقرارات منظمة األوبيك فيما خيص األسعار وسقف أو على األقل ا ،منهم التنازل عنها

ذلك حبجة أن عملية إنتاج البرتول تتم وفق  إبيعاز من عمالئهم األمريكيني رفضواولكنهم  ،اإلنتاج
، وقرروا إغراق السوق الدولية مباليني األطنان من البرتول وأبمثان خبسة وصلت إىل السيادة الكويتية

األسلحة يف الوقت الذي كان فيه الغرب يتعامل خبفة لبيع هذا  ،2الواحددولرات للربميل  21
  .3بعد وقف إطالق النار مع إيران للعراق

ومن جهة أخرى كان النظام العراقي يفتقر إىل الدميقراطية ويكرس الديكتاتورية مبساعدة 
الصدامي نفسه، الطبقة العسكرية اليت تفاقمت بشكل مذهل مما أصبح يشكل خطراً على النظام 

، وهذا يعين 4فقرر توجيهه حنو الكويت لتدمريه ومن مث تدمري هذا اجليش بعد حرب حترير الكويت
أن القوة العسكرية وحدها كفيلة بتدمري أمة وحضارة أبكملها إذا كانت هذه القوة قائمة على 

ا وسيلة نظام ديكتاتوري، فاألصح أن تكون هذه القوة العسكرية ليست غاية أو هدف وإمن
 للحفاظ على املؤسسات الدميقراطية واجملتمع املدين مبختلف فئاته وشرائحه. 

                                         
 .320محزة سامل آل دبج الشهري: املرجع السابق، ص 1
 .110حيي بوعزيز: املرجع السابق، ص 2
 .109جورج قرم: املرجع السابق، ص 3
 .015دمحم حسن العيدروس: املرجع السابق، ص 4
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أمام التدهور القتصادي والجتماعي اخلطري الذي آل أليه العراق، والناجم عن حربه 
الطويلة األمد مع إيران من جهة، ومتادي أمراء ودول اخلليج يف تعنتهم وجتاهلهم ملشاكل العراق 

نية، ترجى العراق مرات عديدة دول اإلمارات ملساعدته ابملسامهات البرتولية يف من جهة اث
التخلص من مشاكله، غري أن هذه الدول كانت مسامهتها شحيحة إن مل نقل منعدمة، وهو ما 
أشار إليه سفري اجلزائر حني قال إن العراق حّول خبز أبنائه إىل رصاص يف حربه مع إيران للدفاع 

قاموا  ، بل أكثر من ذلك أهنم1ج بصفة عامة، ومل يتلق أي مساعدة برتولية منهمعن دول اخللي
إبيداع رؤوس أمواهلم النفطية يف بلدان الغرب الرأمسايل ليستفيد منها مع حليفه الصهيوين يف 

، وهو مشاريعهم بدل أن تستفيد منها الشعوب العربية واإلسالمية اليت تعيش أزمات ديون حادة
 اق يشعر ابلغنب والستياء، ونتيجة لذلك أقدم صدام حسني على اجتياح الكويت. ما جعل العر 

وحسب تصرحيات صدام حسني شخصيًا أنه من بني األسباب اليت دفعته إىل احتالل 
الكويت هو األمل الذي تعرض له العراق وشعبه بسبب تصرفات احلكام الكويتيني الذين مل يكتفوا 

ل جلأوا إىل العراق لشرتاء مجيع األشياء الثمينة من حتف أثرية وفنية بتخفيض سعر البرتول فقط، ب
قدمية، وأكثر من ذلك كان احلكام الكويتيون يبعثون بسفهائهم إىل العراق حلجز بعض النوادي 

 .2الفخمة العراقية ويقومون فيها ابستعراضات تسيء لقيم وكرامة الشعب العراقي
م 4500أوت  20ة احلرجة، وحتديدًا يف يوم وهكذا يف خضم هذه الظروف العراقي

بينما مل ميض على وقف اطالق النار بني العراق  ،بزايدة انتاجها النفطي اختذت الكويت قراراً 
، وهو ما صرّح به وزير البرتول الكوييت الشيخ 3وايران سوى بضعة أايم خمالفة بذلك قرارات اوبيك
قائالً: "إن الكويت ل  م4505جوان  40يخ علي خليفة الصباح يف حديث صحفي أجراه بتار 

 .4("4.239.222تنوي اللتزام حبصتها املقررة ضمن إطار األوبيك واملقدرة بـــ )

                                         
 .310دمحم برغام: املصدر السابق، ص 1
]على اخلط[، إنتاج القناة العراقية، متاح على أسباب غزو للكويتصدام حسني:  2

https://www.youtube.com/watch?v=3Ko6ufdSbm0«"،  0249فرباير  09اتريخ التحميل يوم ،
 د.49:31

 .0ـ بيار سالينجر وأريك لوران: املصدر السابق، ص  3
 . 129، املصدر السابق، صأربعة أايم صححت اتريخ العربالدين عميمور:  حميينقالً عن: خليفة الصباح الشيخ علي  4

https://www.youtube.com/watch?v=3Ko6ufdSbm0ت


  م1111-1114الكويتية  موقف اجلزائر من احلرب العراقية ......................................: اخلامسالفصل 

 

 
 

 -356- 
 

صدر هذا القرار بعد مجلة من التالعبات يف سوق النفط استهدفت ختفيض سعره يف 
ولقد سبب  ،1اإليرانية ةالوقت الذي كان فيه العراق حياول تضميد جراحه الناجتة عن احلرب العراقي

خاصة وأن حربه مع إيران كلفته كثريًا وأثقلت كاهله  ،هذا اإلجراء مشاكل اقتصادية كبرية للعراق
وابلتايل فإن اخنفاض سعر البرتول، بسبب زايدة انتاجه، أثر أتثريًا كبرياً  ،بديون عربية وغري عربية

جتاه العراق هي تلك الزايرة اليت قام هبا ، وما يؤكد عدوانية الكويت على الدخل الفردي للعراق
، وخالل هذه الزايرة اجتمع الوفد 2م4505أكتوبر  00وفد عسكري كوييت إىل واشنطن يف 

الكوييت مع رجال الستخبارات األمريكية واتفقا الطرفان على التعاون املشرتك وتبادل املعلومات 
 .3لإلطاحة ابلنظام العراقي ورئيسهحول األزمة القتصادية العراقية وضرورة استغالهلا 

م تعرض صّدام حسني حملاولة اغتيال يف الوقت الذي شنت فيه 4552ويف مطلع عام 
الولايت املتحدة األمريكية محلة إعالمية شرسة ضد العراق يعود سببها إىل أن واشنطن كانت 

ية إىل واشنطن توضح فيها تتوقع من بغداد فور انتهاء حرهبا مع إيران أهنا سوف ترسل إشارة إجياب
رضاها وقبوهلا للسياسة األمريكية، لكن صدام حسني راح يتدخل يف األزمة اللبنانية ويتصرف 
وكأنه دولة عربية كربى دون استئذان واشنطن، بل أكثر من ذلك عارض املواقف األمريكية جتاه 

األزمة اللبنانية يف إطارها  وأصّرت بغداد على معاجلةاألسد"،  –"مورسي  أزمة لبنان وندد ابتفاق
 امليشال عون ابألسلحة يف حرب حترير لبنان. ودعمت السوري،-األمريكي التفاق عن ومبنأى العريب

أمام هذا الزخم العراقي املتزايد، راحت واشنطن تشن محلة دبلوماسية شرسة لتربز أن 
التدخل العراقي يف لبنان لن يزيد الطينة إل بلة، وهنا أتكد صدام أن واشنطن تسعى إىل إقصائه 

                                         
 .125، املصدر السابق، صأربعة أايم صححت اتريخ العربحميي الدين عميمور:  1
اإليرانية فحسب، بل تعود –ينبغي اإلشارة هنا إىل أن العالقات األمريكية الكويتية مل تكن وليدة الظروف اليت أفرزهتا احلرب العراقية 2

قام الشيخ مبارك حاكم الكويت آنذاك بزايرة إىل البصرة ملعاجلة ابنته عند  4542جذورها إىل مطلع القرن العشرين، حيث أنه يف سنة 
، وهو مبّشر أمريكي كانت له عيادة يف البصرة، وخالل هذا اللقاء عرض حاكم الكويت على الطبيب Binittيت الطبيب بين

األمريكي العمل يف الكويت، وعلى مر السنني أصبحت العيادة رمزاً للنوااي احلسنة األمريكية، ولكن فيما عدا ذلك ظلت الكويت حممية 
عالقاهتا حمدودة مع الولايت املتحدة األمريكية بسبب سياسة هذه األخرية جتاه الصراع  بريطانية، وحىت بعد استقالل الكويت ظلت

اإلسرائيلي، وظلت على هذه الصفة إىل أن شهدت تقارابً ملحوظًا عقب انتهاء أزمة اخلليج األوىل. ينظر: ديفيد دابليو ليش:  –العريب
  .104املرجع السابق، ص

 .049كمال ديب: املرجع السابق، ص  3
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م كان الرئيس العراقي يعاين مؤامرتني مزدوجتني، 4552عن أي دور يف لبنان، ومع مطلع عام 
رة األمريكية اليت أحبطت دوره يف لبنان، واملؤامرة العربية اليت جتاهلت حالته القتصادية املؤام
. عندئذ اقتنع صدام أبن هناك فعاًل مؤامرة حتاك ضده، عندها مل يتوان يف اهلجوم على 1املزرية

يب، واشنطن يف حديث تلفزيوين واستكر وجود القوات العسكرية األمريكية يف منطقة اخلليج العر 
، وكان ذلك بداية التوتر يف 2وأحل على أن يكون البرتول يف يد عرب اخلليج يقودهم العراق

 العالقات العراقية األمريكية.
امللك  بني العاهل األردينم 4552فرباير  01بتاريخ جرى يف األردن ثالثي ويف لقاء 

عن  فيه صدام حسنيحتدث مبارك، حسين صدام حسني والرئيس املصري الرئيس العراقي و  حسني
منحتها الكويت والسعودية للعراق خالل حربه مع إيران، وكلف قد مليار دولر كانت  32

لدولتني مفادها إذا مل تلغ كل من السعودية والكويت الديون اليت رسالة إىل االرئيس املصري بنقل 
، علمًا أن 3ةدعيإجراءات ر  سيتخذفإن العراق  أخرىعلى العراق وإضافته ثالثني مليار دولر 

إن مطالبك غري "الرئيس املصري استغرب من مطلب صدام حسني واحتج على موقفه قائاًل له: 
 .4"معقولة، وسوف ختلق متاعب كثرية

نقل  بعد فشل اللقاء السابق اقرتح امللك األردين على صدام حسني أن يتوىل شخصياً 
الرسالة إىل دول اخلليج للبحث عن خمرج وحتقيق التفاق بني الكويت والسعودية والعراق، لكن 

بسبب رفض  ابءت هي األخرى ابلفشلإىل خمتلف دول اخلليج  األرديناجلولة اليت قام هبا امللك 
مة على واملتمثلة يف تصفية الديون املرتاك ،الزعماء اخلليجيني الستجابة ملطالب صدام حسني

وابخلصوص حقول الرميلة  تسوية اخلالفات احلدودية مع الكويتو  ،العراق خالل احلرب اإليرانية
من خالل أتجريه  منفذاً على اخلليج هوالسماح للعراق بتأمين ،الغنية الواقعة يف املنطقة املتنازع عليها

 .5جزيريت وربة وبوبيان

                                         
 .091، املصدر السابق، صلعنة وطن من حرب لبنان إىل حرب اخلليجكرمي بقرادوين:   1
 .040كمال ديب: املرجع السابق، ص  2
 .41بيار سالينجر وأريك لوران: املصدر السابق، ص 3
 .41بيار سالينجر وأريك لوران: املصدر السابق، صحسين مبارك نقالً عن:  4
 .40، صنفسه 5
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حسني فرصة انعقاد قمة جملس التعاون العريب  دامـــس العراقي صــــل الرئيــــا استغـــكم
م وأبدى انزعاجه الشديد من تلك الديون، وأابح للوفد املصري 4552أبريل  01بعمان يف 
ودية والكويت ابلتنازل عن ديوهنما املقدرة ــــــة السعــــــــة العربيـــــب اململكـــــه سيطالــــواألردين أن

رات للعراق وإعطائه مثلها نقدًا لسد العجز الذي يعاين منه ميزان بعشرات املليارات من الدول
  .1مدفوعاته

يف  -حسب أجهزة الدبلوماسية المريكية- وأتكدت النية املبيتة للعراق جتاه الكويت
م. حيث أنه لألسف بدل أن 4552ماي  00مؤمتر القمة العريب الذي احتضنه العراق بتاريخ 

لتصفية األجواء ومعاجلة التوترات اليت تشهدها الساحة العربية آنذاك  تكون هذه القمة فرصة عربية
، كانت مناسبة أكد فيها صّدام حسني من خالل الكلمة 2ومنها مسألة هجرة اليهود السوفييت

بل لفت نظر  -ما كانت تظن معظم الدول العربيةك-اليت ألقاها يف املؤمتر أن هدفه ليس إسرائيل 
املستمعني إىل أن ما حيدث هو نوع من احلرب على العراق، وساوى بني احلرب العسكرية واحلرب 

إن احلرب حتصل أحيااًن ابجلنود وابلتفجريات والقتل وحماولة النقالب، "القتصادية يف قوله: 
أمري الكويت ، وهنا أحس 3"وأحيااًن أخرى حتصل ابلقتصاد، إن قطع األرزاق من قطع األعناق

خبطورة املوقف فاختلى ابلرئيس صدام ودعاه لزايرته يف الكويت وعرض عليه حتديد املوعد لكن 
حاجة يف حتديد املوعد سأزورك قريباً وأنت ل تشعر إل وجتدين يف  ل"صدام حسني أجابه قائالً: 

مل يصدقها وصدق . وهنا كانت الرسالة العراقية يف غاية الوضوح، لكن أمري الكويت 4"الكويت
 الضماانت األمريكية وأخذت األحداث تتسارع، فالعراق يطالب والكويت ترفض.

وخالل اجللسة الفتتاحية ألقى صدام حسني خطااًب انراًي هاجم فيه الكويت ألنه ينتج 
مليون برميل، وهي حرب  4.0مليون برميل يومياً، يف حني أن حصته الرمسية حمددة بـــــ  4.9

تشنها الكويت على العراق، ويقال أن سبب إصرار صدام على مهامجة الكويت هو أنه  اقتصادية
قبيل انعقاد هذه القمة وصلت إىل بغداد تقارير تشري إىل أن الكويت ليس فقط مصرًّا على 

                                         
 .323محزة سامل آل دبج الشهري: املرجع السابق، ص 1
 .05، ص4550، الدار املصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، 4، طحرب اخلليج أوهامه عن القوة والنصردمحم حسنني هيكل:  2
 .095السابق، ص، املصدر لعنة وطن من حرب لبنان إىل حرب اخلليجكرمي بقرادوين: صدام حسني نقالً عن:   3
 .095، صنفسه 4
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، 1املطالبة بديونه، بل أنه عازماً على بيع سندات عراقية أبسعار منخفضة إىل بنك "لويد" الربيطاين
 خري عرض صّدام شرطني حلل األزمة ومها:ويف األ

( مليارات دولر، 20: إلغاء الديون املستحقة للكويت على العراق واملقدرة بـــــ مثانية)أوال  
 ويف نفس الوقت منح العراق مليارات الدولرات لدعم اقتصاده املنهار.

عراق مما يؤمن له : على الكويت أن تؤجر جزيريت "وربة" و"بوبيان" الكويتيتان للاثنيا  
منفذًا حبراًي هاماً، لكن أمام رفض الكويت لشروط العراق وإصرار هذا األخري عليها، فشل هذا 

 الجتماع يف تقريب وجهات نظر الطرفني، وكانت النتيجة انقضاض العراق على الكويت.
 ولكي حيمل الكويت مسؤولية الجتياح بعث وزير اخلارجية العراقي طارق عزيز مذكرة

م يشكو فيها العراق حكوميت 4552جويلية  49إىل األمني العام جلامعة الدول العربية بتاريخ 
 الكويت ودولة اإلمارات العربية املتحدة من اهنما ارتكبتا يف حق العراق األفعال اآلتية:

اشرتكتا عن قصد يف مؤامرة خطرية تستهدف العراق تتمثل يف إغراق السوق العاملية  -
دولر، وهو ما تسبب يف  40دولر إىل  40مما أدى إىل اخنفاض سعر البرتول من  ابلبرتول،

، علماً 2مليون دولر 52م بــــــ 4552م و4509خسارة كبرية للعراق قدرت خالل الفرتة ما بني 
 أن اخنفاض دولر واحد من سعر البرتول يعين خسارة مليار دولر ابلنسبة للعراق.

الكويتيون استغلوا فرتة انشغال العراق يف حربه مع إيران وأقاموا على أرضه أن األمراء  -
مزارع ومنشآت عسكرية واختلسوا نفطًا خيص العراق من حقل الرميلة الواقع على احلدود العراقية 

مليون دولر من النفط خالل العشر سنوات املمتدة من  0122الكويتية، واستخراج ما قيمته 
، وهذا ميثل اعتداء مزدوج حلكومة الكويت على العراق، فمن انحية م4552م إىل 4502

اعتدت على حقوقه ابلتجاوز على أراضيه وسرقة ثرواته النفطية وهذا يعد مبثابة عدوان عسكري، 
ومن انحية أخرى تعمدت حكومة الكويت يف حتقيق اهنيار لالقتصاد العراقي بتخفيض سعر 

 اقتصادي. وهذا يعد مبثابة اعتداء 3البرتول
                                         

 .004كمال ديب: املرجع السابق، ص  1
 .39، ص4554، مكتبة مدبويل، القاهرة، أزمة اخلليج حرب أم سالمعبد الستار الطويلة:  2
، مكتبة مدبويل، العراق املغبون.. وتداعيات حرب اخلليج. وينظر كذلك: أمحد كمال شعت: 43فؤاد مطر: املصدر السابق، ص 3
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مبا أن احلرب اليت قام هبا العراق ضد إيران تصب كلها يف صاحل الدول اخلليجية، فإن  -
العراق يطالب إبلغاء الديون املستحقة عليه للكويت واليت تسببت فيها تلك احلرب، وفوق كل 

ب هذا جيب إقامة نظام اقتصادي عريب على غرار مشروع مارشال األمريكي الذي أقيم عقب احلر 
 .1العاملية الثانية إلعادة إعمار أورواب

ومما زاد الطينة بلة وأجرب العراق على تصعيد محلته أكثر على الكويت هي املذكرة اليت 
رفعها وزير اخلارجية الكوييت لألمم املتحدة خبصوص تطورات األزمة، وهو ما أعابته حكومة بغداد 

)تدويل األزمة( وإقصاء للخيار العريب، يف الوقت واعتربته مبثابة دعوة للتدخل األجنيب ابملنطقة 
الذي كانت فيه الكويت تدعي أهنا متمسكة به وتتحدث فيه عن اجلامعة العربية والعالقات 

وطالبت ابلدخول يف مباحثات ثنائية، وهو ما دفع بعض القيادات العربية لبذل جهود  2العربية
 ه العريب، وهو اإلطار الذي طاملا راهنت عليه اجلزائر.مضنية لحتواء النزاع العراقي الكوييت يف حميط

ونفس األمر أكده عزت الدوري انئب رئيس جملس قيادة الثورة العراقي خالل مؤمتر 
م والذي صرّح فيه أبن هناك دول عربية 4552جويلية  41القمة العريب الذي عقد بتونس يف 

وذلك إبغراء  3مارات العربية املتحدة(آتمرت على القتصاد العراقي )ويقصد هنا الكويت واإل
، ولكننا لن نسمح أبن يذل 4السوق النفطية مبزيد من اإلنتاج خارج حصتهما املقررة ابألوبيك

حنن العراقيني لدينا : "مبا يلي العراق أو أن ينحين هلذه املؤامرة، ولقد صرّح عزيز يف هذا اخلصوص
لعربية تريد التآمر ضدان، لكن عليكم أن تدركوا أن الدليل القاطع على أن هناك عدداً من الدول ا

العراق وشعبه لن يركع ألحد وأن نساؤه لن تصبحن يوما عاهرات وأن أطفالنا لن حيرموا من 
 .5"غذائهم وإرثهم

وكانت أول مرة يصرح فيها الرئيس صدام حسني بعزمه على القيام بتدخل عسكري ضد 
م مبناسبة الحتفال ابلعيد السنوي للثورة العراقية، ولقد قال 4552جويلية  40الكويت هي يوم 

                                         
 .31عبد الستار الطويلة: املرجع السابق، ص 1
 .019دمحم حسن العيدروس: املرجع السابق، ص 2
 .014صاملصدر السابق، جيمس بيكر:  3
 .12: املرجع السابق، صشعت . وينظر كذلك: أمحد دمحم كمال010دمحم احلسن العيدروس: املرجع السابق، ص 4
 .43املصدر السابق، صرولن جاكار: طارق عزيز نقاًل عن:  5
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إذا عجزت الكلمات )طريق احلوار( عن محايتنا فلن يكون هناك خيار آخر "صدام يف خطابه: 
، وابلفعل يف نفس اليوم بدأت 1"عادة األمور إىل نصاهبا واستعادة حقوقناسوى العمل على إ

طالئع القوات العسكرية ابلتحرك يف اجتاه احلدود الكويتية استعدادًا حلرب تعترب قمة املأساة اليت 
مرت هبا الدول العربية، وهي أزمة تسبب فيها صدام حسني الذي أخذته العزة ابإلمث وغرته بطولته 

ققها يف حربه ضد إيران، فبدل أن يستثمر هذه البطولة ضد عدو األمة العربية واإلسالمية اليت ح
 .2العدو الصهيوين، راح ينفث مسومه ضد بلد عريب مدعياً أنه جزء من دولته الكربى العراق

لكويت مل يكن ا استخدام القوة العسكرية العراقية ضدومن األمهية مبكان اإلشارة إىل أن 
وهذا بشهادة صدام حسني الذي أسر للرئيس املصري حسين مبارك بذلك وترجاه  ،إطالقاً واردًا 

ألسباب ل  ـــــ لكن الرئيس املصري مل يستطع إخفاء ذلك عنهم ،أبن ل يفصح عن ذلك للكويتيني
جويلية  09ول عن عمالئه األمريكيني. ومما قاله يف هذا الصدد بتاريخ  ــــــ ميكننا حتديدها

توجهت إىل العراق وأجريت نقاشاً مطوًل حول هذه القضية مع الرئيس صّدام "م ما أييت: 4552
حسني، وأعتقد أنه معين بتسوية هذه القضية وليست لديه نية ملهامجة الكويت أو أي طرف 

م للرئيس بوش 4552جويلية  05، ونفس الطرح أكده عاهل األردن امللك حسني يوم 3"أخر
 .4"لن حيدث شيئاً "ئاًل: هاتفياً وطمأنه قا

هذه التصرحيات أكدها وزير اخلارجية األمريكي جيمس بيكر يف مذكراته وقال لقد 
أبلغوان أصدقاؤان ومن بينهم الرئيس املصري حسين مبارك والعاهل األردين امللك حسني أن الرئيس 

، وأن أقصى ما صدام حسني لن يغزو العراق، وأنه يناور فقط للحصول على امتيازات دبلوماسية
اليت قامت الكويت  5يفعله جتاه الكويت هو استيالئه على احلقل البرتويل اهلام يف منطقة الرميلة

ابستغالله حلظة انشغال العراق يف حربه مع إيران، ولقد قدر طارق عزيز وزير اخلارجية العراقي  

                                         
 .92بيار سالينجر وأريك لوران: املصدر السابق، صصدام حسني نقالً عن:  1
 .44، املصدر السابق، صحرب اخلليج أوهامه عن القوة والنصردمحم حسنني هيكل:  2
 .092جيمس بيكر: املصدر السابق، صحسين مبارك نقالً عن:  3
 .092ر السابق، صجيمس بيكر: املصدامللك حسني نقاًل عن:  4
 .1، صنفسه 5
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تلك التصرحيات  ،1ت بدفعهامليار دولر وطالب الكوي 0.1كلفة هذه النتهاكات النفطية بـــــــ 
 .2انتاجها النفطي وختفيض سعرهالسابقة الذكر طمأنت الكويت ودفعتها إىل زايدة 

م حول 4552أوت  42غري أنه واستنادًا لتصريح انطق رمسي عراقي أدىل به بتاريخ 
وعد صدام حسني للرئيس املصري مبارك بعدم استخدام القوة، فإن الرئيس صدام حسني مل يعط 

، ومما قاله الرئيس صّدام حسني حرفياً للرئيس إطالقا  وعد للرئيس املصري بعدم استخدام القوة  أي
اي أخ أاب عالء "مبارك الذي كان يريد أن يعرف ما إذا كان هناك نية ألي عمل عسكري ما أييت: 

بغض النظر عن حجم احلشود العسكرية وطبيعتها فإنين أعدك كأخ أبن ل أستخدم القوة 
املرتقب يف جدة بني السيد عزت ابراهيم انئب رئيس جملس قيادة الثورة  قبل الجتماعسكرية الع

قبل ، وهنا يتبني لنا ان الرئيس املصري حذف عبارة "3"وبني رئيس وزراء الكويت سعد العبد هللا
 " ألسباب جنهلها. االجتماع

خالل تلك ويتضح الدور األمريكي يف إشعال فتيل هذه احلرب بشكل جلي من 
التصرحيات األمريكية املتناقضة اليت عملت على دفع الطرفني للحرب، فمن جهة صرّح وزير 
اخلارجية األمريكي جيمس بيكر لزعماء الكويت أبن الولايت املتحدة األمريكية ملتزمة حبماية 

لقائها أصدقائها يف منطقة اخلليج، ومن جهة أخرى صّرحت السفرية األمريكية إبريل غالسيب يف 
م أن حكومتها مل تعقد أي اتفاقات دفاع 4552جويلية  09مع الرئيس صدام حسني يوم 

، وأن واشنطن تفضل حل اخلالف بني الدول العربية يف 4مشرتك مع الدول اخلليجية بصفة عامة
 .5إطار ثنائي على اعتبار أن العرب يفضلون حل مشاكلهم أبنفسهم

اء السفرية األمريكية غالسيب مع صّدام حسني مل يكن ومما ينبغي اإلشارة إليه هو أن لق
مبحض الصدفة فحسب؛ بل اهتدى إليه صدام حسني بعدما أتكد من العجز العريب يف ختفيف 
حدة التوتر، وأدرك أن أمريكا هي اليت متلك الوسيلة لردع الكويت عن سياستها النفطية، وإن مل 

                                         
 .430، ص4554يناير44، 42و 5، جملة سبق ذكرها، عالسنة، العامل االقتصادي يف صراع اخلليج"أمحد بلوايف: " 1
 .045، املصدر السابق، صهلل وللوطن اجملموعة السادسةحميي الدين عميمور:  2
 .91فؤاد مطر: املرجع السابق، صصدام حسني نقالً عن:  3
 .95ص املرجع السابق، هنلة حمجوب أمحد: 4
 .021فاروق الشرع: املصدر السابق، ص 5
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صدام بعدم معارضتها للقوة العسكرية، وهلذا تستجب فإهنا على األقل تعطي الضوء األخضر ل
 . 1السبب كان استدعاء السفرية األمريكية وبعدها القائم ابألعمال لغرض جس نبض واشنطن

إذًا اللقاء السالف الذكر هو الذي حرك شهية صدام حسني وجعله يفكر يف ابتالع 
ا الصراع، بل أقدمت على الكويت، ومل تكتف واشنطن ابلتلميح فقط يف التزامها احلياد من هذ

خطوة جريئة جعلت الرئيس صّدام يطمئن أكثر، وتتمثل يف تلك الرسالة اليت بعث هبا الرئيس 
جورج بوش األب إىل الرئيس صدام حسني بعد يومني من لقاء غالسيب يؤكد فيها على الصداقة 

توجد أي عالقة تربط بني البلدين، على غرار إشارات صادرة عن مسؤولني أمريكيني تشري أبنه ل 
 .2واشنطن بدول اخلليج وأهنا غري ملزمة ابلدفاع عنها

إن تلك التصرحيات الصادرة عن املسؤولني األمريكيني هي اليت دفعت صدام حسني 
وشجعته على التطاول على الكويتيني وكشفت عن نواايه احلقيقية جتاه الكويت، واملتمثلة يف 

زمته القتصادية، وهذه النوااي أكدهتا املهمة اليت كلف هبا رئيس مطالبتهم بتمويل العراق لتجاوز أ
م )أي بعد ثالثة إايم من لقاء 4552جويلية  00منظمة التحرير الفلسطينية ايسر عرفات بتاريخ 

غالسيب(، وهي التوجه إىل الكويت ومقابلة األمري ويطلب منه تسوية املشاكل احلدودية بني العراق 
عشرة مليار دولر مقابل استخدام حقل الرميلة، عندئذ يقوم العراق بتقليص والكويت، وكذا دفع 

. لكن أمري الكويت رفض الطلب كلياً، وطلب من عرفات 3حشوده العسكرية تدرجيياً على احلدود
 .4أن حيدثه بدلً عن ذلك بقضية هجرة اليهود السوفيات إلسرائيل
ة عن طعم قدم لصدام فابتلعه، إذ لكن لألسف تلك التصرحيات األمريكية كانت عبار 

أنه مل يلبث أن نّفذ اجتياحه على الكويت، حىت أعلنت الولايت املتحدة األمريكية عن نيتها يف 
التدخل حتت غطاء محاية مصاحلها ابملنطقة. وهو ما اكتشفه صّدام حسني مؤخرًا وصرّح به يف 

إن مؤامرة "ه يف هذا اخلصوص ما أييت: مقابلة تلفزيونية أجراها بعد شهرين من الغزو، ومما ذكر 

                                         
 .040كمال ديب: املرجع السابق، ص  1
 .000، صنفسه 2
 .45رولن جاكار: املصدر السابق، ص 3
، تقدمي بيار سالينجر، ترمجة عاشور الشامس، شركة املطبوعات 1، طاحلصاد حرب أمريكا الطويلة يف الشرق األوسطجون كوويل:  4

 . 341، ص4550للتوزيع والنشر، لبنان، 
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أمريكية نسجت خيوطها مع دول اخلليج كان الغرض منها خنق العراق اقتصاداًي وقد أدت 
مفعوهلا، وإل كيف نفسر أنه يف بداية عقد الثمانينيات كان الدينار العراقي أقوى من الدينار 

 .1"ديناراً عراقياً  02يعادل الكوييت لكن بعد هناية هذا العقد أصبح دينار واحد كوييت 
وعالوة على تلك األسباب السالفة الذكر، هناك أسباب أخرى سياسية معاصرة تسببت 
يف خلق التوترات والنزاعات يف منطقة اخلليج العريب، فالتاريخ املعاصر يؤكد أن معظم األزمات اليت 

ي نتيجة حتمية يف ظل غياب أملت مبنطقة اخلليج العريب مبا فيها األزمة العراقية الكويتية ه
الدميقراطية، فاألنظمة العربية يف عمومها ظلت حتتكر السلطة احتكاراً مطلقاً دون مشاركة أو على 
األقل استشارة شعوهبا وإعطائها حرية املشاركة والتعبري، فغياب املشاركة الشعبية هي اليت سامهت 

قب يف غزو الكويت، كما سامهت غياب مسامهة فعالة يف اختاذ القرار اخلطري اجملهول العوا
الدميقراطية أيضًا يف اختاذ قرار استدعاء والستنجاد ابلقوات األمريكية والغربية بصفة عامة والزج 
ابملنطقة يف دوامة الفوضى والصرعات، إن هذين القرارين اخلطريين جاءا نتيجة اعتقادات 

 .2العراقية، والسعوديةوحساابت خاطئة بنتها احلكومات العربية الكويتية، و 
فاحلكومة الكويتية كما هو معروف أن أزمة حدودها مع العراق كانت من أهم 
اهتماماهتا، فتصورت هذه األخرية بعد النطباع اخلاطئ الذي اختذته عن الواقع السياسي 

مشكلة والقتصادي يف العراق خاصة عقب احلرب اإليرانية العراقية، أهنا إذا مل تتوصل إىل معاجلة 
احلدود وعقد اتفاق هنائي مع العراق يف هذا الظرف ابلذات، فإهنا ستخسر أهم فرصة يف حياهتا 
ولن تتمكن من تسوية املشكلة يف وقت آخر، يف حني اعتربت القيادة العراقية أن إاثرة الكويت 

سياستها لقضية احلدود يف هذا الظرف مبثابة استفزازًا هلا ألهنا كانت منهمكة إبعادة ترتيب 
الداخلية، ومن هنا برزت صورة املسؤولون الكويتيون يف خميلة القيادة العراقية وكأهنم العدو املباشر 
هلا، وبدأت تدرجييًا تتوهم أن احلكومة الكويتية تسعى إىل شن حرب اقتصادية ضد العراق وأن 

 قضية احلدود ليست إل جزءاً من مؤامرة كبرية مدبرة ضدها.

                                         
 .430سبق ذكره، صمقال  "،"العامل االقتصادي يف صراع اخلليجأمحد بلوايف: صدام حسني نقالً عن:  1
"، أعمال الندوة الفكرية أزمة اخلليج وتداعياهتا على واإلدراك اخلاطئ"أزمة اخلليج خلفية األزمة مور اإلدراك عبد اخلالق عبد هللا:  2

 .05الوطن العريب، مركز الدراسات العربية، القاهرة، ص
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اخلاطئة تصورهتا احلكومة السعودية، واعتقدت أن العراق خيطط لغزو  ونفس التصورات
أراضيها وأن اجتياحه للكويت هو مقدمة لحتالل أراضيها واإلطاحة حبكامها، هذا هو العتقاد 
السائد يف السعودية والذي دفع ابلرايض إىل التفكري يف الستنجاد ابلولايت املتحدة األمريكية 

، وعلى كل حال مهما كان السبب الذي كان وراء القرار السعودي لدعوة 1نفطيةحلماية منابعها ال
الولايت املتحدة األمريكية إىل املنطقة، فإننا نؤكد أن هذا القرار كان أكثر خطورة على الوطن 

 العريب من قرار الغزو العراقي للكويت.
قرر التخلص من املعارضني هذا فضاًل عن عوامل ذاتية تتعلق ابلنظام العراقي نفسه الذي 

لنظامه البعثي، حيث يقيم يف الكويت عدد كبري من املعارضني للنظام العراقي، ولقد استطاعت 
أجهزة واستخبارات بغداد حتديد مكان هؤلء املعارضني وجمالت عملهم، وفور الجتياح ألقت 

 . 2القيادة العراقية القبض على الكثريين منهم فحاكمتهم وأعدمتهم
لقد أتكدت الدوافع القتصادية للغزو بشكل واضح على لسان سعدون محادي من و 

إن العراق "م أمام الصحف العراقية قائاًل: 4554سبتمرب  20خالل التصريح الذي أدىل به يوم 
مليار  451بضمه للكويت قد حل مشكالته القتصادية، فأصبح احتياطي النفط يقدر بـــــ 

مليون برميل يوميًا قابلة للزايدة، وارتفع  1.1إنتاج أوبك حمددة بـــــ برميل، وأصبحت حصته يف 
مليار دولر مما ميكنه من اإلنفاق وتسديد مجيع ديونه على مدى ثالث  30دخله السنوي إىل 
 .3"سنوات كأقصى حد

ومن خالل استعراضنا ملختلف الدوافع واألسباب اليت دفعت العراق إىل غزو الكويت 
املشكل القتصادي بني الكويت والعراق وما يعاين منه هذا األخري من أزمة خانقة  يتضح لنا أن

نتجت عن حربه ضد إيران، كان أقوى الدوافع وأمهها على اإلطالق، ولذلك اعتقدت احلكومة 
العراقية جازمة أن حل هذا املشكل ل يتم إل عن طريق الستيالء على الكويت وضم ما فيها من 

 برتولية هامة.  خريات وثروات
 

                                         
 .53، صاملرجع السابقعبد اخلالق عبد هللا:  1
 .02، ص0229، القاهرة، 9، طالعدوان العراقي على الكويتيعقوب السلطان:  فيوس 2
 .430سبق ذكره، صمقال  "،"العامل االقتصادي يف صراع اخلليجأمحد بلوايف:  سعدون محادي 3
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 . االجتياح العراقي للكويت ومساعي اجلزائر حلل األزمة سياسيا   املبحث الثاين:
يقال أن التشدد الكوييت إزاء املطالب العراقية هو املسؤول املباشر عن تفجري األزمة، غري 

جويلية  49أن التصرحيات الرمسية العراقية اليت صدرت يف أعقاب تفجري األزمة سياسيًا بتاريخ 
م من جهة، والقصر الفاضح للفرتة ما بني حماداثت جدة ووقوع الكارثة من جهة اثنية، 4552

تؤكد بشكل قاطع ان القيادة العراقية مل تكن حريصة على معاجلة األزمة بطرق سلمية للمحــافظة 
 .على احلد األدىن للتضامن العريب وجتنيب املنطقة ويالت التدخل األجنيب -على األقل -

 أوال : الغزو العراقي للكويت.
حاولت القيادة العراقية حقيقة تفادي القتال، لكن ليس عن طريق املرونة اليت تقود إىل 
حل سلمي، بل عن طريق الردع كالتظاهر ابلقوة العسكرية العراقية اليت خرجت هبا بغداد من 

ت هذه احملاولت الردعية يف حرهبا مع إيران، والتهديد بنسف آابر النفط الكويتية، ولقد أفلح
إجبار الولايت املتحدة األمريكية مبدئيًا على اللجوء إىل الطرق الدبلوماسية )املهلة اليت أعطتها 

يوما، وكذا حماولة جيمس بيكر األخرية مع صدام(، وابلتايل حققت هذه  19واشنطن وهي 
مث بعد ذلك ، على األقل بشكل فوري احملاولت العراقية جناحاً جزئياً وذلك يف تفادي وقوع احلرب

 من-اولة جرها إىل صفها يف الصراع الدعم اإلقليمي بتحييد إيران وحم كسب العراقية القيادة حاولت

العراق،  إزاء اإليرانية املطالب جلميع تنازهلا طريق عن -المريكية املتحدة للولايت املشرتكة العداوة منطلق
أيضًا إقحام إسرائيل يف الصراع لضمان الدعم العريب، لكن بعدما حاولت القيادة العراقية  كما

احملاولت الردعية حاولت إظهار املرونة،  استخدامها يف أخطأت أهنا جلي بشكل العراقية القيادة أدركت
 . 1لكنها جاءت يف وقت متأخر أتكدت فيه الولايت املتحدة األمريكية أهنا كسبت احلرب

ومنذ أن بدأت بوادر الجتياح تلوح يف األفق ما انفكت املساعي والوساطات العربية 
تتحرك وتسعى للحيلولة دون تفجري األزمة، إل أهنا فشلت يف ذلك، وأقل ما يقال عن هذه 
الوساطات أهنا استطاعت على األقل افتكاك قمة عربية طارئة جبدة، وهي آخر حماولة عربية حلل 

 الصدع بني طريف النزاع لكنها ابءت ابلفشل. األزمة ورأب 

                                         
، أعمال الندوة الفكرية أزمة اخلليج وتداعياهتا على الوطن احلركة القومية العربية وضرورة مواجهة الذات"أمحد يوسف أمحد: " 1

 .02العريب، املرجع السابق، ص
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م مت عقد القمة العربية املصغرة مبدينة جدة السعودية، ولقد 4552جويلية  34بتاريخ 
رفض أمري الكويت جابر األمحد الصباح حضور اللقاء شخصيًا وأوفد كل من سعد العبد هللا 

دما علم صّدام حسني ابخلرب شعر إبهانة الصباح ويل العهد ووزيرا اخلارجية والعدل هلذه القمة، وعن
وكاًل من ابراهيم انئب رئيس جملس قيادة الثورة  تعز قاتلة وألغى سفره هو أيضًا وأرسل نيابة عنه 

سعدون محادي انئب رئيس الوزراء وعلي حسن املاجد ابن عم صّدام وأحد مقربيه وهو الذي عني 
الفتتاحية كرر عزت ابراهيم مطلب الرئيس صّدام حاكماً على الكويت بعد احتالهلا، وبعد اجللسة 

املتعلق بدفع الكويت مبلغ عشرة مليار دولر كقرض إن مل يكن تقدميها كمنحة، غري أن ويل 
العهد الكوييت أصر على دفع تسعة فقط فرفضها عزت ابراهيم بناًء على تعليمات صّدام، ورغم أن 

فع املليار املتبقي، إل أن الطرفني اصطدما اثنية القضية حلت من طرف امللك فهد الذي التزم بد
بسبب إصرار ويل العهد الكوييت على التفاق الفوري دون أي أتخري على اخلط احلدودي بني 

، وهو ما 1العراق والكويت على اخلريطة اليت كانت أمامهما قبل البث يف موضوع التسعة مليارات
 ن مشرتك عن تلك القمة.رفضه الوفد العراقي وحال دون صدور أي بيا

ومما يؤكد على أن حضور الوفد العراقي للقمة مل يكن إل من ابب تسجيل املواقف، هو 
جدة ابململكة السعودية، كانت  لقاءيف الوقت الذي كان فيه العامل العريب يتابع عن كثب  أنه

 مشبوهة،ركات عسكرية حت -منذ وقف إطالق النار مع إيران-جنوب البصرة وضواحيها تشهد 
وانتشرت فيها نقاط حراسة للشرطة العسكرية، هذا فضاًل عن األولوية الثالثة العراقية اليت كانت 

 .2كلم على احلدود الكويتية استعداداً لجتياح الكويت  40إىل  42مرابطة على بعد 
ض ومناقشة واألخطر من هذا كله هو أن الوفد العراقي مل حيضر الجتماع من أجل التفاو 

القضية ودراسة التفاصيل فحسب، وإمنا حضر لفرض إرادته على الكويت وملعرفة مدى موافقة 
، وأمام إصرار العراق على مطالبه من جهة، واختاذ الكويت 3القيادة الكويتية على املطالب العراقية

، 4قيق أهدافهاموقفًا متصلبًا وغري مألوف حيال تلك املطالب من جهة اثنية، فشلت القمة يف حت

                                         
 .303جون كوويل: املصدر السابق، ص 1
 .10، ص4554، مطبع األوقست بشركة اإلعالانت الشرقية، األخطاء القاتلة حرب اخلليج الثانيةمجال كمال:  2
 .010دمحم حسن العيدروس: املرجع السابق، ص 3
 .01فيصل فياض: املرجع السابق، ص 4
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وهناك من أكد أبن الوفد العراقي هو الذي راهن على إفشال املؤمتر منذ جلسته الفتتاحية بسبب 
وهذا دللة على أن  1اشرتاطه على أن تكون املباحثات ثنائية ورمسية يف اجتماع لحق ببغداد

 .2الكويت اتبعة لبغداد
 01ت جدة واليت رواها يوم الثنني غري أنه واستنادًا لرواية امللك فهد خبصوص حماداث

م، فإن الجتماع ضم وفدي العراق والكويت فقط، ومل يكن للملكة العربية 4552نوفمرب 
السعودية أي دخل، وكل ما قامت به هو إشرافها على أيصال الوفدين إىل املكان املخصص 

دان املتجاوران ل حيتاجان لالجتماع، وكان موقف السعودية هذا انتج عن إمياهنا وقناعتها أبن البل
إىل وسيط، ومل يكن هناك أي توتر بني الطرفني إىل درجة أن الكويتيني راهنوا على أن المور 
ستعود إىل جمراها الطبيعي، وبعد انتهاء احملاداثت بني الوفدين وخالل وجبة العشاء اليت أعدها 

، فقال له 3"هللا أخذت وضعها الطبيعيلعل األمور إن شاء "امللك فهد سأل الوفد الكوييت قائاًل: 
ويل عهد الكويت أبن رئيس الوفد العراقي عزت ابراهيم اقرتح عليه يف النهاية أن يكون اجتماع 
جدة هذا اجتماعًا إلذابة اجلمود بني الطرفني على أن يكون الجتماع الرمسي والعملي يف بغداد 

 الطرفان على أمل اللقاء يوم الغد. فرحب ويل عهد الكويت ابلفكرة، وافرتقا 4يوم الغد
م استجاب الكويتيون للمطلب 24/20/4552ويف صبيحة اليوم املوايل لالجتماع  

العراقي وقام ويل عهد الكويت الشيخ سعد العبد هللا بزايرة بغداد أين التقى بنائب رئيس قيادة 
خ الكويت ملطالب العراق جملس الثورة عزت إبراهيم، وكمحاولة كويتية أخرية إلنقاذ املوقف رض

مليار دولر أمريكي ووافق على أتجريه للعراق جزيرة "وربة" اليت  41وتنازل عن ديونه املقدرة بـــ 
 تتحكم يف مدخل امليناء العراقي أم قصر.

والوقت كان قصرياً، ومل يكن عزت ابراهيم خمول  لكن الستجابة الكويتية جاءت متـأخرة
طاء األوامر إبيقاف الزحف، كما أنه على ما يبدو أن هذا اللقاء مل يكن من قبل الرئيس صدام إلع

سوى جمرد تسجيل للموقف وإرضاًء للوساطة العربية، ألن القيادة العراقية مل تكن لديها أي نية يف 

                                         
 .91ص املرجع السابق، يعقوب السلطان: فيوس 1
 .55دمحم فجايل: املرجع السابق، ص 2
 .01فؤاد مطر: املصدر السابق، صفهد نقالً عن: امللك  3
 .01، صنفسه 4
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، وهو ما أكدته حل األزمة وداًي خاصة وأهنا استكملت حشد قواهتا العسكرية على احلدود
 " اليت جاء فيها أن العراق لن يفاوض عن حقوقه املشروعة.العراقيةاجلمهورية صحيفة "

وابلفعل مل تكد متضي سوى بضع ساعات على اهنيار مباحثات جدة حىت أتكدت 
النوااي العراقية جتاه الكويت، وذلك يف متام الساعة الواحدة والنصف صباحاً بتوقيت الكويت احمللي 

قوات العراقية الكويت ورافقتها محلة إعالمية عراقية  م. حيث اجتاحت ال4552أوت  20من يوم 
كثيفة، واستوىل اجليش العراقي على كامل مساحات الكويت دون أية مقاومة تذكر، ابستثناء 
القصر األمريي الكوييت الذي شهد مقاومة خفيفة انتهت مبقتل شقيق أمري الكويت وهروب األمري 

، مث بعد ذلك استوىل اجليش العراقي 1اللحظات األخرية إىل السعودية على منت طائرة هليكوبرت يف
على القصر األمريي واملؤسسات احلكومية، وهذا فيه دللة كبرية على أن هدف الغزو كان خطة 
متعمدة للقضاء السريع على النظام السياسي القائم يف الكويت، كما اتضحت األهداف 

 .2ويتيةلإلقتصادية للغزو فور احتالل العراق لخآابر الك
طبعًا هذا الجتياح مل حيدث أي مفاجأة ابلنسبة للولايت املتحدة المريكية ألهنا كانت 
متوقعة أن مل نقل متأكدة من هذا الغزو منذ لقاء السفرية غالسيب مع صدام، على خالف الدول 

ا مثل . وهكذ3العربية اليت أصيبت بصدمة كبرية ابلرغم عن علمها ببوادر وإرهاصات تلك األزمة
م منعرجًا حامسًا يف التاريخ الدويل املعاصر، ألنه مّثل حتول جذري يف 4552أوت  20يوم 

 العالقات بني الشمال واجلنوب.
، كما ذكران سلفاً، كان من طرف الولايت التارخييإن استدراج العراق هلذا اخلطأ 

من جمموع النفط  % 92ى اليت كانت تعلم يقينًا أن هذه املنطقة تتوفر علاملتحدة األمريكية 
املوجود وأهنا تعتمد بشكل أساسي على الحتياطي اخلارجي، ولذلك مل تكن مبعزل عن هذه 

، ومن جهة أخرى ل ميكننا جتاهل 4بغية محاية مصاحلها املوجودة يف املنطقة من جهة األحداث

                                         
، جملة الدراسات التارخيية واحلضارية، "1114"موقف دول املواجهة العربية )مصر واألردن( من أزمة احلليج حممود أمحد خضر:  1

 .410، ص0249، العراق، 01، عدد5جملد
 .99املرجع السابق، صيوسف يعقوب السلطان: 2
 .34، املصدر السابق، صحرب اخلليج أوهامه عن القوة والنصردمحم حسنني هيكل:  3
 .004، املصدر السابق، صهلل وللوطن اجملموعة السادسةحميي الدين عميمور:  4
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األخرية أسوأ أزمة هدف آخر أخاله مهم، وهو أن الولايت املتحدة األمريكية طالتها يف املدة 
اقتصادية تعرضت هلا يف القرن العشرين، فوجدت يف أزمة اخلليج خمرجاً مناسباً للتخلص من أزمتها 

م 4505مليار دولر، وبلغ عجز ميزانيتها سنة  992املتمثلة يف مديونيتها اليت تعدت أكثر من 
واحتمالت الوحدة  ،ابنية املقلقةالياو املنافسة األملانية مليار دولر، هذا على غرار  492أكثر من 

كل هذا يؤكد على أن اإلرادة األمريكية للقيام هبذه احلرب العربية كانت طاغية .1األوربية املرهقة
 . وقوية

لرتكاب أكرب خطأ  لدفعهكان قرار ختفيض سعر النفط عبارة عن فخ أعد للعراق 
جبيش قوامه ألف جندي جمهز  2م4552اوت  20وهو غزو الكويت يف  ،اترخيي عريب يف املنطقة

، وبعد 3داببة، وعقب احتالل للكويت قامت القيادة العراقية بتنصيب حكومة مؤقتة 4022بـــــ 
، مع العلم أن 4إحدى حمافظاته الداخلية واعتبارها أقل من أسبوع أعلن العراق ضمه للكويت

، والولايت املتحدة األمريكية العراق كان يدرك متام اإلدراك أنه مستهدف، فإسرائيل حّرضت
أوت  20العريب انقض على صّدام، إهنا حرب مدمرة ومربجمة قبل -حّضرت، والتحالف الغريب

إن الرغبة يف احلرب  "م، وهو ما صرّح به البااب الفاتيكاين يوحنا بولس الثاين يف قوله: 4552
 .5"م بفرتة طويلة4552كانت موجودة يف الواقع قبل شهر أوت 

يومني من اجتياح الكويت جلأت القيادة العراقية إىل عزل جابر المحد اجلابر وسعد  وبعد
العبد هللا الصباح من منصبهما كأمري وويل العهد، وحل اجمللس الوطين الكوييت وتشكيل ما مسي بـــــ 

ا " يف بيان متت صياغته يف بغداد وأعلن عنه يف الكويت، ومما جاء يف هذحكومة الكويت احلرة"
إن أهل الكويت يتشوقون إىل احلرية وأهنم كانوا منذ الستقالل يرغبون يف اإلسهام "البيان ما أييت: 

يف حتقيق أهداف األمة العربية واإلسالمية إل أن املستعمر األجنيب سلط عليهم آل الصباح الذين 

                                         
، 4554، شركة الشهاب للنشر والتوزيع، اجلزائر، 4، طاحلرب احلضارية األوىل مستقبل املاضي وماضي املستقبلاملهدي املنجرة:  1

 .99ص
 .040، املصدر السابق، صهلل وللوطن اجملموعة السادسةحميي الدين عميمور:  2
  .09هاجر ختال: املرجع السابق، ص 3
 .414سامية دمحم جابر: املرجع السابق، ص 4
 .094ص، املصدر السابق، لعنة وطن من حرب لبنان إىل حرب اخلليجكرمي بقرادوين: نقاًل عن:   يوحنا بولس الثاين 5
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بالد ووضعوها يف هم لعبة يف يده وانفردوا مبقاليد احلكم واستبدوا يف هنب ثروات ومقدرات ال
 .1"خدمة القتصاد الجنيب

م أعلنت القيادة العراقية عن قيام الوحدة مع الكويت استناداً 4552أوت  0وبتاريخ 
للحقائق التارخيية اليت تؤكد أن الكويت جزء ل يتجزأ من العراق، وأن أهله هم من أهل العراق وأن 

هذا الكيان املصطنع املسمى بدولة الكويت  الستعمار األجنيب هو الذي فكك هذه الوحدة وأقام
خدمة ملصاحله ابملنطقة، وهذا بناًء على بيان حكومة الكويت احلرة الذي طلب موافقة العراق على 

عيد سقوط التجزئة " عودة الكويت إىل الوطن األم، ولذلك هناك من يسمي يوم الثامن اوت بــــــــ
 .2"الستعمارية وعودة الوحدة الندماجية

ومل تتوقف القيادة العراقية عند هذا اإلجراء فحسب؛ بل طالبت إبهناء مهام السفارات 
والقنصليات الكويتية املعتمدة يف اخلارج، ألنه مل يعد هبذا التاريخ سيادة خارجية للكويت متنحها 

ن أجل حق التمثيل الدبلوماسي، ويف اليوم املوايل من إعالن الوحدة املزعومة من طرف العراق، وم
تثبيت سلطتها على دولة الكويت، ابدرت القيادة البغدادية إىل غلق حدود الدولة العراقية اجلديدة 
اليت تشمل الكويت وهذا يعين احتجاز مليون ونصف أجنيب، وهذا اإلجراء تسبب فيما مسي بــــــ 

العسكري العراقي للكويت عام  الجتياح، وقد أعطى 3"أزمة السفارات وأزمة الرعااي الغربيني"
م الفرصة املناسبة ألغلبية اجملتمع الدويل لختاذ موقف موحد ضد العراق وإدانته يف إطار 4552

منظمة األمم املتحدة اليت اعتربت هذا احلدث استثنائيًا ابلنسبة هلا يف هذه املرحلة، مما فتح اجملال 
 .4لوسائل اإلعالم للحديث عن احلق الدويل

يؤكد نية العراق يف سياسة التوسع على حساب الكويت هو حماولته فرض سياسة ومما 
ات اإلدارية اجلديدة تضم ــــيف التقسيم 45دة رقم ـــــيت وإعالهنا حمافظة جديو األمر الواقع بضم الك

ــ "، هذا فضاًل عن إنشاء قضاء جديد مسي بــــالنداء" و"راءــــاجله" و"كاظمةي: "ـــثالثة أقضية ه

                                         
 .422دمحم فجايل: املرجع السابق، صمقتطف من بيان بغداد نقالً عن:  1
  .424نفسه، ص 2
 .420دمحم فجايل: املرجع السابق، ص 3

4
 Patrice Sawki, La guerre du Golfe (1990–1991) à la télévision française, Exemple de 

traitement de l’information Télévisée sur le monde arabe en France en période de crise 

internationale, mémoire de maîtrise d’histoire, paris IV Sorbonne 1992. 



  م1111-1114الكويتية  موقف اجلزائر من احلرب العراقية ......................................: اخلامسالفصل 

 

 
 

 -391- 
 

" ميتد من مشال الكويت إىل جنوب البصرة، إضافة إىل تعديالت وتغيريات صدامية املطالع"
أخرى مشلت تغيري أمساء املدن والشوارع واملدارس واملستشفيات واستبداهلا أبمساء شخصيات 
عراقية، ويف إطار تغيري الواقع الجتماعي الكوييت مت توطني آلف األسر العراقية حمل األجانب 

، كما حاول صدام حسني إعطاء تفسريات اترخيية لالجتياح وكسب 1الذين غادروا الكويت
تعاطف اجلماهري العربية، إذ أنه وبعد عشرة إايم من الغزو أعلن أن حل مشاكل الكويت يتطلب 

 .2النظر اجلدي لألمم املتحدة حلل مشاكل الشرق األوسط كاملة وليس أزمة اخلليج الثانية فقط
 اثنيا : موقف اجلزائر ومساعيها لوقف االجتياح. 

إجياد حل  -عبثاً -عاهل األردين امللك حسني حياول يف الوقت الذي كان فيه ال
دبلوماسي لألزمة، كانت مواقف معظم الدول الغربية إزاء الغزو العراقي للكويت موحدة، وعلى 

لذين اتفقا على تنسيق مواقعهما جتاه رأسها الحتاد السوفيايت والولايت املتحدة المريكية ال
كلمة الصادر عنهما بعد اجتماعهما   439األزمة، وهو ما جّسده البيان املشرتك املتكون من 

( ساعات من النقاش والتحليل 21، وبعد ستة )3م4552سبتمرب  25التنسيقي املنعقد بتاريخ 
لكويت، ولقد وصف البيان الغزو اتفقا الطرفان على أنه ل ميكن جتاهل العدوان العراقي على ا

. أما الدول العربية 4"وحشي وغري مشروع.. وطالب ابلنسحاب الفوري من الكويت"على أنه: 
حرصت منذ البداية على تسوية األزمة ضمن إطارها العريب واحليلولة  -على اختالف توجهاهتا-

يف تصعيد التوتر واخلالف بني دون تدويلها خوفاً من استغالل أطراف أخرى هلذه األزمة وتوظيفها 
 .5الدول العربية

بني دوله اخلمس )تونس، ليبيا،  متبايناً موقف الحتاد املغاريب  وإزاء هذا الغزو جاء
، وهناك 6الشعبية من جهة اثنيةومجاهريه اجلزائر، املغرب، موريتانيا( من جهة، وبني مؤسساته 

املتضارب واملتباين عشية الغزو العراقي للكويت  عاملني اثنني أظهرا بوضوح حالة املوقف املغاريب
                                         

 .092دمحم حسن العيدروس: املرجع السابق، ص 1
2
 Patrice Sawki, op. cit, p40. 

 .92رولن جاكار: املصدر السابق، ص 3
 .44جيمس بيكر: املصدر السابق، صمقتطف من بيان املشرتك بني الحتاد السوفيايت والولايت املتحدة األمريكية نقالً عن:  4
 .09هاجر ختال: املرجع السابق، ص 5
 .00ص، 4551، دار الساقي، لبنان، 4، طأصداء حرب الكويت ردود الفعل العربية على الغزو وما تالهدمحم الرميحي:  6
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وخالل الغزو وبعده )حرب حترير الكويت(، فالعامل األول يتمثل يف األزمة يف حد ذاهتا، والعامل 
 الثاين هو القمة العربية اليت عقدت يف القاهرة عقب اندلع احلرب مباشرة.

قل ابلنسبة لبعض الدول العربية، إن غزو الكويت امرًا ل ميكن قبوله أو حتمله، على األ
وذلك نظرًا ملوقف الكويت املتميز واملشرف جتاه القضية الفلسطينية ابحتضاهنا اآللف من 

هذا فضاًل عن املسامهة الفعالة للكويت يف حتقيق النهضة  ،الفلسطينيني يف انتظار عودهتم لوطنهم
ابستمرار  واندىهبذه احلرب  نّدد أحدمها ، وهلذه األسباب انقسم العامل العريب إىل قسمني1العربية

ويضم اجلمهورية اجلزائرية اليت اندى رئيسها الشاذيل بن جديد مراراً وتكراراً  ،إبمكانية احلل السلمي
، واآلخر ابرك هذه احلرب وصفق للحل 2حبل عريب يبعد عن املنطقة شبح الغزو األمريكي

 . 3العسكري األمريكي ويضم مصر ودول اخلليج
بعد هذه النظرة العامة ملواقف الدول املغاربية من األزمة العراقية الكويتية سأحاول 

من هذه األزمة ل من ابب الذاتية أو تفضيلها عن  -حكومة وشعبًا  -الكتفاء مبوقف اجلزائر 
 املواقف املغاربية األخرى، ولكن كوهنا موضوع الدراسة.

ق للكويت كان موقفًا واضحًا ل لبس فيه ول إن موقف اجلزائر الرمسي من احتالل العرا
غموض، فاجلزائر حتركت يف وقت مبكر قبل انطالق احلرب، وأجرت عدة اتصالت مع مجيع 
البلدان اخلليجية، ومع الولايت املتحدة األمريكية، ومع األطراف العربية املعنية للحيلولة دون 

لشرعية الدولية وتلتزم ابلقرارات واملواثيق الدولية من تفجري هذه األزمة، ونظراً لكون اجلزائر تتقيد اب
جهة، ومن جهة أخرى كوهنا بلد عريب واألمة العربية كلها مستهدفة، فإهنا أدانت بشدة وشجبت 
احتالل العراق للكويت حىت قبل اململكة العربية السعودية، واعتربت هذا العمل العسكري ضد 

لعضالت والتطاول على املقررات الشرعية واملواثيق الدولية دولة شقيقة ضرابً من ضروب استعراض ا
وذلك مهما كانت مربرات ودواعي هذا الجتياح السافر، واجلزائر إذ عمدت إىل اختاذ هذا املوقف  
كوهنا تؤمن إمياانً قاطعًا ابملعطيات السياسية اليت حتكم العالقات بني الدول ل سيما العربية منها، 

كن القفز على هذه املعطيات أو جتاهلها، وهذا املوقف ليس ابجلديد ابلنسبة ومن مث فإنه ل مي
                                         

 .005ص، املصدر السابق، هلل وللوطن اجملموعة السادسةحميي الدين عميمور:  1
 .11، صاملصدر السابق، 4، جهلل... وللوطن اجملموعة الرابعةحميي الدين عميمور:  2
 .005ص، املصدر السابق، هلل وللوطن اجملموعة السادسةحميي الدين عميمور:  3
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للجزائر ألهنا عملت على أكثر من صعيد على تقريب وجهات النظر بني األشقاء حىت ابت 
 .1"اخلرباء السياسيني يصفون سياسة اجلزائر اخلارجية بـــــــ "سياسة إطفاء احلرائق

م أصدرت وزارة اخلارجية اجلزائرية 4552أوت  23الجتياح ويف اليوم املوايل مباشرة من 
بيااًن شديد اللهجة طالبت فيه بضرورة النسحاب الفوري للقوات العراقية والعودة إىل حدود ما 

م، وأكدت على سيادة الكويت وسالمة وحدته الرتابية وذلك إميااًن منها 4552اوت  20قبل 
، ومن بني ما جاء يف هذا البيان ما 2فات بني األشقاءبعدم جناعة احلل العسكري يف حل اخلال

تعرب اجلزائر عن عميق حزهنا وابلغ قلقها أمام التفاقم اخلطري الذي آل إليه الوضع يف منطقة "أييت: 
اخلليج العريب نتيجة الجتياح الالمقبول والالمعقول للقوات العراقية على الكويت.. وان اجلزائر 

أي وقت مضى فكرة اللجوء إىل استعمال القوة لفض النزاعات بني تعارض بشدة وأكثر من 
 .3"الدول

وأمام هذا الجتياح العراقي السافر رأت اجلزائر انه من الضروري مبكان أن تعبئ األمة 
العربية كامل طاقتها قصد وضع حد فوري هلذا املسار الذي يستهدف متزيق ليس فقط الشعبني 

ألشقاء العرب، وأن تعمل فورًا على إجياد حل سلمي عن طريق احلوار العراقي والكوييت بل مجيع ا
 .4والتفاوض يضمن النسحاب العاجل للقوات العراقية ويعيد للكويت سيادته واستقالله

واملتتبع جلهود اجلزائر الدبلوماسية جتاه النزاع العراقي الكوييت يدرك مباشرة أن اجلزائر مل 
ة، بل راهنت بشكل كبري على أن جيد هذا النزاع حاًل يف إطاره تؤيد الطرف العراقي يف األزم

العريب، وأن أي حماولة خارج هذا اإلطار هو مبثابة حتد صارخ مليثاق اجلامعة العربية، وتطاول كبري 
على مشروع الوحدة العربية، ومن هذا املنطلق فإن اجلزائر وسعيًا منها حملاولة إجياد حل سلمي 

جهد يف هذا اجملال، سواء قبيل األزمة أو اثنائها أو حىت خالل حرب حترير  لألزمة مل تدخر أي

                                         
 .1، ص4552، أكتوبر 09، س309، عاجليش"، اجلزائر وأزمة اخلليجدمحم وزاين: " 1
 .305دمحم الرميحي: املرجع السابق، ص 2
ضرورة االنسحاب الفوري للقوات العراقية واحرتام : "الشعبمقتطف من بيان الصادر عن وزارة اخلارجية اجلزائرية نقاًل عن:  3

 .4، ص4552أوت  23، 0304، عالسيادة الكويتية"
 .4، ص4552أوت  21، 9095، عطورة االستثنائية"سابقة ذات اخل: "اجلمهورية 4
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الكويت، فمثلما كان املسؤولون اجلزائريون يستقبلون ويستمعون لطروحات طريف النزاع، كانوا أيضا 
 يسافرون ويقرتحون احللول السلمية على مسؤويل البلدين. 
على األمريكية راهنت لايت املتحدة الو  وعلى عكس املوقف اجلزائري من األزمة، فإن

اخليار العسكري الذي يتطلب وجود قاعدة عسكرية أمريكية يف السعودية كشرط أساسي إلجناح 
من دفع السعودية إىل طلب الستنجاد هبا  واشنطنهذه احلرب وسحق العراق، وابلفعل متكنت 

وهو ما صرح به الرئيس  ،1بليكون بذلك مربرا واضحًا لتدخل الولايت املتحدة يف هذه احلر 
وت جاء فيه: "إن قواتنا ذهبت أ 25بوش يف خطاب ألقاه على األمة بعد أسبوع من الغزو يوم 

 . 2إىل اململكة العربية السعودية بناًء على طلبها ولن تغادر قواتنا اململكة إل بطلب منها كذلك"
للملكة العربية السعودية فإن وخبصوص الدعاءات اليت وردت بشأن التهديدات العراقية 

وزير اخلارجية العراقي طارق عزيز نفى نفياً قاطعاً يف رسالة بعث هبا إىل األمني العام لألمم املتحدة 
خافيري دي كويالر ما تردد خبصوص تلك الدعاءات وعزم العراق على القيام بعمل عسكري ضد 

حقيقة واحدة وهدفاً أساسياً واحداً، وهو توفري السعودية، وأكد أهنا جمرد مزاعم ابطلة ختفي وراءها 
غطاء للتواجد العسكري للولايت املتحدة األمريكية والدول املوالية هلا على األراضي العربية، مث 
استغرب من ذلك وقال كيف ميكن للعراق فعل ذلك وهو تربطه مع اململكة العربية السعودية 

مارس  00وعدم استخدام القوة موقعة بتاريخ اتفاقية عدم التدخل يف الشؤون الداخلية 
إن ما تردد خبصوص عزم العراق على القيام بعمل "، ومما جاء يف رسالته ما يلي: !!م4505

عسكري ضد اململكة العربية السعودية هي تعترب مزاعم ابطلة بطالاًن مطلقًا ول أساس هلا من 
ذلك فليأتينا بربهااًن واحدًا فلم يعد الصحة فهي أكذوبة ابتت مفضوحة للجميع ومن يدعي غري 

خفياً على أي أحد أبن اهلدف األساسي من وراء هذه املزاعم هو توفري املربرات للتواجد العسكري 
األمريكي وحلفائه والدول العربية املتواطئة معه...إن العراق مل يقم أبي عمل ومل يتخذ أي إجراء 

 .3"ة ل بصورة مباشرة ول غري مباشرة..من شأنه أن يهدد اململكة العربية السعودي

                                         
 .000، املصدر السابق، صهلل وللوطن اجملموعة السادسةحميي الدين عميمور: جورج بوض نقاًل عن:  1
 .003ص ،نفسه 2
 .53فؤاد مطر: املصدر السابق، صمقتطف من رسالة طارق عزيز نقاًل عن:  3
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أما خبصوص ما ترّدد حول احلشود العراقية على احلدود السعودية بعد غزو الكويت، فإن 
القيادة العراقية أكدت أنه مل يكن الغرض منه احتالل اجلزء الشرقي من السعودية، ولو أرادت 

قدام على هذه اخلطوة على الفور، خاصة القيادة العراقية ذلك لفعلت ألهنا أتيحت هلا الفرصة لإل
بعد ابتالع الكويت يف ستة ساعات لكنها مل تفعل، وابلتايل فإن سبب تواجد هذه احلشود كان 

 حتسباً ألي هجوم أيتيه من هذه اجلهة. -رمبا-
وهو ما أكده اخلرباء العسكريون وقالوا أن أي مسؤول أو قائد عسكري عندما حيتل 

ريد إجباره على النسحاب منها ل بد له من اختاذ قاعدة برية على أرض الكويت يدرك أن من ي
السعودية، ولقد تفطن رئيس أركان حرب اجليش األمريكي لسرتاتيجية القيادة العراقية يف حشد 
قواهتا داخل الكويت على احلدود الشرقية السعودية، وعّلق بعد شهرين من الغزو العراقي للكويت 

ألف جندي تتخذ مواقف دفاعية  132ات العراقية املرابطة يف الكويت واملقدرة بـــــ إن القو "قائاًل: 
، وابلفعل كان الشك العراقي يف حمله، إذ مل تلبث إن احتشدت القوات األمريكية 1"يف الكويت

وحلفائها من الغرب والعرب معًا على األراضي السعودية استعدادًا لضربه، ورمبا كان غرض صّدام 
د قواته على احلدود إظهار األمر للسعودية أنه مستعد للقتال ولن يرتاجع حىت إذا جاءت من حش

 بقوات أجنبية.
وابلتايل ميكننا أن نستنتج أن غزو العراق للسعودية ل يعدو أن يكون جمرد مزاعم كاذبة 

مروعة فيها كانت روجتها أطرافًا غربية وعربية لتربير استدعاء القوات األجنبية للمنطقة وتعلن حرابً 
 نتائجها وخيمة على العرب فقط. 

األمني  -أي بعد الجتياح العراقي للكويت بشهر-وحقيقة هذه املزاعم أكدها فيما بعد 
سبتمرب  23أثناء تقدمي استقالته من منصبه يوم  2العام للجامعة العربية "الشاذيل القلييب"

ربية عربيًا ودوليًا سرًا وعلنًا من أجل م، حيث أكد أنه جرت العديد من احملاولت الع4552
                                         

 .15عبد الستار الطويلة: املرجع السابق، صرئيس أركان حرب اجليش األمريكي نقالً عن:  1
 4509الشاذيل القلييب رجل دولة سياسي ومفكر تونسي، أول أمني عام جلامعة الدول العربية بعد انتقال مقرها إىل تونس، ولد سنة  2

أسهن مث واصل دراسته العليا جبامعة السوربون ختصص أداب وفلسفة، مث مبدينة تونس وتلقى تعليمه الثانوي مبدرسة الصادقية مبسقط ر 
أصبح عضوًا يف املكتب السياسي للحزب  4510عاد إىل تونس واشتغل عدة مناصب عليا يف الدولة منها وزيرًا للثقافة، ويف سنة 

ية. للمزيد ينظر: عبد الوهاب الكيايل: أمينًا عامًا جلامعة الدول العرب 4595الدستورين وظل على هذه الصفة حىت انتخب عام 
  .109، ص3موسوعة سبق ذكرها، ج
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الوصول إىل حل سياسي يضع حدًا هلذه األزمة وينقذ وحدة الصف العريب لكنها مل حتقق نتيجة،  
كما حاول صدام حسني مرارًا اخلروج من الكويت مبا حيفظ ماء وجهه لكن واشنطن رفضت 

يد حاًل سلميًا عربيًا لألزمة حىت ولو  العرض، فتأكد للجميع أن الولايت املتحدة األمريكية ل تر 
كان جمداًي واهتدت إليه وقبلت به مجيع األطراف العربية املعنية، وكانت واشنطن ترفض أي حل 

، والكرامة كل شيء عند العرب، والسبب يف ذلك كما 1يتقدم به صّدام حسني حيفظ به كرامته
لقوة، وأوًل وأساسًا القضاء على قوة إصرار جهات أجنبية على استعمال ا"قال نفس املصدر هو: 

عربية إبمكاهنا أن حتد من األطماع اإلسرائيلية ابلتوسع واهليمنة على املنطقة...وإذا كان اليوم من 
حق الكويت علينا أن نقف إىل جانبها ومن حق اململكة العربية علينا أن نشد أزرها فيما تزعم أنه 

ضاً علينا أل نرتكه عرضة ألشرس عدوان مجاعي أجنيب ل خطر يهدد أمنها، فإنه من حق العراق أي
يهدف إطالقًا إىل الدفاع عن الشرعية الدولية بل إىل مآرب معروفة وحاجات يف نفس آل 

، وهو ما دفع خالل األسبوع الثاين من شهر سبتمرب كل من الشاذيل القلييب وممثل 2"يعقوب
" إىل الستقالة من منصبهما احتجاجاً على ما جامعة الدول العربية يف واشنطن "كلوفيس مقصود

 آلت إليه األوضاع العربية. 
إن تصريح األمني العام للجامعة العربية الشاذيل القلييب خبصوص دواعي التواجد األجنيب 
وخاصة األمريكي يف املنطقة العربية جاء مطابقًا متامًا لتصريح وزير اخلارجية العراقي طارق عزيز، 

لتأكد منه لكن بعد فوات األوان ألن القوات العسكرية األمريكية مل تغادر املنطقة وهو ما مت ا
عقب حترير الكويت بل استمرت يف اعتداءاهتا على العراق حىت حطمته على اآلخر اقتصادايً 
وعسكراًي واجتماعياً، وحتقق لإلمربايلية العاملية ما كانت تصبو إليه وهو إزاحة هذا اخلطر العريب 

 كان يقف حجر عثرة يف وجه الكيان الصهيوين وسياسته التوسعية.  الذي
وإذا كانت اجلزائر قد راهنت على األسرة العربية لتذليل الصعوابت وفك مالبسات 
األزمة وهو ما راهن عليه أيضًا صدام حسني شخصيًا حني أبدى استعداد لنسحاب قواته من 

                                         
 .009كمال ديب: املرجع السابق، ص  1
 .492فؤاد مطر: املصدر السابق، صنقاًل عن:  الشاذيل القلييب 2
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اجتماع قرار مسيئًا أو عنيفًا ضد العراق يف ب أي شريطة أل يتخذ وزراء اخلارجية العر  1الكويت
مل تتح هلا  -لألسف الشديد-، فإن هذه األسرة 2املقرر عقده يف القاهرةالقمة العريب الطارئ 

الفرصة والوقت الكايف للقيام بواجبها، واملقصود هنا القمة الطارئة جلامعة الدول العربية اليت 
م، واليت من 4552اوت 42العراقي للكويت وحتديدًا يوم انعقدت يف القاهرة عقب الجتياح 

املفرتض أن تكون فرصة لتقارب اهلوة بني الطرفني وتذليل العقبات واخلروج منها حبل هنائي 
، لكن يف هذه القمة انفلتت األمور من يد األسرة العربية واجتهت بسرعة حنو تدويل األزمة 3لألزمة

 املوقف العريب شجعته وفرضته ابلقوة الولايت املتحدة األمريكية. العربية، وهذا التحول الكبري يف 
وجتدر اإلشارة إىل أن اإلعداد هلذه القمة كان غري عادايً، إذ بدا وكأنه سيناريو أعد 
مسبقًا لتكريس وتعزيز التواجد العسكري األجنيب بقوات عربية، عن طريق التصويت على لئحة 

حدوث حركات  هذا فضاًل عن، املنطقة ملواجهة اجليش العراقي تنص على إيفاد هذه القوات إىل
 .5تتمثل بصورة جلية يف طريقة عمل القمة واختتام أعماهلا 4مشبوهة خالل أشغال املؤمتر

أنه مل يسبقها الجتماع التمهيدي لوزراء هو  املشبوهةعلى هذه القمة أكثر يعاب  ومما
ضف إىل ذلك أنه صري ذلك حبجة أن األمر معقداً جداً، اخلارجية كما جتروا العادة وعلل الوفد امل

قبل انعقاد هذه القمة للمناقشة، بل للموافقة الجبارية على قرار استدعاء القوات األجنبية، كانت 
، ونظراً لدقة املوقف وخطورته واحرتامًا للشعور القومي 6هذه األخرية تصل تباعًا إىل اململكة العربية

                                         
ابالنسحاب وسنشرع فيه  إننا نتعهد»هذا ما أكده العاهل األردين امللك حسني الذي اتصل به صّدام حسني هاتفيًا وأخربه قائاًل:  1

خالل إايم وسوف يستغرق عدة أسابيع، وأرجوك أن تبذل مجيع مساعيك مع الزعماء العرب لتؤكد هلم أن اإلهانة والتهديدات 
جتاه العراق لن تزيد الطينة إال بلة وميكن أن ينتهي األمر إىل أن تصبح الكويت جزءا  من العراق، كما أنه من املفيد جدا  أن ال 

 .334". ينظر: جون كوويل: املصدر السابق، صر الزعماء العرب أي غطاء للتدخل األجنيبيوف
 .000، املصدر السابق، صهلل وللوطن اجملموعة السادسةحميي الدين عميمور:  2
 .1، صمقال سبق ذكره ،"اجلزائر وأزمة اخلليج"دمحم وزاين:  3
، وخالل هذه القمة رفض كل من الرئيس التونسي وامللك 4552أوت  42هناك من يذكر أبن هذه القمة العربية عقدت بتاريخ  4

الردين إدانة العراق، غري أن الرئيس املصري حسين مبارك رفض أي نقاش خبصوص املشكلة وقرر إىل جانب القوات األمريكية إرسال 
جندي. ينظر:  49222جندي لريتفع العدد يف هناية الشهر إىل  3222رعت على الفور إىل إرسال قوات عربية ومنها سوراي اليت سا

 .103جورج قرم: املرجع السابق، ص
 .003، املصدر السابق، صهلل وللوطن اجملموعة السادسةحميي الدين عميمور:  5
 .14عبد الستار الطويلة: املرجع السابق، ص 6
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فرتض إيقاف عملية نزول هذه القوات، ل سيما وأن قرار جملس اجلامعة قد العريب، كان من امل
ويف نص على حصر اخلالف ومعاجلته يف النطاق العريب، لكن لألسف مل حيدث هذا إطالقاً، 

من طرف  مسبقاً األخري اتضح للجميع أن القرار الذي سيتخذه الرؤساء العرب كان قد اختذ 
مشروعًا إىل  ب، حيث قدم هذا األخري حسب شهادة برغامالرئيس األمريكي جورج بوش األ

 .1على اجلامعة العربية لتوافق عليه بفرضهالرئيس املصري حسين مبارك وأمره 
ومما يبني نوااي الرئيس املصري مبارك املبيتة جتاه العراق هو تعمده عزل الوفد العراقي يف 

شرح وجهات نظر العراق للوفود العربية فندق متواضع بدون خطوط هاتفية ملنعهم من التصال و 
املشاركة يف املؤمتر، أي حماولة منعهم من التأثري على مسار القمة، واألخطر من هذا كله هو أنه 
أثناء انعقاد القمة حاول الرئيس املصري جماهبة واعرتاض أية مبادرة عربية تدعو إىل فض األزمة 

 . 2معاجلة األزمة داخل األسرة العربية وتوجيهها حنو احللول السلمية، أو تدعوا إىل
وخالل الكلمة اليت ألقاها الوفد الكوييت يف املؤمتر العريب أكد أن قضااي اخلالفات 
احلدودية، واخنفاض أسعار البرتول اليت اختذها العراق كمربرًا لتنفيذ اجتياحه السافر مل تكن سوى 

عتداء الغادر والنتهاك الصارخ للمبادئ جمرد ذريعة فقط لحتالل الكويت، ألن وراء هذا ال
واملواثيق الدولية بصفة عامة وميثاق جامعة الدول العربية على وجه اخلصوص أسباب حقيقية خفية 

 .3يف رغبة العراق يف ضم الكويت من خالل احتالل كامل أراضيها وإسقاط نظامها الشرعي تتمثل
ايسني رمضان فقد صرّح يف كلمته األوىل أما ممثل العراق السيد انئب رئيس الوزراء طه 

 :4اليت ألقاها يف املؤمتر أبن هذه القمة مشتبه فيها لعدة أسباب منها
املؤمتر )الرئيس املصري حسين مبارك( للموقف الكوييت  لرئيس واملقصود الواضح الحنياز -

ل، ابلرغم من ان الرئيس يف كلمته الفتتاحية اليت عرض فيها املوقف العراقي عرضًا ظاملًا وغري عاد
هناك "العراقي صدام حسني سبق له وإن أوضح تفاصيل وأبعاد املؤامرة خالل قمة بغداد قائاًل: 

                                         
 .54ص دمحم برغام: املصدر السابق، 1
 .410ذكره، صمقال سبق  ،"1114"موقف دول املواجهة العربية )مصر واألردن( من أزمة احلليج حممود أمحد خضر:  2
واثئق حرب اخلليج حقيقة ما جرى يف مؤمتر القمة العريب يف القاهرة ودور الرئيس حسين مبارك فيما آل إليه سامي عصاصة:  3

 .39، ص4551، مكتبة بيسان، بريوت، 4، طاملؤمتر)النصوص، التحليل واالستنتاج(
 .12-30ص-، صنفسه 4
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تفاصيل وواثئق تؤكد حقيقة التآمر املسبق بني املسؤولني الكويتيني ونظرائهم األمريكيني حيث اتفق 
ارثة القتصادية يف العراق قصد زعزعة الطرفان على التعاون وتبادل املعلومات وضرورة استغالل الك

 .1"استقراره وإزاحة صدام عن احلكم
 متت الدعوة هلذه القمة دون تشاور وتنسيق مسبق مع العراق. -
التناقض الذي يعرتي القمة، فهي عقدت بعنوان اجياد حل عريب لألزمة، لكنها  -

نطقة، ويف ظل هتديدات عقدت متأخرة بعد دخول القوات األمريكية واألجنبية األخرى للم
أمريكية وإسرائيلية جادة خبصوص العدوان على العراق، ومن مث فإنه ل معىن ول فائدة حللول عربية 

 يف ظل تلك التهديدات والضغوطات. 
إن املشروع املعروض على املؤمترين مل يقدم للعرض بل قدم للفرض، ومن مث فإن العراق  -

 لن يقبل أبي موقف مفروض عليه قبل التباحث والتفاوض. 
ذكره فإن العراق غري مستعد ألي حل من احللول مهما كان مصدرها،  سبق ما على بناء -

 املادي للقوات األمريكية وغريها من املنطقة. ولن يبحث يف أي مشاريع أو أفكار قبل زوال الوجود
وخالل أشغال املؤمتر اقرتح ايسر عرفات تشكيل وفد عريب يضم مصر واجلزائر واليمن 
واألردن وفلسطني ويتوجه إىل بغداد ملقابلة الرئيس صدام حسني، وأكد عرفات أن حل األزمة يف 

ارك رفض املشاركة يف هذا الوفد وضرب هذا اإلطار ممكن جداً، غري أن الرئيس املصري حسين مب
 . 2القرتاح عرض احلائط حبجة أن صدام حسني نكث بتعهداته السابقة

دون دراسة أو تعديل  للتصويت "املشروع" بتقدمي مباشرة مبارك املصري الرئيس قام ذلك بعد
، 3فقط للمشروع األمريكيأساس أنه مصري، وابلتايل فإن ما حدث داخل القمة هو تكريس  على

اجلزائري الشاذيل بن جديد من التدخل خالل اجللسة األوىل قائاًل:  الرئيس مينع مل هذا كل رغم ولكن
 يف عمرها قضت أجيال كفاح ضيعنا قد نكون فإننا وإل األزمة، حلل عربية وسيلة إبجياد مطالبون "إننا

 ، وكان4ألراضينا بقواته العسكرية"من ميهد الطريق لعودته  بيننا يوجد أن يعقل ول الستعمار، حماربة

                                         
 .049كمال ديب: املرجع السابق، صصدام حسني نقالً عن:   1
 .000، املصدر السابق، صلعنة وطن من حرب لبنان إىل حرب اخلليجكرمي بقرادوين:   2
 .001ص، املصدر السابق، هلل وللوطن اجملموعة السادسةحميي الدين عميمور:  3
 .001ص، املصدر السابق، هلل وللوطن اجملموعة السادسةحميي الدين عميمور: الشاذيل بن جديد نقاًل عن:  4
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حينما أشار ممثلها ويل العهد ـــــ خالل كلمته اليت ألقاها يف  الكويت دولة يقصد الشاذيل الرئيس هنا
..وإذا مل يتخذ "املؤمتر ـــــ إىل ضرورة الستنجاد ابلقوات المريكية، ومما جاء يف خطابه ما أييت: 

بتحقيق ذلك، فإن واجبنا جتاه وطننا وشعبنا ومسؤولياتنا أمام هللا مؤمتران هذا اإلجراءات الكفيلة 
 . 1"تفرض علينا اللجوء إىل أي إجراءات متكننا من حترير بلدان واسرتجاع حقوقنا كاملة

إن تلك اخلطوات والتصرفات اليت قام هبا الرئيس املصري حسين مبارك سواء قبل القمة 
توجهاته ونواايه احلقيقية حنو حل األزمة ابلقوة العسكرية أو خالهلا، أكدت بشكل قاطع أهدافه و 

إىل اللجوء للحوار  تفضي واليت العرب الزعماء طرف من املقدمة القرتاحات كل ورفض العراق، ومعاقبة
األزمة من نطاقها العريب إىل اإلطار  إخراج إىل األساسي الذي دفع مصر اهلدف وكان السلمي. واحلل

ال للقوات العسكرية األجنبية للقدوم إىل منطقة اخلليج العريب، ومشاركتها الدويل وفسحها اجمل
جبيشها إىل جانب القوات األجنبية إلخراج العراق من الكويت، هو احلصول على مساعدات 
اقتصادية من قبل دول اخلليج العريب والولايت املتحدة األمريكية، وهو ما يفسره بوضوح إقدام 

 .2مليارات دولر ملصر، هذا فضالً عن ختفيض معظم ديوهنا املرتتبة عليها واشنطن على دفع سبع
 العراق، كل من  عن التصويت عارضت ليبيا هذا املشروع بقوة يف حني امتنعت ولقد

، وموريتانيا، منظمة التحرير الفلسطينيةأما  ،واألردن )بقسميه الشمايل واجلنويب(، واليمن ،اجلزائر
 . 4، وغابت تونس عن القمة3القرارفتحفظو على  والسودان

وافقت على املشاركة بقوات عسكرية ضد  5أما ابقي الدول األعضاء يف اجلامعة العربية
العراق إىل جانب القوات الدولية ضاربة بذلك ميثاق اجلامعة العربية عرض احلائط، والذي ينص 

                                         
 .431سامي عصاصة: املصدر السابق، صويل العهد الكوييت نقاًل عن:  1
 .410صسبق ذكره، مقال ، "1114"موقف دول املواجهة العربية )مصر واألردن( من أزمة احلليج حممود أمحد خضر:  2
 .329محزة سامل آل دبج الشهري: املرجع السابق، ص 3
 44خبصوص غياب تونس عن املشاركة يف هذه القمة، صرّح الرئيس التونسي بن علي آنذاك يف خطاب ألقاه أمام مواطنيه بتاريخ  4

و تشاور، وهو ما استغرب أن سبب غياب تونس عن القمة هو الدعوة اليت وجهت إليها يف وقت متأخر دون أي إعداد أ 4552أوت 
منه الرئيس التونسي وطلب أتجيل هذه القمة ليومني أو ثالثة إايم حىت يتسىن اإلعداد هلا بشكل جيد لكن طلبه قوبل ابلرفض. للمزيد 

 .14ينظر: عبد الستار الطويلة: املرجع السابق، ص
سلطنة عمان، سوراي، املغرب، الصومال، لبنان،  ،إلمارات، قطرتضم الدول املوافقة على القرار كل من: اململكة العربية السعودية، ا 5

 جيبويت، البحرين، مصر. 
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ومع ذلك قررت املشاركة يف احلرب على أن اختاذ القرار داخل اجلامعة ل يتم إل إبمجاع أعضائها، 
 2ومن أهم القرارات اليت مت اختاذها يف هذه القمة غري العادية. 1ضد العراق دون حصول اإلمجاع

 نذكر ما أييت: 
م، 4552جويلية  23التأكيد على قرار جملس جامعة الدول العربية الصادر بتاريخ  -

 ويلية من نفس السنة.ج 21وكذا بيان منظمة املؤمتر اإلسالمي الصادر يف 
الصادرة خالل  110، 114، 112ضرورة اللتزام جبميع قرارات جملس األمن رقم:  -

 م لتعبريها عن الشرعية الدولية.4552شهر جويلية 
إدانة العدوان العراقي على دولة الكويت الشقيقة، وعدم العرتاف ل ابلقرار العراقي  -

ئج املرتتبة عن عملية الغزو، ومطالبة النظام العراقي بسحب املتعلق بضم الكويت، ول جبميع النتا
 م.4552أوت  24قواته إىل احلدود اليت كان عليها بتاريخ 

الكويت ووحدة أراضيه وإعادة نظام احلكم الشرعي الذي كان قائماً  سيادة على التأكيد -
 العربية ويف األمم املتحدة.عليها قبل الغزو العراقي، وذلك ابعتبار الكويت عضواً يف جامعة الدول 

شجب التهديدات العراقية لدول اخلليج العريب عمومًا وأتييد اململكة العربية السعودية  -
يف مجيع اإلجراءات اليت تتخذها حلق الدفاع الشرعي وفقاً ألحكام املادة الثانية من معاهدة الدفاع 

 114مم املتحدة وقرار جملس األمن رقم من ميثاق األ 94املشرتك جلامعة الدول العربية، واملادة 
م، على أن يتم وقف هذه اإلجراءات فور النسحاب الكامل 4552جويلية  21الصادر بتاريخ 

 للقوات العراقية من األراضي الكويتية.
ضرورة الستجابة الفورية لطلب اململكة العربية السعودية املتعلق بنقل قوات عربية  -

 السعودية املسلحة يف الدفاع عن أراضيها ضد أي عدوان خارجي.ملساعدة القوات العربية 
يكلف املؤمتر المني العام للجامعة العربية ملتابعة تنفيذ هذه القرارات، وكتابة تقرير  -

عنها خالل مدة أقصاها مخسة عشر يومًا ويتم رفعه إىل جملس اجلامعة لختاذ ما يراه مناسبًا يف 
  هذا اخلصوص.

                                         
 .54دمحم برغام: املصدر السابق، ص 1
 .90فؤاد مطر: املصدر السابق، ص 2
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أن الرئيس اجلزائري كان على علم زائر عن التصويت فيه دللة على إن امتناع اجل
ابملؤمرة المربايلية اليت حتاك يف السر على دراية كاملة و  ،ابلقرارات اليت اختذت خارج قاعة املؤمتر

ضد العراق والعرب بصفة عامة، وأقل ما يقال عن هذه القمة العربية اليت هي يف األصل )غربية( 
الوحيد  املدبر واملسريلعامل ان الولايت املتحدة المريكية، مبساعدة حسين مبارك، هي كدت لأأهنا 

 ألزمة اخلليج الثانية واملتحكم يف زمم أمورها.
الذي  م، صرّح الرئيس الشاذيل بن جديد4552أوت  40وفور عودته مــن القاهرة يوم 

امتناع اجلزائر عن التصويت هو أهنا ترأس الوفد اجلزائري يف قمة القاهرة الستثنائية أن سبب 
أرادت تعديل مشروع القرار، وأكد أن موقف اجلزائر اثبت ولن يتغري، فهي ضد أي احتالل ألي 
بلد عريب أو غري عريب، وعن إمكانية حل األزمة صرّح نفس املصدر أنه من الصعوبة مبكان 

كل ما أتمله اجلزائر بعد اجتماعات التكهن حبل مثايل يف ظل هذا الظرف العريب املتأزم، وذكر أن  
القاهرة أن يعمل األشقاء املعنيون على تفادي تعفن الوضع واللجوء إىل طرق أخرى عدا طريق 

 . 1القوة العسكرية
تطرق فيه رئيس  4554يناير  03ويف نفس اإلطار دائماً، ويف خطاب ألقاه بتاريخ 

تثنائي، وتعرض إىل موقف اجلزائر من هذه اجلمهورية الشاذيل بن جديد إىل مؤمتر القاهرة الس
القمة مفندًا بذلك بعض املزاعم واآلراء اليت ادعت أن اجلزائر ركنت إىل احلياد جتاه هذه املشكلة 

وقد قيل عن موقف اجلزائر، رمبا من ابب التشويه، أنه حمايد لكون املوضوع ل يعنيها "حيث قال: 
ساء العرب أننا ل نشاطر الرأي يف هذا الطرح ول يف كيفية واحلقيقة أننا أعلنا أمام امللوك والرؤ 

حتضري صيغة الالئحة اليت قدمت يف املؤمتر حبيث قلنا أن هناك نقاط تتعارض ووجهة نظر 
، ومن هذا املنطلق فإن موقف اجلزائر الذي اختذته خالل املؤمتر، وهو التزامها الصمت 2"اجلزائر

وات عربية إىل املنطقة للتصدي للجيش العراقي، أاثر الكثري من أثناء التصويت على لئحة إيفاد ق
اجلدل، حيث وصفه البعض مبوقف الالثورية، وقال البعض اآلخر أبنه موقف سليب، فيما قال عنه 

 آخرون أبنه الرزانة ورأس احلكمة لعدة اعتبارات أمهها: 

                                         
 . 4، ص4552أوت  43، 9021"، عأنمل من األشقاء تفادي تعفن الوضع: "النصر 1
 .41، ص4554، مارس 05، س333، عاجليش، قراءة يف خطب رئيس اجلمهورية"العلواين: "سامل الشاذل بن جديد نقاًل عن:  2
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الكويت واعتبارها التصويت ضد الالئحة معناه أتييد العراق ومساندته يف احتالل  -
حمافظة من حمافظات العراق، وهذا فيه خرق صارخ لالتفاقيات واملواثيق الدولية، ويتعارض أيضاً 
مع سياسة اجلزائر اخلارجية ومفهومها وقناعتها خبصوص العالقات بني الدول العربية اليت ينبغي أن 

 ية ل مبا يهدد وحدهتا وخيل أبمنها. تقوم على أساس التنسيق والتعاون والتكامل مبا خيدم األمة العرب
التصويت ابملوافقة على الالئحة معناه حماابة القمة يف أتييد املنحى اخلطري اليت اعتزمت  -

أحاطت أشغال املؤمتر، إذ اعترب هذا األخري مبثابة إيذاانً  اليت املالبسات عن انهيك فيه، املنطقة اقحام
 األمريكية يف املنطقة، وهذا يتناىف أيضاً مع مبادئ الثورة اجلزائرية.للتدخل الفعلي للولايت املتحدة 

دولة فقط  40عليه  وافقت القرار )ألن إجبارايً  ابلقاهرة الطارئة العربية القمة وافقت األخري ويف
ومل يتخذ إبمجاع األعضاء كما ينص ميثاق اجلامعة( على إرسال قوات عربية تلبية لطلب السعودية 

بني الدول اليت نفذت قرارات املؤمتر على الفور جند املغرب،  ومن عنها، للدفاع اخلليجية لالدو  وبعض
، بل أكثر من 1الدول إبرسال قوات عسكرية إىل احلدود السعودية الكويتية هذه وقامت مصر سوراي،
واشنطن املصري حسين مبارك ذهب إىل أبعد حد، وهو أنه أدى دوراً كبرياً يف إقناع  الرئيس أن ذلك

، وقد أسفرت هذه 2إبرساهلا قوات عسكرية ضد العراق قبل أن يتبىن الشارع العريب الطرح العراقي
القمة عن مخس مواقف مغاربية متباينة واليت زادت اتساعًا عن بعضها البعض خالل األحداث 

اخلارجية العربية الالحقة للكارثة، وابت واضحًا نقص التنسيق ــــ إن مل نقل انعدامه ـــ يف السياسة 
 وحسيب أن أذكر أمهها:  3هلذه الدول، والسبب يف اختالف تللك املواقف انتج عن عدة عوامل

غياب أسس التنسيق داخل كيان الحتاد املغاريب نظرًا لكون هذا األخري حديث  -
ى م مبدينة مراكش املغربية(، ومل يرق بعد إىل مستو 4505فرباير  49النشأة نسبيًا )أتسس يف 
 الدور اإلقليمي الالئق به.

اختالف املواقف انتج عن اختالف أنظمة احلكم يف هذه البلدان املغاربية فمنها ما  -
 هو ملكي ومنها ما هو مجهوري.

                                         
 .11هنلة حمجوب أمحد: املرجع السابق، ص 1
 .001كمال ديب: املرجع السابق، ص  2
فة، اجمللس "، الغزو العراقي للكويت )ندوة حبثية(، عامل املعر ردود الفعل العربية على غزو وحرب حترير الكويتدمحم الرميحي: " 3

 .301، ص4559الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، 
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اختالف املصاحل القتصادية لكل دولة من دول الحتاد وكذا اختالف املشاكل  -
 خمتلف عن مواقف الدول األخرى.الداخلية لكل منها، وهو ما فرض عليها اختاذ موقف 

ويف األخري، ومن خالل ما مت التطرق إليه خبصوص القمة العربية الستثنائية وأهم 
القرارات الصادرة عنها، ميكننا القول أن هذه القمة من خالل إقرارها مبجيء القوات األجنبية 

تية من جهة، وجتاهلها للمنطقة ومطالبتها ابلنسحاب العراقي غري املشروط من األراضي الكوي
التام للمطالب العراقية من جهة اثنية، هي اليت دفعت العراق دفعاً إىل العناد واملضي قدماً يف طريق 
الضم واإلحلاق، ومن مث دفع املنطقة إىل طريق الدمار، كما أكدت هذه القمة الفشل الذريع الذي 

 دىن من التضامن العريب.منيت به اجلامعة العربية وذلك بعجزها عن جتسيد احلد األ
الصادر عن جملس األمن بتاريخ  114وبعد صدور مجلة من القرارات امهها القرار رقم 

م الذي ينص على فرض عقوابت اقتصادية على العراق، وأمام هذا النقسام 4552اوت  21
على  1ةالعريب املقيت وختلي الدول العربية عن بعضها البعض، وافقت اململكة العربية السعودي

السماح بدخول القوات األمريكية إىل أرضها للدفاع عنها وعن اخلليج عموماً، واهلدف الظاهري 
منها هو حترير الكويت يف أقصر وقت ممكن، وعلى الفور لبت واشنطن الطلب الذي كانت 

 . 2"عملية درع الصحراءتنتظره ونفذت ما عرف بــــــ "
مليارات  21أن عملية درع الصحراء كلفتهم  وحسب أتكيدات وزير اخلارجية األمريكي

دولرات فقط، يف حني أنه حصل حسب بعض املعلومات الرمسية املتداولة على تعهد من 
األطراف املعنية وهي اململكة العربية السعودية، واإلمارات العربية املتحدة، واحلكومة الكويتية 

، 3ن احتساب الفواتري اليت دفعت من قبلمليار دولر دو  40املوجودة يف املنفى بدفع أكثر من 
وهذا ما يؤكد لنا أن هذه األزمة هي يف الواقع عبارة عن لعبة نظمت مبهارة يف الشرق األوسط 

                                         
هذه املوافقة علق عليها انئب رئيس وزراء العراق يف قمة القاهرة وقال إذا كانت القوات العربية غري مؤهلة للدفاع والوقوف ضد العراق  1

فما اهلدف أصاًل من هذه -ــــ كما تزغم وتعتقد هذه األخريةالذي خيطط للهجوم عن اململكة العربية السعودية وعلى كامل دول اخلليج 
ر: القمة وما اهلدف من احلل العريب؟ إذًا فلنرتك العراق يواجه مصريه مع القوات الغربية اليت دخلت املنطقة إبرادة القوات العربية. ينظ

 .09سامي عصاصة: املصدر السابق، ص
 .329، صمحزة سامل آل دبج الشهري: املرجع السابق 2
 .09املهدي املنجرة: املرجع السابق، ص 3
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أديرت من طرف الولايت املتحدة األمريكية ومبساعدة بريطانيا وفرنسا دون أن ننسى الدور 
 اهلامشي الذي متثله بعض الدول العربية. 

 تتمثل يفألمريكية يف غزو العراق للكويت ختفي ورائها رغبة أخرى حقيقية إن الرغبة ا
وهو ما صرح به الرئيس رغبة أمريكا يف تدمري العراق الذي ابت يهدد أمنها ومصاحلها يف املنطقة، 

إننا "م، ومما جاء فيه ما أييت: 4552نوفمرب  20األمريكي خالل مؤمتر صحفي ألقاه بتاريخ 
خطر القوة العراقية من املنطقة أساساً، وفضاًل عن ذلك فإننا نريد تصفية نسعى إىل إزالة 

اإلمكانيات الكيماوية والبيولوجية والنووية...وأننا لن حنيد عن هذا اهلدف حىت ولو قرر صّدام 
 .1"سحب قواته من الكويت

ويت غضبًا عندما ربط الرئيس العراقي انسحابه من الك ت القيادة األمريكيةوقد استشاط
ابنسحاب إسرائيل من األراضي العربية احملتلة يف فلسطني وسوراي ولبنان، وربطه كذلك ابنسحاب 

قائال: "إين اقرتح أن يتم حل مجيع مشكالت  م4552اوت  40، وأعلن يف 2سوراي من لبنان
مجيع املشكالت املطروحة كذلك يف املنطقة على األساس نفسه، وابلستناد إىل  الحتالل، أو

وعقب هذا التصريح اقرتح ايسر  .3بادئ ذاهتا اليت ينبغي إيرادها بواسطة جملس األمن الدويل"امل
عرفات من تونس مشروع خطة يتكون من مخسة نقاط أمهها العمل على إجالء القوات األجنبية 
من منطقة اخلليج وإحالل حملها قوات عربية، وكذا رفع العقوابت القتصادية املفروضة على 

 .4العراقي وفرضها على كل دولة متتنع عن النسحاب من األراضي اليت حتتلها الشعب
جند القوات السورية ضمن القوات العربية املشاركة يف احلرب ضد  ناأن والغريب يف األمر

العراق، مع العلم أن العراق كان أول بلد عريب شارك بقواته العسكرية إىل جانب سوراي يف حرب 
ضد إسرائيل، وقدم العديد من الشهداء للدفاع عن أرض سوراي ومسائها ومياهها،  م4593

فكان، لألسف، رد اجلميل السوري هو املشاركة يف تدمري الدولة العراقية، وذلك مبوجب صفقة 
عقدهتا سوراي مع إسرائيل والولايت املتحدة األمريكية، حيث ساعدات هذين األخريتني سوراي يف 

                                         
 .31، صاملرجع السابق أمحد كمال شعت:جورج بوش نقاًل عن:  1
 .100جورج قرم: املرجع السابق، ص 2
 .119ص ،جورج قرم: املرجع السابقصدام حسني نقالً عن:  3
 .15رولن جاكار: املصدر السابق، ص 4
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يف لبنان مقابل مشاركة قوات  الذي قاد احلرب ضد قواهتا "عون "ميشالعلى اجلنرال  إلقاء القبض
 .1حترير الكويت خالل حربعسكرية سورية يف قوات التحالف ضد العراق 

وهو األمر الذي شجبته اجلزائر واعتربته عماًل يتناىف مع املبادئ واملثل العليا، وموقف 
سوراي، ب إحدى املناسباتيف  هسوراي، فحسب شهادة برغام أنتصرف سفريها يف  فّسرهاجلزائر هذا 

فجن جنون السفري  ،جرى حوار حاد بني السفري اجلزائري وهو حياول مناقشة السوريني سياسياً 
اجلزائري من جراء مشاركة السوريني يف حرب حترير الكويت ضد العراق إىل درجة أنه من لحظ 

ناقش السوريني حبماس شديد إل ويظنه سفري العراق وليس وشاهد السفري اجلزائري وهو جيادل وي
مل يفعله العدو  ، ومما قاله للسوريني يف هذا النقاش: "إن ما فعلتموه يف العراق وشعبه2سفري اجلزائر

 .3"الصهيوين يف شعب فلسطني
ومل تتوقف سوراي عند هذا احلد فحسب؛ بل قامت كذلك إببطال السالم الذي سعى 

م فاجأ صدام حسني العامل 4552أوت  49يف حتقيقه مع إيران، حيث أنه يف إليه العراق 
مبواقفته على كامل الشروط اإليرانية مبا فيها سحب مجيع قواته من األراضي اإليرانية اليت استوىل 

م، لكن حماولة صدام 4599عليها بعد حربه مع إيران، والتزامه ابلتقيد ببنود اتفاقية اجلزائر عام 
امة سالم مع إيران أجهضتها زايرة الرئيس السوري حافظ األسد إليران خالل الفرتة هذه إلق

 . 4م4552سبتمرب  09إىل  00املمتدة من 
املواقف العراقية جتاه إيران )سحب جيشه من األراضي  يفالرتاجع املفاجئ  هذا إن

( م4599جلزائر املوقعة عام اإليرانية، إطالق سراح األسرى اإليرانيني، وأخريًا العرتاف ابتفاقية ا
 ، حيث رفضتكان له الدور الكبري يف تغيري املواقف اإليرانية جتاه الولايت املتحدة األمريكية

اجتياح العراق للكويت  تتدعيم القوات العسكرية األمريكية، وابلرغم من أن إيران أدان طهران
 .5عارض بشدة املوقف األمريكي حيال هذه األزمة الكنه

                                         
 .52دمحم برغام: املصدر السابق، ص 1
 .50، صنفسه 2
 .50، صنفسه 3
 .325محزة سامل آل دبج الشهري: املرجع السابق، ص 4
 .103جورج قرم: املرجع السابق، ص 5
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ودائماً يف إطار املساعي احلميدة اليت تبذهلا اجلزائر حيال النزاع العراقي الكوييت احتضنت 
م اجتماع وزراء خارجية بلدان احتاد املغرب العريب، وكان اهلدف 4552سبتمرب  20اجلزائر يوم 

جنيب من هذا اللقاء هو بلورة موقف مغاريب مشرتك يعطي األولوية للحل العريب ويرفض التواجد األ
ابملنطقة، ويف هذا اخلصوص أكدت اجلزائر أن اللجوء إىل القوى األجنبية ليس من شأنه تسهيل 
حل سياسي، وأنه من الواجب تطويق اخلالف العراقي الكوييت وإرجاعه إىل إطاره الطبيعي 

 .1العريب
ة كما استقبل الرئيس الشاذيل بن جديد بصفته رئيس احتاد املغرب العريب وزراء خارجي

إنه من الضروري أن ننسق جهودان وأن نعمق التشاور فيما بيننا ابعتباران "الحتاد ونصحهم قائاًل: 
زايل وزير الشؤون اخلارجية غ، أما السيد سيد أمحد 2"جمموعة معنية مبا جيري يف منطقة اخلليج

مم املتحدة واجلامعة نعم للتمسك ابلشرعية الدولية ومبيثاقي األ"اجلزائرية فقد صرّح من جهته قائالً: 
 . 3"العربية، لكن ل لتجويع الشعب العراقي وإضعافه واملساس بقدراته

وجتدر اإلشارة إىل أنه يف الوقت الذي كان فيه الوضع يف اخلليج العريب يزداد أتزماً،  
كانت املساعي الدبلوماسية تبذل قصارى جهدها من أجل درء اخلطر، غري أن جلوء أحد طريف 

تصعيد املوقف سحب البساط من حتت الدبلوماسيني لتقدمي البدائل العسكرية، وهو ما النزاع ل
بعث هبا وزير اخلارجية اجلزائرية سيد أمحد غزايل إىل  4رفضته اجلزائر وعارضته بشدة يف رسالة

ن أي األمني العام لألمم املتحدة برييز دي كويالز أكد فيها التزام اجلزائر ابلتسوية العربية بعيدًا ع
 .5ضغط أو تدخل أجنبيني سواء بصفة مباشرة أو غري مباشرة

ورغم كل هذا الشرخ الواضح يف صفوف العامل العريب فإن حماولت اجلزائر وجهودها 
م سافر الرئيس الشاذيل بن جديد إىل 4552سبتمرب  02فبتاريخ حيال هذه الزمة مل تتوقف، 

الثية جتمع اجلزائر واملغرب واألردن لبحث الوضعية العاصمة املغربية الرابط للمشاركة يف قمة ث

                                         
 .4، ص4552سبتمرب  20، 0311، عاجتماع طارئ لوزراء خارجية احتاد املغرب العريب اليوم يف اجلزائر": "الشعب 1
 .4صالعدد نفسه، : الشعبالشاذيل بن جديد نقاًل عن:  2
 .40نفسه، صأمحد غزايل نقاًل عن:  3
 .999ص 41: انظر امللحق رقم 4
 .4، ص4552سبتمرب  41، 0390، عاجلزائر تعارض بشدة احلل العسكري وتؤكد التزامها ابلتسوية العربية": "الشعب 5
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، ولقد مسحت هذه القمة 1الراهنة يف الوطن العريب بصفة عامة ومنطقة اخلليج على وجه اخلصوص
الزعماء الثالثة حول الواضع الراهن يف املنطقة، علماً أن هذه القمة  نظر لوجهات ومثمر واسع بتبادل
تغليب العمل العسكري على التسوية الدبلوماسية السلمية، كما كانت أساساً للحيلولة دون  هتدف

لكن العناصر اخلليجية ، 2هذه القمة فرصة مواتية للتذكري برفض وإدانة الغزو العراقي للكويت
 .3الضاغطة ملصلحة واشنطن واليت كانت يف قمة هيجاهنا حالت دون تطبيق هذا التفاق الثالثي

القمة العربية السالفة الذكر إزاء أزمة اخلليج تتمثل يف مبادرة  واثين مبادرة مجاعية بعد
"احتاد املغرب العريب" الذي متكن من صياغة وثيقة عمل مغاربية تقوم على ثالثة حماور كربى حلل 

 : 4األزمة تنحصر فيما يلي
 احرتام الشرعية والدولية وميثاق األمم املتحدة. -
 عات بني الدول وبني األشقاء.عدم اللجوء إىل القوة لفض النزا -
رفض كل إجراء من شأنه جتويع الشعب العراقي. ولقد عّلق وزير اخلارجية اجلزائري  -

إنه ل اختالف بني "سيد أمحد غزايل عن موقف احتاد املغريب العريب من القضية اخلليجية قائاًل: 
عواصم هذه الدول يكمن يف الدول العربية حول الجتياح العراقي للكويت، لكن الختالف بني 

 .5"أساليب وطرق التسوية
التصويت على الالئحة يعين على صعيد آخر اقصاء العمل العسكري وتكريس العمل  -

السياسي الذي قد يؤدي إىل حل هنائي لألزمة وجينب األمة العربية من احلرب اليت تبدد طاقتها 
 وقدراهتا.

جتاه أزمة اخلليج أفضل من  الشعبية األمريكيةبعض املواقف  ومن الغرابة مبكان أننا جند
أزمة التدخل األمريكي يف  مواقف بعض األنظمة العربية وشعوهبا، حيث عارضت بشدة وشجبت

                                         
سبتمرب  02، 0310، ععربية حلل أزمة اخلليج"جلنة ثالثية جزائرية مغربية أردنية تبدأ يف الرابط صياغة مبادرة : "الشعب 1

 .9، ص4552
 .4، ص4552سبتمرب  04، 0313ع بعد قمة الرابط هل ستمهد ملبادرة عربية حلل أزمة اخلليج": "الشعب 2
 .000ص، املصدر السابق، هلل وللوطن اجملموعة السادسةحميي الدين عميمور:  3
 .43، ص4552أكتوبر  40، 4999،عالدبلوماسي"منطق القوة.. والتحرك : "اجملاهد األسبوعي 4
 .43، صالعدد نفسه :اجملاهد األسبوعيأمحد غزايل نقاًل عن:  5
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، فعلى سبيل املثال ل احلصر نشري إىل حتليل أحد الكتاب األمريكيني الرائع واهلادئ اخلليج
"ارتور شلسينجر" يف صحيفة وول  لألحداث الساخنة يف منطقة الشرق األوسط، حيث عّلق

قائالً: "إن صدام حسني، مهما كان بغيضاً، فلن يكون هتلر  م24/42/4552سرتيت بتاريخ 
آخر. ل ميكن منطقيًا أن يقارن العراق أبملانيا النازية، عالوة أنه ل يشكل هتديدًا حلرية أمريكا يف 

للفوضى النامجة عن اخلوف من ضياع  املنطقة"، ويستطرد قائال: "لنكف عن ترك أنفسنا فريسة
 02النفط واختفائه، ولنكف عن إرسال األمريكيني للموت من أجل إعادة سعر برميل النفط إىل 

، وخيتتم الكاتب مقاله بتوجيه الدعوة إىل انسحاب القوات األمريكية، وإىل ضرورة ترك 1دولراً"
 .2العريبالدول العربية وشأهنا لتجد حالً لألزمة يف إطارها 

ودائمًا يف إطار املساعي احلميدة للدبلوماسية اجلزائرية استقبل الرئيس اجلزائري الشاذيل 
بن جديد إىل جانب بعض املسؤولني اجلزائريني الوفد الشعيب الكوييت الذي تشكل عقب مؤمتر 

م، ولقد استمع بن جديد لشروحات 4552أكتوبر  49إىل  43جدة خالل الفرتة املمتدة من 
 .3لكويتيني وطروحاهتم وأكد هلم أنه مستعد للقيام أبي دور من شأنه يساعد على حل املشكلةا

وبصرف النظر عن املساعي احلثيثة اليت قامت هبا الدبلوماسية اجلزائرية يف حل هذه 
 األزمة واليت يشهد هلا القاصي والداين بفعاليتها وجناعتها، حري بنا أن نشري إىل الرحلة املاراطونية

اليت قام هبا الرئيس اجلزائري الشاذيل بن جديد يف جولتني إىل العديد من العواصم حبثًا عن السالم 
وحماولة فك طالسم املعضلة ونزع فتيل اللغم الذي سيؤدي انفجاره إىل ما حيمد عقباه على 

4األوىل فاجلولة والدويل، القليمي الصعيدين
م 4552رب ديسم 45إىل  44 من إايم 25 فيها استغرق 

قادته إىل العواصم الشرق أوسطية وعواصم املغرب العريب )األردن، العراق، إيران، سلطنة عمان، 
 سوراي، لبنان، مصر، ليبيا، تونس(.

دول متوسطية وهي:  29أما اجلولة الثانية اليت قام هبا الرئيس لذات الغرض قادته إىل 
دارس مع مجيع رؤسائها وملوكها سبل ختليص منطقة إيطاليا، فرنسا، اسبانيا، املغرب، موريتانيا، وت

                                         
 .112جورج قرم: املرجع السابق، صنقالً عن: ارتور شلسينجر  1
 .112، صنفسه 2
 .309، املرجع السابق، صردود الفعل العربية على غزو وحرب حترير الكويتدمحم الرميحي:  3
 .1، ص4554، جانفي 00، س332"، ع"حبثا  عن السالم الرئيس بن جديد حيل بتسع عواصم: اجليش 4
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، عّل هذه الدول تستطيع التأثري بطريقة مباشرة أو غري مباشرة يف طريف 1اخلليج من حرب مدمرة
 النزاع للعدول عن موقفهما.

واستنادًا إىل تصرحيات رؤساء وملوك العواصم اليت زارها الرئيس اجلزائري، فإن املواقف 
زمة اخلليج الثانية ابلرغم من حمدوديتها إل أهنا تبقى من أنبل املواقف وأمساها على اجلزائرية حيال أ

اإلطالق، وأقروا أبن اجملهودات اليت ما انفكت تقوم هبا اجلزائر هي مدعاة للتقدير والحرتام، وأن 
، ومن 2لألزمةاجلزائر تعترب من البلدان النادرة اليت تبادر ويف إطار القوانني الدولية إىل حل سلمي 

 بني النتائج اليت حققتها زايرة الرئيس الشاذيل بن جديد نذكر: 
حصول إمجاع شبه عام بني اجلزائر وتلك الدول حول ضرورة عقد ندوة دولية تعىن  -

 إبجياد حلول جلميع مشاكل الشرق األوسط.
 الكويت.جنحت اجلزائر يف إقناع تلك الدول حول ضرورة إعادة الشرعية إلمارة  -
بفضل جمهودات اجلزائر اقتنعت تلك الدول أبن حل األزمة سلميًا ينبغي أن ل يكون  -

 متبوعاً أبي جتاوزات، ودعت إىل تظافر اجلهود لتفادي الكارثة اجملهولة العواقب.
ومن جهة أخرى حاولت الدبلوماسية اجلزائرية تصحيح نظرة األطراف الدولية للعراق 

يس عدوًا للسالم كما تزعم وسائل اإلعالم الغربية، واستنكرت الدبلوماسية على أن هذا األخري ل
اجلزائرية التدخل الفوري جمللس األمن ضد العراق، وذلك بعد بضع ساعات من دخول القوات 

لئحة تدين العراق يف ظرف بضعة أسابيع فقط، يف حني جتده  44وإصداره  3العراقية للكويت
الفلسطيين منذ عقود من الزمن وهذا ما يؤثر سلبًا على الرأي يتماطل خبصوص حقوق الشعب 

العام العريب، وأوضح الطرف اجلزائري جمللس األمن أن إعطاء إشارة بسيطة وملموسة للقضية 
 . 4الفلسطينية كفيلة ابجتياز مرحلة حامسة يف أزمة اخلليج

ر القاضي ابحرتام مبدأ وهذا املوقف اجلزائري انبع من كون اجلزائر حريصة وملتزمة ابلقرا
قدسية احلدود املوروثة عند الستقالل، ومؤمنة أيضاً ابلقرار الدويل لألمم املتحدة الذي ينص بعدم 

                                         
 .0، ص4554، فرباير 00، س334، عاجليش، اجلزائر مساعي ومواقف من أزمة اخلليج"مبارك وزاين: " 1
 .3نفسه، ص 2
 .32هاجر ختال: املرجع السابق، ص 3
 .3بق ذكره، صمقال س، أزمة اخلليج" اجلزائر مساعي ومواقف منمبارك وزاين: " 4
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، ومن مث طالبت ابنسحاب القوات العراقية 1السماح ابلستيالء على أراضي الغري ابلقوة العسكرية
ما يف وسعها إلجياد حل سلمي دون قيد أو شرط من األراضي الكويتية، وسعت جاهدة لبذل 

جينب الدولتني واملنطقة عمومًا من حرب مدمرة تستهدف مجيع القوى العسكرية العربية واملقدرات 
 القتصادية، ويف نفس الوقت تعيد الكويت إىل شعبها وأهلها الشرعيني.

ا ل وانطالقًا من تلك العتبارات فإن موقف الدبلوماسية اجلزائرية من أزمة اخلليج رمب
يرضي هذا الطرف أو ذاك، لكنه يتيح للجزائر إمكانيات كبرية لتقوم ابلوساطة بني الطرفني وإهناء 

 األزمة ابلطرق السلمية، وهو ما سعت إليه اجلزائر طوال أزمة اخلليج األوىل.
مؤيداً للعراق، ويف نفس  أما فيما خيص املوقف الشعيب فعموماً كان موقف املثقف املغاريب

العرب الذين فسحوا اجملال أمام العدو المريكي، واعترب املثقف و  ابلغطرسة األمريكية مندداً  الوقت
املغاريب ان هذا الجتياح كان وراءه الغرب، حيث عمل هذا األخري على استدراج العراق للوقوف 

عة ضد إيران أوًل بسبب الثورة اإلسالمية، مث استدراجه لحتالل الكويت من أجل أجياد ذري
  2لضرب العراق وحتطيم قواه.

ومل ختف الولايت املتحدة هدفها من هذه احلرب اليت عملت على اندلعها وهذا ما 
حني قال: "إننا نسعى من وراء هذه احلرب إىل  م4552نوفمرب  20صرّح به الرئيس بوش يف 

لو قّرر صدام حسني إزالة اخلطر العراقي من املنطقة أساساً.. وأن هذا اهلدف لن حنيد عنه حىت و 
، ومنذ ذلك التاريخ وعرب كل شاشات التلفزة العاملية أصبح يبث يومياً 3النسحاب من الكويت"

مشهد حترك األساطيل اجلوية والبحرية األمريكية ومئات اآللف من اجلنود املنقولني إىل مسرح 
 .4العمليات

مصر والسعودية، وهو ما نّددت  ولول املساعدة العربية اليت تلقتها الولايت املتحدة من
به اجلزائر خاصة بعد ان اتضح انضمام سوراي إليهما، ملا جترأت واشنطن عن كشف نواايها 
احلقيقية اليت أشار إليها بوش يف قوله: "إن انسحاب العراق من الكويت ليس كافيًا حلل األزمة، 

                                         
 .399دمحم برغام: املصدر السابق، ص 1
 .03، املرجع السابق، صأصداء حرب الكويت ردود الفعل العربية على الغزو وما تالهدمحم الرميحي:  2
 .103، املصدر السابق، صأربعة أايم صححت اتريخ العربحميي الدين عميمور: جوجر بوش نقالً عن:  3
 .100جورج قرم: املرجع السابق، ص 4
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ع التعويضات الكاملة عن كل األضرار وإمنا يستوجب نزع القوة العسكرية العراقية ويلزم العراق بدف
 .1اليت حلقت جبميع أطراف املنطقة"

م، ويف إطار املساعي اجلزائرية احلميدة جتاه أزمة اخلليج 4552ديسمرب  00وبتاريخ 
الثانية أعلن الرئيس اجلزائري بن جديد عقب لقائه الثنائي مع نظريه الفرنسي فرانسوا ميرتان بباريس 

خطوة حامسة  ستكون والغرب واشنطن طرف من الفلسطينية القضية حول حمددة شارةإ صدور إن" قائاًل:
، ولنفس الغرض قّدم بن جديد طلبًا لزايرة واشنطن، غري أن الرئيس بوش 2"حنو حل أزمة الكويت

الذي قطع شوطًا طوياًل يف خططه احلربية رفض الزايرة، بل أكثر من ذلك متكن من إقناع امللك 
، مث بعد ذلك حاول بوش التعويض عن ذلك التصرف حيال بن جديد 3مقابلته أيضاً فهد بعدم 

 م.4554إبشارات دافئة هلذا األخري خالل كلمته الرمسية السنوية للشعب األمريكي سنة 
جهود اجلزائر من أجل إجياد حل تعارض اململكة العربية السعودية أن  حقاً ومن املؤسف 

طائرة الرئيس اجلزائري الشاذيل من اهلبوط يف إحدى املطارات  تما منعدوذلك عنلألزمة، سلمي 
أبهنم ل رغبة هلم يف التباحث معه خبصوص هذه األزمة، وهذا بعد أن  كإشارة منهماخلليجية  

 .4رفضت واشنطن زايرة الرئيس اجلزائري لتلك األسباب
فلقد فوجئ فإنه ل خيتلف كثريًا عن املوقف الرمسي،  حتديداً  املوقف الشعيب اجلزائريأما 

ابجتياح القوات العسكرية العراقية للكويت يف  -على غرار الرأي العام العريب -الرأي العام اجلزائري
م ومل يهضم فكرة غزو بلد عريب لبلد جار عريب آخر يف ظرف يتسم بوفاق 4552أوت  20
طراًي بعيدًا كل البعد عن أي عمل قومي، كما ورد يف هذا التصرف عماًل ق ، واعترب5عريب-عريب

بعض الصحف الصادرة آنذاك على ان اخلطوة اليت قام هبا الرئيس العراقي هي يف طريق الوحدة 
 اليت تعيد املسار الوحدوي إىل نقطة الصفر. 6يتم ابلقوة العسكرية بيد أن حتقيقها ل

                                         
 .101، املصدر السابق، صأربعة أايم صححت اتريخ العربحميي الدين عميمور: جورج بوش نقاًل عن:  1
 .312جون كوويل: املصدر السابق، صالشاذيل بن جديد نقاًل عن:  2
 .312، صنفسه 3
 .005السابق، ص، املصدر هلل وللوطن اجملموعة السادسةحميي الدين عميمور:  4
 .9، صذكره مقال سبق"، اجلزائر وأزمة اخلليجدمحم وزاين: " 5
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جتياح السافر الذي يتناقض مع ميثاقي ولقد علق بعض الصحفيني اجلزائريني عن هذا ال
جامعة الدول العربية وهيئة األمم املتحدة، وأشاروا إىل أن القرن العشرين خيتلف عن سابقه الذي 
حقق فيه بسمارك الوحدة األملانية ابلقوة، وأوضحوا أن ظروف القرن العشرين ل تسمح لصدام 

 .1حسني أبن حيقق الوحدة العربية بقوة السالح
هذا املوقف الشعيب اجلزائري سرعان ما تطور مع تطور األحداث وتسارعها، فما إن لكن 

م 4552أوت  21وافقت احلكومة السعودية على دخول القوات األمريكية إىل أراضيها يوم 
عقب زايرة وزير الدفاع المريكي، واليت مت التأكيد عليها من طرف دول عربية أخرى يف مؤمتر 

أوت، حىت تغري الرأي العام اجلزائري وطوى مسألة احتالل الكويت وانتقل  42القمة العربية يوم 
إىل الوقوف إىل جانب العراق يف مواجهة املؤامرة األمريكية الغربية الصهيونية، فتصاعدت 
األحداث واستغلها العراق وزاد يف اختاذ قرارات داعمة هلذا املوقف اجلزائري، وذلك ملا أعلنت 

م ربط قضية اخلليج بقضية فلسطني، ورفع شعار "نفط 4552اوت  40 حكومة بغداد يوم
 العرب لسائر العرب وليس لبضعة ماليني منهم".

وازداد الرأي العام اجلزائري محاسًا بزايدة املواقف الصلبة اليت كان يتخذها العراق متحدايً 
لى القنوات التلفزيونية هبا الغرب بصفة عامة، فحاولت القيادة العراقية استعراض بعض املشاهد ع

 :2لشحذ مهم اجلزائريني وإاثرة محيتهم منها
عمدت القيادة العراقية إىل إظهار األمريكيني خميمني يف أرض احلجاز وهم معلقني يف  -

 رقاهبم الصليب، وهو ما مل يستسغ اجلزائري املسلم رؤيته يف األراضي املقدسة.
الفرنسي وهم ينزلون أرض احلجاز ألن هؤلء إظهار للجزائريني جنود اللفيف األجنيب  -

يثريون ذكرايت مريرة يف نفوس اجلزائريني، فقد قضى هذا اللفيف سبع سنوات يف الثورة اجلزائرية 
 ارتكب فيها جنوده أبشع اجلرائم البشرية اليت يندى هلا اجلبني.

ة على تعمدت القيادة العراقية على إظهار أصوات أنصار احلرب يف الغرب متغلب -
 أصوات دعاة السالم وحمبيه.

                                         
اخلليج وتداعياهتا على الوطن العريب، ، أعمال الندوة الفكرية أزمة ردود فعل الرأي العام اجلزائري إزاء أزمة اخلليج"عثمان سعدي: " 1

 .419املرجع السابق، ص
 .410نفسه، ص 2
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كل هذه العوامل جعلت املواطن اجلزائري يقتنع أبن املؤامرة كانت أكرب بكثري من اجتياح 
الكويت وأهنا عبارة عن صراع بني طرفني، الطرف األول متثله المربايلية األمريكية وغرميتها 

ة، والطرف الثاين ميثله العراق الذي الصهيونية وبعض األقطار العربية اخلليجية والكامب دايفيدي
صار يعترب لدى الرأي العام اجلزائري قلعة الصمود والتحدي للمؤامرة الكربى اليت تستهدف 

 . 1الستحواذ على النفط العريب طبعاً بعد تدمري هذه القلعة ومن مث حتقيق إسرائيل الكربى
 43ائر خالل الفرتة املمتدة من ويف اجتاه آخر شارك الوفد الشعيب الكوييت الذي زار اجلز 

م يف العديد من التجمعات الشعبية اجلزائرية احلاشدة، أمهها الجتماع 4552أكتوبر  49إىل 
ألف شخص، وفيه  92جويلية ابجلزائر العاصمة حبضور ما يزيد عن  29الذي عقد يف ملعب 

من هاجم الكويت ودول  تفاوتت واختلفت مشاعر اجلماهري اجلزائرية مع توجهات اخلطباء، فمنهم
 . 2اخلليج عموماً، والبعض اآلخر شجب العدوان العراقي واحتالله للكويت

وابلتايل فإن ما قيل عن اجلزائر وموقفها الغامض يف هذه األزمة ل ميت بصلة إىل 
احلقيقة، فاجلزائر قامت جبهود جبارة يف هذا النزاع وترجت الدولتني املتنازعتني لتحديد اخليار 

فضل بغية إجياد أرضية مشرتكة يف سياقها العريب الواضح والفعال، وهو موقف يصب يف هناية األ
، وهكذا سّخرت اجلزائر كل ما متلك من رصيد 3املطاف يف سياق املصلحة العليا لألمة العربية

ثوري وديناميكيات سياسية من أجل ما ل متلك، وستظل تسريها األخالق واملبادئ ل املصاحل 
 خصية والغوغائية الزائدة. الش

راقي ــــأثناء الحتالل العو عشية األزمة والشعبية للجــــــزائر  بعض املــــــواقف الرمسيةي ـتلك ه
 من حرب حترير الكويت؟ الشعبيةاجلزائرية الرمسية و  فماهي خمتلف املواقف، لكويتل

 
  

                                         
 .415عثمان سعدي: املرجع السابق، ص 1
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 .املبحث الثالث: موقف اجلزائر من حرب حترير الكويت
منطقة الشرق األوسط عمومًا أمهية عاملية ابلغة وذلك نظرًا ملا تزخر به من   تكتسي

كميات هائلة من النفط، ومن هذا املنطلق فإن اجتاه العراق إىل غزو الكويت وضمه يرتبط ارتباطاً 
( الحتياطي العاملي من 4/1احليوية، فهو بذلك يكون قد بسط سيطرته على ربع ) املادة هبذه وثيقاً 

فط، ولو اجته شرقاً واحتل السعودية ملا حتكم يف نصف الحتياطي العاملي، هذا يف الوقت الذي الن
تزايد فيه اهتمام أمريكا واعتمادها على استرياد نفط اخلليج العريب استنادًا لتقارير وإحصائيات 

تغطية م سوف تعتمد الولايت املتحدة المريكية على استرياد النفط ل0222ترجح أنه يف سنة 
 ، ولذلك مل يكن غريباً أن يكون هلذه األخرية دوراً ابرزاً يف هذه األزمة.1( استهالكها4/3ثلثي )

ومن مث، وحفاظًا على مصاحلها ابملنطقة، فإن السرتاتيجية األمريكية تقتضي عدم 
نصف تتحكم يف أكثر من  -يصعب التنبؤ بسلوكها  -السماح بوجود قوة حملية أو عاملية كالعراق 

الحتياطي العاملي وتعرض العامل الرأمسايل الغريب ويف مقدمته الولايت املتحدة األمريكية ألزمات 
 . 2نفطية واقتصادية على وجه العموم

 الظروف السائدة يف املنطقة عشية حرب التحرير. :أوال  
بينما تعددت وتنوعت أسباب هذه احلرب بشكل معقد ومتباين، سواء على املستوى 

طري )العراق والكويت(، أو على املستوى العريب واإلقليمي والدويل بصفة عامة، فإن تياراً الق
رئيسياً يف املعسكر العريب ظل متمسكاً بنظرته األحادية ألسباب الكارثة واملتمثلة يف املؤامرة الدولية 

طريق احياءات على العراق، فصحيح أن الولايت املتحدة األمريكية زينت للعراق غزو الكويت عن 
سفريهتا يف بغداد، وحقيقة أن املسؤولون الكويتيون قد دفعوا إىل التشدد إزاء املطالب العراقية من 
أجل استدراج العراق، لكن هذه النظرة الضيقة جتاهلت ما هو أهم وهو الظروف اليت مكنت 

 املؤامرة الدولية من النيل من العراق وشعبه. 
العسكريون واحملللون السياسيون أكدوا أن استعمال القوة حلل ابلرغم من ان مجيع اخلرباء 

أزمة اخلليج سوف يؤدي حتمًا إىل جلب املشاكل واملخاطر على السالم العاملي واخلليج العريب 

                                         
 .010دمحم حسن العيدروس: املرجع السابق، ص 1
 .013نفسه، ص 2
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بصفة خاصة، وهذا أمراً مرفوضًا ومناقضًا لروح ميثاق األمم املتحدة الذي حيث ويدعوا إىل احللول 
الذي تقدمت  110م على القرار رقم 4552نوفمرب  05ألمن وافق يف السلمية، إل أن جملس ا

 49به واشنطن، والقاضي ابستعمال القوة إذا مل تنسحب الفوات العراقية من الكويت قبل يوم 
 20صواًت مؤيدًا مقابل  40، حيث كانت نتيجة التصويت على هذا القرار 1م4554يناير 

 ني عن التصويت.معارضني ومها كواب واليمن وامتنعت الص
وعقب هذا القرار اجملحف يف حق العراق استقرت جيوش المربايلية األمريكية وحلفائها 
من الغرب والعرب معًا يف املنطقة، وظلت يف حالة استنفار قصوى حتسبًا ألي هجوم عراقي 

د التفاوض حمتمل، مع العلم أن القيادة العراقية سبق هلا وإن صّرحت أبهنا ل ترغب يف احلرب وتنش
من أجل إحالل السلم بني األشقاء، غري أن الرد األمريكي جاء برفض التفاوض والدعوة إىل 

 .2النسحاب الفوري من الكويت دون قيد أو شرط
 3م4554يناير  49إن حرب حترير الكويت اليت قادهتا الولايت املتحدة األمريكية يف 

مث تطورت جمرايت هذه  واشنطن،تعترب اخلطأ الثاين الذي ارتكبته دول اخلليج العريب خبديعة من 
القرار املصري  ابستثناءاحلرب حىت خرجت عن نطاق التأثري العريب الرافض للطرح المريكي، 

 لتعزيز املوقفني إليهما املوقف السوري ويضافواملوقف السعودي الداعمني للتدخل األمريكي 
 .4العربيني )السعودي واملصري(

إن ما يؤكد أن الولايت املتحدة على علم هبذه احلرب، هو القرار العاجل الذي اختذ يف 
م، أي يومني فقط بعد 4552أوت  21اجتماع طارئ جمللس األمن القومي يف كامب ديفيد يوم 

، وبعد هذا الجتماع ، واملتعلق ابلتحرك العسكري األمريكي حنو الشرق األوسط5اندلع احلرب
مباشرة توجه على الفور وزير الدفاع األمريكي إىل جدة ابململكة العربية السعودية للقاء العاهل 

                                         
 .391جون كوويل: املصدر السابق، ص 1
 .15دمحم فاضل اجلمايل: املرجع السابق، ص 2
  .109، املصدر السابق، صأربعة أايم صححت اتريخ العربحميي الدين عميمور:  3
 .000صدر السابق، ، املصهلل وللوطن اجملموعة السادسةحميي الدين عميمور:  4
 .019جيمس بيكر: املصدر السابق، ص 5
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السعودي امللك فهد، ويف هذا اللقاء نوقشت كل الحتمالت العسكرية األمريكية لتحرير 
 .1سعوديةالكويت، عفواً بل لتدمري العراق، ويف نفس الوقت الدفاع عن األراضي ال

وبعد فرتة وجيزة من الغزو تبلورت السرتاتيجية األمريكية جتاه األزمة يف شقني رئيسيني 
األول هو عزل العراق دوليًا وفرض عليه حصارًا اقتصاداًي وحبراًي إلرغامه على النسحاب من 

ام أبي عمل الكويت دون شرط أو قيد، والثاين هو تدمري القوة العسكرية العراقية وردعها عن القي
، وعمومًا ميكن حصر أهداف السياسة األمريكية إزاء هذه األزمة يف 2عسكري هجومي آخر

 النقاط اآلتية:
ضرورة النسحاب الفوري الكامل والالمشروط جلميع القوات العراقية إىل احلدود اليت   -

 م.4552أوت  20كانت عليها قبل 
ها والعمل على توفري األمن والستقرار ضرورة إعادة حكومة الكويت الشرعية إىل بالد -

 فيها ويف منطقة اخلليج العريب عموماً.
ورغم أتزم األوضاع وتطورها يف املنطقة لصاحل الولايت املتحدة األمريكية، فإن اجلزائر مل 
تستسلم ومل تيأس حىت يف أحلك الظروف اليت بدت فيها أبواب احلل السلمي مغلقة، ولقد حتركت 

اجلزائرية يف مجيع الجتاهات تلتمس طريق ختليص املنطقة العربية من حرب مدمرة،  الدبلوماسية
فعلى املستوى املغاريب أدت اجلزائر دورًا طالئعيًا يف املبادرة املغاربية اليت قامت هبا اجملموعة، 
 واملتمثلة يف طلب اجتماع عاجل جمللس األمن الدويل لدراسة تطورات حرب اخلليج والتأكيد على

، ومت تكليف السيد "حسني جودي" األمني العام 190التجاوزات اخلاصة ابلقرار األممي رقم 
" األمني العام لألمم املتحدة خافيري برييز دي كويالرلوزارة اخلارجية اجلزائرية ابلتباحث مع السيد "

عودته صرّح أبن حول املبادرة املغاربية، كما سافر جودي إىل العراق ملقابلة الرئيس العراقي وبعد 
 .3الرئيس صّدام حسني مستعد للتفاوض بقدر ما هو مصمم على جماهبة احلرب

وحسب شهادة جون كويل، وهو شاهد عيان على مجيع األحداث اهلامة اليت مرت 
ابملنطقة بصفة عامة وعلى أزمة اخلليج بصفة خاصة، فإن التعاطف يف اجلزائر جتاه العراق كان أبلغ 

                                         
 .30، املصدر السابق، صحرب اخلليج أوهامه عن القوة والنصردمحم حسنني هيكل:  1
 .013دمحم حسن العيدروس: املرجع السابق، ص 2
 .354، املرجع السابق، صردود الفعل العربية على غزو وحرب حترير الكويتدمحم الرميحي:  3
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سيد  1يه يف تونس، إذ صدرت عن وزير اخلارجية اجلزائري والرجل التكنوقراطيوأصدق مما هو عل
أمحد غزايل، أحد املسامهني يف املاضي يف توجيه جتارة النفط والغاز الطبيعي اجلزائريني حنو أورواب 

 .2الغربية والولايت املتحدة المريكية، عدة تصرحيات فيها تعاطف صارخ لصاحل املوقف العراقي
اجلهود الدبلوماسية اجلزائرية متواصلة حبثًا عن السالم الضائع، فرئيس الدبلوماسية  وظلت

اجلزائرية سيد أمحد غزايل مل يهنأ له ابل منذ نشوب هذه األزمة فهو يف نشاط متواصل قاده إىل 
اكثر من عاصمة عربية وغربية لتفعيل احلوار وتوفري ظروف احلل السياسي السلمي، ويف هذا 

يناير  25قام رئيس الدبلوماسية اجلزائري بزايرة رمسية إىل العاصمة السويسرية جنيف يوم  اإلطار
، وأجرى اتصالت مع 3م ملواصلة مساعي اجلزائر الرامية إىل إجياد حل سلمي ألزمة اخلليج4554

خمتلف اجلهات إلجناح املسعى اجلزائري وحماولة افتكاك موقف دويل يبعد شبح احلرب ويعيد 
ور إىل إطارها الطبيعي على ضوء قرارات جملس األمن الدويل اليت تعطي لكل ذي حق حقه يف األم

منطقة اخلليج العريب خصوصًا ومنطقة الشرق األوسط عموماً، هذا يف الوقت الذي كانت فيه 
احملاداثت بني اخلارجيتني األمريكية والعراقية قائمة على قدم وساق، وخالل نفس اليوم انطلقت 

ضات الفرصة األخرية بني وزير اخلارجية األمريكي جيمس بيكر ونظريه العراقي طارق عزيز، مفاو 
وخالل هذا اللقاء الثنائي سلم وزير اخلارجية األمريكي رسالة من رئيسه إىل نظريه العراقي فيها 

م كآخر أجل للخروج 4554يناير  49هتديد وحتذير للرئيس صدام حسني، وحدد له فيها اتريخ 
لكن طارق عزيز رفض استالم  4دولة 00الكويت، وإل عليه مواجهة حتالفًا دوليًا يضم من 

 التهديدات والتحذيرات األمريكية. الرسالة لحتوائها على

                                         
كلمة التكنوقراطية مصطلح سياسي منتشر يف عاملنا املعاصر، وتعين إنشاء حكومة من الفنيني املتخصصني يف اهلندسة والصناعة وإدارة   1

شؤون البالد بصفة عامة، والرجل التكنوقراطي هو الرجل املتخصص يف املعرفة، ويسخر هذه األخرية يف توجيه السياسة والنهوض 
خاطر ويتلقون تدريبًا إداراًي خاصاً، وهذا النوع من الرجال يتمتعون مببادئ اثبتة ول يتغريون بتغري احلكومات. ابلوطن ومحايته من امل

  .403ينظر: امساعيل عبد الفتاح عبد الكايف: معجم سبق ذكره، ص
 .395جون كوويل: املصدر السابق، ص 2
 .3سبق ذكره، صال مق ،"اجلزائر مساعي ومواقف من أزمة اخلليج"مبارك وزاين:  3
 49 لالطالع على نص قرار جملس األمن املتعلق بتحديد املوعد النهائي للعراق من أجل تدخل القوات األجنبية ينظر: امللحق رقم: 4

 .991ص
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وخالل حماداثته مع وزير خارجية الولايت املتحدة األمريكية جيمس بيكر أشار طارق 
القضية، وقال أبنه قابل الرئيس اليمين شخصياً عزيز إىل موقف اجلزائر وجهودها املبذولة إزاء 

وأخربه أبن الزعماء الثالثة )الرئيس اجلزائري بن جديد، والعاهل األردين امللك حسني، وامللك 
احلسن الثاين( عقدوا اجتماع يف مدينة الرابط املغربية لدراسة األزمة والتباحث حول إجياد حل 

 . 1األمريكية تدخلت وحالت دون التوصل إىل أي حلعريب سلمي هلا، لكن الولايت املتحدة 
يناير بني جيمس بيكر وطارق عزيز مل يكن  25ولإلشارة فإن اللقاء الذي جرى يوم 

األول من نوعه ألن النصف األول من شهر يناير كله كان حرب أعصاب بني واشنطن وبغداد، 
ة والعراقية حبثًا عن فرصة لتجنب ومت فيه تبادل العديد من الزايرات بني اخلارجيتني األمريكي

الكارثة، لكن لألسف اتضح جليًا فيما بعد أن تلك الزايرات نفسها هي يف حد ذاهتا استعداداً 
عزيز السابق الذكر إل عبارة عن إجراء شكلي متويهي، يدخل يف إطار -للحرب، وما لقاء بيكر

تلبية لطلب الكونغرس األمريكي البحث عن احلل السلمي واملفاوضات املباشرة، فرض على بوش 
الذي اشرتط إلعطاء اإلذن إبعالن احلرب ضرورة استيفاء اإلجراءات الشكلية، وهلذا انتهى اللقاء  

 . 2كما بدأ وكما أراد جورج بوش
رجحت مجيع مؤشرات احلل  عزيز-بيكربعد فشل لقاء جنيف أو ما يسمى بلقاء 

عة الدولية استسلمت لألمر الواقع بل ظلت يف العسكري لألزمة، لكن هذا ل يعين ان اجملمو 
سباق مع الزمن ،ويف اتصالت حثيثة إلنقاذ املوقف وكبح مجاح األزمة، وكآخر فرصة أممية للسالم 

م، أي قبل 4554يناير  43سافر األمني العام لألمم املتحدة برييز دي كويالر إىل بغداد يوم 
ل "، وخالل اللقاء فاجأ صدام حسني ضيفه قائاًل: يومني من املوعد احلاسم ملقابلة صدام حسني

كانت حدود الكويت عندما كانت حممية "، مث اسرتسل قائالً: "توجد حدود بني الكويت والعراق
دة من ــــم، لكنه خالل الفرتة املمت4513الع وهذا حىت إىل غاية ــــيف املكان املسمى املط

م العراق أخوان ضعيفان وأثناء حكمهما زحف شيوخ الكويت من ـــم حك4515م إىل 4513

                                         
جيمس احملاداثت الكاملة اليت جرت يف جنيف قبيل حرب -نصوص احلرب طارق عزيزاملؤسسة العربية للدراسات والنشر:  1

 .99، ص4550، دار الفارس للنشر والتوزيع، عمان، 4، طإبايماخلليج 
 .49، ص4554، فرباير 00، س334، عاجليش "،!احلرب اجلائرة اندلعت... فكيف تنتهيرابح منصوري: " 2
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، وبعد هذا 1"املطالع إىل نقطة أوسع وأثناء حربنا مع إيران توسعوا أكثر على حساب العراق
-، هذا فضاًل عن احلديث عن لقاء عراقيمعركة السالم"التصريح أتكد دي كويالر أنه خسر "

ئل احلل السلمي، ومما ل شك فيه ول خالف أن أورويب جرى يف اجلزائر للتباحث يف وسا
الدبلوماسية اجلزائرية رمت بكامل ثقلها ملساعدة اجملموعة الدولية والضغط عليها للتدخل بني طريف 

 النزاع والعمل على تضييق اهلوة بينهما.
عزيز دعا بوش مستشاريه إىل عقد اجتماع عاجل يف -ويف األخري وبناًء على لقاء بيكر 

 %19مقابل  %93ت األبيض وبعد أخذ ورد صوت الكونغرس لصاحل احلرب بنسبة ـــالبي
م وابلضبط على الساعة الثانية والنصف موعدًا لبداية ضرب 49/24/4554وحددوا فيه اتريخ 

 . 2العراق
يناير هو التاريخ األممي املفصلي، وإىل ذلك التاريخ تبقى التساؤلت  49ويبقى موعد 
لعراق من الكويت؟ وما هو مثنه وشروطه؟ وهل يبقى العراق يف الكويت؟ مطروحة هل ينسحب ا

وهل تندلع احلرب بعد هذا التاريخ؟ وما هي خمتلف املواقف العربية من هذه احلرب؟ وإىل أي 
مدى يستطيع العراق الصمود؟ واألسئلة تطول ول تنتهي واإلايم القادمة وحدها الكفيلة ابإلجابة 

 عليها.
املؤكد أن ضرب العراق أصبح أمًر انفًذ سواء انسحب من الكويت أم مل  غري أن الشيء

ينسحب، ألن قضية إخراج العراق من الكويت وإعادة حكومته الشرعية هو هدف معلن 
للسياسية األمريكية، لكن التفاق السري األمريكي الصهيوين يقضي أنه يف حالة انسحاب العراق 

ي اليت تتوىل مهمة اهلجوم على العراق مبباركة ومساعدة من الكويت سلمياً، فإن إسرائيل ه
 .3أمريكية، وهو ما أكدته زايرة شامري آنذاك للولايت املتحدة األمريكية

كآخر   190م الذي حدده جملس األمن يف قراره رقم 4554يناير  49بعد انتهاء آجال 
األمريكية وحلفائها يف أجل لالنسحاب العراقي طواعية من الكويت، كانت الولايت املتحدة 

احلملة الصليبية اجلديدة قد أكملت انتشار قواهتا حول حقول النفط، وأحكمت قبضتها على 
                                         

 .91رولن جاكار: املصدر السابق، صصدام حسني نقالً عن:  1
 .011دمحم حسن العيدروس: املرجع السابق، ص 2
 .99دمحم فاضل اجلمايل: املرجع السابق، ص 3
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رجل بكامل  022222مجيع الطرق الربية والبحرية واجلوية، فواشنطن وحدها أرسلت حوايل 
وبقية قوات اللفيف  معداهتم وأسلحتهم الثقيلة واخلفيفة، وتضاف إليها القوات الفرنسية والربيطانية

 العريب وغري العريب 
بدأت احلرب العدوانية العسكرية واإلعالمية والنفسية على العراق من طرف الولايت 
املتحدة األمريكية وأذانهبا من الغرب والعرب معاً، وبذلك تكون واشنطن قد خطت حنو عملية 

هوية إقليمية أو حرب بني الغرب درع الصحراء، وهذه احلرب يف الواقع ل ميكن اعتبارها حرب ج
املسيحي وبني األمة اإلسالمية فحسب؛ بل هي حرب أيضًا بني الشمال واجلنوب، ويف -اليهودي

واقع األمر ان الولايت املتحدة األمريكية مل تنتظر الوقت الذي حددته إلعالن احلرب على 
كا قبل منتصف الساعة األوىل من العراق، فلقد بدأت قوات "التحالف الدويل املشرتك" بقيادة أمري

م، حيث أقلع سرب من الطائرات األمريكية املتطورة ومعدات البحث 41/24/4554يوم 
الرداري متهيدًا لسماء املعركة املرتقبة، ويف هذه احلرب مت استخدام أساليب ومعدات حرب 

 . 1إلكرتونية ألول مرة يف اتريخ احلروب
عدة مراحل متتالية، بداية من محلة طريان مكثفة ولقد مت رسم خطة حرب اخلليج وفق 

طلعة  0222واسرتاتيجية موجهة لضرب املصانع الكيميائية والبيولوجية والنووية يف العراق مبعدل 
جوية يومياً، مث تلتها محلة جوية أخرى لزعزعة طرق التصالت وتدمري اجلسور واخلطوط احلديدية 

ات احلرس اجلمهوري العراقي، تليها بعد ذلك احلملة واملطارات والطرق، والبدء بضرب وحد
األرضية واليت تكون مرهونة مبدى فعالية القوة اجلوية وذلك من أجل تثبيت العراقيني يف أماكنهم 

 .2واحتالل مواقعهم
يناير بشن غارات جوية  41ومل يضيع األمريكيون دقيقة واحدة فقاموا ابتداء من يوم 

متتالية على األهداف السرتاتيجية داخل العراق منها القصر اجلمهوري، وزارة الدفاع، املصانع 
البرتوكيماوية، اجلسور واملطارات وحمطات الطاقة، ومل يستطع العراقيون الرد ولو بشكل ضئيل، 

فرباير من نفس السنة، وهو موعد بدأ اهلجوم الربي  01مر القصف اجلوي لبغداد إىل غاية واست

                                         
 .019دمحم حسن العيدروس: املرجع السابق، ص 1
 .90رولن جاكار: املصدر السابق: ص 2
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على العراق الذي أحدث جمازر رهيبة يندى هلا جبني البشرية، ومل تتوقف هذه احلرب حىت إىل 
م وّقع قادة اجليش 4554مارس  23فرباير وهو اتريخ وقف إطالق النار، ويف يوم  00غاية 

قة الستسالم بعد أن مت تدمري مجيع املنشآت وهنب مجيع الثروات العراقية وإخضاع العراقي وثي
العراق حلصار اقتصادي شديد، ولقد عّلق وزير اخلارجية األمريكي جيمس بيكر عن حالة العراق 

 . 1"سنعيد العراق إىل مرحلة ما قبل عصر التصنيع"بعد احلرب قائاًل: 
دهتا الولايت املتحدة األمريكية ومن ورائها الدول الغربية ولإلشارة فإن هذه احلرب اليت قا

كما يعتقد -مل تكن إطالقًا من أجل حترير الكويت، أو من أجل تطبيق مقررات جملس األمن 
 هي على النحو اآليت:  2بل كان وراء هذه احلرب العاملية مخسة أسباب أساسية -الكثريون

ب األحادي بعد زوال القطب السوفيايت وهي إن الولايت املتحدة اليت متثل القط -4
حتاول إعادة ترتيب النظام العاملي اجلديد رفضت أن يكون يف اخلليج العريب ذو اإلمكانيات 
النفطية واجليوسياسية واحليوية دولة تتعاظم وحتاول تدرجييًا اخلروج عن طاعتها )املقصود هنا دولة 

 بالد الرافدين(.
الذي حققه العراق على حساب الغرب بدأ يهدد مصاحل الستقالل التكنولوجي  -0

 هذا األخري عن طريق اقتحام أسواقه وإغراقها ابلتكنولوجيا العراقية اجلاهزة.
القوة العسكرية العراقية ذات اخلربة والكفاءة العالية ابتت هتدد الكيان الصهيوين  -3

يب املسيحي بصفة عامة وللولايت املزروع يف املنطقة، والذي يشكل قاعدة أساسية للغرب الصلي
 املتحدة األمريكية بصفة خاصة.

احلضارة العراقية العريقة ابعتبارها مهد للثقافات وأرض للذاكرة العربية واإلسالمية،  -1
فهي تضاهي وهتدد األطماع الغربية يف سيادة ثقافتها وقيمها الغربية ضد كل الثقافات العاملية 

 بية واإلسالمية.وعلى رأسها الثقافات العر 
هذه احلرب كانت مبثابة أتشرية مفروضة على الولايت املتحدة األمريكية والغرب  -9

بصفة عامة، سواء غزا العراق الكويت أو مل يفعل، للدخول يف فرتة ما بعد الستعمار لتحقيق 

                                         
 .034كمال ديب: املرجع السابق، صاًل عن:  جيمس بيكر نق 1
 .441املهدي املنجرة: املصدر السابق، ص 2
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 سيناريو التمزق من جديد هبدف القضاء على أي قوة من اجلنوب خاصة إذا كانت عربية أو
  إسالمية.

 اثنيا : املوقف الرمسي اجلزائري من حرب حترير الكويت.
إذا كانت اجلزائر قد بذلت كل ما يف وسعها إلنقاذ املوقف قبل بداية احلرب، وذلك من 
خالل تلك الزايرات اليت قام هبا رئيس اجلمهورية الشاذيل بن جديد إىل املنطقة، ومشاركته يف 

ية الستثنائي، وكذلك زايراته إىل خمتلف العواصم العربية والغربية حبثاً مؤمتر قمة جامعة الدول العرب
عن السالم، على غرار الزايرات اليت كان يقوم هبا رئيس الدبلوماسية اجلزائرية، كل ذلك يندرج يف 
إطار البحث عن احللول للحيلولة دون سفك الدماء العربية، فإنه بعد مرور عدة أسابيع من هذه 

 دمرة ل زالت اجلزائر تؤمن جبدية احللول السلمية لوقف احلرب.احلرب امل
ففور اندلع حرب حترير الكويت أعلنت الدبلوماسية اجلزائرية ان حماولة تدمري 
اإلمكانيات القتصادية والعسكرية للعراق تشكل احنرافًا واضحًا عن اهلدف األصلي، وجتاوزاً 

ستخدام القوة لتحرير الكويت ل لتدمري العراق، ولقد خطريًا لقرار األمم املتحدة الذي يسمح اب
سعت اجلزائر جاهدة لتنفي عن نفسها صفة الغموض الذي يعرتي موقفها مؤكدة أن هذا األخري 
مبين على مبادئها الثابتة، ورغم هذا مل ختف شعورها ابإلشفاق على العراق الذي يقف موقفاً 

  .1متصلباً وسوف يؤدي إىل حتطيمه
سوى بضعة إايم من انطالق حرب حترير الكويت حىت ألقى الرئيس الشاذيل بن  مل متر

م أمام اجمللس الشعيب الوطين يف دورة استثنائية خاصة 4554يناير  03جديد خطااًب رمسيًا يف 
ابحلرب العراقية الكويتية، أكد فيه أن اجلزائر متمسكة ول زالت مبوقفها الثابت اليت أعلنت عنه 

احلرب، فإذا كانت اجلزائر قد شجبت اجتياح العراق للكويت فإهنا يف نفس الوقت  قبل اندلع
ترفض بشدة أن يستثمر هذا اخلالف العريب بني الكويت والعراق كمطية لتدمري هذا األخري 
اقتصاداًي وعسكراًي واجتماعيًا وسياسياً، كما أشار بن جديد إىل التجاوزات اخلطرية والفاضحة يف 

 والذي نص على حترير الكويت ل على تدمري العراق. 190ار األممي رقم تطبيق القر 

                                         
 .354، املرجع السابق، صحترير الكويت ردود الفعل العربية على غزو وحربدمحم الرميحي:  1
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ومن جهة أخرى أشاد الشاذيل بن جديد مبواقف الشعب اجلزائري املساندة للشعب 
العراقي، ودعاه إىل بذل املزيد وتكاتف اجلهود وتقدمي املساعدات اإلنسانية إلخواهنم العراقيني، 

 02األطياف واألحزاب السياسية الذي سبق له وإن اجتمع يوم دون أن يستثين يف ندائه خمتلف 
حزاًب سياسيًا وتشاور معهم حول األزمة اخلليجية، ومن  49يناير من نفس السنة مع ممثلني عن 

بينها على سبيل املثال ل احلصر "الحتاد الوطين للشبيبة اجلزائرية" و"الحتاد الوطين للنساء 
ه األحزاب عن تضامنها ووقوفها مع الشعب العراقي من خالل اجلزائرايت"، ولقد عربت هذ

املظاهرات واملسريات اليومية، بل أكثر من ذلك دعا بعضها إىل اجلهاد وضرب مجيع املصاحل 
احليوية لإلمربايلية الغربية أينما وجدت، ودعت إىل ضرورة قطع العالقات الدبلوماسية والتجارية مع 

 .1مجيع دول العدوان
اخلطاب تطرق السيد الرئيس إىل مجيع العراقيل واملطبات اليت حالت دون جناح  ويف ذات

تلك املساعي، مشريًا إىل مؤمتر القاهرة اليت كانت للجزائر حياله بعض التحفظات بسبب عاملني 
اثنني الول انعقاد هذا املؤمتر بسرعة مبالغ فيها ويف ظرف قياسي قصري جّداً، أما العامل الثاين 

ل يف البيان الصادر عن هذه القمة وهو ما احتج عليه السيد الرئيس أمام ملوك ورؤساء فيتمث
إننا ل نشاطر الرأي يف هذا الطرح ول يف كيفية حتضري صيغة الالئحة اليت عرضت "العرب وقال: 

 .2"يف املؤمتر
م إىل 4552أوت  20ومن جهة أخرى أكد الشاذيل بن جديد أن اجلزائر ما فتئت منذ 

م تبذل كل ما يف وسعها من جمهودات ومساعي لدى الرؤساء وامللوك 4554يناير  49ية غا
العرب لتجنب الصراع املسلح بني اإلخوة واألشقاء العرب، ومتثلت تلك املساعي يف تلك 
املبادرات والزايرات اليت قام هبا الرئيس إىل عدد من الدول العربية واألوروبية، ونذكر من بينها على 

" غري املعلن عنها، حيث وضعت هذه األخرية اجلزائرية ـــ األوروبيةاملثال ل احلصر املبادرة "سبيل 
اإلطار القاعدي حلل األزمة سلميًا وقدمت هذه املبادرة إىل جملس األمن الذي بدوره وافق على 

 جل النقاط املطروحة.

                                         
 .0، ص4554، مارس 330، عاجليش"، السلمي ابخليار ومتسك اثبت اخلليج موقف وحرب اجلزائربورعدة عالل: " 1
 .41، ص333، عاجليش"، قراءة يف خطب رئيس اجلمهورية حول أزمة اخلليجس. العلواين: "الشاذيل بن جديد نقاًل عن:  2
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رونة وهو ما نستشفه جيب ذكره يف هذا اخلصوص هو أن موقف اجلزائر كان يتسم ابمل ومما
من خالل ما قاله الرئيس بن جديد يف خطابه الذي أكد فيه أن موقف اجلزائر يتعارض مع الشرط 
الذي اشرتطه صّدام حسني الذي ربط فيه انسحابه من الكويت ابنسحاب إسرائيل من األراضي 

ايً وقلت هذا للرئيس أان ل أؤمن ابلربط العضوي بني القضيتني لختالفهما جوهر "العربية إذ قال: 
حل أزمة  صدام حسني، فإذا أردان معاجلة القضيتني فال بد لنا أن نكون مرنني يف الطرح، فال جيب

الفلسطينية  عريب أما القضية-اخلليج مع الربط السياسي ابلقضية الفلسطينية فمشكل اخلليج عريب
 فالتعنت ن فعاًل مرنني،فهي صراع عريب إسرائيلي هذا هو الفهم الصحيح إذا أردان أن نكو 

 .1"هذا اهلدف أمراً ل أشاطره حتقيق إمكانيات غياب ظل يف موضوع يف والتصلب
من خالل ما صرّح به الرئيس بن جديد نستنتج ان الدبلوماسية اجلزائرية تسعى إىل 

اليت تفويت الفرصة على أعداء األمة العربية، ألن اجلزائر كانت تعتقد جازمة أن القوة الغربية 
جندت يف املنطقة ليست من أجل حترير الكويت، وإمنا هذه األخرية ل تعدو أن تكون جمرد ذريعة 

 لتحطيم العراق الذي يشكل هتديداً على إسرائيل وعلى المربايلية العاملية.
 03ونفس التصرحيات صرّح هبا السيد الرئيس مبناسبة افتتاحه للدورة الثانية للقضاء يف 

س السنة، ولقد كان هذا اخلطاب حمل اهتمام اخلاص والعام، ولقى صدى واسعاً ليس فرباير من نف
فقط لدى الرأي العام اجلزائري، بل على املستوى املغاريب أيضاً، وهو ما تناقلته الصحف الوطنية 
واملغاربية، ولقد عرب معمر القذايف عن رأييه يف التحليل الذي أدىل به الرئيس بن جديد يف خطابه 

إن ما قاله الرئيس بن "صوص أزمة اخلليج، ومما أورده القذايف يف هذا الشأن نذكر ما يلي: خب
جديد يف خطابه أمام الندوة الوطنية الثانية للقضاء يف اجلزائر خبصوص ما جيري اآلن هو عني 
 الصواب وانه التقييم الصادق الذي حلل به لب املوقف وهو أبلغ تعبري يصدر عن مسؤول دولة يف

العامل قاطبة وأن حتليل الشاذيل عرب عن الضمري العاملي وانب عن األمم املتحدة أبكملها وهو غين 
عن أي تعليق، فالواجب اعتماد هذا التصريح كمعّلقة سياسية اترخيية ومن واجب أجهزة اإلعالم 

 .2"املنصفة أن تردده لتسمعه املاليني من العامل

                                         
 .41، صسبق ذكرهمقال  "،قراءة يف خطب رئيس اجلمهورية حول أزمة اخلليجس. العلواين: "الشاذيل بن جديد نقاًل عن:  1
 .49ص ،عن: س. العلواين: املقال نفسه معمر القذايف نقال 2
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عبارة عن مؤامرة قدمية أراد هبا الغرب  احلقيقة يف هي زمةاأل هذه أن الرئيس السيد أوضح كما
وهي حرب ذات بعد اقتصادي وحضاري وهو ما عرّب عنه  إيران، حطم وأن له سبق كما العراق حتطيم

 اجلانب إىل فقط أشري أنين يعين ل وهذا وحضارية اقتصادية فإهنا احلرب هذه وخبصوص" قوله: يف

، وهذا 1"املتزمتني ولكن هذه حقيقة مرة ل بد أ نقوهلا بيننا كعرب ومسلمنيمن  لست فأان الروحي،
يف املنطقة، ولول إسرائيل اليت غرست يف هذه املنطقة ودنست  الغربية القتصادية املصاحل لول أنه يعين

ولقد صرّح رئيس  الكويت، عن للدفاع العسكرية الرتسانة هذه كل الغرب جّند ملا اإلسالمية، املقدسات
مشكل اخلليج خمطط قدمي، واليوم جاءت "اجلمهورية الشاذيل بن جديد يف هذا اخلصوص قائالً: 

ما سطر له سابقاً يف املشرق العريب كله ونرى اليوم بلداً عربياً أراد أن يظهر يف  لتنفيذ املناسبة الفرصة
إىل جانبه  واقفني سنبقى الذي الشقيق العراقي للشعب مساندتنا فرغم الكويت مشكل فاصطنعوا املنطقة

 . 2"الشعب الكوييت يف تقرير مصريه حق على نؤكد فإننا أجله من شيء كل وسنعمل أبداً  نسكت ولن
أما على الصعيد الدويل، فلقد اتبعت اجلزائر ابهتمام كل التحركات الدبلوماسية الدولية 

صر مبادرة إيران وابكستان الدولتان لوقف العدوان على العراق منها على سبيل املثال ل احل
اإلسالميتان يف منظمة املؤمتر اإلسالمي ويف حركة عدم الحنياز ومبادرة اليمن، غري أن املبادرة 
املعّول عليها كثريًا هي املبادرة اإليرانية، ولقد ابركتها عدة دول أوروبية وعربية اسالمية ذات ثقل 

 دبلوماسي ومنها اجلزائر.
ويف خضم هذه املبادرات الدولية واملشاريع السلمية قامت اجلزائر بعدة نشاطات يف هذا 
اإلطار منها استقبال رئيس اجلمهورية الشاذيل بن جديد للرئيس السابق لنيكاراغو السيد "دانيال 
أورتيغا"، وأكد هذا الخري للرئيس بن جدبد إننا نسعى إىل عقد مؤمتر دويل للسالم حلل مشاكل 

م أبننا نرفض 4554فيفري  20املنطقة والشرق األوسط عموماً، وصرّح للصحافة الوطنية يوم 
إطالقًا النظام األمريكي الدويل اجلديد، ويف اليوم املوايل حل ابجلزائر السيد "دمحم التشاري" انئب 

ثه فيها على رئيس الربملان اليمين حاماًل رسالة من الرئيس اليمين إىل الرئيس الشاذيل بن جديد حي
ضرورة تفعيل اجلهود الدبلوماسية العربية لوقف احلرب، والرئيس الشاذيل بن جديد من جهته أرسل 

                                         
 .41، صسبق ذكرهمقال  "،قراءة يف خطب رئيس اجلمهورية حول أزمة اخلليجس. العلواين: "الشاذيل بن جديد نقاًل عن:  1
 .41، صسبق ذكرهمقال س. العلواين: الشاذيل بن جديد نقاًل عن:  2
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وفد دبلوماسي رفيع املستوى يرتأسه السيد حسني جودي األمني العام لوزارة اخلارجية اجلزائرية 
م لألمم املتحدة دي  ملتابعة آخر التطورات، ويف هذا اجملال حتدث السيد جودي مع األمني العا

م حول املبادرة املغاربية اليت أشران إليها سابقاً واليت وجدت 4554فيفري  24كويالر يوم اجلمعة 
معارضة كبرية من طرف فرنسا والولايت املتحدة المريكية وإسرائيل، فأكد جودي على ضرورة 

وقف العدوان على العراق وفتح تنشيط هذه املبادرة انطالقًا من موقف اجلزائر الثابت ورغبتها يف 
 .1اجملال للدبلوماسية لفض النزاع

ويف نفس الجتاه سافر رئيس الدبلوماسية اجلزائرية سيد أمحد غزايل إىل إيران يوم اجلمعة 
م واجتمع مع املسؤولني اإليرانيني يف سياق التحضري للمبادرة اإليرانية وشارك 4554فيفري  24

ن اليمن واهلند وفرنسا وكذا مبعوث صّدام حسني السيد سعدون يف هذا الجتماع مسؤولني م
فيفري صرّح غزايل لإلذاعة والتلفزة البلجيكية أن مهمته  23محادي، وبعد عودته للجزائر يوم 

إليران كانت يف إطار دراسة ومناقشة طرق وسبل وضع حد هلذه األزمة، وقال إن احللفاء يلقون 
لف من القنابل على العراقيني األبرايء، ولقد ضمت املبادرة أ 02ألف إىل  49يوميًا ما بني 

م ويتكون من سبع نقاط 4554فيفري  21اإليرانية مشروع متهيدي مت اإلعالن عنه رمسيًا يوم 
 قابلة للنقاش وهي كاآليت: 

 النسحاب العاجل للقوات العراقية من الكويت. -
 ليج.النسحاب الفوري للقوات املتحالفة من منطقة اخل -
 إحالل قوات إسالمية يف املنطقة حمل القوات املتحالفة. -
 إنشاء جلنة حكماء لدول اخلليج ودول إسالمية ملناقشة النزاع العراقي الكوييت. -
 إنشاء صندوق إسالمي يعىن إبعادة إعمار املناطق املتضررة. -
جملس التعاون مبا يف توقيع معاهدة تلتزم فيها بغداد بعدم العتداء على إيران وعلى  -

 ذلك تركيا وابكستان.
أتسيس نظام مجهوري لألمن والتعاون القتصادي والسياسي تشارك فيه كل بلدان  -

 املنطقة.

                                         
 .3سبق ذكره، صمقال  "،السلمي ابخليار ومتسك اثبت اخلليج موقف وحرب اجلزائربورعدة عالل: " 1
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توالت عدة ردود أفعال أمهها املوقف األمريكي حيث أعلنت  املبادرة هذه عن اإلعالن وبعد
 .1احلرب إىل غاية التدمري النهائي للعراقرفضها املطلق هلذه املبادرة، وأكدت على مواصلة  واشنطن

من الغموض ويعرتيه الكثري من التناقض، وقد صرّح وزير  الكثري فيكتنفه الفرنسي املوقف أما
الكويت وأوقف احلرب، لكن فرنسا  من العراق انسحب إذا للتفاوض مستعدة بلده أن الفرنسي اخلارجية

بعدم مشاركة سالحها اجلوي يف تدمري العراق، لكنه معروفة بعدم ثباهتا يف مواقفها، حيث ادعت 
تقوم بغارات وحشية على األراضي العراقية، طبعاً  "0222 "املريج و "اجلاغورا" طائرات أن جلياً  لوحظ
املواقف الفرنسية رفضها بعض املسؤولون الفرنسيون أنفسهم وعلى رأسهم وزير الدفاع الفرنسي  هذه

)أنصار التحرك العريب املضاد(  العرب األشقاء بعض من عروبة أكثر كان الذي "مان شوفني بيري جان"
العسكري لألزمة العراقية الكويتية ورّد على الرئيس األمريكي قائاًل: "إن فرص احلل  ابحلل نّدد حينما

مل تستنفذ بعد، غري أن بوش أغلق مجيع أبواب احلل السلمي ومل يرتك لألزمة أي خيار عدا  السلمي
رأى  مابعد م4554يناير  05، وهو ما دفع هبذا األخري إىل تقدمي استقالته يوم 2القتال"ميدان 

له الشرتاكي الفرنسي  أن وزير الدفاع علماً  ،3أن اجليش الفرنسي جتاوز حدوده حيال هذه األزمة
 السبعينيات إايم الرئيس الراحل هواري بومدين. فرتة عالقة طيبة مع اجلزائر تعود جذورها إىل

كما خططت هلا   م4554وهكذا انطلقت عمليات حرب حترير الكويت يف يناير 
لتدخل  ومتزقت وحدة صفه تشتت العامل العريبإزاء هذه األزمة و  ،الولايت املتحدة األمريكية

، وقد يؤكد م4550اجلزائر بعد عام من هذه احلرب يف منعرج دموي خطري ابتداء من يناير 
 .4من عمليات قتل وتدمري داخلية حدثخلارجية هلا عالقة مباشرة فيما التاريخ أن تلك األايدي ا

 . املوقف الشعيب: اثلثا  
إذا جتاوزان موقف اجلزائر الرمسي من حرب حترير الكويت، فإن املواقف الشعبية اليت كانت 
تتابع ابهتمام ابلغ ما جيري يف منطقة اخلليج هي األخرى كانت حاضرة بقوة وأدلت بدلوها يف 

 هذا املوضوع.
                                         

 .3سبق ذكره، صمقال  "،السلمي ابخليار ومتسك اثبت اخلليج موقف وحرب اجلزائربورعدة عالل: " 1
 .101، املصدر السابق، صأربعة أايم صححت اتريخ العربحميي الدين عميمور: : نقاًل عن جان بيري شوفني مان 2
 .101ص نفسه، 3
 .032، املصدر السابق، صهلل وللوطن اجملموعة السادسةحميي الدين عميمور:  4
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فبعد اندلع حرب حترير الكويت واتضح أن ضرب العراق وتدمريه هو من أوىل أولوايت 
هذه احلرب، هنا أدركت اجلماهري اجلزائرية حقيقة وأبعاد املؤامرة الكربى اليت هتدف إىل حتقيق 

دول الغربية هدفني مزدوجني: تدمري القوة العسكرية العراقية اليت ابتت تشكل خطراً على مصاحل ال
. 1وكذا إسرائيل، ويف نفس الوقت احلصول على قواعد عسكرية حلماية مصاحلها النفطية ابملنطقة

فخرجت تلك اجلماهري عن بكرة أبيها يف مظاهرات صاخبة مؤيدة ومساندة للشعب العراقي، ويف 
 .2نفس الوقت منددة ومستنكرة للهجمة الغربية الشرسة ضد العراق

الطائرات األمريكية والغربية بصفة عامة تقصف املدن والقرى العراقية وما إن بدأت 
وتصب عليها األطنان من القنابل واملتفجرات مبا فيها احملرمة دوليًا حىت التهبت النفوس اجلزائرية 
محاسًا وحقدًا على كل ما هو غريب وعميل للغرب، وصار اإلنسان اجلزائري يف خضم هذه 

ي شيء سوى املقارنة بني تلك القنابل الغربية اليت قذفت هبا على القوات األحداث ل يفكر يف أ
اجلزائرية أثناء فرتة التحرير، وبني هذه القنابل اليت تتهاطل على القرى واملدن العراقية خالل شهري 

 .3م إىل درجة أنه تناسى كلياً الجتياح العراقي للكويت4554يناير وفرباير 
اس الرأي العام اجلزائري جتاه املواقف العراقية هو جترأ القيادة ومما ساعد على تنامي مح

"، وهي سابقة فريدة من نوعها يف العباس واحلسنيالعراقية على قصف املدن اإلسرائيلية بصواريخ "
التاريخ العريب، فألول مرة منذ زرع الكيان الصهيوين يف املنطقة تقصف تل أبيب واملدن اإلسرائيلية 

ريب، فكلما نزل صاروخًا من الصواريخ العراقية على األهداف اإلسرائيلية من طرف جيش ع
 استقبله اجلزائريني بصيحات هللا أكرب وبزغاريد النساء.

على غرار ابيف مواقف شعوب املغرب - ول غرابة إذا قلنا أن هذه املواقف اجلزائرية
شعوب اجلزيرة العربية واخلليجية، املؤيدة للعراق أحدثت صدمة كبرية واندهاشاً لدى بعض  -العريب

ألهنم كانوا يعتقدون عن جهل أن هذا التأييد موجه لغزو العراق للكويت، فأفهموا أن الغزو العراقي 

                                         
 .435سبق ذكره، صمقال  ،العامل االقتصادي يف صراع اخلليج"أمحد بلوايف: " 1
 .41ص مقال سبق ذكره، "،احلرب اجلائرة اندلعت...فكيف تنتهيرابح منصوري: " 2
 .415عثمان سعدي: املرجع السابق، ص 3
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للكويت استنكرته مجيع شعوب املغرب العريب منذ الوهلة األوىل، والتأييد موجه للعراق يف مواجهة 
 . 1العربية أقذر مؤامرة أمريكية صهيونية غربية ضد المة

وفيما أييت نورد بعض مواقف خمتلف األحزاب واهليئات واملنظمات الوطنية واجلمعيات 
 اخلريية اجلزائرية، ونذكر منها:

استجابة لنداء الرئيس الشاذيل بن جديد قام اهلالل األمحر اهلالل األمحر اجلزائري: 
عيب والنساين للعراق، إبرسال م، ويف إطار الدعم الش4554اجلزائري يف مطلع شهر فرباير عام 

طائرة حمملة ابملواد الغذائية واألفرشة واألدوية واملعدات الطبية إىل طهران ومنها إىل العراق،  40
طن حمملة ابملواد  9222ويف أواخر ماي من نفس السنة مت إرسال ابخرة "أوراس" حبمولة 

العراقية، وفور وصول هذه الشحنة مت مولدًا كهرابئيًا للمستشفيات  40الغذائية، هذا فضاًل عن 
يوماً لتستأنف  02احتجازها من طرف القوات األمريكية، لكنها مل تلبث أن أطلقت سراحها بعد 

 .2الباخرة طريقها بعد ذلك إىل العقبة ومنها دخلت إىل العراق
كانت حاضرة بقوة واتبعت ابهتمام تطور الوضع املنظمات واألحزاب الوطنية: 

املنطقة، ورفضت بشدة احلضور األجنيب ابملنطقة العربية واستنكرت ملا يتعرض إليه الساخن يف 
الشعب العراقي من خراب ودمار وقصف وجتويع، ونذكر من بني هذه املنظمات على سبيل املثال 

 ل احلصر ما يلي:
 : تضامناً مع الشعب العراقي األيب أصدرت هذه األخريةاملنظمة الوطنية ألبناء الشهداء

فيه إىل تنظيم محلة وطنية جلمع التربعات املادية للشعب العراقي، وجاء يف هناية البيان ما  دعت بياانً 
شعب العزة والكرامة مل ولن يرضى ابملخطط األمريكي  شهيد، املليون ونصف املليون شعب إن" نصه:

الشعب الذي وقف إىل العريب الذي يسعى إىل جتويع الشعب العريب الشقيق، هذا  اخلليج يف املقيت
، واستجابة لنداء الضمري اإلنساين، وعماًل ابملبادئ السمحة "التحريرية مادايً ومعنوايً  ثورتنا يف جانبنا
املنظمة كل الشعب اجلزائري البطل الثوري، وكل الوطنيني املخلصني،  دعت احلنيف اإلسالمي للدين

ادية كاحلليب والسكر واألدوية واحللوايت وكل مناضلي املنظمة يف القاعدة إىل تقدمي معوانت م
                                         

 .492عثمان سعدي: املرجع السابق، ص 1
ببومرداس، اجلزائر، ، األمني العام للهالل األمحر اجلزائري آنذاك، متت املقابلة مبقر اهلالل األمحر اجلزائري مقابلة شفويةجلول بغلي:  2

 صباحاً،. 42:22، 0241نوفمرب  23يوم 
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، وكلفت املنظمة كل املكاتب البلدية والولئية ملنظمة 1احلاجات الضرورية للعيش من وغريها اخلاصة
 أبناء الشهداء بتنظيم العملية وأتطريها وتنظيم مداومات يومية لستقبال هذه املعوانت مث إرساهلا.

اثر الوضع الذي آلت إليه منطقة اخلليج العريب رد : أاحلزب الوطين للتضامن والتنمية
فعل احلزب الوطين الذي أكد على أنه ما دام النزاع عريب وقائم يف منطقة عربية فإن حله ل جيب 

 2أن خيرج عن إطاره العريب، ونّدد األمني العام للحزب رابح بن الشريف ابلتواجد الغريب يف املنطقة
 ذانهبا يدافعون عن العرب؟متسائالً مىت كانت أمريكا وأ

: يف إطار الدعم الشعيب اجلزائري للعراق، وبناء على االحتاد الوطين للشبيبة اجلزائرية
دعوة وجهها الحتاد لنظريه الحتاد الوطين لشباب وطلبة العراق قام هذا األخري بزايرة إىل اجلزائر، 

بعد التصعيد اخلطري للتواجد العسكري وخالل لقائهما استعرضا الطرفان آخر التطورات يف املنطقة 
األمريكي وحلفائه، ويف األخري وقعا الحتادان بيااًن مشرتكًا أداان فيه بشدة التدخل األمريكي يف 
الشؤون العربية، وطالبا ابنسحاب مجيع القوات العسكرية الغربية من املنطقة وترك العرب وحدهم 

 يواجهون مشاكلهم ومصريهم.
ن احلصار اخلانق املضروب على الشعب العراقي واعترباه خرقًا سافراً كما شجبا الطرفا

للميثاق الدويل حلقوق النسان، وجلميع القوانني الدولية واملشاعر النسانية النبيلة، ومّحل البيان 
اململكة العربية السعودية مسؤولية تدنيس األراضي املقدسة اليت مسحت للقوات األجنبية الغربية 

على أراضيها، ويف األخري اتفقا على ضرورة النتقال من القول إىل الفعل وذلك عن  ابلتواجد
طريق تنظيم جتمعات ومسريات احتجاجية واعتصامات للضغط على احلكام العرب، ويف نفس 

 .3الوقت للفت انتباه الرأي العام العاملي ملا يتعرض إليه الشعب العراقي من حصار وجتويع
وقام كل من الحتاد العام للشبيبة واملنظمة الوطنية ألبناء الشهداء مببادرة ثنائية تتمثل يف 
تنظيم مسرية أتييد وتضامن مع الشعب العراقي ويف نفس الوقت تنديد واستنكار ابلتدخل األجنيب 

                                         
 .3، ص4552سبتمرب  43، 0391، عاملنظمة الوطنية ألبناء الشهداء معوانت مادية إىل الشعب العراقي": "الشعب 1
،  للنزاع""تنديد واسع بتواجد القوات األجنبية على أراضي املسلمني ومطالبة برفع احلصار على العراق وحل عريب: النصر 2
 .3، ص4552أوت  43، 9021ع
سبتمرب  03، 0311، ع"اجلمعية اجلزائرية للدفاع عن اللغة العربية تنظم مهرجاان  تضامنيا  مع الشعب العراقي": الشعب 3

 .3، ص4552
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ضمت م مبدينة قسنطينة، انطلقت هذه املسرية اليت 4552أوت  43يف املنطقة وذلك يوم اجلمعة 
مناضلو قسنطينة من خمتلف الفئات من مركز ابن ابديس الثقايف مرورًا بساحة الشهداء مث شارع 

، ومن بني الشعارات اليت كان 1بلوزداد وشارع عبان رمضان لتعود يف األخري إىل نقطة انطالقها
مريكا يرددها املشاركون وهم حاملون لصور الرئيس العراقي صّدام حسني " هلم اي عرب حنارب أ

والغرب"، " تسقط الصليبية وربيبتها الصهيونية واخلونة العرب"، "الويل للخونة للعرب"، "هللا أكرب 
ما زلنا أوفياء لك اي رسول هللا"، "احلرب ابلروح ابلدم نفديك اي صدام مسعنا نداءك وسنليب 

 طلبك"، "حنن مع العراق ظاملاً أو مظلوماً".
كن يتابعن ابهتمام ما جيري  وحىت النساء اجلزائرايتايت: االحتاد الوطين للنساء اجلزائر 

الرأي العريب  تعبئة يف منطقة اخلليج العريب وأتثرن مبا يتعرضن له شقيقاهتن يف العراق، ويف إطار
وتوحيد جهوده من أجل مساندة ودعم الشعب العراقي استقبل الحتاد الوطين للنساء اجلزائرايت 

سبتمرب  25إىل  29ابتداء من  رة إىل اجلزائر دامت مخسة إايموفد نساء عراقي جاء يف زاي
م، وخالل هذه الزايرة جرت حماداثت ثنائية بني ممثلة الحتاد العام للنساء العراقيات ووفد 4552

عن الحتاد العام للنساء اجلزائرايت برائسة األمينة العامة لالحتاد استعرضا فيه الطرفان الظروف 
الشرق األوسط بصفة عامة واخلليج العريب على وجه اخلصوص، وخالل اللقاء  الراهنة يف منطقة

عرب الحتاد العام للنساء اجلزائرايت عن أسفه الشديد جتاه تواطؤ بعض احلكام العرب مع 
المربايلية العاملية، وطالب يف نفس الوقت ابلرفع العاجل للحصار القتصادي املفروض على 

، ويف األخري وجه الحتاد نداء عام إىل كل الشعوب العربية 2هليئة الدوليةالعراق بقرار جائر من ا
 من أجل اتباع منهج عريب موحد يعىن حبفظ مصاحل األمة العربية. 

دعت هذه األخرية مجيع األحزاب واملنظمات اللجنة الوطنية ملساندة الشعب العراقي: 
الوطنية من أجل تنظيم مسرية احتجاج ضد تواجد القوات الغربية على األراضي العربية املقدسة 
ومن بني هذه األحزاب اليت لبت الدعوة مثالً "حزب الطليعة الشرتاكية" الذي دعا يف بيان له إىل 

                                         
 .4، ص4552أوت  41، 9029، ع"سفريا العراق والكويت يستقبالن ابجمللس الشعيب الوطين اجلزائري": النصر 1
 .3، ص4552سبتمرب  25، 0390، ع"مواقف األحزاب واجلمعيات اجلزائرية من أزمة اخلليج": لشعبا 2
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دعت إليها اللحنة الوطنية ملساندة الشعب العراقي يوم  املشاركة بقوة يف املسرية الحتجاجية اليت
 : 1م واحنصرت مطالب هذه املسرية فيما يلي4552أكتوبر  43اخلميس 

 املطالبة ابلنسحاب الفوري لكافة القوات األجنبية. -
 التنديد ابحلصار القتصادي املضروب على العراق بغرض جتويع شعبه الشقيق. -
 عوب املنطقة لسيادهتا على ثرواهتا الطبيعية. املطالبة ابسرتجاع ش -

: اجتمع مناضلو حزب جبهة التحرير الوطين مناضلو حزب جبهة التحرير الوطين
م مبقر قسمة احلزب وعربوا عن مساعدهتم 4552سبتمرب  25حلاسي حببح بولية اجللفة يوم 

جنيب السافر للقوات ووقوفهم إىل جانب الشعب العراقي، ومن جهة أخرى شجبوا العتداء األ
األمريكية والغربية بصفة عامة الذي هو يف حد ذاته اعتداء على األمة العربية واإلسالمية مجعاء، 
ويف األخري دعوا مناضلو احلزب كافة األمة العربية إىل الوقوف بكل حزم ضد هذا التواجد 

 . 2ية بصفة عامةالستعماري ودعم الشعب العراقي لسرتجاع كرامته وكرامة األمة العرب
ول أبس يف هذا اخلصوص أن نروي قضة طريفة معربة جدا عن مدى إدراك ووعي 
مناضلو حزب جبهة التحرير الوطين إزاء أزمة اخلليج، فلقد وقفت سيدة عجوز جزائرية أمام التلفزة 

مجعت  لقد"وصرحت قائلة:  -اليت أوقفت براجمها يومًا كاماًل لتخصصه جلمع التربعات -اجلزائرية
مبلغًا من املال من أجل أتدية مناسك العمرة فقررت تقدميه للمجاهدين ابلعراق فليأخذه صدام 

، ويف نفس املوضوع أيضاً صرحت أستاذة جامعية من بسكرة أهنا مل تكن تفكر يف يوم 3"بدل فهد
شعوراً غريباً ما أن تلبس احلجاب، لكن ما إن بدأ القصف على بغداد يف يومه األول حىت متلكين 

فتوجهت إىل السوق وعيناي تذرف دموعًا فاشرتيت احلجاب ومنذ تلك اللحظة قررت ارتداء 
ضلة يف حزب جبهة التحرير  احلجاب والتخلي عن كل ما ميت بصلة إىل الغرب، وأان منا

 . 4الوطين

                                         
 3، ص4552أكتوبر  29، 0390، ع"الرتسانة الغربية تنوي تدمري املشروع احلضاري": الشعب 1
، 0393، عالغريب" "مناضلو حزب جبهة التحرير الوطين حلاسي حببح دعم الشعب العراقي والوقوف أمام الوجود: الشعب 2

 .3، ص4552سبتمرب  42
 .490عثمان سعدي: املرجع السابق، صسيدة عجوز جزائرية نقاًل عن:  3
 .490عثمان سعدي: املرجع السابق، ص 4
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ية، ومثلما حتركت هذه املنظمات الوطنية وطنيًا بشكل فرداي حتركت مغاربيًا بصفة مجاع
م اجتمعت مبقر الرابطة اجلزائرية 4552سبتمرب  40فحسب وكالة األنباء اجلزائرية أنه يف بوم 

حلقوق اإلنسان ابجلزائر العاصمة عدة هيئات جزائرية مع مثيالهتا التونسية، فمثل اجلزائر يف هذا 
 الجتماع كل من: 

 اللجنة الوطنية اجلزائرية ملساندة الشعب العراقي. -
 ة اجلزائرية حلقوق النسان.الرابط -
 اللجنة الوطنية للصحافيني اجلزائريني. -
 اللجنة العربية ملساندة الشعب العراقي ابجلزائر. -

 ومثل تونس يف هذا الجتماع كل من:
 اللجنة الوطنية ملساندة العراق بتونس. -
 الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق النسان. -
 واحملامني التونسيني.  اهليئة الوطنية للصحافيني -
وأصدرت هذه اهليئات بياانً مشرتكًا يتضمن ضرورة الوقوف إىل جانب الشعب العراقي،  

وبعد استعراض وحتليل الوضع الراهن ابملنطقة إزاء أزمة اخلليج وماهلا من انعكاسات خطرية على 
 : 1السلم العاملي، اتفقت اهليئات السبع على ما أييت

لكامل فيما بينها ملساندة الشعب العراقي جبميع السبل والوسائل، ضرورة التنسيق ا -
وإفشال املؤامرة المربايلية الدنيئة اليت تستهدف ليس فقط تدمري القوات العراقية بل تدمري قدرات 

 األمة العربية واستنزاف خرياهتا ومقدراهتا القتصادية. 
طاء العريب للتواجد األجنيب ابملنطقة بل التنديد ابألنظمة العربية العميلة اليت وفرت الغ -

 أكثر من ذلك أهنا كانت جزء من املخطط المرباييل.
تعلن مجيع هذه اهليئات عن استنكارها الشديد للحصار الدويل الظامل املفروض على  -

شعب العراق بغية جتويعه وإخضاعه، كما تطلب من مجيع اهليئات واملنظمات اإلنسانية يف العامل 
 ظر إىل أطفال العراق األبرايء وتوفر هلم شروط احلياة شأهنم يف ذلك شأن أطفال العامل.أن تن

                                         
 .3، ص4552سبتمرب  43، 0391، ع"استصراخ الضمري االنساين للوقوف إىل جانب الشعب العراقي": الشعب 1
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اإلسراع حنو تشكيل جلنة مغاربية ملساندة الشعب العراقي مث توسيعها لتشمل مجيع  -
 اهليئات العربية.

على غرار احلليب -العمل على حتقيق مشروع توجيه ابخرة سالم حتمل على متنها  -
شخصيات وطنية عربية ودولية حمبة للسالم، وهي يف طريقها إىل العراق  -ة للشعب العراقيواألدوي

متر على املوانئ العربية واألوروبية شارحة وموضحة هلم قضية الشعب العراقي ويف نفس الوقت 
تستصرخ الضمري اإلنساين للوقوف إىل جانب الشغب العراقي احملاصر جبيوش المربايلية األمريكية 

 أذانهبا.و 
بشدة التدخل  هذه األخرية استنكرت :اجلمعيات واملنظمات واألحزاب اإلسالمية

األجنيب وأبدت استعدادها الكامل يف إرسال آلف من املتطوعني اجلزائريني للمشاركة يف احلرب 
واليت تستمد رؤيتها من األطراف - وعمومًا مجيع احلركات اإلسالمية يف اجلزائرإىل جانب العراق، 

اختذت موقفًا مييل إىل اجلانب  -املتشددة يف احلركة السالمية اليت تطورت يف املشرق العريب
العراقي استجابة لتنامي الرأي العام اجلزائري ابلرغم من أنه هذه احلركة تتعارض وتتناقض مع احلركة 

 البعثية، ومن بني هذه اهليئات جند: 
وهي أكرب  -: يف بداية األمر وقفت جبهة اإلنقاذ اجلزائريةسالمية لإلنقاذاجلبهة اإل

موقفاً غامضاً يف إدانة الغزو العراقي بشكل مبكر إن  -حزب إسالمي ابجلزائر واملغرب العريب عامة
مل نقل مناهضاً وعدائياً للموقف العراقي، لكن ما إن مت استدعاء القوات األمريكية إىل املنطقة حىت 

ار موقفها داعماً بال حتفظ للعراق، ومجعوا أمواًل ضخمة وكلف أحد زعمائها ابلتوجه إىل بغداد ص
 .1وتسليمها إىل صدام، على غرار جتنيدهم لخآلف من املتطوعني اجلزائريني وإرساهلم إىل العراق

قف ولإلشارة فإن اجلبهة جاءت يف طالئع اجلمعيات واملنظمات اإلسالمية تعبرياً عن املو 
إزاء هذه األزمة العربية اخلانقة، فأكد الربوفيسور عباسي مدين أحد مؤسسي اجلبهة يف تصريح له 

اوت انه إذا كان غزو العراق للكويت عدواانً، فإن العدوان األكرب هو وجود القوات  44أجراه يوم 
إلسالمية قاطبة بضرورة الغربية يف اخلليج، ويف اليوم املوايل أصدرت اجلبهة بياانً انشدت فيه األمة ا

                                         
 .490ص عثمان سعدي: املرجع السابق، 1
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 49، وقد حددت اجلبهة يوم اجلمعة 1تنظيم مسرية احتجاج أمام التحدي السافر للقوات األجنبية
وت لتنظيم هذه املسرية بعيد صالة اجلمعة مباشرة من بيوت هللا، ومن جهة أخرى ويف نفس اليوم أ

 .2 للحدود بني الدول املسلمةعباسي مدين زعيم اجلبهة يف حوار آخر له أكد فيه أن ل معىن صرّح
أوت مسريات  01ويف نفس الجتاه دائمًا أطرت اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ يوم اجلمعة 

ضخمة يف كل من وهران وقسنطينة واجلزائر العاصمة، وكانت حبق يف مستوى التحدي الذي 
أكد الشارع اجلزائري عن  يواجه األمة العربية، وهبذه املسرية اليت أحرق فيها علمي أمريكا وبريطانيا

رفضه القاطع للتواجد األجنيب ابملنطقة العربية وأصر على ضرورة اعتماد واتباع احللول العربية 
 ملعاجلة األزمة.

لإلشارة هذه املسرية شاركت فيها الفئات الجتماعية اجلزائرية أطفاًل ونساًء وشيوخاً وهم 
 األزمة، ومن بني هذه الشعارات مثاًل "إهنا املؤامرة حاملون لشعارات التنديد ابإلشراك األجنيب يف

على الصحوة اإلسالمية"، "من مل يهتم أبمور املسلمني فليس منهم"، "حرية الشعوب ل تباع ول 
 . 3تشرتى"، "ل للجامعة العربية نعم للجامعة اإلسالمية"، "ل للتدخل األجنيب يف شؤوننا"

يد واإلدانة والتحرك على املستوى الوطين فحسب؛ بل ومل تكتف اجلبهة اإلسالمية ابلتأي
 -ومها من األعضاء املؤسسني للجبهة-حتركت ميدانيا فقاما كل من عباسي مدين وعلي بلحاج 

يوماً، وبعد  40جبولة قادهتما إىل بعض دول اخلليج كاململكة العربية السعودية والعراق استغرقت 
م بقاعة 4552سبتمرب  41ها يوم اخلميس عودهتما أكدا يف ندوة صحفية خاصة أجراي

احملاضرات التابعة للمجلس الشعيب البلدي ملدينة اجلزائر أن مهمتهما اخلاصة ابلوساطة يف قضية 
 .4اخلليج الثانية أو ما أطلقا عليها "قضية القرن" حققت جناحاً نسبياً يف إبعاد شبح احلرب العراق

ومن جهة أخرى أكد عباس مدين أن التنديد ابلتواجد األجنيب يف املنطقة ل يكفي ألنه 
موقف ل يغري يف الواقع شيء، فاألجدر التنقل إىل عني املكان وإقناع كل من امللك فهد وصدام 

                                         
 .3، يومية سبق ذكرها، ص"أنمل من األشقاء تفادي تعفن الوضع: النصر 1
 .120، املرجع السابق، صردود الفعل العربية على غزو وحرب حترير الكويتدمحم الرميحي:  2
 .3، ص4552أوت  09، 9020، ع"موقف اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ من أزمة اخلليج": النصر 3
، 0399، عالشعب، "حققنا النجاح يف إبعاد شبح احلرب والوساطة مل تكتمل ولن نبوح بنتائجها"عباسي مدين وعلي بلحاج:  4

 .3، ص4552سبتمرب  49
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، 1حسني ابلبتعاد عن احلل العسكري لتجنيب العرب واملسلمني من احتمال حرب مدمرة
أضاف مدين أهنما عقدا ثالث لقاءات مبعدل ثالثة ساعات يف كل لقاء مع  وخبصوص جولتهما

خادم احلرمني الشريفني الذي استقبلهما حبفاوة كبرية، وتقابال مع الرئيس العراقي صدام حسني يف 
جلسة دامت أكثر من ساعتني، وأكد مدين أنه ملسا املساعدة على أداء هذه املهمة املعقدة من  

 . 2كال الطرفني
أما علي بلحاج، أحد األعضاء البارزين يف جبهة اإلنقاذ املمثل لتيار الشباب، فقد أدان  
كال الطرفني على حد سواء، فهو من جهة استهزأ واستهرت ابلرئيس العراقي صّدام حسني انعتاً 

" ألنه مل يستخدم احلكمة يف معاجلة األزمة، ومن جهة أخرى نّدد خّدام" و "هّدامإايه أبنه "
سؤولني الكويتيني ألهنم مههم املال ومجع الثروات الضخمة فقط، ويف نفس الوقت انتقد املوقف ابمل

امللكي السعودي وقال إن األماكن املقدسة كمكة واملدينة املنورة هي أمانة لكل املسلمني مودوعة 
ون للعلماء لدى اململكة العربية السعودية غري أن إسناد إدارهتا يف رأييه)علي بلحاج( جيب أن تك

 .3ل للملوك السعوديني الذين يسريوهنا حسب ميولهتم وأهوائهم
ورغم مجيع تلك احملاولت واملساعي احلميدة اليت قامت هبا اجلبهة إزاء أزمة اخلليج الثانية 

 -املؤيد للنظام العراقي-وهو ما أكده الرئيس األسبق أمحد بن بلة  ،4الذريع الفشل كان مآهلا أن إل
 .5سبتمرب من نفس السنة 09انتقد بشدة موقف اجلبهة بعد عودته من بغداد يوم الذي 

ولإلشارة فإنه فور وصول أمحد بن بلة إىل العراق صرّح لوكالة األنباء العراقية أن زايرته 
هذه تدخل يف إطار تضامنه مع الشعب العراقي وقيادته ضد التهديدات المربايلية والصهيونية 

روع للقوات الغازية يف منطقة اخلليج، ويف تصرحيه أشار بن بلة إىل مشاركته يف والتواجد الالمش

                                         
فرد عليه هذا األخري برسالة جوابية  4552كتوبر ألإلشارة فإن الشيخ عباس مداين أرسل رسالة إىل أمري الكويت خالل شهر  1

 .999ص 41: نصها الكامل ينظر امللحق رقملالطالع على 
، جملة سبق الشعب، "حققنا النجاح يف إبعاد شبح احلرب والوساطة مل تكتمل ولن نبوح بنتائجها"عباسي مدين وعلي بلحاج:  2

 .3ذكرها، ص
 .120، املرجع السابق، صردود الفعل العربية على غزو وحرب حترير الكويتدمحم الرميحي:  3
 .53، املرجع السابق، صأصداء حرب الكويت ردود الفعل العربية على الغزو وما تالهدمحم الرميحي:  4
 .120، املرجع السابق، صردود الفعل العربية على غزو وحرب حترير الكويتدمحم الرميحي:  5
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م ابلعاصمة األردنية عمان 4552سبتمرب  49مؤمتر القوى الشعبية العربية الذي افتتح يوم 
 .1للتضامن مع الشعب العراقي ودراسة وسائل كسر احلصار القتصادي املفروض عليه

جلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ولكي حتافظ على صدارهتا يف التأييد ومما جيب اإلشارة إليه أن ا
الشعيب هلا كانت ملزمة ابلحنياز اكثر إىل اجلانب العراقي كلما زاد وتنامى الشعور الشعيب للموقف 
العراقي متخذة )اجلبهة( من التواجد العسكري الغريب يف املنطقة القضية اجلوهرية يف األزمة، 

هة مل تكن مقتنعة من مواقف القيادة العراقية ول من مؤيديها لكن ما إن بدأت وابلرغم من أن اجلب
حرب حترير الكويت حىت أتكد للجميع أن اجلبهة أكثر املؤيدين للعراق، ولقد دفعها هلذا املوقف 

م واليت 4554يناير  40اجلريء تلك املظاهرات الشعبية الصاخبة اليت حدثت يف اجلزائر يوم 
 .2شخص 122تلف األحزاب السياسية اجلزائرية وحبضور ما يزيد عن شاركت فيها خم

أما األحزاب اإلسالمية اجلزائرية األخرى فإن مواقفها كانت أقل حدة مقارنة مع جبهة 
اإلنقاذ، مبعىن آخر أن مواقف تللك األحزاب كانت تقاس مبدى قدرهتا على حتريك اجلماهري 

 الشعبية، ومن بني تلك األحزاب نذكر:
: كان على رأس هذا احلزب السيد حمفوظ حنناح، ولقد عارض هذا األخري حزب محاس

موقف الشعب اجلزائري املتأثر بشخصية صّدام حسني، ويف نفس الوقت عارض بشدة الوجود 
، ولقد عرب عن هذا املوقف 3العسكري الغريب مبنطقة اخلليج وشجب العدوان العراقي على الكويت

أكتوبر  29يوم األحد  -ا بعد جولته اليت قادته إىل العراق والكويتأجراه-يف ندوة صحفية 
م بقاعة إفريقيا ابجلزائر العاصمة، وخالل الندوة أوضح أن غرض القوات األجنبية املتواجدة 4552

يف السعودية ليس حترير الكويت فحسب؛ ولكن هدفها تدمري املشروع احلضاري اإلسالمي لألمة 
طلق صرّح أن مهمته اقتصرت على حماولة إبعاد هذا اخلطر الذي حيدق ابألمة العربية، ومن هذا املن

 . 4العربية

                                         
 .9، ص4552سبتمرب  41، 0390، ع"أمحد بن بلة يصل إىل العراق": الشعب 1
 .125، املرجع السابق، صردود الفعل العربية على غزو وحرب حترير الكويتدمحم الرميحي:  2
 .125، صنفسه 3
 .4، ص4552أكتوبر  21، 0399، ع"املساعي العربية حلل أزمة اخلليج": الشعب 4
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: يف إطار البحث عن احللول العربية لتسوية األزمة رابطة الدعوة اإلسالمية اجلزائرية
اخلليجية اقرتحت هذه األخرية خطت عمل ووجهتها إىل رائسة اجلمهورية اجلزائرية وإىل سفارات  

العراق واململكة العربية السعودية والكويت وإيران وتركيا ومصر واألردن ابجلزائر، وقد كل من 
 :1احتوت اخلطة املذكورة ستة نقاط ميكن إجيازها فيما أييت

 م.4552أوت  20أن ينسحب العراق بقواته إىل احلدود اليت كان عليها قبل  -
 جانب.أن يلتزم العراق حبماية أرواح وممتلكات الرعااي األ -
أن أتمر اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة قوات الولايت املتحدة  -

 األمريكية ومجيع القوى األجنبية ابلرحيل من أرض اإلسالم واملسلمني.
أن توضع األراضي الكويتية حتت رعاية أممية إسالمية حمايدة خالل الفرتة النتقالية  -

 من استعادة سيادته ووحدته الرتابية. لتمكني الشعب الكوييت
أن تنشر قوة أخرى إسالمية على األراضي ما بني اململكة العربية والسعودية والعراق  -

 حىت عودة العالقات بينهما إىل مرحلتها الطبيعية.
ويف األخري رسم خطة سالم دائم بني البلدان العربية تعىن بتعبئة اجلماهري اإلسالمية  -

 استعداداً للمعركة املصريية لرفع املعاانة عن الشعب الفلسطيين وحترير القدس الشريف. 
: ندد هذا األخري بدوره ابلتدخل األجنيب يف منطقة حزب التجمع العريب اإلسالمي

الشؤون الداخلية لألمة العربية، ونّدد يف نفس الوقت ابألنظمة العربية اليت اخلليج العريب ويف 
وضعت جيوشها الوطنية حتت قيادة اجليوش األجنبية لضرب العراق، ووجه دعوته إىل مجيع القوى 
يف العامل احملبة للسالم حملاكمة الرئيس األمريكي على اجلرائم البشعة اليت ارتكبها يف حق البشرية يف 

ة بلدان العامل الثالث ول زال يرتكبها يف حق الشعب العراقي وذلك مبنعه وصول املواد الغذائية عد
واألدوية إىل العراق، زايدة على هذا طالب حزب التجمع بنقل مقر األمم املتحدة من الولايت 

ب املتحدة األمريكية بعدما أصبحت هذه املنظمة لعبة بني أيديها وتتحكم بواسطتها يف رقا
 . 2الشعوب

                                         
 .9، ص4552سبتمرب  24، 9043، ع"رابطة الدعوة االسالمية تقرتح خطة حلل األزمة": النصر 1
 .3، ص4552سبتمرب  25، 0390، عاألحزاب واجلمعيات الوطنية اجلزائرية من احلرب العراقية الكويتية""مواقف : الشعب 2
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ردا على سياسة التجويع املطبقة على الشعب العراقي من اجلمعية اإلسالمية ببلكور: 
طرف الولايت املتحدة األمريكية وأذانهبا وجهت اجلمعية نداًء إىل كل اجلمعيات اخلريية اجلزائرية 

سواًي ملساعدة الراغبة يف مساعدة الشعب العراقي التصال هبل للتنسيق والتشاور ودراسة السبل 
، واقرتحت اجلمعية العنوان التايل إلرسال الرسائل "اجلمعية اخلريية 1مليون عراقي جموع 41

  هنج روشاي بوعالم، احلامة بلكور". 19اإلسالمية، املركز الثقايف اإلسالمي، 
نظمت هذه األخرية مهرجااًن شعبيًا صاخباً اجلمعية اجلزائرية للدفاع عن اللغة العربية: 

م تضامناً مع الشعب العراقي حضره ابإلضافة إىل رئيسها الدكتور 4552سبتمرب  02وم اخلميسي
عثمان سعدي بعض الشخصيات السياسية البارزة أمثال الشخصية العسكرية املصرية الفريق سعد 

م املقيم يف اجلزائر، ولقد جاء يف افتتاحية هذا 4593الدين الشاذيل أحد أبطال حرب أكتوبر 
جان أن املعركة اليت خيوضها العراق الشقيق هي معركة كل العرب واملسلمني ضد قوات الشر املهر 

أن هذه  يف السرتاتيجية العسكرية والطغيان، ومن جهته وصف الفريق سعد الدين الشاذيل اخلبري
عة احلملة األمريكية والغربية بصفة عامة على منطقة اخلليج تدخل يف إطار احلملة الصليبية التاس

وخطأ ما تسميه أمريكا وحلفائها أبزمة اخلليج، ويف آخر فعاليات املهرجان حرر بيانني أحدمها من 
طرف جمموعة من أساتذة املعهد العايل ابلقبة، واآلخر ابسم أطفال اجلزائر دعوا فيهما األنظمة 

 .2العربية للوقوف بكل حزم إىل جانب العراق وشعبه احملاصر
سبتمرب  04و 02اهدو الولية الثالثة ندوة جهوية خالل يومي ويف ذات السياق نظم جم

م أعلنوا فيها تضامنهم مع الشعب العراقي الصامد أمام احلصار املضروب عليه من طرف 4552
أمريكا وعمالئها، كما أبدوا استعدادهم حلمل السالح إىل جانب الشعب العراقي وحترير األراضي 

  .3ايلية العاملية والصهيونيةاملقدسة اليت تدنسها جيوش المرب 
اجلماهري الشعبية اجلزائرية مطابقًا للموقف الرمسي، فقد عارضت جاء موقف  وعموماً 

 وقد عربت عن موقفها هذا يف خروجها عن بكرة أبيهابشدة التدخل األمريكي يف حترير الكويت، 

                                         
  .3، صجريدة سبق ذكرها ،"مواقف األحزاب واجلمعيات الوطنية اجلزائرية من احلرب العراقية الكويتية": الشعب 1
 .3، ص4552سبتمرب  03، 0311، ع"بعد قمة الرابط الثالثية": الشعب 2
 .3، صنفسه 3
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وأحرقت العلم  مشلت خمتلف املدن اجلزائرية -اهتزت هلا املشاعر الغربية-عارمة يف مظاهرات 
 .1صدام حسنيالرئيس العراقي األمريكي ورفعت صور 

وخالصة القول أن معظم األحزاب اإلسالمية والرأي العام يف اجلزائر أدانوا يف أول األمر 
الغزو العراقي للكويت، لكن ما إن خرجت األزمة عن نطاقها العريب حىت حتولت تلك اإلدانة ضد 
التواجد الغريب العسكري يف املنطقة، وهذا املوقف حتكم فيه عاملني اثنني هلما مكانتهما اهلامة يف 
التقاليد اجلزائرية أحدمها عامل التضامن العريب ومعاداة المربايلية، أما اآلخر فهو عامل الشرف 

د واستهرت فصدام حسني غدا يف نظر الشعب اجلزائري بطاًل خاصة عندما استخف أبمريكا وهد
ابلعدو الصهيوين، وهبذين العاملني استطاع صدام استقطاب اجلماهري اجلزائرية ومن ورائها 

  األحزاب اإلسالمية.
ومن األمهية مبكان ان نشري إىل أن احلركة اإلسالمية دائمة العداء حلزب البعث العلماين 

نكته ودهائه استطاع، بفضل القائم على فصل الدين عن الدولة، غري أن الرئيس العراقي بفضل ح
استغالله للورقة اإلسالمية، كسب الرأي العام اجلزائري، وهو األمر الذي فرض على احلركة 
اإلسالمية اجلزائرية، رغم تناقضها مع علمانية البعث، الحنياز والوقوف إىل جانب بغداد وذلك 

 .2استجابة لتنامي الرأي العام اجلزائري
اف األمريكية من هذه احلرب وفرضت على العراق عقوابت ويف األخري حتققت األهد

 3دولية من قبل جملس األمن كان من بني نتائجها تطبيق سياسة احلظر اجلوي للطريان العراقي
ووضع قيود  ،وفرض حصار اقتصادي على العراق، 31،31الذي أصبح حمصوراً بني دائريت عرض 

بسبب صعوبة احلصول على الغذاء  ،الصحي ته النفطية انعكست سلبًا على الوضعاعلى صادر 
بعد توقيع اتفاقية "النفط مقابل  م4559واألدوية لألطفال واملرضى واستمر الوضع حىت سنة 

 . 4الغذاء"

                                         
 .101جورج قرم: املرجع السابق، ص 1
 .443، املرجع السابق، صأصداء حرب الكويت ردود الفعل العربية على الغزو وما تالهدمحم الرميحي:  2
 .410سامية دمحم جابر: املرجع السابق، ص 3
 .414، صنفسه 4
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إن الدعم اجلزائري للعراق أثناء فرتة احلصار مل يقتصر على اجلانب الرمسي فحسب، بل 
ي قدمته اجلاليات اجلزائرية للعراق وأخص مشل اجلانب الشعيب أيضًا هذا على غرار الدعم الذ

ابلذكر هنا أن هناك سيدة جزائرية متزوجة بباكستاين تقدمت لسفري اجلزائر بباكستان حميي الدين 
عميمور وأبلغت هذا األخري أهنا وبعض صديقاهتا مجعن مبلغًا ماليًا يرغنب يف تقدميه لسفري العراق 

واقرتحن أن تتم املسامهة  ،الذي يعاين من ويالت احلصارتعبريًا عن تضامنهن مع الشعب العراقي 
 .1بعيداً عن السفارة ومتت العملية عن طريق وساطة السفري اجلزائري يف منزله بباكستان

املساعدة املالية ل هتم بقدر ما يهم ذلك التصرف والتعاطف النبيل الصادر من  فهذه
وهو ما أثر يف السفري العراقي أميا أتثري  ،تلك السيدة اجلزائرية ذات اإلمكانيات البسيطة املتواضعة

 شخصياً مصرحاً أبن هذا املوقف اجلزائري لن ينساه ابداً. بذلكواعرتف 
وهتاجم من يتطاول على ذكر العراق بسوء أثناء حربه مع  كما كانت اجلزائر حتذر

فعلى سبيل املثال ل احلصر كان السفري الرتكي بباكستان يقوم بدور سيء أثناء الغزو  ،الكويت
العراقي للكويت وكان يستغل كل فرصة للتنديد ابلعراقيني، ويذكر لنا السفري اجلزائري أنه ذات يوم 

جترأ السفري الرتكي وخاطب نظريه الكوييت مستفزاً إايه  ،لسفري املصريوخالل مأدبة عشاء أقامها ا
 2ومنددًا ابلعراقيني يف نفس الوقت قائاًل: "لقد اغتصبوكم العراقيني، حىت اليهود مل يقوموا بذلك"

أوت  20فرد عليه سفري اجلزائر جيب أن أتخذ يف احلسبان أن اجلزائر أول من ندد ابلغزو يوم 
 .3ه بعيداً عناله حساابً قدمياً مع العراق فليصفّ وابلتايل من 

ومما جيدر اإلشارة إليه، إن الولايت املتحدة األمريكية مل تعلن قرار وقف العمليات إل 
ألف طن من 409يوم، وفّجرته بــ  19ملدة  دكاً  بعد أن دكت العراق م4554فرباير  00بتاريخ 

غارة جوية ملحقة أضرارًا بليغة ببنيته  425.222خمتلف أنواع من املتفجرات، وشنت عليه 
التحتية، وظل عدد الضحااي العراقيني يف هذه احلرب جمهوًل، غري أن هناك تقديرات حتدثت عن 

 .4جندي عراقي أسري 12.222قتيل و 022.222إىل  492.222

                                         
 . 094، املصدر السابق، ص!.. سفريا .. زاده اخليالحميي الدين عميمور:. 1
 . 099، املصدر السابق، ص!.. سفريا .. زاده اخليالحميي الدين عميمور:.السفري الرتكي نقاًل عن:  2
 .099، صنفسه 3
 .193جورج قرم: املرجع السابق، ص 4
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ويف نفس اليوم أعلن صدام حسني استسالمه وأبدى موافقته على مجيع القرارات األممية 
دون قيد أو شرط، وكان ذلك إيذااًن ابنتهاء حرب حترير الكويت اليت تسببت يف تدمري كامل 

وبعدها ، 1للرتسانة العسكرية العراقية وختريب اتم لقتصاده وبيئته وخسائر فادحة يف األرواح والعتاد
 -الوعودبعد أن أومهت انصار الدعم العريب املضاد للعراق بشيء من - الولايت املتحدة سارعت

إىل اإلعالن عن فكرة عقد "مؤمتر مفتوح حتت رعاية واشنطن وموسكو لتهدئة األوضاع يف الشرق 
 .2األوسط" ووّجهت دعوة احلضور للعرب مجيعاً 

هذا الفصل ميكننا القول أنه منذ اكتشاف  يف إليه اإلشارة سبقت ما خالل ومن األخري، ويف
العريب، أصبح هذا األخري أرضاً خصبة ومسرحاً  اخلليج نطقةم يف األسود( )الذهب احليوية النفط مادة

وإماراته، إذ ل تكاد تنتهي أزمة إل  دوله خمتلف بني والتوترات واخلالفات والنزاعات للصراعات مالئماً 
 وخّلفتها أزمة أخرى، واملقصود هنا أزمة اخلليج الثانية اليت قامت على أنقاض أزمة اخلليج األوىل.

مجيع احلكومات املتعاقبة على العراق  أن حيث ومعقّداً، قدمياً  نزاعاً  الكوييت-العراقي النزاع إن
من حمافظة البصرة العراقية،  جزأ وهي العراق، األم الوطن من يتجزأ ل جزأ الكويت أن قاطع بشكل تؤكد

ة اليت تكون حكومات بغداد يوما ما عن املطالبة بضم الكويت إل يف احلالت الستثنائي تتوقف ومل
كما -منشغلة بظرف داخلي أو أزمة خارجية، ومن مث فإن غزو العراق للكويت مل يكن  العراق فيها

حداثً عارضاً أو تصرفاً عفوايً ارجتالياً فحسب، بل يعود ابلدرجة األوىل إىل اخلالفات  -الكثري يعتقد
وسياسية واقتصادية، وأوضاع احلدودية بني البلدين، مث عززت تلك اخلالفات أبسباب اسرتاتيجية 

 .4552داخلية وأخرى خارجية حىت تفجرت األزمة ووقعت كارثة الغزو يف مطلع شهر أوت 
إزاء هذه األزمة حتركت خمتلف الوساطات واملساعي العربية ومن بينها الوساطة اجلزائرية 

 34ذي عقد يوم للحيلولة دون تفجريها، ول أدل على ذلك من الجتماع العريب املصغر جبدة ال
، لكن لألسف حكم على هذا الجتماع ابلفشل قبل أن يبدأ ألنه يف الوقت 4552جويلية 

الذي اجتمع فيه املؤمترون لدراسة السبل كانت جنوب البصرة وضواحيها تشهد حتركات عسكرية 

                                         
 .010دمحم احلسن العيدروس: املرجع السابق، ص 1
 .109، املصدر السابق، صأربعة أايم صححت اتريخ العربحميي الدين عميمور:  2
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تماع مشبوهة، وابلفعل أكد هذا الجتماع على وقوع الكارثة إذ مل متر سوى يومني على هذا الج
 .4552أوت  20حىت زحفت القوات العسكرية العراقية على الكويت يف 

إن الولايت املتحدة األمريكية مل تكن مبنأى عن هذه الكارثة، بل كان هلا أتثري مباشر 
على وقوعها، خاصة وأن العراق الذي خرج منتصراً عسكرايً يف حربه مع إيران أصبح يشكل خطراً 

مصاحلها ابملنطقة، وخطرًا أمنيًا على حليفتها إسرائيل، ومن مث عملت واشنطن اسرتاتيجيًا على 
 .4550أوت  20على دفع صدام حسني دفعاً لجتياح الكويت حىت كان هلا ما أرادت يف 

بعد جناح واشنطن يف الشطر األول من خطتها انتقلت إىل تنفيذ اخلطوة الثانية وهو 
ة وبرعاية ومباركة عربية أطلق عليها حرب حترير الكويت حتطيم وتدمري العراق وفق خطة حمكم

 4552نوفمرب  20 وهي يف الواقع حرب تدمري العراق، وهو ما أعلن عنه بوش صراحة بتاريخ
حني قال: "إننا نسعى من وراء هذه احلرب إىل إزالة اخلطر العراقي من املنطقة أساساً.. وأن هذا 

. ونفس الغاية من حرب م حسني النسحاب من الكويت"اهلدف لن حنيد عنه حىت ولو قّرر صدا
سنعيد العراق إىل "حترير الكويت أفصح عنها وزير اخلارجية األمريكي جيمس بيكر يف قوله: 

 ."مرحلة ما قبل عصر التصنيع
واشنطن مجيع أهدافها اليت كانت تتوخاها من حرب حترير الكويت قررت  حققت أن وبعد

الن ما مسي مببادرة الرئيس األمريكي جورج بوش األب الداعية إىل عقد األخري وقف احلرب وإع يف
 مؤمتر دويل للسالم برعايتها، زاعمة من ورائه وضع حد هنائي ملشاكل الشرق األوسط بصفة عامة.

 



 

 

 
 

الفصل السادس: دور اجلزائر وموقفها من القضية 
 .م1111-م1199الصحراوية 

 
التعريف ابلقضية وموقف اجلزائر منها قبل االنسحاب املبحث األول: 

 .االسباين
 

اجلزائرية لدعم القضية الصحراوية بعد املبحث الثاين: االسرتاتيجية 
 االنسحاب االسباين.

 
املبحث الثالث: تطور املوقف اجلزائري من األزمة الصحراوية بعد 

 االنسحاب املوريتاين. 
 

 املبحث الرابع: دور اجلزائر وجهودها يف دعم القضية الصحراوية. 
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مواضيع الساعة، فبعد  أحدموضوع إهناء التواجد الستعماري يف القارة اإلفريقية  يعد
استقالل املستعمرات الفرنسية واإليطالية واإلجنليزية جاء دور املستعمرات اإلسبانية والربتغالية 
لتدخل يف مرحلتها النهائية من كفاحها يف سبيل التحرير الوطين، والصحراء الغربية من بني تلك 

وهذا األخري هو الذي أطلق اسم الصحراء املستعمرات الواقعة حتت وطأة الستعمار السباين، 
من أخطر القضااي  األزمة الصحراوية هيالغربية على أراضي الساقية احلمراء ووادي الذهب، و 

تهدف عليها حتداًي يس توفرض، العربية اإلفريقية اليت واجهتها منظمة الوحدة اإلفريقية منذ نشأهتا
 النيل من أحد مبادئها األساسية أل وهو "مبدأ تصفية الستعمار وتقرير املصري".

 -وخصوصًا الدول اجملاورة  -ومل يقتصر الهتمام هبذه القضية على دول املنطقة 
فحسب، بل كانت حمل اهتمام عاملي كوهنا ابتت هتدد السلم واألمن العامليني، وكان ابإلمكان أن 

فية الستعمار يف هذا اإلقليم املغاريب العريب اإلفريقي جمراها الطبيعي، وفقًا ملا تسلك عملية تص
أقرت به املنظمة األممية وخمتلف هيئاهتا، واستناداً ملا أكده اجملتمع الدويل وبقية املنظمات اإلقليمية 

بعيدًا عن  والعاملية، وهو الرجوع إىل إرادة الشعب الصحراوي عن طريق إجراء استفتاء شعيب عام
أي ضغط أول تدخل أجنبيني، غري أن التقاء األطماع التوسعية احمللية الرجعية مع مصاحل 
المربايلية العاملية يف املنطقة حال دون ذلك، وهو ما استنكرته ورفضته وجاهبته بعض دول املنطقة 

عريب كبري مامل تتحرر مجيع  وعلى رأسها اجلزائر وفقًا ملبادئها الثورية وإمياانً منها أنه لن يقوم مغرب
 أجزائه، وهو ما سنتناوله يف هذا الفصل.

 .التعريف ابلقضية وموقف اجلزائر منها قبل االنسحاب االسبايناملبحث األول: 
من مشكلة الصحراء  أكثر ومعقدة يعرف املغرب العريب احلديث مشكلة خطرية مل

ة املغرب العريب تكمن يف موقعها اجلغرايف، الغربية، وهذه األخرية هلا أمهية خاصة يف مشروع وحد
ململكة املغربية والمتداد وافهي متثل المتداد اجلنويب للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية 

الشمايل للجمهورية املوريتانية اإلسالمية، وابلتايل فإن الصحراء الغربية متثل نقطة تقاطع برية هلذه 
بعض من جهة، وتربط إفريقيا أبورواب عن طريق احمليط األطلسي من الدول الثالثة مع بعضها ال

 جهة اثنية.
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 أوال : حملة تعريفية إلقليم الصحراء الغربية. 
يقع هذا اإلقليم يف الشمال الغريب إلفريقيا، حيده من الشمال اململكة املغربية ومن 

، عدد سكان 1احمليط األطلسياجلنوب الشرقي موريتانيا ومن الشمال الشرقي اجلزائر ومن الغرب 
)ربع( مليون نسمة، وهذا خالفًا لإلحصائيات الستعمارية اليت  4/1هذا اإلقليم يقدر حوايل 

وتبلغ مساحة حتاول دائمًا التصريح أبقل عدد للسكان خدمة ألهدافها ومطامعها الستعمارية، 
أما ، 2كلم  4122طولهاألطلسي بشاطئ احمليط طل على ي، و 0كلم  001222هذا القليم حوايل

غرب خط  41-43وخطي طول 3مشال خط الستواء 12-09بني خطي عرض  فلكياً فهو يقع
 . 4غرينتش

األوىل  5وينقسم هذا اإلقليم الذي يشكل آخر مستعمرة إفريقية إىل منطقتني رئيسيتني
وعاصمتها  0كلم  02.222تقع يف الشمال وهي الساقية احلمراء وترتبع على مساحة قدرها 

، أما فيما 6وعاصمتها الداخلة 0كلم401222العيون، والثانية وادي الذهب ومساحتها حوايل 
 94خيص مناخ هذا اإلقليم فيتميز ابلعتدال نظرًا حملاذاته للمحيط األطلسي، وحرارته تصل إىل 

 . 7درجة
أرضاً بال سيد، يل   -خالفاً ملا كان يدعيه الستعمار السباين-ومل يكن يوماً هذا اإلقليم 

كان يسكنه شعب له كيانه املستقل عن جريانه، فالشعب الصحراوي اجتماعيًا وسياسيًا كان 
قائمًا على التنظيم القبلي الذي تشكل فيه العائلة الركيزة األساسية للهيكل الجتماعي، وتنقسم 

تنفيذية وتكون سلطته مبثابة القبيلة بدورها إىل أفخاذ وعلى رأسها شيخ القبيلة الذي ميثل السلطة ال

                                         
 .9، ص0221، دار نينوي للدراسات والنشر والتوزيع، سوراي، 4، طالشعب الصحراوي قصة كفاحدمحم عصمت بكر:  1
 . 125، صاملصدر السابق، 0ج، (1198-1119مذكرات جزائري هاجس البناء ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 2
 .99صاملرجع السابق،  :ميلود بن غريب 3
 .11، ص0242، دار هومه، اجلزائر، الصحراء الغربية يف األمم املتحدة وحديث عن الشرعية الدولية :إمساعيل معراف 4
 .940ص 24ينظر امللحق رقم:  5

6 
Guillaume buteau ; Le Maroc au Sahara occidental, 1975- 2005: trente ans d’une quête 

pour la souveraine, dans le cadre du séminaire «crises et relations internationales», sous la 

direction de Mme Michel bacat-Dcriaud, université Lyon 2 2004- 200, p03.  
 .11ص ،املرجع السابق :إمساعيل معراف 7
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، كما عرف الصحراويون 1سلطة الرئيس، ويوجد إىل جانبه اجلماعة اليت متثل السلطة التشريعية
" واملقصود به حكم األربعني أيد أربعني" أو "أيت أربعنيبنظام سياسي خاص يتمثل يف جملس "

هاء القبائل الذين يتم تعيينهم "، ويتكون هذا اجمللس من أعيان ووجاملقدمويطلق على رئيسه اسم "
وفقًا للرتشيح القبلي، قراراته انفذة ابإلمجاع وحيتكم إىل الكتاب الكرمي والسنة النبوية، ومن مهامه 

 .2الدفاع عن البالد وفض النزاعات الداخلية
 اثنيا : اجلذور التارخيية للقضية. 

مرسوم احلدود وحمدد  من الصعوبة مبكان التحدث عن اتريخ الصحراء الغربية كإقليم
املعامل قبل تقسيم القارة اإلفريقية من طرف الدول الستعمارية يف آواخر القرن التاسع عشر 
ميالدي، ذلك ألن فكرة احلدود السياسية مل تكن موجودة أصاًل بل كانت هناك ختوم تتمدد 

أورويب يصل وتتقلص حسب قوة وضعف كل دويلة من الدويالت، ويعترب الربتغاليون أول شعب 
إىل الصحراء خالل القرن الثالث عشر ميالدي، وهذه املنطقة مل تظهر أمهيتها السرتاتيجية ومل 
تلفت انتباه الدول الستعمارية األوروبية إل يف هناية القرن التاسع عشر أثناء التنافس فيما بينها 

 .3من أجل السيطرة على القارة اإلفريقية
الغربية موضع نزاع وتنافس بني الدول األوروبية الستعمارية،  وهكذا أصبح إقليم الصحراء

فأحياانً تتغلب اسبانيا على الربتغال وأحياانً أخرى تتغلب فرنسا على اسبانيا، كما مل تكن بريطانيا 
هي األخرى مبنأى عن هذا الصراع فقد كانت تبحث عن طريق آخر للهند والصني أكرب 

 . 4مستعمرهتا يف الشرق األقصى

                                         
الساقية احلمراء ووادي الذهب من االستعمار االسباين إىل الغزو امللكي  قضيةاللجنة املركزية حلزب جبهة التحرير الوطين:  1

 .40، ص4591، مذكرة صادرة عن قسم التوجيه واإلعالم حبزب جبهة التحرير الوطين، املؤسسة اجلزائرية للطباعة، اجلزائر، املوريتاين
، دار املختار للطباعة والتحضري الطباعي، دمشق، 4، طالنزاع على الصحراء الغربية بني حق القوة وقوة احلقمصطفى دمحم:  2

 .1، ص4550
، رسالة ماجستري يف (1449-1199تطور نزاع الصحراء الغربية من االنسحاب االسباين إىل خمطط بيكر الثاين )عمرون دمحم:  3

واإلعالم، جامعة اجلزائر بن يوسف بن العالقات الدولية، إشراف الدكتور بوقارة حسني، قسم العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية 
 .31، ص0221خدة، 

 .33دمحم عصمت بكر: املرجع السابق، ص 4
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وأمام التنافس القتصادي والتوغل الربيطاين من الغرب،  ويف خضم هذه الظروف،
والتصعيد السياسي والعسكري الفرنسي على املغرب من الشرق، وجدت اسبانيا نفسها جمربة على 
التعامل مع الوضع اجلديد، وذلك عن طريق حتديد مناطق نفوذ هلا ولربيطانيا وفرنسا تفاداًي لقوع 

 بينهم. أي احتكاك
م بداية ملرحلة جديدة من الحتالل ابملفهوم املعاصر، فلقد 4001لقد كان مطلع عام 

م( يد القوى الستعمارية وشّرعت ملطامعها، وخالل هذه 4009-م4001أطلقت ندوة برلني )
الندوة مت التفاق بني الدول الستعمارية على تقسيم الوطن العريب إىل مناطق نفوذ فيما ينها 

يت لربيطانيا مصر والسودان ومنطقة اجلنوب العريب، وانفردت إيطاليا بليبيا، ومنحت لفرنسا فأعط
منطقة املغرب العريب، فيما اعرتفت تلك الدول األوروبية ابلسيادة السبانية على إقليم الصحراء 

نيا بقواهتا الغربية، والذي ستعلنه اسبانيا لحقًا حمافظة من حمافظاهتا، وبناء على ذلك نزلت اسبا
العسكرية الكبرية يف منطقة الداخلة على الساحل األطلسي لتتوسع بعد ذلك إىل بقية اإلقليم، بيد 
أن السبانيني يف أول األمر ظلوا حمصنني داخل مراكز معزولة على الشواطئ اتركني أعماق 

ق الصحراوية يف الصحراء للقبائل الصحراوية مما ساعد على ظهور حركة املقاومة يف كامل املناط
طيلة الفرتة  2، وقد ظل إقليم الصحراء الغربية حتت السيطرة السبانية1املغرب وموريتانيا واجلزائر

 م. 4599م و 4001املمتدة بني 
ويف منتصف القرن العشرين ميالدي حدثت حتولت إقليمية ودولية هامة، فقد كان 

ارات املتتالية للثورة اجلزائرية من جهة اثنية، لستقالل كل من املغرب وموريتانيا من جهة، والنتص
وخسارة احلركات الستعمارية ملستعمراهتا وإحالل حملها حركات التحرر يف العامل من جهة اثلثة، 
إيذااًن بقرب هناية الستعمار السباين يف أراضي الصحراء الغربية، األمر الذي أدى إىل ظهور 

 اإلقليم. أطراف جديدة تطالب أبحقيتها يف هذا
م بضرورة تطبيق حق تقرير 4519فقد طالبت اجلمعية العامة لألمم املتحدة إسبانيا عام 

م حداًث ابرزًا يف اتريخ كفاح هذا 4593املصري ابلنسبة للشعب الصحراوي، كما عرفت سنة 

                                         
 .31دمحم عصمت بكر: املرجع السابق، ص 1

2
 C.D.T.M, Sahara occidental un peuple oublier, mars 2017, p40. 
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ة الشعب متثل يف اإلعالن عن ميالد جبهة البوليساريو اليت طالبت منذ البداية ابلستقالل معلن
 .1عن الكفاح املسلح ضد السبان

 اثلثا : موقف اجلزائر من القضية الصحراوية قبل االنسحاب االسباين. 
إن القضية الصحراوية نظراً ألمهيتها وخطورهتا جعلت منظمة الوحدة اإلفريقية ختصص هلا 

دان الواقعة دورات استثنائية، كما أن قضية تصفية الستعمار من الصحراء الغربية شأهنا شأن البل
( الذي ينص على حق تقرير 49-)الدورة 4941حتت نري الستعمار تنطبق عليها أحكام القرار 

سنوات  42املصري، ولقد صادقت منظميت الوحدة اإلفريقية واألمم املتحدة خالل مدة تزيد عن 
 .على تصفية الستعمار من الصحراء الغربية

 اخلالف اجلزائري املغريب القدمي وعالقته ابلقضية الصحراوية:  -1
(، أتييداً م4510-م4591الدولة اجلزائرية املستقلة، بفضل ثورهتا اجمليدة )لقد أكسبت 

عربيًا وإفريقيًا وعامليًا مّكنها من دعم حركات التحرر على املستويني العريب والعاملي حىت أضحى 
 ملوقعها احلدودي سعتومن هذا املنطلق ونظرًا سياستها اخلارجية،  ايتأولو هذا الدعم من أوىل 

جاهدًة ملساعدة إقليم الصحراء الغربية يف احلصول على استقالله منذ أواخر القرن التاسع  اجلزائر
إىل غاية يومنا هذا، وذلك عندما شكل الشيخ ماء العينني جيشًا ضم يف صفوفه  ميالدي عشر

 .2م4009ألوربيني الذين تقامسوا إفريقيا يف ندوة برلني عام جزائريني ملكافحة ا
وهو  ،ومنذ الوهلة األوىل دعمت اجلزائر جبهة البوليساريو خدمة للقضية الصحراوية

إذ أنه منذ بداية هذه األزمة أوضحت رأيها  ،3موقفًا مبدئيًا ل خيرج عن النطاق الذي أشران إليه
فيها بكل وضوح، وأكدت يف مجيع املؤمترات اليت عقدت يف اجلزائر واملغرب وموريتانيا أنه ليس 

وأن كل ما تريده هو إعطاء الشعب الصحراوي حقة  ،مطامع ترابية يف الصحراء الغربية ةلديها أي
 . 4يف تقرير مصريه ككل شعوب العامل

                                         
1 

C.D.T.M, ;op.cit , p40. 
 .144، صاملصدر السابق، 0ج، (1198-1119هاجس البناء )مذكرات جزائري  :أمحد طالب اإلبراهيمي 2

3
 Guillaume buteau: op. cit., p40. 

 .90، ص4595، جانفي41، عدد خاص، سنة"اجلزائر وقضية الشعب الصحراوي موقف متليه املبادئ: "اجليش 4
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 0005توى هيأة األمم املتحدة، وابلضبط غداة التصويت على القرار رقم فعلى مس
اخلاص بقضية الصحراء الغربية دافعت اجلزائر خالل جلسة  م4511ديسمرب  02املؤرخ يف 

إن مشكل الصحراء الغربية مشكل معقد صرّح املمثل اجلزائري قائالً: " إذالتصويت عن القضية، 
أبن هذا املشكل هو مشكل استعماري، تشكل تصفيته ضرورة ول ميكن ألي كان أن يتجاهل 

قصوى ليس فقط ابلنسبة إلفريقيا مبجموعها، وإمنا كذلك ابلنسبة للبلدان اليت هلا حدود مع هذا 
"إن اجلزائر املتضامنة واملتعاطفة مع أي شعب يكافح ، مث اسرتسل املندوب اجلزائري قائاًل 1"اإلقليم

حلصول الشعب الصحراوي على استقالله، يف تلك الصحراء يعيش  من أجل استقالله، ستبتهج
 . 2سكان تربطنا معهم عالقات دم وحضارة وجوار"

عندما أتثرت بعض التنظيمات  م4590وزاد اهتمام اجلزائر ابلقضية الصحراوية منذ عام 
يني" الذي عقد داخل املغرب ابلوضع يف الصحراء الغربية وعلى رأسها "الحتاد الوطين للطلبة املغرب

وفيه أشاد املؤمترون بعدالة الكفاح الذي خيوضه  م،4590( يف أوت 49مؤمتره اخلامس عشر)
الشعب الصحراوي داعني حكومات الدول اجملاورة إىل ضرورة أتييد ودعم كفاح الصحراويني ضد 

 .3الستعمار السباين وحلفائه يف الصحراء الغربية
تنص  م4593 فيفري 02اسبانيا إىل إصدار وثيقة يف يف خضم هذه األوضاع ابدرت 

وهنا تدخلت اجلزائر  ،على إعطاء الستقالل الذايت للصحراء الغربية يف إطار السيادة السبانية
وعارضت الستقالل الذايت للصحراء الغربية وأكدت على الستقالل التام للشعب  ابلوثيقةمنددة 

ومنه كانت نطرة اجلزائر إىل قضية الصحراء الغربية أهنا مسألة مبدأ قبل كل شيء،  ،4الصحراوي

                                         
قضية الساقية احلمراء ووادي الذهب من اللجنة املركزية حلزب جبهة التحرير الوطين: مثل اجلزائر هليئة األمم املتحدة نقاًل عن:  1

 .04، املصدر السابق، صاالستعمار االسباين إىل الغزو امللكي املوريتاين
منشورات وزارة ، 4، طكفاح... شرعية... صمود جبهة البوليساريو :السيد محدي حيظيهمثل اجلزائر هليئة األمم املتحدة نقاًل عن:  2

 .91، ص0249الثقافة الصحراوية، اجلزائر، 
 .31، صاملرجع السابق :إمساعيل معراف 3
 .31، صنفسه 4
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فالشعب الصحراوي ضحية استعمار ومن حقه أن ينال استقالله التام، وعمومًا يتلخص موقف 
 : 1اجلزائر من مسألة الصحراء يف النقاط اآلتية

على القرارات الدولية اليت  إن احلل الواضح ملعاجلة األزمة الصحراوية يعتمد أساساً  -
تكفل للشعب الصحراوي ممارسة حقه الثابت يف تقرير املصري وذلك عن طريق إجراء استفتاء حر 

 وحقيقي.
 .تؤكد اجلزائر أبنه ليس هلا أية مطالب أو ادعاءات إقليمية يف الصحراء الغربية -

 لسيطرة على الصحراءختشى يف حالة متكن اململكة املغربية من ا غري أهنا من جهة اخرى
هذا على غرار وجود خالفات ، أن تطالب مبنطقة تندوف اجلزائرية الغنية مبعدن احلديد الغربية

 حرب الرمال أكتوبراندلع حدودية وسياسية بني اململكة املغربية واجلزائر واليت كانت سببًا يف 
والكوبية بقيادة فدال   2روكان للوساطة املصرية بقيادة مجال عبد الناص ،بني البلدين م4513

، م4511فرباير  02كاسرتو دوراً كبرياً يف حل األزمة بينهما واليت انتهت بعقد اتفاقية ابماكو يف 
فت توترًا كبريًا يف العالقات بني الطرفني ل زال قائمًا إىل اليوم، وله أتثري كبري على ورغم ذلك خلّ 

 .3موقف اجلزائر من القضية الصحراوية
أن املشكلة الصحراوية عملت فقط على تكريس وكشف خالف بني اجلزائر  مما يعين

بومدين هواري واملغرب أمهيته وتعقيداته أقوى من املشكلة املطروحة، وهو ما أكده الرئيس اجلزائري 
قائالً: "ل خالف يف أن  م4599السبانية يف عددها الثاين  "كامبيو"يف تصريح أدىل به جمللة 

قضية الصحراء الغربية قد أبرزت من جديد جوهر الختالفات اليديولوجية والسياسية وحىت 
، وهذا اخلالف يسعى إىل تكريس اهليمنة القائمة على 4السرتاتيجية بني بلدان هذه املنطقة.."

                                         
، تصدير انصر الدين سعيدوين، دار البصائر للنشر رؤية عربية مشرقية-أضواء على املغرب العريب: عبد املالك خلف التميمي 1

 .011، ص0244والتوزيع، اجلزائر، 
نظر يلإلطالع على نص الرسالة اليت بعث هبا الرئيس املصري للحسن الثاين ملك املغرب خبصوص اخلالف احلدودي اجلزائري املغريب  2

 . 995ص 49 امللحق رقم:
 ،0244 اجلزائر، للنشر، القصبة دار بوابكري، العزيز عبد حترير ،4ج ،1191-1111 مذكرات جديد: بن الشاذيل 3

 .015ص
، 4502للنشر،  الكلمة دار ،العريب املغرب يف التجزئة عقدة الغربية الصحراء الشامي: علي عن نقالً  بومدين هواري 4

 .005ص



   م1111-م1199دور اجلزائر وموقفها من القضية الصحراوية  ...................................: السادسالفصل 

 

 
 

 -434- 
 
 

واتريخ اجلزائر احلديث يقلق  ،إضعاف متبادل بني الطرفني، فالتاريخ القدمي للمغرب خييف اجلزائر
أو ، املغرب، والصراع بينهما يدور حول ضرورة اسرتجاع التاريخ القدمي أي تكريس اهليمنة املغربية

، وهذا اخلالف مل يؤثر على 1طي التاريخ القدمي وتطبيق التاريخ احلديث أي فرض السيطرة اجلزائرية
حسب، بل انعكس أتثريه حىت على الشرق الوضع الداخلي للبلدين وعلى وحدة املغرب العريب ف

  .2األوسط والتوازانت الدولية
ومن بني تلك اخلالفات احلدودية هو ادعاء املغرب ألراض جزائرية هي يف األساس اتبعة 

جيب أن تسرتجع للمغرب؟(، وهذا جتاهل صارخ لثالثة حقائق  !!للصحراء املغربية )صحراء شرقية
 : 3اثبتة وهي

وخلفت ورائها أضراراً   الزمن جتاوزه مبدأ صحتها افرتاض على التارخيية احلقوق تلك إن :األوىل
 كارثية كما حدث يف الصومال والكويت، وابلتايل من الواجب البتعاد عن املطالبة هبذه احلقوق.

بني اجلزائر واملغرب قد سوى هنائيًا مبوجب معاهدتني أبرمتا  4إن مشكل احلدودالثانية: 
واليت  م،4019" بني الستعمار الفرنسي واملغرب سنة معاهدة اللة مغنيةولها "بني البلدين أ

، 5نصت على احلدود اإلقليمية للبلدين بداية من سواحل البحر املتوسط إىل منطقة ثنية الساسي

                                         
 .049، صاملرجع السابق الشامي: علي 1
اإلفريقية، ، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف الدراسات الدول اإلفريقية ومشكلة الصحراء الغربية :محيد فرحان دمحم الراوي 2

إشراف، رسيلوى دمحم لبيب وابراهيم أمحد نصر الدين، جامعة القاهرة، معهد البحوث والدراسات اإلفريقية، قسم النظم السياسية 
 .490، ص4509والقتصادية، القاهرة، 

 .30، صاملصدر السابق، هلل وللوطن اجملموعة السادسة :حميي الدين عميمور 3
إذا كانت اجلزائر يف عهد الرئيس الراحل هواري بومدين قد وقعت معاهدة تسوية احلدود مع جارهتا املغرب، فإهنا يف عهد الشاذيل بن  4

يناير  29لعرتاف ابحلدود املوروثة عن الستعمار ومنها اتفاق ابجديد واصلت جهودها يف هذا اجملال ووقعت عدة اتفاقيات تقر 
مع موريتانيا. ينظر:  4503ماي مع مايل، ويف صيف  20مارس من نفس السنة مع تونس، ويف  45 مع النيجر، ويف 4503

، رسالة ماجستري يف القانون الدويل، إشراف الدكتور:  قضية الصحراء الغربية حق غري قابل للتنازل يبحث عن آفاقحدوش حورية: 
 . 59، ص0221ق، اجلزائر، أكتوبر كاشري عبد القادر، جامعة مولود معمري تيزي وزو، كلية احلقو 

، أطروحة دكتوراه الفلسفة 1111-1191التطور التارخيي لقضية الصحراء الغربية واملوقف اجلزائري عبد القادر عبد هللا موسى:  5
امعة يف الدراسات اإلفريقية، ختصص اتريخ حديث ومعاصر، إشراف الدكتور شوقي عطا هللا اجلمل والدكتور ماهر عطية شعبان، ج

 . 434، ص0241القاهرة، معهد البحوث والدراسات اإلفريقية، قسم التاريخ، القاهرة، 
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( 12حبضور أكثر من أربعني ) م4590سنة  1مث استكملت هذه املعاهدة بـــــ "معاهدة الرابط"
 املغربرئيس دولة وحكومة وسجلت يف واثئق األمم املتحدة، وانتهت هذه املعاهدة ابعرتاف 

 .2جبزائرية تندوف
إن منظمة الوحدة اإلفريقية اليت كانت اململكة املغربية أحد األعضاء املؤسسني هلا  الثالثة:

، وابلتايل فإن خرق هذا املبدأ يعترب خرقاً 3قاللاعتمدت مبدأ قدسية احلدود املوروثة عند الست
 وحدهتا.بللمنظمة وضرابً 

 ،إذًا فالصراع على احلدود اجلزائرية املغربية هو يف حقيقته صراع بني دولة ثورية اشرتاكية
وبني مملكة اقطاعية قبلية تعيش يف عصر التخلف وعلى مظاهر وطقوس العصور الوسطى، وعن 

ة املزعومة يقول أحد الكتاب الفرنسيني رميوند فريون: "إن مطالب مراكش قضية احلدود املغربي
خبصوص الصحراء اجلزائرية ل أساس هلا من الصحة، ول حيق للمغرب املطالبة هبا إل إذا طالبت 

  .4فرنسا ابستعادة بريطانيا ألن النورمانديني كانوا قد غزوها قدمياً"
جلزائرية املغربية، فهو النظام امللكي املغريب الذي اختذ أما املتسبب يف إاثرة قضية احلدود ا

هذه القضية كذريعة لصرف أنظار الرأي العام املغريب عن األزمة الداخلية اليت كان ول زال يعيشها 
املغرب، واملتمثلة يف الصراع القائم بني الشرتاكية والدميقراطية من جهة، وبني اإلقطاع واحلكم 

 .5ةاملطلق من جهة اثني

                                         
هذه املعاهدة وقعت على هامش أشغال مؤمتر القمة اإلفريقي الذي احتضنته العاصمة املغربية الرابط، وتضمنت جانبًا اقتصادايً يربط  1

تنقل  SAMعة يف اجلنوب اجلزائري وإنشاء شركة موحدة جزائرية مغربية تسمى البلدين ويتعلق المر ابستثمار حديد غار جبيالت الواق
  .53، صاملصدر السابق، هلل... وللوطن اجملموعة الرابعةحميي الدين عميمور: احلديد إىل مشال املغرب. ينظر: 

 .009، صاملرجع السابقعلي الشامي:  2
( وضعته كل من اسبانيا والولايت املتحدة  UTI POSSIDETIS JURYSمبدأ احرتام احلدود املوروثة عن الستعمار ) 3

المريكية ونص على عدم السماح ابحتالل القاليم، وعلى ضرورة احلفاظ على احلدود القائمة إابن حصول البلدان املستعمرة على 
ت الدول اإلفريقية إىل تبنيه واعتماده رمسياً استقالهلا، وهو مبدأ عام يتعلق بقضية تصفية الستعمار أينما حلت، وهو املبدأ الذي سارع

أدانت كل حماولة تستهدف إعادة النظر  -ابستثناء اململكة املغربية- شارة فإن مجيع دول إفريقيايف ميثاق منظمة الوحدة اإلفريقية، ولإل
 .94ص املرجع السابق،يف احلدود القائمة إابن الستقالل. ينظر: مصطفى دمحم: 

 . 00، الدار القومية للطباعة والنشر)فرع الساحل(، صأسرار العدوان املغريب على اجلزائرحممود عبد الرحيم: نقالً عن:  رميوند فريون 4
 . 00، صنفسه 5
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" اليت ارتكز عليها إخواننا املغاربة، واليت البيعةومن بني اإلدعاءات املغربية كذلك قضية "
متت بني العاهل املغريب وبعض القبائل، ولقد مت الرد عليها بنص حمكمة العدل الدولية لهاي على 

، هذا على 1"ستفتاءاالوابلتايل فهي ل تورث ومرادفها املعاصر هو " ،)البيعة( التزام جتاه فرد أهنا
غرار األسطورة املغربية القائلة أبن: "البوليساريو هي صنيعة اجلزائر" ونسي املغرب أبن هذه اجلبهة 
هي اليت أعلنت الكفاح الفعلي ضد الوجود السباين، واجلزائر مل تؤيدها إل بعد أن فوجئت خبديعة 

 .2تقسيم الصحراء بني املغرب وموريتانيا
املغربية كذلك اليت روجت عن اجلزائر عقب تطورات القضية الصحراوية  املزاعمومن بني 

تطلع اجلزائر حنو األطلسي وطمعها يف احلصول على ممر عرب الصحراء الغربية، أي  أكذوبةوهي 
وهذا  ،هي قضية مطامع ترابية حسب زعم النظام املغريب أن القضية الصحراوية ابلنسبة للجزائر

خالل جولته  من األمني العام لألمم املتحدة آنذاك بطرس غايل عندما كان حياول 3الدعاء نفاه
أن هذا الطرح املغريب ل  حمليي الدين عميمور ، وأكداملكوكية للمنطقة إجياد حل للفضية الصحراوية

 .أساس له من الصحة
ه ونفس األمر أكده وزير اإلعالم الصحراوي دمحم ولد السالك يف حديث خاص أدىل ب

وقال أن امللك املغريب حياول إيهام الرأي العام أبن للجزائر مطامع ترابية، ومن  "،أول نوفمرب"جمللة 
هنا فنحن نشجب وندين مجيع الدعاءات املغربية الرامية إىل تشويه املوقف الثوري والنضايل للثورة 

ع الشعوب وبصفة خاصة وموقفها هذا مل ولن يكون إل جيانب النضال الذي ختوضه مجي ،اجلزائرية
 .4نضال الشعب الصحراوي

وعلى هذا األساس اهتمت اجلزائر ابلقضية الصحراوية وكانت شغلها الشاغل منذ 
 ،واعتربهتا من أخطر القضااي السياسية يف الشمال اإلفريقي ،بدايتها وأولتها أمهية سياسية وعسكرية

                                         
الستفتاء هو صورة هامة من صور العودة إىل الشعب يف املسائل املتعلقة أبمن الوطن ومستقبله وتعديل دستوره، وفيه تطرح املسائل  1

بشكل مباشر على الناخبني إلبداء موافقتهم أو رفضهم لألمر، وهو أسلوب دميقراطي ملعرفة رأي الشعب. للمزيد ينظر: إمساعيل عبد 
 .35، صموسوعة سبق ذكرها الفتاح عبد الكايف:

 .41، صاملصدر السابق، هلل... وللوطن اجملموعة الرابعةحميي الدين عميمور:  2
 .50، صنفسهحميي الدين عميمور:  شهادة بطرس غايل نقاًل عن 3
 .49ص، جملة سبق ذكرها ،4599فيفري  ،02، عأول نوفمرب، "حوار خاص مع وزير اإلعالم الصحراوي"عبد هللا حوجال:  4
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، 1ص القليم من السيطرة الستعماريةوأهنا ملتزمة ابلوقوف إىل جانب الشعب الصحراوي وختلي
جلبهة البوليساريو حني أعلنت أن أي تغيري يطال هذه احلدود هو خطراً يف  اجلزائر دعم يفسر ما وهو
 . 2عهد الستعمار عن املوروثة الرتابية الوضعية احرتام يستوجب مما واستقراراها املنطقة أمن على ذاته حد

خاصة إذا   ،سلبياً من قضية يراد هبا تصفية الستعمار موقفاً  اجلزائر تقف ل أن الطبيعي فمن
ووحدهتا  هتاخطرًا على أمنها وسياد -ل حمالة-على حدودها مما يشكل  قائمة القضية هذه كانت
هواري بومدين بوضوح يف قوله: "إذا كنا نناهض الستعمار فأحرى  عنه الرئيس عرّب  ما وهذا الرتابية،

، وبناًء على ذلك فإن القضية الصحراوية قضية 3الستعمار جامثاً على حدودان"وأوىل إذا كان هذا 
هتم اجلزائر ابلدرجة األوىل نظرًا لكوهنا مسألة قائمة على حدودها ومتثل خطرًا على ثورهتا وأمنتها 

  .4من جهة، وهي أتكيد لسياستها اخلارجية املعادية ألي تواجد استعماري من جهة اثنية
زائر جتاه القضية الصحراوية وشعبها الشقيق هو تعبريًا عن إرادة شعبها إن موقف اجل

وجتسيدًا لتارخيه النضايل، ودافعها األساسي لختاذ هذا املوقف املشرف هو إمياهنا العميق بوحدة 
، 5املغرب العريب املبنية على الثقة الكاملة والحرتام املتبادل للمبادئ النبيلة والطموحات املشروعة

ما انفك املغرب يندد به ويتهم اجلزائر أبن دعمها جلبهة البوليساريو سياسياً  الذي املوقف هوو 
، أو ابألحرى من أجل إهلائه عن قضية احلدود 6وعسكرايً تستهدف من ورائه زعزعة العرش امللكي

اعتداء على . وابلتايل فإن املغرب يعترب موقف اجلزائر الداعم ملطالب الصحراويني هو 7الشرقية
يف حني أنه ل توجد ول وثيقة أو موقف أو رأي يف العامل كله يعرتف أبسطـورة  ،السيادة املغربية

 .8"، وهذا ما أكدته حمكمة العدل الدوليةمغربية الصحراء الغربية"

                                         
 .419، ص: املرجع السابقمحيد فرحان دمحم الراوي 1
 .10، صاملرجع السابق :ميلود بن غريب 2
، 4509، املؤسسة اجلزائرية للطباعة، اجلزائر، تقرير املصري وقضية الصحراء الغربيةبن عامر تونسي: هواري بومدبن نقاًل عن:  3

 .011ص
 .011ص ،نفسه 4
 .30، صاملصدر السابق، وللوطن اجملموعة السادسةهلل : حميي الدين عميمور 5
 .090، صاملصدر السابقالشاذيل بن جديد:  6
 .19، صاملصدر السابق، هلل وللوطن اجملموعة السادسة :حميي الدين عميمور 7
 .90، صنفسه 8
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غري أن اململكة املغربية اعتربت موقف اجلزائر من النزاع الصحراوي ومتسكها مببدأ تقرير 
رد ذريعة فقط لبسط نفودها على املشاريع الوحدوية للمغرب العريب، وأن تغنيها هبذا املبدأ املصري جم

ليس إل مناورة، وأهنا سرعان ما تتخلى عنه عندما تصبح قضااي تقرير املصري متعلقة بقضااي بعيدة 
  .1)تندوف( عن حدودها الرتابية

ية بصفة عامة كانت حمل اهتمام إن هذه الدعاءات املغربية ابطلة، ألن القضااي العرب
، وهذا ما توضحه مواثيق م4510الستعمارية وبعد استقالهلا سنة  احلقبةاجلزائر حىت خالل 

 الثورة اجلزائرية ودساتري اجلمهورية.
أدى جتاهل كاًل من اململكة املغربية وموريتانيا لتطلعات الصحراويني إىل احلرية إىل ولقد 

خري إىل كفاح مسلح قادته ين لدي الصحراويني الذي حتول يف األمنو وتعزيز اإلحساس الوط
وهي املمثل الشرعي  م4593ماي  42" اليت برزت إىل الوجود بتاريخ جبهة البوليساريو"

  .2والوحيد للشعب الصحراوي يف تقرير مصريه
وجتدر اإلشارة إىل أن جبهة البوليساريو حلظة انطالقتها حظيت بدعم كبري من طرف 

ا، بينما كانت اجلزائر آنذاك تدعم حركة نشأت يف جنوب اململكة املغربية أطلق عليها "حركة ليبي
ب(، لكن اجلزائر مل تلبث أ ن سحبت دعمها هلذه احلركة عندما و هي)مور  "مقاومة الرجال الزرق

، ومن مث اجتهت اجلزائر إىل تدعيم جبهة البوليساريو بشكل 3داخلهايف أحست حبدوث اخرتاق 
، وبعدها 4علنت عنه اتفاقية مادريد املشؤومةأذي ـــم الـــمتزايد بلغ ذروته إثر صدور قرار التقسي

دولة ب ةلمطالبلحتول موقف اجلزائر من دعم جلبهة البوليساريو ابعتبارها حركة حترير إىل دعم 
  مستقلة.

 
                                         

 .049، صاملرجع السابقعلي الشامي:  1
 .140، صاملصدر السابق، 0ج، (1198-1119)مذكرات جزائري هاجس البناء  :أمحد طالب اإلبراهيمي 2
بقيادة "أدوا دور مح"، وعي عبارة عن منظمة سرية جديدة يف الصحراء كانت تعمل على مقاومة  4592أتسست هذه احلركة سنة  3

ن مع املغرب الستعمار السباين وأهم مبادئها: الستقالل التام وقطع كل تعاون مهما كان نوعه مع اسبانيا، ل تقارب ول تعاو 
وموريتانيا أبية صفة كانت، إقامة دولة مستقلة يف الصحراء ذات حكم دميقراطي، لكن هذه املنظمة مل تلبث أن أعلنت توجه مغاير 

 .94ومتناقض متاماً مع مبادئها ويتمثل يف الندماج مع املغرب. ينظر: دمحم عمرون: املرجع السابق، ص
 .391، صاملصدر السابق، : أان وهو وهمحميي الدين عميمور 4
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 :ودوره يف تصفية االستعمار االسباين التقارب الثالثي اجلزائري املغريب املوريتاين -1
مبا أن حترير الصحراء الغربية يهم ـــ على األقل من الناحية احلدودية واألمنية ــــ كل من 

العمل اجلماعي الذي يعتمد أسلوب  اختارتموريتانيا واجلزائر واملغرب، فإن هذه الدول الثالثة 
، وقد جنحت هذه ربقة الستعمار السباينلتحرير األراضي الصحراوية من  التنسيق والتشاور

 يف مراحلها األوىل.على األقل السياسة 
ففي أوائل السبعينيات شهدت الدول العربية الثالثة حتركًا دبلوماسيًا واسعًا إزاء األزمة 

 مصري الشعبوذلك بفضل جمهودات اجلزائر املقتنعة اقتناعًا كليًا مببدأ تقرير ، 1الصحراوية
بذلك كل اخلالفات  ينموريتانيا واملغرب، متجاوز  كل منالصحراوي واستطاعت أن تقنع به  

املوجودة بينهم، ولقد ساعد على هذا التقارب جمموعة من العوامل األساسية حسيب أن أذكر 
 : 2بعضها

الدور البارز الذي لعبته منظمة األمم املتحدة ومقررات تصفية الستعمار، والذي  -
  اتفاق الدول الثالث ابإلمجاع على مبدأ تقرير املصري إلقليم الصحراء الغربية.أفضى إىل

حتدي اسبانيا وسعيها إىل استثمار موارد الصحراء الغربية وّلد نوع من التضامن بني  -
 هذه الدول العربية الثالثة ملواجهة التحدي السباين.

مسعى احلوار الثالثي حول مسألة  العرتاف املغريب بسيادة واستقالل موريتانيا كّرس -
 تصفية الستعمار.

ومنه  ،اعتربت منظمة األمم املتحدة كاًل من اجلزائر واملغرب وموريتانيا أطرافًا معنية ابلنزاع
قررت هذه البلدان الثالثة توحيد جهودها من أجل اإلسراع بتصفية الستعمار من إقليم الصحراء 

سبتمرب  41قمة األوىل املنعقد يف نواذيبو مبوريتانيا يوم وهذا ما جسده اجتماع ال ،الغربية
  والذي جاء كتتوجياً للتقارب الثالثي اجلزائري املغريب املوريتاين. 3م4592

                                         
، 4599ديسمرب ، 43، عأول نوفمرب، "الصحراء الغربية بني االستقالل ومطامع ملك املغرب التوسعية"عبد احلميد السقاي:  1

 .00، صجملة سبق ذكرها
 . 431، صاملرجع السابقعبد القادر عبد هللا موسى:  2
 .32، صاملرجع السابق :ميلود بن غريب 3



   م1111-م1199دور اجلزائر وموقفها من القضية الصحراوية  ...................................: السادسالفصل 

 

 
 

 -441- 
 
 

، والرئيس هواري بومدين، 1وخالل هذا الجتماع قرر الزعماء الثالثة امللك احلسن الثاين
اإلسراع بتحرير إقليم الصحراء الغربية، وضع سياسة موحدة من أجل  2والرئيس خمتار ولد دادة

، ويف هناية القمة أصدر القادة الثالثة 3ومساعدة الشعب الصحراوي يف نضاله من أجل التحرير
بياانً مشرتكاً أعلنوا فيه أهدافهم، ومما جاء فيه ما أييت: "إن الزعماء قرروا بعد دراسة عميقة للوضع 

ت السيطرة السبانية تدعيم تعاوهنم املتني لإلسراع بتحرير هذه السائد يف الصحراء الغربية الواقعة حت
وأهم القرارات اليت مت اختاذها يف هذه ، 4لقرارات منظمة األمم املتحدة يف هذا الشأن" اً وفقاملنطقة 

 :5القمة نذكر ما يلي
 الغربية.السباين من الصحراء  الستعمار إهناء عملية مبتابعة تعىن ثالثية تنسيق جلنة تشكيل -
تنمية وتعزيز التعاون القتصادي بني دول املغرب العريب والدول احملاذية لنهر السينغال  -

 من أجل كسب أتييدها داخل املنظمة اإلفريقية بصفة خاصة ويف احملافل الدولية بصفة عامة. 
اجلهود بني الدول العربية الثالثة، وتوحيد وجهات النظر حيال املشاكل  تنسيق -

 العمل على إهناء الوجود الستعماري من القارة اإلفريقية كلها.و روحة املط
مت الدول العربية الثالث اجتماعًا آخر مبدينة اغادير املغربية يوم وعقب قمة نواذيبو نظّ 

الرؤساء الثالثة يف بالغهم املشرتك على: "أتكيدهم من جديد  تعهدوفيه  م4593جويلية  01
ملصري يف إطار يسمح لسكان الصحراء التعبري احلر واحلقيقي عن على متسكهم مببدأ تقرير ا

                                         
ابلعاصمة الرابط، عينه والده  4505احلسن الثاين امللك السابع عشر للمغرب، ينحدر من األسرة العلوية الشريفة املغربية، ولد سنة  1

. ينظر: عبد الوهاب الكيايل: 4514فرباير  01، وبعد وفاة والده مت تنصيبه ملكًا للمغرب يف 4599دمحم اخلامس وليًا للعهد سنة 
 . 933، ص0ج ،موسوعة سبق ذكرها

ابجلنوب املوريتاين، درس  4509خمتار ولد داده رجل ومناضل سياسي موريتاين، ورئيس أسبق جلمهورية موريتانيا اإلسالمية، ولد سنة  2
احملاماة، عاد إىل موريتانيا ومارس مهنة  4599مرحلة الثانوية مبوريتانيا مث انتقل إىل فرنسا وواصل دراسته العليا يف كلية احلقوق، يف سنة 

متت الطاحة به إثر انقالب  4590جويلية  42وعند حصول موريتانيا على استقالهلا الذايت كان أول رئيس هلا، ويف  4595يف سنة 
 .400، ص1عسكري. للمزيد ينظر: عبد الوهاب الكيايل: موسوعة سبق ذكرها، ج

 .010ص، املرجع السابقبن عامر تونسي:  3
بني امللك احلسن الثاين والرئيس هواري بومدين والرئيس خمتار ولد دادة نقاًل عن: اللجنة املركزية حلزب جبهة مقتطف من بيان املشرتك  4

 .30، صاملصدر السابق ،الساقية احلمراء ووادي الذهب من االستعمار االسباين إىل الغزو امللكي املوريتاين قضية التحرير الوطين:
 . 430، صاملرجع السابقعبد القادر عبد هللا موسى:  5
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على تطبيقه يف إطار  تاوحرص2، وكال القمتني أكدات متسكهما الوثيق مببدأ تقرير املصري1إرادهتم"
 .3يضمن للشعب الصحراوي حقوقه الكاملة
كل من )اجلزائر، موريتانيا، نيجرياي،   جلنة رابعية ضمتولقد سبق قمة أغادير اجتماع 

القليعة جنوب عاصمة اجلزائر، وجاء يف البيان  مبدينة م4593أبريل  01بتاريخ  عقدت واليت مايل(
النهائي هلذه اللجنة الرابعية ما أييت: "تواصل األطراف اجملتمعة ابلتعاون والتشاور مع البلدان 

 .4اع بتصفية الستعمار من إقليم الصحراء"اإلفريقية األخرى تكثيف جهودها قصد اإلسر 
اليت مت تشكيلها  ةوخالل الفرتة ما بني قميت نواذيبو واغادير عقدت جلنة التنسيق الثالثي

واملكلفة بتتبع مراحل حترير إقليم الصحراء  ،يف مؤمتر القمة األوىل من وزراء خارجية الدول الثالثة
يف اجلزائر على مستوى عقد األول  ،اجتماعني هلا 5سيالغربية على الصعيدين السياسي والدبلوما

وعلى إثره أصدرت اللجنة بيااًن جاء فيه: "أخص  م4590جانفي  29وزارة اخلارجية بتاريخ 
الوزراء الثالثة عناية كبرية لدراسة القضااي ذات املصاحل املشرتكة، ومنها ما يتعلق بتحرير الصحراء 

ما عزموا على تعزيز جبهتهم وتنسيق ومتابعة نشاطهم بصفة الواقعة حتت الحتالل السباين ك
م، وأن البلدان الشقيقة الثالث وعيًا منها بطبيعة العالقات مشرتكة بغية اإلسراع بتحرير هذا اإلقلي

وأمهية املصاحل اليت تربطها إبسبانيا، تتمىن إبخالص أن يتخذ هذا البلد اجلار والصديق اخلطوات 
 .6"اإلقليمالالزمة لتحرير هذا 

                                         
مقتطف من البالغ املشرتك بني امللك احلسن الثاين والرئيس هواري بومدين والرئيس خمتار ولد دادة نقاًل عن: اللجنة املركزية حلزب  1

، ر السابقاملصد ،الساقية احلمراء ووادي الذهب من االستعمار االسباين إىل الغزو امللكي املوريتاين قضية جبهة التحرير الوطين:
 .33ص

 .143، صاملصدر السابق، 0ج، (1198-1119مذكرات جزائري هاجس البناء ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 2
  .34، صاملرجع السابق :ميلود بن غريب 3
الساقية احلمراء ووادي  قضية مقتطف من البيان النهائي للجنة الرابعية نقاًل عن: اللجنة املركزية حلزب جبهة التحرير الوطين: 4

 .53، صاملصدر السابق ،الذهب من االستعمار االسباين إىل الغزو امللكي املوريتاين
 .010ص، املرجع السابقبن عامر تونسي:  5
الساقية احلمراء ووادي الذهب من  قضية مقتطف من البيان اللجنة الرابعية نقاًل عن: اللجنة املركزية حلزب جبهة التحرير الوطين: 6

 .30، ص، املصدر السابقاالستعمار االسباين إىل الغزو امللكي املوريتاين
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 م،4593ماي  25أما الجتماع الثاين للجنة التنسيقية فتم انعقاده بنواكشوط بتاريخ 
وجاء يف البيان الذي أصدرته اللجنة ما يلي: "إن وزراء خارجية الدول الثالث يؤكدون من جديد 
عزمهم على القيام خبطوات فعالة لدى منظمة األمم املتحدة لكي تتحمل هذه األخرية مسؤولياهتا 

 .1املعربة عنها يف عدة قرارات مدعمة من طرف املنظمة اإلفريقية"
خالل  2يبو املوريتانية وأغادير املغربية مبوقف بلدان عدم الحنيازوتعزز موقف قميت نواذ

، حيث أكد املؤمترون على م4593مؤمتر القمة الرابع هلذه احلركة الذي احتضنته اجلزائر يف سبتمرب 
، واثنيهما مبدأ 3متسكهم الوثيق مببدأين: أوهلما تصفية الستعمار السباين من الصحراء الغربية

لشعب الصحراء الغربية عن طريق استفتاء عام، ولقد جاء يف  21 الوارد يف القرار رقم تقرير املصري
من جديد متسكه الثابت مببدأ تقرير املصري  املؤمتر ( من هذا القرار ما يلي: "يؤكد23الفقرة الثالثة)

  .4وضرورة تطبيقه على سكان الصحراء الواقعة حتت نري الستعمار السباين"
 بروز األطماع اإلقليمية التوسعية ونسف التقارب الثالثي:  -4

، إل أن عوامل ابخلري تبّشر كانت الثالثة اإلقليمية القوى بني الذكر السالفة التفاقات إن رغم
تلبث أن وتغّلبت على تلك التفاقات اليت مل  عادت من جديد اجلزائر واملغرب بني القدمية الصراع
، وهكذا حتولت 5أمراً طبيعياً إذا نظران إىل اخللفية السياسية والفكرية للبلدين وهو اآلخر، عن نسفت

الشك  مرحلة إىل الثالثة البلدان بني والستقرار والسلم السياسي ابلتشاور اتسمت اليت األوىل املرحلة تلك
، وذلك عن طريق التصالت السرية اليت أجراها ملك املغرب مع م4591واحلذر بداية من عام 

                                         
الساقية احلمراء ووادي الذهب من  قضية مقتطف من البيان اللجنة الرابعية نقاًل عن: اللجنة املركزية حلزب جبهة التحرير الوطين: 1

 .30، ص، املصدر السابقي املوريتايناالستعمار االسباين إىل الغزو امللك
تعود فكرة عقد أول مؤمتر موسع لدول عدم الحنياز إىل اللقاء الثنائي الذي مجع كل من الرئيسني عبد الناصر وتيتو ابإلسكندرية يوم  2

ومل تلبث هذه  ، وذلك هبدف تنسيق مواقف هذه الدول يف الدورة السادسة عشر للجمعية العامة ألمم املتحدة،4514أبريل  00
أكتوبر  29احلركة أن عرفت انتشاراً واسعًا خاصة لدى دول العامل الثالث، واتضح ذلك يف املؤمتر الثاين للحركة الذي انعقد ابلقاهرة يف 

نظريهتا دولة، وقد أعلنت الدول األعضاء أن سياستها اخلارجية تقتصر على عدم الحنياز ل إىل الكتلة الشرقية ول  10مبشاركة  4511
 .00، ص1الغربية. ينظر: عبد الوهاب الكيايل: موسوعة سبق ذكرها، ج

 .04، ص4509، سوراي، 4، طبوليساريو الطريق إىل املغرب العريب الكبرينبيل امللحم:  3
ب من الساقية احلمراء ووادي الذه قضية نقاًل عن: اللجنة املركزية حلزب جبهة التحرير الوطين: 21مقتطف من قرار رقم  4

 .54، صاملصدر السابق ،االستعمار االسباين إىل الغزو امللكي املوريتاين
 . 490، صاملرجع السابقعبد القادر عبد هللا موسى:  5
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 ،موريتانيا من جهة، ومع اسبانيا من جهة اثنية مدعومة بنشاط فرنسا والولايت املتحدة األمريكية
  .1اتفاقية مادريد اليت كرست تقسيم الصحراء الغربية وخرياهتا عقد إىل واهتدوا يف األخري

فسه إبحلاح ما هو الدافع الذي دفع موريتانيا واملغرب إىل تغيري لكن السؤال الذي يطرح ن
موقفهما جتاه الصحراء الغربية؟ وملاذا جلأات إىل اقتسام الصحراء الغربية بينهما دون استشارة أو على 
األقل إخطار اجلزائر بذلك ابلرغم أن هذه البلدان الثالثة سبق هلم وإن شكلوا حتالفًا ثالثيًا ضد 

 من أجل إرغامها على سحب قواهتا من إقليم الصحراء الغربية؟ اسبانيا
إن هذا التغيري يف مواقف املغرب الذي جّر معه موريتانيا بدأ يتضح جلياً يف منتصف سنة 

م، وذلك عندما اختذ امللك املغريب احلسن الثاين دون سابق إنذار ثالثة قرارات خطرية 4591
على عقب، ولقد عملت هذه القرارات الثالثة على نسف قلبت موقفه وموقف موريتانيا رأسًا 

التقارب الثالثي)اجلزائري املغريب املوريتاين(، وازدادت بذلك القضية الصحراوية تعقيداً وأتزماً بعدما  
 الثالثة هي كاآليت:  2كانت متيل حنو النفراج، وهذه القرارات

أن مملكته  م4591أوت  02: إعالن امللك املغريب يف خطاب ألقاه بتاريخ القرار األول
 سرتفض مبدأ تقرير املصري إذا كانت إحدى خياراته الستقالل التام للصحراء الغربية.

سبتمرب من نفس السنة على تقدمي طلب إىل  49: إقدام امللك املغريب يف الفرار الثاين
 ا يف احلقوق التارخيية املغربية املزعومة على الصحراء الغربية.هيحمكمة العدل الدولية إلبداء رأي

للمشاورات الثالثية اليت كانت جتري بينه وبني  امللك املغريب : اختزالالقرار الثالث
بينه وبني ولد داده خالل مؤمتر القمة العريب  سري بومدين والرئيس ولد داده يف اتفاق ثنائي الرئيس

أفضى يف األخري إىل اقتسام الصحراء والذي  م،4591الل شهر أكتوبر الذي انعقد يف الرابط خ
، وفوق كل هذه القرارات الثالثة شن امللك املغريب محلة دبلوماسية شرسة مشلت عدد كبري بينهما

من الدول للحصول على أتييدها، لكن حماولته هذه ابءت ابلفشل ألهنا تعارضت مع القرارات 
 .3األمم املتحدة ومنظمة الوحدة اإلفريقية وحركة بلدان عدم الحنيازاليت اختذهتا كل من هيأة 

                                         
 .45، ص4509، جوان03، السنة099، ع"قضية الصحراء الغربية وأمن املغرب العريب": اجليش 1
 .04، صاملرجع السابقنبيل امللحم:  2
الساقية احلمراء ووادي الذهب من االستعمار االسباين إىل الغزو امللكي  قضية املركزية حلزب جبهة التحرير الوطين:اللجنة  3

 .33املصدر السابق، ص ،املوريتاين
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 واجلنوبية )اململكة املغربية(، ع اجلارتني الشماليةا بروز أطم م4591وهكذا شهدت سنة 
)اجلمهورية املوريتانية( التوسعية على حساب الصحراء الغربية، حيث وقع كل من احلسن الثاين 

ينص على اقتسام الصحراء الغربية بينهما الشمال  م4591رايً يف أكتوبر اتفاقاً س هوخمتار ولد داد
، مث بعد ذلك أعقبه لقاء ثنائي يف الرابط لرسم احلدود بينهما متخض 1للمغرب واجلنوب ملوريتانيا

  .2"حلف الدفاع املشرتكعنه يف األخري التوقيع على "
ولإلشارّة، فإن فكرة تقسيم الصحراء الغربية بني موريتانيا واململكة املغربية تعود إىل أواخر 

، حيث جرت عدة اتصالت ولقاءات بني مسؤويل البلدين أكدا فيها الطرفني أنه م4515 عام
مات الشاسع الفاقد للقوة البشرية واملقو  )الصحراء الغربية( من غري املعقول أن حيصل هذا اإلقليم

-األساسية على احلكم الذايت مث الستقالل التام، وهو ما أكده املبعوث اخلاص جلريدة "لوموند" 
جاء فيه ما  م4515ديسمرب  21يف مقال له صادر بتاريخ  -بعد لقائه مع مسؤولني موريتانيني

اإلقليم أييت: "إن فكرة اقتسام الصحراء أتخذ طريقها ببطء، ويف هذه احلال سينال املغرب مشال 
 .3املتنازع عليه، أما جنوب اإلقليم والذي يؤمل أن يكون وافراً ابلبرتول فسيمنح ملوريتانيا"

املغرب وموريتانيا  من كل تاأعلن حيث التطبيقي، العلين التفاق إىل النظري السري التفاق ومن
هلما، وذلك عقب تصريح الصحراء الغربية إليهما على أساس أهنا امتداد إقليمي  ضم يف نيتهما عن

، 4الغربية حتت إشراف أممي الصحراء يف شعيب استفتاء إجراء يف رغبتها عن م4599 منتصف يف إسبانيا
استثمرته الولايت املتحدة األمريكية وراحت تضاعف من تنقالهتا بني املشرق  وهذا اإلجراء

  صفو العالقة بينهما. لتعكريواملغرب العربيني 

                                         
 .945ص 20ينظر امللحق رقم :  1
 .090، صاملصدر السابقالشاذيل بن جديد:  2
، تقدمي عبد اهلادي مذكرات دبلوماسي عن العالقات املغربية ـــ املوريتانيةقاسم الزهريي: املبعوث اخلاص جلريدة "لوموند" نقاًل عن:  3

 .411، ص4554التازي، اهلالل العربية للطباعة والنشر، الرابط، 
 .11، ص0241، النخبة للطباعة والنشر، مصر، 4، طالصحراء الغربية بعيون مصريةأسامة إبراهيم:  4
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الذي حددته  1ت اململكة املغربية عن العمل املشرتكالظروف السياسية ختلّ يف خضم هذه 
إبقليم الصحراء الغربية  2غريت موقفها وطالبت م4591شهر جوان  وخالل ،القرارات الثالثية

ادعى أهنما من بني و الذي ليس ملكًا هلا أصالً، مث إنه ملاذا مل يطالب املغرب مبايل وموريتانيا 
على منطقيت  الذي يتشّدق به "مبدأ السالمة اإلقليميةيطبق املغرب " ل؟ وملاذا 3يةمطالبه التارخي

حتت وطأة  انومع ذلك ل زالتا تئن ،"؟ واللتني ل خيتلف اثنان يف مغربيتهماهمليلي" و "سبتة"
  !!4الستعمار السباين واملغرب ل حيرك ساكناً 

نه أيقودان إىل حقيقة اترخيية مفادها  املزعومة إن احلديث عن مطالب املغرب التارخيية
م عجزت عن طرد 41ما قامت دولة السعديني على يد أمحد املنصور السعدي خالل القرن دعن

اإلسبان والربتغال من موانئها مشاًل، مث اصطدمت بسكان املغرب األوسط وصمود اإلدارة الرتكية، 
يتطابق املاضي مع احلاضر فإن امللك  وهو ما أجربها على التوجه جنواًب حنو الصحراء، وهكذا

املغريب احلسن الثاين اليوم مل يطالب إبقليم الصحراء الغربية إل بعد عجزه عن طرد السبان من 
  .5م4513عام  اجلزائرية يف ضم بعض األراضيمدينيت "سبتة" و"مليليه" املغربيتان، وبعد فشله 

ويعمل ضد حركة تطور التاريخ،  ،األحداث سريل معاكس اجتاه يف يسري اليوم املغريب امللك إن
وينساق دون تفكري وراء تلك الدوافع اليت دفعت  املزعومة، التارخيية احلقائق بتلك -عبثاً - يطالب فهو

                                         
الساقية احلمراء ووادي الذهب من االستعمار االسباين إىل الغزو امللكي  قضية جبهة التحرير الوطين:اللجنة املركزية حلزب  1

 .40، صاملصدر السابق ،املوريتاين
أي عندما أصدر حزب الستقالل املغريب "الكتاب  4599يف الواقع إن مطالبة املغرب إبقليم الصحراء الغربية تعود إىل شهر نوفمرب  2

 ذي يتحدث فيه عن احلقوق التارخيية للمغرب وهي موريتانيا وجزء من األراضي اجلنوبية للجزائر )بشار وتندوف( وجزء منالبيض" ال
مايل والسينغال وكذا إقليم الساقية احلمراء ووادي الذهب وابلتايل رأى زعيم احلزب عالل الفاسي أن استقالل املغرب ل يكتمل إل 

، غري أن تعرض اململكة املغربية ألزمات 4513ما جيسده هجوم املغرب على اجلزائر بعيد استقالهلا عام ابسرتجاع تلك األراضي، وهو 
داخلية أجربهتا على الرتاجع عن فكرة تكوين امرباطورية املغرب الكبري والحتفاظ ابملطالبة ابلصحراء الغربية فقط. ينظر: إمساعيل 

 .401، صاملرجع السابقاحل بن القيب: . وينظر كذلك: ص35، صاملرجع السابق :معراف
 .359، صاملرجع السابق :حيي بوعزيز 3
الساقية احلمراء ووادي الذهب من االستعمار االسباين إىل الغزو امللكي  قضية اللجنة املركزية حلزب جبهة التحرير الوطين: 4

 .04، صاملصدر السابق ،املوريتاين
، وزارة 1، السنة00، عاألصالة، "األقصى التارخيية حول الساقية احلمراء ووادي الذهبحقيقة مطالب املغرب "حيي بوعزيز:  5

 .11، ص4599التعليم األصلي والشؤون الدينية، اجلزائر، نوفمربـــ ديسمرب 
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 جاره ومقدرات خريات على والستيالء الطمع يف واملتمثلة الغربية، الصحراء لغزو منصور أمحد

1القتصادية
املغرب األقصى قد عارضوا يف املاضي محلة  جتار كان وإذا ،البارود وملح الذهب كمناجم 

لصحراء ازو غاملنصور السعدي، فإن املوقف نفسه هو يف احلاضر حيث رفض الشعب املغريب  أمحد
 وتيقنوا أبن الغزو العسكري ل خيلف من وراءه إل اخلراب والدمار.  ماضيهم من استفادوا ألهنم الغربية

اليت آلت إليه محلة أمحد املنصور السعدي آلت إليه خليفتها محلة املوىل ونفس املآل 
محلة احلسن الثاين إىل ما آلت إليه محالت  -إما عاجاًل أو آجالً -وستؤول بطبيعة احلال  ،امساعيل

أجداده وأسالفه، حيث أنه مبجرد اختفاء املوىل امساعيل تقلص نفوذ املغرب من الساقية احلمراء 
حفيدهم احلسن الثاين وبقيت بعد هب وشنقيط وهي احلقيقة الفعلية اليت مل يهضمها ووادي الذ

هذه املناطق حتت القيادات والزعامات احمللية إىل أن جاء الستعمار األورويب خالل القرنني التاسع 
عشر والعشرين ميالديني واقتسم فيما بينه هذه املناطق، فكان من نصيب فرنسا ما يسمى اليوم 

  .2ريتانيا ومايل والسينغال، فيما استولت اسبانيا على الساقية احلمراء ووادي الذهبمبو 
ولكنه من انحية أخرى مارس دور  ،إن العاهل املغريب أستأسد على الشعب الصحراوي

طويل، كما قال الرئيس بومدين، ومزروع شاق و النعام أمام السبان يف سبتة ومليليه ولكن الطريق 
املقاومني الصحراويني الذين مل ولن يستسلموا حىت حتقيق النصر التام واسرتجاع بل وقنا ابأللغام

 الستقالل الوطين جلمهوريتهم العربية الصحراوية الدميقراطية.
بعد ذلك وبعدما أعلن املغرب عن موقفه العدائي جتاه الصحراء الغربية حذت حذوها 

ات اليت تعهدات هبا أمام منظميت الوحدة اإلفريقية حيث أهنما سرعان ما تنكرات لاللتزام ا،موريتاني
ترك األمور تسري على  يف أول األمر واألمم املتحدة، أما اجلزائر فرغم علمها مبا جيري لكنها فضلت

ما أكده الرئيس اجلزائري هواري بومدين يف قوله:  وهو ،حاهلا يف انتظار رأي حمكمة العدل الدولية
ليست  هى حدودان والشروح اليت أتتيين من الرئيس املوريتاين ولد داد"إن هناك أمرًا ما يدبر عل

واملقصود هنا تلك التصالت املكثفة اليت قام هبا املسؤولون املغاربة واملوريتانيون،  ،3متناسقة"
                                         

 .902ص 23للتعرف أكثر على األمهية القتصادية إلقليم الصحراء الغربية ينظر امللحق رقم:  1
 .19، صاملرجع السابق، "مطالب املغرب األقصى التارخيية حول الساقية احلمراء ووادي الذهبحقيقة "حيي بوعزيز:  2
، املصدر السابق ،0ج ،(1198-1119مذكرات جزائري هاجس البناء ) :أمحد طالب اإلبراهيميهواري بومدين نقاًل عن:  3

 .149ص
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عقب مؤمتر نواذيبو من وراء ظهران اجلزائر، مع مسؤويل احلكومة السبانية خبصوص القضية 
إىل نتيجة إجيابية مفادها تغيري موقف اسبانيا اليت أصبحت  يف األخري واليت أفضت ،الصحراوية

بعدما كانت  -طبعًا مع حتفظها من اجلزائر- تسوية املشكلة مع موريتانيا واملغربيف تظهر رغبة 
  .1ترفض أصالً الولوج معهم يف هذا املوضوع

دعم جبهة البوليساريو اليت أنشئت مر من األ أولولإلشارة، فإن اجلزائر كانت مرتددة يف 
ورمت  م4599سنة ابتداء من ، لكنها ما انفكت أن عززت موقفها م4593بدعم لييب عام 

بعدما أتكدت أنه كان هلذه اجلبهة دورًا كبرياً  األول ،ثقلها وراء هذه اجلبهة لسببني رئيسيني بكل
جرت من وراء ظهرها  موريتانية ةيف الكفاح ضد السبان، والثاين بعد أن اكتشفت مؤامر مغربي

  .2متخض عنها اقتسام الصحراء الغربية بني املغرب وموريتانيا
هذه القضية هو تعرض الشعب الصحراوي حلرب  عن الدفاع يف اجلزائر وترية من ضاعف ومما

الطريان الفرنسي، وهلذا مل تدخر اجلزائر جهداً يف  مبساندةواملوريتاين  املغريب اجليشني فيها اشارك إابدية
عن هذا الشعب الصحراوي الذي يذبح على حدودها، وهو ما أكده بومدين يف قوله: "إننا  الدفاع

 .3أن يذبح" رفض الذي الصحراوي الشعب نساعد وسنظل ساعدان ولكننا موريتانيا ول املغرب نعادي ل
بل سارعتا إىل اإلعالن على أن هلما  ؛د هذا احلد فحسباملغرب وموريتانيا عن اومل تتوقف

جزء من أراضيهما، هذا على غرار  هوحق السيادة الرتابية على إقليم الصحراء الغربية الذي 
إل أن  ،ستصدرا منها فتوى تقر أبحقيتهما يف امتالك اإلقليميجلوئهما إىل حمكمة العدل الدولية ل

عن أحقية السيادة  نفت نفيا  قاطعا  احملكمة الدولية وبعد اطالعها على املعلومات الواردة إليها 
 .4الرتابية سواء للمغرب أو موريتانيا على إقليم الصحراء الغربية

يف خضم هذه الظروف اإلقليمية الصعبة قــررت منظمــة األمم املتحدة إيفاد جلنــة حتقيق 
تنقلت خالهلا اللجنة بني الصحــراء الغربية  م4599جوان إىل ماي من شهرين دامت إىل املنطقة 

                                         
 .490، صاملصدر السابققاسم الزهريي:  1
 .400، صاملصدر السابق، هلل... وللوطن اجملموعة الرابعةحميي الدين عميمور:  2
عدد خاص، "، اجلزائر والصراع العريب اإلسرائيلي مساندة مطلقة للقضية الفلسطينية: "اجليشهواري بومدين نقاًل عن:  3

 .95، ص4595جانفي
 .33ص، 4503، سنة 13، عاملوقف العريب، "الصحراء وحق تقرير املصري"سيد عبد اجمليد:  4
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وفــي األخري خلصت اللجنة إىل تقرير ضم مواقف متباينة لألطــراف  ،واجلــزائر وموريتانيا واملغرب
، 2غربيةأي قبل أسبوعني من الغزو امللكي للصحراء ال 1أكتوبــر بنيويورك 44املعنية نــشرته بتاريــخ 

 :3ولقد تلــخص املوقف اجلــزائري يف الشكل اآليت
 ترابية أو إقليمية ابلصحراء الغربية. أطماعأتكيد احلكومة اجلزائرية أنه ليس لديها أية  -
وجوب ختليص الصحراء الغربية من الستعمار، وهذا بناًء على املبادئ اليت أقرهتا  -

واليت متكن سكان هذا اإلقليم من ممارسة حقهم الشرعي  ،ةمنظميت األمم املتحدة والوحدة اإلفريقي
 بكل حرية يف تقرير مصريهم.

إبداء احلكومة اجلزائرية استعدادها ألي حل يوافق عليه الصحراويون ومن شأنه يسوي  -
مشكل الصحراء الغربية. كما أكدت اجلزائر أبن أي اقرتاح يتعلق بقضية الصحراء الغربية جيب أن 

  .4طرفني املعنيني، املغرب والبوليساريويصدر من ال
أما اململكة املغربية فقد أكدت مطالبها اإلقليمية يف الصحراء الغربية وأصرت على ضم 

وأبدت اسبانيا استعدادها الكامل للتعاون مع دول املنطقة  ،هذا اإلقليم إىل حدودها اجلغرافية
ومنظمة المم املتحدة بقصد متكني الشعب الصحراوي من حقه يف تقرير مصريه كما وعدت 

 ابلنسحاب من هذا اإلقليم يف اآلجال القريبة.
نسيق ويف األخري ختمت البعثة األممية تقريرها ابلعبارة اآلتية: "جيب تسوية الوضعية ابلت

والتشاور مع حكومات البلدان اجملاورة وممثلو الشعب الصحراوي من أجل اخلروج حبل دائم يف 
هذه  عارضت، ولقد تطابقت هذه التوصيات مع رأي حمكمة العدل الدولية حيث 5املنطقة"

وأيدت املوقف اجلزائري الذي جاء مطابقاً متاماً ملوقف  6األخرية مطالب كل من الرابط ونواكشوط
نوفمرب  21البيان الصادر عن وزارة اخلارجية اجلزائرية بتاريخ  وّضحهما  وهوجملموعة الدولية، ا

                                         
 .149، صاملصدر السابق، 0ج، (1198-1119مذكرات جزائري هاجس البناء ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 1
 .99، صاملرجع السابق :السيد محدي حيظيه 2
 .140، صاملصدر السابق، 0ج، (1198-1119مذكرات جزائري هاجس البناء ): أمحد طالب اإلبراهيمي 3
 .01، صاملصدر السابق، اجملموعة الرابعةهلل... وللوطن حميي الدين عميمور:  4
، 0ج، (1198-1119مذكرات جزائري هاجس البناء ) :أمحد طالب اإلبراهيميمقتطف من تقرير البعثة األممية نقاًل عن:  5

 .102، صاملصدر السابق
 .102، صنفسه 6
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"أن اجلزائر تؤكد بصورة علنية التزامها التام ابحرتام أي خيار خيتاره  :والذي جاء فيه م4599
تحدة الشعب الصحراوي وذلك فور التعبري عنه بطريقة حرة ونزيهة حتت إشراف منظمة المم امل

 . 1وبضمان منها"
م مطالبة جملس األمن الدويل بضرورة تطبيق 4599ويف الوقت الذي عرفت فيه سنة 

املتعلق حبق تقرير املصري الذي يعين الشعب الصحراوي أيضًا كغريه من  4941القرار األممي رقم 
 هذه األخرية ولقد بلغت تكاليف ،2"املسرية اخلضراءبــــ "الشعوب، شهدت السنة ذاهتا ما يعرف 

، ويف األخري 3حوايل ثالمثائة مليون دولر أمريكي بتمويل كامل من اململكة العربية السعودية
فتح الباب أمام السيطرة املغربية  الذي 5مدريد الثالثي 4توجت هذه املسرية ابلتوقيع على اتفاق

خطريًا أدخل اإلقليم ، فكان ذلك منعرجًا 6من األراضي الصحراوية والباقي ملوريتانيا 3/0على 
، ومن مث 8بريطانيا منه وتراجعها عن فكرة منح الستقالل له 7بعد انسحاب حتت احتالل جديد

، وهو ما يؤكد ذلك التغيري الذي 10وانفجر الصراع مع اجلزائر9نقلت السلطة إىل موريتانيا واملغرب

                                         
 .415، صاملرجع السابق :محيد فرحان دمحم الراويمقتطف من البيان الصادر عن وزارة اخلارجية نقالً عن:  1
نوفمرب من نفس  25واستمرت إىل غاية  4599نوفمرب  21املغريب احلسن الثاين وانطلقت رمسياً يوم  العاهل طرف من عنها اإلعالن مت 2

اجلميع الكتب أمحد عصمان ورفع  شخصياً ومعه الوزير األول الثاين احلسن امللك شخص ألف 392من تكونت اليت املسرية هذه قاد السنة،
املغريب ودخلوا احلدود الصحراوية لكنه سرعان ما مت توقيفها من  الرتاب وحدة شعارات يرددون وهم اخلضراء والراايت املغربية واألعالم الدينية
 . 12ص ،السابق املرجع :غريب بن ميلود ينظر: املغربية. األراضي كافة من عناصرها جلميع الفوري ابلسحب أمر الذي الدويل األمن جملس طرف

 .13، ص4550، دار املختار، اجلزائر، 4، طنزاع الصحراء الغربية بني املغرب والبوليساريوطاهر مسعود:  3
 .914ص 40 نظر امللحق رقم:يعلى نص التفاق  لالطالع 4
من طرف اسبانيا وموريتانيا واململكة املغربية بعد مفاوضات استمرت ملدة يومني، ومبوجب  4599نوفمرب  41مت التوقيع عليه يوم  5

شبه وعد بلفور، حيث أن يهذا التفاق انسحبت اسبانيا من األراضي الصحراوية وتقامستها موريتانيا واملغرب فيما بينهما، وهذا التفاق 
سن لتشريد الشعب الصحراوي وكالمها فجرا براكني دم. ينظر: ميلود بن  واتفاق مادريدلحتالل األراضي الفلسطينية،  هذا األخري شرع

 . 11، صاملرجع السابق :غريب
6
 C.D.T.M,: op. cit., p40.

 
 

كان النسحاب السباين من املنطقة مقابل شروط وضعتها اسبانيا وهي: كف املغرب عن املطالبة مبنطقيت سبتة ومليلية، السماح  7
إلسبانيا إبقامة قواعد عسكرية هلا ابلصحراء الغربية بعد ختلي عنها للمغرب متكنها من مراقبة حزر الكناري، أن تشرتك املغرب مع 

 .34، صمقال سبق ذكرهجم بوكراع الغين مبادة الفوسفاط. ينظر: عبد احلميد السقاي: اسبانيا يف استغالل من
8 

Guillaume buteau ; op.cit , p04. 
 .101، صاملصدر السابق، 0ج، (1198-1119مذكرات جزائري هاجس البناء ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 9

 .099، صاملرجع السابقعلي الشامي:  10
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اضطرت إىل النسحاب عام ، غري أن موريتانيا مل تلبث أن 1طرأ على مواقف موريتانيا واملغرب
  .2م حتت ضغط املقاومة اليت خاضها الصحراويون ببسالة4590

 بعد االنسحاب االسباين. الصحراوية القضية لدعم اجلزائرية االسرتاتيجية الثاين: املبحث
حل حمل القوات  الثالثية مادريد اتفاقية مبوجب الغربية الصحراء إقليم من اسبانيا انسحاب بعد

السبانية القوات املغربية والقوات املوريتانية وازدادت األزمة الصحراوية أتزمًا وتعقيداً، فبعدما كان 
املقاومني الصحراويني حياربون ضد جبهة واحدة )اسبانيا( ابتت حركة البوليساريو حتــــارب جارتني 

راوي بقضيته العادلة شقيقتني يف آن واحد وهو ما صّعب من مهمتها، غري أن إميان الشعب الصح
 إىل جانب دعم ومساندة الشعب اجلزائري وحكومته له جعلته أيىب الستسالم.

 م. 1199أوال : موقف ورد فعل اجلزائر على اتفاقية مادريد 
من هذه املسرية اخلضراء اليت أطلقها العاهل املغريب احلسن  هدف النظام امللكيكان 

الثاين هو حماولة التغطية على أمرين اثنني أحدمها سياسي واآلخر عسكري، فأما السياسي فيتمثل 
والذي مفاده أبنه ل سيادة للمغرب على الصحراء  ،يف الرأي الذي أصدرته حمكمة العدل الدولية

مل تكن عند الغزو السباين أرض بال سيد بل فيها وجود معني لقوم  وأن هذه األخرية ،الغربية
معينني، وأما العسكري فيتمثل يف التغطية على دخول اجليش امللكي إىل أرض الصحراء الغربية من 

يف حق الصحراويني العزل الذين فر الكثري منهم  3أقصى الشرق وارتكابه جمازر رهيبة مبدينة العيون
  .5مما يفسر سر وجود الالجئني الصحراويني يف تندوف 4و اجلزائربصورة مجاعية حن

                                         
الساقية احلمراء ووادي الذهب من االستعمار االسباين إىل الغزو امللكي  قضية حلزب جبهة التحرير الوطين:اللجنة املركزية  1

 .40، صاملصدر السابق ،املوريتاين
2
 Jean-paul chagnallaud et autres: Sahara occidental 1991-1999 l’enjeu referendum 

d’autodétermination, éditions l’harmattan, paris 2000, p40. 
هي اجلزائر  4599شّبهت جريدة ليبرياسيون الصادرة يف ذلك الوقت مدينة العيون املغربية مبدينة اجلزائر العاصمة وقالت أن العيون يف  3

. !!"أدليميبينهما يكمن يف أن الذي قاد هذه اجملازر يف مدينة العيون ليس اجلنرال ماسو وإمنا السفاح "، غري أن الفرق 4599يف 
 .02، صاملرجع السابقمصطفى دمحم: ينظر: 

 .432، صاملصدر السابق، هلل... وللوطن اجملموعة الرابعةحميي الدين عميمور:  4
 32قدر عدد الالجئني الصحراويني الذين جلأوا إىل مدينة تندوف اجلزائرية بعد اجتياح القوات امللكية املغربية الصحراء الغربية يف  5

املرأة الصحراوية ودورها يف أتطري اجملتمع املدين دراسة يف علم  انزك صاحل:لجئ. ينظر:  392.222حوايل  4599أكتوبر 
 .441، صhamattan rasd .l ،0240 ،4، طاالجتماع السياسي
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إبرسال قوة 1قامت احلكومة اجلزائرية بناًء على طلب قائد اجلبهة الويل مصطفى السيدف
جزائرية ملساعدة اجليش الصحراوي يف محاية شعبه ومحاية اإلخوة الصحراوين الذين انسحبوا أمام 

، 2ار املسرية اخلضراء واستقروا مبناطق قرب أراضي تندوف اجلزائريةالقوات املغربية الزاحفة يف إط
اجلزائرية حلماية الصحراويني هامجها اجليش امللكي فاندلعت  اتيف الوقت الذي تدخلت فيه القو و 

وهي املرحلة اليت عرفت فيها  م،4591نوفمرب  09بني القوتني اجلزائرية وامللكية يوم  مواجهات
ولول حكمة الزعمني الراحلني بومدين  ،"1أمغاال " مث "1أمغاال اجهيت "الصحراء الغربية مو 

أسر عدة  ذه الحداثهن نتج ع، ولقد واحلسن الثاين لتفجر الوضع عسكرايً بني اجلزائر واملغرب
  .4م4509مطلع عام  يف إلتبادل الطرفان أسرامها مل ي، و 3جنود

إىل العاصمة السبانية ملناقشة ودراسة تفاصيل اتفاق مادريد توجه وفد مغريب  انعقاد قبيلو 
وزير  أوفد الرئيس بومدينمرات املغربية اهذه األثناء وبعدما اكتشفت اجلزائر حقيقة املؤ  ويف التفاق،
التصدي ملواجهة  يف اجلزائر نية عن السبانية احلكومة إلخطار مادريد إىل الغاين عبد دمحم اجلزائرية الداخلية
على إثرها املفاوضات  قتعلّ  أن تلبث مل إذ غايتها اجلزائري املسؤول مهمة حققت ولقد ربية،املغ األطماع
 . 5هة البوليساريو عملياهتا العسكرية ضد القوات السبانيةبج تكثيف عن فضالً  هذا املغربية، السبانية

هذه املواقف اجلزائرية مل متنع العاهل املغريب يف املضي قدمًا حنو التوقيع على اتفاق  لكن
مادريد املشؤوم، واجلزائر بدورها مل تلبث أن حتركت دبلوماسيًا بعد مخسة إايم من التوقيع على هذا 

قضية تسليم الصحراء للمغرب وموريتانيا عن  م4599نوفمرب  45التفاق، حيث هامجت يوم 
ريق مندوهبا ابألمم املتحدة الذي خاطب اللجنة الرابعة املكلفة مبناقشة القضية قائاًل: "إن اللجنة ط

الرابعة تعلم متامًا ان مشكلة الصحراء الغربية الواقعة حتت الحتالل السباين واليت تناقشها منذ 

                                         
ضد الستعمار السباين يف الصحراء الغربية، قاد أول معركة ضد السبان يف  4593ماي  02هو أحد مفجري الثورة املسلحة يف  1

 العلومالليسانس يف احلقوق و  يف إحدى خيام الصحراء يف عائلة بدوية فقرية، حتصل على شهادة 4510ولد سنة  "اخلنقة"، يدعى موقع

السياسية من جامعة دمحم اخلامس ابلرابط، أسس عدة تنظيمات سياسية وعسكرية، أصبح أول رئيس ألول مجهورية عربية صحراوية، 
 .02، صاملرجع السابق :سنة، ينظر: ميلود بن غريب 00ها بنفسه عن عمر يناهز دقا اليت استشهد القائد يف إحدى املعارك احلربية

  .0، صنفسه 2
 .105، صاملصدر السابق ،0ج ،(1198-1119مذكرات جزائري هاجس البناء ) :طالب اإلبراهيمي أمحد 3
 .0، صاملرجع السابق :ميلود بن غريب 4
 . 01، صاملرجع السابقنبيل امللحم:  5
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ي أن نقول أنه ويكف ،عشر سنوات، قد دخلت منذ بضعة أسابيع يف مرحلة حادة وابلغة اخلطورة
منذ عشر سنوات واجلمعية العامة لألمم املتحدة قد اختذت يف مجيع قراراهتا مسؤولية ضمان حق 

 .1الشعب الصحراوي يف تقرير مصريه"
ومنذ تطبيق "اتفاق مدريد" الذي أعقبه غزو الصحراء الغربية من طرف اجليشني امللكي 

كفاحه ضد مستعمريه اجلدد   يعلنالشعب الصحراوي بقيادة البوليساريو  ما انفك ،واملوريتاين
على عزمه وإرادته القوية يف اسرتجاع حريته، وهو ما كلفه خسائر مادية وبشرية وهجرات  ويربهن

 . 2واسعة من السكان الصحراويني املدنيني إىل اجلزائر اليت أبدت تضامنها معهم
الوفد اجلزائري كان الوحيد يف اجتماع اجلمعية العامة ومما جتب اإلشارة إليه هو أن 

السابق ذكره الذي استطاع إاثرة مراجعة قرار اجلمعية بنجاح اتم، مستخدمَا يف ذلك تكتيكه 
رفضت من خالله اجلمعية التفاق الثالثي، وختم املندوب اجلزائري املتحدث الثاين يف  الذي اخلاص

 .3يكون على هامش منظمة األمم املتحدة" حل أبي تقبل لن أبهنا ذرحت اجلزائر نإ" قائالً: الجتماع
إىل  4، وخبصوص موقفها من اتفاقية مادريد أرسلت اجلزائر مذكرةويف نفس الجتاه دائماً 

احلكومة السبانية حتتج فيها على إقدام اسبانيا على مصادقتها على التفاقية الثالثية، وذكرت 
اجلزائر احلكومة السبانية أهنا من خالل هذا التفاق تكون قد تنكرت لكل مواقفها والتزاماهتا 

ضرورة تصفية السابقة بقرارات األمم املتحدة، كما تنكرت ملوقفها الذي طاملا متسكت به وهو 
الستعمار تصفية عادلة وشريفة، ويف األخري أكدت احلكومة اجلزائرية لنظريهتا السبانية أن اتفاق 

 .5مادريد ابطالً ول مفعول له على مستقبل الشعب الصحراوي وعلى تراب بالده
 امللكي للجيش زحف من تالها وما اخلضراء واملسرية مادريد اتفاق على اجلزائر فعل وكرد

طول الطريق الرابطة بني العيون  وعلى الصحراوية السمارة مدينة يف املنتشرة اإلسبانية للثكنات واحتالله

                                         
 . 01، صاملرجع السابقنبيل امللحم: مندوب اجلزائر لدى األمم املتحدة نقالً عن:  1
الساقية احلمراء ووادي الذهب من االستعمار االسباين إىل الغزو امللكي  قضية جبهة التحرير الوطين:اللجنة املركزية حلزب  2

 .49، صاملصدر السابق ،املوريتاين
 .55، صاملرجع السابقنبيل امللحم:  مندوب اجلزائر لدى األمم املتحدة نقالً عن: 3
 .910ص 45 لالطالع على النص الكامل للمذكرة. ينظر امللحق رقم: 4
 .131ص املرجع السابق، بن عامر تونسي: 5
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واستنكرته وشنت محلة إعالمية ودبلوماسية  املغريب التصرف هذا أدانت أهنا ،1اجلزائرية تندوف ومنطقة
جبهة البوليساريو  بتنظيم قامت الوقت نفس ويف ،2الغربية الصحراء أراضي على املغريب العدوان ضد شرسة

  .4وأيدت حتركها النشط يف احملافل الدولية 3ودعمتها مادايً ومعنوايً من أجل إفشال املخطط املغريب
هذه الوضعية اليت خلقتها كل من اململكة املغربية واجلمهورية املوريتانية خاصة بعد  وأمام

 ،من طرف امللك احلسن الثاين والرئيس املوريتاين ولد داده م4591أبريل  25 يف فاس معاهدة توقيع
 ، من احملتمل5الغربية الصحراء من اجلنوبية املناطق يف ميالً  (3199) بـــــ ابلحتفاظ ملوريتانيا مسحت واليت

إىل تفجري املوقف، خاصة وأن البلدين عمال على نقل القضية من إطار تصفية الستعمار  تؤدي أن
  ،نسب إليها مسؤولية العدوان والحتاللترفضت أن واجلزائر من جهتها اجملاورة،  البلدان مع نزاع إىل

كما رفضت أن تلحق هبا مسؤولية اهلزائم اليت منيتا هبا موريتانيا واململكة على يد القوات 
 ، ومن جهة اخرى عملت اجلزائر على لفت انظار الدول األعضاء يف املنظمة اإلفريقية6الصحراوية

  .7إىل العواقب اخلطرية اليت تنجم عن نكران احلق األساسي للشعب الصحراوي يف تقرير مصريه
ولتوضيح طبيعة موقفها أكثر وحتديده إزاء أزمة الصحراء الغربية أعدت احلكومة اجلزائرية 

 ، وأهم ما جاء فيها ما أييت: م4591نشرهتا يف شهر نوفمرب  8مذكرة سياسية
مثلت اتفاقية مادريد منعرجًا خطريًا يف اتريخ القضية الصحراوية، وهي تنذر بعواقب  -

على مستوى الشعب الصحراوي وسالمة ترابه الوطين بصفة خاصة وعلى مستوى أمن  وخيمة
 املنطقة واستقرارها بصفة عامة.

                                         
 .411، صاملرجع السابق :إمساعيل معراف 1
جاء موقف اجلزائر القاضي ببطالن هذه التفاقية من منطلق إن هذه األخرية أقرت تسليم إقليم الصحراء إىل املغرب وموريتانيا بعد  2

الدولتني احتلتا الصحراء الغربية قبل انتهاء املرحلة النتقالية، وهو ما جعل اجلزائر غري أن  4591فرباير  00مرحلة انتقالية متتد إىل غاية 
 .301، صاملرجع السابقعبد القادر حممودي: : . ينظرمن الناحية القانونية إىل جانب جبهة البوليساريو تعتربان التفاقية غري صاحلة

 .411، صاملرجع السابق :محيد فرحان دمحم الراوي 3
 .14، صاملرجع السابق :ود بن غريبميل 4
 .030، صاملرجع السابقنبيل امللحم:  5
الساقية احلمراء ووادي الذهب من االستعمار االسباين إىل الغزو امللكي  قضية اللجنة املركزية حلزب جبهة التحرير الوطين: 6

 .49، صاملصدر السابق ،املوريتاين
 .41، صنفسه 7
 . 491، صاملرجع السابقعبد القادر عبد هللا موسى:  8
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ة إن العدوان املغريب املوريتاين املسلح أجرب الشعب الصحراوي على خوض مقاوم -
 عنيفة من أجل اسرتجاع سيادته الرتابية.

املساعي اجلزائرية فيما يتعلق بتصفية الستعمار ل سيما يف الصحراء الغربية متطابقة  إن -
بوضوح أكد قد متامًا مع مواقف املنظمات الدولية، وأن اجلزائر ترى أن قرار حمكمة العدل الدولية 

 رب املزاعم املغربية يف هذا اخلصوص عرض احلائط.على ضرورة الرجوع إىل حق تقرير املصري وض
إن الدول الثالث املوقعة على اتفاق مادريد عملت على إفراغ القرارات األممية وجلاهنا  -

الرئيس مما دفع كل من املغرب وموريتانيا إىل شن عدوان سافر على الشعب  حمتواهامن 
 .الصحراوي، وهو ما عكر سالم وأمن املنطقة واستقرارها

الشعب اجلزائري جتاه ما أطلق عليه املخزن امللكي بــــــ "املسرية اخلضراء"  تبناه املوقف ونفس
الواقع "مسرية سوداء"، فلقد عرب عن سخطه واستنكاره للغزو امللكي والتآمر المرباييل،  يف هي واليت

 ،يف كامل البالد صاخبة وأعلن عن تضامنه املطلق لكفاح الشعب الصحراوي يف مهرجاانت شعبية
من منطلق إمياهنا ان املغامرة امللكية العدوانية تدخل ضمن خمطط امرباييل ميس بلداانً اوروبية وعربية 

ومن  ،وإفريقية، وتدرك جيداً أن تفجري الوضع يف الصحراء الغربية يستهدف أساسًا الثورة اجلزائرية
 . 1ومكاسبهااجلزائرية الدفاع عن الثورة  مث فإن تضامن الشعب اجلزائري مع شقيقه الصحراوي يعين

ولإلشارة، إن اتفاق مادريد السالف الذكر صّعد من موقف اجلزائر جتاه أزمة الصحراء 
توافق على سوزير اإلعالم اجلزائري آنذاك أن اجلزائر  2الغربية، فحسب شهادة عبد احلميد مهري

صري والستفتاء الشعيب وليس عن طريق مغربية الصحراء الغربية بشرط أن تتم عن طريق تقرير امل
، مث أن اجلزائر مل يسبق هلا إطالقاً وإن فكرت يف إقامة دولة يف الصحراء، وأن كل االحلاق القسري

هدفها هو مقاومة ورفض كل حماولة اسبانية مغربية تضع اجلزائر أمام أمر الواقع، وهو ما حدث 

                                         
 .41، ص4591، فيفري 41، عأول نوفمرب، "الغزو امللكي وأبعاد املؤامرة"عبد هللا حوجال:  1
ابحلروش ولية سكيكدة، عضو حزب  4501أبريل  23عبد احلميد مهري من أعمدة احلركة الوطنية اجلزائرية وقادهتا، ولد يوم  2

(، 4514-4512الشعب/حركة النتصار احلرايت الدميقراطية، عني وزيرًا للشؤون الجتماعية والثقافية يف احلكومة املؤقتة اجلزائرية )
مناصب سامية يف الدولة منها مديرًا للمدرسة العليا لألساتذة مث وزيرًا لإلعالم والثقافة وسفريًا بباريس سنة بعد الستقالل تقلد عدة 

 . 4314. للمزيد ينظر: عاشور شريف: قاموس سبق ذكره، ص4501
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 زائر وطّوره من املطالبة بتقرير املصري إىل تدعيماتفاق مادريد( وعّزز موقف اجلعن طريق فعاًل )
 .1قيام الدولة العربية الصحراويةإىل اإلصرار على ، املقاومة الصحراوية سياسياً وعسكرايً 

ابلرفض من طرف جبهة البوليساريو اليت دخلت وحداهتا  اتفاق مادريدكما قوبل 
ا العمل العسكري حققت اجلبهة أيضاً العسكرية يف حرب ضد احملتلني اجلدد، وابملوازاة مع هذ

املؤلفة من  2)البونس( واجلماعة انتصارًا سياسيًا متثل يف أتليب كل من الحتاد الوطين الصحراوي
ضد اسبانيا، وأصدرت هذه اجلماعة  -ومها قواتن شكلتهما إسبانيا سابقاً - األعيان الصحراويني

هنا وراء أكرب ، اهتمت فيه اسبانيا أبم4599نوفمرب  00بياانً صادراً عن مؤمتر القلتة املنعقد بتاريخ 
يف وضح النهار، للمغرب وموريتانيا تدليس استعماري عرفه التاريخ حني ابعت الصحراء الغربية 

 : 3أييتولقد أكدت هذه اجلماعة يف اجتماع القلتة ما 
إن الطريقة الوحيدة املسموحة لستشارة الشعب الصحراوي هي تركه يقرر مصريه  -

 بنفسه من أجل استقالله بعيداً عن كل ضغط أو تدخل قوة أجنبية.
تفاداًي ألي استغالل مصطنع هلذه اجلماعة من طرف اسبانيا أو غريها من أعداء  -

 ائها حل نفسها بنفسها.الشعب الصحراوي قررت هذه اجلماعة إبمجاع أعض
إن السلطة الشرعية الوحيدة املنبثقة عن الشعب الصحراوي هي اجلبهة الشعبية لتحرير  -

 الساقية احلمراء ووادي الذهب، واليت اعرتفت هبا اهليئة األممية بناء على تقرير جلنة تقصي احلقائق.
األجنع يف سبيل  يعد اجمللس الوطين الصحراوي املنبثق من الشعب الصحراوي احلل -

 حتقيق الوحدة الوطنية الصحراوية.

                                         
 .009، صاملرجع السابقعلي الشامي:  شهادة عبد احلميد مهري نقاًل عن 1
2
عضو من  422كمحاولة منها إلضفاء طابع الشرعية عليها لكنها سرعان ما انقلبت ضدها، تتكون من هذه اجلماعة أسستها اسبانيا   

عضواً من هذه اجلماعة يف بلدة القلتة الواقعة جنوب شرق الصحراء الغربية وأصدروا  19 حوايل اجتمع وشيوخها، الصحراوية املنطقة أعيان
 .02، صاملرجع السابقمصطفى دمحم: . وينظر كذلك: 92، صالسابق املرجع :غريب بن ميلود ينظر: ة".القلت "إعالن بـــــــــ: عرف اترخيياً  بياانً 

الساقية احلمراء ووادي الذهب من االستعمار االسباين إىل الغزو امللكي  قضية اللجنة املركزية حلزب جبهة التحرير الوطين: 3
 .04املصدر السابق، ص ،املوريتاين
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ليجد الشعب  1وإزاء هذه الوضعية قررت اجلمعية إبمجاع أعضائها أن حتل نفسها بنفسها
، وأعلنت مجيع القوى والتيارات 2الصحراوي نفسه أمام إمجاع وطين يطالب ابلستقالل التام

  .3ا يسمى ابجمللس الوطين الصحراوي املؤقتالسياسية التفافها حول جبهة البوليساريو لتشكيل م
أتسس اجمللس الوطين الصحراوي املؤقت على أنقاض "مجعية القلتة" السابق ذكرها 
برائسة دمحم ولد زيو الذي استقبل يف اجلزائر من طرف الرئيس هواري بومدين، والذي بدوره أدان 

وقد شرح بومدين موقف اجلزائر قائالً:  ،الدوليةوصفه أبنه عرقلة حقيقية إزاء اجلهود و اتفاق مدريد 
هذا التفاق ل حيل شيئًا أبداً، وهو ابطاًل أصاًل ألنه أبرم بني ثالثة بلدان تطالب إبقليم ل  "إن
مث حذر قائاًل: "هناك بلد امسه اجلزائر  ،املنطقة" يف السالم حمور أبننا ننسى أن ينبغي ول فيه هلا حق

  .4وأن جتاهله هو ضرب من العمى السياسي الذي يؤدي إىل كارثة" وهو جزء من املنطقة
انطالقًا من املوقف الثابت للسياسة اخلارجية اجلزائرية واملتمثل يف دعم حركات التحرر يف 

جمربة على التحرك إقليميًا ودوليًا إزاء النزاع  م4599العامل وجدت اجلزائر نفسها يف أواخر سنة 
 القائم على حدودها اجلنوبية )نزاع الصحراء الغربية(.

 .دعم اجلزائر جلبهة البوليساريو اثنيا :
سعت اجلزائر من وراء مساندهتا جلبهة البوليساريو إىل حتقيق توازن القوى يف املنطقة 

يف حسباهنا موقف اجلزائر من القضية الصحراوية، وهذه  خاصة بعد املؤامرة الثالثية اليت مل أتخذ
ل سلم "املؤامرة الثالثية هددت استقرار وأمن املنطقة، وهو ما عرب عنه الرئيس بومدين يف قوله: 

ول استقرار ميكن أن حيدث يف املغرب العريب ما دام مل يعرتف حبق الشعب الصحراوي، وأن كل ما 
 .5"ثورة اجلزائريةيقوم به املغرب هو هتديد لل

                                         
 .109، صاملصدر السابق، 0ج، (1198-1119مذكرات جزائري هاجس البناء ) :اإلبراهيميأمحد طالب  1
 .54، صاملرجع السابقنبيل امللحم:  2
 .92، صاملرجع السابق :ميلود بن غريب 3
، املصدر السابق، 0، ج(1198-1119مذكرات جزائري هاجس البناء ) :أمحد طالب اإلبراهيميهواري بومدين نقاًل عن:  4

 .101ص
 .4591اجمللة اإلفريقية فيفري  هواري بومدين نقاًل عن: 5
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منذ إعالن جبهة البوليساريو عن قيام اجلمهورية العربية الصحراوية يف بيان هلا بتاريخ و 
ويف اليوم املوايل أعلنت عن دستور  ،، أخذت األزمة الصحراوية وضعًا جديداً م4591فرباير  09

ومة مارس من نفس السنة عن تشكيل احلك 21هذه اجلمهورية، مث بعد ذلك أعلنت يف 
التضامن جتاه  دائرة اتساع إىل للقضية الصحراوية التارخيية التطوراتهذه  أدتالصحراوية، ولقد 

 الشعب الصحراوي على الصعيد القاري، ويتجلى هذا التضامن من خالل العرتافات املتتالية
  الصحراوية وإقامة العالقات الدبلوماسية معها. العربية ابجلمهورية الواحدة تلو األخرى

وما يؤكد دعم اجلزائر للقضية الصحراوية هي تلك العالقة القوية اليت تربط اجلزائر جببهة 
حيث أهنما يشرتكان يف عدة مبادئ ووجهات  الصحراوي للشعب والوحيد الشرعي املمثل البوليساريو

جبهة البوليساريو اجلزائر معروفة عاملياً بدفاعها عن تقرير املصري فإن  كانت إذا املثال سبيل فعلى نظر،
( من الدستور الصحراوي أن اجلمهورية 01يف املادة ) رجعلت هذا املبدأ دستورايً، حيث تقرّ 

 . 1العربية الصحراوية تعمل يف سياستها اخلارجية على مساعدة ودعم الشعوب يف تقرير مصريها
جبهة  كما يتجلى دعم اجلزائر لألزمة الصحراوية يف تبين القضية إعالميًا بطلب من

البوليساريو، حيث مت بث حصة إذاعية )صوت الصحراء احلرة( إبشراف اجلبهة اليت جنحت يف 
تغطية احلدث وشرح املشكل الصحراوي، ومن جهة أخرى أطلقت حصة إذاعية يومية تدعى 

ست الصحافة اجلزائرية املكتوبة وقتها يف خدمة )حصة مغرب الشعوب(، ويف املنحى نفسه كرّ 
  .2اوية وخصصت صفحاهتا لنضال الشعب الصحراويالقضية الصحر 

 21حيث أعلنت يف  ،وأتيت اجلزائر يف املرتبة الثالثة بعد مجهورييت مدغشقر وبورندي
ليست وليدة حركة انفصالية كما تزعم وهي اعرتافها ابجلمهورية الصحراوية عن  م4591مارس 

ا ختوم متمايزة ومعروفة وكلتامها حتدمهاملغرب، فأراضيها ختتلف عرب مر العصور عن أراضي املغرب 
على اعرتاف  املغرب وموريتانيا وكرد فعل، 3ومعرتف هبا عامليًا على الشكل الذي هي عليه اآلن

قطع  عن م4591 مارس 29 اجلزائر ابجلمهورية العربية الصحراوية أهنما أعلنتا يف اليوم املوايل

                                         
 .91، صاملرجع السابق :السيد محدي حيظيه 1
 .109، صاملصدر السابق، 0ج، (1198-1119مذكرات جزائري هاجس البناء ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 2
 .14، صاملرجع السابقنبيل امللحم:  3
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مر بعد ذلك إىل صراع مسلح بني الدول املغاربية ، ليتطور األ1عالقاهتما الدبلوماسية مع اجلزائر
  .2الثالث املغرب وموريتانيا من جهة، وجبهة البوليساريو مدعومة من قبل اجلزائر من جهة اثنية

ومل يقتصر دعم اجلزائر للقضية الصحراوية على الصعيد الداخلي فحسب، بل سعت 
استغلت  م4591مارس  41ي جاهدة إىل مناصرة القضية حىت على الصعيد اخلارجي، فف

اجلزائر، مشاركتها يف اجتماع جملس وزراء الشؤون اخلارجية جلامعة الدول العربية املنعقد ابلقاهرة، 
ألهنا كانت ترى أن أغلب مواقف الدول العربية  ،س نبض املشاركني حول القضية الصحراويةجل

سكة مببادئها اجتاهها على غرار جتاه القضية الصحراوية غري عادلة، ومع ذلك ظلت اجلزائر متم
  .3القضية الفلسطينية وابقي الشعوب العربية اخلاضعة لالحتالل الصهيوين

استقبلت اجلزائر وزير اإلعالم اجلديد للجمهورية العربية  م4191 سنة أبريل شهر مطلع ويف
 وجه وزير الدبلوماسي الصعيد وعلى الجتاه، نفس ويف ،4من أجل التنسيق بينهما يف هذا القطاع وذلك

 التجاوزات من فيها همحيذر  الحنياز عدم بلدان يف نظرائه إىل برقية بوتفليقة العزيز عبد اجلزائري اخلارجية

 اإلعاانت بنقل املكلفة اجلزائرية القافالت وضد جهة، من الصحراوي الشعب ضد اخلطرية املغربية

أخرى، ويف نفس الوقت مت إرسال برقية أخرى من  إىل احلدود اجلزائرية من جهة الفارين للصحراويني
  .5يف املنطقة وتصعيده املوقف تطور فيها هلم شارحاً  الحنياز عدم بلدان ورؤساء ملوك إىل بومدين الرئيس

ومن بني العوامل اليت ساعدت اجلزائر على تدعيم موقفها جتاه البوليساريو ضد اململكة 
 : 6املغربية نذكر ما أييت

الختالف اليديولوجي الكبري بني نظام مجهوري دميقراطي راديكايل تربطه صالت  -
وثيقة ابلحتاد السوفيايت واملعسكر الشرتاكي، وبني نظام ملكي مرتبط بصداقات مماثلة مع 

 الولايت املتحدة المريكية واملعسكر الرأمسايل.
                                         

، أثناء انعقد القمة العربية الستثنائية ابجلزائر يف شهر جويلية من نفس السنة، 4500العالقات اجلزائرية ــ املغربية يف سنة استأنفت  1
 .121، صاملرجع السابقهذه القمة اهتمت بشكل حصري بعودة العالقات بني البلدين. ينظر: جورج قرم: 

 .59، صاملرجع السابقحدوش حورية:  2
 .130، صاملصدر السابق، 0ج، (1198-1119مذكرات جزائري هاجس البناء )أمحد طالب اإلبراهيمي:  3
 .130، صاملصدر السابق، 0ج، (1198-1119مذكرات جزائري هاجس البناء )أمحد طالب اإلبراهيمي:  4
 .494، ص: املرجع السابقمحيد فرحان دمحم الراوي 5
 .493، صنفسه 6
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قاليم زائر ومطالبتها ابستعادة األاملستمرة تصرحيًا وتلميحًا ضد اجل املغربيةالتهديدات  -
منطقة تندوف السرتاتيجية، اليت يرى املغرب أن الستعمار الفرنسي افتكها  بينهااخلمس، ومن 

 منه وقام بضمها للجزائر.
التنافس والصراع احلاد بني القوتني القليميتني دفع ابجلزائر أبن تكون هي القوة  -

نجح جبهة البوليساريو لكي تصبح قوة مناهضة للنظام امللكي أن ت وهدفهااملهيمنة يف املنطقة، 
 املغريب.

إىل اسرتاتيجية ثنائية موحدة  م4591وهكذا حتول التنسيق اجلزائري الصحراوي سنة 
رت اجلزائر مجيع إمكانياهتا إعالميَا ودبلوماسيًا وعسكراًي ضد التحالف املغريب املوريتاين، وسخّ 

ويف نفس الوقت تقدمي الصحراويني كشعب وجبهة  ،أجل تطويق املغربوعلى كافة املستوايت من 
 . 1وخاصة اإلفريقية رومجهورية على مستوى املنظمات الدولية وحركات التحر 

من بني العوامل دعم اجلزائر للقضية الصحراوية كان  إىل أنومن األمهية مبكان ان نشري 
، ومما زاد يف حدة التوتر بني البلدين هو رفض املغربية-تدهور العالقات اجلزائريةاليت أدت إىل 

املتعلق ابستخدام تندوف لضرب موريتانيا، مث رفضها اثنية  م4513اجلزائر ملطلب املغرب عام 
ملطلب املغرب يف الوقوف إىل جانبه ضد املطالبة املوريتانية ابلصحراء الغربية، هذا  م4592عام 

سنة جلزائري هواري بومدين والذي احتضنه املغرب على غرار على اللقاء الذي أزعج الرئيس ا
  .2هوضم كل من امللكني فهد واحلسن الثاين والرئيس املوريتاين ولد داد م4591

 م. 1199اللييب ديسمرب -اثلثا : التحالف اجلزائري
املوريتاين -املغريب-جاء هذا التحالف الثنائي كرد فعل على التحالف الثالثي السباين

 عن اتفاقية مادريد الثالثية.الذي متخض 
يف اجتماع طارئ عقد بني الرئيس هواري بومدين ونظريه اللييب معمر القذايف خالل 

مبنطقة حاسي مسعود جنوب اجلزائر أكد الزعيمان أهنما لن  م4599ديسمرب  05و 00يومي 
ادي والعسكري وتعهدا بتقدمي الدعم امل ،يبقيا مكتويف األيدي إذا ما قسمت الصحراء بني جرياهنا

                                         
 .414، صالسابقاملرجع علي الشامي:  1
 .131، صاملصدر السابق، 0ج، (1198-1119مذكرات جزائري هاجس البناء ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 2
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وأصدرا الرئيسان بيااًن مشرتكًا جاء فيه ما أييت: "إن أي مساس إبحدى ، 1جلبهة البوليساريو
، ولإلشارة 3"ميثاق حاسي مسعودومتخض عن هذا اللقاء " 2"الثورتني سيعترب مساسًا ابألخرى

مع اجلزائر لكن هذه األخرية ونظراً لتعاملها مع  أتسيس وحدةالقذايف  اقرتحفإنه خالل ذات اللقاء 
 .4" كخطوة أوىل حنو مشروع الوحدةامليثاقالقذايف حبذر فضلت الكتفاء بـــــ "

م ملح القذايف يف تصريح له للصحافيني إىل احتمال قيام 4591فرباير  41وبتاريخ 
ولت سياستهما من الدفاع على تنسيق عسكري بني اجلزائر وليبيا ضد املغرب وموريتانيا اللتني حت

ولقد مت هذا التحالف ملواجهة النظام املغريب الذي يهدد أمن الصحراء الغربية إىل اهلجوم عليها، 
  املنطقة واستقرارها مبحاولة تغيريه للخريطة املغاربية.

اللييب واضحة يف تقدمي الدعم املايل وتدريب اجليش -مظاهر التحالف اجلزائري كانت وإذا
واللوجستيكية ملواجهة املغرب الذي آتمر مع موريتانيا لتقسيم  املادية ابإلمكانيات وإمداده الصحراوي

النسحاب الربيطاين، فإن أهداف التحالف بينهما ختتلف، فاجلزائر   بعد بينهما الغربية الصحراء إقليم
ية، أما ليبيا فكانت حتلم ألسباب أمنية، سياسية، اقتصاد مستقلة صحراوية دولة قيام إىل تسعى كانت

" جتمع ليبيا راويةـدة الصحــــات املتحــــالواليى بـــــــ "ـــمن وراء هذا التحالف إنشاء ما يسم
وموريتانيا والصحراء الغربية ملواجهة القوى اإلقليمية الكربى احمليطة بليبيا، فمصر على احلدود 

 يتحمس النظام اللييب لقيام الدولة الصحراوية الشرقية، واجلزائر على احلدود الغربية، ولذلك مل
م ابلرغم من الدعم املادي الذي كان يقدمه جلبهة 4502وجعلته يتأخر يف العرتاف هبا إىل غاية 

 البوليساريو. 

                                         
 .94، صاملرجع السابق :ميلود بن غريب 1
، السياسة الدولية"، حرب الصحراء يف املغرب العريببطرس بطرس غايل: "مقتطف من البيان الثنائي اجلزائري اللييب نقاًل عن:  2
 .000، ص4591، ابريل 11ع
كلم، تقع يف اجلنوب اجلزائري فوق ارتفاع قدره   02حاسي مسعود إحدى بلدايت ولية ورقلة، تبعد عن عاصمة الولية حوايل  3

قه عم–م فوق مستوى سطح البحر، وهذه املنطقة هلا أمهية اقتصادية كبرية كوهنا متثل مركز نشاط برتويل هام، ويعود اتريخ أول بئر 412
 .919. ينظر: عاشور شريف: قاموس سبق ذكره، ص4091يف هذه املنطقة إىل الفرتة الستعمارية سنة  -م3222

، رسالة مقدمة لنيل شهادة -دراسة حاليت اجلزائر واملغرب–أتثري نزاع الصحراء الغربية على الوحدة املغاربية أسامة بومشاخ:  4
الدولية، ختصص دراسات مغاربية، إشراف الدكتور أمحد لشهب، قسم العلوم السياسية املاجستري يف العلوم السياسية والعالقات 

 .434، ص0240، 23والعالقات الدولية، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة اجلزائر 
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 املوريتاين. -رابعا : التحالف اجلزائري
جتاه عملت اجلزائر كل ما يف وسعها من أجل إحباط وإفشال السرتاتيجية املغربية 

املوريتاين إل وسيلة من الوسائل اليت استخدمتها -القضية الصحراوية، وما هذا التحالف اجلزائري
 املوريتانية. -اجلزائر لضرب اجلبهة املغربية

موريتانيا ونصحتها ابلبتعاد عن  سبق هلا وإن حّذرت اجلزائروجتدر اإلشارة إىل أن 
وذلك خالل  ،اتفاقية مدريد مع اسبانيا واملغرب مشكل تقسيم األراضي الصحراوية قبل أن توقع

مبدينة بشار اجلزائرية،  م4599يف صيف  هلقاء مجع بني هواري بومدين والرئيس املوريتاين ولد داد
أن اجلزائر وقفت إىل  ابلرغم من ت على ذلك واحنازت لصاحل اململكة املغربيةلكن موريتانيا أصرّ 

 . 1استقالهلا يف الوقت الذي كان املغرب يطالب هبا جانب موريتانيا ودعمتها ودافعت عن
وبفضل جهود الدبلوماسية اجلزائرية من جهة، وحتت ضرابت جبهة البوليساريو  لكنه

املوجعة من جهة اثنية، اضطرت احلكومة املوريتانية إىل إعادة النظر يف موقفها إزاء املشكل 
 م4590جويلية  40ويف  ،"موريتانيا"الصحراوي وقّررت وقف إطالق النار من طرف واحد 

طلبت موريتانيا من احلكومة املغربية سحب قواهتا من أراضيها، مث بعد ذلك قّررت عقد اتفاق 
، لتعلن لحقاً وابلضبط 2سالم مع جبهة البوليساريو ابجلزائر نسفت به التحالف املغريب ـــ املوريتاين

 مهورية العربية الصحراوية الدميقراطية.عن اعرتافها رمسياً ابجل م4501فرباير  09يوم 
 األزمة الصحراوية بعد االنسحاب املوريتاين.  من اجلزائري املوقف تطور الثالث: املبحث

تزامن النسحاب املوريتاين من األراضي الصحراوية تقريبًا مع وفاة الرئيس الراحل هواري 
بني املوريتانيني والصحراويني كانت قد  بومدين، بل أن بوادر هذا النسحاب وبداية مسار التسوية

بدأت قبيل رحيل هواري بومدين، ونظراً لكون هذا األخري أوىل القضية الصحراوية اهتمامًا خاصاً 
وجعلها من أوىل أولوايت سياسته اخلارجية، وبناء على تلك املعطيات فإن العتقاد الذي ساد 

ية الصحراوية بعد رحيل هواري بومدين سوف لدى العامل أمجع هو أن موقف اجلزائر جتاه القض
واجلمود والرتاجع، لكن هذا العتقاد كان خاطئاً متاماً ومل يكن يف حمله، إذ بعد  الركود حالة إىل يؤول

                                         
 .19، ص املرجع السابق :ميلود بن غريب 1
 . 001سبق ذكره، صمقال  "،حرب الصحراء يف املغرب العريببطرس بطرس غايل: " 2
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وفاة هواري بومدين مل يلبث املوقف اجلزائري أن ازداد تطورًا وثبااًت وهذا بشهادة أصحاب القضية 
التطورات احلاصلة يف املوقف اجلزائري من القضية الصحراوية خالل ولكي نقف على أهم  أنفسهم،

 الدراسة حري بنا الوقوف على آخر التطورات يف املوقف اجلزائري عشية رحيل هواري بومدين. فرتة
 املغربية. -: احملاداثت السرية اجلزائريةأوال  

إىل شهر  -حسب ما صرّح به هواري بومدين-تعود البداية األوىل هلذه اللقاءات 
احلسن الثاين ابلرئيس هواري بومدين  اتصل العاهل املغريبم، ففي هذا التاريخ 4599ديسمرب 

والرئيس اجلزائري بدوره وتفاداًي ألي سوء تفاهم أطلع اإلخوة  ،إجراء حماداثت سرية معه بغرض
ولن ترتدد إطالقاً يف بذل الصحراويني ابملبادرة املغربية مؤكداً هلم أن اجلزائر لن تتفاوض أبداً ابمسهم 

 .1ما يف وسعها من أجل تسهيل حوار مباشر بينهم وبني الطرف املغريب
( 25املغربية طوال تسعة ) -تلك احملاداثت السرية اجلزائرية استمرتعلى كل حال 

متخض عنها سبع لقاءات ختللتها عدة شروحات بني الطرفني حول القضية الصحراوية و أشهر، 
استند الطرف  وبناًء على ذلكاليت اعتربها الطرفني أهنا مشكل سياسي حمض جيب حله سياسياً، 

املغريب إىل اتفاق مادريد كحاًل لألزمة، يف حني أكدت اجلزائر خالل اللقاء الثاين أن احلل ل 
 .2هاله احلق فيو  يتطلع إىل احلرية ابدة الصحراويني وأن هناك يف الصحراء الغربية شعبيكمن يف إ

والذي اكتشف خالهلما نوااي املغرب - لقد أتكد يف اللقاء الثالث ان اللقاءين السابقني
  -من هذه املفاوضات وهي العرتاف ابلسيادة املغربية على جزء الصحراء الغربية الذي ضمه إليه

، 3رد اتصالني أوليني عمال على تلطيف الجواء متهيدًا لقرتاح عقد قمة بني اجلانبنيكاان جم
استئناف اللقاءات بني الطرفني من أجل حتديد موعد ومكان القمة اليت جرى احلديث  وابلرغم من

هنا مل تنعقد بسبب تزامنها مع بعض األحداث من بينها مشاركة أإل  ،عنها منذ تسعة أشهر
سبتمرب  01إىل  02جلزائري يف القمة الثالثة للبلدان األعضاء املنعقدة يف تركيا من الرئيس ا

                                         
 .139، صاملصدر السابق، 0ج، (1198-1119مذكرات جزائري هاجس البناء ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 1
 .114، صنفسه 2
 .111ص نفسه، 3
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قت معها آمال قت تلك احملاداثت السرية بسب وفاة الرئيس بومدين وعلّ ، ومن مث علّ م4590
 .1الشعب الصحراوي وظلت قضيته تستنزف طاقات شعوب املغرب العريب

ت مفاوضات السالم بني جبهة البوليساريو ومما جتدر اإلشارة إليه أنه خالل جمراي
ابلعاصمة املالية مباكو وبعد  م4590وموريتانيا حتقق أول لقاء بني اجلبهة واململكة املغربية سنة 

عدة جولت من املفاوضات واملناقشات قررا الوفدين أخذ مهلة للتشاور مع حكوماهتما غري أن 
كرب للجبهة دفعت ابلوفد املغريب إىل المتناع عن وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين الداعم األ

 . 2متابعة احلوار يف انتظار ما يوضحه النظام اجلديد يف اجلزائر
وكانت آخر رسالة بعث هبا بومدين، قبل وفاته بشهر، إىل العاهل املغريب احلسن الثاين 

ن التزامنا جتاه ختليص مؤكدًا له فيها موقف اجلزائر جتاه القضية الصحراوية ومما جاء فيها: "إ
الشعوب من الستعمار يف افريقيا وآسيا وامريكا الالتينية كان دائماً التزاماً اثبتاً، وليس يف نيتنا أبداً 

  .3الرتاجع عنه"
الرئيس  بعد رحيلومل يتوقف  يرتاجعجتاه القضية الصحراوية مل  اجلزائري املوقف فإن وابلفعل

 واملساعي اجملهودات تضاعفت بل ،فحسب السياسيون واحملللون املراقبون يتوقع كان كما بومدين هواري

 .حلل األزمة الصحراوية ابلرغم من املصاعب الداخلية واخلارجية اليت تعرضت هلا اجلزائر اجلزائرية
 اثنيا : املوقف اجلزائري استمرارية وثبات.  

بعد تويل الرئيس اجلزائري الشاذيل بن جديد السلطة يف اجلزائر أصر على مواصلة نفس 
الصحراوي  النزاعجتاه  تشبث بنفس املوقف والسياسة خاصةالطريق اليت سلكها سلفه، حيث 

ابعتبارها السياسة السرتاتيجية للدولة اجلزائرية ومبدأ من مبادئها الثابتة، وهو ما أكده الرئيس 
: "من بني امللفات اهلامة اليت ورثتها عن هواري بن جديد شخصيًا يف مذكراته قائالً الشاذيل 

رت على اإلشراف عليهما بومدين ملفي العالقة بني اجلزائر واملغرب، وقضية الصحراء الغربية، وسه
سنة بروح الستمرارية يف النهج والثبات يف املوقف"، مث اسرتسل قائاًل: "..وهناك من  43طيلة 

                                         
  .199، صاملصدر السابق، 0ج، (1198-1119مذكرات جزائري هاجس البناء ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 1
 .449ص، املرجع السابق :ميلود بن غريب 2
-1119مذكرات جزائري هاجس البناء ) :أمحد طالب اإلبراهيميمقتطف من رسالة هواري بومدين للحسن الثاين نقاًل عن:  3

 .191، صاملصدر السابق، 0ج، (1198
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راهن على احتمال ختلي الشاذيل عن القضية الصحراوية ونفض يده منها على أساس أن املشكل 
ن موقف اجلزائر هو يف القضية هو مشكل شخصي بني بومدين واحلسن الثاين، وتناسوا هؤلء أ

  .1موقف مبدئي ينطلق من حق الشعوب يف تقرير مصريها"
أكده الرئيس الصحراوي دمحم عبد العزيز قائاًل: "إن اجلزائريني برهنوا يف كل  الطرح ونفس

 هي قضيتهم ل مصاحل ورائها.. إن اململكة املغربية وحلفائها راهنوا من قبل قضيتنا أن على األوقات

 هواري بومدين... وجاء من بعده الشاذيل بن جديد وبقية الرؤساء اجلزائريني ومل تتغريعلى وفاة 

اجلزائر تتلقى، مع اجملتمع الدويل، الثناء والشكر  حالياً.. حيدث ما هو العكس بل اجلزائرية... املواقف
  .2ملساعدهتا يف حل القضية اإلنسانية لــــــ " الصحراء" ابستضافتنا على أراضيها"

أحد زعماء جبهة البوليساريو أنه ل أحد ينكر حلمدي احلسيين ويف نفس الجتاه صرّح 
دعم اجلزائر للشعب الصحراوي، وذلك من ابب التمسك ابملبادئ ألن اجلزائريني يدركون معىن 

دفعوا الثمن ابهضًا مقابل افتكاكهم سيادهتم واستقالهلم من ربقة الستعمار الفرنسي، و  الستقالل
معظم دول العامل راهنوا على أن الصحراء الغربية هي قضية الزعيم اجلزائري الراحل  أن الزعيم يفويض

على تواصل الدعم اجلزائري رغم رحيل بومدين ورغم  فأكد هلم الشاذيل بن جديدهواري بومدين، 
أن قضية دعم استقالل الصحراء الغربية من  يبنيوهذا ما  ،تغري الزعامات واحلكومات اجلزائرية

الثوابت األساسية يف نظام احلكم اجلزائري، ويؤكد نفس املصدر على أن اجلزائريني مل يسبق هلم أبداً 
 . 3الثقة واألمل يف الغد األفضل منحوهوإن فرضوا على الشعب الصحراوي موقفاً معيناً، بل دائماً 

 وايل ولية العيون يف اجلمهورية العربية الصحراوية فقد أكد "دمحم يسلم بيسط"أما السيد 
 أن موقف اجلزائر الشاذلية جتاه القضية الصحراوية مر مبرحلتني متميزتني:  يف مقابلة شخصية

إىل غاية  م4595من بداية حكم الرئيس الشاذيل بن جديد أي من  ومتتد :األوىل املرحلة
دة، ــــيف قمة دعمها للقضية الصحراوية على كافة األصع اجلزائر كانت الفرتة هذه ويف ،م4500

                                         
 .013، صاملصدر السابقالشاذيل بن جديد:  1
 .19، صالسابق املرجعأسامة إبراهيم:  :شهادة الرئيس الصحراوي دمحم عبد العزيز نقالً عن 2
 .9، صاملرجع السابقأسامة إبراهيم:  :شهادة حلمدي احلسيين نقالً عن 3



   م1111-م1199دور اجلزائر وموقفها من القضية الصحراوية  ...................................: السادسالفصل 

 

 
 

 -465- 
 
 

رة على الصعيدين العسكري ــة البوليساريو يف هذه املرحلة انتصارات ابهــــجبه حيث حققت
 .1والدبلوماسي
الصحراوي الذي احتضنته  - ومن هذه النتصارات السياسية اتفاق السالم املوريتاين 

ت اجلمهورية العربية الصحراوية حتظى بتأييد واعرتاف اجلارتني اجلمهوريتني وأصبح ،وابركته اجلزائر
العربيتني اجلزائرية واملوريتانية، هذا على غرار العديد من العرتافات اليت حظيت هبا اجلمهورية 

لدعم الذي أحرزته القضية الصحراوية يف مؤمتر بلدان عدم وا ،العربية الصحراوية يف هذه الفرتة
، أما أكرب انتصار دبلوماسي حققته اجلمهورية العربية الصحراوية 2ياز ابلعاصمة الكوبية هافاانالحن

، وهذا بفضل الدعم م4501يف هذه املرحلة هو انضمامها رمسياً إىل منظمة الوحدة اإلفريقية سنة 
مة النتصارات حىت ت قـــــــــــالكبري الذي قدمته جزائر الشاذيل بن جديد، وابلتايل تكون اجلبهة بلغ

 .3أضحى العتقاد السائد عند الصحراويني آنذاك أن الستقالل سيكون غداً أو بعد غد
 حكم الرئيس فرتة خاللأما على الصعيد العسكري، فقد حقق الشعب الصحراوي 

الشاذيل بن جديد أكرب النتصارات العسكرية، إذ أنه بعد وفاة هواري بومدين قام الشعب 
الصحراوي بعدة هجمات عسكرية ضد الغزاة املغاربة، وأهم تلك اهلجمات هي اهلجمة اليت قام 

وهذا اعرتاف  "هجمة هواري بومدين"واليت أطلق عليها  م،4595هبا الشعب الصحراوي سنة 
 .ب الصحراوي وأتكيد منه على أن الدعم اجلزائري ل زال مستمراً صريح من الشع

قائاًل: "إن وصرّح  "عبد هللا حلبيب البالل"وزير الدفاع الصحراوي  أكده ونفس الطرح
الدعم اجلزائري للشعب الصحراوي استمر يف فرتة الشاذيل بن جديد وبصورة أكرب مما كان عليه، 

 . 4وي أكرب النتصارات العسكرية والسياسية"ففي هذه الفرتة حقق الشعب الصحرا

                                         
ديسمرب  42متت املقابلة بولية العيون، يوم مهورية العربية الصحراوية، ابجل ولية العيونوايل  ،مقابلة شفوية: دمحم يسلم بيسط 1

 مساءاً. 45:32، 0241
 .490ص، املرجع السابقنبيل امللحم:  2
 .: مقابلة سبق ذكرهادمحم يسلم بيسط 3
 42 يوممبقر وزارة الدفاع، اجلمهورية العربية الصحراوية، متت املقابلة ، ، وزير الدفاع الصحراويمقابلة شفوية: عبد هللا حلبيب البالل 4

 زوًل. 41:32، 0241ديسمرب 
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املرحلة تدهورت وضعية املغرب على الصعيدين اإلفريقي والدويل إثر  هذه يف فإنه وابملقابل،
طرف اجلزائر، مما دفع النظام املغريب  من املدعومة اجلبهة حققته الذي والعسكري الدبلوماسي النتصار

تلك اهلجمات اليت تعرضت هلا القوات املغربية يف إقليم طرفاية،  عن املسؤولة هي أبهنا اجلزائر اهتام إىل
عمال العدوانية اليت األ" للنظر يفجملس األمن الدويل إبرسال جلنة حتقيق  م طالبت4595سنة  ويف

 رابطال واهتمت اخلطري املغريب الهتام على اجلزائر ردت الفور وعلى ،"املغرب ضد اجلزائرية احلكومة تشنها
 ويهدف الصحة، من هلا أساس ول مزيفة املغربية الهتامات أن على وأكدت ،"اجلزائر ضد عدوانية ؤامرة"مب

  .1الصحراوية األزمة وهي اجلوهرية املشكلة عن الدويل اجملتمع أنظار صرف إىل ورائها من امللكي النظام
: ويف هذه املرحلة مت تعديل الدستور، وأطلق عليها مرحلة جزائر التعددية املرحلة الثانية

، وخالل هذه الفرتة طّورت اجلزائر عالقاهتا مع الغرب م4550إىل غاية  م4505احلزبية ومتتد من 
الولايت املتحدة األمريكية، وهذه اخليارات السياسية والسرتاتيجية انعكست على مع خاصة 

، وأهم ما ميز هذه املرحلة تعرض اجلزائر ألزمة 2لداخلية واخلارجية وهذا أمر طبيعيسياسة اجلزائر ا
 :3داخلية حادة على عدة أصعدة منها

التدهور القتصادي اليت عانت منه اجلزائر نتيجة سياستها القتصادية املرتكزة أساساً  -
الوضاع القتصادية إىل  سوء من احملللني السياسيني الكثري نسبعلى الصناعات الثقيلة، وقد 

 سياسة اجلزائر اخلارجية املساندة حلركات التحرر يف العامل ويف مقدمتها جبهة البوليساريو. 
تعرصت له البالد، فبعد رحيل بومدين تفجرت اجلزائر  الذيالوضع السياسي املتأزم  -

سياسة الداخلية مما وجرت مناقشات ساخنة يف السر والعلن بشأن العالقات الدولية وال ،سياسياً 
نتج عنها اضطراب السياسة اخلارجية وعدم استقرار السياسة الداخلية للبالد، وهو ما أثر سلباً 

 على موقف اجلزائر من قضية الصحراء وصراعها مع املغرب.
التدهور الجتماعي الناتج عن الصراع القبلي جراء الضطراابت اليت قام هبا القبائل يف  -

احتجاجًا على عملية التعريب واليت وصل صداها إىل  4502مة خالل شهر مارس اجلزائر العاص
 ولية تيزي وزو عاصمة اقليم القبائل.

                                         
 .499، صاملرجع السابقنبيل امللحم:  1
  مقابلة سبق ذكرها.: دمحم يسلم بيسط 2
 .493، صاملرجع السابق :محيد فرحان دمحم الراوي 3
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وكانت هذه الحداث مبثابة مفجر للوضع العام يف اجلزائر وهتديدًا لنظام احلكم وحتدايً 
سارعت السلطات اجلزائرية إىل احتوائها  أنصارخًا لسلطة الشاذيل، لكن هذه الحداث مل تلبث 

 وهي:  1متهمة بذلك ثالثة أطراف يف إاثرة هذا الوضع
الولايت املتحدة األمريكية، وغرضها من ذلك إضعاف سلطة اجلزائر وكسر شوكتها  -

 يف العامل الثالث.
 فرنسا، وغايتها من ذلك أملها يف عودة الستعمار من جديد إىل املنطقة. -
كة املغربية، وهي أكثر الطراف اهتاماً، ألهنا تريد إاثرة القالقل الداخلية للجزائر اململ -

لصرف نظرها وشغلها عن تدعيم البوليساريو، واستدعاء جنودها الرابضة على احلدود املغربية 
 ملقاومة الضطراابت الداخلية.

الصحراوية، فبعدما   تلك األحداث اليت شهدهتا اجلزائر مثلت منعرجًا خطرياً على القضية
كانت هذه األخرية على قاب قوسني أو أدىن من النصر، أصبحت تشهد تراجعًا خطريًا بسبب 

أكرب حليف  - تراجع املوقف املغريب عن عملية السالم والستفتاء مستغاًل بذلك انشغال اجلزائر
 أبوضاعها الداخلية.  - للصحراويني

من عزمية اجلزائر ورئيسها الشاذيل بن جديد الذي ورغم كل هذه املتاعب إل أهنا مل تثن 
سياسته جتاه األزمة الصحراوية بنفس مميزات سياسة اجلزائر البومدينية، وهذا بناء على شهادة  متيزت

  :2أحد قيادي جبهة البوليساريو دمحم وليده الذي صرّح أبن موقف اجلزائر يف هذه الفرتة متيز مبا أييت
اجلزائري يف تصاعد مستمر، سواء تعلق األمر جبوانب اإلعداد الدعم العسكري  -

 والتدريب، أو الدعم املادي واللوجستيكي للمقاومة الصحراوية.
يف عهد الشاذيل بن جديد بذلت اجلزائر جمهود كبري يف تعليم وتثقيف اإلخوة  -

م املتوسط أو الثانوي الصحراوين على مستوى مجيع امليادين الجتماعية ومنها التعليم سواء التعلي
ابإلضافة إىل  )معظم اإلطارات الصحراويني خترجوا من معاهد وجامعات جزائرية(، أو اجلامعي

                                         
 .491، صاملرجع السابق :محيد فرحان دمحم الراوي 1
، مبقر متحف املقاومة، اجلمهورية العربية الصحراوية، ، متت املقابلةاملدير املركزي للمتحف الوطين للمقاومة ،مقابلة شفوية: دمحم وليده 2

 دقيقة. 44:01، 0241 ديسمرب 42يوم 
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تكوين الصحراويني يف خمتلف املعاهد املوجودة يف اجلزائر، هذا على غرار الدعم اإلنساين يف ميدان 
 .الصحة والتغذية، وكل ما يتعلق بتحسني ظروف الالجئني الصحراويني

متيزت الفرتة الشاذلية بثبات املوقف اجلزائري الرمسي بقوة يف كل احملافل اجلهوية  -
له انعكاسات إجيابية  توالدولية وكذا ابلتنسيق احملكم واملتواصل يف امليدان الدبلوماسي، مما كان

 جداً على القضية الصحراوية يف هذا اجملال.
عبد " 1"اء املعتقليـــن الصحراوينييأولمجعية "ويف نفس الجتاه دائماً، أكد رئيس 

إابدة مجاعية للشعب الصحراوي،  حلدثتلول اجلزائر وموقفها املثايل  " أنهالسالم عمر حلسن
وكان هلا دور ابرز يف فك احلصار املفروض على املناطق  ،جّداً  وموقف اجلزائر ل مثيل له واندراً 

مل تتدخل أبدًا يف الشؤون الداخلية للشعب الصحراوي، وهلذا ـــــــ حسب نفس  كما أهنااحملتلة،  
املصدر ــــــ ملا سألت احلكومة السبانية احلكومة اجلزائرية حول مسألة القضية الصحراوية كان ردها 

مث طلبت منها اسبانيا أن حتيلها إىل أي دولة أخرى فردت  ،أن هذه املسألة مسألة صحراوية صرفة
  .2عليها اجلزائر اثنية أهنا ل تلعب دور الوسيط والوصي على الشعب الصحراوي

 املبحث الرابع: دور اجلزائر وجهودها يف دعم القضية الصحراوية. 
أولت اجلزائر القضية الصحراوية أمهية خاصة، وموقفها جتاه هذه األزمة يتميز ابلثبات 

مبادئ سياستها اخلارجية من جهة، وكون املشكل والستمرارية، وذلك كون هذا املوقف يعد أحد 
يقع على حدودها من جهة اثنية، ومن جهة اثلثة إن اجلزائر مقتنعة اقتناعاً اتماً أنه ل معىن ملشروع 

ما مل تتحرر وتستقل مجيع أقاليمه، وحتقيقًا هلذا  -الذي طاملا حلمت به-املغرب العريب الكبري 
 عى جاهدة مغاربياً ودولياً حلل مشكل الصحراء الغربية.الغرض سعت اجلزائر ول زالت تس

 
 

                                         
، وجاء أتسيسها مببادرة من أولياء املعتقلني، وقدمت 4505اوت  02أتسست مجعية أولياء املعتقلني واملفقودين الصحراويني بتاريخ  1

مجعية أولياء ، رئيس مقابلة شفويةعبد السالم عمر حلسن :  اجلزائر هلذه اجلمعية كل التسهيالت والدعم يف امللتقيات الدولية والوطنية.
، 0241ديسمرب  42املعتقلني السياسيني، متت املقابلة مبقر مجعية أولياء املعتقلني السياسيني، ابجلمهورية العربية الصحراوية، يوم 

 زواًل. 40:91
 .عبد السالم عمر حلسن: مقابلة سبق ذكرها 2
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 أوال : جهودها على املستوى الوطين. 
جبارة على املستوى الوطين خاصة بعد اإلعالن عن اجلمهورية  لقد قامت اجلزائر جبهود

العربية الصحراوية، ولقد وجدت هذه الخرية كل الدعم السياسي والعسكري من طرف اجلزائر، 
اجملهودات اجلزائرية الرمسية منها والشعبية ما انفكت العرتافات ابجلمهورية العربية فبفضل 

الصحراوية تتزايد يومًا بعد يوم منذ اإلعالن عنها، وابملقابل اخذت اململكة املغربية تتعرض للعزلة 
 والضيق بفضل تلك النتصارات اليت حققتها جبهة البوليساريو املدعومة من طرف اجلزائر.

موقف اجلزائر الثابت والداعم للقضااي العادلة يف العامل وعلى رأسها القضية الصحراوية و 
دامت واليت  إىل اجلزائر "بشري مصطفى السيد"وفد صحراوي برائسة تعكسه الزايرة اليت قام هبا 

، وخالل هذه الفرتة أجرى الوفد الصحراوي م4504فيفري  42إىل  20إايم ابتداًء من  مثانية
جبهة التحرير "يف األخري بصدور بيان مشرتك بني  مع املسؤولني اجلزائريني تّوجت مباحثات عدة

الصحراوية،  "اجلبهة الشعبية لتحرير الساقية احلمراء ووادي الذهبنظريهتا "و  1اجلزائرية "الوطين
 : 2هي املشرتك وأهم النقاط األساسية اليت تضمنها البيان

العالقات اليت تربط الشعبني اجلزائري والصحراوي، وكذا تطرق البيان إىل طبيعة  -
 النضال الذي خيوضه هذا األخري لتحقيق أهدافه املشروعة.

نددت اجلبهتان بتعنت النظام امللكي املغريب الذي جتاهل قرارات اهليئات الدولية  -
 مم املتحدة. وخاصة منظمة الوحدة اإلفريقية وحركة عدم الحنياز ومنظمة األ

املفاوضات بني اجلمهورية العربية الصحراوية واململكة املغربية هي الطريق  أن الطرفان أكد -
ه الوفد الصحراوي من جانبه على اجلهود الوحيد والفعال لوضع حّدًا للنزاع القائم بينهما، كما نوّ 

 املبذولة من طرف حكومة اجلزائر وشعبها ملساندة ومؤازرة الشعب الصحراوي يف كفاحه العادل. 

                                         
، ومت اإلعالن 4591أكتوبر  03ملفجرة للثورة اجلزائرية بتاريخ جبهة التحرير الوطين برزت إىل الوجود يف آخر اجتماع للجنة الستة ا 1

، جنحت هذه اجلبهة يف مل مشل مجيع املناضلني بعد حل مجيع أحزاهبم، ألن جبهة التحرير الوطين 4591نوفمرب  24عنها رمسيًا يف 
، وهو ما أكسبها مسعة داخلية 4510 إىل 4591جبهة أفراد ل جبهة أحزاب، كما متكنت من قيادة حرب التحرير الوطين بنجاح من 

  .922هائلة وشهرة خارجية عاملية. للمزيد ينظر: عاشور شريف: قاموس سبق ذكره، ص
 .01، ص4504، مارس 40ـ، س021، عاجليش، "احلسن الثاين احلاجز الوحيد يف وجه السالم ،الصحراء الغربية"بوزفور ميينة:  2
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، 4591املباركة يف الفاتح نوفمرب  اجلزائرية الثورة لندلع والعشرين اخلامسة الذكرى ومبناسبة
الفرنسية خبصوص القضية  "لوموند"مع صحيفة  اهأجر  صحفي حوار يف جديد بن الشاذيل الرئيس أكد

الصحراوية أن موقف اجلزائر يتوافق مع مفاهيم املنظمات الدولية واجلهوية، فاجلزائر اندت وستظل 
: "ل ميكن أن نقبل قائالً  اخلصوص يف هذا وصرّححبق الشعب الصحراوي يف تقرير مصريه،  تنادي

ريد، وحيرمه من حق التعبري عن رأيه يف مصريه، مبنطق القوة الذي يفرض على شعب ما ل ي
يكافح من أجل تقرير مصريه، ونظام اعتمد سياسة فرض إرادته  شعب بني هو الصراع لنا ابلنسبة

الغربية، أؤكد أبنه ليست  للصحراء "ابلنسبة قائاًل: اسرتسل مث الصحراوي"، الشعب هو شعب على
 .1موطناً ندافع عن مبدأ حق الشعوب يف تقرير مصريها"لدينا مطالب ترابية أو غريها، إننا يف 

مع الرئيس الصحراوي  مقابلة وأجرىزار املنطقة ألول مرة  مصري إعالمي وفد أكده ما وهو
للوفد  وصرّحجلبهة البوليساريو السيد دمحم عبد العزيز، ولقد نوه هذا األخري بدور اجلزائر  العام األمني
برهنت يف تعاملها مع قضيتنا يف كل الظروف على أهنا قضية مبدئية، وليست  "اجلزائر قائاًل: املصري

جمرد دعم مؤقت يرتبط برئيس أو شخص أو مصاحل معينة بل موقفها دائم وداعم وهو موقف دولة 
 . 2ألن اجلزائر تساند القضية وفقاً ملا يتعامل به اجملتمع الدويل على أهنا قضية تقرير املصري" وشعب،

جاء يف البيان املشرتك اصلت مساعي اجلزائر حلل األزمة الصحراوية، ولقد وهكذا تو 
ابجلزائر إثر الزايرة الرمسية اليت قام هبا الرئيس  م4503ابريل  20الزاميب الصادر بتاريخ -اجلزائري
خالل أكدا الرئيسان  أن، م4503أبريل  20 إىل 29" إىل اجلزائر من كينيت كاونداالزاميب "

مساندهتما للكفاح الذي خيوضه الشعب الصحراوي بقيادة جبهة البوليساريو اليت على  حماداثهتما
هي ممثله الشرعي والوحيد من أجل ممارسة حقه يف تقرير املصري والستقالل، وأكد الرئيسان أبن 

غرب احلل السلمي والدائم للفضية ل يتأتى إل عن طريق املفاوضات املباشرة بني طريف النزاع ومها امل
 .3واجلمهورية العربية الصحراوية

                                         
مقال سبق ، "حديث الرئيس الشاذيل بن جديد جلريدة لوموند الفرنسية الوفاء ملبادئنا"سوايل:  دمحمالشاذيل بن جديد نقاًل عن:  1

 .9، صذكره
 .30، صاملرجع السابقأسامة إبراهيم:  :شهادة الرئيس الصحراوي دمحم عبد العزيز نقالً عن 2
، نشرة دورية تتضمن جملة اجلزائر واألحداث الدولية، "1184الزاميب أبريل  –"البيان املشرتك اجلزائري وزارة الشؤون اخلارجية:  3

 .20، ص4503جوان -ماي-، أبريل31واثئق تتعلق بسياسة اجلزائر اخلارجية، ع
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 م4503ماي  42ألقاه يوم  1"خوان كارلوسويف تصريح آخر للملك السباين "
إىل  25ابجلزائر أمام نواب اجمللس الشعيب الوطين اجلزائري خالل زايرته للجزائر يف الفرتة ما بني 

ماي من نفس السنة، مثّن فيه جهود اجلزائر املبذولة إزاء القضية الصحراوية من أجل بناء 44
صحراوي يف املغرب العريب الكبري، وأكد يف ذات السياق عن استعداد مملكته لتأييد حق الشعب ال

تقرير مصريه الثابت مثلما اندت به منظميت المم املتحدة والوحدة اإلفريقية، كما أعرب جاللة 
 .2امللك عن آماله يف إجياد حل عادل ودائم للنزاع الصحراوي يف أقرب وقت ممكن

وجتدر اإلشارة إىل أن تلك اجلهود اليت بذلتها اجلزائر حيال القضية الصحراوية سواء ما 
ق منها ابملقابلة اجلزائرية املغربية وما تالها من لقاء مغريب صحراوي أو ما تعلق بفكرة تشييد تعل

ملنظمة الوحدة اإلفريقية، كان إمياانً منها وأماًل يف فتح آفاقاً  45مغرب عريب كبري أو بالئحة القمة 
عن املكتب  م4503ماي  04حلل مشكل الصحراء الغربية، وهذا ما أكده البيان الصادر بتاريخ 

السياسي للجنة املركزية حلزب جبهة التحرير الوطين، ولقد جاء يف هذا البيان ما يلي: "إن مواقف 
اجلزائر تنطلق من إمياهنا العميق أبن بناء املغرب العريب الكبري هو استجابة عملية ملطامح شعوب 

، 3ي يف تقرير مصريه واستقالله"املنطقة كلها وهو ما ل يتأتى عملياً إل ابعرتاف للشعب الصحراو 
وأخذت األمور منحًى آخر بسبب تعنت  م4501لكن تلك اآلمال تبخرت يف مطلع عام 

 . 4سه التقارب اللييب املغريباملوقف املغريب الذي كرّ 

                                         
وهو حفيد امللك الفونس الثالث  4530، ولد يف روما عام 4599امسه الكامل خوان كارلوس دو بوربون، وهو ملك اسبانيا منذ  1

، وميثل عهده منعرجاً حامساً يف اتريخ احلياة السياسية السبانية داخليًا وخارجياً، فعلى الصعيد 4534عشر الذي أزيل عن العرش سنة 
الداخلي مسح حبرية نشاط األحزاب السياسية وطبق سياسة الالمركزية يف احلكم، وأطلق سراح العديد من املعتقلني السياسيني، أما 

األوربية املشرتكة، ووطد عالقاته مع العرب بصفة عامة. للمزيد: ينظر: عبد الوهاب  خارجيًا فتميزت سياسته ابلنفتاح على السوق
 .133، ص0الكيايل: موسوعة سبق ذكرها، ج

، جملة اجلزائر واألحداث الدولية، ابجلزائر" 1184ماي  14"خطاب امللك خوان كارلوس الذي ألقاه يوم وزارة الشؤون اخلارجية:  2
 .32ص، جملة سبق ذكرها

"خطاب امللك خوان  مقتطف من البيان الصادر عن اللجنة املركزية حلزب جبهة التحرير الوطين نقاًل عن: وزارة الشؤون اخلارجية:  3
 .31ص، جملة سبق ذكرها، جملة اجلزائر واألحداث الدولية، ابجلزائر" 1184ماي  14كارلوس الذي ألقاه يوم 

 .490، صاملصدر السابق ،3ج ،(1188-1191مشروع مل يكتمل )مذكرات جزائري  :أمحد طالب اإلبراهيمي 4
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معه الرئيس الغيين للجزائر أثناء زايرته  محله الذي املغريب الطرح اجلزائر أدحضت آخر اجتاه ويف
مفاده التخلي عن فكرة املفاوضات املباشرة مع جبهة البوليساريو  والذي م451 مارس 40 بتاريخ هلا

 : 1رفضته اجلزائر رفضاً قاطعاً لسببني اثنني مها ما وهو ،اإلفريقية التنفيذية اللجنة بوساطة فقط والكتفاء
والذي  421إن هذا القرتاح املغريب خمالفًا متامًا لقرار منظمة الوحدة اإلفريقية رقم  -

ق له وإن وافق على فكرة املفاوضات بجيب اعتماده شكاًل ومضموانً، خاصة وأن املغرب س
 .م4503املباشرة يف مطلع عام 

إن الوضع احلايل املتدهور سببه املغرب وهو املسؤول وحده عن معاجلة هذه الوضعية  -
 احلرجة مثلما أكده رئيس منظمة الوحدة اإلفريقية. 

كلف رئيس اجلمهورية اجلزائرية الشاذيل بن جديد كل من أمحد   م4509ويف مطلع عام 
طالب ومصطفى بلوصيف األمني العام لوزارة الدفاع الوطين مبهمة رمسية للجمهورية العربية 

 : 2الصحراوية من أجل التباحث مع رئيسها حول ثالث نقاط أساسية وهي كاآليت
جانفي  40عسكرية اليت حققوها يف هتنئة اإلخوة الصحراويون على جناحاهتم ال -

 .واليت كان هلا أتثرياً إجيابياً يف إفريقيا عامة م4509
نصح القادة الصحراويني بعدم استخدام الرتاب اجلزائري إلطالق الصواريخ ضد  -

 أهداف مغربية ألن ذلك لن يزيد األزمة إل تعقيداً وتوتراً.
الصحراوي ابجلهود املبذولة والرامية إىل عقد قمة أطلعا املسؤولن اجلزائراين الرئيس  -

مغاربية لدراسة األزمة الصحراوية، فرد الرئيس الصحراوي ل معىن هلذه القمة ما مل يفك حلف 
 وجدة )معاهدة الوحدة الليبية املغربية(.

 44ويف هذا اإلطار قام العاهل السعودي امللك فهد بزايرة للجزائر دامت ملدة يومني من 
من أجل إقناع اجلزائر بعقد قمة جزائرية مغربية يف قصر سعودي أبرواب،  م4509مارس  40 إىل

وكان هدف السعودية من هذه القمة التأكيد للرأي العاملي على أن النزاع نزاعًا ثنائيًا بني املغرب 
 .دائماً  أتكيده ملغربا واجلزائر وهو ما حياول

                                         
  .404، صاملصدر السابق ،3ج ،(1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 1
 .459، صنفسه 2
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السعودي أنه إذا كانت العربية السعودية ترغب  ويف هذا اللقاء اقرتح الشاذيل على امللك
فإن هذا الدور يقتصر أساساً على العدول عن  ،يف القيام بدور يساعد على حل النزاع الصحراوي

 : 1موقفها السابق إزاء اململكة املغربية واستبداله ابملقرتحات اجلزائرية اآلتية
 ربياً جزائرايً.الكف عن تقدمي املشكل الصحراوي على أنه نزاعاً مغ -
نصح العاهل املغريب وإقناعه ابلعدول عن اخليار العسكري املدعم أساسًا من قبل  -

 العربية السعودية.
 اإلفصاح عن مساندة سعودية صرحية لعملية املساعي الطيبة. -
إدانة املوقف املغريب الذي يقضي ابلمتناع عن املشاركة يف اجتماعات التعاون العريب  -

 ، وابملقابل تكريس قبول مشاركة اجلمهورية العربية الصحراوية يف تلك الجتماعات.اإلفريقي
خالل شهر مارس  إىل اجلزائرتتوجيًا للزايرة اليت قام هبا العاهل السعودي امللك فهد و 

بني الرئيس الشاذيل بن جديد وامللك املغريب احلسن الثاين مبباركة ووساطة  لقاءعقد م، 4509
 مارس 21فهد ابلقرية الفالحية العقيد لطفي على احلدود اجلزائرية املغربية بتاريخ  سعودية للملك

منذ قطع العالقات  م4503، ويعترب هذا اللقاء الثاين من نوعه بعد لقاء فيفري م4509
 م.4599الدبلوماسية بني اجلزائر واملغرب يف عهد الرئيس الراحل هواري بومدين 

 492ع العالقات بني البلدين من خالل تبادل األسرى وقد نتج عن هذا اللقاء تطبي
م، مع فتح بعض 4509جزائري، وفتح احلدود بينهما مبناسبة عيد الفطر سنة  020مغريب مقابل 

، 2م4591امللفات الشائكة كملف احلدود والتعويض عن املمتلكات بعد طرد رعااي املغرب سنة 
ومن مث إجياد حل إجيايب  ،حتسني العالقات بني البلدينل عليه كثرياً من أجل وكان هذا اللقاء معوّ 

واستمراره يف فرض سياسته التوسعية ابلصحراء  املغريب للقضية الصحراوية، غري أن تعنت امللك
 . 3حال دون اخلروج بنتائج مرضية من هذا اللقاء -اليت تتطلب إشراك قوات أجنبية-الغربية 

                                         
  .035ص، املصدر السابق ،3ج ،(1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 1
 .453، ص4509، جويلية 05، عالسياسة الدولية، املغربية" –ماذا بعد تطبيق العالقات اجلزائرية أمحد كمال أبو بكر: " 2
 .1، ص4509، ماي03، السنة491، ع"لقاء القمة الثالثي اجلزائر املغرب السعودية": اجليش 3
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ئيس الشاذيل بن جديد مع امللكني املغريب والسعودي الر  تإن هذا القمة الثالثية اليت مجع
وعن حسن نيتها ورغبتها يف إجياد حل  مواقف اجلزائر الثابتة ما هي إل فرصة أخرى للتعبري عن

ل تدخر أي جهد يف سبيل إحالل السلم ابملنطقة شريطة  سلمي للقضية الصحراوية، ومن مث فهي
والقانونية والثابتة للشعب الصحراوي املكافح من أل يكون ذلك على حساب احلقوق الشرعية 

  أجل استقالل وطنه ووحدة ترابه.
عقد لقاء ابلغ  م4500جوان يف اجلزائر  اليت احتضنتهاوعلى هامش القمة العربية 

الرئيس اللييب و  ،األمهية بزرالدة ضم قادة املغرب العريب اخلمسة: الرئيس اجلزائري الشاذيل بن جديد
والرئيس التونسي زين العابدين بن  ،والرئيس املوريتاين معاوية ولد سيد امحد الطايع ،القذايفمعمر 

هذا اللقاء جرى حتت ضغط اململكة العربية السعودية  أنوقيل  ،علي والعاهل املغريب احلسن الثاين
 أن الرايض غري ،أن القضية الصحراوية ل حتل إل يف إطار مغاريب -هو األصحوهذا - اليت قيل هلا

مغربية وابلتايل جيب الوصول إىل مسعى مغاريب جيعل -أهنا جزائرية أساس عرضت القضية على
 .1اجلزائر يف موضع تفاهم مع املغرب حول حل هنائي للقضية

واستجابة لالقرتاح الذي متخض عن لقاء زرالدة ابجلزائر، قررت الدول اخلمس )اجلزائر، 
س، موريتانيا( يف سبيل إجياد حل سلمي مغاريب للقضية الصحراوية ليبيا، اململكة املغربية، تون

، وذلك خالل املؤمتر الثاين املغاريب الذي امليثاق التأسيسي الحتاد املغرب العريب"التوقيع على "
، ولإلشارة فإنه سبق قمة مراكش إعالن م4505فرباير  09احتضنته مدينة مراكش املغربية يف 

ه التام لنتائج الستفتاء يف قوله: "إذا الصحراوين التحقوا ابملغرب سنرحب هبم، العاهل املغريب التزام
، غري أن هذه املواقف 2وإذا فضلوا النفصال سنكون األوائل يف فتح سفارة لنا يف عاصمتهم"

 امللكية الومهية ل تعدو أن تكون جمرد تسجيل للمواقف فقط.
إل أهنا مل تثن من عزميتها يف الدفاع والوقوف ورغم تعرض اجلزائر إىل أزمات داخلية حادة 

إىل جانب اإلخوة الصحراويني، فدعمت جبهة البوليساريو جبميع إمكانياهتا السياسية والعسكرية 
حتسني إمكانياته  علىواملادية، كما أهنا فتحت مجيع األبواب أمام الشعب الصحراوي وساعدته 

                                         
 .120ص، املصدر السابق، أربعة أايم صححت اتريخ العرب :حميي الدين عميمور 1
 .55، ص: املرجع السابقحدوش حوريةاحلسن الثاين نقالً عن:  2
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ني الصحراويني إىل منطقة تندوف عسكراًي ومعنوايً تأهيل النازحب وقامتالسياسية والعسكرية، 
  .1وهتيئتهم ملعركة طويلة األمد

 اثنيا : جهودها على املستوى املغاريب. 
جاءت فرتة الثمانينات حبلى ابلكثري من األحداث اليت غريت مسار العالقات املغاربية، 
ومن مث كان هلا أتثريها املباشر على النزاع الصحراوي، ومواصلة للجهود اليت بذلتها اجلزائر على 
املستوى الوطين إزاء النزاع الصحراوي، قامت احلكومة اجلزائرية بنشاطات عديدة على الصعيد 
املغاريب، ويف هذا اإلطار انطلقت الزايرات الرائسية واملهمات الدبلوماسية يف أعلى مستوايهتا إىل 
خمتلف بلدان املغرب العريب خاصة ليبيا وتونس وموريتانيا من اجل التباحث مع قادهتا، وإبرام 

ذلك من املعاهدات والتحالفات مع رؤسائها يف سبيل تذليل الصعوابت وتقريب وجهات النظر، و 
منطلق قناعة اجلزائر أن املشكل الصحراوي ل يتم حله إل يف اإلطار املغاريب هذا من جهة، ومن 
جهة أخرى اقتنعت اجلزائر أبن حل املشكل الصحراوي شرط ضروري وأساسي لبناء املغرب العريب 

  الكبري، وفيما أييت أهم التحالفات واجلهود اليت بذلتها اجلزائر على هذا الصعيد.
 . جهود اجلزائر يف إحالل السلم بني حكومة موريتانيا وجبهة البوليساريو: 1

كان أول إجناز حققته اجلزائر يف ملف الصحراء الغربية يف عهد الرئيس اجلزائري اجلديد 
 أدت، ولقد م4595أوت  29موريتاين ــــ صحراوي يوم  2الشاذيل بن جديد هو احتضاهنا لتفاق

استقبلت اجلزائر وفداً  م4595جوان  40، ففي يوم 3ًا يف هذا التفاق السلمياجلزائر دورًا كبري 
واشرتطت عليهم  ،موريتانيًا فاستغلت رغبة املوريتانيون يف استئناف العالقات الدبلوماسية اجلزائرية

مقابل هذا الستئناف ضرورة العدول عن موقفهم السليب ودفعهم إىل سحب قواهتم من اجلزء 
  :4الصحراوي الذي حيتلونه، وعلى العموم تلخص املوقف اجلزائري يف اآليت

                                         
 .421، صاملرجع السابق :ميلود بن غريب 1
 .904ص 21لالطالع على نص التفاق أنظر امللحق رقم:  2
 يف احلقيقة أن هذا التفاق ما هو إل تتوجيًا للقاء سابق مجع كل من الرئيس املوريتاين ولد داداه والرئيس اجلزائري هواري بومدين يف 3

، وابلرغم من أن هذا 4599مدينة بشار اجلزائرية إثر توقيع موريتانيا، إىل جانب املغرب وإسبانيا، على اتفاقية مادريد املشؤومة يف عام 
لقاء مل خيرج بنتيجة إجيابية إل أنه على األقل مهد األرضية لالتفاق الذي التزمت فيه موريتانيا ابنسحاهبا الكلي من األراضي ال

 .493، صاملرجع السابقالصحراوية واعرتافها ابجلمهورية العربية الصحراوية. ينظر: صاحل بن القيب: 
 .03، صاملصدر السابق، 3ج، (1188-1191 يكتمل )مذكرات جزائري مشروع مل :أمحد طالب اإلبراهيمي 4
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 إن اجلزائر تصر على متسكها مببدأ أحقية الشعب الصحراوي يف تقرير مضريه. -
املبدأ يف كامل الرتاب الصحراوي، نطلب من املسؤولني  يف انتظار تطبيق هذا -

 املوريتانيني إجالء قواهتم من "تريس" تعبرياً عن حسن نواايهم.
 فور النسحاب الفعلي تستأنف العالقات الدبلوماسية والتعاون اجلزائرية املوريتانية. -
عد موافقة كل من ب م4512اجلزائر على استعداد اتم لضمان احلدود املوريتانية لعام  -

 فرنسا والدول اجملاورة ملوريتانيا.
كما أهنا لن تتواىن   ،ويف األخري تؤكد اجلزائر مرة أخرى تضامنها مع الشعب الصحراوي -

 عن أي مسامهة تؤدي إىل حل عادل وسلم دائم.
وقبل أن يتوصل الطرفان إىل عقد اتفاق سالم يف اجلزائر جرت مفاوضات بني الوفد 

البشري مصطفى السيد  بقيادةبرائسة املقدم أمحد سامل ولد سيدي والوفد الصحراوي  املوريتاين
، ونظرًا لعرتاف الطرفني مببادئ ومواثيق منظميت م4595أوت  1و 3واستمرت ملدة يومني 

وإجياد حل شامل  ،الوحدة اإلفريقية واألمم املتحدة وإرادهتما الصرحية يف إقامة سالم دائم وعادل
 : 1نزاع قررا بعد هذه املفاوضات التفاق على ما أييتوهنائي لل

تعلن موريتانيا رمسياً أنه ليس لديها ولن تكون هلا أية مطامع ترابية أو غريها يف إقليم  -4
الصحراء الغربية، وابلتايل فهي تقرر اخلروج هنائيًا من حرب الصحراء غري العادلة، وفقًا لإلجراءات 

 املشرتك مع جبهة البوليساريو ممثل الشعب الصحراوي.احملددة يف التفاق 
تقر جبهة البوليساريو من جهتها هي األخرى أهنا ليس لديها ولن تكون هلا أية  -0

 مطالب ترابية أو غريها يف اجلمهورية اإلسالمية املوريتانية.
اتفق الطرفان على عقد لقاءات دورية هبدف تطبيق اإلجراءات املصرح هبا من  -3

 طرفني.ال
يبلغ الطرفان هذا التفاق بعد التوقيع عليه فورًا إىل السادة: الرئيس احلايل واألمني  -1

العام ملنظمة الوحدة اإلفريقية، أعضاء جلنة احلكماء، األمني العام لألمم املتحدة، الرئيس احلايل 
 حلركة بلدان عدم الحنياز.

                                         
 .01، صاملرجع السابق :ميلود بن غريب 1
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خالل تصريح  من اجلزائري املوقف على تانياموري وافقت املفاوضات من يومني وبعد األخري ويف
والذي جاء فيه ما أييت: "لقد اختارت  ،السنة نفس من جويلية شهر هناية يف هللا هيد ولد األول وزيرها

أوت وقع كل من أمحد سامل ولد سيدي ممثاًل عن  29، ويف يوم 1هنائياً من الصراع" اخلروج موريتانيا
ممثاًل عن جبهة البوليساريو وحبضور أمحد طالب اإلبراهيمي الوزير  السيدمصطفى بشري الموريتانيا و 

املستشار لدى رائسة اجلمهورية اجلزائرية اتفاق سالم بني موريتانيا والبوليساريو، والذي مبقتضاه 
، وكانت 3م4595أوت  41العالقات الدبلوماسية اجلزائرية املوريتانية رمسيًا بتاريخ  2نفتؤ است
 .4قوية تلقاها املغرب نتيجة ختلي موريتانيا عنه بعدما كانت أكرب حليفاً له صفعة مبثابة التفاقية هذه

وخبصوص هذه التفاقية صرّح السيد بشري مصطفى السيد األمني العام جلبهة البوليساريو 
أهنا أعطت دفعًا ودعمًا قواًي للقضية الصحراوية، وانه ل يوجد اي معارض هلذا السالم الذي 
حّضرته وحضرته واحتضنته اجلزائر الشقيقة سوى املغرب بسبب موقفه العدائي الذي مل حيد عنه 

نصحه فيه قائالً: "من األفضل على  ويف األخري وجه نداء إىل املغرب الشقيقومنا هذا، إىل ي
تعقل وحيذو حذو احلل السلمي بدلً من اللجوء إىل احلرب الشرسة اليت لن تزيد الطينة ياملغرب أن 

 .5إل بلة ولن تزيد الشعب الصحراوي إل إصراراً وعزمية"
عن ارتياحه العميق لتفاقية السالم اجلزائرية، ووصفها   الشارع املوريتاينومن جهته عرّب 

تشكل قاعدة صلبة لتشييد املغرب العريب أهنا و  ،همة حنو استقرار الوضع الداخلي للبالداملطوة ابخل
 .6الكبري، فجاءت هذه التفاقية مطابقة متاماً يف مجيع نقاطها لتطلعات ومصاحل الشعب املوريتاين

ت اجلمعية العامة لألمم املتحدة عن ذه التفاقية دولياً، فقلد عربّ ونفس الرتحيب لقيته ه
ارتياحها العميق هلذا السالم املربم يف اجلزائر بني موريتانيا وجبهة البوليساريو، ومثنت اجملهودات 

مسامهة هامة يف ديناميكية ››واعتربت هذا التفاق مبثابة:  اجلزائرواملساعي احلميدة اليت بذلتها 
                                         

 .01، صاملرجع السابق :ميلود بن غريبعن:  نقالً ولد هيد هللا  1
 هناك من يذكر أبن إعالن موريتانيا لستئناف عالقاهتا الدبلوماسية مع اجلزائر ويف نفس الوقت قطع عالقاهتا مع اململكة املغربية مت يف 2

 .011، صاملرجع السابقنبيل امللحم: ، أي بعد مرور سنة ونصف تقريباً من توقيع اتفاقية السالم. ينظر: 4504مارس  49
 . 01، صاملصدر السابق ،3ج ،(1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :ميأمحد طالب اإلبراهي 3
 .499، صاملرجع السابق :محيد فرحان دمحم الراوي 4
 .4، ص4595أوت  29، اجلزائر، 1101ع :اجلمهوريةالسيد بشري مصطفى السيد نقاًل عن:  5
 .4، ص4595أوت  20، اجلزائر، 1109ع :اجلمهورية 6
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اإلصرار املغريب ››املغرب واستنكرت بشدة: مواقف ، ويف نفس الوقت أدانت اجلمعية ‹‹مالسال
على احتالله للصحراء الغربية، وأحلت على املغرب ابلنضمام إىل عملية السالم ووضع حّداً 

 .1‹‹لحتالل الصحراء الغربية
فإذا كان هذا  ،موقفني متناقضنيهذا التفاق السلمي الصحراوي املوريتاين  أبرزولقد 

يف مملكة احلسن الثاين مبرارة  قوبلالتفاق قد قوبل ابرتياح عاملي كبري، فإنه من جهة أخرى 
على نفس خطى املسرية  ترييس الغربية عنها العاهل املغريب مبهزلة عسكرية لحتالل شديدة عربّ 

  .2اخلضراء اليت ل خيفى على أحد مآهلا اليت آلت إليه
وبعد النسحاب املوريتاين من أراضي الصحراء الغربية احنصرت املواجهة بني املغرب 

كان أمهها اهلجوم   الشمايلوجبهة البوليساريو اليت خاضت عدة معارك من أجل اسرتجاع القسم 
 . 3الذي مسته اجلبهة هبجوم هواري بومدين اعرتافاً بصنيع ومواقف هذا الزعيم

األخرية ابملنطقة ابهتمام القيادة السياسية يف اجلزائر، حيث ولقد حظيت هذه التطورات 
ا أصدر املكتب السياسي جلبهة التحرير الوطين عقب اجتماعه برائسة الشاذيل بن جديد بيااًن حيّ 

ر ابسم الشعب اجلزائري ابلغزو امللكي للصحراء د وحذّ وندّ  ،اتفاق السالم املوريتاين الصحراوي فيه
  .4هذا التفاق حبق عن فشل النوااي التوسعية اليت كانت وراء اتفاق مادريد عرّب  كماالغربية،  

 املغربية:-. استئناف احملاداثت السرية اجلزائرية1
بني اجلزائر  -اليت جرت بناء على طلب املغرب-أشران سابقًا أن احملاداثت السرية  كما

واملغرب كانت قد بدأت يف آواخر حكم الرئيس هواري بومدين، لكن بعد وفاة هذا األخري 
توقفت تلك احملاداثت من طرف املغرب وذلك يف انتظار معرفة عالقة النظام اجلزائري اجلديد مع 

نفس املواقف القضية الصحراوية وتبيان موقفه منها، لكن بعدما أتكد النظام املغريب من استمرار 
 اجلزائرية إزاء النزاع الصحراوي يف ظل النظام اجلزائري اجلديد قرر استئناف تللك احملاداثت السرية.

                                         
 .495، صاملرجع السابقنبيل امللحم: تصريح اجلمعية العامة لألمم املتحدة نقالً عن: لمقتطف من  1
 . 09، ص4595، سبتمرب401ع، اجليش، "الصحراء الغربية انتصارات جديدة على خمتلف األصعدة"دمحم سواىل:  2
 .01، صاملرجع السابق :ميلود بن غريب 3
 . 09، صبق ذكرهمقال س ،"جديدة على خمتلف األصعدةالصحراء الغربية انتصارات "دمحم سواىل:  4
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استأنفت احملاداثت السرية اجلزائرية املغربية لتحضري لقاء قمة بشأن  م4500يف سنة 
توقفت بسبب  لكن هذه احملاداثت م4590عقدها سنة  من املزمع تالقضية الصحراوية واليت كان

، ويعود سبب استئناف هذه احملاداثت السرية ووفاة الرئيس هواري بومدين تعنت املوقف املغريب
اليت متخض عنها حتقيق اللقاء بني الرئيس اجلزائري الشاذيل بن جديد والعاهل املغريب احلسن الثاين 

 :1ألمرين اثنني مها م4503فرباير  01يوم 
مببدأ تقرير املصري للشعب  م4504املغريب يف قمة نريويب عام أوًل: اعرتاف امللك 

الصحراوي وفقًا لقرارات املنظمات الدولية ومنظمة الوحدة اإلفريقية هذا على غرار قبوله تنظيم 
 استفتاء يف الصحراء الغربية.

 يف:اثنياً: إن هذا اللقاء مل يتحقق إل بعد قبول العاهل املغريب بشروط اجلزائر املتمثلة 
اعرتاف امللك املغريب بعدم وجدود أي خالف مباشر بني البلدين منذ التوقيع على  -

 . م4590اتفاقية ترسيم احلدود يف عام 
اجلزائر ليس من صالحياهتا التحدث ابسم الصحراويني  أنعلى املغرب أن يدرك جيداً  -

 وهي على استعداد اتم ملساعدة طريف الصراع من أجل التفاوض.
العقيد "بقرية  م4503فرباير  01جرى اللقاء بني الشاذيل واحلسن الثاين يوم وهكذا 

وبعد العبارات الفتتاحية ابدر الشاذيل ابلدخول يف صلب املوضوع موضحًا أن  ،احلدودية "لطفي
ت دت وأضرّ وأن احلرب وحدها يف الصحراء الغربية هي اليت مجّ  ،2املشكل ليس جزائري مغريب

ويف عدة مناسبات توريط اجلزائر واعتبارها  -اً عبث-ألن املغرب حاول ، مع املغربت اجلزائر بعالقا
طرفًا يف النزاع القائم يف اإلقليم، بل ذهب إىل أبعد من ذلك وأقر أبنه ل توجد أزمة تسمى أزمة 

أوضح صحراوية إل من خالل ما تقوم به اجلزائر من دعاية هلذه القضية، وخالل اللقاء السابق 

                                         
 .419، صاملصدر السابق ،3ج ،(1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 1
وهو ما أوضحه وأكده مؤمتر القمة السادس عشر ملنظمة الوحدة اإلفريقية الذي احتضنته العاصمة الليبريية منروفيا خالل الفرتة املمتدة  2

، حيث أقر هذا املؤمتر بكل وضوح أن الصراع القائم يف املنطقة ليس صراعًا ثنائيًا بني اجلزائر واملغرب  4595جويلية  45إىل  49من 
الصحراء الغربية "هذا األخري، ولقد أوضع املؤمتر القضية يف إطارها الصحيح كقضية تصفية استعمار. ينظر: دمحم سواىل:  كما يدعي

 . 31، ص4595، أوت409، عاجليش، "وقمة منروفيا
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: أن مشكل 1أنه ل ميكنه جماهبة حقيقتني اترخييتني مفادمها للحسن الثاين بن جديد الشاذيل
الصحراء الغربية هو مشكل استعمار جيب أن يتم تصفيته بناًء على قرارات اجملموعات الدولية، مث 

 .2( دولة تعرتف ابجلمهورية العربية الصحراوية92 )نيمخسأكثر من أن هناك 
غرب أن يظهر للرأي العام العاملي على أن القضية الصحراوية هي نزاعاً وهكذا سعى امل

جزائراًي مغربيًا وليس صراعًا صحراواًي مغربيًا كما تؤكده الوقائع والواثئق القانونية والتارخيية، وهو ما 
ذهب إليه "إدريس البصري" الذي فّند الدعاءات امللكية املغربية يف تصريح صحفي جاء فيه. 

نا نسمي هذه املنطقة ابلصحراء املغربية، ولو كانت فعاًل صحراء مغربية دولياً وهنائياً ملا طرقنا ..ك"
أبواب األمم املتحدة وملا ذهبنا إىل قمة منظمة الوحدة اإلفريقية بنريويب.. ل بد من إجراء استفتاء 

أعتقد جازمًا أن  يف آخر املطاف سواء حصل التفاق على خطة احلكم الذايت أو مل حيصل، وأان
املشروعية الدولية.. اإلخوة اجلزائريون هم أانس ل ميكن ألي كان أن يتهمهم بنوااي  مع اجلزائر موقف

 .3"عدوانية أو عسكرية ضد املغرب.. وما ترتدد من هذا الكالم ابطل ول أساس له من الصحة
ا مت بني جبهة كما أكد الشاذيل للحسن الثاين أن التفاوض ل يكون مثمرًا إل إذ

البوليساريو بصفتها املمثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي وبني امللك املغريب، كما اقرتح 
الشاذيل على امللك، إذا أخذ هذا األخري بعني العتبار الرأي العام، أن يقبل إبنشاء دولة 

تنازًل من جانبه جلبهة اجلمهورية العربية الصحراوية كخدمة منه ملشروع املغرب العريب الكبري وليس 
، ويف األخري ختم الشاذيل حتليله بضرورة بناء املغرب العريب الكبري ملا هلذا املشروع من 4البوليساريو

 .5فوائد إجيابية على الصعيد العريب بصفة عامة وعلى القضية الفلسطينية بصفة خاصة
لعاهل السعودي فهد املغريب الذي مت بوساطة شخصية ل -غري أن ذلك التفاق اجلزائري

بن عبد العزيز مل يلبث أن ألغي من طرف امللك املغريب احلسن الثاين دون سابق إنذار، وكان فحو 
هذا التفاق يدور حول استئناف العالقات الدبلوماسية بني البلدين ومواصلة بناء املغرب العريب 

                                         
 .411، صاملصدر السابق ،3ج ،(1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 1
 .911ص 02: قمينظر امللحق ر  4552على الدول املعرتفة ابجلمهورية العربية الصحراوية حىت إىل غاية للتعرف  2
 .441أسامة بومشاخ: املرجع السابق، صإدريس البصري نقاًل عن:  3
 .419، صاملصدر السابق ،3ج ،(1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 4
 .419، صنفسه 5
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إىل جانب  -ملغربية البلد الوحيدالكبري يف معزل عن القضية الصحراوية، ولإلشارة، تبقى اململكة ا
 . 1الذي ل ينص دستوره على حدوده اجلغرافية مع بلدان اجلوار -إسرائيل

ولقد نّدد اللواء خالد نزار، الذي كان قائد الناحية العسكرية الثالثة ببشار آنذاك، بلقاء 
أكثر على هذا  الشاذيل مع العاهل املغريب يف ظل األزمة الصحراوية، ويضيف نزار أنه ما يعاب

اللقاء أنه حدث بعدما قّدما نزار واملقدم دمحم التوايت مذكرة إىل الرئيس الشاذيل يطلعاه فيها قبل 
( أشهر أن ملك املغرب حيضر لبناء جدار عازل يف الصحراء، وابلتايل فإن امللك حياول 21ستة )

املرابطة هناك واستخدامها يف  من خالل هذا اللقاء أتمني اجلهة الشمالية ومن مث يقوم بنقل قواته
، وحاول قادة الناحية العسكرية الثالثة، حبكم موقعهم احلدودي مع املغرب، إفشال 2بناء اجلدار

 .3 لكن دون جدوىنيهذا املخطط املغريب الذي ينعكس سلباً على اإلخوة الصحراوي
ومل ميض سوى شهرين تقريبًا من اللقاء اجلزائري املغريب حىت حتققت أول نتيجة إجيابية له 

متهيداً إلجراء مفاوضات  م4503 أبريل 20وهو حتقيق أول لقاء مغريب صحراوي ابجلزائر بتاريخ 
حقيقية بني الطرفني بعد حرب دامت لسنوات طويلة، وعلى الرغم من أن نتيجة هذا اللقاء كانت 

بينما أصر الصحراويون  ،دودة )متسك املغاربة بفكرة الستقالل الذايت يف إطار السيادة املغربيةحم
ه حظي ابهتمام األممية الشرتاكية اليت أيدت هذه الجتماع نعلى حقهم يف تقرير املصري( إل أ

  .4وأحلت على ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بني املغرب والبوليساريو
جزائري مغريب مجع وزير خارجية اجلزائر أمحد طالب مع العاهل املغريب جرى لقاء آخر 

مع  آخرينمبدينة فاس املغربية، هذا على غرار لقاءين  م4501أبريل  29احلسن الثاين يوم 
وخالل  ،جويلية من نفس السنة بباريس 21ماي و 00مستشار امللك املغريب السيد غديرة يومي 

 :5لخصت يف اآليتتمغربية جديدة بشأن القضية الصحراوية  هذه اللقاءات ظهرت اقرتاحات

                                         
 .409، صاملرجع السابقصاحل بن القيب:  1
 .019، صاملصدر السابق، مذكرات اللواء خالد نزار :خالد نزار 2
 .011، صنفسه 3
 .494، صاملصدر السابق ،3ج ،(1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 4
 .403ص نفسه، 5
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نزع الصفة اإلفريقية عن الستفتاء والكتفاء حبرية الستشارة يضمنها رؤساء بعض  -
 الدول كرئيس الحتاد السوفيايت مثالً.

تقسيم املغرب إىل أقاليم وبذلك تكون الصحراء الغربية إقليماً شأهنا شأن الريف املغريب  -
 ربية الصحراء الغربية(.)مغ

الصحراويون ل يستشارون بل يفرض عليهم احلل الذي يقرتح من طرف اجلزائر  -
واملغرب، وهذا ما أشار إليه امللك احلسن الثاين يف قوله: "امللك الذي تعود اجللوس على العرش 

 .1يصعب عليه اجللوس على احلصري مع رعاة"
ن امللك ل حتدوه أي إرادة يف السلم ول يبدي اي مجيع تلك القرتاحات املغربية تبني أ

استعداد يف البحث عن حل وسط، وابلتايل فهي اقرتاحات منافية وخمالفة متامًا لقرارات منظميت 
الوحدة اإلفريقية واألمم املتحدة لذا رفضتها اجلزائر مجلة وتفصياًل، وأكدت اجلزائر للمغرب أن 

ة دولية ينبغي اعتمادها من أجل التوصل إىل حل حقيقي يبطل اجلمهورية العربية الصحراوية حقيق
 .2األطروحة القائلة مبغربية الصحراء الغربية

جانفي  03ودائمًا يف إطار سلسلة التصالت اجلزائرية املغربية جرى لقاء آخر بتاريخ 
مبراكش مجع أمحد طالب مع العاهل املغريب، وخالل هذا اللقاء حاول امللك املغريب  م4509

 :3استمالة اجلزائر إليه وحتييدها عن اجلانب الصحراوي بذكره إغراءين
 نية يف احلصول على منفذ للمحيط فإن املغرب مستعدة لذلك. للجزائر كانت إذا أوهلما -
قال عنها أهنا و  قلل امللك من أمهيتها الليبية اليتواثنيهما خبصوص الوحدة املغربية  -

 ظرفية فقط ولو خريت لفضلت جاريت اجلزائر.
فكان رد اجلزائر على امللك صرحيًا وواضحاً، فذكره الشاذيل أن اجلزائر ليست هي املعنية 
ابألمر وهي جمرد وسيط يسعى لتسهيل التفاق بني طرفني متصارعني، أما خبصوص األطماع 

                                         
، املصدر السابق ،3ج ،(1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :اإلبراهيميأمحد طالب احلسن الثاين نقاًل عن:  1

 .403ص
 .401، صنفسه 2
 .459، صنفسه 3
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بية اليت تومهها امللك فأكد الشاذيل أن اجلزائر مل ولن تكن هلا يومًا ما أية أطماع إقليمية وهي الرتا
 . 1حبدودها احلالية املوروثة عن ثورهتا اجمليدةمتاماً مقتنعة 

وإذا كانت العالقات اجلزائرية يف أعلى مستوايهتا مع تونس وليبيا وموريتانيا، فإن األمر 
للعالقات اجلزائرية املغربية، حيث عرفت تدهورًا خطريًا يف بداية الثمانينات  خيتلف كثريًا ابلنسبة

بسبب اجتاه املغرب إىل املرحلة السادسة من اجلدار الرملي الذي وصل إىل غاية احلدود املوريتانية، 
 وهو ما اعتربته اجلزائر هتديداً لألمن املغاريب بصفة عامة.
ودية أخرى للتخفيف من حدة التوتر بني ويف خضم هذه الظروف برزت وساطة سع

  -م مبدينة لطفي احلدودية، ورغم أن هذا اللقاء مل يعمل 4509ماي  21اجلزائر واملغرب يوم 
تقريب وجهات النظر بني الطرفني، إل أنه استطاع على األقل  على -م 4503كسابقه يف فرباير 

األخري بعودة العالقات الدبلوماسية  ختفيف حدة التوتر واستمرار املباحثات بينهما وتوجت يف
 .2م4500ماي  41اجلزائرية املغربية يف 

ولقد اعترب الكثري من املراقبني واحملللني السياسيني عودة العالقات الدبلوماسية بني اجلزائر 
واملغرب مبثابة مؤشرًا واضحًا عن بداية ختلي اجلزائر عن دعمها ومساندهتا للشعب الصحراوي يف 

املغرب، يف حني أن املكتب السياسي حلزب جبهة التحرير الوطين اجلزائري الذي أصدر  حربه ضد
م وهنأ فيه عودة هذه العالقات بني البلدين، رأى يف ذلك خطوة مهمة 4500جوان  40بياانً يف 

 .3وجادة حنو إجياد حل عادل وهنائي للنزاع القائم بني املغرب وجبهة البوليساريو
املكتب السياسي حمقني يف حتليلهم وتفسريهم لعودة العالقات  وابلفعل كان أعضاء

م تنقضي حىت دفعت اجلزائر كل من البوليساريو واملغرب 4500اجلزائرية املغربية، فما كادت سنة 
إىل القبول ابلدخول يف مفاوضات ثنائية مباشرة، وإعالن امللك احلسن الثاين استعداده الكامل 

وليساريو، وكنتيجة لذلك أعلنت اجلبهة وقف عملياهتا العسكرية ابتداء للقائه مع ممثلي جبهة الب

                                         
، املصدر السابق ،3ج ،(1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيمياحلسن الثاين نقاًل عن:  1

 .451ص
  .421دمحم عمرون: املرجع السابق، ص 2
  .421نفسه، ص 3
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 21م، وحتقق أول لقاء بني طريف النزاع )املغرب وجبهة البوليساريو( يف 4500ديسمرب  03من 
 .1م مبدينة مراكش املغربية4505يناير 

 م(: 1184املوريتاين )معاهدة اإلخاء والوفاق مارس -التونسي-اجلزائري التحالف .4
التحالف كرد فعل على معاهدة وجدة بني املغرب وليبيا اليت اعتربهتا اجلزائر ليس  هذا جاء

 اجل احليلولة دون إهنائه فحسب؛ بل إهانة للجزائر ولثورهتا املظفرة. من الصحراوي املشكل ضد فقط
زائر بدأ التوافق بني تونس واجلزائر منذ مطلع الثمانينات من القرن املاضي، فكانت اجل

تعاين من مشكلتني إزاء القضية الصحراوية، األوىل تتمثل يف فشل حركة البوليساريو يف حتقيق نصر 
عسكري على املغرب رغم الدعم العسكري واملادي الذي تقدمه اجلزائر حلركة البوليساريو، والثانية 

اب آثرت اجلزائر بقضيتها مع تشاد، وهلذه األسب -أكرب داعم جلبهة البوليساريو-انشغال ليبيا 
 مغربية.  –التقرب من تونس ألهنا رأت فيها سعيها لتحقيق مصاحلة جزائرية 

أما من جهة تونس، فبالرغم من أهنا مل تكن هلا أي عداوة مع املغرب وهو ما يوضحه 
املغريب حول القضية الصحراوية، لكنها جلأت إىل التوقيع  –موقفه احليادي حيال النزاع اجلزائري 

م لعدة أسباب أمهها اخلطر اللييب على تونس، 4503على معاهدة اإلخاء مع اجلزائر يف مارس 
حيث اهتمت ليبيا عدة مرات بتشجيعها إلاثرة الصراعات والضطراابت الداخلية، وهو ما جعل 

ل جزء كبري من امليزانية املخصصة للمشاريع التنموية إىل تونس تغري اسرتاتيجيتها األمنية وحتوي
، هذا على غرار عوامل أخرى ساعدت على التقارب التونسي اجلزائري منها وجود 2ميزانية الدفاع

مقر جامعة الدول العربية آنذاك بتونس وكذا وجود البناء السياسي ملنظمة التحرير الفلسطينية يف 
 توجه اجلزائري حنو الهتمام ابملسائل القومية والعربية. ، وذلك يف ظل تزايد ال3تونس

يف  "معاهدة اإلخوة والوفاق"يف خضم هذه الظروف قامت اجلزائر وتونس ابلتوقيع على 
م، ولإلشارة فإنه إذا كان موقف اجلزائر جتاه األزمة الصحراوية يتميز ابلثبات 4503مارس 

                                         
  .429، صنفسه 1
، رسالة ( دراسة أزمة احلدود وقضية الصحراء الغربية1444-1111تطور العالقات اجلزائرية املغربية )صايج مصطفى:  2

ائر، ماجستري يف العالقات الدولية، إشراف حسني بوقارة، قسم العلوم السياسية، معهد العلوم السياسية والعالقات الدولية، جامعة اجلز 
 .441، ص4551

 .001، ص4559، دار الكتب القومية، 3، جاملوسوعة العربية احلركات الوحدوية يف العامل العريبمحدي الطاهري:  3
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بيا، فبالرغم من أن هذه األخرية كان هلا الفضل قبل والستمرارية، فإن األمر خيتلف ابلنسبة للي
اجلزائر يف تدعيم ومساندة جبهة البوليساريو، وأهنا شكلت إىل جانب اجلزائر حتالفاً يف وجه سياسة 

 موقفها جتاه القضية الصحراوية وذلك من خالل غريت أن ليبيا تلبث مل لألسف لكن العدوانية، املغرب
االحتاد " أو وجدة" اتفاق" ب عرف ما أو "الوحدة مبعاهدة" األخري فـي توج الذي املغريب-اللييب التقارب

أوت  43القذايف يف مدينة وجدة املغربية يف  الذي أعلن عنهبني البلدين اإلفريقي" –العريب
 م، ومبقتضى هذه التفاقية أوقفت ليبيا كامل دعمها املادي والعسكري جلبهة البوليساريو.4501

معاهدة اإلخوة من " أبهنا أقصيتجاءت كرد فعل ليبيا اليت شعرت  وجدةإن معاهدة 
اليت قام هبا الشاذيل عام  اجلزائرية، واليت جاءت تتوجيًا للمبادرة 1املنعقدة بتونس "والوفاق
 ويف شهر ديسمرب من نفس السنة، 2لتحسني مستوى التعاون بني دول املغرب العريب م4503

، وتعهدت األطراف الثالثة بـــــــ "المتناع عن لث الدول املوقعة عليهاانضمت اليها موريتانيا اث
النضمام إىل أي حلف أو تكتل يكتسي صبغة عسكرية أو سياسية مع دولة أو جمموعة دول 

 . 3أخرى موجهة ضد الستقالل السياسي أو الوحدة الرتابية ألي طرف"
أبن وحدة  اءت من منطلق إمياهنماجإن هذه التفاقية اليت وقعتها اجلزائر مع تونس 

ومن مث فهي خطوة اثبتة حنو الوحدة العربية،   ،املغرب العريب هي الدعامة األساسية للقضااي العربية
ن يف بياهنما املشرتك على ضرورة مواصلة العمل لتوحيد الصف العريب وجماهبة اكما أكد البلد

ظمة التحرير الفلسطينية مع ضرورة احرتام العدو الصهيوين، ودعم الكفاح الفلسطيين بقيادة من
سيما ما تعلق ابلقرارات الصادرة عن الدورة السادسة عشر للمجلس  قرارات هذه األخرية، ل

 .4الوطين الفلسطيين املنعقدة ابجلزائر

                                         
مبقصر قرطاج  4503مارس  45مت التوقيع على هذه املعاهدة بني البلدين إىل جانب معاهدة أخرى خاصة بوضع معامل احلدود يوم  1

ينظر:  بتونس، وكانت هاتني املعاهدتني مبثابة الركائز األساسية واملتينة لتطوير العالقات بني البلدين ومن مث تشييد املغرب العريب الكبري.
 .1، ص4503، ابريل40، س005، عاجليش، "متتني اواصر األخوة والوحدة"حسان بعجي: 

  .499، صاملرجع السابق :محيد فرحان دمحم الراوي 2
، رسالة ماجستري يف العالقات الدولية، إشراف الدكتور كيبش 1188-1114النزاع يف العالقات اجلزائرية املغربية رايض بوزرب:  3

 .442، ص0229/0220السياسية، كلية احلقوق، جامعة منتوري قسنطينة، عبد الكرمي، قسم العلوم 
 .0، ص، جملة سبق ذكرهااجليش، "متتني اواصر األخوة والوحدة"حسان بعجي:  4
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املغريب الذي هو يف األساس موجهًا ضد اجلزائر كان القضية  - اللييب التحالفإن هذا 
الوحيدة، ابلرغم من عدم أمهيته، يف جدول أعمال اجتماع املكتب السياسي جلبهة التحرير الوطين 

، وعقب هذا الجتماع أصدر أعضاء املكتب السياسي م4501أوت  04اجلزائرية املنعقد بتاريخ
وجدة ووصفوها ابلسلبية، وأكدوا على وحدة املغرب العريب وأتييد بيااًن أدانوا فيه بشدة معاهدة 

نضال الشعب الصحراوي واستمرار املساندة الدبلوماسية وتقدمي الدعم املايل واملادي له بغية 
 .1الوصول إىل حل سياسي للمشكل الصحراوي

مهورية كما تبني موقف اجلزائر أيضًا من معاهدة وجدة يف اخلطاب الذي ألقاه رئيس اجل
اجلزائرية بن جديد أمام الطلبة الذين يزاولون دراستهم ابخلارج فقال عن هذه املعاهدة: "إن اجلزائر 
ل تقبل تشييد املغرب العريب على أسس هشة وعلى أساس حماور تكتيكية، إن اجلزائر تؤمن إمياانً 

أسس صحيحة واثبتة ووفق  قاطعًا حبتمية املصري املشرتك لشعوب املنطقة وبناء املغرب الكبري وفق
  .2طرق سليمة"

ونفس املوقف اجلزائري جتاه معاهدة وجدة تبنته الولايت املتحدة األمريكية، حيث 
أقلقتها وقامت واشنطن بتجميد عددًا من القروض املالية اليت كانت موجهة للمغرب، كما قامت 

األمريكية، كل هذه الظروف  املتحدة للولايت املغريب امللك زايرة أتجيل ومت الرابط، لدى سفريها بتغيري
والعوامل استغلتها اجلزائر واعتربهتا فرصة ساحنة لتدعيم عالقاهتا مع واشنطن من خالل زايرة الرئيس 

م، ومن بني نتائج تلك 4509اجلزائري الشاذيل بن جديد للولايت املتحدة األمريكية يف أبريل 
ومطالبته إبجراء التسوية السلمية لقضية الصحراء، مث تبعتها الزايرة الضغط األمريكي على املغرب 

زايرة أخرى للرئيس التونسي بورقيبة خالل شهر جوان من نفس السنة، وهي األخرى آتت أكلها، 
 .3حيث أكدت واشنطن دعمها الكامل لسالمة األراضي التونسية ضد التهديدات الليبية

مل متض سوى سنة عن معاهدة وجدة بني املغرب وليبيا حىت بدأت بوادر فشلها وهكذا 
من اجلانب اللييب تلوح يف األفق واليت انعكست سلبًا على سياستيها الداخلية واخلارجية، وإزاء 

                                         
 .400، صاملصدر السابق، 3ج، (1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 1
، اجليش، "جبهة البوليساريو تتصدى ملؤامرات امللك اجلديدة"بيوض أمحد: مقتطف من خطاب الشاذيل بن جديد نقاًل عن:  2
 .40، ص4501، أكتوبر 019ع
 .441صايج مصطفى: املرجع السابق، ص 3
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غريت ليبيا موقفها حيال اجلزائر وهذا ما أكده  م4509هذا الوضع، وبداية من شهر نوفمرب 
 م4501جانفي  00قذايف لنظريه اجلزائري الشاذيل بن جديد يف لقاء مجعهما الزعيم اللييب ال

" على ثالث الوحدةمبدينة عني أمناس اجلزائرية، وخالل هذا اللقاء اقرتح القذايف فكرة "
وحدة جزائرية ليبية لتعزيز العالقات الثنائية، وحدة مغاربية تعىن حبل املشكل  :مستوايت

 .1الوحدة املغاربية إىل سوراي الصحراوي، وأخرياً توسيع
بعض القضااي اليت ما  لعرضويف ذات اللقاء السابق استغل الرئيس اجلزائري املناسبة 

وخاصة ما تعلق منها حبلف وجدة الذي اعتربته اجلزائر  ،فتئت تعكر صفو العالقة بني البلدين
لذي يضر مبشروع املغرب التونسية ا-مث مشكل قطع العالقات الليبية ،حماولة لفرض حصار عليها

العريب الكبري، ويف األخري ركز الشاذيل على مشكل الصحراء الغربية وأكد للزعيم اللييب أن بالده 
إنشاء دويالت مصطنعة يف لن تقبل إطالقًا أن توضع القضية الصحراوية حمل تصرحيات تندد بــــ "

د ملساعدة البوليساريو يف قضيتهم بضرورة بذل املزيد من اجلهو  " كما نصح ليبيااملغرب العريب
 .2الوطنية

 -م أثر كبري يف عودة العالقات اجلزائرية 4501ولقد كان إللغاء اتفاق وجدة يف أوت 
الليبية وتعزيزها، فلم متر سوى بضعة أسابيع حىت كانت زايرة الرئيس اجلزائري الشاذيل بن جديد 

رب، وعلى هامش الحتفالت اتفقا الرئيسان إىل ليبيا للمشاركة يف احتفالت ثورة الفاتح سبتم
 على ضرورة حماربة النفوذ الصهيوين يف املغرب.
املغريب سبقه تقارب إسرائيلي مغريب تعود جذوره  - وجتدر اإلشارة إىل أن احللف اللييب

ورابني وبرييز  والقادة اإلسرائيليني داينالثاين  بني احلسنتكررة امللقاءات الإىل فرتة السبعينيات أثناء 
بني العاهل املغريب  م4501املغربية يف صيف  إفرانلتتوج يف األخري بلقاء كبري علين عقد ببلدة 

ومجيع هذه ، 3"إفرانلقاء احلسن الثاين ووزير اخلارجية اإلسرائيلي مشعون برييز أطلق عليه "
للمغرب هو ا ابلنسبة اللقاءات اليت عقدها ملك املغرب مع املسؤولني اإلسرائيليني كان دافعه

                                         
 .041، صاملصدر السابق، 3ج، (1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 1
 .041، صنفسه 2
 .455، صاملرجع السابق :دمحم اتمالت 3
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فهو نكاية ضد اجلزائر على مواقفها الثابتة  إلسرائيلقضية الصحراء الغربية، أما ابلنسبة دعمه يف 
لفلسطينيني بصفة خاصة والعرب بصفة عامة ضد العدو للصحراويني واوالدائمة والداعمة 

الرتهيبية اليت استخدمتها اإلسرائيلي، ويدخل هذا التقارب اإلسرائيلي املغريب يف إطار األساليب 
 .إسرائيل ضد اجلزائر

عددها الواحد  يف Afrique Asieهذا اللقاء تؤكد جملة أهداف وعن 
 ،أن هناك خططًا وضعها الطرفان لزعزعة استقرار وأمن اجلزائر م4501( سبتمرب 04والعشرون)

وذلك من خالل استخدام بعض املرتزقة واإلشراف على تنظيم بعض العناصر اجلزائرية املعادية 
ان إسرائيل مستعدة لفعل اي شيء حملاربة اجلزائر هذا على  للحسن الثاينللنظام، كما أكد برييز 

للمستوى غرار تعهده بدعم إسرائيل للمغرب يف قضية الصحراء الغربية إفريقيًا ودولياً، فبالنسبة 
سحب و  ابلرتاجع عن مواقفها اجلهود إلقناع الدول اإلفريقية لبذلاألول تسعى إسرائيل جاهدة 

أما على املستوى الثاين فتعمل على إقناع حليفتها الولايت  ،اعرتافها ابجلمهورية العربية الصحراوية
 اجليش امللكي أبحدث األسلحة.بتدعيم وتطوير املتحدة األمريكية 
ت اجلزائر مبوقف رمسي غاضب متثل دبلوماسيًا يف بيان صادر ردّ اء إفران املشؤوم وإزاء لق

، ونفس املوقف تبناه إفرانعن وزارة اخلارجية اجلزائرية نّدد بتصرفات العاهل املغريب وأدان لقاء 
رئيس اجلمهورية الشاذيل بن جديد الذي احتج على هذا اللقاء وعارضه يف خطاب ألقاه بتاريخ 

ضاعف من تعكري اجلو على مستوى  إفرانومما جاء فيه ما أييت: "إن لقاء  م،4501تمرب سب 05
املغرب العريب ابلدرجة األوىل واألمة العربية عموماً، فهذه املبادرة فتحت الباب أمام إسرائيل 
لدخول املنطقة عرب التصالت اليت جرت وجتري وتبادل الوفود والتواجد العسكري من خالل 

 .1يف منطقة من مناطق حدودان" الضباط
إسرائيل عند هذا احلد الرتهييب فحسب، بل انتقلت إىل اعتماد أسلوب ترهييب  تتوقفومل 

آخر أكثر جدية ابلشرتاك مع الولايت املتحدة، يتمثل هذا األسلوب يف اخرتاق املياه اإلقليمية 
مريكي السادس وهو ما انتبهت اجلزائرية من طرف طائريت استطالع اتبعتني لألسطول البحري األ

 إليه رادارات الرصد التابعة للقوات اجلوية اجلزائرية فأرسلت على الفور طائراتن جزائريتان لتحذيرمها. 
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وبعدما اقتنعت إسرائيل مبحدودية سالح الرتهيب حاولت اعتماد اسلوب آخر مفاده هو 
ق السالم بني اإلسرائيليني والفلسطينيني حماولت إيهام اجلزائريني أبن يلعبوا دور الوسيط يف حتقي

ولتنفيذ هذه اخلطة اجلديدة  ،وهو ما صرّح به وزير اخلارجية اإلسرائيلي خالل انعقاد اجمللس الوطين
قام برييز مبحاولتني اثنتني يف آن واحد، ففي الوقت الذي كان فيه برييز يسعى للقاء امللك األردين 

تحرير الفلسطينية ومتثيله للفلسطينيني كان قد كلف مبعواثً حسني ليقرتح عليه تعويض منظمة ال
وهو ما رفضه بن جديد مجلة  ،خاصًا للرئيس اجلزائري بن جديد إلقناعه خبطة السالم البديلة

 . 1وتفصيالً قبل أن يطلع على تفاصيلها
وللتوضيح، فإن مبعوث برييز إىل اجلزائر هو "كارميلو موفسيد بونيتشي" رئيس حكومة 

لطا اليت ما فتئت توطد عالقاهتا مع اجلزائر حبكم موقعها املتوسطي، وكان بن جديد يعتقد أن ما
طلب الزايرة الذي قدمه له رئيس وزراء مالطا يتعلق مبشروع التعاون يف جمال التصالت الالسلكية 

طاع الذي حبث من قبل، وهلذا الغرض استدعى بن جديد وزيره مصطفى بن زازة املكلف هبذا الق
، لكن بعد عبارات اجملاملة اليت افتتح هبا  م4509أبريل  1للمشاركة يف الجتماع الذي مت يوم 

كارميلو حديثه تفاجأ بن جديد أبول مجلة نطق هبا كارميلو: "سيدي الرئيس لدي رسالة من 
 .2لقد انتهت الزايرة""حكومة إسرائيل" فتدخل الرئيس بن جديد مقاطعاً ضيفه قائالً: 

إن مشروع الوساطة اليت سعى إليها برييز هو يف الواقع مشروع ظاهره الرمحة وابطنه 
ن اإلسرائيليني يناشدون اجلزائر إلجياد حل دائم وعادل ألزمة الشرق أبالعذاب، فظاهراًي يقر 

لكنه يف حقيقة األمر ما هو إل وسيلة إلبعاد اجلزائريني عن اخلط الذي اختذوه وهو دعم  ،األوسط
 .التحرريكفاح ال

تجميد زايرته اليت كان أنه قام برئيس وزراء مالطا  توسطوكرد فعل الرئيس بن جديد على 
ويف نفس الوقت طلب من وزير التصالت جتميد مجيع املشاريع  ،عازمًا على القيام هبا إىل مالطا

دين إىل سابق املرتبطة مع هذا البلد لكن هذه الوضعية مل تلبث حىت عادت العالقات بني البل

                                         
 .023، ص: املرجع السابقدمحم اتمالت 1
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رئيسًا للحكومة املالطية خلفًا لزميله كارميلو يف ماي  "إدوارد فينيش آدم"عهدها ملا انتخب 
  .1م4509

  اثلثا : جهودها على املستويني اإلفريقي والدويل.
ابملوازاة مع نشاط اجلزائر الوطين وجهودها املغاربية لصاحل القضية الصحراوية حتركت 

إفريقيا ودولياً، خاصة على مستوى منظميت الوحدة اإلفريقية واألمم املتحدة  اجلزائر وكثفت جهوده
واللتان كانت مواقفهما مطابقة متامًا للمواقف اجلزائرية، وفيما يلي أهم النشاطات واملساعي اليت 

 بذلتها اجلزائر على املستوى الدويل.
 : ( على املستوى اإلفريقي1

املستوى اإلفريقي، سواء من خالل تلك الزايرات قامت اجلزائر بنشاط حثيث على 
املكثفة اليت كانت تقوم هبا القيادة اجلزائرية إىل عدة بلدان إفريقية من أجل شرح أبعاد النزاع 
الصحراوي للقادة األفارقة وإقناعهم خبطورته اليت تسبب وتؤثر ل حمالة يف امن واستقرار إفريقية هذا 

افات الدول اإلفريقية ابجلمهورية العربية الصحراوية من جهة من جهة، ومن أجل افتكاك اعرت 
 أخرى، أو من خالل نشاطاهتا على ضوء منظمة الوحدة اإلفريقية.

فأول هدف سعت اجلزائر إىل حتقيقه على الصعيد القاري هو العمل على قبول عضوية 
انعقاد الدورة السادسة جبهة البوليساريو داخل منظمة الوحدة اإلفريقية، وهو ما قامت به خالل 

م، حيث طرحت فيها اجلزائر عضوية 4591والعشرون جمللس الوزراء أبديس أاباب يف شهر فيفري 
البوليساريو لالعرتاف هبا داخل املنظمة كحركة حتررية، لكنها فشلت يف مسعاها بسبب تعنت 

ى عضوية البوليساريو، بل املغرب وموريتانيا وهتديدمها ابلنسحاب من املنظمة يف حالة موافقتها عل
أكثر من ذلك هّددات بدعم احلركات النفصالية القائمة يف أفريقيا، وخالل القمة الثالثة عشر 

م أعادت اجلزائر طلبها 4591جويلية  1إىل  0للمنظمة املنعقدة جبزر موريس يف الفرتة ما بني 
املنظمة إىل عقد قمة طارئة وقامت بفتح ملف الصحراء الغربية، ومتكنت يف هذه املرة من دفع 

إلجياد حل دائم وعادل للقضية الصحراوية، وأكدت عليها يف القمة الرابعة عشر املنعقدة ابلغابون 
م 4590جويلية  00م، ويف القمة اخلامسة عشر للمنظمة املنعقدة ابخلرطوم يف 4599يف جويلية 
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   م1111-م1199دور اجلزائر وموقفها من القضية الصحراوية  ...................................: السادسالفصل 

 

 
 

 -419- 
 
 

واملتمثل يف تقدمي لئحة ممضية من  حققت اجلزائر ابلتنسيق مع املوزمبيق جناحًا يف هذا املسار،
طرف الدول التقدمية تؤكد العرتاف ابلبوليساريو كحركة حتررية، وكونت جلنة مؤقتة تضم مخس 
رؤساء دول أفريقية أوكلت هلا مهمة إعداد تقرير حول القضية الصحراوية وتقدميه للقمة الطارئة، 

اللجنة اخلماسية، وأكدت أن اتفاق مادريد مل  ويف القمة السادسة عشر بلبرياي تبىن املؤمتر نتائج
 .1يقدم السيادة إىل الشعب الصحراوي

وكان أول نشاط للرئيس اجلزائري الشاذيل بن جديد يف إطار منظمة الوحدة اإلفريقية 
القمة  يفحبصوص القضية الصحراوية هو مشاركة هذا األخري إىل جانب وفد جزائري هام 

 49السادسة عشر ملنظمة الوحدة اإلفريقية املنعقد يف منروفيا عاصمة ليبرياي خالل الفرتة ما بني 
م، وقبل مغادرته اجلزائر أدىل الشاذيل بتصريح للصحافة حّدد فيه هدف 4595جويلية  02و

جلزائر على مواصلة إن غاية املشاركة يف املؤمتر هي أتكيد لعزم ا"مشاركة اجلزائر يف املؤمتر قائاًل: 
سياستها يف سبيل دعم منظمة الوحدة اإلفريقية، ومتكينها من أداء دور أكثر فعالية خلدمة مطامح 

إن "، وعن تعرضه ملوقف اجلزائر اسرتسل قائاًل: "شعوب القارة يف األمن واحلرية والسالم والتقدم
ل اجلهود للمسامهة يف إجناح اجلزائر ستظل دائمًا وفية ملبادئها ولتضحيات شهدائها وستبذل ك

مؤمتر القمة مستلهمة يف ذلك روح ميثاق املنظمة وقراراهتا وحق شعوب القارة يف تقرير مصريها 
، ويف األخري ختم "ودعم استقالهلا والسيطرة على ثرواهتا الوطنية وحتقيق التقدم والزدهار ألبنائها

جبب علينا أن نتفرغ للتصدي للمؤامرات "آلتية: السيد الرئيس تصرحيه للصحافة اجلزائرية ابلعبارة ا
اليت حتاك يف الشمال واجلنوب لستخالف الستعمار القدمي ابستعمار جديد يواصل هنب خرياتنا 
ووضع العراقيل يف طريق مسريتنا حنو حتقيق التقدم لشعوبنا وخلق النسجام بني بلداننا وضمان 

 . 2"الطمأنينة والسالم لقارتنا
حّدد بوضوح طريف النزاع ووضعه يف إطاره الصحيح كقضية  كونه يف املؤمتر هذا يةأمه وتكمن

استعمار، وقال إن النزاع القائم يف املنطقة ليس ثنائياً بني اجلزائر واملغرب كما كان يردده هذا  تصفية
صادق عليها املؤمتر  الالئحة اخلتامية اليت يف أيضاً  أمهيته وتكمن الدولية، احملافل إيهام قصد دائماً  األخري

                                         
1 Jeune afrique, n0970, 08 aout 1979, p52.  

 .39، جملة سبق ذكرها، صاجليش، الصحراء الغربية وقمة منروفيا" سوايل: "دمحممقتطف من تصريح الشاذيل بن جديد نقالً عن:  2
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: ))..وابعتبار أن كل األطراف 1ما جاء فيها هبذا اخلصوص ما أييت وأهم الصحراوي، ابلنزاع املتعلقة
أن الشعب الصحراوي مل ميارس حقة يف تقرير مصريه، وملا كان  على متفقة -املغرب ابستثناء- املعنية

التفاق الثالثي بني اسبانيا وموريتانيا واملغرب خيص فقط تسليم إدارة األرض للمغرب وموريتانيا، 
 وهو ل يشكل أبداً تسليماً للسيادة فإن اللجنة اخلاصة مبشكل الصحراء الغربية توصي مبا يلي: 

جلو مالئم لتحقيق السالم واحملافظة عليه يف املنطقة ابحرتام وقف  اإلعداد والتحضري -4
 إطالق النار بشكل عام وعاجل.

ممارسة الشعب الصحراوي حقه يف تقرير مصريه من خالل استفتاء عام وحر ميكنه  -0
 من تبين أحد اخليارين اآلتيني:

 الستقالل التام. -أ
 احملافظة على الوضع الراهن. -ب
 كل األطراف املعنية لطلب تعاوهنا قصد تطبيق التوصيات".اجتماع   -3

التابعة ملنظمة  اجتماع اللجنة اإلفريقيةكما شارك الرئيس اجلزائري الشاذيل بن جديد يف 
الذي عقد يف العاصمة الليبريية ة الوحدة اإلفريقية واملكلفة بتصفية الستعمار من الصحراء الغربي

بصفته أحد الرؤساء اخلمسة األعضاء يف هذه اللجنة، ويف  م4595منروفيا خالل شهر ديسمرب 
تصريح أدىل به الرئيس اجلزائري أمام هذه اللجنة قائاًل: "إن اجلزائر تؤمن أبن املشاكل اإلفريقية 
جيب أن جتد حلوهلا يف اإلطار اإلفريقي...وإن اجلزائر مستعدة كل الستعداد لبذل جهودها ل 

 ء الغربية فحسب بل يف كل القضااي اليت هتم قارتنا".فيما يتعلق بقضية الصحرا
وتعبريًا من اجلزائر عن رغبتها وعزميتها يف بعث السالم والستقرار يف املنطقة، شارك 

، 2الرئيس بن جديد يف مؤمتر رؤساء الدول السبعة أعضاء يف جلنة تطبيق استفتاء تقرير املصري

                                         
 .31، جملة سبق ذكرها، صاجليش، الصحراء الغربية وقمة منروفيا"دمحم سوايل: " 1
تضم هذه اللجنة كل من : كينيا، مايل، نيجرياي، سرياليون، السودان، اتنزانيا، وغينيا ويضاف إىل هذه اللجنة طريف النزاع املغرب  2

لثامنة وجبهة البوليساريو ابإلضافة إىل الطرفني املهتمني ابلنزاع ومها اجلزائر وموريتانيا، وقد مت تكليف هذه اللجنة من طرف مؤمتر القمة ا
، واهم ما ميز هذه القمة هو إعالن املغرب على لسان ملكه 4504جوان  09إىل  01ر الذي احتضنته كينيا خالل الفرتة من عش

خطوة جادة حنو إجياد حل سلمي وعادل يف املنطقة ينظر:  ياحلسن الثاين عن قبول مبدأ إجراء استفتاء مراقب يف الصحراء الغربية، وه
 .31، ص4504، جويلية020، عاجليش، "يق التحريرإفريقيا على طر "وطاس سامل: 
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ابلعاصمة الكينية نريويب، ولقد عرب  م4504أوت  01إىل  01واملنعقد خالل الفرتة املمتدة من 
الشاذيل يف هذه القمة عن موقف اجلزائر خبصوص الستفتاء وأعرب عن استعداد اجلزائر التام 
لتقدمي كل التسهيالت الضرورية حلل املشكلة الصحراوية، وأحل على ضرورة تطبيق إجراءات قرارات 

 تقرير مصري الشعب الصحراوي. القمة الثامنة عشر خبصوص تنظيم استفتاء
مواقف اجلزائر املتضمنة توضيحات ضرورية حول  خبصوصجاء يف املذكرة اجلزائرية  ولقد

الستفتاء، نوعه، وسيلته، وطبيعة الكفاءة اليت تزعم اللجنة استعماهلا يف تطبيق قرار قمة نريويب 
جلزائر، تسري وفق األطر ، وهكذا أصبحت القضية الصحراوية، بفضل جمهودات ا1الثامنة عشر

 القانونية والعراف الدولية.
ودائمًا يف إطار نشاط اجلزائر على مستوى منظمة الوحدة اإلفريقية شاركت اجلزائر 
مشاركة فعالة يف مؤمتر القمة املصغرة حول تطبيق استفتاء تقرير املصري حول الصحراء الغربية 

م، وقبل مغادرته 4500فرباير  5إىل  9املمتدة من املنعقدة ابلعصمة الكينية نريويب يف الفرتة 
اتوجه "اجلزائر أدىل رئيس اجلمهورية الشاذيل بن جديد بتصريح للصحافة اجلزائرية جاء فيه: 

شخصيًا إىل نريويب للمرة الثالثة يف أقل من عام وذلك تلبية للدعوة اليت تلقيتها من رئيس منظمة 
لفة ابستفتاء تقرير املصري حول الصحراء الغربية وهذا إن دل الوحدة اإلفريقية ورئيس اللجنة املك

على شيء إمنا يدل على اإلرادة القوية للجزائر يف تدعيمها للمنظمة وعلى مسامهتها امللموسة 
، وعن دور اجلزائر ومشاركتها يف هذا الجتماع صرّح بن جديد "والفعالة يف تنفيذ قراراهتا وتوصياهتا

زائر يف هذا الجتماع أمرًا طبيعيًا وخاصة عندما يكون موضوعه حول حرب مشاركة اجل"قائاًل: 
تدور رحاها على حدودها... واجلزائر مل تقدم أي مشروع يف هذا الجتماع ولكنها أدلت بوجهة 

 .2"نظرها فيما يتعلق ابحللول النهائية واحلقيقية ملشكل الصحراء الغربية
حدة اإلفريقية قرارًا يقضي ابنضمام أصدرت منظمة الو  م4500فرباير  00ويف 

مما  ،اجلمهورية العربية الصحراوية بقيادة جبهة البوليساريو رمسيًا إىل عضوية منظمة الوحدة اإلفريقية

                                         
 .31، ص4504، سبتمرب49، س042، عاجليش، "إرادة إفريقيا أكرب من تعنت امللك"دمحم المني مواقي:  1
"، "مرة أخرى يتهرب نظام الرابط من قرارات القمة اإلفريقيةميينة بوزقور: مقتطف من تصريح الشاذيل بن جديد نقاًل عن:  2

 .01، ص4500، مارس 041ع، اجليش
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يبني أن املنظمة اإلفريقية قد أقرت حق مبدأ تقرير املصري وأوصت بضرورة البدء يف إجراءات ترتيب 
 هذا الستفتاء حتت إشراف أممي. 

ل ا كان قرار انضمام اجلمهورية العربية الصحراوية إىل منظمة الوحدة اإلفريقية مثّ فإذ
ب انتصاراً مشرفاً للقضية الصحراوية وتتوجياً كبرياً جلهود جبهة البوليساريو، فـإنه من جهة أخرى سبّ 

يف أوت  يف طرابلس ابلعاصمة الليبية املنعقد يف احنراف خطري جنم عنه فشل مؤمتر القمة اإلفريقي
وهو ما نتج  ،وخروج األزمة الصحراوية من إطارها املغاريب إىل مستوى القارة اإلفريقية م4500

عنه يف األخري حدوث انقسام داخل منظمة الوحدة اإلفريقية بني مؤيد جلمهورية الصحراء وبني 
 .1معارض هلا

واجلزائر بطبيعة احلال من أنصار الرأي األول، حيث شاركت رمسيًا يف احتفال العرس 
السياسي الذي أقامته حكومة اجلمهورية العربية الصحراوية مبناسبة انضمامها إىل منظمة الوحدة 

لمة اإلفريقية، ولقد ألقى السيد جلول خبيت منيش وزير اجملاهدين الذي مثل اجلزائر يف هذا املناسبة ك
إن وقوف اجلزائر شعباً وحزابً وحكومة إىل "جّدد فيها موقف اجلزائر من القضية الصحراوية قائاًل: 

جانب الشعب الصحراوي يف كفاحه املشروع من أجل ممارسة حقه يف تقرير مصريه هو التزام 
ل اثبت قطعناه على أنفسنا، كما أكد أن اجلزائر تسعى بكل جد إلجياد حل سلمي وعادل ملشك

 . 2"الصحراء الغربية
وهكذا ضاع مبدأ تقرير املصري وسط هذه اخلالفات، وابت اخلالف قائمًا حول متثيل 
اجلمهورية الصحراوية يف القمم اإلفريقية بني الشرعية والالشرعية، واألخطر من ذلك رمبا يؤدي هذا 

مالحمه ابلفعل  اخلالف إىل تدخل خارجي خصوصًا الولايت املتحدة األمريكية وهو ما بدأت
تلوح يف األفق، وحلل هذه األزمة جيب أل خترج عن نطاقها وأن تسرع الدول أطراف النزاع بتطبيق 
حق تقرير املصري ألن أتخر هذا الستفتاء سيؤدي إىل تزايد حجم األخطار اليت قد ل هتدد منطقة 

  املغرب العريب فحسب بل القارة اإلفريقية.

                                         
 .31، صمقال سبق ذكره ،"الصحراء وحق تقرير املصري"سيد عبد اجمليد:  1
 .09، ص4500، أبريل 049، عاجليش، الصحراء الغربية انتصارات جديدة"عبد اجمليد بن جدو: "جلول خبيت منيش نقاًل عن:  2
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ذه القمة نظر منظميت الوحدة اإلفريقية واألمم املتحدة وكذا وقد ألفتت اجلزائر يف ه
اجلامعة العربية إىل خطورة الوضعية اليت خلقها الغزو املغريب يف اجلزء اجلنويب للصحراء الغربية، وهذا 
من خالل الرسالة اليت وجهها الرئيس اجلزائري الشاذيل بن جديد إىل رئيس منظمة الوحدة 

، والرسائل اليت وجهها وزير اخلارجية اجلزائري دمحم الصديق بن حيي إىل م طولبريوليااإلفريقية السيد 
األمناء العامني لألمم املتحدة ومنظمة الوحدة اإلفريقية واجلامعة العربية، ومما جاء يف رسالة الشاذيل 
بن جديد ما أييت: "إن هذا العمل املتعجرف الذي ينمي سياسة التوسع والحتالل اليت أقدمت 

أييت غداة نفس اليوم الذي مت فيه التوقيع على اتفاق السالم  م4599حكومة املغرب سنة عليها 
النهائي بني موريتانيا وجبهة البوليساريو، هذا التفاق املعترب حبق نقطة إكمال مباشرة للقرارات 

ائم بني املتخذة يف منروفيا، والذي حيته كافة البلدان بوصفه لبنة هامة يف طريق عودة السالم والو 
  .1كافة شعوب املنطقة"

ويف املنحى نفسه، فإن منظمة الوحدة اإلفريقية املدركة متامًا لألخطار اليت قد تنجر عن 
وحرصاً منها على معاجلة هذه القضية عملت جاهدة من أجل  ،استمرار الصراع الصحراوي املغريب

قمة منظمة الوحدة يف  كان من املقرر أن تعقد  م4500تطبيق حق تقرير املصري، ويف سنة 
طرابلس غري أن عدم اكتمال النصاب حال دون ذلك، ولقد بررت البلدان الغائبة عن لقاء 
طرابلس غياهبا حبجة عدم اعرتافها بعضوية اجلمهورية العربية الصحراوية وحبضور هذه األخرية 

 .2الجتماع
الصحراويني المتناع عن ( احلاضرة للقاء طرابلس من 32طلبت البلدان الثالثون )

وهو ما احتجت عليه اجلزائر ورفضته حبجة أنه ليس  ،الدخول لقاعة الجتماعات كحاًل وسطاً 
وابلتايل جيب على  ،أن نطلب دائمًا من اجلمهورية العربية الصحراوية وحدها تقدمي تنازلت عدلً 

 جوليوس نيرييريالرئيس التنزاين  املؤيدة للملكة املغربية إعطاء املقابل، واملقصود هنا 45الدول 
الذي أقنع القادة الصحراويني أبن تراجعهم الظريف والطوعي عن العضوية سيكون له مقابل من 

                                         
قمة عدم االحنياز نتائج يف " م. إ:نقاًل عن:  وليام طولبريمقتطف من رسالة الشذيل بن جديد إىل رئيس منظمة الوحدة اإلفريقية  1

 . 32، ص4595، أكتوبر409ع، اجليش، "مستوى اآلمال املعقودة على املنظمة
 .413، صاملصدر السابق ،3ج ،(1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 2
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ويتمثل يف إصدار بيان يعىن بوقف إطالق النار بني  ،ومن امللك نفسه التسعة عشرطرف الدول 
 .1طريف النزاع وضبط طرق الستفتاء
دمحم بن أمحد " زايرة رمسية قام هبا الوزير األول اجلزائري وخالل ويف نفس الجتاه دائماً،

، وأثناء حماداثته مع نظريه م4503أبريل  01إىل  09و من ا" إىل مجهورية غينيا بيسعبد الغاين
نريويب يف فرباير من نفس  قمة قرار الذي اختذتهل" أعراب الوزيران عن ارتياحهما لفكتور سودماراي"

وأكدا أن الوضع يف مشال إفريقيا جيب أن خيضع لقرارات هذه القمة ابعتبارها إطاراً مالئماً  ،السنة
لوضع حد للنزاع القائم بني املغرب وجبهة البوليساريو والذي يكون عن طريق املفاوضات بني 

 .2الطرفني
ملنعقد ا ملنظمة الوحدة اإلفريقية مؤمتر القمة التاسع عشر وبفضل جمهودات اجلزائر داخل

ابملصادقة على لئحة حول  م4503جوان 42حظي اإلخوة الصحراويون يوم أبديس أاباب 
قضيتهم العادلة تشري بوجه خاص إىل ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بني املغرب والبوليساريو بغية 

، 3وقف إطالق النار والوصول إىل إجراء استفتاء ميكن الشعب الصحراوي من تقرير مصريه
وتتجلى قيمة هذا املؤمتر يف األمهية اخلاصة اليت أولها للقضية الصحراوية، ولقد جاء يف نص 

أن الستفتاء جيب أن ينظم يف حبر الستة أشهر القادمة وقبيل "الالئحة الصادرة عنه ما يلي: 
 .4"انعقاد مؤمتر القمة العشرين يف كوانكري وذلك بعيداً عن كل ضغط إداري وعسكري

ن هذا النجاح النسيب الذي أحرزه الصحراويون داخل منظمة الوحدة اإلفريقية مل غري أ
 م4503الليبيون فقام الرئيس اللييب القذايف بزايرة طارئة إىل اململكة املغربية يف شهر جوان  يرتح له

 عقب املصادقة على الالئحة السالفة الذكر، ومتخض عن هذا اللقاء زايدة حدة التوتر بني املغرب
تبق اجلزائر مكتوفيت  ومل. 5وجبهة البوليساريو الذي وصفها امللك املغريب بــــــ "جمموعة من املرتزقة"

                                         
 .411، صاملصدر السابق ،3ج ،(1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 1
 .41ص جملة سبق ذكرها، ،جملة اجلزائر واألحداث الدوليةوزارة الشؤون اخلارجية:  2
 .909، صاملصدر السابق، أان وهو وهمحميي الدين عميمور:  3
مؤمتر القمة التاسع ج. راشدين: "مقتطف من نص الالئحة الصادرة عن مؤمتر القمة التاسع عشر ملنظمة الوحدة اإلفريقية نقاًل عن:  4

 .31، ص4503، جويلية 030، عاجليش، عشر مؤمتر القرار"
 .499ص، املصدر السابق ،3ج ،(1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 5
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األيدي جتاه هذا التصرف اللييب، حيث دافعت دفاعًا مستميتًا إزاء القضية الصحراوية فاستغل 
العربية الصحراوية مل وأكد له أن اجلمهورية  م4503جويلية  09الشاذيل زايرة القذايف للجزائر يوم 

 .1ختن أبداً ليبيا بل العكس ليبيا هي اليت ختلت عن الصحراويني
 م4501ويف عشية القمة العشرين ملنظمة الوحدة اإلفريقية، املزمع عقدها يف نوفمرب 

أبديس أاباب، قامت اجلزائر بنشاط حثيث على املستويني اإلفريقي والعاملي من أجل إجناح هذه 
امة ودعم النضال الصحراوي على وجه اخلصوص، فعلى الصعيد اإلفريقي متكنت القمة بصفة ع

مما  ،ملنظمة الوحدة اإلفريقية 421اجلزائر بفضل مبعوثيها من تكريس وأتييد التمسك بقرار 
تسبب يف إدانة اململكة املغربية ووضعها حمل اهتام، وابملقابل اتضح إلفريقيا أن الصحراويون 

، ويف األخري توج نشاط اجلزائر عشية القمة ابعرتاف أكرب دولة 2ة يف السلمحتدوهم إرادة كبري 
 . 3إفريقية وهي "نيجرياي" ابجلمهورية العربية الصحراوية واحتلت مقعدها الشرعي يف املنظمة

خالل وابلفعل آتت التحركات الدبلوماسية اجلزائرية إزاء القضية الصحراوية أكلها، ف
 41إىل  44لوحدة اإلفريقية املنعقدة أبديس أاباب يف الفرتة املمتدة من القمة العشرين ملنظمة ا

وبذلك حقق  ،رمسيا  عضوية اجلمهورية العربية الصحراويةدت املنظمة أكّ  م4501نوفمرب 
على حساب اململكة املغربية اليت أعلنت انسحاهبا من املنظمة  الصحراويني جناحًا ابهراَ يف نضاهلم

، وعقب هذه القمة عقد اجتماع آخر للمكتب السياسي جلبهة نفس السنةنوفمرب من  40يوم 
نوفمرب لتقييم أعمال القمة، وخالل هذا الجتماع هنأ أعضاء املكتب  01التحرير الوطين بتاريخ 

القادة الصحراويني على تتوجيهم يف القمة وحثوهم على تفادي تغلب اخلطاب على العمل 
 .4امليداين

 : الدويل( على املستوى 1
قامت اجلزائر مبجهودات ونشاطات حثيثة على الصعيد الدويل سواء لدى الدول العربية 
أو الدول األوروبية، وذلك من خالل تلك اجلولت الرائسية أو املهمات الدبلوماسية اليت كانت 

                                         
 .491، صاملصدر السابق ،3ج ،(1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 1
 .400، صنفسه 2
 .09، ص4501، ديسمرب 015، عاجليش"، إفريقيا حسم ووفاءالسعيد بومرداسي: " 3
 .450، صاملصدر السابق، 3ج، (1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 4
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د تقوم هبا اجلزائر على هذا الصعيد لكسب التأييد للقضية الصحراوية أو على األقل ضمان حيا
 تلك الدول، أو من خالل نشاط اجلزائر على مستوى حركة عدم الحنياز أو هيأة األمم املتحدة. 

اجلزائر جهودها يف دعم القضية الصحراوية، وكان هلا الدور  واصلت وعلى هذا الصعيد
البارز يف القمة السادسة حلركة عدم الحنياز اليت احتضنتها العاصمة الكوبية هافاان خالل الفرتة 

، حيث متكنت بفضل نشاط رئيسها الشاذيل بن جديد م4595سبتمرب  20إىل  23املمتدة من 
ابجلمهورية العربية  ابعرتافهااع سبع دول ــمن إقن -الحظنيه به الكثري من املذي نوّ ـــال-

ه خلطورة الوضع يف الصحراء الغربية، وطالب ـه وقلقـع املؤمتر إىل التعبري عن أسفــ، ودف1راويةــالصح
بضرورة التطبيق الفوري لالئحة قمة منروفيا املتعلقة حبق الشعب الصحراوي حبق تقرير مصريه 

 . 2واستقالله
لستماع إىل تدخل كل من اجلزائر وموريتانيا واألمني العام املساعد ملنظمة الوحدة وبعد ا

اإلفريقية صادقت اللجنة على قرار يقضي ابحرتام حق الشعب الصحراوي يف تقرير املصري 
والستقالل، ويف نفس الوقت طالبت اللجنة من املغرب بسحب قواته التوسعية من الصحراء 

 .3لشعب الصحراوي من تقرير مصريه بنفسهالغربية حىت يتمكن ا
فاجلزائر ما فتئت منذ النتصارات على الشعب الصحراوي الواحدة تلو األخرى،  وتوالت

م تدفع ابلقرارات املطروحة داخل منظمة الوحدة اإلفريقية لكي تتبناها اجلمعية العامة 4595
لألمم املتحدة وابألغلبية الساحقة، ولقد حققت هذه اجلهود الدبلوماسية اجلزائرية أهدافها، حيث 

لشعب الصحراوي يف تقرير اجلمعية العامة لألمم املتحدة حبق ا اعرتفت م4502يف هناية أنه 
مصريه، وهذا بفضل الدعم اجلزائري والتدخل املشرف ملندوهبا دمحم جباوي الذي ذكر مبوقف اجلزائر 
الثابت جتاه القضية الصحراوية، وأكد جباوي أن األزمة الصحراوية تكتسي طابعًا استعمارايً، وهي 

اجلزائر ل يشرفها أن تقف موقف  ليست نزاعًا بني املغرب واجلزائر ولن يكون كذلك، بيد أن

                                         
وهي من أمريكا الالتينية وتضم كل من: جاميكا، الدومينيك، وغوايان، وسانتا لوسيا، ونيكاراغوا، واملكسيك، وأوغندا، لريتفع بعد  1

ت إىل دولة، وابنضمام هذه الدول السبع تكون جبهة البوليساريو قد حق 30ذلك عدد الدول املعرتفة جبمهورية الصحراء الغربية إىل 
 جانب النتصارات امليدانية العسكرية انتصاراَ دبلوماسيا سياسياً هاماً. 

 . 09، صمقال سبق ذكره، "الصحراء الغربية انتصارات جديدة على خمتلف األصعدة"سواىل:  دمحم 2
 .49عدد خاص ابللجنة اإلفريقية املكلفة بتصفية الستعمار من الصحراء الغربية، ص :الصحراء احلرة 3
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، ومن مث فهي تسعى جاهدة إلجياد تسوية سلمية وعادلة 1املتفرج إزاء ما حيدث على حدودها
 للمشكل الصحراوي.

وخالل نفس الفرتة، ويف إطار سلسلة النتصارات السياسية اليت حققتها جبهة 
ائر املشرفة، وقعت احلكومة السبانية البوليساريو بفضل كفاح شعبها املستميت املدعوم مبواقف اجلز 

مبقر ممثلية  م4502ديسمرب  49بتاريخ  اتفاق مشرتك اسباين صحراويمع جبهة البوليساريو 
سفري اسبانيا  "أميليو كاسنيلو"البوليساريو ابجلزائر، ولقد نص هذا التفاق الذي وقعه كل من 

جابة احلكومة السبانية ومساندهتا عن اجلانب الصحراوي، على است "سويلم أمحدو"ابجلزائر و
ملبادئ وقرارات منظميت الوحدة اإلفريقية واألمم املتحدة اليت تعرتف حبق الشعب الصحراوي يف 

 .2صياداً اسبانياً كانوا حمتجزين من طرف جبهة البوليساريو 31مقابل إطالق سراح  ،تقرير مصريه
ذير القوى الكربى املوالية للمغرب أما على املستوى اخلارجي متثلت جهود اجلزائر يف حت

مساعدات عسكرية  ةخاصة فرنسا، الولايت املتحدة األمريكية، والحتاد السوفيايت من تقدمي أي
 .3احلل العسكري جلوئه إىلاليت قد يطلبها املغرب يف حالة 

معاهدة وجدة قام الرئيس اجلزائري بن  علىاجلزائر  وكرد فعلويف نفس الجتاه دائماً، 
تعد  م4509أبريل  41إايم بتاريخ  29جديد بزايرة رمسية للولايت املتحدة األمريكية استغرقت 

، إن دوافع هذه الزايرة وتطور العالقات اجلزائرية 4510األوىل من نوعها منذ استقالل اجلزائر سنة 
غرب العريب الكبري األمريكية مرده هو اتفاق وجدة الذي رفضته اجلزائر واعتربته أداة معطلة لقيام امل

 عالوة على انه لن يعجل حبل القضية الصحراوية.
ومن مث فإن دواعي الهتمام اجلزائري األمريكي هو نظرة الرئيس بن جديد إىل موضوع 
الصحراء الغربية وسعيه إىل إجياد حل وسط هلده األزمة يتمثل أساسًا يف أن تعرتف املغرب 

عًا من احلكم الذايت حتت لواء املغرب، ومن مث فإن ابلصحراء، وإعطاء الشعب الصحراوي نو 
الرئيس بن جديد ومن خالل زايرته للولايت املتحدة المريكية قد حثها على امرين اثنني يتمثل 

                                         
 .33، ص4502، ديسمرب024، عاجليش، "اجلمعية العامة لألمم املتحدة تؤكد حق الشعب الصحراوي"بوزقور ميينة:  1
 .34، ص4502، جانفي 49ـ، س020، عاجليش "الصحراء الغربية إىل مىت سياسة العناد والتصلب؟"بوزفور ميينة:  2
 .400، صاملصدر السابق ،3ج ،(1188-1191)مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل  :أمحد طالب اإلبراهيمي 3
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 -األول يف انتهاج الولايت املتحدة خطًا حمايدًا يف هذا النزاع، والثاين ان تقوم الولايت املتحدة
 .1إبقناعه بقبول احلل اجلزائري السابق ذكره -املغرب حبكم عالقتها التقليدية مع

ومن بني الدول املتعاطفة مع املغرب جند اململكة العربية السعودية هذه األخرية اليت 
احنازت للمغرب وتبنت مواقفه إزاء النزاع الصحراوي منذ بدايته ومل تتوان اململكة العربية يف تقدمي 

 (.عسكريو دعم دبلوماسي و خمتلف املساندات واملساعدات لنظريهتا املغربية )دعم مايل ومادي، 
تعارض وحتذر الدول املنحازة  اجلزائر راحت وإزاء هذا التعاطف لصاحل الطروحات املغربية

اململكة العربية السعودية اليت رغم ادعائها أهنا تبذل ما يف وسعها للبحث  وعلى رأسهاإىل املغرب 
ل عن حل سياسي للفضية الصحراوية، إل أن تلك املساعدات العسكرية اليت تقدمها للمغرب 

تفسر ول تعرب إل عن تبين اململكة السعودية للطروحات املغربية، وإزاء هذا املوقف السليب من 
السعودية عن  العربية رت احلكومة اجلزائرية عن طريق وزير خارجيتها اململكةجانب السعودية حذّ 

أن يصب يف  هذا التصرف الذي يتناىف مع العالقات األخوية بني البلدين والذي ل ميكنه إطالقاً 
 .2صاحل احلل السلمي للقضية الصحراوية

من حتقيق مكسب أردين لصاحل القضية الصحراوية،  م4501اجلزائر يف سنة  متكنت كما
هو معروف أن العالقات اجلزائرية األردنية مل تكن على أحسن ما يرام يف عهد الرئيس الراحل  فكما

السلطة يف اجلزائر أخذت هذه العالقات تتحسن لكن منذ تويل الشاذيل بن جديد  بومدين، هواري
 تدرجييًا حنو األحسن، خاصة عنما غريت اململكة األردنية موقفها إزاء القضية الصحراوية من

إىل موقف  الدولية( احملافل ويف املتحدة األمم يف املغرب لصاحل يصوت األردن )كان للمغرب مؤيد موقف
مقتنعاً  -حسب شهادة وزير اخلارجية األردين-حمايد على األقل، بل أكثر من ذلك أن األردن 

 . 3متاماً مبوقف اجلزائر والنتصارات اليت حققتها الدبلوماسية اجلزائرية يف موضوع الصحراء الغربية
)وزير  اليت، يف نظرهاملغربية  الدبلوماسية وفشل إخفاقات من متأكداً  كان متاماً  النقيض وعلى

 تشابه النظامني ولول ومتخلف، ورجعي متأخر أبسلوب الغربية الصحراء مشكل تعاجل األردين(، اخلارجة

 اجلزائر. لصاحل كلية األردن احنازت ل األخرى احلساسيات وبعض ملكي( واملغريب)كالمها األردين
                                         

 .33، ص4509، سنة 10ع، املوقف العريب، "زايرة الشاذيل بن جديد ألمريكا ورايح التغيري يف اجلزائر" :سيد عبد اجمليد 1
 .022، صاملصدر السابق ،3ج ،(1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 2
 .441، صاملصدر السابقدمحم برغام:  3
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وقفها املؤيد للطرح املغريب ويف الجتاه نفسه نصحت اجلزائر حكومة فرنسا ابلعدول عن م
ألن ذلك قد يدفع املغرب إىل  ،وابلكف عن تقدمي الدعم العسكري للمغرب ضد البوليساريو

اللجوء إىل احلل العسكري وهذا ما ل تسمح به اجلزائر إطالقاً، وهذا ما أكده وزير خارجية اجلزائر 
وأوضح له أن تزويد فرنسا للمغرب ، م4501لنظريه الفرنسي أثناء زايرته للجزائر يف مطلع عام 

 . 1ابألسلحة والطائرات احلربية ل ميكن وصفه إل بعمل عدائي وعدواين صارخ ضد اجلزائر
وعلى غرار النشاط الذي كانت بذلته اجلزائر حيال القضية الصحراوية على مستوى قمم 

عدم الحنياز، حيث  منظمة الوحدة اإلفريقية لعبت كذاك دورًا مماثاًل على مستوى قمة بلدان
دفاعًا مستميتًا عن املشكل  م4501سبتمرب  1إىل  4دافعت اجلزائر يف القمة املنعقدة من 

ومتثل نشاط اجلزائر فيها يف ضم موقف حركة عدم الحنياز إىل موقفي منظميت الوحدة  ،الصحراوي
نظمتني وهو ما اإلفريقية واألمم املتحدة، حيث أكدت احلركة على متسكها مبخطط السلم للم

 .2أكسب القضية الصحراوية أتييداً عاملياً 
القضية الصحراوية متكنت السفارة  جتاهوبفضل جهود اجلزائر الدبلوماسية املتزايدة 

من إقناع هذا البلد ابلعدول عن رأييه املتمثل يف  م4554اجلزائرية يف ابكستان يف مطلع عام 
غربية وإبدائه املوافقة على التصويت يف األمم املتحدة التصويت على قضية الصحراء ال عنالمتناع 

 .3لصاحل القرار التوافقي كحالً سلمياً لألزمة الصحراوية
قبال الطرفني املغريب والصحراوي خمطط السالم األممي الذي  4500أوت  32وبتاريخ 

، وأجراء تقدم به األمني العام لألمم املتحدة دي كويالر، والذي ينص على وقف إطالق النار
م 4554استفتاء تقرير املصري لسكان اإلقليم، وكان من املقرر إجراء هذا الستفتاء يف ربيع سنة 

برعاية أممية غري أن هناك عدة أسباب سياسية وأمنية حالت دون إجراؤه يف التاريخ املذكور، أمهها 
 إشكالية حتديد هوية الصحراويني املعنيني ابلتصويت.

                                         
 .040، صاملصدر السابق، 3ج، (1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :أمحد طالب اإلبراهيمي 1
 .034، صنفسه 2
 .053، صاملصدر السابق، !.. سفريا .. زاده اخليال.:حميي الدين عميمور 3
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أنه كانت هناك حماولة أممية جادة يف هذا املوضوع واملتمثلة يف إرسال وجتدر اإلشارة إىل 
إىل املنطقة لإلشراف على عملية الستفتاء، وقد بلغ عدد هذه  1"املينورسوالقوات الدولية "

ضابطًا يف القوات املسلحة األمريكية  05مراقبًا عسكرايً، و 450موظفًا منها  391القوات 
إطالق النار، اإلشراف على إطالق سراح أسرى وحمتجزي احلرب،  مهمتهم اإلشراف على وقف

حتديد وتسجيل املصوتني وتنظيم الستفتاء بناًء على نتائج التصويت، غري أن موضوع معايري 
 حتديد هوية املشاركني يف التصويت الستفتائي حال دون تطبيق املخطط األممي.

 أن اجلزائر وحبكم عالقة حسن اجلوار ورغم هذا التعثر يف مسار القضية الصحراوية إل
اليت تربطها ابجلمهورية العربية الصحراوية ظلت متمسكة مبوقفها الثابت جتاه الشعب الصحراوي 
الشقيق من أجل تقرير مصريه، ول أدل على ذلك من تلك املبادرة احلسنة اليت مت طرحها بني 

بية الصحراوية الدميقراطية، ويرجع أول بروتوكول بلدية اجلزائر الوسطى وولية العيون للجمهورية العر 
سنة أي إىل غاية  43، وتواصل جتديد هذه التفاقية ملدة 2م0220مارس  01اتفاق إىل اتريخ 

م، ويهدف هذا التفاق إىل تطوير جممل العالقات الثقافية وتقوية أواصر 0249اوت  23
 مدينة لعيون.الصداقة واألخوة بني مواطين بلدية اجلزائر الوسطى و 

ويف األخري ومن خالل ما سبق ذكره يف هذا الفصل نستنتج أن القضية الصحراوية تعد 
من أصعب وأعقد القضااي التحررية يف العامل اليت مل جتد إىل يومنا هذا طريقًا ملعاجلتها وحلها 

اإلفريقية بشكل هنائي، وهي من أخطر القضااي العربية اإلفريقية اليت واجهتها منظمة الوحدة 
وفرضت عليها حتداًي كبريًا استهدف النيل من أحد مبادئها األساسية وهو مبدأ تصفية الستعمار 

 وتقرير املصري.
                                         

، 4554أبريل  05الصادر بتاريخ  152مبوجب القرار رقم  4554بعثة املينورسو هي بعثة دولية أسستها هيأة األمم املتحدة سنة  1
مقرها يوجد يف العيون أكرب مدن الصحراء الغربية، وهلا مكتب ارتباط يف تندوف، تعىن بتطبيق خطة تسوية وضعتها املنظمة حلل مشكلة 

فاق مع طريف النزاع فيها، ومن بني مهامها األساسية تنظيم استفتاء لتقرير مصري السيادة على اإلقليم، تعود جذور الصحراء الغربية ابلت
حني قرر أمينها العام آنذاك دي كويالر ابلتعاون مع منظمة الوحدة اإلفريقية إرسال بعثة مساع محيدة  4509اتريخ إنشائها لسنة 

موسوعة اجلزيرة نت، ية. ينظر: للبحث عن حل ملشكلة الصحراء الغرب
www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures مارس  25، اتريخ التحميل

 صباحاً. 42:90، على الساعة 0240
 .934ص 21املربم بني الطرفني ينظر امللحق رقم: لالطالع على النص الكامل لالتفاق  2

http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures
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العائق الكبري الذي  -حبكم موقعها السرتاتيجي-كما تعترب مشكلة الصحراء الغربية 
حيول دون قيام مشروع املغرب العريب الكبري، لذلك فإن الهتمام هبذه القضية مل يقتصر فقط على 
دول املنطقة فحسب، بل حظيت ابهتمام إقليمي وعاملي ملا تسببت به من هتديد للسلم واألمن 

يف تصفية الستعمار من هذا العامليني، وكان إبمكان هذا النزاع أن يسلك طريقه الطبيعي املتمثل 
اإلقليم عن طريق الرجوع إلرادة شعبه، غري أن التقاء األطماع التوسعية احمللية لألنظمة الرجعية مع 

 مصاحل وأهداف المربايلية العاملية حال دون ذلك.
ومتثل فرتة الدراسة، وهي فرتة الرئيس الشاذيل بن جديد أهم مرحلة يف اتريخ كفاح 

ي، إذ حقق فيها الشعب الصحراوي قمة النتصارات السياسية والعسكرية الشعب الصحراو 
بفضل جمهودات اجلزائر ودعمها املادي واملعنوي املطلق للشعب الصحراوي الشقيق، وهذا بشهادة 
أصحاب القضية نفسهم، ففي هذه املرحلة حتقق فيها املصاحلة املوريتانية الصحراوية يف اجلزائر، 

ورية العربية الصحراوية الدميقراطية إىل منظمة الوحدة اإلفريقية، وخالل هذه وفيها انضمت اجلمه
املرحلة اعرتفت العديد من الدول ابجلمهورية العربية الصحراوية، هذا على غرار العديد من 

 النتصارات العسكرية اليت حققتها جبهة البوليساريو ضد القوات املغربية الغازية.
رات السياسية والدبلوماسية اليت حققتها جبهة البوليساريو سواء وابلرغم من تلك النتصا

على الصعيد اإلفريقي يف إطار منظمة الوحدة اإلفريقية، أو على الصعيد الدويل على مستوى هيئة 
األمم املتحدة، ورغم العديد من املساعي احلميدة وإصدار العديد من القرارات من أجل تسوية 

إل أهنا ابتت عاجزة عن حل هنائي لألزمة بسبب سياسة التسلط  سلمية للقضية الصحراوية،
 والتعنت الستعماري املغريب الذي حالت دون ذلك.
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 خامتة البحث: 
ويف األخري ومن خالل ما سبق عرضه من شرح ودراسة وحتليل وتعليل ونقد ملختلف 

النتائج اآلتية، علمًا أهنا ليست ابلضرورة أن تكون  جوانب هذه األطروحة، ميكننا استخالص
مطلقة أو اثبتة، ولكن على األقل ميكنها أن تفتح أبوااًب أخرى لكل ابحث ودارس مهتم مبوضوع 

 الدراسة، وحسيب أن أستعرض أمهها:
تعد اجلزائر جزء ل يتجزأ من الوطن العريب جغرافيًا واترخييًا وحضارايً، إذ سامهت  -

 قعها اجلغرايف، وبفضل ثورهتا اجمليدة يف حترير خمتلف دول العامل.بفضل مو 
العربية بصفة عامة والشعب الفلسطيين بصفة خاصة  ابلشعوبلقد تعزز ارتباط اجلزائر  -

حصول اجلزائر على استقالهلا عربت خمتلف  فقبلمن خالل عامل الستعمار مبختلف أشكاله، 
ئرية عن موقفها ومساندهتا للقضية الفلسطينية وذلك عن طريق التيارات واألحزاب واجلمعيات اجلزا

تنظيم املهرجاانت والتجمعات واملظاهرات ومجع التربعات املالية والعينية ملساعدة الشعب 
 الفلسطيين الشقيق.

إن اجلزائر ابلرغم من أهنا كانت حديثة العهد ابلستقالل من جهة، وابلرغم من  -
، إل  أن هذا مل مينعها 4519جوان  45استها الداخلية إثر أحداث انشغاهلا إبعادة تنظيم سي

عن الهتمام مبا جيري يف املشرق العريب من جتاوزات على يد العدو الصهيوين، ويف هذا السياق 
عن تضامن اجلزائر مع  4519ماي  41أعلن الناطق الرمسي ابسم وزارة الشؤون اخلارجية يوم 

هبا الكيان الصهيوين، ومل تكتف اجلزائر عند حد إعالن املواقف  األقطار العربية اليت يتحرش
فحسب، بل سّخرت كل إمكانياهتا املادية والبشرية ووضعتها حتت تصرف األشقاء الفلسطينيني 

 واملصريني والسوريني.
بوضوح خطاب ، وهو ما جّسده 4519من حرب  موقفًا مشرفًا وفعالً  لجزائرل كان -

الذي ألقاه أمام القوات اجلزائرية خالل استعدادها لاللتحاق أبرض املعركة  رئيسها هواري بومدين
إن مهمتكم النبيلة هي الوقوف مع إخوانكم املصريني أمام هذا »من أجل شحذ مهمها قائاًل: 

، هذا على غرار املوقف البطويل «العدوان الصهيوين، وأمامكم طريقان إما النصر وإما الستشهاد
مت به اجلزائر حينما سافر رئيسها هواري بومدين على رأس وفد عايل املستوى إىل الرائع الذي قا

موسكو يف إطار إعادة تسليح دول املواجهة، وبفضل جمهودات الوفد اجلزائري متكنت اجلزائر من 
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مليون دولر  422تزويد مصر وسوراي ابألسلحة والعتاد احلريب على حساب نفقتها احملددة بــــــ 
 لكل منهما.أمريكي 

مل يتوقف ابنتهاء هذه احلرب فحسب، بل  4519إن موقف اجلزائر ودورها يف حرب  -
استمر حىت خالل فرتة الستنزاف، بل أكثر من ذلك كانت من بني الدول املشجعة على إعالن 

ومواصلتها إىل غاية اسرتجاع مجيع األراضي العربية احملتلة،  4593احلرب ضد إسرائيل يف أكتوبر 
هلذا أدانت موقف القيادة املصرية ملا وافقت على قبول وقف إطالق النار وقرار جملس األمن قبل و 

هدفها األساس وهو استعادت مجيع األراضي اليت احتلتها إسرائيل. ومن  4593أن حتقق حرب 
ليها مث بدأت العالقات املصرية نوعًا من النفور وازدادت توترًا بعد اخلطوات اخلطرية اليت أقدم ع

السادات منها ذهابه إىل القدس وفتح قناة السويس يف وجه التجارة اإلسرائيلية واألوروبية بصفة 
عامة، وبلغ التوتر أقصاه يف العالقات اجلزائرية املصرية  بعد التوقيع على اتفاقيات كامب ديفيد 

الفلسطينية اليت مثلت منعرجًا خطريًا ليس فقط يف اتريخ مصر فحسب، بل يف اتريخ القضية 
 والتاريخ العريب بصفة عامة. 

إن اجلزائر حبكم عالقاهتا مع القضية الفلسطينية حرصت كل احلرص على مساندة  -
ل غرو أن تكون و  ،املقاومة الفلسطينية، وترى أنه من واجب كل البلدان العربية دعم هذه املقاومة

هور التوتر بني النظام امللكي األردين اجلزائر يف طالئع الدول العربية اليت حتركت منذ بداية ظ
للحيلولة دون وصول  -والذي نتج عنه ما مسي بــــ "أحداث أيلول األسود"-واملقاومة الفلسطينية 

اإلخوة األشقاء إىل حد القتتال، وإثر هذه األحداث سافر وزير اخلارجية اجلزائري عبد العزيز 
 تال وتوجيهه حنو عدومها املشرتك )العدو الصهيوين(.بوتفليقة إلقناع الطرفني ابلكف عن هذا القت

إن اجلزائر ستقف »أما موقف اجلزائر من أحداث أيلول األسود فيجسده التصريح اآليت: 
دومًا إىل جانب املقاومة الفلسطينية، وتعترب أن أي حماولة مباشرة أو غري مباشرة تستهدف النيل 

وستكون له عواقب وخيمة ل على مستقبل فلسطني  من املقاومة الفلسطينية هي مبثابة انتحار
 «.فحسب بل على مستقبل الوطن العريب عموماً 

لقد اتبعت اجلزائر ابهتمام كبري تطورات ومسار القضية الفلسطينية على مستوى مجيع  -
الفلسطيين، فكانت موقفها مؤيدة لكل املؤمترات اليت  الوطيناملؤمترات العربية ودورات اجمللس 

جاءت قراراهتا يف مستوى التحدي الذي تتطلبه القضية الفلسطينية، وتكون موقفها منددة 
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ومعارضة عندما تكون القرارات دون املستوى املطلوب، وأحيااًن أخرى متتنع عن اجلزائر عن 
ة التحرير الفلسطينية، مثلما حدث يف مؤمتر القمة املشاركة أصاًل يف أي مؤمتر يقصي مشاركة منظم

العريب احلادي عشر الذي احتضنته العاصمة األردنية عمان حيث أمتنعت اجلزائر عن املشاركة فيها 
 بسبب عدم مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية.

ويف هذا اإلطار مل تكتف اجلزائر ابملشاركة يف هذه املؤمترات والدورات فحسب، بل 
تضنتها ونظمتها مرات عديدة، كاحتضاهنا للدورات السادسة عشر، والثامنة عشر، والتاسعة اح

عشر للمجلس الوطين الفلسطيين وكلها كانت يف املستوى املطلوب، حيث كّرست وحدة الصف 
 الفلسطيين، ودعت إىل تغليب العمل العسكري على النضال السياسي حلل القضية الفلسطينية.

، أو ما مسيت ب "انتفاضة احلجارة" منعرجاً 4509اضة الفلسطينية سنة مثّلت النتف -
حامسًا يف اتريخ القضية الفلسطينية ملا حظيت به من التفاف ملختلف القوى الفلسطينية وأتييد 
عريب ودويل، كما أهنا جّسدت مبدأ أولوية الداخل عن اخلارج وقضت على آمال الصهاينة وعرّبت 

 ب ديفيد املزعوم.حبق عن فشل سالم كام
القمة العربية اخلامسة عشر اليت احتضنتها  يفموقف اجلزائر من هذه النتفاضة جتلى 

، إذ حققت هذه القمة ثالث جناحات لصاحل 4500جوان  5إىل  0خالل الفرتة املمتدة من 
ملت القضية الفلسطينية وهي دعمها الفعال لالنتفاضة، وشجبها الصريح ملشروع شولتز، وأخرياً ع

على فك الرتباط القانوين بني األردن والضفة الغربية، وكانت هذه النجاحات مبثابة الظروف 
 املساعدة على قيام دولة فلسطني.

توجت جمهودات اجلزائر ومساعيها احلثيثة ابإلعالن عن قيام دولة فلسطني خالل  -
 40الدورة التاسعة عشر للمجلس الوطين الفلسطيين اليت احتضنتها اجلزائر يف الفرتة املمتدة من 

أول من اعرتف هبا لريتفع بعد ذلك عدد  -بطبيعة احلال-، وكانت اجلزائر 4500نوفمرب  49إىل 
دولة خالل شهر ديسمرب من نفس السنة، وكان هلذا  91عرتفة بدولة فلسطني إىل الدول امل

النتصار السياسي الذي حققته منظمة التحرير الفلسطينية وقع كبري على مسار القضية 
غرّي جمرى األحداث  4552الفلسطينية، غري أن اندلع أزمة اخلليج الثانية يف مطلع شهر أوت 

 نظمة سياسياً ومالياً.وأدى إىل عزل وخنق امل
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ضربة قوية للصف العريب وخاصة للقضية الفلسطينية،  حرب اخلليج الثانية شكلت -
أنه قبل انعقاد املؤمتر الدويل للسالم  إذ ورغم ذلك واصلت اجلزائر جهودها يف دعم هذه القضية،

ت الفلسطينيني احتضنت اجلزائر الدورة العشرين للمجلس الوطين الفلسطيين، وذلك لدراسة خيارا
واختاذ القرار خبصوص المتناع أو املشاركة يف املؤمتر الدويل، وبعد أخذ ورد بني خمتلف الفصائل 

 الفلسطينية املشاركة يف هذه الدورة وافق اجمللس الوطين الفلسطيين رمسياً على املشاركة يف املؤمتر.
وسط ل تعدو أن تكون إن السياسة اجلديدة اليت انتهجتها واشنطن حيال الشرق األ -

جمرد سياسة ذر الرماد يف العيون ألن واشنطن مل تقدم أي شيء ملموس إلجناح هذا املؤمتر الذي 
وصل يف األخري إىل طريق مسدود بسبب التعنت اإلسرائيلي والتواطؤ األمريكي، ورغم ذلك فقد 

سالم يف الشرق األوسط مامل  مبا ل يدع جماًل للشك أنه ل معىن ألي املؤمتر الدويل للسالمأثبت 
 تشارك فيه منظمة التحرير الفلسطينية.

سنة تقريبًا أزمة فريدة من نوعها ومعقدة  49تعترب األزمة اللبنانية اليت دامت  -
ومتشابكة بتشابك العديد من العوامل الداخلية واإلقليمية والدولية، فهي أزمة صراع طائفي 

ناقضات الجتماعية يف لبنان، وهي صراع حضاري حول ابلدرجة األوىل، وعربت عن مدى الت
مسألة اهلوية، وهي نزاع إقليمي يرتبط مبكانة لبنان يف ظل السرتاتيجية السورية، ومرتبط أيضاً 

 اإلسرائيلي، وبدور هذه األخرية يف املنطقة.-ابلصراع العريب
املقاومة الفلسطينية يف  مل تكن األزمة اللبنانية وليدة استقرار الفلسطينيون أو ابألحرى -

لبنان كما يعتقد البعض، بل هي نتيجة صراع داخلي بني طرفني متناقضني يف املصاحل واألهداف، 
فالطرف األول متثله القوى اليمينية اللبنانية وهي تسيطر على نسبة كبرية من املصاحل السياسية 

سبها اليت تتمتع هبا منذ واإلدارية واحلكومية، ومن مث فهي تسعى جاهدة للحفاظ على مكا
الحتالل الفرنسي للبنان، أما الطرف الثاين فتمثله القوى الوطنية التقدمية الرافضة لألوضاع 
الداخلية اليت يعيشها لبنان، األمر الذي دفع هذا الطرف إىل العمل بكل ما يف وسعه من أجل 

 .القضاء على لبنان الطائفي وإحالل حمله لبنان الدميقراطي الشعيب
إن اجلزائر ورغم بعدها جغرافيًا عن لبنان الشقيق، إل أهنا مل تكن مبعزل عما جيري فيه  -

من صراعات وتوترات بني األخوة اللبنانيني أنفسهم وبينهم وبني األشقاء الفلسطينيني والسوريني، 
ديدة فعرّبت مرار وتكرارًا عن أسفها العميق لصراع األشفاء يف لبنان، ودعت يف مناسبات ع
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اإلخوة الفرقاء اللبنانيون إىل ضرورة التحلي ابحلكمة والتعقل يف حل مشاكلهم، وزاد اهتمام 
وانشغال اجلزائر ابألزمة اللبنانية ملا أقحمت فيها املقاومة الفلسطينية، وهو ما عارضته اجلزائر 

، وذلك بغية محاية 4593بشدة، فقامت إزاء هذه األزمة بتعيني دمحم يزيد سفرياً هلا يف لبنان سنة 
وتدعيم املقاومة الفلسطينية من جهة، وتغطية حاجيات األزمة من جهة اثنية، فأرسلت اجلزائر 
الكثري من املساعدات اإلنسانية إىل اإلخوة اللبنانيون والفلسطينيون من أدوية ومعدات طبية، هذا 

 .فضالً عن بنائها مستوصفات وعيادات طبية لتقدمي اإلسعافات األولية
إن اجلزائر البلد العريب الوحيد الذي مل يقم إبغالق سفارته بلبنان طيلة فرتة األزمة،  -

ورئيسها هو الرئيس العريب الوحيد الذي زار لبنان يف أحلك فرتاهتا، إن موقفها هذا ودفاعها 
اجحة املستميت على القضية اللبنانية ابإلضافة إىل دبلوماسيتها النشيطة وسياستها اخلارجية الن

إىل جانب اململكتني السعودية أهلها لكي تكون عضوًا فاعاًل يف اللجنة الثالثية العربية العليا 
واملغربية اليت أوكلت هلا مهمة إجياد حل هنائي لألزمة، فتمكنت هذه األخرية بفضل جمهودات 

يمي من تقريب الرؤساء الثالثة ووزراء خارجيتهم وكذا مندوهبا اجلزائري املخضرم الخضر البراه
وجهات نظر اإلخوة اللبنانيني الفرقاء واجتماعهم يف الطائف ابململكة العربية السعودية وموافقتهم 
على وثيقة الوفاق الوطين اليت مت على أساسها انتخاب رئيس اجلمهورية اللبنانية بعد فراغ رائسي 

 لبناين طويل.
بية اليت ل زلنا ندفع مثنها إىل اليوم ،  ألخطاء العر من ااإليرانية -تعترب احلرب العراقية -

كما تعترب مصدر اخلطأ الذي أعاد من جديد، وبقوة أكرب، النفوذ الغريب إىل املنطقة العربية، وعلى 
اليت حققت مجيع أهدافها من وراء هذه احلرب دون أدىن  األمريكيةرأسها الولايت املتحدة 

 منطقة اخلليج  بعد ما كان قاب قوسني أو أدىن تكلفة، وهكذا ازداد تغلغل الدور األمريكي يف
 من التقلص والنداثر.

( أطول 4500-4502اإليرانية اليت دامت مثاين سنوات تقريبًا )-تعد احلرب العراقية -
احلروب التقليدية خالل القرن العشرين، فهي حرب غامضة ل معىن هلا ول فائدة منها، ل تسعى 

أية اسرتاتيجية، ول تربرها أية شعارات، مثان سنوات استفاد خالهلا  لتحقيق أي أهداف، ول متلك
بريطانيا، فرنسا، والولايت املتحدة األمريكية، وتضرر منها الطرفان  خاصةجتار األسلحة وحدهم 
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خصوصًا واملنطقة العربية واإلسالمية عموماً، وهلذا السبب مل يفرح جتار األسلحة لنتهاء احلرب 
 .950ول إيران القرار رقم وانزعجوا لقب
إن اجلزائر سبق هلا وأن جنحت يف  وساطات مع إيران منها الوساطة بني العراق وإيران  -

، وكذا الوساطة 4599واليت توجت ابلتوقيع على اتفاقية اجلزائر سنة  بينهماحلل خالف حدودي 
ية احتجاز الرهائن األمريكيني، اليت قامت هبا اجلزائر بني إيران والولايت املتحدة األمريكية يف قض

واليت توجت إبطالق سراحهم وعودهتم إىل بلدهم انطالقًا من اجلزائر، وهو ما أهل اجلزائر لتمارس 
نفس الدور حيال أزمة اخلليج األوىل، سواء قبل اندلع احلرب أو خالهلا من أجل إقناع طريف 

وانشدهتما مرات عديدة ابللجوء إىل احلل النزاع ابلبتعاد عن القوة العسكرية يف حل مشاكلهما، 
السلمي العريب اإلسالمي بعيداً عن تدويل القضية، ول أدل على موقفها هذا من وصف سياستها 

 .بسياسة إطفاء احلرائق
اجلزائري احليادي حيال أزمة اخلليج األوىل أملته عليها مبادئها وجتربتها  موقفإن  -

الثورية، فإذا كان العراق ابلنسبة للجزائر بلد عريب شقيق، فإن إيران ابلنسبة إليها بلد إسالمي 
صديق قام بعد ثورته اإلسالمية إبغالق السفارة اإلسرائيلية وفتح يف مكاهنا السفارة الفلسطينية، 

ميع يعلم مكانة فلسطني ابلنسبة للجزائر، وهلذا سعت جاهدة من أجل إصالح ذات البني، واجل
وكلفها ذلك دفع ضريبة الدم، إذ فقدت رئيس دبلوماسيتها ومعه خرية من أبناء اجلزائر الربرة وهم 

 يف مهمة وساطة دبلوماسية بني طريف احلرب.
ري، كوهنا تسببت يف تراجع الهتمام ابلقضية أثّرت أزمة اخلليج األوىل يف اجلزائر أميا أتث -

الشرقية املتمثلة يف العراق واليت كانت إسرائيل ختشاها، كما أدت  اجلبهةالفلسطينية بعد تزعزع 
هذه احلرب إىل متزيق وحدة الصف العريب، وابملقابل عززت اهليمنة والسيطرة الصهيونية على 

ع صوهتا عاليًا وهي تردد إنه خطأ كبري القول أبن املنطقة، وجترأت القيادة الصهيونية على رف
 إسرائيل والصراع العريب اإلسرائيلي هي سبب املشاكل وتردي األوضاع يف الشرق األوسط.

من طرف القيادة العراقية يعترب إيذااًن وبداية فعلية  4599إلغاء اتفاقية اجلزائر  إن -
نفسها عاد إليها العراق واختذها كقاعدة أساسية التفاقية  وأن هذه، اإليرانية -للحرب العراقية 

حلل مشاكله مع إيران، وأتكد للطرفني املتصارعني بصفة خاصة وللعامل أمجع أن اتفاقية اجلزائر 
 تبقى من وجهة النظر الدولية أساساً ألية تسوية بني العراق وإيران. 
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ليج العريب أصبح هذا منذ اكتشاف مادة النفط احليوية )الذهب األسود( يف منطقة اخل -
مالئمًا للصراعات والنزاعات واخلالفات والتوترات بني خمتلف دوله  ومسرحاً األخري أرضًا خصبة 

وإماراته، إذ ل تكاد تنتهي أزمة إل وخّلفتها أزمة أخرى، ول أدل على ذلك من أزمة اخلليج الثانية 
 اليت تفجرت مباشرة بعد إنتهاء أزمة اخلليج األوىل.

الكوييت نزاعًا قدميًا وشائكاً، إذ أن مجيع احلكومات اليت تعاقبت  –عد النزاع العراقي ي -
على العراق أكدت بشكل قطعي أن الكويت جزأ من العراق، وأهنا كانت اتبعة حملافظة البصرة 
 العراقية، ومل تتوقف حكومات بغداد يوما ما عن املطالبة بضم الكويت إل يف احلالت الستثنائية

اليت تكون فيها العراق منشغلة بظرف داخلي أو أزمة خارجية، ومن مث فإنه من العبث العتقاد 
أبن قرار غزو العراق للكويت جاء ارجتالياً، بل اختذ بناء على اخلالفات احلدودية بني البلدين، 

خرى لتتعزز بعدها تلك اخلالفات أبسباب اسرتاتيجية وسياسية واقتصادية، وأوضاع داخلية وأ
 .4552خارجية حىت تفجرت األزمة عن اآلخر يف مطلع شهر أوت 

إن املساعي والوساطات العربية ما انفكت تتحرك وتسعى للحيلولة دون تفجري األزمة  -
منذ أن بدأت بوادرها تلوح يف األفق، وابلرغم من وصول تلك احملاولت العربية إىل طريق مسدود 

 4552جويلية  34اك قمة عربية مصغرة طارئة جبدة يوم إل أهنا استطاعت على األقل افتك
لتدارس السبل والوسائل الكفيلة بتطويق األزمة، لكن لألسف، ما يعاب عن هذه القمة أهنا مل 
تقتصر فقط على فشلها يف إجياد خمرج لألزمة بل أكدت بشكل قطعي على وقوع الكارثة، إذ أنه 

ن جبدة كانت جنوب البصرة وضواحيها تشهد حتركات يف الوقت الذي كان فيه املؤمترون جمتمعو 
عسكرية مشبوهة، وابلفعل مل مير سوى يومن من اجتماع جدة حىت وقعت كارثة الحتالل يوم 

 .4552أوت  20
إن اجلزائر من جهتها كان موقفها من األزمة واضحًا ل لبس فيه ول غموض، وهو  -

مبادئ سياستها اخلارجية، فاجلزائر حتركت يف  موقف مستمد من ثورهتا اجمليدة ومبدأ اثبت من
وقت مبكر وعلى مجيع املستوايت واألطراف للحيلولة دون وقوع الكارثة لكنها مل توفق يف ذلك 

 بسبب اعرتاض بعض األطراف األخرى.
واعتربته عمال عدائياً الجتياح العراقي للكويت منذ وهلته األوىل، أدانت اجلزائر بشدة  -

مقررات الشرعية واملواثيق الدولية، وهو ما عربت عنه يف البيان الصادر عن وزارة اخلارجية ومنافيًا لل
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، إذ طالبت فيه اجلزائر بضرورة النسحاب 4552أوت  23اجلزائرية يف اليوم املوايل لالجتياح 
، وابملقابل أكدت على 4552أوت  20الفوري للقوات العراقية وعودهتا إىل حدود ما قبل 

 وسالمة الكويت ووحدهتا الرتابية.سيادة 
بعيدًا عن  عليهوراهنت  منذ بداية األزمة العراقية الكويتية احلل العريب اقرتحت اجلزائر -

أي ضغط أو تدخل أجنبيني، بل أكثر من ذلك حّذرت وأّكدت على أن أي حماولة ومهما كان 
مصدرها تكون خارجة عن هذا اإلطار هي مبثابة حتد صارخ مليثاق اجلامعة العربية وتطاول كبري 

 42رة يوم على مشروع الوحدة العربية، وبناء على اقرتاح اجلزائر مت عقد قمة عربية طارئة ابلقاه
 .4552أوت 

عملت الدول الغربية وعلى رأسها الولايت املتحدة األمريكية كل ما يف وسعها من  -
أجل تفويت الفرصة على اجلزائر يف الجتماع العريب الطارئ ابلقاهرة، وابلفعل جنحت تلك الدول 

يل الصعوابت الغربية يف مسعاها، إذ كان من املفرتض أن تكون هذه القمة فرصة مناسبة لتذل
والتئام اجلرح  العريب من طرف األسرة العربية، وهو ما راهنت عليه اجلزائر، لكنها لألسف عملت 
هذه القمة على تعميق اجلرح العريب وتكريس اخلالف وليس فقط بني الطرفني املتصارعني بل بني 

حىت أضحى حل مجيع الدول العربية اليت انقسمت مواقفها بني مؤيد ومعارض ومتحفظ وممتنع 
 األزمة أمر بعيد املنال.

ل األزمة أو حل -زعماً -اليت خصصت  فشل قمة القاهرة الطارئةمن رغم إن اجلزائر ابل  -
مل تقطع حبل األمل يف مواصلة حبثها عن  إل أهناتخفيف حدة التوتر بني طريف النزاع، لعلى األقل 

يس احتاد املغرب العريب مبحاولة أخرى يف خمرج لألزمة، فقام رئيسها الشاذيل بن جديد بصفته رئ
هذا اإلطار من أجل تنسيق اجلهود والتشاور بني دول الحتاد من أجل الوصول إىل حل هلذه 

إنه من الضروري أن ننسق جهودان وأن »األزمة، وهو ما عرّب عنه الشاذيل بن جديد يف قوله: 
، هذا على غرار «جيري يف منطقة اخلليج نعمق التشاور فيما بيننا، ابعتباران جمموعة معنية مبا

قيامه )الشاذيل بن جديد( جبولت مكوكية قادته إىل تسع عواصم عربية وغربية حبثًا عن السالم 
 وحماولة منه لفك طالسم املعضلة ونزع فتيلها.

إن املوقف الشعيب اجلزائري جاء مطابقًا تقريبًا للموقف الرمسي، إذ فوجئ الرأي العام  -
يف أول األمر ابلجتياح العراقي للكويت، ومل يتقبل  -على غرار الرأي العام العريب-ري اجلزائ
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إطالقاً فكرة عزو بلد عريب لبلد جار عريب آخر، ولقد عّلق بعض الصحفيني اجلزائريني آنذاك على 
 أنه من غري املعقول أ ن تتحقق الوحدة بقوة السالح.

بث أن تغري واحناز لصاحل العراق خاصة بعد أن لكن هذا املوقف الشعيب اجلزائري مل يل
 21وافقت احلكومة السعودية على التدخل األجنيب ودخول القوات األمريكية إىل أراضيها يوم 

، أي قبل قمة القاهرة املفربكة وهو ما يؤكد على أنه عقدت من ابب تسجيل 4552أوت 
الرأي العام اجلزائري مسألة احتالل  املواقف فقط. وبعد إحالل القوات األجنبية ابلسعودية طوى

 الكويت وانتقل إىل الوقوف جبانب العراق يف مواجهة املؤامرة األمريكية الغربية الصهيونية.
أكد املوقف اجلزائري، حكومة وشعباً، جتاه األزمة أن املؤامرة أصبحت أكرب بكثري من  -

المربايلية الغربية الصهيونية املتخالفة اجتياح الكويت وانتقلت إىل صراع بني طرفني، األول متثله 
مع الدول اخلليجية والكامب دايفيدية، والثاين ميثله العراق الذي أصبح يف نظر اجلزائر قلعة 

 الصمود والتحدي للمؤامرة الكربى اليت تستهدف الستحواذ على النفط العريب.
األمريكية ومن ورائها  إن حرب حترير الكويت اليت دبرهتا وقادهتا الولايت املتحدة -

من الشهر  00واليت استمرت إىل غاية  4554بعض الدول العربية العميلة يف منتصف شهر يناير 
نفسه، سددت بفواتري عربية، وحتملت أعباؤها الدول العربية، واملنتصر الوحيد فيها هي واشنطن، 

بادرة الرئيس األمريكي وبعدما حققت هذه األخرية أهدافها من هذه احلرب سارعت إىل إعالن م
جورج بوش األب الداعية إىل عقد مؤمتر دويل للسالم، زاعمة من ورائه خلق تسوية شاملة ألوضاع 

 الشرق األوسط عموماً.
من أخطر وأعقد قضااي   -حبكم موقعها السرتاتيجي-تعترب مشكلة الصحراء الغربية  -

يومنا هذا، وهي العائق الكبري الذي حيول دون اليت ل زالت قائمة إىل  اإلطالقاملغرب العريب على 
قيام مشروع املغرب العريب الكبري، لذلك فإن الهتمام هبذه القضية مل يقتصر فقط على دول 
املنطقة فحسب، بل حظيت ابهتمام إقليمي وعاملي ملا تسببت به من هتديد للسلم واألمن 

طبيعي املتمثل يف تصفية الستعمار من هذا العامليني، وكان إبمكان هذا النزاع أن يسلك طريقه ال
اإلقليم عن طريق الرجوع إلرادة شعبه، غري أن التقاء األطماع التوسعية احمللية لألنظمة الرجعية مع 

 مصاحل وأهداف المربايلية العاملية حال دون ذلك.
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هبذه القضية مل يكن وليد مرحلة ما بعد  -حكومة وشعباً -إن اهتمام اجلزائر  -
ستقالل فحسب، بل يعود إىل فرتة الستعمار الفرنسي وحتديدًا يف أواخر القرن الثمن عشر ال

ميالدي، وذلك عندما شكل الشيخ ماء العينني جيشًا ضم يف صفوفه جزائريني ملكافحة 
 .4009الستعمار األورويب بصفة عامة والذي تقاسم إفريقيا يف ندوة برلني عام 

للقضية الصحراوية اثبتًا منذ بداية النزاع ومل حتد عنه إىل ظل موقف اجلزائر الداعم  -
يومنا هذا، سواء يف فرتة الستعمار السباين أو بعد انسحابه منها، ول أدل على ذلك من موقفها 

واليت تنص على منح  4593الرافض واملندد للوثيقة اليت أصدرهتا السلطات السبانية سنة 
اوي يف إطار السيادة السبانية، وأكدت اجلزائر حينها على الستقالل الذايت للشعب الصحر 

ضرورة الستقالل التام للشعب الصحراوي الشقيق، وموقف اجلزائر هذا هو تعبرياً عن إرادة شعبها 
وجتسيدًا لتارخيه وكفاحه الطويل، وهذا إميااًن منها بوحدة املغرب العريب الكبري املبين على الثقة 

 بني دوله وشعوهبا. والحرتام املتبادل
مرت القضية الصحراوية عمومًا مبرحلتني متباينتني تباينت معها مواقف دول اجلوار،  -

متثل املرحلة الوىل فرتة الستعمار السباين، ومتيزت هذه املرحلة ابلتشاور السياسي والسلم 
واقفهم موحدة متمثلة يف والستقرار بني دول اجلوار الثالثة )اجلزائر، املغرب، موريتاين(، وكانت م

العمل اجلماعي والتنسيق فيما بينهم من أجل حترير وختليص الشعب الصحراوي من قبضة 
الستعمار السباين، أما املرحلة الثانية فهي فرتة ما بعد النسحاب السباين، ويف هذه املرحلة مل 

وأعلنتا بوضوح نيتهما يف اقتسام  تلبث املغرب وموريتانيا أن غريات موقفهما إزاء القضية الصحراوية،
الصحراء الغربية فيما بينهما، أما اجلزائر فقد ظلت على موقفها الداعم للقضية وعارضت بشدة 

املوريتاين الستعماري، بل أكثر من ذلك عملت جاهدة على لفت أنظار  –هذا التحالف املغريب 
 اء الغربية.الدول األعضاء ابملنظمة اإلفريقية إىل ما جيري يف الصحر 

متثل فرتة الرئيس اجلزائري الشاذيل بن جديد ابلنسبة لإلخوة الصحراويني أهم مرحلة يف  -
اتريخ كفاحهم وقضيتهم العادلة، إذ حقق فيها الشعب الصحراوي قمة النتصارات السياسية 

ي والعسكرية، وذلك بفضل جمهودات اجلزائر ودعمها املادي واملعنوي املطلق للشعب الصحراو 
الشقيق، وهذا بشهادة أصحاب القضية أنفسهم، ففي هذه املرحلة حتققت فيها املصاحلة 

الصحراوية يف اجلزائر، وفيها انضمت اجلمهورية العربية الصحراوية الدميقراطية إىل منظمة -املوريتانية
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حراوية، هذا الوحدة اإلفريقية، وخالل هذه املرحلة اعرتفت العديد من الدول ابجلمهورية العربية الص
على غرار العديد من النتصارات العسكرية اليت حققتها جبهة البوليساريو ضد القوات املغربية 

 الغازية.
رغم األدوار اجلوهرية اليت قامت هبا هيئة األمم املتحدة عرب خمتلف هياكلها وأجهزهتا  -

ا احلميدة يف إصدار )حمكمة العدل الدولية، جملس األمن، اجلمعية العامة...(، ورغم مساعيه
إل  -وهي آخر مستعمرة حالياً يف إفريقيا-العديد من القرارات من أجل تسوية القضية الصحراوية 

أهنا مل توفق حلد الساعة يف إجياد حل سلمي للمشكلة، فإذا كانت قد جنحت يف تطبيق الشق 
هنا فشلت وعجزت ، فإ4554األول من اخلطة واملتمثل يف تطبيق قرار وقف إطالق النار سنة 

عن تطبيق شقها الثاين من القرار وهو إجراء استفتاء لتقرير املصري ابلرغم من تنصيبها بعثة 
)املينورسو( للقيام هبذه املهمة، لكن هذه األخرية مع مرور الوقت أفرغت من هدفها الرئيسي 

ن أداء مهامه على املتمثل يف اإلشراف على إجراء الستفتاء بسبب التعنت املغريب الذي حال دو 
 أحسن وجه.

تلك هي أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل دراسيت هلذا املوضوع، وسأقرهنا ببعض 
 التوصيات من بينها:

إن البحث يف موضوع دور اجلزائر وعالقاهتا ابلقضااي العربية ل زال يف حاجة ماسة  -
بكل موضوعية ونزاهة، خاصة يف ظل إىل أقالم وطنية تستجلي احلقائق من مصادرها األصلية 

وجود بعض اجلهات واألطراف اليت حتاول تشويه مسعة اجلزائر والتقليل من أدوارها ومواقفها جتاه 
 القضااي العربية خصوصاً وقضااي التحرر يف العامل عموماً.

إن تلك القضااي العربية ل تزال يف أمس احلاجة إىل مزيدًا من الدراسة والبحث يف  -
باهبا العميقة، ول تزال حتتاج إىل حتليل عميق ودقيق للنتائج املتمخضة عنها، وذلك نظراً لكون أس

 تلك القضااي والنزاعات هي اليت حالت دون تقدم الوطن العريب والتحاقه مبصاف الدول املتقدمة.
هناك الكثري من الكتاابت اليت كتبت عن اتريخ اجلزائر تتميز ابلذاتية والتحيز  -

لعنصرية، وابلتايل ينبغي التعامل معها حبيطة وحذر شديدين ألهنا تبحث عن السلبيات فقط وا
وعن كل ما ينقص ويقلل من أمهية اجلزائر ومواقفها إزاء القضااي العربية، ومن مث وجب علينا إبطال 

 مساعيهم الرامية إىل عزل اجلزائر عن حميطها العريب وإطارها اإلسالمي.
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 واملؤرخني اجلزائريني بل من واجبهم الهتمام بتاريخ اجلزائر خصوصاً ل بد للباحثني -
والتاريخ العريب اإلسالمي عموماً، ومحايته من املؤرخني خاصة ذوو النزعة الستعمارية الذين 

 حياولون تشوية مسعة التاريخ العريب اإلسالمي وطمس هويته وحضارته.
ايب يف تعزيز الروابط بني الدول العربية، ل بد من استثمار هذه الدراسات بشكل إجي -

ألن معاجلة هذا املوضوع ليس الغرض منه فتح اجلراح، بل لالستفادة من هذه األخطاء اليت وقعت 
 فيها الدول العربية يف بناء مستقبل عريب أفضل تربطه عالقات حضارية بني خمتلف دوله وأقطاره. 

 تقريب وتعزيز العالقات العربية خاصة يف تسهم هذه الدراسة يفويف األخري أملي أن  -
لتاريخ  -ولو قليلة- هذا العمل إضافة جمال البحث والدراسات العلمية األكادميية، وأمتىن أن يعترب

اجلزائر، وأن يستفيد منه كل متعطش للعلم من طلبة وهواة وابحثني، مع اعتذاري لكل ما بدا يف 
 ،الدراسة يف هذا اجملال واملؤرخنيالباحثني  أن يواصلأمتىن كما هذه الدراسة من نقص أو تقصري،  

 واستدراك ما فات من حقائق ومعلومات واحلمد هلل رب العاملني.     
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 41امللحق رقم: 
 

 1خريطة توضح التقسيم اإلداري واجلغرايف للصحراء الغربية

  

                                         
1 http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/Polesario/Map06.jpg cvt.htm. 
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 41امللحق رقم: 
 

 1خريطة توضح تقسيم إقليم الصحراء الغربية بني املغرب وموريتانيا
  

                                         
1 http://www.moqatel.com/openshare/maps2/SiasiaGall/document169333.htm. 
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 44امللحق رقم: 
 

 1خريطة توضح األمهية االقتصادية للصحراء الغربية
 

 
 

                                         
1 http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/Polesario/Map09.jpg cvt.htm. 
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 43امللحق رقم: 
 

 1م1191أوت  49نص اتفاق السالم املوريتاين الصحراوي املوقع ابجلزائر بتاريخ 
 

 
  

                                         
 أرشيف متحف املقاومة ابجلمهورية العربية الصحراوية. 1
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 49امللحق رقم: 
 

 11111أبريل  41االتفاقية الثقافية والعلمية املربمة بني اجلزائر وفلسطني بتاريخ 
 

                                         
، أطروحة دكتوراه املغرب-اجلزائر-تونس 1198-1138بلدان املغرب العريب والقضية الفلسطينية أمحد شقيق أمحد أبو جزر:  1

، 0احلديث واملعاصر، إشراف الدكتور مصطفى نويصر، قسم التاريخ، كلية العلوم اإلنسانية والجتماعية، جامعة اجلزائريف التاريخ 
 .305، ص0243/0241
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 41امللحق رقم: 
 

 .1املربمة بني بلدية اجلزائر الوسطى ووالية العيون اتفاقية التعاون والشراكة

                                         
 أرشيف بلدية اجلزائر الوسطى. 1
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 49امللحق رقم: 
 

 حتت تصرف اجلبهة املصرية خالل حرب االستنزافاإلمكانيات املادية والبشرية اليت وضعتها اجلزائر 
 1م1119-1191

 
 .1191إىل  1119املتناوبة على اجلبهة املصرية من  الوسائل البشرية اجلزائرية للفرق

  جمتمع قوات بقيادة النقيب بوحارة عبد الرزاق. -
 فرقة حممولة للمشاة، بقيادة النقيب عبد الالوي عبد القادر. -
 فرقة حممولة للمشاة، بقيادة النقيب نزار خالد. -
 فرقة حممولة للمشاة، بقيادة النقيب عالهم مـحمد. -
رجل، كلهم كافحوا حتت لواء جيش  41222من الضباط وضباط صف وجنود مبجموع  طاقم -

 التحرير الوطين.
 ضحية لكافة الفرق. 09خسائر ابألرواح،  -

  للقوات املصرية. 1191الوسائل املادية اليت استخدمتها هذه الفرق مث تنازلت عنها عام 
 .T55داببة من نوع  34 -
 ملم. 400معيار مدافع طويلة املدى من  0 -
 ملم. 490مدافع قاذفة من معيار  1 -
 مدافع. 41ملم، أي  39مدافع مضادة للطريان، ثنائية الفوهة من معيار  0 -
 .T55داببة من نوع  34 -
 مدافع. 41ملم أي  41.9عربة مدفع رابعية مضادة للطريان من معيار  41 -
 سيارة نقل رابعية الدفع. 092 -

 .1119اليت مت التنازل عنها جماان  منذ اندالع حرب الوسائل املادية 
 طائرة(. 40) 49سرية طائرات من نوع ميغ  -
 طائرة(. 49مت اقتناؤها حديثاً ) 04سرية طائرات ميغ  -
 طائرات(. 0" )00سرية من املطاردات من نوع "إليوشني  -
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 .SU 422فيلق من الدابابت املقاتلة  -
 .SU 422 فيلق من الدابابت املقاتلة -
 فيلق من املدفعية املضادة للطريان. -
 فيلق من املدفعية الريفية. -
 صك على بياض من الرئيس بومدين. -

العتاد الذي سلم جماان  من قبل وفد بقيادة العقيد مـحمد الصاحل حيياوي واليت كنت أان ضمنه، 
 .1194يف حبر عام 
 سيارة مصفحة. 492 -
 داببة مقاتلة. 422 -
 ئرة مقاتلة من طائرات مطاردة وطائرات قاذفة.طا 12 -
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 48امللحق رقم: 
 

الوسائل البشرية واملادية اليت سخرها اللواء املدرّع الثامن اجلزائري ضمن ترسانة اللواء املصري املدرع 
 .11991و جويلية  1194الرابع التابع للجيش الثالث، يف الفرتة ما بني أكتوبر 

 
 توزيع اجملّندين

 جنود ضباط صف ضباط

 من اخلدمة الوطنية  4429منهم  0049 من اخلدمة الوطنية  023منهم  040 من اخلدمة الوطنية 10منهم  450

 من اخلدمة الوطنية 1498منهم  4111 اجملموع العام:

 العتاد املستخدم:
 ملم. 422ذات فوهة  T55داببة مقاتلة من نوع  51 -
 .PK50آلية مسننة / نقل اجلنود  30 -
 ملم. 400مدفع جرار من معيار  40 -
 ملم ثنائية الفوهة. 39مدافع  0 -
 ملم رابعية الفوهة. 41.9مدافع  0 -
 سالح فردي ومجاعي لكافة العناصر -

 موزعة على:
 فيالق مدرعات. 3 -
 فيلق مشاة ميكانيكية. -
 فيلق مدفعية مضادة للطريان. -
 دفعية جرارة.فيلق م -

 وكانت هيئة األركان العامة تتوفر للقيادة والدعم اللوجسيت على ما يلي:
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 كتيبة لألركان العامة.  -
 كتيبة استطالع.  -
 كتيبة إرسال.  -
 كتيبة اهلندسة القتالية.  -
 كتيبة طبية.  -
 كتيبة النقل اللوجسيت.  -
 كتيبة تصليح العتاد.  -

 خاصة.كل هذه الكتائب مزودة بتجهيزات 
 .ضحية 32اخلسائر قدرت كما يلي: 

 وسائل الطيران الجزائري المسخرة ضمن الترسانة المصرية القوات المجّندة:
 هيئة قيادة. -
 سريات من الطائرات المقاتلة المتكونة من: 4 -
 أف أم. 19سرية من طائرات ميغ  -
 أف. 99سريتان من طائرات ميغ  -
 .SUT BMKسرية من طائرات "سوخوي"  -
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 41امللحق رقم: 
 

خطاب الرئيس الشاذيل بن جديد خالل مؤمتر القمة العريب غري العادي املنعقد ابجلزائر خالل الفرتة 
 .1م1188جوان  41إىل  49املمتدة من 

 
 بسم هللا الرمحان الرحيم

 أصحاب اجلاللة والفخامة،
 أصحاب السمو واملعايل،

 أيها السادة،
بفضل هللا ورعايته جتاواًب مع صرخة الشعب الفلسطيين اجلديدة يف انتفاضته ها حنن جنتمع اليوم 

املباركة لنبحث عن اسلم الطرق متدها ميا يضمن هلا املناعة والصمود، وإنه لشرف عظيم للجزائر أن حتتضن 
 هذا اجلمع الكرمي.

القضية اليت ينعقد  أيها اإلخوة األفاضل، إن اجتماعنا هذا يكتسي أمهية ابلغة يستمدها من طبيعة
 من أجلها، أل وهي القضية الفلسطينية، جوهر كفاح األمة العربية وقضيتها املقدسة.

أيها اإلخوة األفاضل، إن انتفاضة الشعب الفلسطيين منعرج اترخيي حاسم يف مسرية القضية 
غيريات الناجتة عن الفلسطينية، وتطور جذري يف أساليب املقاومة املتواصلة منذ أكثر من نصف قرن، والت

 النتفاضة فلسطينياً وعربياً وعاملياً جتعلنا نواجه وضعاً جديداً يتطلب تعاماًل خيتلف عما عرفته املنطقة.
أيها اإلخوة األفاضل، ها هي النتفاضة، النفس اجلديد للثورة الفلسطينية، تؤكد للعامل أمجع مدى 

على اسرتجاع حقوقه املغتصبة، وبذلك تكون متسك الشعب الفلسطيين بشخصيته الوطنية وتصميمه 
النتفاضة إيذااًن بضرورة توحيد الرؤية واملنهج وإهناء عهد بعثرة اجلهود، إذا كنا مصممني حقًا على أن ل 

 خنلف موعدان مع املصري املشرتك.
أجل لقد أكدت النتفاضة إرادة الشعب الفلسطيين يف التحرر واللتفاف حول منظمة التحرير 

 فلسطينية والكشف عن طبيعة العدو الستعمارية وممارساته الوحشية.ال
أيها اإلخوة األفاضل، لقد برهنت النتفاضة من جديد للمجموعة الدولية أن يف فلسطني شعباً 
يرفض أن يذوب، وهذه احلقيقة قد اتضحت بصورة تفرض علينا أن ل نسعى إلحباط كل احملاولت الرامية إىل 
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اضة أو حتريفها عن وجهتها أو إفراغها من مضموهنا، ولشك أن هذا يتطلب موقفًا عربيًا واحداً احتواء النتف
 يتحلى ابجلدية والوفاء.

أيها اإلخوة األفاضل، إننا نلح على وحدة الصف وعلى طبيعة الصراع وطابع املعركة، فإن ذلك ل 
طابع العدواين للكياين الصهيوين قدمت يف قمة فاس يعين أننا نرفض السالم، كال، فاألمة العربية رغم إدراكها ال

 مشروع سالم يتسم ابملسؤولية، غري أن العدو اعتمد على ميزان القوى وراهن على الغراء بقبول األمر الواقع.
أيها اإلخوة األفاضل، إن انتفاضة الشعب الفلسطيين قد عجلت إبنضاج فكرة عقد مؤمتر دويل 

تحدة بكامل صالحيتها تشارك فيه الدول الدائمة العضوية يف جملس األمن، مسؤول حتت إشراف المم امل
وتشارك فيه منظمة التحرير الفلسطينية على قدم املساواة مع مجيع األطراف ابعتباره املمثل الشرعي الوحيد 

 الذي اختاره الشعب الفلسطيين.
كانيات، فإنه يتعني أن تتظافر وإذا كان حترير فلسطني يتطلب تعبئة مجيع الطاقات وجتنيد كل الم

اجلهود وتصدق النيات لوضع حد حلرب األشقاء يف اخلليج يف إطار سالم يكفل العدل ويصون الشرف، ويف 
ذات السياق جيب أن نعمل جاهدين لوقف متزق لبنان وحتقيق املصاحلة الوطنية، واستعادة الوحدة الرتابية 

 والسيادة الكاملة.
 ة،أصحاب اجلاللة والفخام
 أصحاب السمو واملعايل،

 أيها السادة،
إن انتفاضة فلسطني امتحان حضارة واختبار مصري، فإما أن تنتصر فتضمن انبعاث أمتنا، وإما أن 
تنكسر فيدب الوهن يف أوصال المة العربية، وهلذا فإن ضمان استمرار النتفاضة ليس واجباً فحسب، بل إنه 

 اليت هتدد األجيال القادمة.أتمني ملستقبل العرب وتصد لألخطار 
فلتوحد كلمتنا روح النتفاضة ولرتسم لنا معامل الطريق، طريق التضامن النابع من وحدة العقيدة 

 ووحدة التصور ووحدة املصري.
وهللا ندعوا أن يشد أزران يف هذا المتحان وأن يسدد خطاان على طريق وحدة العمل وما ذلك على 

 هللا بعزيز.
 ورمحة هللا تعاىل وبركاته.  والسالم عليكم
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 14امللحق رقم: 
 

 اجلزائر لدعم االنتفاضة الشعبية عشر غري العادي يف اخلامس القمة مؤمتر
 1188جوان  1 -9

 .1مقتطفات من نص البيان اخلتامي
 

مببادرة من فخامة رئيس اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية الشاذيل بن جديد، وبدعوة منه عقد 
أصحاب اجلاللة والفخامة والسمو ورؤساء وأمراء الدول العربية مؤمتر قمة غري عادي يف العاصمة اجلزائرية يف 

 .4500جوان  5إىل 9شوال املوافق لــــ  01إىل  00الفرتة املمتدة من 
ة العربية وتدارس املؤمتر منطلقًا من اللتزام ابملسؤولية القومية والتارخيية التحدايت اليت تستهدف األم

يف حاضرها ومستقبلها وما يتعرض له وجودها من أخطار يف هذه املرحلة الدقيقة العصيبة، وأكد العزم على 
 محاية األمن القومي وصيانة األرض العربية.

وحيا املؤمتر انتفاضة الشعب العريب الفلسطيين اليت تشكل حلقة يف سلسلة كفاحه املتواصل منذ 
رها جزءًا ل يتجزأ من تعزيز التضامن العريب، كما حيا املؤمتر إبكبار واعتزاز أكثر من نصف قرن ابعتبا

البطولت اليت ما فتئ يسجلها الشعب الفلسطيين يف مقاومة الحتالل اإلسرائيلي وتصميمه الرائع على حترير 
الوطين بقيادة منظمة التحرير  أراضيه احملتلة وممارسة حقه يف العودة وتقرير املصري وإقامة دولته املستقلة فوق ترابه

 الفلسطينية ممثله الشرعي والوحيد.
كما حيا املؤمتر نضال املواطنني السوريني يف اجلولن ونضال املقاومة الوطنية يف جنوب لبنان ضد 
 الحتالل اإلسرائيلي لألراضي احملتلة، وحبث املؤمتر التدابري الكفيلة لدعم النتفاضة وتعزيز فعاليتها وضمان

استمراريتها وتصاعدها، وأكد التزامه بتقدمي كافة املساعدات الضرورية مبختلف الوسائل واألشكال للشعب 
 الفلسطيين لضمان استمرار مقاومته وانتفاضته بقيادة منظمة التحرير حىت حيقق أهدافه الوطنية الثابتة.

كارها احلقوق الوطنية الثابتة للشعب وأكد املؤمتر أن استمرار إسرائيل يف احتالهلا لألراضي العربية وإن
الفلسطيين وممارستها القمعية اليت أخذت شكل وحمتوى جرائم احلرب ضد الشعب الفلسطيين األعزل تؤكد 

 بصورة واضحة على طبيعتها العنصرية وأطماعها التوسعية.
التفاقيات الدولية  ودعا املؤمتر جملس األمن الدويل إىل حتمل مسؤولياته إللزام إسرائيل بتنفيذ أحكام

ووقف ممارستها القمعية والالإنسانية والعمل على حتقيق النسحاب اإلسرائيلي الفوري والكامل من مجيع 
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األراضي العربية احملتلة ووضع األراضي الفلسطينية حتت إشراف أممي مؤقت يوفر احلماية ملواطنيها وميهد 
 .للشعب الفلسطيين ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة

واكد املؤمتر مرة أخرى أن املبادئ اليت اعتمدهتا مؤمترات القمة العربية وخاصة اليت تضمنتها قرارات 
تشكل أساسًا حلل النزاع العريب اإلسرائيلي وجوهر القضية الفلسطينية وحدد أتييده لعقد  4500قمة فاس 

دة وعلى قاعدة الشرعية الدولية وقرارات املؤمتر الدويل للسالم يف الشرق األوسط حتت إشراف هيأة األمم املتح
األمم املتحدة اليت تطالب إسرائيل ابلنسحاب الكامل من مجيع األراضي الفلسطينية والعربية احملتلة وتضمن 
احلقوق الثابتة للشعب الفلسطيين على أن تشارك يف هذا املؤمتر الدول اخلمسة الدائمة العضوية يف جملس 

اع يف املنطقة مبا فيها منظمة التحرير الفلسطينية على قدم املساواة وبنفس احلقوق مع األمن ومجيع أطراف الصر 
 األطراف األخرى.

اليت أصدرهتا بعض الدول األجنبية ضد املقاطعة العربية إلسرائيل اجراءات  يعترب املؤمتر التشريعات
عيم قدراته القتصادية يف الوقت معادية للحق العريب. هتدف إىل فك العزلة عن الكيان الصهيوين و إىل تد

الذي يواصل فيه احتالله لألراضي العربية كما جدد املؤمتر التزام الدول األعضاء ابلستمرار يف تطبيق أحكام 
املقاطعة ابعتبارها وسيلة مشروعة مارستها ومتارسها دول وجمموعات دولية أخرى. وأشار املؤمتر إىل استمرار 

 كية يف سياستها املنحازة إلسرائيل واملعادية للحقوق الوطنية والثابتة للشعب الفلسطيين.الولايت املتحدة األمري
وأدان املؤمتر هذه السياسة اليت تشجع إسرائيل على مواصلة عدواهنا وانتهاكها حلقوق اإلنسان 

عظمى يف وتعطل اجلهود املبذولة من أجل إقامة السالم وتتناقض مع مسؤوليات الولايت املتحدة كدولة 
 حفظ السالم واألمن الدوليني.

وتدارس املؤمتر الظروف العصيبة اليت مير هبا لبنان، وأعرب عن انشغاله العميق لستمرار الحتالل 
اإلسرائيلي للجنوب اللبناين وأكد وقوفه إىل جانب لبنان يف دفاعه عن سيادته وسالمة أراضيه ومساعدته على 

على كامل أراضيه وإنقاذ وضعه القتصادي جمددًا ودعوته امللحة إىل  لدولةإهناء احلرب فيه، وبسط سيادة ا
تضافر مجيع اجلهود من أجل حتقيق الوفاق الوطين. وحيا املؤمتر املقاومة الوطنية اللبنانية مؤكدًا مواصلة دعمها 

 وتعزيز صمود الشعب اللبناين يف وجه الحتالل اإلسرائيلي بكل الوسائل.
هتمام كبري موضوع احلرب العراقية اإليرانية واملخاطر النامجة عن استمرارها، بسبب ودرس املؤمتر اب

تعنت إيران وإصرارها على مواصلة احلرب مما أثر أتثريًا ابلغًا على حشد الطاقات واإلمكاانت العربية يف 
اليت  4509ية نوفمرب مواجهة العدوان الصهيوين وأكد املؤمتر القرارات اليت اختذها يف قمة عمان غري العاد

عربت عن املوقف العريب جتاه هذه احلرب وما تتعرض له دول اخلليج العريب من اعتداء وهتديد وتدخل يف 
  شؤوهنا الداخلية من طرف إيران.
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 11امللحق رقم: 
 .1وثيقة الوفاق الوطين اللبناين اليت متت املصادقة عليها يف الطائف

 

بعد اجتماعات  4505أكتوبر  03أقر النواب اللبنانيون وثيقة الوفاق الوطين اللبناين يوم 
 يوماً  يف مدينة الطائف ابململكة العربية السعودية، وفيما يلي نص الوثيقة:  00ومشاورات استمرت 

 أوال : املبادئ العامة واالصالحات: 
 : املبادئ العامة -1
 مستقل... وطن هنائي جلميع بنائه.لبنان وطن حر سيد  -أ

لبنان عريب النتماء واهلوية وهو عضو عامل يف جامعة الدول العربية ولتزك بكافة مواثيقها وهو  -ب
عضو مؤسس وعامل يف منظمة األمم املتحدة ولتزم مبيثاقها وعضو يف حركة عدم الحنياز وجتسد الدولة 

 الت من دون استثناء.اللبنانية هذه املبادئ يف مجيع احلقول واجمل
لبنان مجهورية دميقراطية برملانية تقوم على احرتام احلرايت العامة ويف طليعتها حرية الرأي  -ج

 واملعتقد وعلى العدالة الجتماعية واملساواة يف احلقوق والواجبات بني مجيع املواطنني دون متايز أو تفضيل.
 ها عرب املؤسسات الدستورية.الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة ميارس -د
 النظام قائم على مبدأ الفصل بني السلطات وتوازهنا وتعاوهنا  -ه
 القتصادي حر يكفل املبادرة الفردية وامللكية اخلاصة -و
 المناء املتوازن ثقافياً واجتماعياً واقتصادايً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام. -ز
 حتقيق عدالة اجتماعية شاملة من خالل الصالح املايل والقتصادي والجتماعي.العمل على  -ح
أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيني، فلكل لبناين حق اإلقامة يف أي جزء منها والتمتع به  -ط

 يف ظل سيادة القانون، فال فرز للشعب على أساس أي انتماء كان ول جتزئة ول تقسيم ول توطني.
 شرعية ألي سلطة تناقض ميثاق العيش املشرتك.ل  -ي
 : االصالحات السياسية -1
 جملس النواب 1-1

 جملس النواب هو السلطة التشريعية ميارس الرقابة الشاملة على سياسة احلكومة وأعماهلا.
 وانئبه ملدة ولية اجمللس. ينتخب رئيس اجمللس – 1

                                         
1 lstatic.org/PDF/documents/Taif-Agreement-30-sep-1989:  0249فرباير  04اتريخ التحميل يوم ،

03:22. . 
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وانئب رئيسه ويف أول جلسة يعقدها أن  للمجلس وملدة واحدة بعد عامني من انتخاب رئيسه – 1
يسحب الثقة من رئيسه أو انئبه أبكثرية الثلثني من جمموع أعضائه بناء على عريضة يقدمها عشرة نواب على 

 األقل، وعلى اجمللس يف هذه احلالة أن يعقد على الفور جلسة ملأل املركز الشاغر.
لنواب بصفة املعجل ... ل جيوز إصداره إل كل مشروع قانون حييله جملس الوزراء إىل جملس ا  -3

بعد إدراجه يف جدول أعمال جلسة عامة وتالوته ومضي املهلة املنصوص عليها يف الدستور دون أن يبت به 
 وبعد موافقة جملس الوزراء.

 الدائر النتخابية هي احملافظة. -1
 ع املقاعد النيابية وفقاً لخآيت: إىل أن يضع جملس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي توز  -9
 ابلتساوي بني املسيحيني واملسلمني. -أ

 نسبياً بني طوائف كل من الفئتني. -ب
 نسبياً بني املناطق. -ت
( مناصفة بني املسيحيني واملسلمني أما املراكز 420يزاد عدد أعضاء جملس النواب إىل ) -1

شغرت قبل إعالهنا فتمأل بصورة استثنائية وملدة واحدة ابلتعيني املستحدثة على أساس هذه الوثيقة واملراكز اليت 
 من قبل حكومة الوفاق الوطين املزمع تشكيلها.

مع انتخاب أول جملس نواب على أساس وطين ل طائفي يستحدث جملس للشيوخ تتمثل فيه  -9
 مجيع العائالت الروحية وتنحصر صالحياته يف القضااي املصريية.

 ريةرئيس اجلمهو  1-1
رئيس اجلمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويسهر على احرتام الدستور واحملافظة على 
استقالل لبنان ووحدته وسالمة أراضيه وفقًا ألحكام الدستور وهو القائد األعلى للقوات املسلحة اليت ختضع 

 لسلطة جملس الوزراء وممارسة الصالحيات اآلتية: 
 عندما يشاء دون أن يصوت.يرتأس جملس الوزراء  -4
 يرأس اجمللس العلى للدفاع. -0
يصدر املراسيم ويطلب نشرها وله حق الطلب إىل جملس الوزراء إعادة النظر يف أي قرار من  -3

يومًا من اتريخ إيداعه رائسة اجلمهورية، فإذا أصر جملس الوزراء على  49القرارات اليت يتخذها اجمللس خالل 
 وإعادته يعترب املرسوم أو القرار انفذاً حكماً ووجب نشره. انقضت املهلة دون إصدار املرسوم القرار املتخذ أو
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يصدر القوانني وفق املهلة احملددة يف املستور ويطلب نشرها بعد إقرارها يف جملس النواب كما  -1
 الدستور وفقاً ألحكامه، حيق له بعد اطالع جملس الوزراء طلب إعادة النظر يف القوانني ضمن املهلة احملددة يف

 ويف حال انقضاء املهلة دون إصدارها أو إعادهتا تعترب القوانني انفذة حكماً ووجب نشرها.
 حييل مشاريع القوانني اليت ترفع إليه من جملس الوزراء إىل جملس النواب. -9
رات نيابية يسمي رئيس احلكومة املكلف ابلتشاور مع رئيس جملس النواب استنادًا إىل استشا -1

 ملزمة يطلعه رمسياً على نتائجها.
 يصدر مرسوم تسمية رئيس جملس الوزراء منفرداً. -9
 يصدر ابلتفاق مع رئيس جملس الوزراء مرسوم تشكيل احلكومة. -0
 يصدر املراسيم بقبول استقالة احلكومة او استقالة الوزراء أو إقالتهم. -5

 ومينح أومسة الدولة مبرسوم.يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم،  -42
يتوىل املفاوضة يف عقد املعاهدات الدولية وابرامها ابلتفاق مع رئيس احلكومة، ول تصبح  -44

انفذة إل هبد موافقة جملس الوزراء وتطلع احلكومة جملس النواب عليها حينما متكنها من ذلك مصلحة البالد 
ى شروط تتعلق مبالية الدولة واملعاهدات التجارية وسائر وسالمة الدولة، أما املعاهدات اليت تنطوي عل

 املعاهدات اليت ل جيوز فسخها سنة فسنة فال ميكن ابرامها إل بعد موافقة جملس النواب.
 يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إىل جملس النواب  -40
 ة مبرسوم.يدعو جملس النواب ابلتفاق مع رئيس احلكومة إىل عقد دورات استثنائي -43
لرئيس اجلمهورية حق عرض أي أمر من األمور الطارئة على جملس الوزراء من خارج جدول  -41

 األعمال.
 يدعو جملس الوزراء استثنائياً كلما رأى ذلك ضرورايً ابلتفاق مع رئيس احلكومة. -49
 مينح العفو اخلاص مبرسوم. -41
بوظيفته إل عند خرقه الدستور أو يف حالة اخليانة ل تبعة على رئيس اجلمهورية حال قيامه  -49

 العظمى.
 رئيس جملس الوزراء  1-4

رئيس جملس الوزراء هو رئيس احلكومة ميثلها ويتكلم ابمسها ويعترب مسؤوًل عن تنفيذ السياسة العامة 
 اليت يضعها جملس الوزراء، وميارس الصالحيات اآلتية: 

 يرأس جملس الوزراء. -4
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 وعلى تشكيلها مرسوم احلكومة رئيس مع ويوقع احلكومة لتشكيل النيابية ستشاراتال جيري -0
 صالحياهتا احلكومة متارس ول يوماً  32 مهلة يف الثقة لنيل الوزاري ببياهنا النواب جملس إىل تتقدم أن احلكومة

 .األعمال لتصريف الضيق ابملعىن إل مستقيلة اعتبارها ول استقالتها بعد ول الثقة نيلها قبل
 يطرح سياسة احلكومة العامة أمام جملس النواب. -3
يوقع مجيع املراسيم ما عدا مرسوم تسمية رئيس احلكومة ومرسوم قبول استقالة احلكومة أو  -1

 اعتبارها مستقيلة.
 يوقع مرسوم الدعوة إىل فتح دورة استثنائية ومراسيم إصدار القوانني وطلب إعادة النظر فيها. -9
يدعو جملس الوزراء لالنعقاد ويضع جدول أعماله، ويطلع رئيس اجلمهورية مسبقاً على املواضيع  -1

 اليت يتضمنها، وعلى املواضيع الطارئة اليت ستبحث ويوقع احملضر األصويل للجلسات.
يتابع أعمال اإلدارات واملؤسسات العامة وينسق بني الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان  -9

 ن سري العمل.حس
 يعقد جلسات عمل مع اجلهات املختصة يف الدولة حبضور الوزير املختص. -0
 يكون حكماً انئباً لرئيس اجمللس األعلى للدفاع -5
 جملس الوزراء  1-3

 تناط السلطة اإلجرائية مبجلس الوزراء، ومن الصالحيات اليت ميارسها:
ووضع مشاريع القوانني واملراسيم واختاذ القرارات  وضع السياسة العامة للدولة يف مجيع اجملالت -4

 الالزمة تطبيقها.
السهر على تنفيذ القوانني واألنظمة واإلشراف على أعمال كل أجهزة الدولة من إدارات  -0

 ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بال استثناء.
 إن جملس الوزراء هو السلطة اليت ختضع هلا القوات املسلحة. -3
 موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون. تعيني -1
احلق حبل جملس النواب بناء على طلب رئيس اجلمهورية، إذا امتنع جملس النواب عن الجتماع  -9

طوال عقد عادي أو استثنائي ل تقل مدته عن الشهر ابلرغم من دعوته مرتني متواليتني أو يف حال رده املوازنة 
احلكومة عن العمل ول جيوز ممارسة هذا احلق لألسباب نفسها اليت دعت إىل حل  برمتها بقصد شل يد
 اجمللس يف املرة األوىل.

 عندما حيضر رئيس اجلمهورية يرتأس جلسات جملس الوزراء. -1
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جملس الوزراء جيتمع دوراًي يف مقر خاص ويكون النصاب لنعقاده هو أكثرية ثلثي أعضائه ويتخذ 
وإذا تعذر ذلك فبالتصويت تتخذ القرارات أبكثرية احلضور، أما املواضيع األساسية فإهنا حتتاج قراراته توافقيًا 

 إىل موافقة ثلثي أعضاء جملس الوزراء، ومن بني املواضيع األساسية نذكر ما أييت:
وازنة حالة الطوارئ وإلغاؤها، حالة احلرب والسلم، التعبئة العامة، التفاقيات واملعاهدات الدولية، امل

العامة للدولة، اخلطط النتمائية الشاملة والطويلة املدى، تعيني موظفي الفئة األوىل وما يعادهلا، أعادة النظر يف 
التقسيم اإلداري، حل جملس النواب، قانون النتخاابت، قانون اجلنسية، قوانني األحوال الشخصية، إقالة 

 الوزراء.
 ـــــرالوزيـــــــــــــــــــــــــــ 1-9

تعزز صالحيات الوزير مبا يتفق مع السياسة العامة للحكومة ومع مبدأ املسؤولية اجلماعية ول يقال 
 من منصبه إل بقرار من جملس الوزراء، أو بنزع الثقة منه افرادايً يف جملس النواب. 

 استقالة احلكومة واعتبارها مستقيلة وإقالة الوزراء 1-1
 : يف احلالت اآلتية تعترب احلكومة مستقيلة -4
 إذا استقال رئيسها. -أ

 إذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها احملدد يف مرسوم تشكيلها. -ب
 بوفاة رئيسها. -ت
 عند بدأ ولية رئيس اجلمهورية. -ث
 عند بدأ ولية جملس النواب. -ج
 طرحها الثقة.عند نزع الثقة منها من قبل اجمللس النيايب مببادرة منه أو بناء على  -ح
 تكون إقالة الوزير مبرسوم يوقعه رئيس اجلمهورية ورئيس احلكومة بعد موافقة جملس الوزراء. -0
عند استقالة احلكومة أو اعتبارها مستقيلة يعترب جملس النواب حكمًا يف دورة انعقاد استثنائية  -3

 حىت أتليف حكومة جديدة ونيلها الثقة. 
 ةإلغاء الطائفية السياسي 1-9

إلغاء الطائفية السياسية هدف وطين أساسي يقتضي العمل على حتقيقه وفق خطة مرحلية، وعلى 
جملس النواب املنتخب على أساس املناصفة بني املسلمني واملسيحيني اختاذ اإلجراءات املالئمة لتحقيق هذا 

النواب ورئيس جملس اهلدف وتشكيل هيئة وطنية برائسة رئيس اجلمهورية تضم ابإلضافة إىل رئيس جملس 
الوزراء شخصيات فكرية وسياسية واجتماعية، مهمة اهليئة دراسة واقرتاح الطرق الكفيلة إبلغاء الطائفية 

 وتقدميها إىل جملسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ اخلطة املرحلية.
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 ويتم يف املرحلة النتقالية ما يلي: 
كفاءة والختصاص يف الوظائف العامة والقضاء إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد ال -أ

واملؤسسات العسكرية واألمنية واملؤسسات العامة واملختلطة واملصاحل املستقلة وفقًا ملقتضيات الوفاق الوطين 
ابستثناء وظائف الفئة األوىل فيها ويف ما يعادل الفئة األوىل فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بني املسلمني 

 دون ختصيص أية وظيفة ألية طائفة. واملسيحيني
 إلغاء ذكر الطائفة واملذهب يف بطاقة اهلوية. -ب
 اإلصالحات األخرى  -4
 اإلدارية: الالمركزية -أ

 الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة قوية مركزية. -4
اطق اإلدارية على توسيع صالحيات احملافظني والقائمقامني ومتثيل مجيع إدارات الدولة يف املن -0

  أعلى مستوى ممكن تسهيالً خلدمة املواطنني وتلبية حلاجاهتم حملياً.
إعادة النظر يف التقسيم اإلداري مبا يؤمن النصهار الوطين وضمن احلفاظ على العيش املشرتك  -3

 ووحدة األرض والشعب واملؤسسات.
الصغرى )القضاء وما دون( عن طريق  اعتماد الالمركزية الدارية املوسعة على مستوى الوحدات -1

 انتخاب جملس لكل قضاء يرأسه القائمقام أتميناً للمشاركة احمللية.
اعتماد خطة امنائية موحدة شاملة للبالد قادرة على تطوير املناطق اللبنانية وتنميتها اقتصادايً  -9

 دية ابإلمكاانت املالية الالزمة.واجتماعياً وتعزيز موارد البلدايت والبلدايت املوحدة والحتادات البل
 احملاكم :  -ب

ضماانً خلضوع املسؤولني واملواطنني مجيعاً لسيادة القانون وأتميناً لتوافق عمل السلطتني التشريعية  -أ
 والتنفيذية مع مسلمات العيش املشرتك وحقوق اللبنانيني األساسية املنصوص عنها يف الدستور: 

نصوص عنه يف الدستور ومهمته حماكمة الرؤساء والوزراء ويسن قانون يشكل اجمللس األعلى امل -4
 خاص أبصول احملاكمات لديه.

ينشأ جملس دستوري لتفسري الدستور ومراقبة دستورية القوانني والبث يف النزعات والطعون  -0
 الناشئة عن النتخاابت الرائسية والنيابية.

الدستوري فيما يتعلق بتفسري الدستور ومراقبة للجهات اآليت ذكرها حق مراجعة اجمللس  -3
 دستورية القوانني:

 رئيس اجلمهورية. -أ
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 رئيس جملس النواب. -ب
 رئيس جملس الوزراء. -ت
 نسبة معينة من أعضاء جملس النواب. -ث
أتميناً ملبدأ النسجام بني الدين والدولة حيق لرؤساء الطوائف اللبنانية مراجعة اجمللس الدستوري  -ب

 يما يتعلق بـــــــــــ:ف
 األحوال الشخصية. -4
 حرية املعتقد وممارسة الشعائر الدينية. -0
 حرية التعليم الديين. -3

تدعيمًا لستقالل القضاء: ينتخب عدد معني من أعضاء جملس القضاء األعلى من قبل  -ج 
  اجلسم القضائي.

 قانون االنتخاابت النيابية:  -ج
النيابية وفقًا لقانون انتخاب جديد على أساس احملافظة، يراعي القواعد اليت جترى النتخاابت 

تضمن العيش املشرتك بني اللبنانيني وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشىت فئات الشعب وأجياله وفعالية ذلك 
 التمثيل بعد إعادة النظر يف التقسيم اإلداري يف إطار وحدة األرض والشعب واملؤسسات.

 اجمللس االقتصادي واالجتماعي للتنمية: إنشاء -د
ينشأ جملس اقتصادي اجتماعي أتمينًا ملشاركة ممثلي خمتلف القطاعات يف صياغة السياسة 

 القتصادية والجتماعية للدولة وذلك عن طريق تقدمي املشورة والقرتاحات.
 الرتبية والتعليم:  -ه
 ة البتدائية على األقل.توفري العلم للجميع وجعله إلزامياً يف املرحل -4
 التأكيد على حرية التعليم وفقاً للقوانني واألنظمة العامة. -0
 محاية التعليم اخلاص وتعزيز رقابة الدولة على املدارس اخلاصة وعلى الكتاب املدرسي -3
المنائية وتعزيزه وتطويره مبا يليب ويالئم حاجات البالد  اصالح التعليم الرمسي واملهين و والتقين -1

 وتقدمي الدعم هلا وخاصة ابلكليات التطبيقية. اللبنانية والعمارية وإصالح أوضاع اجلامعة
إعادة النظر يف املناهج وتطويرها مبا يعزز النتماء والنصهار الوطنيني والنفتاح الروحي والثقايف  -9

 وتوحيد الكتاب يف ماديت التاريخ والرتبية الوطنية.
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 اإلعالم: -و
إعادة تنظيم مجيع وسائل اإلعالم يف ظل القانون ويف إطار احلرية املسؤولة مبا خيدم التوجهات 

  الوفاقية وإهناء حالة احلرب.
 اثنيا : بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل األراضي اللبنانية:

بنية على أساس الوفاق مبا أنه مت التفاق بيم األطراف اللبنانية على إقامة الدولة القوية القادرة امل
الوطين، تقوم حكومة الوفاق الوطين بوضع خطة أمنية مفصلة مدهتا سنة هدفها بسط سلطة الدولة اللبنانية 

 تدرجيياً على كامل األراضي اللبنانية بواسطة قواهتا الذاتية وتتسم خطوطها العريضة يف اآليت: 
للبنانية وتسليم أسلحتها للدولة اللبنانية خالل اإلعالن عن حل مجيع امليليشيات اللبنانية وغري ا -4

ستة أشهر تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطين وانتخاب رئيس اجلمهورية وتشكيل حكومة الوفاق 
 الوطين وإقرار الصالحات السياسية بصورة دستورية.

 تعزيز قوى األمن الداخلي من خالل:  -0
اللبنانيني دون استثناء والبدء بتدريبهم مركزاًي مث توزيعهم على الوحدات فتح ابب التطوع جلميع  -أ

 يف احملافظات مع اخضاعهم لدورات تدريبية دورية ومنظمة.
 يتناسب وضبط عمليات دخول وخروج األشخاص من وإىل براً وجواً وحبراً. مبا األمن جهاز تعزيز -ب
 تعزيز القوات املسلحة:  -3
األساسية للقوات املسلحة هي الدفاع عن الوطن وعند الضرورة محاية النظام العام إن املهمة  -أ

 عندما يتعدى اخلطر قدرة األمن الداخلي وحدها على معاجلته.
تستخدم القوات املسلحة يف مساندة قوى األمن الداخلي للمحافظة على األمن يف الظروف  -ب

 اليت يقررها الوزراء.
لقوات املسلحة وتدريبها لتكون قادرة على حتمل مسؤولياهتا الوطنية يف جيري توحيد وإعداد ا -ت

 مواجهة العدوان اإلسرائيلي.
 لداخلي جاهزة لتسليم مهامها األمنية تعود القوات املسلحة إىل ثكناهتا.األمن ا قوى تصبح عندما -ث
 يعاد تنظيم خمابرات القوات املسلحة خلدمة األغراض العسكرية دون سواها -ج
ابلعودة  4599حل مشكلة املهجرين اللبنانيني جذراًي وإقرار حق كل مهجر لبناين منذ العام  -1

إىل املكان الذي هجر منه ووضع التشريعات اليت تكفل هذا احلق وأتمني الوسائل الكفيلة إبعادة التعمري، 
ا الذاتية املتمثلة ابلدرجة األوىل اللبنانية بواسطة قواهت األراضي كامل على سلطتها بسط هو الدولة هدف أن وحيث

يف قوى األمن الداخلني ومن واقع العالقات اليت تربط سوراي بلبنان تقوم القوات السورية مشكورة مبساعدة 
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قوات الشرعية اللبنانية لبسط سلطة الدولة اللبنانية يف فرتة زمنية حمددة أقصاها سنتان تبدأ بعد التصديق على 
وانتخاب رئيس اجلمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطنني وإقرار الصالحات السياسية وثيقة الوفاق الوطين 

بصورة دستورية ويف هناية هذه الفرتة تقرر احلكومتان السورية وحكومة الوفاق الوطين اللبنانية إعادة متركز 
عني دارةـ، وإذا  ملديرجالقوات السورية يف منطقة البقاع ومدخ البقاع الغريب يف ضهر البيدر حىت خط محاان ا

دعت الضرورة يف نقاط أخرى يتم حتديدها بواسطة جلنة عسكرية لبنانية سورية مشرتكة، كما يتم التفاق بني 
احلكومتني جيري مبوجبه حتديد حجم ومدة تواجد القوات السورية يف املناطق املذكورة أعاله وحتديد عالقة هذه 

اجلزائر، اململكة العربية  أماكن تواجدها واللجنة الثالثية العربية العليا )القوات مع سلطات الدولة اللبنانية يف
 ( مستعدة ملساعدة الدولتني يف الوصول إىل هذا التفاق إذا رغبتا يف ذلك.السعودية، اململكة املغربية

 اثلثا : حترير لبنان من االحتالل اإلسرائيلي:
 املعرتف هبا دولياً تتطلب اآليت:استعادة سلطة الدولة حىت احلدود اللبنانية 

وسائر قرارات جملس األمن الدويل القاضية إبزالة الحتالل  109العمل على تنفيذ القرار رقم  -4
 اإلسرائيلي إزالة شاملة.

 م.4515آذار  303التمسك ابتفاقية اهلدنة املوقعة بتاريخ  -0
لبنانية من الحتالل اإلسرائيلي وبسط اختاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتحرير مجيع األراضي ال -3

سيادة الدولة على مجيع أراضيها ونشر اجليش اللبناين غي منطقة احلدود اللبنانية املعرتف هبا دولياً والعمل على 
تدعيم وجود قوات الطوارئ الدولية يف اجلنوب اللبناين لتأمني النسحاب اإلسرائيلي وإلاتحة الفرصة لعودة 

 ر إىل منطقة احلدود.األمن والستقرا
 :رابعا : العالقات اللبنانية السورية

إن لبنان هو عريب النتماء واهلوية، تربطه عالقات أخويو صادقة جبميع الدول العربية وتقوم بينه 
وبني سوراي عالقات مميزة تستمد قوهتا من جذور القرىب والتاريخ واملصاحل األخوية املشرتكة، وهو مفهوم يرتكز 

لتنسيق والتعاون بني البلدين وسوف جتسده اتفاقات بينهما يف شىت اجملالت مبا حيقق مصلحة البلدين عليه ا
وألن تطبيق قواعد المن يوفر املناخ املطلوب  الشقيقني يف إطار سيادة واستقالل كل منهما استنادًا إىل ذلك

د ألمن سوراي وسوراي ألمن لبنان يف أي لتنمية هذه الروابط املتميزة فإنه يقتضي عدم جعل لبنان مصدر هتدي
حال من األحوال، وعليه فإن لبنان ل يسمح أن يكون ممرًا أو مستقرًا ألي قوة أو دولة أو تنظيم يستهدف 
املساس أبمنه أو أمن سوراي، وأن سوراي احلريصة على أمن لبنان واستقالله ووحدته ووفاق أبنائه ل تسمح أبي 

 له وسيادته.عمل يهدد أمنه واستقال
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 11امللحق رقم: 
 

 .1برقية هتنئة من الرئيس الشاذيل بن جديد إىل رينيه معوض الرئيس اجلديد جلمهورية لبنان
 

 .فخامة األخ رينيه معوض رئيس مجهورية لبنان
بقلب ملؤه اإلميان مبستقبل لبنان الشقيق وقد جتاوز حمنته وانطلق ببين ويشيد لبنان اجلديد املوحد 

بعبقرية كل أبنائه وحشد مجيع طاقته اخلالقة وبروح يعمرها الرتياح والطمئنان تلقيت نبأ انتخابكم القوي 
رئيسًا للجمهورية اللبنانية الذي يعترب حداثً هامًا يف هذا الظرف التارخيي الذي جيتازه لبنان والذي طاملا انتظره 

ة عامة ويسرين هبذه املناسبة أن أبعث لكم ابسم الشعب اللبناين بصفة خاصة والشعوب العربية والصديقة بصف
 الشعب اجلزائري وابمسي شخصياً أبصدق هتاين احلارة وأعمق متنيايت اخلالصة.

وإنين لعلى يقني من أن هذه الثقة الغالية اليت أولكم إايها نواب الشعب اللبناين املتعطش للسلم 
الوطين سنكون خري عون لكم على القيام مبسؤولياتكم واألمن والستقرار وممارسة سيادته على كامل ترابه 

اجلسيمة وأداء مهمتكم النبيلة على أكمل وجه وأفضله وفاحتة عهد جديد يسوده العدل والوائم والتفاهم 
وتطوى فيه إىل األيد صفحة البؤس والشقاء والكراهية لتحل حملها صفحة السعادة والصفاء واحملبة ويعود لبنان 

 رز يف إشعاعه احلضاري والثقايف ضمن أسرته العربية واجملتمع الدويل.إىل دوره البا
كما أنين واثق من أن حنكتكم ومساعدة املخلصني من أبناء شعبكم ومؤازرة كافة إخوتكم العرب 
واألصدقاء ستذلل كل عقبة قد تتعرض طريقكم لتحقيق ما يصبو إليه الشعب اللبناين الشقيق يف العيش 

ة املصونة وتكافؤ الفرص للجميع مؤكداً لكم أبن اجلزائر ستبقى كما كانت دوماً جبانب شقيقها املشرتك والكرام
 لبنان.

 وفقكم هللا وسدد خطاكم ملا فيه خري لبنان وعزته وازدهاره.
 

 أخوكم الشاذيل بن جديد رئيس اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية.
 
 

  
                                         

 .4، ص4505نوفمرب  21، 9130، عاجلمهورية 1



   املالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 

 
 

  -554- 
 

 14امللحق رقم: 
 

 1العربية من احلرب العراقية األردنية خمطط يوضح املواقف
 
 
 

  

                                         
 .321عبد القادر حممودي: املرجع السابق، ص 1

 سوراي
 ليبيا

 إيران

 مصر
 األردن

 العربية السعودية
 ودول اخلليج

 املغرب
 السودان
 الصومال

 العراق اجلزائر

 عالقات تقارب
 عالقات تنافر
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 13امللحق رقم: 
اجلزائر إىل السيد برييز دي كويالر األمني العام لألمم رسالة سيد أمحد غزايل وزير خارجية مقتطفات من 

 .1املتحدة خبصوص معارضة اجلزائر للحل العسكري ألزمة اخلليج األوىل
 

 سيد أمحد غزايل إىل دي كويالر
 اجلزائر تعارض بشدة احلل العسكري وتؤكد التزامها ابلتسوية العربية

سياسة اجلزائر اخلارجية وبصفة عامة عدم التدخل استنادًا إىل املبادئ اليت وجهت يف كل األوقات 
يف الشؤون الداخلية للدول وعدم اللجوء إىل القوة يف تسوية املنازعات فإن اجلزائر رفضت دون انتظار غزو 

 الكويت الذي اعتربته غري مقبول منذ اليوم األول.
التفاوض وبعيد عن ممارسة أي ضغط قائم على  عريب حل إىل للتوصل أتبيده بلدي أعلن ذاته الوقت ويف

 العراقية من الكويت. القوات انسحاب على ذلك ينطوي أبن التأكيد مباشرة غري أو مباشرة بصفة أجنبيني تدخل أو
( الذي يشرك أعضاء اجملتمع الدويل كافة مبا يف 4552( )114وفيما يتعلق بقرار جملس األمن )

د بشكل واضح متاماً متسكنا ابلشرعية الدولية وأبحكام ميثاق األمم ذلك اجلزائر يتعني علينا أن نؤكد من جدي
 املتحدة وبقواعد القانون الدويل ومبادئه.

 ويف الوقت ذاته تود اجلزائر أن تبدي مالحظتني اثنتني ترامها ضروريتني.
أزمة تالحظ ابدئ ذي بدء السرعة وانفعالية غري العاديتني لرد فعل جملس األمن يف مواجهة  أوال :

 اخلليج وكذلك الوحدة والثبات يف اعتماده التدابري اليت راها مناسبة يف هذا الظرف.
وفيما يتعلق يف احملل الثاين ابإلجراءات اليت اختذها اجملبس ضد العراق فإن اجلزائر تفسر الفقرة  اثنيا :

واملواد الغذائية وذلك على  أبهنا تستبعد توريد املواد املخصصة لالستعمال الطيب 114/4552( من القرار 3)
 أساس إدراكها أبن اجمللس ل يستهدف جتويع الشعبني العراقي والكوييت.

ومع ذلك تتوقع احلكومة اجلزائرية من اجملتمع الدويل وبصفة خاصة من جملس األمن سرعة وثبااتً 
قرارات اليت تتعلق متساويني يكفالن تطبيق القرارات املتعددة الصادرة من جملس األمن وبصفة خاصة ال

 ابألراضي الفلسطينية وغريها من األراضي العربية احملتلة.
وتود اجلزائر يف النهاية أن تؤكد ضرورة مواصلة بذل اجلهود للتوصل إىل إقرار تسوية قائمة على 
التفاوض ألزمة اخلليج يف إطار عريب وأن تعرب عن معارضتها الثابتة ألي حل عسكري يؤدي إىل أخطر 

 ر سواء على شعوب وبلدان املنطقة أو على اجملتمع الدويل ككل.األاث
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 19امللحق رقم: 
 

، واملتعلق بتحديد املوعد النهائي 1114نوفمرب  44الصادر بتاريخ  198نص قرار جملس األمن رقم 
 .1للتدخل األجنيب من أجل حترير الكويت

 
و  111و  110و  114و  112إن جملس األمن إذ يشري إىل، ويعيد أتكيد قراراته رقم: ))

 .199و 191و  115و  119و  111و  119
وإذ يالحظ رغم كل ما تبذله األمم املتحدة من جهود أن العراق يرفض التزامه بتنفيذ القرار رقم 

والقرارات الالحقة ذات الصلة واملشار إليها أعاله مستخفًا ابجمللس استخفافًا صارخاً، وإذ يضع يف  112
اته ومسؤولياته املقررة مبوجب ميثاق األمم املتحدة جتاه صيانة السلم واألمن الدوليني وحفظهما، اعتباره واجب

 وتصميماً منه على أتمني المتثال التام لقراراته.
 وإذ يتصرف مبوجب الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة: 

رارات الالحقة ذات الصلة ويقرر وكل الق 112يطالب أبن ميتثل العراق امتثاًل اتمًا للقرار رقم  -4
 يف الوقت الذي يتمسك فيه بقراراته، أن مينح العراق فرصة أخرية كلفتة تنم عن حسن النية، للقيام بذلك.

، أو قبله 4554يناير  49للدول األعضاء املتعاونة مع حكومة الكويت ما مل ينفذ العراق يف  -0
أعاله، أبن تستخدم كل الوسائل  4هو منصوص عليه يف الفقرة  القرارات السالفة الذكر تنفيذًا كاماًل، كما

وكل القرارات الالحقة ذات الصلة، وإعادة السلم واألمن  112الالزمة لدعم وتنفيذ قرار جملس األمن رقم 
 الدوليني إىل نصاهبما يف املنطقة.

من هذا  0لفقرة يطلب إىل كل الدول أن تقدم الدعم املناسب لإلجراءات اليت تتخذ عماًل اب -3
 القرار.

يطلب إىل الدول املعنية أن توايل ابالغ جملس األمن تباعاً ابلتقدم الذي يتحقق يف ما يتخذ من  -1
 من هذا القرار. 3و 0إجراءات عماًل ابلفقرتني 

 .((يقرر أن يبقي املسألة قيد النظر -9
 
 

                                         
 .094فؤاد مطر: املصدر السابق، ص 1



   املالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 

 
 

  -559- 
 

 11امللحق رقم: 
 .1اجلوابية إىل عباسي مدينرسالة أمري الكويت الشيخ جابر األمحد 

أي بعد شهر من رسالة الشيخ عباسي  1114نوفمرب  19مت نشر هذه الرسالة اجلوابية بتاريخ 
 .مدين زعيم اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ ابجلزائر

اجلزائر السالم عليكم ورمحة هللا –))األخ احملرتم السيد عباس مدين رئيس اجلبهة اإلسالمية لإلنقاذ 
 وبعدوبركاته، 

إشارة إىل خطابكم املوجه إىل صاحب السمو الشيخ جابر األمحد اجلابر الصباح، واملؤرخ يف األول 
فقد أمر مسوه حفظه هللا بتوجيه هذا اخلطاب شعوراً منه  4552أكتوبر  02ه املوافق 4144من ربيع الثاين 

 سيكون ملعرفتكم هبا ابلغ األثر يف ابملسؤولية املشرتكة جتاه القضية الفلسطينية ولتوضيح بعض احلقائق اليت
 تصور مدى ما تعرضت له الكويت من كارثة فادحة وظلم عظيم.

: لقد كان للكويت دور كبري يف دعم القضية الفلسطينية، فقد انبثقت حركتها ابلكويت منذ أوال  
ت رئيس وانطلق من أرض الكويت وبدعم منها عشرات القادة الفلسطينيني، منهم ايسر عرفاالبداية 

الذي أشار مرارا إىل دور الكويت البارز يف مساندة الثورة الفلسطينية ودعم صمود منظمة التحرير الفلسطينية 
 شعبها.

: استضافت الكويت رغم صغر مساحتها مئات اللف من أبناء الشعب الفلسطيين الذين اثنيا  
خواهنم يف األراضي العربية احملتلة ويدعمون ميثلون أكرب جالية يف الكويت، وقد كان هؤلء يقومون مبساندة ا

صمودهم أمام الحتالل الصهيوين وتتعاون معهم دولة الكويت وشعبها يف متويل املدارس واجلامعات واهليئات 
 اخلريية يف األراضي احملتلة. 

عهم احلكومات العربية املتنازعة يف اخلليج إىل فض نزا ‹‹5البند ››: لقد دعومت يف ندائكم اثلثا  
بسحب قوات الحتالل العراقي من الكويت وإجالء القوات األجنبية املوجودة يف اخلليج العريب والتوجه 
بقواهتم وسائر امكانياهتم إىل مواجهة العدوان اليهودي يف فلسطني السكان العرب واملسلمني وأدى ذلك إىل 

سالمية أمام اجملتمع الدويل صورة مهلهلة تفتيت التضامن العريب واإلسالمي وأصبحت صورة األمة العربية واإل
 ل تعكس ما كانت عليه من إشراق حضاري.

وحياول النظام العراقي إقناع العامل العريب اإلسالمي أنه ل ميكن حترير فلسطني قبل حترير كافة األقطار 
 العربية الواقعة على اخلليج العريب.
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 صدق هللا العظيم. «فى به إمثاً مبيناً انظر كيف تفرتون على هللا الكذب وك»قال تعاىل: 
: إننا يف نفس الوقت الذي نشاطركم فيه املشاعر حنو الشعب الفلسطيين نريد منكم أن تلتفتوا رابعا  

إىل ما يعنيه إخوتكم يف الكويت على يد النظام العراقي اآلمث، فمنذ الثاين من شهر اوت املاضي مت تشريد ما 
واستولت السلطات العراقية على أمواهلم وممتلكاهتم بعد ان استساغت عملية  يزيد على مليون مواطن ومقيم

القتل وهتك العراض، كما أن هناك هنبًا شاماًل ومنظمًا لكل مرافق الدولة واملؤسسات األهلية فقد مت نقل 
عشرات من ومنذ ثالثة أشهر يتم يوميا  إعدام المعظم حمتوايت املدارس واملستشفيات واملتاجر إىل بغداد 

وذلك بعد أن يتعرضوا ألصناف التعذيب الوحشي وغري األخالقي الذي يتناىف ومبادئ املدنيني دون ذنب 
املسلم أخو املسلم ل »اإلسالم اليت تؤكد على حترمي ظلم املسلم ألخيه املسلم تصديقًا لقول رسولنا الكرمي: 

 .«عرضه وماله ودمه... خيونه ول يكذبه ول خيذله، كل املسلم على املسلم حرام،
مل يرع النظام العراقي حق اجلار ول حرمة اإلسالم يف الشهر احلرام، فاستباحت قواته األعراض 
واألموال والدماء، واعتدت على حرمة املساجد فأقفلت بعضها ومنعت املصلني من أداء الفريضة وكانت قوات 

من قتل نفساً بغري نفس أو فساد يف الرض  »انه وتعاىل: البغي العراقية متناسية أبعماهلا ما جاء يف قوله سبح
 صدق هللا العظيم. «فكأمنا قتل الناس مجيعاً ومن أحياها فكأمنا أحيا الناس مجيعاً 

وختاماً نرى أن يقبل العراق وأبسرع وقت ممكن تنفيذ قرارات مؤمتر القمة العريب وقرار وزراء خارجية 
جملس األمن الدويل من أجل أن تتظافر مجيع اجلهود وتوجه كل قواان ملساندة منظمة املؤمتر اإلسالمي وقرارات 

فما حيدث يف الكويت اآلن من ممارسات جيش االحتالل العراقي يفوق كثريا  ما إخواننا الفلسطينيني 
 حدث وما حيدث إلخواننا الفلسطينيني يف األراضي العربية احملتلة، انهيك أن أتيت من جارة عربية مسلمة

، ولعلكم تشاركوننا القول أبن من ركائز الميان الوقوف مع احلق ودقع الظلم وردع الفئة الباغية قوًل وجارة
ومن يعظم حرمات هللا »وفعاًل والدعوة إىل حكم هللا يف الطائفة اليت تبغي إحدامها على األخرى. قال تعاىل: 

 صدق هللا العظيم. «فهو خري له عند ربه
  اً خلدمة األمة العربية واإلسالمية، والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.وفقنا هللا مجيع

 صباح األمحد اجلابر                                           
 ((. انئب رئيس جملس الوزراء ووزير اخلارجية
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 19امللحق رقم: 
 .1اجلزائري-احلدودي املغريبرسالة الرئيس عبد الناصر إىل ملك املغرب احلسن الثاين حول النزاع 

 
 02/42/4513القاهرة: 

 صاحب اجلاللة امللك احلسن الثاين ملك املغرب.
لقد رأيت أن أتوجه إليك مباشرة برجاء اخاطب فيه ضمريك العريب كصديق لك، وصديق والدك 

دود بني الراحل العظيم الذي أعرف حرصك على ترسم حطاه. إنك ترى معي بغري جدال أن املوقف على احل
اجلزائر واملغرب يتدهور بسرعة، وإننا جند أمامنا اآلن مشهدا مؤملًا حيث املسلم يسفك دم املسلم، وحيث 

 العريب يرتبص ابلعريب بغري سبب ظاهر، ولغري مصلحة قومية أعلى وأغلى من دم األفراد.
دك الراحل وبك وأريد أن اكون صرحيًا معك إىل أبعد حد، مؤمنا أنك تعرف من طول عالقيت بوال

بعده، حرصي الكبري على حسن العالقات بيننا، وحسن التفاهم، وتقديرًا لنضال وطين أصيل، أؤمن أن 
أسرتكم حتملت تبعاته وأثقاله بشجاعة وإميان مع مجاهري الشعب املغريب، ذلك يشجعين ان أصارحك هبدى 

 من صدقك". من ذلك كله، ومن قلب حيتفظ لك من حكمة النيب ملسو هيلع هللا ىلص، القائل: " صديقك من صدقك ل
ابلود، أقول لك أنين ل أتصور أن تستمر املأساة اليت شهدهتا حدود املغرب واجلزائر يومًا واحداً بعدما جرى، 

 يكفي األمة العربية ألمها مما جرى هناك حىت اآلن، وما تعانيه من غريه من جراح النضال املستمر الصابر.
أساة ذاهتا، فلست أريد أن يتصور أحد، أن حكومة املغرب استغلت ظروفًا داخلية وفيما عدا امل

معقدة يف اجلزائر، بفعل طبيعة املرحلة الثورية، مث وجهت إىل حدود اجلزائر ضربة، كذلك لست أريد ان يتصور 
 سبب لعرقلتها. أحد، أن حكومة املغرب قد ل توافق على جتربة اجتماعية جتري يف اجلزائر، ومن مث تبحث عن

ولو على غري قصد  –كذلك لست أريد أن يتصور أحد، أن حكومة املغرب، فيما تقوم به اآلن 
حماولت أجنبية تسعى إىل وضع املصاعب على طريق اجلزائر، أقول لك صراحة أنين لست من القائلني  -منها

ح جاللتك أن استمرار تدهور املوقف هبذا، بل أين أرفضه رفضًا اباًت وقاطعاً، لكين أجد من واجيب أن أصار 
على احلدود بني املغرب واجلزائر، سوف يشجع كثريين على ترديد هذا الذي أؤمن أنه ل يؤدي أوًل ول أخرياً 

 إىل مصلحة عربية، فضاًل عن إمياين القاطع بعدم صحته.
ديرها، وإرادتك إن املوقف يقتضي منك خطوة يف اجتاه أمتك العربية، اليت أعطتك دائمًا من تق

 إبخالص جندايً شجاعاً يف خدمتها وخدمة أهدافها.
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إنين أؤمن إميااًن بغري حد أنه بيد جاللتك اآلن فرصة اترخيية رائعة، لقيادة خطى أمتك العربية كلها 
إىل طريق األمن والشرف، وليس خياجلين شك أن صوت الواجب املنبعث من ضمري أمتك العربية، سوف جيد 

 ضمريك الوطين اليقظ.صداه يف 
كذلك فإنين أمسح لنفسي أن أعرض عليك اقرتاحاً ابجتماع تلتقون فيه ابألخ الرئيس أمحد بن بلة، 
ولقد كان هناك اقرتاح ابجتماع وزراء خارجية املغرب وتونس واجلزائر، ويف رأيي أن تطورات املوقف ابتت 

ه رؤساء الدول، وأنه ليشرفين إذا كان ذلك مفيداً تقضي أن يرتفع الجتماع إىل املستوى األعلى، وأن حيضر 
وجمداًي أن أشارك معكم ابسم اجلمهورية العربية املتحدة يف هذا الجتماع، كذلك أمتىن لو شاركت فيه ليبيا 
الشقيقة العزيزة، ولقد مسحت لنفسي أن أكتب يف هذا الصدد إىل الرئيس بورقيبة رئيس مجهورية تونس أرجوه 

مقرًا هلذا الجتماع الذي أمتىن لو أمكن عقده قبل هناية هذا األسبوع، على انكم تسلمون  أن تكون تونس
 معي أن هذا الجتماع ل ميكن أن يؤدي إىل النتيجة اليت نرجوها له إذا مل متهد له خطوات ضرورية:

 وقف القتال. -4
 ات.عودة القوات املسلحة إىل املواقع اليت كانت عليها قبل بدء العملي -0
 وقف عمليات اإلاثرة والتعبئة النفسية. -3

وإذا مت ذلك كله ففي رأيي أن هذا الجتماع جدير ابلوصول إىل نتائج هامة، ل تؤدي إىل تاليف 
أزمة عنيفة يف املغرب العريب ويف مشال إفريقيا فحسب، وإمنا هي جديرة آباثر أبعد مدى من ذلك،... جديرة 

أتثريا بناء وخالقاً، جديرة يف نفس الوقت أبن تكون نقطة حتول هامة يف العالقات أبن تؤثر يف املوقف العريب 
 اإلفريقية وعلى املستوى العاملي.

إين أرجوك أن تغفر يل كتابيت على عجل لك، وحديثي بصراحة متوجهًا إىل ضمريك، لكن خطورة 
خاطبك كصديق وكمواطن وجندي املضاعفات اليت ميكن أن تنجم عنه جعلتين أجتاوز األوضاع التقليدية أل

 عريب.
 وتقبل عميق تقديري وحتييت وإىل لقاء أمتىن أن يتحقق.

 
 رئيس اجلمهورية العربية املتحدة مجال عبد الناصر.
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 18امللحق رقم: 
 .1موريتانيا(-املغرب-)اسبانيا 1199نوفمرب  13اتفاقية مدريد الثالثية 

 

املمثلة حلكومات اسبانيا، واملغرب، وموريتانيا، اتفقت يف مدريد، بعد أن اجتمعت الوفود املعتمدة، 
 على املبادئ التالية: 4599نوفمرب  41بتاريخ 

كيد اسبانيا قرارها، الذي أعلنته مراراً، يف األمم املتحدة، بتصفية الستعمار يف أت :1الفصل 
تولها يف هذا اإلقليم بوصفها الدولة الصحراء الغربية، وذلك بوضع حد للمسؤوليات والسلطات، اليت كانت ت

 املتصرفة.
طبقًا للقرار املذكور، ووفقًا للمفاوضات اليت أوصت األمم املتحدة مع الطرفني املعنيني،  :1الفصل 
 هلذه وتسلم )اجلماعة(، مع وبتعاون وموريتانيا، املغرب مبشاركة اإلقليم، يف مؤقتة إدارة إقامة يف تشرع اسبانيا فوراً 

اإلدارة، املسؤوليات والسلطات اليت اشري إليها الفقرة السابقة، وبصدد ذلك وقع التفاق على تعيني حاكمني 
 00مساعدين، ابقرتاح من املغرب وموريتانيا، وذلك ليعاوان احلاكم العام لإلقليم يف مهامه فعليًا وهنائيًا قبل 

 م.4591فرباير 
  عنه من خالل )اجلماعة(.حيرتم رأي سكان الصحراء املعرب :4الفصل 
خترب األقطار الثالثة األمني العام لألمم املتحدة مبا هو مقرر يف هذه الوثيقة، نتيجة  :3الفصل 

 ، من ميثاق األمم املتحدة.33للمفاوضات اليت جرت، وفقاً للمادة 
دفوعة بروح الثالثة املوقعة تصرح أبهنا قد توصلت إىل النتائج املذكورة، م األقطار إن: 9الفصل 

مثلى من التفاهم واألخوة واحرتام مبادئ ميثاق األمم املتحدة، وذلك كأحسن مسامهة منها يف حفظ السالم 
 واألمن الدوليني.

هذه الوثيقة قابلة التنفيذ بنفس اليوم الذي تنشر فيه ابجلريدة الرمسية للدولة، قانون  :1الفصل 
كومة السبانية أبن تضع موضع التنفيذ اللتزامات اليت تضمنها تصفية الستعمار يف الصحراء، الذي أيذن للح

 هذه الوثيقة.
 محدي ولد مكناس

 أمحد عصمان
 رواكارلوس أرايس انف

                                         
، 4، طأزمة الصحراء الغربية تطورها السياسي واالجتماعي والتارخيي مقارنة للنزاع من النشأة إىل عتبة التسويةدمحم سامل الصويف:  1

 .003ص، 0220املركز املوريتاين الدويل للدراسات واإلعالم، موريتانيا، 
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 11امللحق رقم: 
 1مذكرة احلكومة اجلزائرية إىل احلكومة اإلسبانية خبصوص اتفاقية مدريدأهم ما ورد يف 

مبذكرة إىل احلكومة اإلسبانية حول قضية  4591فيفري  40بعثت احلكومة اجلزائرية بتاريخ 
الصحراء الغربية ذكرت فيها بتعهدات مدريد والتزاماهتا السابقة بقرارات األمم املتحدة، مث كيف تنكرت لكل 
هذه املواقف مبصادقتها على اتفاق مدريد الذي يقضي بتقسيم الصحراء الغربية بني املغرب وموريتانيا، وفيما 

 ة:يلي نص املذكر 
مل تفتأ إسبانيا تؤكد عالنية على لسان كبار ساستها، عزمها على أتدية مهمتها كدولة حاكمة يف 

 الصحراء الغربية، أتدية كاملة حىت هنايتها.
وإن اجلزائر اليت كانت تقدر دائمًا ما للشعب اإلسباين الكبري، من شعور سام ابلشرف والواجب، 

القداسة اليت يصبغها على صداقاته، مل تشك أبداً يف وفاء احلكومة اإلسبانية ووفائه العميق بوعوده، كما تقدر 
 لاللتزامات اليت تعهدت هبا أمام األسرة الدولية، بشأن الصحراء الغربية.

، على مبادئ واحدة، امتثاًل لرغبتها 4599نوفمرب  41وقد وافقت كل من اجلزائر وإسبانيا حىت 
 يف الصحراء الغربية. يف العمل على تصفية الستعمار

وبناء على ذلك، فإن ممثلي اجلزائر وإسبانيا. قد دافعوا بيقني واحد سواء أمام اجلمعية العامة لألمم 
 املتحدة، أو أمام حمكمة العدل.

احلكومة اإلسبانية، قد عدلت البوم عن سلوك طريق الوفاء والصداقة،  أن متأسفة تالحظ اجلزائر ولكن
 ياستها الصحراوية وجهة جديدة فيها مغامرة، جتلت يف التفاق الثالثي املربم يف مدريد.وأهنا فضلت توجيه س

اجلديد من إسبانيا، ل ميكن للجزائر إل أن تؤكد وفاءها لاللتزامات املشرتكة السالفة،  املوقف هذا إزاء
هذا، فهي ترى من الواجب أن تذكر املتحدة يف قضية الصحراء الغربية، وعلى  األمم منظمة اختذهتا اليت وللقرارات

 له، على مستقبل الشعب الصحراوي وعلى تراب بالده. مفعول ل اتفاقاً  ،مدريد يف املربم الثالثي التفاق تعترب أبهنا
، 4592نوفمرب  21( املؤرخ يف 09) 0109إن احلكومة اجلزائرية تذكر، اعتمادًا على القرار 

اص ابلعالقات الودية وابلتعاون بني الدول، أبن أي بالد مستعمرة أو أي بالد املتعلق مببادئ القانون الدويل اخل
غري مستقلة ذات وضعية قانونية مميزة عن وضعية تراب الدولة اليت حتكمها، مبقتضى امليثاق، ومن جهة أخرى 

كوم قطعاً. فمن الثابت اليوم، أن السيادة يف املستعمرة ليست أبية حال، للدولة احلاكمة، لكن للشعب احمل
 فإذا أتيح الستقالل هلذا الشعب، فهو ميارس سيادته ابلذات، ل سيادة الدولة احلاكمة بعد أن حولتها إليه.

                                         
 .133بن عامر تونسي: املرجع السابق، ص 1
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وترى احلكومة اجلزائرية يف ذلك أن إسبانيا التزمت ابلستقامة القانونية والسياسية الكاملة، عندما 
ع بينها وبني املغرب أو موريتانيا، خبصوص الصحراء وأن بينت أمام حمكمة العدل الدولية، أنه ل يوجد أي نزا 

 ليس هلا ابلتايل أن تعاجل مثل هذه القضية معهما.
ومن جهة النظر هذه، فإن احلكومة اجلزائرية ترى أن إسبانيا جتاوزت اختصاصها كدولة حاكمة 

جمموعها وقد كان من واجب واعرتفت هبا منذ عشر سنوات األسرة الدولية يف  عالنية، ذلك علىو  خطرية، بصفة
على أعمال اإلدارة يف الصحراء الغربية دون أن تنسى أهنا ليست سوى  تقتصر أن احلاكمة، الدولة بصفتها إسبانيا
 األمم املتحدة، املسؤول أمام هذه املنظمة واملنفذ الويف لسياستها يف ميدان تصفية الستعمار. من املفوض الوكيل

احلكومة اجلزائرية تؤكد، أن عدم صحة اتفاق مدريد انبع من صفة أطرافه، إذ ومن جهة أخرى فإن 
أنه ل إسبانيا ول الدولتان األخراين املربمتان لالتفاق، أي املغرب وموريتانيا، وكلها دول ليست أطرافًا ابلنسبة 

شعب أجنبيني عنها،  لتصفية الستعمار يف الصحراء بتقرير مصري شعبها، ل مؤهل هلا للتصرف يف بالد ويف
 ويبقيان كذلك، ما مل يعرب هذا الشعب عن مراده تعبرياً حراً حقيقياً.

ويف هذا الشأن فإن اجلزائر تقول على سبيل التذكري أن حمكمة العدل الدولية، قد حكمت أن 
ن الوحدة (، وأ49) 4941املغرب قد أول خطأ، فكرة "الوحدة الرتابية" املشار إليها يف الفقرة، من القرار

الرتابية املغربية ل ميكن وضعها يف العتبار يف الصحراء الغربية، إل يف حالة احتمال وجود سيادة ترابية مغربية 
 على هذه املنطقة، األمر الذي مل يثبت حسب التقصيات اليت قامت هبا احملكمة.

فإن بطالن  أما خبصوص مضمون اتفاق مدريد، فهو ابطل من غري شك، ومن وجهة النظر هذه
 ، يبدو للحكومة اجلزائرية ولألسرة الدولية من جهتني اثنتني:4599نوفمرب  41اتفاق مدريد الثالثي املؤرخ يف 

أن حق تقرير املصري حق واجب مرغم، يرجع إىل القانون اإللزامي العام، وتعتربه األسرة األممية  أوال :
 مبدأ أساسياً ل جيوز الرتخيص فيه.

( مل تستطع هي نفسها املوافقة 32ب )3090دول األعضاء اليت وافقت على القرار أن ال: اثنيا  
 .على مضمون التفاق يف النص األول من القرار، إل بعد أن ذكرت إبحلاح وتكرار ذلك ثالث مرات

، ويف اخلتام، إن فشل احملاولت الرامية إىل جتريد القرارات اليت اختذهتا هيئات األمم املتحدة املختصة
من فحواها بني واضح، وقد أدى هذا الفشل إىل عدوان سافر على الشعب الصحراوي من طرف البلدان 

 املوقعة على اتفاق مدريد الثالثي.
إن احلكومة اجلزائرية لرتجو وأتمل أن تقدر احلكومة اإلسبانية املعطيات احلقيقية للوضع اخلطري 

قة على كافة شعوب املنطقة، وأن تسهم يف إطار الشرعية الدولية السائد اليوم يف الصحراء الغربية وآاثره العمي
 مبا يتناسب مع مقتضيات كل سياسة حقيقية لتصفية الستعمار وحفظ األمن والتعاون اإلقليمي.
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 14امللحق رقم: 
 

 11141الدول املعرتفة ابجلمهورية العربية الصحراوية إىل غاية سنة 
 

 اتريخ االعرتاف الدولة الرقم

 00/20/4591 مدغشقر 24

 24/23/4593 بورندي 20

 21/23/4591 اجلزائر 23

 44/23/4591 بنني 21

 44/23/4591 انغول 29

 43/23/4591 موزمبيق 21

 49/23/4591 بيساو-غينيا 29

 41/23/4591 كوراي الشمالية 20

 49/23/4591 توغو 25

 24/21/4591 روندا 42

 09/42/4599 السيشل 44

 20/20/4599 اليمن 40

 23/29/4590 الكونغو 43
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 00/29/4590 وبرنسيبساوتومي  41

 03/29/4590 بنما 49

 23/44/4590 غينيا الستوائية 41

 25/44/4590 تنزانيا 49

 01/20/4595 اثيوبيا 40

 20/23/4595 فيتنام 45

 42/21/4595 كمبوداي 02

 25/29/4595 لووس 04

 03/29/4595 أفغانستان 00

 21/21/4595 الرأس األخضر 03

 02/20/4595 غريناد 01

 01/20/4595 غاان 09

 24/25/4595 غوايان 01

 24/25/4595 الدومنيك 09

 24/25/4595 سانت لوسيا 00

 21/25/4595 مجايكا 05

 21/25/4595 أوغندا 32
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 21/25/4595 نيكاراغوا 34

 20/25/4595 املكسيك 30

 25/42/4595 ليسوتو 33

 40/42/4595 زامبيا 31

 02/24/4502 كواب 39

 09/20/4502 إيران 31

 09/23/4502 سرياليون 39

 49/21/4502 ليبيا 30

 49/21/4502 سوراي 35

 00/21/4502 سوازيالندا 12

 41/29/4502 بوتسواان 14

 21/4502/،23 زمبابوي 10

 21/29/4502 تشاد 13

 21/29/4502 مايل 11

 32/42/4502 كوستاريكا 19

 01/44/4502 فانواتو 11

 40/20/4504 غينيا اجلديدة 19



   املالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 

 
 

  -569- 
 

 40/20/4504 توفالو 10

 40/20/4504 كرييبايت 15

 40/20/4504 نورو 92

 40/20/4504 جزر السلمون 94

 24/29/4500 جزر موريس 90

 23/20/4500 فنزويال 93

 44/20/4500 سورينام 91

 41/40/4500 بوليفيا 99

 41/44/4503 األكوادور 91

 09/20/4501 موريتانيا 99

 21/23/4501 بوركينا فاسو 90

 41/20/4501 البريو 95

 00/44/4501 نيجرياي 12

 00/44/4501 يوغسالفيا 14

 09/20/4509 كولومبيا 10

 34/29/4509 ليبرياي 13

 24/42/4509 اهلند 11
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 42/21/4501 غواتيمال 19

 01/21/4501 الدومينيكان 11

 24/44/4501 ترينيداد وتوابغوا 19

 40/44/4501 بيليز 10

 00/44/4509 سانتو كريستو نيفيس 15

 45/20/4509 انتجوا وبريود 92

 09/20/4500 برابدوس 94

 34/29/4505 سالفادور 90

 20/44/4505 هاند وراس 93

 44/21/4552 انميبيا 91
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 11امللحق رقم: 
 

 .1البيان التفصيلي الصادر عن اللجنة العربية العليا خبصوص ما جرى يف اجتماعات الطائف
 

 نص البيان:
اتبعت اللجنة الثالثية العربية العليا ابهتمام ابلغ الجتماعات اليت عقدها النواب اللبنانيون يف مدينة 

م إىل 02/25/4505فق ه املوا24/23/4142الطائف ابململكة العربية السعودية يف الفرتة من 
م قياما ابلواجب الوطين وتلبية الدعوى اليت وجهت إليهم من 00/42/4505ه املوافق 00/21/4142

اللجنة الثالثية ويسر اللجنة أن تعرب عن تقديرها الكبري ابإلجناز التارخيي الضخم الذي توصل إليه النواب 
ولة على أساس الوفاق الوطين وأن تشيد ابجملهودات اللبنانيون والذي أكد وحدهتم أثبت حرصهم على قيام الد

الكبرية اليت بذلتها السادة النواب أثناء مناقشة وثيقة الوفاق الوطين ومبا متيز به عملهم من شعور ابملسؤولية 
قام التارخيية وتفان يف أداء الواجب تطلعًا حنو حتقيق املصلحة اللبنانية العليا كما يسرها أن ترف التهاين يف امل

إىل الشعب اللبناين الذي ضحى وقاسى الكثري وتبتهل إىل هللا العلي القدير أن يكون ذلك مدعاة  األول
 لستتباب األمن والستقرار يف ربوع لبنان وترسيخ السالم والعيش املشرتك والوائم والصفاء واآلخاء بني أهله.

تفاق الذي مت التوصل إليه يشكل إطاراً عادًل إن اللجنة الثالثية العربية العليا على قناعة اتمة أبن ال
 ومتوازانً حيقق التطلعات اللبنانية يف السيادة والستقالل والوحدة واملساواة.

  ترسيخ العالقة األخوية مع سوراي.
وابلنسبة لتنظيم العالقات السورية اللبنانية على أساس السيادة والستقالل، فقد أكدت اجلمهورية 

رية مشكورة استعدادها ملساعدة الدولة اللبنانية على بسط سلطاهتا على األراضي اللبنانية كما أن العربية السو 
قمة الدار البيضاء أكدت وقوف الدول العربية مجيعها مع احلكومة اللبنانية يف كل إجراء تتخذه لبسط سلطتها 

 على كامل تراهبا الوطين بقواهتا الذاتية.
شار إليها فإن اللجنة الثالثية العربية العليا يسعدها أن جتدد التأكيد على وانطالقًا من املعطيات امل

ما تضمنه قرار مؤمتر القمة العريب يف الدار البيضاء من التصميم على مساعدة لبنان على اخلروج من حمنته 
الرتاب الوطين  وإهناء معاانته وإعادة األوضاع الطبيعية إليه وبسط سيادة الدولة وسلطتها الفعلية على كامل

 أعمار لبنان ومتكينه من استئناف دوره الطبيعي ضمن األسرة العربية. اللبناين والبدء يف إعادة
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 اإلطار العريب هو اإلطار الطبيعي حلل األزمة اللبنانية:
 ويف هذا اإلطار فإن اللجنة تؤكد بوجه خاص على ما يلي:

 يتم يف اإلطار العريب الطبيعي حلل األزمة اللبنانية.( أن احلل احلقيقي لألزمة اللبنانية هو الذي 4
( إن املسؤولية العربية العامة عن الوضع يف لبنان والتزام الدول العربية مجيعاً بتحقيق األهداف اليت 0

 أقرها املؤمتر قمة الدار البيضاء هو التزام قائم ومستمر. 
بة تنفيذ قراره اخلاص ابألزمة اللبنانية وأن ( إن مؤمتر قمة الدار البيضاء قد أعلن حرصه على مواك3

 اللجنة الثالثية ستعمل على إطالع القمة على مجيع مراحل التنفيذ. 
( أن أي مشكلة تتعرض طريق حكومة الوفاق الوطين اللبناين ستلقى كامل العناية والهتمام 1

 واملتابعة من جانب اللجنة الثالثية العربية العليا. 
ثالثية العربية العليا تؤكد التزام الدول العربية وتصميمها على مساعدة الدولة اللبنانية ( أن اللجنة ال9

للمحافظة على وحدة لبنان واستقالله، وأن اللجنة الثالثية يف الوقت الذي تناشد فيه كافة األطراف التعاون 
ستعطب التفاق الذي مت  املخلص مع اجلهود املبذولة لتسهيل األجواء املالئمة لستكمال اخلطوات اليت

 التوصل إليه يف الطائف تقرر ما يلي:
الطلب من رائسة جملس النواب اللبناين الدعوة لنعقاد اجمللس بتاريخ أقصاه يوم الثالاثء  أوال :

لنتخاب رئيس اجمللس اللبناين وانئبه وأعضاء املكتب والتصديق  29/44/4505ه املوافق 25/21/4142
 الوطين وانتخاب رئيس اجلمهورية وذلك بناء على قرار القمة.على وثيقة الوفاق 

أتمني مكان عقد اجتماع جملس النواب وذلك ابلتنسيق بني مكتب رائسة اجمللس وممثل  اثنيا :
 اللجنة الثالثية يف لبنان السيد األخضر اإلبراهيمي واجلهات املعنية األخرى.

بوضع الربانمج األمين اخلاص بتوفري احلماية الالزمة ملكان قيام ممثل اللجنة الثالثية يف لبنان  اثلثا :
 عقد الجتماع وأتمني وصول السادة النواب إىل مقر الجتماع وذلك ابلتنسيق مع األطراف املعنية.

 الالزمة لوضع اخلطوات موضع التنفيذ. اإلجراءات ابختاذ فوراً  اإلبراهيمي، األخضر السيد: سيقوم رابعا :
 العلي القدير التوفيق والسداد لكل ما فيه اخلري للبنان الشقيق ولئمتنا العربية اجمليدة.سائلني هللا 

 
 هـ19/44/1314جدة يف 
 م13/14/1181املوافق 
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 11امللحق رقم: 
 

 1للمجلس الوطين الفلسطيين ابجلزائر )دورة انتصار الوحدة( 11التقطت الصورة عقب اختتام الدورة 
 

 من اليمني إىل اليسار: 
 : رئيس اجمللس الوطين الفلسطيينخالد الفهوم

 : رئيس اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةالشاذيل بن جديد
 : رئيس منظمة التحرير الفلسطينيةايسر عرفات

  
                                         

 .01، ص000: جملة سبق ذكرها، عاجليش 1



   املالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

 

 
 

  -591- 
 

 14امللحق رقم: 
 1الصديق بن حيي ورفاقه(عن شهداء الواجب الوطين الذين استشهدوا يف احلادث املأساوي )مـحمد  نبذة

 
 
 
   

  

                                         
 .49-41، ص4500ماي  41، اجلمعة 4431ع: اجملاهد 1

 44مـحمد الصديق بن حيي عضو املكتب السياسي ووزير الشؤون اخلارجية، ولد يوم 
رئيسا  لالحتاد العام للطلبة املسلمني اجلزائريني، عضو  1199، عني يف سنة 1141جانفي 

اوضات شارك يف مف 1111إىل  1191يف اجمللس الوطين للثورة اجلزائرية يف الفرتة ما بني 
 (،1111-1111( ومفاوضات إيفيان )1114موالن )

(، وزيرا  1119-1114بعد االستقالل تقلد عدة مناصب سامية منها سفريا  يف لندن )
(، وزير التعليم العايل والبحث العلمي، ويف مارس 1191-1111لإلعالم والثقافة )

اده يف هذا احلادث عني وزيرا  للشؤون اخلارجية وظل على هذه الصفة حىت استشه 1191
 املأساوي.

 1149جويلية  19أمحد بغلي ولد يف 
بتلمسان، مدير قسم البلدان العربية 

 بوزارة اخلارجية

 18سعد الدين بن ونيش ولد يف 
ابجلزائر، مدير قسم  1141نوفمرب 

أورواب الغربية وأمريكا الشمالية بوزارة 
 اخلارجية

سبتمرب  14مـحمد لونيس ولد يف 
بتيزي وزو، مدير قسم آسيا  1143

 وأمريكا الالتينية بوزارة اخلارجة

ماي  11عبد القادر بلعزوق ولد يف 
بقاملة، مدير الشؤون السياسية  1131

 ابلنيابة بوزارة اخلارجية

جانفي  13سليم خالدي ولد يف 
بتلمسان، مدير املبادالت  1133

 ة اخلارجيةالتجارية بكتابة الدولة للتجار 

أكتوبر  19مـحمد رضا بن زاغو ولد يف 
بندرومة، مدير عام للتنسيق  1194

الطاقوي والتنسيق بزارة الطاقة 
 والصناعات البرتوكيماوية

جانفي  41مـحمد بوسخواد ولد يف 
ببين يزقن، مدير الدراسات  1144

 وقوانني البنك يف البنك املركزي اجلزائري

ديسمرب  13طاليب ولد يف  عبد احلميد
ابلبليدة، انئب مدير لدراسة  1133

الطريان ابملديرية العامة للطريان املدن 
 بوزارة النقل والصيد البحري

ديسمرب  43آيت قاسي مولود ولد يف 
بتيزي وزو، صحايف بوكالة  1191

 األنباء اجلزائرية

 14النقيب عبد املومن خلضر ولد يف 
 سنطينة، بق 1133مارس 

 قائد الطائرة

 44النقيب صباحي مصطفى ولد يف 
 ابجلزائر،  1139جانفي 

 طيار

املالزم األول مانويف عبد الرمحن ولد يف 
 بسطيف،  1134جانفي  11

 ضابط مالح

سبتمرب  13شبيان فتيحة ولدت يوم 
 ببوفاريك،  1194

 مضيفة
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 فهرس األعالم: -أ
 -أ  -األلف حرف 

 .152 :إدوارد فينيش آدم .05 :ابراهيم ماخوس
 .352 :ارتور شلسينجر .310 إبريل غالسيب:

 .19 :أرنيستو شيغيفارا .143، 31 ابن ابديس
 .000، 049، 040 أرييل شارون: .301، 349، 324، 059 :احلسن بين الصدر أبو

 .404 أسامة الباز: .402 أبو العالء:
، 09، 11، 19، 13 ،10 :جهاد أبو

431 ،439 ،419 ،410 ،
412 ،414 ،492 ،022 ،
033. 

، 414، 495، 490، 499 :إسحاق رابني
402 ،029 ،029. 

 .490، 499 :إسحاق شامري .045 :أبو حسان
 .59 إمساعيل أزهري: .19 :أبو علي إايد

 .423 :أشرف مروان .410 أبو علي مصطفى:
 .094، 092، 012 :إلياس اهلراوي .413 :أبو مازن

، 453، 450، 405، 0 إلياس سركيس: .13 أبو مروان:
451 ،020 ،021 ،043 ،
005 ،032 ،014 ،013 . 

 .459، 19، 05 :المري عبد القادر .049 :نضالأبو 
 .405 إميل البستاين: .03 :أمحد التيجاين
، 93، 19، 11، 13، 10 :أمحد الشقريي

439. 
 .155 :أميليو كاسنيلو

، 014، 012، 003، 000 أمني اجلميل: .111، 119 السعدي: املنصور أمحد
010 ،019. 

، 421، 55، 52، 15، 0 :أنور السادات .50 :أمحد بوشيخي
429 ،444 ،440 ،440 ،
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320. 
 .404 أهارون ابراك: .310، 321، 051، 440 :أمحد حسن البكر

 .91 أواثنت البورمي: .429 :أمحد زكي اليماين
 .19 :أولوف ابمل .199، 191 :سامل ولد سيدي أمحد
 .005 :آيت إيدير . 011 اجلاسم: العزيز عبد أمحد

 .320 آية هللا خلخايل: .01 أمحد قايد:
آية هللا روح هللا  .11 :أمحد وايف

 اخلميين:
000. 

 .324 آية هللا منتظري: .155 سويلم أمحدو
 .093 إيلي حبيقة: .102 إدريس البصري:
   .093 إدوار شيفارندزه:

 

 -ب  -حرف الباء 
 .429 :بلعيد عبد السالم .394 :ابزوفت
 .13 :بن بله .059 خبتيار:

 .020 بن جويون: .494 بسام أبو شريف:
 .92 :بن محادي .090 بسايح بوعالم:

 .39 :بن حوزة .92، 14، 35، 31 :البشري اإلبراهيمي
 ،041، 043، 040، 450 :بشري اجلميل

045 ،004 ،000. 
 .191، 304، 019، 493 بن علي:

 .31، 33 بن غوريون: .199، 191، 115 :بشري مصطفى السيد
، 11، 19، 13، 90، 99، 0 :بطرس غايل

90 ،00 ،09 ،00 ،52 ،
54 ،51 ،420 ،421 ،

429 ،420 ،441 ،404 ،
493 ،491 ،495 ،492 ،
494 ،490 ،452 ،022 ،

، 029، 450، 405، 401 بيار اجلميل:
040 ،043 ،045. 
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041 ،049 ،001 ،321 ،
311 ،131 ،112 ،114. 

 

 -ج  -حرف اجليم 
 .011 جورج سعادة: .999، 393 :جابر الصباح

، 490، 411، 412، 495 :جورج شولتز .125 :مان شوفني بيري جان
033. 

 .403 مارشاي:جورج  .024 :جدعون رفائيل
أبو  كميل جوزف .425 جعفر النمريي:

 عاصي:
455. 

 .159 جوليوس نيرييري .151 جلول خبيت منيش:
 .19 :جون سوفانيارج .09 :جلول ماليكة

، 91، 19، 13، 10، 99 مجال عبد الناصر:
99 ،04 ،09 ،00 ،423 ،

441 ،133 ،912. 

 .350 جون كويل:

، 033، 499، 490، 419 جورج بوش:
122. 

، 499، 499، 490، 490 جيمس بيكر:
091 ،312 ،314 ،310 ،
311 ،390 ،359 ،355 ،
122 ،123 ،109. 

، 395، 313، 400، 491 جورج بوش األب:
109 ،920 ،943. 

، 404، 444، 420، 429 :كارترجيمي  
020 ،044 ،345 ،302 ،
304 ،300. 

، 419، 403، 00، 19 :جورج حبش
419 ،410 ،490 ،009 ،
030 ،033. 

  

 

 -ح  -حرف احلاء 
 .95 :حسني أوسعيد .493 :حامت السيسي
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 .04 بن طالل: حسني .002 حاجي مريزا:
، 429، 421، 54، 10، 15 :حافظ األسد

493 ،450 ،024 ،023 ،
021 ،032 ،034 ،019 ،
010 ،015 ،092 ،093 ،
091 ،099 ،091 ،012 ،
013 ،093 ،091 ،309. 

 .120، 350 حسني جودي:

 .001 :محود بوكرشة .325 حامد اجلبوري:
 .499 حنان عشراوي: .404، 420، 429 التهامي:حسن 

، 091، 092، 010، 019 حسين مبارك:
399 ،314 ،390 ،395 ،
302 ،304 ،303 ،301. 

حيدر عبد 
 الشايف:

495. 

   .011، 013 حسني احلسيين:
 

 -خ  -حرف اخلاء 
 .331، 430 :خامينائي .399 خافيري دي كويالر:

، 414، 412، 11، 13 :الوزيرخليل  .994، 431 :خالد الفهوم
033. 

، 92، 15، 19، 11، 14، 9 :خالد نزار
91 ،99 ،90 ،95 ،02 ،

332 ،104 ،931 ،930. 

 .194 :خوان كارلوس

 

 -د  -حرف الدال 
 .95 :دين راسك .129 دانيال أورتيغا:

   .020  :دين براون
 

 -ر  -حرف الراء 
 .53، 02، 99، 91 روجرز: .140 رابح بن الشريف:

 .339، 044، 490 :روانلد ريغان .300 رابح بيطاط:
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 .330، 099 ريتشارد موريف: .005 :رابح خروة
 .91 :ريكي .324 رحيمي:

 .013، 450، 405 رميون اده: .022 :رشيد الصلح
 .139 :رميوند فريون .405، 400 رشيد كرامي:
، 092، 015، 010، 099 رينيه معوض: .345، 409، 420، 05 رضا مالك:

099 ،993. 
   .011 رفيق احلريري:

 

 -ز  -حرف الزاي 
 .499 زكراي األغا: .404 برجينسكيو: زبيجنيو
 .12 :زكراي حمي الدين .11 :زرقيين

 

 -س  -حرف السني 
 .11 :سليم سعدي .020 سامي اخلطيب:

سعد الدين 
 :الشاذيل

9 ،91 ،54 ،51 ،59 ،55 ،
422 ،441 ،104. 

، 014، 024، 450، 401 فرجنية:سليمان 
010. 

 .499 مسيح فرسون: .01، 09 :الدين نويوات سعد
، 099، 090، 014، 012 مسري جعجع: .392، 310، 319، 310 سعد العبد هللا:

011 ،010 ،092 ،094 ،
093. 

، 319، 319، 329، 095 :سعدون محادي
120. 

 .300، 019 سيد أمحد عزايل:

، 093، 090، 092، 015 سعود الفيصل:
091 ،019 ،011. 

 .450 سّيدة اخلالص:

، 010، 013، 014، 012 سليم احلص:
091 ،012 ،013 ،019 ،
011 ،019 ،094 ،093. 

 .404، 402 سريوس فانس:
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 -ش  -حرف الشني 
 .041، 043 شلومو أرغوف: .399، 391، 090، 010 الشاذيل القلييب:

 .490 شلومو انكال: .405، 400 شارل حلو:
، 003، 000، 004، 095 :الشاه

009 ،000 ،005 ،052 ،
054 ،053 ،051 ،059 ،
059 ،322 ،345. 

الشيخ صباح األمحد 
 الصباح:

010 ،011. 

، 19، 13، 90، 99، 0 :شيمون برييز .30 الشريف حسني:
11 ،90 ،00 ،09 ،00 ،
52 ،54 ،51 ،420 ،

421 ،429 ،441 ،404 ،
419 ،493 ،491 ،495 ،
492 ،494 ،490 ،452 ،
022 ،029 ،041 ،049 ،
001 ،321 ،311. 

 

 -ص  -حرف الصاد 
صالح الدين  .320 صادق قطب زادة:

 :األيويب
430. 

 .09 :صالح خلف .334، 300، 1 :صاحل قوجيل
 .033 :صالح رفعت .93 :صربي خليل البنا

 .033 :صالح صالح .059 صقر بن دمحم القامسي:
 -ط  -حرف الطاء 

، 320، 099، 011، 010 :عزيزطارق 
349 ،331 ،339 ،313 ،
395 ،314 ،399 ،399 ،
355 ،122. 

 .419 طاهر املصري:
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طه ايسني  .011 طالب السهيل:
 رمضان:

395. 

، 10، 14، 91، 11، 30، 9 :الطاهر الزبريي
13 ،11 ،19 ،19 ،10 ،
15 ،90 ،53 ،51. 

 .12، 35، 39 :الطيب العقيب

 

 -ع  -حرف العني 
عبد الكرمي بن  .411 عباس زكي:

 :محود
023. 

 .345 عبد الكرمي غريب: .329 خلعتربي: علي عباس
 .090 عبد اللطيف فياليل: .999، 140، 149، 141 عباسي مدين:

عبد هللا حلبيب  .030 :عبد احلق برارحي
 :البالل

1 ،119. 

 .91 :عبد املنعم رايض .14، 90 :عامر عبد احلكيم
 .001 :عثمان السعدي .010، 091، 033 :خدامعبد احلليم 

، 142، 359، 351، 11 :عثمان سعدي .035 عبد احلميد دابش:
144 ،141 ،141 ،104. 

 .492 :العريب بلخري .022 :عبد احلميد لطرش
 .39 :عزالدين القسام .099، 091، 030، 11 :مهري عبد احلميد

 .310، 319، 310 عزت ابراهيم: .033 :عبد احلميد هايل
 .312 عزت الدوري: .394، 59 عبد الرمحان عارف:
:عبد الرزاق بوحارة  .301 علي أكرب ولاييت: .005، 11 
 .140، 149 علي بلحاج: .032، 023 :عبد السالم جلود

عبد السالم عمر 
 : حلسن

 .319 علي حسن املاجد: .110، 1

، 11، 12، 92، 10، 33 :عبد العزيز بوتفليقة
19 ،90 ،01 ،443 ،329 ،

311 ،190 ،921. 

علي خليفة 
 :الصباح

399. 



   الفهارس: .........................................................................................فهرس األعالم
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 .54 :علي صربي .030 :عبد القادر بن فاسي
 .35 :عمر راسم .04 عبد الكرمي العلمي:
 .404 عيزار وايزمان .03 :عبد الكرمي املغيلي

 

 -غ  -حرف الغني 
 .99 :غوانر ايرنج .104 :غديرة

   .039، 33 غولدا مائري:
 

 -ف  -الفاء حرف 
، 310، 395، 303، 432 :فؤاد مطر .095 ز:فارس بوي

310 ،399 ،399 ،300 ،
991 ،999. 

، 413، 414، 412 ،490 ،9 فاروق الشرع:
039 ،014 ،010 ،011 ،
019 ،011 ،015 ،092 ،
090 ،093 ،091 ،091 ،
010 ،013 ،099 ،310. 

 .059 فوزي:

 .499 فيصل احلسيين: .133 :فدال كاسرتو
فيصل بن عبد  .353، 090، 000 :فرانسوا ميرتان

 :العزيز
429. 

 .044 فيليب حبيب: .334 فريد
   .151 :فكتور سودماراي

 

 -ق  -حرف القاف 
، 032، 493، 411، 430 :القذايف .425 :قابوس بن سعيد

019 ،121 ،195 ،112 ،
191 ،109 ،109 ،151 ،
159. 

 

 



   الفهارس: .........................................................................................فهرس األعالم
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 –ك  -حرف الكاف 
كارميلو موفسيد 

 :بونيتشي
 .451، 401 كمال جنبالط: .105

 .040، 029، 405، 401 كميل مشعون: .043 كاسرب واينربغر:
 .192 :كينيت كاوندا .300، 304 كريستوفري:

   .399 كلوفيس مقصود:
 -ل  -حرف الالم 

لطيف نصيف  .19، 11 :حلبيب بورقيبة
 جاسم:

320. 

 .413 :لكحل عياط .111 حلمدي احلسيين:
 -م  -امليم  حرف

 .191 :دمحم ولد زيو .941، 134 :ماء العينني
 .119، 1 :دمحم وليده .490 ماكغفران:

 .925، 091، 459 :دمحم يزيد .145 حمفوظ حنناح:
 .111، 119، 111، 1 :دمحم يسلم بيسط .14 دمحم ابن عيسى:

، 90، 99، 91، 39، 33 حممود رايض: .129 دمحم التشاري:
95 ،11 ،19 ،90 ،93 ،
99 ،04 ،00 ،09 ،01 ،
09 ،51 ،59 ،51 ،405. 

 .90 حممود كامل: .104 :دمحم التوايت
 .319 مرتضى بن علوان: .12 :دمحم السعيد الزاهري

دمحم الشريف 
 مساعدية:

 .054 مسعود الربزاين: .005 ،009 ،040 ،410 ،419

 .190 :مصطفى بلوصيف .939، 022، 95 :دمحم الصاحل حيياوي
، 301، 309، 345، 41، 1 دمحم الصديق بن حيي:

305، 334، 333، 159، 990. 
 .105 :مصطفى بن زازة



   الفهارس: .........................................................................................فهرس األعالم
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معاوية ولد سيد  .345 الصغري مصطفاي: دمحم
 :امحد الطايع

191. 

 .452 معروف سعد: .009 :السالم عبد الطاهر دمحم
املفكر مالك بن  .342، 005 دمحم ابقر الصدر:

 :نيب
03 ،95. 

املال املصطفى  .150 :جباويدمحم 
 الربزاين:

005. 

 ،024 ،59 ،54 ،50 ،11 دمحم برغام
023، 032، 035، 012 ،
321، 399 ،395 ،300 ،
309، 350 ،359 ،922 ،
995. 

 .040، 429 :مناحيم بيغن

 .492 :منذر الدجاين .010 دمحم بلعيد:
، 301، 300، 304، 400 دمحم بن حيي:

300 ،305 ،332. 
 .10 هود:موردخاي 

 .025، 020 موشي شاريت: .95 :دمحم بوزغوب
 .420 :موشيه دااين .449 :دمحم بوضياف

 .459 :مولود بلهوان .000، 095 دمحم رضا هبلوي:
 .334 :مولود محروش .14 دمحم سليم الصاحل:

 .111 إمساعيل:ملوىل ا .192، 111 :دمحم عبد العزيز
، 410، 412، 495، 490 دمحم عبد العزيز ربيع:

415 ،494. 
ميخائيل 

 غورابتشوف:
090. 

مري حسني  .194 :دمحم عبد الغاين
 :موساوي

333. 

 .491 :ميشال الصباح .005، 11 :دمحم عالق
 .000 :ميشال املر .301 دمحم علي رجائي:



   الفهارس: .........................................................................................فهرس األعالم
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 .451 ميشال عفلق: .405 دمحم فوزي:
، 013، 010، 014، 012 ميشال عون .404 دمحم كامل:

011 ،019 ،010 ،090 ،
091 ،091 ،099 ،090 ،
014 ،013 ،019 ،011 ،
019 ،015 ،092 ،094 ،
090 ،093 ،391 ،309. 

   .131 :دمحم ولد السالك
 

 

 -ن  -حرف النون 
، 419، 431، 403، 19 :انيف حوامتة

419 ،410 ،415 ،499 ،
491 ،499 ،009 ،030 ،
033. 

 .013 نزيه الربزي:

الدين نور  .491 نبيل شعث:
 األاتسي:

12 ،59. 

، 031، 039، 034، 005 :نبيه بري
012. 

 .50، 09 :نيكسون

   .491 نبيل عامر:
 

 -ه  -حرف اهلاء 
 .445 :هنري كسينجر .404 هارولد سوندرز:

   .91 هزاع اجملايل:
 

 -و  -حرف الواو 
 .159 :وليام طولبري .012، 030 :واصف شرارة
 .410 كواندت:وليام   .09 :وديع حّداد

 .012 وليد جنبالط: .04 وصفي مريزا:



   الفهارس: .........................................................................................فهرس األعالم
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، 111، 111، 113، 112 ه:ولد داد
193 ،195 ،114. 

 .494 وليم وليد جريف:

 .001 ويكمان مونيوز: .199 :ولد هيد هللا
الويل مصطفى 

 :السيد
194.   

 

 -ي  -حرف الياء 
يوحنا بولس  .491، 410 ايسر عبد ربه:

 الثاين:
091 ،392. 

   .53 اينغ:
 
 

 
 

 



    األمم والشعوبفهرس  الفهارس: ................................................................................
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 :فهرس األمم والشعوب -ب
 - أ - األلفحرف 

، 302، 345، 410، 09 :األمريكيني .132 السبانيني:
304 ،300 ،303 ،339 ،
390 ،391 ،314 ،313 ،
302 ،352 ،351 ،942. 

 ،490 ،423 ،50 ،95 ،11 ،19 :اإلسرائيليني
491، 490، 495، 412 ،490 ،
402، 404، 029 ،020 ،044 ،
041، 049، 049 ،000 ،390 ،
109 ،105. 

 .12، 31 :اإلجنليز

 .455، 451 النعزاليون: .152، 09 :أفارقة
، 050، 054، 052 ،005 ،003 األكراد:

051 ،329. 
 .99 :األوربيون

، 059، 051، 051، 054 اإليرانيني: .09 يني:األملان
050، 323 ،321 ،320 ،
341، 345، 300، 309 ،
305 ،333 ،330 ،309 ،
120. 

 

 - ب - الباءحرف 
 .394، 09 :الربيطانيني .105 الربتغاليون:

 

 – ج - اجليمحرف 
   .45 :اجلغرافيون

 

 

 - د - الدالحرف 
   .409، 5 دروز:

 



    األمم والشعوبفهرس  الفهارس: ................................................................................
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 - س - السنيحرف 
، 024، 424، 10، 91 السوريون: .119 :السعديني

041 ،001. 
   .009، 454 :السنيون

 - ش - الشنيحرف 
   .009، 454 الشيعيون:

 - ص - الصادحرف 
، 111، 130، 139، 130، 41 :الصحراويني

192، 194، 190 ،199 ،195 ،
114، 110، 119 ،119 ،110 ،
190، 191، 199 ،195 ،104 ،
159 ،159 ،924 ،941. 

 .452 الصيادين:

 - ع - العنيحرف 
، 051 ،005 ،009 ،019 ،93 ،1 العراقيني:

333، 313، 311 ،392 ،312 ،
120 ،129 ،120 ،103. 

  

 – ف - الفاءحرف 
، 431، 00، 99، 30، 30 الفلسطينيون: .004، 095، 090 الفرس:

412 ،415 ،494 ،491 ،
401 ،400 ،405 ،049 ،
009، 091، 920 ،925. 

 .19 :الفيتناميني .125، 409 الفرنسيون:
 - ل - الالمحرف 

، 011، 010، 019 ،025 ،023 اللبنانيون:
019، 010، 090 ،093 ،091 ،
091 ،925 ،911 ،915. 

 .032 الليبيني:

 
 



    األمم والشعوبفهرس  الفهارس: ................................................................................

 

 
 

  -518- 
 

 - م - امليمحرف 
، 119، 111، 131، 1 :املغاربة .345، 004، 39 املسلمون:

104. 
، 000، 020، 029، 409 املوارنة: .019، 043، 454 املسيحيون:

092. 
، 11، 10 ،14 ،99 ،91 ،91 ،40 املصريني:

19، 11، 19، 92، 91، 99 ،90 ،
95، 04، 51 ،420 ،423 ،

421، 429، 400، 401 ،929. 

 ، 199، 119 :املوريتانيون

 

 - ي - الياءحرف 
، 35، 39، 31، 33، 01 :اليهود .455 اليمينيون:

14 ،15 ،99 ،049 ،
390 ،313 ،103. 

 
 

 

 



   البلدان واألماكن فهرس  ...............................................................................الفهارس: 
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 فهرس البلدان واألماكن: -ج
 –أ  -حرف األلف 

، 39، 34، 09، 01، 03 :إفريقيا .042 :أبل الساقي
53 ،441 ،440 ،340 ،

340 ،145 ،109 ،100 ،
134 ،130 ،139 ،113 ،
190 ،100 ،152 ،150 ،
153 ،151 ،159 ،941 ،
949 ،912. 

 .919، 009، 30 أفغانستان: .343، 003، 002 :أبو موسى
، 414، 59، 50، 90، 91 ،15 الحتاد السوفيايت:

411، 494، 499، 490 ،459 ،
009، 001، 012، 093 ،001 ،
009، 059، 321، 341 ،332 ،
330، 394، 390، 190 ،100 ،
155. 

 .01 أملانيا الغربية:

، 151، 152، 441، 424، 53 :أديس أاباب
159. 

 .14 أم البواقي:

 .310 أم قصر: .004 أربيل:
، 132، 105، 352، 490 اسبانيا:

130 ،139 ،130 ،135 ،
114 ،113 ،111 ،111 ،
119 ،110 ،115 ،192 ،
190 ،199 ،114 ،110 ،
194 ،199 ،150 ،155 ،
914 ،910 ،913. 

، 420، 424، 01، 09 :اإلمارات
029 ،010 ،094 ،000 ،
003 ،009 ،059 ،334 ،
315 ،399 ،395 ،312 ،
304 ،309 ،102. 



   البلدان واألماكن فهرس  ...............................................................................الفهارس: 

 

 
 

  -611- 
 

 ،311 ،002 ،444 ،11 ،32 :اإلسكندرية
110. 

 .990، 150، 113، 01 ة:أمريكا الالتيني

 .03 :األندلس .990، 340، 340، 09، 45 :آسيا
، 91، 30، 30، 04، 45 :أورواب .094 األشرفية:

312 ،355 ،109 ،990. 
 .402، 415 أوسلو: .110، 114، 112 :اغادير
 .132، 352 إيطاليا: .100، 109، 419 أفران:

 

 -ب  -حرف الباء 
 .104، 199، 114 ،119 :بشار .51 :ابب الوادي

، 191، 353، 000، 090، 53 :ابريس
104. 

، 319 ،311 ،349 ،009 البصرة:
311 ،319 ،391 ،319 ،
390 ،101 ،944 

، 120، 129، 309، 051، 9 ابكستان:
103 ،924. 

 .015، 014 بعبدا:

 .409 بعلبك: .133 :ابماكو
 .013، 099 بلغراد: .00 ابيليك التيطري:
 .104 بلكور: .04 ابيليك الشرق:
 .02 :بنزرت .00 ابيليك الغرب:

 .001، 400، 401، 409 :بنغازي .010 البرتون:
 .430 بنغالدش: .009 جباية:

البحر األبيض 
 املتوسط:

 .911، 199 :بورندي .319، 34، 04، 02، 45

 .11 :بوغار .32، 02، 45 :البحر األمحر
 .990، 040 :بوفاريك .11 :البحريات املرة

 .90 بري السبع: .119، 105، 442 :الربتغال



   البلدان واألماكن فهرس  ...............................................................................الفهارس: 
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، 91، 39، 31، 33، 30، 32 :بريطانيا
424، 494، 019، 015 ،002 ،
000، 003، 009، 051 ،335 ،
313، 311، 319، 392 ،301 ،
149، 105، 132، 139 ،115 ،
942. 

، 045، 049، 041، 043 بريوت الغربية:
002 ،031. 

 .413 :البيض .141، 12 بسكرة:
 

 -ت  -حرف التاء 
، 130، 139، 133، 04 تندوف: .045، 040، 413 :تبسة

119 ،192 ،194 ،193 ،
195 ،199 ،920. 

، 120، 309، 051، 051، 30 تركيا:
102 ،110. 

 .191 :تريس

، 042، 50، 04، 15، 14 :تل أبيب
142. 

 .990، 111، 131 :تيزي وزو

   .029، 450 تل الزعرت:
 

 -ث  -حرف الثاء 
   .131 :ثنية الساسي

 
 

 -ج  -حرف اجليم 
 .141 اجللفة: .05، 00 :جبال جرش

، 029، 452، 490، 415 اجلليل: .490 :جباليا
044 ،041 ،049 ،002. 

، 311، 310، 019، 009، 01 :جدة
319، 310، 315 ،352 ،359 ،
101 ،944 ،992. 

 .01 :التونسية اجلمهورية



   البلدان واألماكن فهرس  ...............................................................................الفهارس: 
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، 414، 15، 10، 14، 35، 41 :اجلزائر العاصمة
035، 334، 359، 149 ،149 ،
145 ،192 ،111. 

، 459 ،452 ،409 ،05 :اجلنوب اللبناين
021 ،021 ،020 ،025 ،
042 ،040 ،002 ،004 ،
099 ،990. 

، 355، 011، 442، 423 :جنيف .349 جزر خرج:
122. 

 .394 اجلهراء: .341، 349 جزر جمنون:
 .009 :جيجل .919، 152 جزر موريس:

 

 -ح  -حرف احلاء 
 .410 :محام الشط .141 حاسي حببح:

 .14 حيفا: .112، 195، 00 حاسي مسعود:
   .341 حلبجة:

 

 -خ  -حرف اخلاء 
 .001 خور مشهر: .323 خانقني:
، 99، 91، 93، 90، 94، 10 :اخلرطوم

52 ،51 ،444 ،402 ،433 ،
009 ،311 ،152. 

 .323، 322، 001 خوزستان:

 .042 :اخليام .99، 91 خليج العقبة:
 

 -د  -حرف الدال 
 .00 دار السلطان: .132، 100 الداخلة:

، 493، 414، 431، 19، 43 :الدار البيضاء
011، 019، 015، 092 ،094 ،
091 ،915 ،992. 

 .14 دلس:

 

 



   البلدان واألماكن فهرس  ...............................................................................الفهارس: 
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 -ر  -حرف الراء 
 .194، 15 :روما .059 رأس اخليمة:

، 021، 023، 020، 453 الرايض: .499 رام هللا:
030 ،011 ،315 ،319 ،
191. 

، 419، 415، 90، 15 ،10 ،01 الرابط:
094، 300، 305 ،122 ،104 ،
139، 112، 113 ،111 ،110 ،
194 ،111 ،101 ،153. 

  

 

 -ز  -حرف الزاي 
 .001 :الزهراين .911 ،430 زامبيا:
   .191، 019، 15، 19 :زرالدة

 

 -س  -حرف السني 
، 020، 01، 03، 02 ،45 :السودان .143، 51 ساحة الشهداء:

010، 340 ،304 ،132 ،
150 ،991. 

، 130، 105، 100، 109 الساقية احلمراء:
112 ،114 ،110 ،113 ،
119 ،111 ،192 ،190 ،
193 ،199 ،115. 

 .19 السويد:

 .01 سويسرا: .39 :سان رميو

 .04 سيبرياي: .115، 111، 119 :سبتة
، 304، 315، 321، 425، 01 :سلطنة عمان

352. 
 .14 سيدي عيسى:

 .349 سريي: .004 السليمانية:



   البلدان واألماكن فهرس  ...............................................................................الفهارس: 
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، 94، 19، 14، 99، 91 :سيناء .190 :السمارة
99 ،90 ،445 ،402 ،

404 ،002 ،035. 
، 112، 309، 430، 03 :السينغال .030 :سهل البقاع

119 ،111. 
 

 -ش  -حرف الشني 
، 002، 045، 431، 431 شاتيال:

003 ،031 ،039. 
 .022، 414، 11 :شرشال

 .91 شرم الشيخ: .143 شارع بلوزداد:
، 322، 052، 002، 090 شط العرب: .143 شارع عبان رمضان:

329 ،301 ،319. 
الشمال  .92 :شارع عمريوش

 اإلفريقي:
34 ،131. 

 .04 مشال أورواب: .003 الشارقة:
 .111 :شنقيط .03 :شبه اجلزيرة اإليبريية
 .013 :الشوف .02 :شبه اجلزيرة العربية

 

 -ص  -حرف الصاد 
، 045، 450 ،431 ،433 ،409 صربا:

002 ،003 ،031 ،039. 
 .14 صفد:

الصحراء اإلفريقية 
 الكربى:

 .409 صور: .04

 .013، 452، 409 صيدا: .139، 00 الصحراء اجلزائرية:
، 359، 321، 494، 19 الصني: .02 :الصحراء الكربى

105. 
   .390 صدامية املطالع:

 



   البلدان واألماكن فهرس  ...............................................................................الفهارس: 
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 -ض  -حرف الضاد 
، 440، 94، 19، 11، 11، 39 :الضفة الغربية

403، 430، 494، 491 ،499 ،
490، 410، 419، 410 ،494 ،
490، 022، 049، 041 ،929. 

  

 

 -ط  -حرف الطاء 
، 021، 451، 434، 432، 43 :الطائف

049، 009، 012 ،092 ،099 ،
012، 014، 010 ،013 ،011 ،
019، 011، 019 ،010 ،015 ،
092، 094، 090 ،093 ،091 ،
099، 309، 925 ،911 ،912 ،
992. 

 .343، 002 :طنب الصغرى

 .343، 003، 002 :طنب الكربى .14 طرباي:
، 409، 403، 444، 442، 0 طرابلس:

400، 415، 493، 409 ،001 ،
030، 019، 013، 320 ،151 ،
159. 

، 001، 000، 004، 095 :طهران
052 ،054 ،059 ،322 ،
320 ،323 ،329 ،321 ،
342 ،343 ،341 ،349 ،
340 ،345 ،302 ،304 ،
301 ،309 ،305 ،334 ،
333 ،339 ،330 ،315 ،
391 ،309 ،144. 

   .111 :طرفاية
 

 
 



   البلدان واألماكن فهرس  ...............................................................................الفهارس: 
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 -ع  -حرف العني 
، 01، 03، 04، 02، 13 ،02 :عمان .05 :عجلون

09، 01، 09، 432، 439 ،
435، 411، 415، 492 ،490، 
491، 499، 490 ،412 ،410 ،
031 ،039 ،321 ،390 ،
122 ،145 ،929 ،913. 

 .439، 19، 13، 35 عنابة: .492 :عدن
 .450 :عني الرمانة .322 عربستان:
 .109، 411، 00 عني أمناس: .409 العرقوب:

، 111، 190، 192، 100 ،1 العيون: .144، 99، 91 العقبة:
119 ،920 ،920 ،934. 

   .195، 193 العقيد لطفي:
 

 -غ  -حرف الغني 
 .04 غدامس: .152، 09 الغابون:

 .150، 309 غينيا: .919، 03 :غاان
 .151 :واغينيا بيس .005 :الغبني

 -ف  -حرف الفاء 
، 000، 431، 433، 430 فاس :

193 ،104 ،914 ،913. 
، 025، 99 ،91 ،11 ،33 ،32 :فرنسا

011، 091، 099، 019 ،090، 
099، 329، 342 ،335 ،301، 
352 ،120 ،125 ،105 ،132 ،
139 ،112 ،113 ،111 ،119 ،
191 ،155 ،924 ،942. 

   .025 :فتح لند
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 -ق  -حرف القاف 
، 094، 424، 01، 09 :قطر .104 القبة:

000 ،315 ،304. 
 .455 قلب يوسع: .315، 034، 040، 410، 30 :قربص

، 149، 143، 319، 300، 00 قسنطينة:
109 ،990. 

 .191، 199 :القلتة

 .114 :القليعة .492، 00 :قصر األمم
، 403، 440، 19، 91، 11 :قطاع غزة

401 ،430 ،494 ،490 ،491 ،
490 ،495 ،049. 

، 11، 19، 11، 32، 09، 5 :قناة السويس
91 ،91 ،99 ،02 ،424 ،

429 ،421 ،442 ،441 ،
445 ،035 ،921. 

 

 -ك  -حرف الكاف 
 .425 الكرنتينا: .394 كاظمة:
، 491، 430، 19، 19 كواب: .341، 055 كربالء:

051 ،359 ،911. 
 .309 :كوتور .001 كردستان:

 .151 كوانكري: .004 كركوك:
 -ل  -حرف الالم 

، 024، 402، 53، 12 لندن: . 349 :لراك
041 ،049 ،990. 

 .919، 154 ليبرياي: .05، 19 :الالذقية
 -م  -حرف امليم 

، 490، 499، 499، 493، 40 :مادريد
495، 130، 113، 115 ،192 ،
194، 190، 193، 191 ،199 ،
195، 110، 199، 190 ،154. 

 .119 :املغرب األوسط
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 .01، 09 املفرق: .105 :مالطا
 .455 املقاصد: .119، 413 :مايل

 .140، 30 مكة: .02 :متيجة
 .111، 119 ه:مليلي .11 :مثلث فايد

، 05، 03، 04، 99، 93 اململكة األردنية: .100، 109، 30، 02، 45 احمليط األطلسي:
425 ،412 ،922. 

 .323 منديل: .911، 199 :مدغشقر
، 159، 150، 154، 195 منروفيا: .010، 11، 00 املدية:

150. 
 .341 مهران: .140 املدينة املنورة:

 .154 املوزمبيق: .391، 002، 425، 11 مسقط:
، 01، 09، 01، 40 ،44 ،42 ،5 :املشرق العريب

00، 05، 30، 31، 12، 12 ،94 ،
99، 440، 441، 449، 434، 

414، 411 ،400 ،000، 019، 
129، 141 ،929. 

، 59، 54، 05، 95، 90 موسكو:
50 ،420 ،421 ،419 ،

011 ،101 ،921. 

 .052 املوصل: .99 مضايق تريان:
   .111، 119 :املغرب األقصى

 

 -ن  -حرف النون 
 .110، 114 :نواكشوط .031، 00 :اندي الصنوبر

 .131، 04 النيجر: .042 :النبطية
، 159، 150، 114، 09 :نيجرياي .329، 055، 000 النجف:

919. 
، 411، 419، 411، 50، 30 النداء:

411 ،323 ،394. 
 .151، 153، 102، 195 :نريويب

 .911، 150، 129 نيكاراغو: .50 :النرويج
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 .339، 439 نيودهلي: .323 نفط خانة:
، 413، 445، 92، 10 :نيويورك .50 :النمسا

035 ،110. 
   .119، 110 ،114 ،112 ،135 :نواذيبو

 

 -ه  -حرف اهلاء 
 .14 هوشه: .150، 119 :هافاان

 .424، 92 :هولندا .50، 94، 19 :هضبة اجلولن
، 392، 319 ،333 ،095 ،494 اهلند:

120. 
  

 

 –و  -حرف الواو 
، 112، 130، 105 ،100 ،109 وادي الذهب:

114، 110، 113 ،119 ،111 ،
192، 190، 193 ،199 ،115. 

، 094، 019، 493، 00 وهران:
149. 

، 101، 109، 101، 190، 10 :وجدة
109 ،155. 

  

 

 –ي  -حرف الياء 
 .001، 031، 425 اليمن اجلنويب: .429 :الياابن
، 020، 419، 95، 91، 99 اليمن:

029 ،019 ،302 ،304 ،359 ،
129 ،120 ،911. 

 .319، 334، 430 يوغسالفيا:
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 :اهليئات واجلمعيات واملنظمات واألحزاب السياسية فهرس -د
 –أ  -حرف األلف 

 .140، 129 :للشبيبة اجلزائريةالحتاد الوطين  .00 :احتاد األدابء العرب
الحتاد الوطين للطلبة  .00 :احتاد الربيد العريب

 :املغربيني
130. 

الحتاد العام للنساء 
 العراقيات:

الحتاد الوطين للنساء  .143
 :اجلزائرايت

129 ،143. 

 .024 :احتاد شبيبة الثورة .412 الحتاد الكونفدرايل العريب:
 .90 :احتاد نقاابت العمال .301، 390، 490 :الحتاد املغاريب

الحتاد الوطين 
 :الصحراوي

، 453، 452، 405، 400 اتفاقية القاهرة: .199
451 ،023 ،021. 

الحتاد الوطين لشباب 
 :وطلبة العراق

، 440، 444، 15، 43 :اتفاقية كامب ديفيد .140
449 ،440 ،402 ،400 ،
403 ،401 ،401 ،400 ،
412 ،404 ،029، 001 ،
000 ،092 ،050 ،055 ،
321. 

 

 –ب  -حرف الباء 
 .01 :البنك اإلسالمي للتنمية .410 الربملان األورويب:

 .34، 0 بيان أول نوفمرب: .329 :الربملان العراقي
   .129 :الربملان اليمين

 

 –ت  -حرف التاء 
التحالف الدميقراطي 

 :الفلسطيين
 .031 :التحالف الوطين الفلسطيين .031
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 –ج  -حرف اجليم 
 ،15، 34، 00، 01، 03، 42 :جامعة الدول العربية

90، 443، 434 ،439 ،410، 
413، 419، 009، 000، 010، 
011، 090، 003، 330، 319، 
395، 391، 399، 390، 395 ،
300، 351، 121، 190، 101 ،
911. 

 .021، 023، 401 اجلبهة اللبنانية:

جبهة األحزاب والقوى 
 الوطنية والتقدمية:

جبهة وجيش  .451
 :التحرير الوطنيني

01. 

اجلبهة اإلسالمية 
 :لإلنقاذ

 .104 :اجلمعية اإلسالمية .999، 145، 149، 141

جبهة اإلنقاذ الوطين 
 الفلسطيين:

اجلمعية اجلزائرية للدفاع  .039، 402، 495
 :عن اللغة العربية

140 ،104. 

اجلبهة الدميقراطية 
 :فلسطنيلتحرير 

19 ،435 ،419 ،411 ،
402. 

اجلمعية العامة لألمم 
 :املتحدة

10 ،94 ،035 ،132 ،
190 ،199 ،150 ،155 ،
910. 

اجلبهة الشعبية لتحرير 
الساقية احلمراء ووادي 

 الذهب:

مجعية العلماء  .115، 199
 :املسلمني اجلزائريني

31 ،12 ،92. 

اجلبهة الشعبية لتحرير 
 :فلسطني

19 ،10 ،00، 435 ،419 ،
411 ،493 ،402 ،450. 

اء املعتقليـــن يمجعية أول
 :الصحراويني

110. 

اجلبهة القومية للصمود 
 :والتصدي

جيش التحرير  .320، 409، 425، 05
 :الفلسطيين

05. 
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 –ح  -حرف احلاء 
حركة األحزاب والقوى 

 القومية:
احلزب الدميقراطي  .451

 الكردستاين:
052 ،054. 

النتصار احلرايت حركة 
 :الدميقراطية

، 300، 30، 39، 31 :حزب الشعب .191، 31
191. 

حركة اجلهاد 
 الفلسطيين:

احلزب الشيوعي  .490
 الفلسطيين:

411 ،031. 

احلركة الوطنية والتقدمية 
 اللبنانية:

حزب الطليعة  .401
 :الشرتاكية

143. 

، 039، 034، 005، 413 :حركة أمل
031 ،039 ،030. 

، 405، 400، 409، 401 الكتائب: حزب
450 ،455 ،040 ،045 ،
011 ،099 ، 

احلزب الوطين  .031، 005 :حركة أمل الشيعية
 :للتضامن والتنمية

140. 

 .450 :احلزب اليساري اللبناين .491 حركة محاس:
ـ 095، 439، 94، 15، 09 :عدم الحنيازحركة 

325 ،340 ،333 ،129 ،
115 ،150 ،924 ،911. 

 .145 :حزب محاس

، 93، 19، 11، 19، 10 :حركة فتح
10 ،09 ،00 ،435 ،419 ،

411 ،410، 414، 491، 
022، 049 ،001 ،009 ،
030 ،031. 

احلكومة املؤقتة 
 :اجلزائرية

01 ،191. 
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، 004، 010، 451، 99 حزب البعث:
005، 052، 053، 324، 
313 ،310 ،392 ،394 ،
100. 

 .051 حلف السنتو:

التجمع العريب حزب 
 :اإلسالمي

102.   

 –د  -حرف الدال 
   .019 دول جملس التعاون العريب:

 

 –ر  -حرف الراء 
الرابطة التونسية للدفاع 

 :عن حقوق النسان
رابطة الدعوة اإلسالمية  .149

 اجلزائرية:
102. 

الرابطة اجلزائرية حلقوق 
 :اإلنسان

رابطة خرجيي اجلامعات  .149
 :اجلزائريةواملعاهد 

030. 

 

 –ش  -حرف الشني 
   .01 :الشركة العربية لالستثمارات البرتولية

 

 –ص  -حرف الصاد 
 .01 :النقد العريب صندوق .414 :الصاعقة

 

 –القاف  -حرف الصاد 
 .920، 091، 455، 401 :القوى الوطنية التقدمية .029 :القبعات اخلضر

، 454، 405، 400، 401 :القوى اليمينية .001، 025، 029 ،020 ،453 :الردع العربية اتقو 
450 ،450 ،021 ،099 ،
920. 

 –ك  -حرف الكاف 
   .420 :الكنيست
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 –ل  -حرف الالم 
جلنة املقاطعة العربية  .35 :جلنة إغاثة فلسطني

 :إلسرائيل
19. 

اللجنة الستشارية 
 :املؤقتة املغربية

اللجنة الوطنية  .01
 اجلزائريني:للصحافيني 

149. 

اللجنة الوطنية ملساندة  .01 :جلنة التنسيق والتنفيذ
 الشعب العراقي:

143. 

اللجنة الثالثية العربية 
 :العليا

401، 019، 015، 013 ،011 ،
925 ،990 ،915 ،992. 

اللحنة الوطنية ملساندة 
 الشعب العراقي:

141. 

   .39 :لدفاع عن فلسطنياجلنة 
 –م  -حرف امليم 

اجمللس الستشاري 
 :املؤقت للتعاون املغريب

املصرف العريب للتنمية  .01
 :القتصادية يف افريقيا

09. 

جملس األمن القومي 
 :املصري

ألمم منظمة ا .402
 :املتحدة

92 ،94 ،492 ،044 ،
394 ،135 ،112 ،110 ،
119 ،110 ،115 ،190 ،
115 ،911 ،910. 

 .10، 09 :نظمة األوبيبم .315، 055، 490 :جملس التعاون اخلليجي
جملس الشعب 

 :املصري
 .300، 30 :املنظمة اخلاصة .429، 91

اجمللس الشعيب البلدي 
 :ملدينة اجلزائر

منظمة الدول األفرو  930
 :آسيوية

34. 

منظمة الدول العربية  .105، 499، 490، 492 :اجمللس الوطين
 :املصدرة للنفط

01 ،424. 

   .300 :اجمللس الوطين الشعيب
اجمللس الوطين 

 :الصحراوي
منظمة الوحدة  .191، 199

 :القتصادية العربية
01. 
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اجمللس الوطين 
 :الفلسطيين

40 ،449 ،400 ،433 ،439 ،
431، 411، 419 ،410 ،492 ،
492، 494، 493 ،499 ،400 ،
030 ،921 ،920 ،994. 

املنظمة الوطنية 
 ألبناء الشهداء:

144 ،140. 

الوطين اجمللس 
 :الكوييت

املنظمة الوطنية  .392، 392
 :للمجاهدين

419 ،401. 

جملس قيادة الثورة 
 :العراقي

، 300، 330، 309، 441 :املؤمتر اإلسالمي .312، 323، 400
129 ،990. 

 .340، 344، 342 :امليثاق القومي العراقي .492 :جملس مركزي فلسطيين
 .015، 010، 409 :الوطينامليثاق  .09 :جممع اللغة العريب

   .929، 419، 414 ،412 ،495 :مشروع شولتز
 

 –ه  -حرف اهلاء 
اهلالل األمحر 

 :اجلزائري
اهليئة اجلزائرية ملساعدة  .144، 035، 459

 :فلسطني العربية
30. 

اهليئة العليا ملساندة  .002 :اهلالل األمحر الدويل
 :فلسطني

35. 

اهليئة الوطنية  .405 هيئة التصنيع احلريب:
للصحافيني واحملامني 

 التونسيني:

149. 

 

 –و  -حرف الواو 
   .34 وثيقة مؤمتر الصومام:

 

 –ي  -حرف الياء 
   .091، 455، 400، 401 اليمني اللبناين:
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 فهرس املصادر واملراجع: -ه
 أوال : املصادر:

 أ( ابللغة العربية:
 ، رواية ورش.القرآن الكرمي -1
 : الواثئق األرشيفية -1

 .علمي وتقين بني دولة فلسطني واجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبيةاتفاق  -24
 بلدية اجلزائر الوسطى وولية العيون(. بني املربمة التعاون )اتفاقية الوسطى اجلزائر بلدية أرشيف -20
أرشيف متحف املقاومة ابجلمهورية العربية الصحراوية )اتفاق السالم بني موريتانيا وجبهة  -23

 البوليساريو املوقع ابجلزائر(.
 .0221: األمانة الوطنية، إصدار وزارة اجملاهدين، 4591بيان أول نوفمرب -21
 وثيقة الصومام: األمانة الوطنية حلزب جبهة التحرير الوطين. -29
..مالمح األزمة وانفجارها 1194سلسلة الواثئق األساسية لألزمة اللبنانية يونس عماد:  -21

 .4509، بريوت، 4، جلسطيين والدور احملليوالدور الف
 :الشهادات الشفوية -4

، األمني العام للهالل األمحر اجلزائري آنذاك، متت املقابلة مبقر مقابلة شفويةبغلي جلول:  -29
 .صباحاً  42:22، 0241نوفمرب  23وم اهلالل األمحر اجلزائري ببومرداس، اجلزائر، ي

مبقر وزارة متت املقابلة ، ، وزير الدفاع الصحراويمقابلة شفوية: البالل عبد هللا حلبيب -20
 زولً. 41:32، 0241ديسمرب  42 يومالدفاع، اجلمهورية العربية الصحراوية، 

متت مهورية العربية الصحراوية، ابجل ولية العيونوايل  ،مقابلة شفوية: بيسط دمحم يسلم -25
 مساءاً. 45:32، 0241ديسمرب  42املقابلة بولية العيون، يوم 

مبنظمة اهلالل األمحر اجلزائري، متت  العبور عمليات مسؤول ،مقابلة شفوية احلميد: عبد دابش -42
 صباحاً. 42:22، 0241نوفمرب  20املقابلة مبقر اهلالل األمحر اجلزائري، اجلزائر العاصمة، يوم 
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ورئيس جلنة التحقيق يف مقتل حممـد ، وزير النقل اجلزائري سابقًا مقابلة شويةقوجيل صاحل:  -44
الصديق بن حيي، متت املقابلة مبقر املتحف الوطين للمجاهد، اجلزائر العاصمة، يوم 

 دقيقة مساًء. 49:49، 09/23/0249
، رئيس مجعية أولياء املعتقلني السياسيني، متت مقابلة شفويةحلسن عبد السالم عمر:  -40

ديسمرب  42لني السياسيني، ابجلمهورية العربية الصحراوية، يوم املقابلة مبقر مجعية أولياء املعتق
 زوالً. 40:91، 0241

، مبقر ، متت املقابلةاملدير املركزي للمتحف الوطين للمقاومة ،مقابلة شفوية: وليده دمحم -43
 دقيقة. 44:01، 0241ديسمرب  42متحف املقاومة، اجلمهورية العربية الصحراوية، يوم 

 :املكتوبة يف الصحف واجملالتالشهادات  -3
، 004، عجملة اجليش"، السياسة اخلارجية مواقف اثبتةاإلبراهيمي أمحد طالب: " -41
 .4500، أوت 40س

"لبنان سيبقى منارة املنطقة.. واجلزائر لن تكون وكرا  لإلجرام : لنجار منري دمحم برغام -49
 .4559أكتوبر  20، 40309، عاألنوارجريدة ، واجملرمني"

حوار خطري مع بن بيال عن الثورة والناصرية والعلمانية بن بلة أمحد لعبد العظيم مناف: " -41
 . 4501، سنة99، عاملوقف العريبجملة "، واإلسالم

"بومدين أول رئيس عريب يواجه أمريكا برفض إسرائيل  سعدي عثمان آلسيا شاليب: -49
 .0241ديسمرب 01، 9302وطنية،ع، يومية اخبارية اليومي الشروق، اثنية"
"حققنا النجاح يف إبعاد شبح احلرب والوساطة مل تكتمل عباسي مدين وعلي بلحاج:  -40

 .4552سبتمرب  49، 0399، عالشعبيومية ، ولن نبوح بنتائجها"
، السياسة الدوليةجملة "، ملف حرب الصحراء يف املغرب العريبغايل بطرس بطرس: " -45
 .4591، ابريل 11ع

"الصديق بن حيي غري مسار رحلته يف آخر حلظة وهكذا لقي : حملمد مسلمصاحل  قوجيل -02
 .0241ماي  23، 9200، يومية إخبارية وطنية، عالشروق اليومي، حتفه"
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، وزارة 0، س11، عالثقافةجملة ، املوقف العريب بني االستسالم والصمود"مالك رضا: " -04
 .4590أبريل ـــ ماي فة، اجلزائر، العالم والثقا

 :الكتب واملذكرات -9
 ،3، ج(1188-1191مذكرات جزائري مشروع مل يكتمل ) :اإلبراهيمي أمحد طالب -00
 .0241 اجلزائر، للنشر، القصبة دار
 ،0ج ،(3198-1119) البناء هاجس -جزائري مذكرات طالب: اإلبراهيمي أمحد -03
 .0220 اجلزائر، للنشر، القصبة دار
 .0249امل األفكار، اجلزائر، ، ع3، جمواقف اإلمام االبراهيميالبراهيمي دمحم البشري:  -01
 أضاليل، تكشف حقائق علمنا( مبا إال شهدان )وما برغام دمحم السفري مذكراتدمحم:  برغام -09

 اجلزائر، ،بعضها يف وشاركت بعضها... شاهدت عشتها... أحداث حقائق تكشفها وأكاذيب

0243. 
، شركة املطبوعات 1181-1191السالم املفقود عهد إلياس سركيس بقرادوين كرمي:  -01

 .0242للتوزيع والنشر، بريوت، 
عات للتوزيع ، شركة املطبو لعنة وطن من حرب لبنان إىل حرب اخلليجبقرادوين كرمي:  -09

 .0241والنشر، بريوت، 
 دار بوابكري، لعزيزا عبد حترير ،4ج ،1191-1111 مذكرات جديد الشاذيل: بن -00

 .0244 اجلزائر، للنشر، القصبة
 .4555، مكتبة مدبويل، 4، طمذكرات جيمس بيكر سياسة الدبلوماسيةجيمس:  بيكر -05
، ترمجة دمحم خملوف، شركة األرض للنشر 4، طاألوراق السرية حلرب اخلليججاكار رولن:  -32

 .4554قربص، لتوثيق واألحباث، احملدودة ودار قرطبة للنشر وا
، مطبوعات قسم 0، جخطب الرئيس الشاذيل بن جديدحزب جبهة التحرير الوطين:  -34
 .4504الم والثقافة، اجلزائر، اإلع
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، دار اجلليل للنشر والدراسات 4؟ طأبعد من أوسلو فلسطني إىل أينحوامتة انيف:  -30
 .0222واألحباث الفلسطينية، عمان، 

( البحث عن السالم.. 1198ـــ  1138حممود رايض )مذكرات رايض حممود:  -33
 .4509املستقبل العريب، القاهرة، ، دار 0، طوالصراع يف الشرق األوسط

، الشروق 4، طنصف قرن من الكفاح مذكرات قائد أركان جزائريالزبريي الطاهر:  -31
 .0244عالم والنشر، اجلزائر، لإل

، تقدمي عبد اهلادي العالقات املغربية ـــ املوريتانيةمذكرات دبلوماسي عن الزهريي قاسم:  -39
 .4554طباعة والنشر، الرابط، التازي، اهلالل العربية لل

املفكرة املخفية حلرب اخلليج رؤية مطلع على العد العكسي أريك:  لورانو سالينجر بيار  -31
 .4554للنشر والتوزيع، بريوت، ، شركة املطبوعات 0، طلألزمة

ط المريكية ، دار حبوث الشرق األوس1، طمذكرات حرب أكتوبرسعد الدين:  الشاذيل -39
 . 0223سان فرانسيسكو، 

، املركز العريب لألحباث ودراسة 0، طالرواية املفقودة مذكرات وشهاداتالشرع فاروق:  -30
 .0249السياسات، بريوت، 

 .4550النمري، دمشق، ، دار 4، طأوراق قدمية من كراس اجلزائرصوان دمحم انصر:  -35
 .4554مكتبة مدبويل، القاهرة، ، أزمة اخلليج حرب أم سالمالطويلة عبد الستار:  -12
ية السرية واالتصاالت األمريكي الدبلوماس–احلوار الفلسطيينعبد العزيز ربيع دمحم:  -14

 . 4559عمان،  الفلسطينية، حباثواأل والدراسات للنشر اجلليل دار ،4ط ،اإلسرائيلية–الفلسطينية
واثئق حرب اخلليج حقيقة ما جرى يف مؤمتر القمة العريب يف القاهرة عصاصة سامي:  -10

، مكتبة 4، طودور الرئيس حسين مبارك فيما آل إليه املؤمتر)النصوص، التحليل واالستنتاج(
 .4551بيسان، بريوت، 

 .0242هومه، اجلزائر، دار ، 4، طأربعة أايم صححت اتريخ العرب الدين: حميي عميمور -13
  .0240موفم للنشر، اجلزائر،  ،3، طأان وهو وهمعميمور حميي الدين:  -11
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 .0240، موفم للنشر، اجلزائر، 0، جهلل... وللوطن اجملموعة الرابعةعميمور حميي الدين:  -19
 .0249، موفم للنشر، اجلزائر، مع املوسطاش يف ذكراهعميمور حميي الدين:  -11
 .0224زائر، ، موفم للنشر، اجل0، ط!.. سفريا .. زاده اخليالعميمور حميي الدين:. -19
حوارات مع أندريه فريساي، ستون عاما  من الصراع برييز شيمون: و غايل بطرس بطرس  -10

 . 0229، دار الشروق، القاهرة، 4، طيف الشرق األوسط شهادات للتاريخ
قراءة حتليلية مقارنة  1188-1184ـــ اإليرانية  احلرب العراقيةالقصاب عبد الوهاب:  -15

اث ، املركز العريب لألحب4، طيف مذكرات الفريق األول الركن نزار عبد الكرمي فيصل اخلزرجي
 .0241ودراسة السياسات، بريوت، 

عات ، ترمجة سناء شوقي حرب، شركة املطبو 0، طمذكرات البيت األبيضكارتر جيمي:  -92
 .0243بريوت، للتوزيع والنشر، 

، جريدة السالم الضائع يف كامب ديفيد 11كتاب األهايل رقم كامل دمحم ابراهيم:  -94
 .4509الهايل، القاهرة، 

، 4، طاإليراين–حرب الشفق خفااي ثالثني عاما  من الصراع األمريكيكريست ديفيد:  -90
 .0241لتوزيع والنشر، بريوت، ترمجة رجاء شليب، شكرة املطبوعات ل

، تقدمي بيار 1، طاحلصاد حرب أمريكا الطويلة يف الشرق األوسطكوويل جون:  -93
 . 4550لتوزيع والنشر، لبنان، سالينجر، ترمجة عاشور الشامس، شركة املطبوعات ل

، 0، ج0، ط1194-1119مذكرات كيسنجر يف البيت األبيض كيسنجر هنري:  -91
 .4509ليل فرحات، دار طالس، دمشق، ترمجة خ

، 0، جخطب األخ الرئيس الشاذيل بن جديدزب جبهة التحرير الوطين: اللجنة املركزية حل -99
 .4504اإلعالم والثقافة، اجلزائر، مطبوعات قسم 

قضية الساقية احلمراء ووادي الذهب من اللجنة املركزية حلزب جبهة التحرير الوطين:  -91
، مذكرة صادرة عن قسم التوجيه واإلعالم حبزب االستعمار االسباين إىل الغزو امللكي املوريتاين

 .4591جبهة التحرير الوطين، املؤسسة اجلزائرية للطباعة، اجلزائر، 
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الشرق األوسط والوالايت املتحدة األمريكية إعادة تقييم اترخيي ليش ديفيد دابليو:  -99
 .0229س األعلى للثقافة، القاهرة، ، ترمجة أمحد حممود، اجملل4، طوسياسي

جيمس احملاداثت الكاملة -نصوص احلرب طارق عزيزاملؤسسة العربية للدراسات والنشر:  -90
 .4550للنشر والتوزيع، عمان،  ، دار الفارس4، طقبيل حرب اخلليج إبايم جنيف يف جرت اليت
، تقدمي 1111-1118على اجلبهة املصرية اللواء الثاين اجلزائري احملمول نزار خالد:  -95

 . 0242، منشورات ألفا، اجلزائر، 4طتور، تعريب مصطفى فرحات وموسى أشرشور، أمحد بن بي
 .4555ن، وزارة الثقافة، اجلزائر، ، تق، علي هارو مذكرات اللواء خالد نزارنزار خالد:  -12
، تعريب سهيل زكار، دار 4، طمذكرات الرئيس نيكسون احلرب احلقيقيةنيكسون:  -14

 . 4503 حسان للطباعة والنشر، دمشق،
، ترمجة: بدر الرفاعي، 4، ط1181-1138اإلسرائيلية –احلروب العربيةهرزوج حاييم:  -10

 .4553القاهرة، سينا للنشر، 
، مركز األهرام للرتمجة والنشر، االنفجار 1119حرب الثالثني سنة هيكل دمحم حسنني:  -13

 .4552مصر، 
نشر ، الدار املصرية لل4، طوالنصرحرب اخلليج أوهامه عن القوة هيكل دمحم حسنني:  -11

 .4550والتوزيع، القاهرة، 
، ترمجة أنطوان ابسيل، تدقيق فؤاد 0طإرث من الرماد اتريخ "السي.آي.أيه"، واينر تيم:  -19

 .0244لنشر، بريوت، زعيرت، شركة املطبوعات للتوزيع وا
، منشورات وزارة 4ط، كفاح... شرعية... صمود جبهة البوليساريو :حيظيه السيد محدي -11
 .0249فة الصحراوية، اجلزائر، الثقا

 :الدورايت -1
 :احملافظة السياسية للجيش الوطين الشعيباجليش الوطين الشعيب،  حال لسان اجليش، جملة -أ

 .4500، أبريل 009د عدال -99 .4502جانفي  ،452 العدد -19
 .4500، أبريل 009العدد  -91 .4504، جانفي 020العدد  -10
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 .4500، ماي 000العدد  -99 .4504، فرباير023العدد  -15
 .4500، جوان 005العدد  -90 .4504، فيفري 023العدد  -92
 .4500، أوت 054دد عال -95 .4509، ماي 091العدد  -94
 .4500، سبتمرب 050العدد  -02 .4509، جويلية 090العدد  -90
 .4505، ماي 322 العدد -04 .4509، أكتوبر004دد عال -93
 .4595عدد خاص، جانفي -00 .4500، فيفري009العدد  -91
 يومية اخبارية سياسية:، القدسجملة  -ب

 .4500ديسمرب  43، 9595العدد  -03
 مؤسسة الدراسات الفلسطينية، دورية فصلية سياسية، لبنان: الفلسطينية، الدراسات جملة -ج

 .4554، سنة 29، العدد 0 لداجمل -01
 جريدة الشعب، يومية وطنية إخبارية: -د

 .4552سبتمرب  20، 0311دد عال -59 .4552سبتمرب  41، 0390 ددعال -09
 .4552سبتمرب  25، 0390دد عال -50 .4505جويلية  24، 9500دد عال -01
 .4552سبتمرب  42، 0393دد عال -55 .4505جويلية  21، 9509دد عال -09
 .4552سبتمرب  43، 0391دد عال -422 .4505سبتمرب  41، 0210دد عال -00
 .4552سبتمرب  41، 0390دد عال -424 .4505سبتمرب  40، 0292دد عال -05
 .4552سبتمرب  41، 0390دد عال -420 .4505سبتمرب  45، 0294دد عال -52
 .4552سبتمرب  02، 0310دد عال -423 .4505سبتمرب  01، 0299دد عال -54
 .4552سبتمرب  04، 0313دد عال -421 .4505سبتمرب  09، 0291دد عال -50
 .4552سبتمرب  03، 0311دد عال -429 .4505سبتمرب  01، 0299دد عال -53
 .4552أكتوبر  21، 0399دد عال -421 .4505أكتوبر 24، 0214دد عال -51
 .4552أكتوبر  29، 0390دد عال -429 .4505أكتوبر  29، 0219دد عال -59
  .4552أوت  23، 0304دد عال -51



   املصادر واملراجع   فهرس الفهارس: ...............................................................................

 

 
 

  -613- 
 

 جريدة الشرق األوسط، جريدة العرب الدولية األسبوعية، لندن: -هـ
 .4505سبتمرب  44، 3512دد عال -420
 .4505سبتمرب  01، 3593دد عال -425
 .4505أكتوبر  21، 3513دد عال -442

 جريدة النصر، يومية وطنية إخبارية: -و
 .4552أوت  41، 9029 العدد -449 .4505سبتمرب  09، 1539دد عال -444
 .4552أوت  41، 9029 العدد -441 .4505سبتمرب  01، 1531دد عال -440
 .4552أوت  09، 9020 العدد -449 .4552أوت  43، 9021 العدد -443
 .4552سبتمرب  24، 9043 العدد -440 .4552أوت  43، 9021 العدد -441

 جريدة اجلمهورية، يومية وطنية إخبارية: -ز
 .4505أكتوبر  29، 9129دد عال -401 .4595أوت  29، 1101 العدد -445
 .4505 أكتوبر 29، 9120دد عال -409 .4595أوت  20، 1109 العدد -402
 .4505أكتوبر  01، 9103 العدد -400 .4500ماي 21، 9091 العدد -404
 .4505نوفمرب  21، 9130 العدد -405 .4500ماي 29، 9099العدد  -400
 .4505نوفمرب  03، 9119دد عال -432 .4500ماي 21، 9091 العدد -403
 .4505نوفمرب  01، 9110دد عال -434 .4505سبتمرب  21، 9955دد عال -401
 .4552أوت  21، 9095 العدد -430 .4505أكتوبر  24، 9123دد عال -409

 :مركز الدراسات اإلسالمية، برمنجهام بريطانيا السنة: -ح
 .4505، ديسمرب 4العدد  -433

 :اللسان املركزي حلزب جبهة التحرير الوطيناجملاهد: صحيفة أسبوعية،  -ط
 .4500ماي  29، 4439 العدد -431
  .4500ماي  41، 4431 العدد -439
 .4552أكتوبر  40، 4999 العدد -431
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 ب( ابللغة األجنبية:
137- Sherifa Shafie, "Palestinian Refugees in Lebanon", Websites: 

US Department of State CIA, The World Factbook. 

 اثنيا : املراجع:
 :الكتب -1
 :ابللغة العربية -أ

، مركز األهرام للنشر والتوزيع، القاهرة، الوجه اآلخر التفاق كامب ديفيدأابظة شامل:  -430
0242. 

 .0241والنشر، مصر،  للطباعة النخبة ،4ط ،مصرية بعيون الغربية الصحراء أسامة: إبراهيم -435
القضية الفلسطينية يف مؤمترات القمة العربية أبو العماش العدوان عبد احلليم مناع:  -412

 .0225ئرة املكتبة الوطنية، عمان، ، دا4، ط1131-1114
 . 4553، 1188-1184احلرب العراقية اإليرانية غزالة املشري عبد احلليم:  أبو -414
العالقات اجلزائرية الفلسطينية يف ظل االحتالل الفرنسي أبوجزر أمحد شقيق أمحد:  -410

 .0221، دار هومه، اجلزائر، مواقف وأسرار
، البصائر اجلديدة، 3، جاتريخ اجلزائر يف مخسة قروناألطرش السنوسي أمحد الشريف:  -413

 .0243اجلزائر، 
ق. م إىل ما بعد  1944احلضارات منذ العراق أرض آل دبج الشهري محزة سامل:  -411

 .0244، دار الكتاب احلديث، القاهرة، 4، طالغزو األمريكي
، املؤسسة 4، طأمن اخلليج من غزو الكويت إىل غزو العراقالبستكي نصرة عبد هللا:  -419

 .0223العربية للدراسات والنشر، بريوت، 
ات والنشر دار نينوي للدراس، 4، طالشعب الصحراوي قصة كفاحبكر دمحم عصمت:  -411

 .0221والتوزيع، سوراي، 
 .0240، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 3ط ،أبعادها كل يف اجلزائر صاحل: القيب بن -419
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موقف اجلزائر من نزاع الصحراء الغربية يف إطار املتغريات اإلقليمية بن غريب ميلود:  -410
 .0244الرمحة، اجلزائر، ، مؤسسة كنوز والتحدايت الوطنية

، دار اهلدى، اجلزائر، 3، جوالعرب اجلزائر اتريخ من وقضااي موضوعاتبوعزيز حيي:  -415
0225. 

الدبلوماسية اجلزائرية وصراع القوى الصغرى يف القرن اإلفريقي وإدارة بوعشة دمحم:  -492
 . 0221، دار اجليل، بريوت، 4، طاحلرب اإلثيوبية ــــ اإليريرتية

، تعريب املقدم الركن 4، طاحلروب العربية اإلسرائيلية وعملية السالمبيلي سيدين:  -494
 .4550إلياس فرحات، دار احلرف العريب للنشر والتوزيع، لبنان، 

 .0224، دار األمة، اجلزائر، 4، طالعالقات اجلزائرية اإلسرائيليةاتمالت دمحم:  -490
، تصدير رؤية عربية مشرقية-على املغرب العريبأضواء : التميمي عبد املالك خلف -493

 .0244انصر الدين سعيدوين، دار البصائر للنشر والتوزيع، اجلزائر، 
، املؤسسة اجلزائرية للطباعة، تقرير املصري وقضية الصحراء الغربيةتونسي بن عامر:  -491

 .4509اجلزائر، 
سية لتسوية النزاع العريب دراسة قانونية وسيا -القرار والتسويةاجلليب حسن:  -499

 .4595، داكروب، بريوت، 131اإلسرائيلي يف إطار قرار
 .4550مدبويل، القاهرة،  مكتبة ،اجلديدة الغربية واهليمنة اخلليج مأساة فاضل: دمحم اجلمايل -491
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( دراسة أزمة 1444-1111رية املغربية )تطور العالقات اجلزائصايج مصطفى:  -031
، رسالة ماجستري يف العالقات الدولية، إشراف حسني بوقارة، احلدود وقضية الصحراء الغربية

 .4551دولية، جامعة اجلزائر، قسم العلوم السياسية، معهد العلوم السياسية والعالقات ال
رسالة مكملة م(، 1188-1184ية)احلرب العراقية اإليرانعبد ربه املغري إسالم دمحم:  -039

لنيل درجة املاجستري، التاريخ احلديث واملعاصر، إشراف الدكتور أكرم دمحم حممود العدوان، كلية 
 .0249اآلداب، قسم التاريخ واآلاثر، اجلامعة اإلسالمية غزة، فلسطني، 

بيكر الثاين  تطور نزاع الصحراء الغربية من االنسحاب االسباين إىل خمططدمحم:  عمرون -030
، رسالة ماجستري يف العالقات الدولية، إشراف الدكتور بوقارة حسني، قسم (1199-1449)

 .0221جلزائر بن يوسف بن خدة، العلوم السياسية، كلية العلوم السياسية واإلعالم، جامعة ا
ويل حرب اخلليج الثانية بني أحكام القانون الدويل وتداعيات النظام الدفجايل دمحم:  -035

، أطروحة دكتوراه دولة يف القانون الدويل العام والعالقات الدولية، إشراف الدكتور مالكي اجلديد
دمحم الخضر، جامعة األخوة منتوري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، القسم العام، قسنطينة، 

0229/0220. 
، رسالة مقدمة األمريكيةحرب اخلليج الثانية والعالقات العراقية ـــ حمجوب أمحد هنلة:  -012

لنيل شهادة املاجستري يف العلوم السياسية، إشراف الدكتور: الشفيع دمحم املكي، قسم العلوم 
 .0223جامعة اخلرطوم، ديسمرب  السياسية، كلية القتصاد والعلوم الجتماعية،

واملوقف اجلزائري التطور التارخيي لقضية الصحراء الغربية موسى عبد القادر عبد هللا:  -014
، أطروحة دكتوراه الفلسفة يف الدراسات اإلفريقية، ختصص اتريخ حديث 1191-1111

ومعاصر، إشراف الدكتور شوقي عطا هللا اجلمل والدكتور ماهر عطية شعبان، جامعة القاهرة، 
 . 0241معهد البحوث والدراسات اإلفريقية، قسم التاريخ، القاهرة، 

 ابللغة األجنبية: -ب
242- Elodie machon ; La création d’un état palistinien, une solution possible 

au conflit israélo- arabe ?maîtrise en droit, directeur de recherche France houl, 

faculté des études supérieures et postdoctorales, université montrél 2011. 
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243- Patrice Sawki, La guerre du Golfe ( 1990 – 1991) à la télévision 

française, Exemple de traitement de l’information Télévisée sur le monde 

arabe en France en période de crise internationale, mémoire de maîtrise 

d’histoire, paris IV Sorbonne 1992. 

244- Theodore J. Stout: "THE SYRIAN INTERVENTION IN LEBANON 

1975-76: A FAILURE OF STRATEGY", Submitted in partial fulfillment of 

the requirement for the degree of Master of Military Studies", Year 2001-

2002. 

 اثلثا : املقاالت يف اجملالت والصحف وأعمال الندوات:
 :والصحفاملقاالت يف اجملالت  -1
 :ابللغة العربية -أ

 .029، عجملة اجليش، أبعاد األزمة اللبنانية"أ. امحد: " -019
، 49، س024،عاجليشجملة "، احلرب العراقية اإليرانية يف مصلحة من؟أمحد: " أ. -011

 .4502ديسمرب
جملة "، "جبهة الصمود والتصدي قرارات يف مستوى التحدي الصهيوينأ. أمحد:  -019
 . 4504أكتوبر  ،044ع، اجليش
السياسة جملة ، املغربية" –ماذا بعد تطبيق العالقات اجلزائرية أبو بكر أمحد كمال: " -010
 .4509، جويلية 05، عالدولية
، 405، عجملة اجليش"، مؤمتر القمة العاشر أربع هزائم وعشر قمماألجنف دمحم: " -015

 .4595ديسمرب 
، 19، عاملوقف العريبجملة "، اإليراين-العراقي النزاع حول "أحاديثالربادعي حناد:  -092

 .4501س
 يناير 44، 42و 5، عالسنةجملة ، العامل االقتصادي يف صراع اخلليج"بلوايف أمحد: " -094

4554. 
لة سبق ، جمأول نوفمربجملة ، "أحداث لبنان مؤامرة ضد الثورة الفلسطينية"بودودة دمحم:  -090

 . 4591، أوت 49ذكرها، ع
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حديث خاص مع السيد انيف حوامتة، إننا مقبلون سبع عبد العزيز: "و بورايو اهلامشي  -093
 .4503 ، أبريل40، س005، عجملة اجليش، "حلول سحرية من هناك ليس ساخن صيف على

حوار مع السيد أبو جهاد جيش التحرير مرحلة : "سبع عبد العزيزو بورايو اهلامشي  -091
 .4503، مارس40، س000، عجملة اجليش، "الفلسطيينجديدة يف العمل 

جملة "، للمجلس الوطين الفلسطيين انتصار الوحدة 11الدورة بورايو اهلامشي: " -099
 .4503، مارس40، س000، عاجليش
الدورة العشرون للمجلس الوطين الفلسطيين دورة تقرير املصري بورعدة عبد الرزاق: " -091

 .4554، نوفمرب 312، عدد خاص اجليشجملة "، أو االستشهاد
 .4599 جانفي ،491ع ،اجليشجملة  ،لبنان" يف االنتقالية املراحل خماطر" الزبري: بوشالغم -099
حقيقة مطالب املغرب األقصى التارخيية حول الساقية احلمراء ووادي "بوعزيز حيي:  -090

، وزارة التعليم األصلي والشؤون الدينية، اجلزائر، نوفمربـــ 1، السنة00، عاألصالةجملة ، "الذهب
 .4599ديسمرب 

، 014، عجملة اجليش"، اإلرهاب انتهى فهل ينعقد املؤمتر الدويل؟بومرداسي السعيد: " -095
 .4509 ديسمرب
، 009ع، اجليشجملة "، "اجلبهة الثانية تربير العمل العسكري: السعيدبومرداسي  -012

 .4500، ديسمرب40س
 .4509 ، نوفمرب012، ع جملة اجليش، "اجلزائر والوضع العريب الراهن"بومرداسي السعيد:  -014
، 091، عاجليشجملة ، الرئيس الشاذيل يف أمريكا حوار وتعاون"بومرداسي سعيد: " -010
 .4509ماي 
 .4509، جويلية091ع، اجليشجملة ، "ماذا وراء حرب املخيمات"بومرداسي سعيد:  -013
التطور التارخيي والسياسي ألزمة عبد الرضا عصام كاظم: "و حسني سلومي فاطمة  -011

جملة املستنصرية للدراسات "، واآلفاق املستقبلية 1114-1184الكويتية  –احلدود العراقية 
 .0243، العراق، 14، عالعربية والدولية
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، السنة 419، العدد جملة اجليش"، املشرق العريبالرحلة الرائسية إىل محوش السعيد: " -019
  . 4590يش الوطين الشعيب، اجلزائر، ، احملافظة السياسية للج4590، فيفري 49

 .4591فيفري  ،41، عأول نوفمربجملة  ،"املؤامرة وأبعاد امللكي الغزو" هللا: عبد حوجال -011
، أول نوفمربجملة ، "الصحراويحوار خاص مع وزير اإلعالم "حوجال عبد هللا:  -019

 .4599فيفري  ،02ع
"موقف دول املواجهة العربية )مصر واألردن( من أزمة احلليج خضر حممود أمحد:  -010

 .0249، العراق، 01، عدد5جملد، جملة الدراسات التارخيية واحلضارية، "1114
، السنة 45، العدد جملة الثقافة"، احلياة الثقافية يف اجلزائر والعواصم العامليةمخار دمحم: " -015

 ، وزارة اإلعالم والثقافة، اجلزائر.4591مارس  –الرابعة، فيفري 
 .4599، جويلية 09، العدد جملة الثقافة"، الندوة الوطنية للتعريبمخار دمحم: " -092
، جملة الثقافة"، مؤمتر وزراء اإلعالم يف اجلبهة القومية للصمود والتصديمخار دمحم: " -094
 . 4590، ماي 11 العدد
، 024، عاجليشجملة "، "احلكومة اللبنانية اجلديدة يف مواجهة الواقعدودان سعيد:  -090

 .4502، ديسمرب 49س
، املؤامرة مستمرة بني عملية الليطاين وعملية سالمة اجلليل"الزايت دمحم عبد السالم: " -093
 .4509، سنة10، عاملوقف العريبجملة 

، جوان 013، عاجليش، النازف" اجلرح اإليرانية العراقية احلرببومرداسي: "سعيد  -091
4501. 

الصحراء الغربية بني االستقالل ومطامع ملك املغرب "السقاي عبد احلميد:  -099
 .4599ديسمرب ، 43، عأول نوفمربجملة ، "التوسعية

الفرنسية الوفاء حديث الرئيس الشاذيل بن جديد جلريدة لوموند سوايل دمحم: " -091
 .4595، ديسمرب 49س، جملة سبق ذكرها، 405، عاجليش"، ملبادئنا
 .4501، سنة 10، عاملوقف العريب، اإليرانية" العراقية احلرب تداعيات" اجمليد: عبد سيد -099
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 .4591 ، نوفمرب40ع، أول نوفمربجملة "، أمال   احلرب اليت كانتالصاحل دمحم طاهر: " -090
، أول نوفمربجملة ، "1199"هل يعود لبنان إىل واقع ما قبل الصاحل دمحم طاهر:  -095

 .4591، نوفمرب 45ع
جملة "، العراق حرب املدن هل هي مقدمة للحل الشامل-"إيرانصيودة عيسى:  -002
 .4501، أبريل 093، عاجليش
، أول نوفمربجملة "، "األزمة اللبنانية بني املوقف الرجعي واملطالب الشعبيةع. صاحل:  -004

 .4591 مجاهدين، اجلزائر، فيفري، املنظمة الوطنية لل41ع
إطالق سراح الرهائن األمريكيني الدبلوماسية اجلزائرية رزانة عبد اجلليل جياليل: " -000

 . 4504، فرباير 023ع ،اجليشجملة "، وفعالية
 .4595، سنة31، عاملوقف العريبجملة "، "لبنان العريب.. إىل أينعبد الغين مصطفى:  -003
 .4503، سنة 13، عاملوقف العريبجملة ، "املصري تقرير وحق الصحراء" سيد: اجمليد عبد -001
جملة ، "زايرة الشاذيل بن جديد ألمريكا ورايح التغيري يف اجلزائر" :عبد اجمليد سيد -009

  .4509، سنة 10ع، املوقف العريب
جملة ، "جنوب لبنان بني املآرب اإلسرائيلية واملسؤولية العربية"عبد اجمليد وحيد دمحم:  -001

 .4599 ، سنة00، عاملوقف العريب
 ، سنة50، عاملوقف العريبجملة ، الدور األمريكي يف حرب اخلليجعلي حسني فتحي:  -009

4509. 
 . 4505، 029و 021، عاجليشجملة ، "ماذا بعد اتفاق الطائف"غجايت دمحم رضا:  -000
، فيما تستعد إيران جلولة جديدة هل حيسم اهلجوم املرتقب حرب اخلليجفتحي عطوه:  -005
 .4501، سنة 99، عاملوقف العريبجملة 

، اخلليج" منطقة يف الصراع وتيارات اإليرانية-العراقية "العالقاتفؤاد عبد هللا ثناء:  -052
 .4505 ، سنة39، عالعريب املوقفجملة 
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الدورة السابعة لبلدان عدم االحنياز اإلجابة العزيز وكوحيل عبد الفتاح: "فوحال عبد  -054
 .4503، أبريل 005، عجملة اجليش"، الشاملة

 ، جانفي45، س001، عاجليشجملة : تكريس االحتالل واحتواء لبنان"كراش دمحم: " -050
4503. 

، 40، س000، عاجليشجملة "، تصميم على العودة إىل فلسطني: "كراش. دمحم -053
 .4500سبتمرب 
وانعكاساهتا على العالقات  1198اتفاقية كامب ديفيد كمون عبد السالم: " -051

 .0249مارس  ،44ع ابجلزائر، إفريقيا يف اجلزائرية املخطوطات خمرب ،رفوف جملة "،املصرية–اجلزائرية
ومشولية يف  "قمة اجلزائر جلبهة الصمود والتصدي وضوح يف الرؤيةدمحم رمضان:  -059

 .4590مارس ، 410، عجملة اجليش، التحليل"
األزمة اإليرانية وانعكاساهتا اإلقليمية مركز الدراسات السياسية والسرتاتيجية: " -051

 . 4595، جانفي 99، عالسياسة الدوليةجملة "، والعاملية
، السياسة الدوليةجملة "، الفلسطينيون واحلرب األهلية يف لبناناملشاط عبد املنعم: " -059

 .4591، جانفي 13ع
جملة  ،"الرئيس بن جديد جمللة املستقبل رؤاي سياسية واضحة ومتكاملة" :مطر فؤاد -050
 .4504، جانفي 49، س020، عاجليش
 .4502 يجانف ،49س ،020ع ،اجليش جملة ،ومتكاملة" واضحة سياسية "رؤاي فؤاد: مطر -055
 .4590، أفريل49، س415، عاجليشجملة "، فلسطني"ال سلم بدون املغريب دلل:  -322
املوقف جملة "، "اإلنسحاب اإلسرائيلي من لبنان حقيقة أم مناورة..مهدية عبد الرمحان:  -324
 .4501 ، سنة99، عالعريب
، جملة املوقف العريب"، "املوقف العريب وتسوية القضية الفلسطينيةموايف عبد احلميد:  -320
 .4505 ، سنة33عدد
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 فرباير ــ مارس، 9، س39، عجملة الثقافة، "فلسطني وأقالم جزائرية"انصر دمحم:  -323
4599. 

جملة اجلزائر ، "1184الزاميب أبريل  –"البيان املشرتك اجلزائري وزارة الشؤون اخلارجية:  -321
-أبريل، 31، نشرة دورية تتضمن واثئق تتعلق بسياسة اجلزائر اخلارجية، عواألحداث الدولية

 .4503جوان -ماي
 :ابللغة األجنبية -ب

305- New York Times, 03 Novembre 1990.  

 :أعمال الندوات -1
  :ابللغة العربية -أ

، أعمال الندوة احلركة القومية العربية وضرورة مواجهة الذات"أمحد يوسف أمحد: " -321
 الدراسات العربية، القاهرة.الفكرية أزمة اخلليج وتداعياهتا على الوطن العريب، مركز 

"، ندوة حبثية اجملتمع، الثقافة السياسية، وحتدايت القضية الفلسطينيةبركات حليم: " -329
 .0224مكتبة مدبويل، القاهرة، ، مركز البحوث العربية، 4بعنوان "فلسطني والعامل العريب"، ط

"، الغزو العراقي الكويتردود الفعل العربية على غزو وحرب حترير الرميحي دمحم: " -320
 .4559فنون واآلداب، الكويت، للكويت )ندوة حبثية(، عامل املعرفة، اجمللس الوطين للثقافة وال

، أعمال الندوة ردود فعل الرأي العام اجلزائري إزاء أزمة اخلليج"سعدي عثمان: " -325
 عربية، القاهرة .الفكرية أزمة اخلليج وتداعياهتا على الوطن العريب، مركز الدراسات ال

"، أعمال "أزمة اخلليج خلفية األزمة مور اإلدراك واإلدراك اخلاطئعبد هللا عبد اخلالق:  -342
 .ز الدراسات العربية، القاهرةالندوة الفكرية أزمة اخلليج وتداعياهتا على الوطن العريب، مرك

الوقائع وردود -)املقدماتالغزو العراقي للكويت ندوة حبثية العدواين أمحد مشاري:  -344
 .4559عامل املعرفة، الكويت،  ،التداعيات(-الفعل
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"، ندوة حبثية بعنوان: "العامل العريب قضية فلسطني يف السياق الدويلفرسون مسيح: " -340
مكتبة مدبويل، ، مركز البحوث العربية للدراسات العربية واإلفريقية والتوثيق، 4وفلسطني"، ط

 .0224القاهرة، 
 :ابللغة األجنبية -ب

313- Anica pommeray; La représentation du conflit Israélo- palestinien à 

travers le traitement médiatique de l’ « ère- Arafat », séminaire « politique, 

culture et espace public »; sous la direction de bernard lamizet, institut 

d’études politiques, université Lyon 2 2004- 2005. 

314- C.D.T.M, Sahara occidental un peuple oublier, mars 2017. 

315- Guillaume buteau ; Le Maroc au Sahara occidental, 1975- 2005 : trente 

ans d’une quête pour la souveraine, dans le cadre du séminaire «crises et 

relations internationales», sous la direction de Mme Michel bacat- Dcriaud, 

université Lyon 2 2004- 2005. 

316- Jeune afrique, n0970, 08 aout 1979.  

317- Najem Tom: "The Collapse and Reconstruction of Lebanon", Working 

Paper. University of Durham, Centre for Middle Eastern and Islamic Studies, 

Durham, Deposited in Durham Research Online on May 12
th

, 2006. 
318- Yann Bouyrat ; La guerre du Liban( 1975- 1990) : Conflit politique ou 

guerre de la religion ?, Trinôme- Guerre et Religion au XXéme siècle Nantes 

18/04/2016. 

 رابعا : األطالس واملوسوعات والقواميس واملعاجم:
 :األطالس -1

، دار 0، طأطلس دول العامل اإلسالمي جغرايف اترخيي اقتصاديأبو خليل شوقي:  -345
 .3223الفكر، دمشق، 

منقحة، دار اهلدى، ، طبعة جديدة مزيدة و أطلس اجلزائر والعامللعروق دمحم اهلادي:  -302
 .0220اجلزائر، 

 :املوسوعات -1
 .0223مة للنشر والتوزيع، األردن، ، دار أساموسوعة اخلليج العريبشاكر حممود:  -304
 .4550بريوت،  دار اجليل، ،4ط ،العريب للوطن اجلغرافية املوسوعة موريس: كمال شربل -300
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 . 0229، مصر، إجنليزي، كتب عربية
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 اهلدى، بريوت.
املؤسسة العربية للدراسات والنشر دار  ،1، جالسياسية وسوعةاملالكيايل عبد الوهاب:  -334

 اهلدى، بريوت.
املؤسسة العربية للدراسات والنشر دار  ،9، جالسياسية املوسوعةالكيايل عبد الوهاب:  -330

 اهلدى، بريوت.
 :القواميس -4

، ومعامل( معلمة اجلزائر القاموس املوسوعي)اتريخ، ثقافة، أحداث، أعالمشريف عاشور:  -333
 .0225دار القصبة للنشر، اجلزائر، تعريب عبدالكرمي أوزغلة وآخرون، مراجعة مصطفى ماضي، 
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 :املعاجم -3
، معجم البلداناحلموي الرومي البغدادي شهاب الدين أيب عبد هللا ايقوت بن عبد هللا:  -331

 .4599، دار صادر، بريوت، 1ج
معجم مصطلحات عصر العوملة )مصطلحات سياسية عبد الكايف امساعيل عبد الفتاح:  -339

  .0223، كتب عربية، قويسنا )مصر(، واقتصادية واجتماعية ونفسية وإعالمية(
، ترمجة أنسام دمحم األسعد، مراجعة 4، طمعجم مصطلحات علم االجتماعفرييول جيل:  -331

 .0244، دار مكتبة اهلالل، بريوت، وإشراف بسام بركة
، 0، طمعجم أعالم اجلزائر من صدر اإلسالم حىت العصر احلاضر نويهض عادل: -339

 . 4502يف والرتمجة والنشر، لبنان، مؤسسة نويهض الثقافية للتأل
 خامسا : احلوامل اإللكرتونية:

 
338- http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/ 
Polesario/Map06.jpg cvt.htm. 
339- http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia21/ 
Polesario/Map09.jpg cvt.htm. 
340- http://www.moqatel.com/openshare/maps2/SiasiaGall/ 
document169333.htm. 
341- lstatic.org/PDF/documents/Taif-Agreement-30-sep-

 . .03:22، 0249فرباير  04اتريخ التحميل يوم  :1989
، حصـــــــة تلفزيونيــــــة، شاهـــــد علـــــى العصـــــــر ]على اخلط[اإلبراهيمـــــــي أمحـــــد طالــــــب:  -310

» إعــــــــداد أمحد منصور، إنتاج قناة اجلزيرة، متاح على
www.aljazeera.net/.../century»49:03 ،29/20/0249 يوم ،اتريخ التحميل. 

http://www.aljazeera.net/.../century
http://www.aljazeera.net/.../century
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vKfyRmrk»-https://www.youtube.com/watch?v=YT اتريخ ،
 .44:91، 29/20/0249التحميل يوم 

اجلبوري حـــــــامد: شاهـــــــد على العصر]على اخلـــــــــــط[، حصــــــــــــة تلفزيونية، إعداد أمحد  -311
» منصور، إنتاج قناة اجلزيرة، متاح على

https://www.youtube.com/watch?v=Fr9wdbMlh_Q» اتريخ ،
 .04:31م، 01/21/0249التحميل يوم: 

، اتريخ التحميل www.aljazeera.net/encyclopedia/iconsاجلزيرة نت، -319
 صباحاً.  44:99، على الساعة 0240مارس  21يوم 

]على اخلط[، إنتاج القناة العراقية، متاح على أسباب غزو للكويتصدام حسني:  -311
»https://www.youtube.com/watch?v=3Ko6ufdSbm0«،  اتريخ

 د.49:31، 0249فرباير  09ل يوم التحمي
موسوعة اجلزيرة نت،  -439

www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstruc
tures صباحاً. 42:90، على الساعة 0240مارس  25، اتريخ التحميل 

  
  

https://www.youtube.com/watch?v=YT-vKfyRmrk
https://www.youtube.com/watch?v=Fr9wdbMlh_Q
https://www.youtube.com/watch?v=Fr9wdbMlh_Q
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons
https://www.youtube.com/watch?v=3Ko6ufdSbm0ت
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures
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القضية الفلسطينية، األزمة اللبنانية، أزمة الصحراء اجلزائر، القضااي العربية، الكلمات املفتاحية: 
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 "م.(1111-1191اجلزائر ودورها يف القضااي العربية املعاصرة )"
 :امللخص

ألزمات القرن العشرين من  هناية السبعينات ولغاية بداية التسعينات منذتعرض الوطن العريب 
العالقات الدولية، ومن بني تلك األزمات والقضااي نذكر: اليت حدثت يف نتيجة للتحولت ، وقضااي شائكة

هذه جعلت أزميت اخلليج األوىل والثانية، القضية الصحراوية، ولقد القضية الفلسطينية، األزمة اللبنانية، 
 من لدن للتدخالت األجنبية عرضةً مسرحاً لالنقسامات والصراعات والتنافس وجعلته القضااي الوطن العريب 

 .الكربىدول ال
لالهتمام بتلك  واجلزائر من منطلق جتربتها الثورية، وحبكم انتمائها العريب واإلسالمي، سعت دوماً 

، وهو ما سنحاول إبرازه من حللها وتقريب وجهات النظر بني الدول العربيةخمتلفة وقامت أبدوار ، القضااي
 ".م1111-1191القضااي العربية  اجلزائر ودورها يفخالل هذه الدراسة املوسومة: "

 

“Algeria and its role in contemporary Arab causes (1979-1992)” 

Abstract 
From the end of the 1970s until the beginning of the 1990s, the Arab world was 

exposed to crises and thorny issues as a result of the changes that took place in 

international relations. Among these crises are the Palestinian issue, the Lebanese 

crisis, the first and second Gulf crises, and the Sahara issue. These made of the Arab 

World a scene of divisions, conflicts, and competitions. They also made it vulnerable 

to foreign interference from the major powers. 

From its revolutionary experience and by virtue of its Arab and Islamic 

affiliation, Algeria has always sought to address those Arab issues. It has played 

different roles in settling disputes and bring the views of the Arab countries closer. 

This is what we will try to highlight through this study entitled “Algeria and its role 

in the Arab issues 1979-1992.”  


