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 إقرار
لخاٌصة، ا نريجة أبحاثي اهالقدس لنيؿ درجة الماجسرير، كأن  الٌرسالة بأٌنها قٌدمت لجامعة  ةأقٌر أنا معدٌ 

ميا،  باسرثنان ما رـٌ اإلشارة إليه حيثما كرد، كأٌف هذر الٌرسالة أك أٌم جزنو منها لـ يقٌدـ لنيؿ أٌم درجة عي
 ألٌية جامعة أك معهد آخر.
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 تقديرالشكر و ال
 

 سورة البقرة                                                     :  عالىقاؿ ر 

إلى أسراذم الفاءؿ الدكركر أحمد  الشكرً  بخالصً  ـي رماـ هذر الدراسة أرقد  اهلل عمي إً  مف   بعد أفٍ 

 ؿخػبل كركجيػهو  صػ و مػا بكسػعه مػف ني  ؿٌ ـ لػي كىػفارس عكدة، الذم ركـر باإلشراؼ عمى هذر الرسػالة، كقػدٌ 

 اهلل عني خير الجزان. فررة إعدادم لهذر الرسالة، فجزاري 

، عمشة أبك ركيدالدكركر ـ بالشكر كالرقدير إلى األسارذة الكراـ أعءان لجنة المناقشة:كما أرقد  

، مرشرفة بمناقشرهـ الها جزنان مف كقرهم ابقبكؿ مناقشة الرسالة كاقرطع رفءبلاف ذمال عياد زيادالدكركرك 

رشادارهـ.لؤلأف يكفقني  عسى اهلل  خذ بركجيهارهـ كا 

ة راسات اإلقميميٌ يس في معهد الدٌ أعءان هيئة الردر  كافة ـ بالشكر الجزيؿ إلىأرقد   كيسعدني أفٍ 

رشػاد كمبلحظػاتلػي ة/ جامعػة القػدس، لمػا قػدمكر راسات العربيٌ قسـ الدٌ ك  كلػـ يءػنكا عمػٌي  ،مػف نصػ  كا 

 راسة.فررة الدٌ خبلؿ بآرائهـ 

مهنػػػػدس أسػػػػعد قػػػػادرم رئػػػػيس جمعيػػػػة الصػػػػداقة كاألخػػػػكة لمـ بالشػػػػكر الجزيػػػػؿ أرقػػػػد   أفٍ  كيسػػػػعدني

 عءك المجنة المركزية لحركة فر  السيد عباس زكي.لة، ك الفمسطينيٌ  –ة الجزائريٌ 

لػػػى كػػػؿ شػػػخص أسػػػهـ معػػػي كسػػػاعدني إلنجػػػاز هػػػذر الرسػػػالة، امرنػػػاني    فػػػ لى هػػػؤالن جميعػػػان، كا 

 كشكرم كرقديرم.
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                                الممخص
 ة في فررة زمنية كثرت فيها األحداثالجزائريٌ -ةرناكلت هذر الدراسة العبلقات الفمسطينيٌ 

 انهيارك  ـ1990ة في منطقة الشرؽ األكسط، خاصة بعد حرب الخميج الثانية عاـ كالمرغيرات السياسيٌ 
 –ة ما بيف أطراؼ الصراع العربيٌ الرسكية السياسيٌ داية عممية كب ،ـ1991عاـ السكفيري االرحاد

 .اإلسرائيميٌ 

في  المرمثؿ المشررؾ السياسيٌ  ربرز مبرٌرات الٌدراسة كأهٌمٌيرها األساسية ككنها رناكلت الراري    
عمى الكثير مف األحداث الري مرت بها  النءاؿ كمقاكمة االسرعمار، فهي رأري في فررة زمنية احركتٍ 

ة؛ ة كالعالميٌ ة العربيٌ ة الخارجيٌ بحالة االنعزاؿ كفركر في عبلقارها السياسيٌ  ة، فالجزائر مرتٍ المنطقة العربيٌ 
ة قد بدأت مرحمة جديد في ة الفمسطينيٌ ـ، ككانت القءيٌ 1991بسبب الحرب عمى اإلرهاب عاـ 

 ـ كما نرجى 1993عاـ  (أكسمك) إعبلف المبادئ ـ كارفاؽ1991عاـ  لمٌسبلـ ك مؤرمر مدريدها كهراريخيٌ 
راسة ة. أٌما مشكمة الدٌ لمنظمة الرحرير الفمسطينيٌ  عنهما مف رغييرات في المكاقؼ، كالبرنامج السياسيٌ 

ـ 2018ـ كحرى عاـ 1990ة منذ عاـ الجزائريٌ  –ةراسة كاقع العبلقات الفمسطينيٌ دٌ رصد  فقد حاكلتي 
 كذلؾ مف خبلؿ طرح السؤاؿ المركزم الرالي: 

 ـ؟2018ـ حرى 1990ة في الفررة ما بيف عاـ الجزائريٌ -ة ا هك كاقع العبلقات الفمسطينيٌ م 
ة المجاالت السياسيٌ راسة إلى الرعرؼ عمى عبلقة فمسطيف بالجزائر في هدفت هذر الدٌ  
ـ، إءافة إلى إبراز مكاقؼ الجزائر مف 2018-ـ 1990ة في الفررة ما بيف عاـ ة كالثقافيٌ كاالجرماعيٌ 

ة. كقد اعرمدت الدراسة ة الفمسطينيٌ ، كانعكاسها عمى القءيٌ اإلسرائيميٌ  –ة الرسكية لمصراع العربيٌ عمميٌ 
 كاجرماعيٌ  كدبمكماسيٌ  كراريخيٌ  ما هك سياسيٌ  دات خاصة في العبلقة ما بيف البمديف منهاعمى محدٌ 

 .  كثقافيٌ 

ة قد حصؿ خاصة بعد مؤرمر ة الجزائريٌ ياسة الخارجيٌ رغييران في السٌ  راسة أفٌ كقد افررءت الدٌ 
 مدريد لمسبلـ في الشرؽ األكسط.

 راسة، اعرمد الباحث في دراسره عمى المنهجيف الراريخيٌ كمف أجؿ رحقيؽ أهداؼ الدٌ  
ة، ككصؼ كرحميؿ مكقؼ الجزائر مف الجزائريٌ  –ة مف خبلؿ سرد كقائع العبلقات الفمسطينيٌ ؛ كالكصفيٌ 

، كذلؾ بالرجكع إلى المصادر الري رناكلت (أكسمك) إعبلف المبادئ ة بعد ركقيع ارفاؽة الفمسطينيٌ القءيٌ 



 ذ
 

كصحؼ  هذر العبلقات، سكان كانت ارفاقيات، ككرب، كرسائؿ عممية، كمقاببلت صحفية، كمجبلت
 يكمية. 

راسة إلى أربعة فصكؿ، الفصؿ األٌكؿ: اإلطار العاـ لمٌدراسة" مقدمة، كمشكمة قسمت هذر الدٌ 
 كالٌدراسات  اهيميٌ اني اإلطار الٌنظرٌم كالمفالٌدراسة، كأهدافها كمنهجٌيرها"، فيما رناكؿ الفصؿ الثٌ 

ـ، كرناكؿ 2018-ـ1990ة: الجزائريٌ -ةالعبلقات الٌسياسٌية الفمسطينيٌ الث الٌسابقة، كرناكؿ الفصؿ الثٌ 
 ابع األبعاد الدبمكماسٌية كالثقافٌية كاالجرماعٌية كاالقرصادٌية.الفصؿ الرٌ 
هناؾ رغييرات طرأت عمى  فٌ إركصؿ الباحث إلى العديد مف النرائج كاالسرنراجات أهمها:  

عممت عمى رحكالت في  ـ، كالري1991ة بسبب الحرب عمى اإلرهاب عاـ ة الداخميٌ ياسة الجزائريٌ سٌ 
ة في ة الرسكية السياسيٌ ة، مما دفعها لمرقارب مع الدكؿ األكركبية كأمريكا، كرأييد عمميٌ عبلقارها الخارجيٌ 

سرائيؿ عمى حدكد عاـ  المنطقة القائمة عمى حؿٌ  كعاصمرها  ـ1967الدكلريف ما بيف فمسطيف كا 
ا الجزائر فقد دعمت السمطة ة، أمٌ ة كاسرراريجيٌ ريخيٌ ة راالجزائريٌ –ة. بالمقابؿ فالعبلقات الفمسطينيٌ القدس
ـ. 1994 عاـالمحرٌمة ة ان منذ دخكلها األراءي الفمسطينيٌ ان كسياسيٌ ان كدبمكماسيٌ ة ماديٌ ة الفمسطينيٌ الكطنيٌ 

لـ يرأثر  ،ةة في مؤرمرات كمحافؿ دكليٌ إسرائيميٌ -ةة جزائريٌ ة كعسكريٌ قيادات سياسيٌ  كبالرغـ مف ظهكر
 كالدبمكماسيٌ  ة، بؿ أثر ذلؾ إيجابان عمى الرعاكف كالدعـ السياسيٌ ة الفمسطينيٌ زائر رجار القءيٌ مكقؼ الج

 .المحرٌمة لدكلة فمسطيف كالثقافيٌ  كاالقرصادمٌ 
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Abstract  

 

This study addressed the Palestinian-Algerian relations during a period of time in which 

there were many political events and changes in the Middle East. The events included the 

collapse of the Soviet Union in 1991, the Second Gulf War in 1990 and the beginning of 

the process of political settlement between the parties of the Arab-Israeli conflict. 

The importance of the study lied in the fact that it deals with the common political history 

of the struggle and resistance against colonialism. It comes in a period of time that 

contained many events that took place in the Arab region. Algeria has undergone isolation 

and fading in its foreign and Arab political relations due to the war on terrorism in 1991. 

However, the Palestinian cause has started a new phase in its history, namely, the Madrid 

Conference in 1991 and Oslo Agreement in 1993. Also, the consequent changes in the 

attitudes and the political program of the Palestine Liberation Organization. The problem 

of the study attempted to observe the study of the reality of the Palestinian-Algerian 

relations from 1990 to 2018 by asking the following central question:  

What is the reality of the Palestinian-Algerian relations between 1990 and 2018? 

This study aims to identify the relationship between Palestine and Algeria in the political, 

social and cultural fields between 1990 and 2018, in addition to highlighting Algeria's 

positions on the settlement of the Arab-Israeli conflict and its reflection on the Palestinian 

cause. The study relied on special determinants in the relationship between the two 

countries, including political, historical, diplomatic, social and cultural determinants. 

The study assumed that a change in Algerian foreign policy took place after the Madrid 

Peace Conference in the Middle East.  

In order to achieve the objectives of the study, the researcher relied on both historical and 

descriptive methods. The researcher started by narrating the realities of Palestinian-

Algerian relations and describing and analyzing Algeria's position on the Palestinian cause 

after signing the Oslo agreement. The researcher used different resources that explained 

these relations such as agreements, books, Master thesis, press interviews, magazines and 

daily newspaper. 

This study is divided into four chapters. Chapter one: The general framework of the study: 

"Introduction, problem of study, objectives and methodology”. The second chapter deals 

with the theoretical and conceptual framework and the previous studies. The third chapter 

deals with the Palestinian-Algerian political relations: 1990 - 2018, Chapter four addressed 

the, diplomatic, cultural, social and economic dimensions of the relations.  



 ز
 

The researcher reached several conclusions, the most important of which are: There have 

been changes in Algeria's internal policy due to the war on terrorism in 1991, which have 

transformed its foreign relations, leading to rapprochement with European countries and 

America. It also supported the process of political settlement in the region based on the 

two-state solution between Palestine and Israel on the 1967 borders as Jerusalem is the 

capital of Palestine. On the other hand, the Palestinian-Algerian relations are historic and 

strategic. Algeria has supported the PNA financially, diplomatically and politically since 

its entry into the Palestinian territories in 1994. Despite the appearance of Algerian-Israeli 

political and military leaders in international conferences and forums, Algeria's position on 

the Palestinian cause has not been affected. Rather, it has positively affected the political, 

diplomatic, economic and cultural cooperation and support of the occupied state of 

Palestine.
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ل   الفصل األو 
______________________________________________________________ 

 اإلطار العام لمد راسة.
 

 المقدمة :  1:1
ة رربمكر في خمسينيات القرف الماءي، في ظركؼ الجزائريٌ -ةبدأت العبلقات الفمسطينيٌ 

لفمسطيف، إءافة إلى الرشابه  مرشابهة مف حيث االسرعمار الفرنسي لمجزائر، كاالحربلؿ اإلسرائيميٌ 
ة في ككسيمة أساسيٌ  بكجكد حركة رحرر كطني في كؿ مف الجزائر كفمسطيف رربنى الكفاح المسم 

ريف هذر العبلقات القكية ما بيف الشعبيف رنبع مف ككف الدكلريف عربيٌ  باإلءافة إلى أفٌ  ،كمة المحرؿٌ مقا
 فمسطيف ررمرع بأهمية دينية؛ ككنها مسرل النبي محمد "صمى اهلل عميه كسمـ". إسبلميريف، كخاصة أفٌ 

السادس مف القرف  مف هذا المنطمؽ أخذت الجزائر عمى عارقها منذ اسرقبللها في بداية العقد  
 فٌ أة، كالحؽ يقاؿ ة كالدكليٌ ان في المحافؿ اإلقميميٌ ان كمعنكيٌ : ماديٌ ة كالشعب الفمسطينيٌ الماءي دعـ القءيٌ 

ائر مع فمسطيف ظالمة األسبؽ هكارم بكمديف ررجـ هذا الدعـ البلمحدكد بقكله: "الجز  الرئيس الجزائرمٌ 
حف مع فمسطيف في السران : "نبمقكلرهذلي بف جديد كما أكدها مف بعدر الرئيس الشا .أك مظمكمة"

 .(2، ص: 2015ممكؾ،) كالءران"

كف في الجزائر مثاالن كنمكذجان ييحرذل به في المقاكمة كالنءاؿ حرى الرحرير، يرل الفمسطينيٌ    
مف  ا، حاكؿ المسرعمري عامن  130كنيؿ االسرقبلؿ. فقد عانت الجزائر مف االسرعمار الفرنسي ألكثر مف 

ه مقاكمري  فٌ إالجزائر قطعة مف فرنسا، إال  معربران  ،ة لمجزائرييفة كالراريخيٌ خبللها طمس الحقكؽ الثقافيٌ 
 ـ أكثر مف مميكف كنصؼ مف الشهدان.قدٌ  ـ، بعد أفٍ 1962أدت إلى االسرقبلؿ عاـ  لممحرؿٌ 

بلؿ افرراح ة كالمقاكمة عمى أرض الكاقع مف خة الفمسطينيٌ احرءاف القءيٌ  شرؼي  كاف لمجزائرً  
ـ، كافرراح أكؿ مكرب لمنظمة 1963)فر ( في الجزائر عاـ  الفمسطينيٌ  مكرب لحركة الرحرير الكطنيٌ 

ف الذيف سرقباؿ الجزائر لممئات مف الثكار الفمسطينييٌ إءافة ال ـ،1965في عاـ  الفمسطينٌية الرحرير
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العقد السابع مف القرف الماءي، ـ. كمع بداية 1966ردربكا كرخرجكا مف الكمية الحربية "شرشاؿ" عاـ 
 ة كبعثات مجانية في مخرمفة الرخصصات.ركافد الطبلب الفمسطينيكف عمى الجامعات الجزائريٌ 

ة في الجزائر، كفي نفس العاـ نالت منظمة ـ رـ افرراح السفارة الفمسطينيٌ 1974في عاـ 
 إذ مجمعية العامة لؤلمـ المرحدة،ل 29ة صفة مراقب في األمـ المرحدة خبلؿ الدكرة الرحرير الفمسطينيٌ 

الرئيس الراحؿ ياسر  العزيز بكرفميقة دكره بارزه في دعـ فمسطيف، كمساندة عبد كاف لمرئيس الجزائرمٌ 
 .(143ص:  ،2011)شنري، ـ1974عاـ عرفات في إلقان خطابه في األمـ المرحدة 

 الكطنيٌ  المجمس رمؤرم باسرءافرها خاصة ة،الفمسطينيٌ  ةلمقءيٌ  دعمها الجزائر كاصمت
، قياـ دكلة فمسطيف معمنان فيهاياسر عرفات كثيقة االسرقبلؿ،  ألقى، حيث ـ1988 عاـ في الفمسطينيٌ 

د الرئيس ة، كما أيٌ كقياـ الدكلة الفمسطينيٌ  ،ة اعررفت آنذاؾ باالسرقبلؿانت الجزائر أكؿ دكلة عربيٌ كك
بلـ، كذلؾ أثنان انعقاد ة السٌ دكره في عمميٌ  ةالشاذلي بف جديد أف يككف لمنظمة الرحرير الفمسطينيٌ 

 ،2011)راممت، ةفيه مع باقي الدكؿ العربيٌ  الذم شاركت الجزائر ؛ـ1991عاـ  لمٌسبلـ مؤرمر مدريد
ة ـ اسرمرت الجزائر في دعمها لمقءيٌ 1993عاـ  (أكسمك) إعبلف المبادئ كبعد ارفاؽ .(210ص:

رقديـ عف  فير الجزائر في الكاليات المرحدةزرهكني س نكر الديفأعمف  إذة بشكؿ كبير، الفمسطينيٌ 
 الحديثة في فمسطيفة ة الفمسطينيٌ الكطنيٌ ة مف أجؿ بنان مؤسسات السمطة مساعدات ماليٌ 

ـ، كانرهج الرئيس 2002ة عاـ بلـ العربيٌ مبادرة السٌ  ان كما أٌيدت الجزائر أيء .(211ص: ،2011)راممت،
 ة، كايجاد حؿٌ ة الفمسطينيٌ سياسة الركازف كاالعرداؿ في دعـ القءيٌ العزيز بكرفميقة(  )عبد الجزائرمٌ 

 .لمصراعات في الشرؽ األكسط يممسٌ 

ة ما الجزائريٌ -ةعبلقة الفمسطينيٌ راسة في محاكلة مف قبؿ الباحث لرصد كركثيؽ الرأري هذر الدٌ 
عاـ  ٌسبلـلم ـ، خاصة بعد مؤرمر مدريد1988عبلف االسرقبلؿ، كقياـ دكلة فمسطيف عاـ إبعد 

ـ، كاالنقساـ 2000ة عاـ ـ، كاالنرفاءة الفمسطينيٌ 1993عاـ  (أكسمك) إعبلف المبادئ كارفاؽ ـ،1991
 ـ.2007عاـ  الفمسطينيٌ 
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 مبرر ات الد راسة وأىم ي تيا:  1:1
رات الموضوعية: -1  المبر 

 ة.ة الفمسطينيٌ في دعـ القءيٌ  دكر الجزائر الراريخيٌ  -
، كما نرج عنهما مف رغييرات في المكاقؼ، (أكسمك) إعبلف المبادئ اؽ، كارفلمٌسبلـ مؤرمر مدريد -

 ة.لمنظمة الرحرير الفمسطينيٌ  كالبرنامج السياسيٌ 
 إسرائيؿ.دكلة ة باعرراؼ منظمة الرحرير الفمسطينيٌ  -
ة، كخاصة دكر ة، كالفمسطينيٌ في دعمه لمقءايا العربيٌ  اب العرب بالدكر الجزائرمٌ قمة اهرماـ الكيرٌ  -

 ـ.1973في حرب عاـ  الجزائرمٌ  الجيش
 .لمجزائر كفمسطيف المشررؾ في النءاؿ كمقاكمة االسرعمار الراري  السياسيٌ  -
 
 المبرر ات الذاتية: -2

      ،ة لمجزائر شعبان كقيادةن كفمسطينيٌ  راسة هذا المكءكع، أكالن: حبيالذم دفع الباحث لدٌ 
العبلقات ة في دخكؿ مجاؿ البحث حكؿ مكءكع رغب، كثالثان: هك الكثانيان: راري  الجزائر النءاليٌ 

كاسعة لمباحث،  لجدية المكءكع كحيكيره البحثية، بحيث يعطي آفاقان  ة، نظران الفمسطينيٌ  -ة الجزائريٌ 
 كالنقد كالرفسير. الرؤيا كالرحميؿ كيمنحه المزيد مف زكايا

 أىداف الد راسة:  1:1
 ة.الجزائريٌ  -ة الفمسطينيٌ  ة لمعبلقاتالرعرؼ عمى  الجذكر الراريخيٌ   -1
 ة.ة كالدكليٌ قميميٌ ة خاصة في المحافؿ اإلة الفمسطينيٌ في دعـ القءيٌ  إبراز الدكر الجزائرمٌ   -2
، لمٌسبلـ كخاصة بعد مؤرمر مدريد ة الرسكية في المنطقة،الرعرؼ عمى مكقؼ الجزائر مف عمميٌ   -3

 ة.ة الفمسطينيٌ ى دعـ القءيٌ كانعكاس ذلؾ عم (أكسمك) المبادئ إعبلف ارفاؽكركقيع 
 .في إنهان االنقساـ الفمسطينيٌ  الرعرؼ عمى الدكر الجزائرمٌ   -4
 ة.ة الفمسطينيٌ في دعـ القءيٌ  هكمكاقف بكرفميقة إظهار دكر الرئيس الجزائرمٌ   -5
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 مشكمة الد راسة:  2:1

ـ كحرى 1990منذ عاـ  ةالجزائريٌ -ةراسة كاقع العبلقات الفمسطينيٌ دٌ ررمثؿ المشكمة البحثية في  
بلـ ة السٌ ـ كعمميٌ 1991عاـ  لمٌسبلـ ـ، مف خبلؿ الرعرؼ عمى دكر الجزائر في مؤرمر مدريد2018
ـ، كطبيعة 2002ة عاـ العربيٌ  الٌسبلــ مع إسرائيؿ، كمبادرة 1993عاـ  (أكسمك) المبادئ إعبلف ارفاؽ

ة، كدكرها رجار الحركب الري خاءرها سطينيٌ ة الفمرجار القءيٌ  كاالجرماعيٌ  كاالقرصادمٌ  الدعـ السياسيٌ 
ـ، كحرب غزة، كدكر الجزائر في 2000مف االنرفاءة الثانية عاـ  إسرائيؿ عمى الشعب الفمسطينيٌ 

 .انهان االنقساـ الفمسطينيٌ 
 :فياآلري فييالمركز  فيجابة عف السؤالالباحث يحاكؿ مف خبلؿ هذر الدراسة اإل كما أفٌ 

 ـ؟2018ـ حرى 1990ة في الفررة ما بيف عاـ الجزائريٌ -ة طينيٌ ات الفمسما كاقع العبلق -
 ـ؟1991 لمٌسبلـ عاـ مدريد مؤرمر بعد الجزائرٌية الخارجٌية السياسٌية في رغييره  حدث هؿك  -

 أسئمة الد راسة:  3:1   
ة دعمها لمقءيٌ  ة، كما هك الدكر الذم لعبره الجزائر فيالجزائريٌ -ةمرى بدأت العبلقات الفمسطينيٌ  -

 ة؟ة كاإلقميميٌ ة خاصة في المحافؿ الدكليٌ الفمسطينيٌ 
 ة؟ة الفمسطينيٌ القءيٌ  حؿٌ مشاريع مبادرات ك ما مكقؼ الجزائر مف  -
 ارفاؽ، كركقيع لمٌسبلـ ة، خاصة بعد مؤرمر مدريدة الفمسطينيٌ الجزائر مف القءيٌ  قؼر مك هؿ رغيٌ  -

 ؟   (أكسمك) المبادئ إعبلف
 ؟االنقساـ الفمسطينيٌ  ننهااهؿ عممت الجزائر عمى محاكلة  -
 ة؟ة الفمسطينيٌ بكرفميقة، رجار القءيٌ  سة الري اربعها الرئيس الجزائرمٌ ماهي السيا -

 فرضي ات الد راسة:  4:1
 :اآلريةسعت الٌدراسة إلثبات صحة الفرءٌيات األساسية  
 ة.ة الفمسطينيٌ ما يرعمؽ بدعـ القءيٌ  جابية ما بيف الجزائر كفمسطيف فيهناؾ عبلقة إي -1
لمٌسبلـ ة بعد مؤرمر مدريد ة الجزائريٌ ة الخارجيٌ هناؾ رغيران حدث في السياسيٌ  رفررض الٌدراسة أفٌ -2

 .(أكسمك) المبادئ إعبلف ارفاؽكركقيع 
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 عمى الحربفركران حصؿ في العبلقة كالدعـ مف قبؿ الجزائر لفمسطيف بعد رفررص الٌدراسة أفٌ -3
 .ـ1991 عاـ الجزائر في اإلرهاب

 يجي ة الد راسة:من  5:1
-ةة العبلقة الفمسطينيٌ ة في رحديد طبيعة الراريخيٌ لسياسيٌ رأري هذر الدراسة ذات األبعاد ا 
 هج األسمكب الكيفي في معالجة كقائع كأحداث رمؾ العبلقة.رة، لرنالجزائريٌ 

؛ كالمنهج الكصفيٌ  المنهج الراريخيٌ  الباحث المنهجية سكؼ يسرخدـ هذر كاعرمادان عمى 
السجبلت يبيف الكقائع كاألحداث، مف خبلؿ  راسة، فالمنهج الراريخيٌ ما يركافقاف مع طبيعة الدٌ ككنه

 كالكثائؽ كالمذكرات الشخصية كالخطابات.

 أىمية المنيج التاريخي:

كيفسرها،  ككنه يسجؿ ما مءى مف كقائع كأحداث، يدرسها،في ركمف أهمية هذا المنهج  
ة دقيقة؛ بقصد الركصؿ إلى حقائؽ كرعميمات رساعدنا في رفسير يناقشها، عمى أسس عمميٌ كيحممها ك 

الماءي، كفهـ الحاءر كالرنبؤ بالمسرقبؿ، كيرربط بدراسة ظكاهر حاءرة مف خبلؿ الرجكع الى نشأة 
)عبيدات  هذر الظكاهر، كالرطكرات الري مرت عميها، كالعكامؿ الري أدت الى رككينها بشكمها الحالي

الراريخي يساعد في الكشؼ عف األصكؿ الحقيقية لمنظريات، فالمنهج  .(173ص: ،1984خركف ،آك 
ف البيئة كيبيٌ  ة، كظركؼ نشأرها كالكشؼ عف مشكبلرها، كرحديد العبلقة بيف الظكاهر،كالمبادئ العمميٌ 

مشكبلت معاصرة،  ه يسرخدـ في حؿٌ نٌ إئها. كما ك ة الري أدت إلى نشة، كالثقافيٌ ة، كاالقرصاديٌ االجرماعيٌ 
براز ارجاهات حاءرة كمسرقبمية  (.182ص: ،1984 )عبيدات كاخركف، كا 

 :وأىميتو المنيج الوصفي

راسة، ككنه مف أكثر المناهج اسرخدامان في الظكاهر االنسانية، يعالج هذا المنهج الدٌ 
 ه يدرس الظاهرة كما هي.كاالجرماعية، كيرسـ بالكاقع ألنٌ 

أك  لمرركز عمى معمكمات كافية كدقيقة، حكؿ ظاهرة،يعربر هذا المنهج مف أساليب الرحميؿ ا  
محدد خبلؿ فررة زمنية معمكمة كمحددر؛ مف أجؿ الحصكؿ عمى نرائج عممية ثـ رفسيرها مكءكع 

بطريقة مكءكعية، كفيه رحميؿ لمظاهرة السياسية كعمؽ في النرائج الذم يساعد في الركصؿ إلى 
 (.179ص: ،1984 )عبيدات كاخركف، النظرية.
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ة، مف الجزائريٌ  –ةد اعرمد الباحث عمى هذا المنهج أيءان لرفسير كركءي  العبلقة الفمسطينيٌ كق
خبلؿ جمع الحقائؽ، كالبيانات، كدراسة الكاقع كما هك دكنما مغاالة في الكصؼ، كالركصيؼ لرمؾ 

 العبلقة.

 إجراءات الد راسة:  6:1
يحصؿ عميها، مف خبلؿ المصادر  أساسي عمى الرحميؿ لممعمكمات الري يعرمد الباحث بشكؿو 

كالقرارات،  كالكثائؽ، كالمقاببلت، كاألرشيؼ،كالسجبلت، ، كالكرباألكلية كالرسائؿ العممية، 
 ، كالدكريات، كالمقاالت المحكمة عمميان.ات، كالمصادر الثانكية، كالمجبلتكاالرفاقي

 حدود الد راسة:  7:1
 :الحدود الز ماني ة 

ة في العبلقة بيف فمسطيف كالجزائر ءكن عمى أهـ المنعطفات الراريخيٌ راسة السرمقى هذر الدٌ  
 ة. ة الفمسطينيٌ ة لمقءيٌ ة، كالسياسيٌ ـ. كهي فررة مهمة في الرطكرات الراريخيٌ 2018ـ كحرى1990مف 

ة، ة، كدكليٌ قميميٌ إـ ككنها رحركم عمى مرغيرات 2018-ـ1990يعكد اخريار الفررة الزمنية 
ة، كالري بدأت برفكؾ النظاـ ة، كالدكليٌ ة، كاإلسرائيميٌ ة، كالعربيٌ ة، كالجزائريٌ الفمسطينيٌ ة عمى الساحة كمحميٌ 
ة، كالحرب عمى ـ، كاالنقساـ بيف الدكؿ العربيٌ 1990، كمنها حرب الخميج الثانية عاـ كالعربيٌ  الدكليٌ 

االرحاد السكفيري عاـ  ة، كانهيارـ، كالرغييرات في مكازيف القكل الدكليٌ 1991اإلرهاب في الجزائر عاـ 
ـ، كهيمنة الكاليات المرحدة عمى العالـ الحميؼ األكبر كالداعـ إلسرائيؿ، كركجه الكاليات المرحدة 1991

 إعبلف ارفاؽـ ك1991عاـ  لمٌسبلـ نحك سياسة الرسكية  في الشرؽ األكسط، مثؿ مؤرمر مدريد
نشان، ك ةالفمسطينيٌ  الرحرير منظمةـ بيف إسرائيؿ ك1993عاـ  (أكسمك) المبادئ  الكطنٌية السمطة ا 

ؼ كركقٌ  ـ،1994عاـ  (كادم عربة) ةاإلسرائيميٌ -بلـ األردنيةالسٌ معاهدة ـ ك 1994ة عاـ الفمسطينيٌ 
ـ، كحركات 2007عاـ  الفمسطينيٌ  ـ، كاالنقساـ الداخميٌ 2000عاـ  ، كاالنرفاءة الثانية ة الرسكيةعمميٌ 

 ـ.2011عاـ  ة في المنطقةاالحرجاج العربيٌ 
  :)ةالمحرمٌ  فمسطيفدكلة الجزائر ك ة ررمثؿ الحدكد المكانٌية بدكلالحدود المكاني ة )الجغرافية. 
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 الفصل الث اني:
________________________________________________________________________________

 اإلطار الن ظري  والمفاىيمي   والد راسات الس ابقة:

 المقدمة:

فالعبلقة ما بيف الدكؿ، يرطمب  ،ةفي هذا الفصؿ بعض المفاهيـ األساسيٌ  اكؿ الباحثيرن
ـ  ات في العبلقات الدكليٌ اسرعراض بعض الرعريفات كالنظريٌ   ة ك طار أكسع في فهـ العبلقات، كمف ث

ة ياسدات السٌ ة، كأداة رنفيذية لرمؾ العبلقات. إءافة إلى عرض محدٌ ياسة الخارجيٌ طرح مكءكع السٌ 
 ة المشرركة الري عززت رمؾ العبلقة بيف البمديف.الفمسطينيٌ -ةة الجزائريٌ الخارجيٌ 

فيما يرعمؽ بالدراسات السابقة قاـ الباحث بركفير العديد مف المراجع المعاصرة، الري ررحدث 
ة كالعبلقة مع فمسطيف، إءافة إلى بعض المصادر الري ذكرت كجكد ة الجزائريٌ ياسة الخارجيٌ عف السٌ 

سرائيؿ. ذلؾ أفٌ ا بيف  (أكسمك) المبادئ إعبلفارفاؽ  ركقيع لمقانات غير رسمية ما بيف الجزائر كا 
العديد مف الدكؿ العربية كغيرها إجران ارصاالت مع  شجع ةالفمسطينيٌ  إسرائيؿ كمنظمة الرحرير

ة الفمسطينية، يرطمب رجار القءي ان ة المعركفة راريخيٌ الجزائر كءمف مكاقفها اإليجابيٌ  إسرائيؿ، إاٌل أف  
مف الباحث الردقيؽ في هذا المكءكع، كمدل رأثيرر عمى العبلقة بيف البمديف، ءمف إطار فحص 

إعبلف ارفاؽ ـ ك 1991بلـ عاـ ة الجزائرية ما بعد مؤرمر مدريد لمسٌ ياسة الخارجيٌ رات في السٌ المرغيٌ 
 ـ.1993عاـ  (أكسمك) المبادئ
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 .ن ظري  والمفاىيمي لمد راسةل: اإلطار الالمبحث األو     
عمى بعض المفاهيـ األساسية،  ة،الجزائريٌ -ةلري ربحث في العبلقة الفمسطينيٌ رقـك هذر الدراسة ا

ة كأداة فاعمة كمعٌبرة عف رمؾ العبلقات ما بيف الدكؿ، إءافة إلى ة كالسياسة الخارجيٌ كالعبلقات الدكليٌ 
ما بيف فمسطيف كالجزائر. ررقاطع كبشكؿ كاء  مع ة دات مشرركة في السياسة الخارجيٌ كجكد محدٌ 

 مف قبؿ االسرعمار.  المعاناة المشرركة راريخٌيان 

دارها، يرطمب مف الباحث أف رطكر العبلقات ما بيف الجزائر كفمسطيف، بمخرمؼ محدٌ  إفٌ  
ها كأداة ة كمحددارة كنظريارها، كذلؾ السياسة الخارجيٌ يرطرؽ بشكؿ عاـ حكؿ مفهـك العبلقات الدكليٌ 

ظركفان  ة، أـ أفٌ رنفيذية، مف أجؿ الرحقؽ فيما إذا كانت رمؾ العبلقات مرربطة بنظريات العبلقات الدكليٌ 
 ة. دات سياسرهما الخارجيٌ ما بيف البمديف أكجدت قكاسـ مشرركة في محدٌ  مشرركةن  خاصةن 

 العالقات الد ولي ة:*
مف  ان ر كثيكاجه الباحثكف لذا ي ،كالرشابؾ عكبةالص بالغفي ة مفهكـ العبلقات الدكليٌ  نظران ألف   

، الرعقيد بالغةة كماهيرها؛ ككنها ليست مسألة سهمة بؿ هي العبلقات الدكليٌ  هـكمففي رحديد صعكبات ال
، الرنفيذة الحديث إلى حيز نظاـ الدكؿ القكميٌ ظهر ـ عندما 1648منذ عاـ  كبيرةبالرغـ مف الجهكد ال

، كحرى اآلف يصعب عمى الباحثيف إعطان رعريؼ ركقيع معاهدة كسرفالي بعد  نهائيا كمنذ ذلؾ اليـك
 .(27ص: ،2010)العقابي، ة رغـ المحاكالت المرعددةكشامؿ لمعبلقات الدكليٌ 

ة ة الذم رهرـ بالشؤكف الخارجيٌ ة هي فرع مف العمكـ السياسيٌ العبلقات الدكليٌ كيرل البعض أٌف   
في القرف العشريف بعد الحرب  ثان حدييان أكاديم ة عممان عبلقات الدكليٌ كقد أصبحت الكالعبلقات بيف الدكؿ، 

 ،2010 )طشطكس، رعريفارها ما زالت حديثة كمرغيرة ف   العالمية األكلى في الكاليات المرحدة، لذلؾ ف
 .(12ص:

 ومن أبرز تعريفات العالقات الد ولي ة. 

كؿ صكر العبلقات بيف الدكؿ  ة: إنها رشرمؿ عمىالعقابي العبلقات الدكليٌ عمي يعرؼ  
ة كالمجرمعات كالشعكب كالمنظمات كالجماعات في الساحة الدكلية، فهي مجمكعة العبلقات السياسيٌ 

 (.27ص: ،2010 )العقابي،ة، مف رسمية كغير رسمية كغير السياسيٌ 
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بلحظة ة عف طريؽ اسرقرائها بالمكيعرفها محمد بدكم: العمـ الذم ييعنى بكاقع العبلقات الدكليٌ 
 .(12ص: ،2010 )طشطكس، كالرجريب، أك عف طريؽ المقارنة مف أجؿ الرفسير

 عمى جميع حركمرػ ها عبلقػات شػاممةة: بأنٌ فقد عرؼ العبلقات الدكليٌ  رايت أٌما كػكينس  
، ص: 2010)ركفيؽ،  كانت عبلقات رسمية أك غير رسميةأة، سكان الجماعػات في العبلقات الدكليٌ 

12.) 

ة. كيركز عمى مكءكع ة الدكليٌ ها جكهر السياسيٌ أنٌ  ة:مكرجانثك العبلقات الدكليٌ  انسهكيىعربر 
 .(28ص: ،2010 )العقابي، الصراع بيف الدكؿ مف أجؿ القكة

 الةالفعٌ  ها كؿ العكامؿ كالنشاطاتة: بأنٌ أٌما سرانمي هكفماف يعرؼ مصطم  العبلقات الدكليٌ 
 .(28ص: ،2010ي،)العقاب ةفي السياسات الخارجيٌ  كالمؤثرة

ة هي شبكة أك مجمكعة العبلقات الدكليٌ  أفٌ  عمى الرعريفات السابقة يرل الباحث بعد أف أطمع
ة ا دكؿ أك منظمات دكلية: مثؿ األمـ المرحدة، كالمنظمات اإلقميميٌ إمٌ  مف العبلقات الري رءـٌ 

ة ة كاقرصاديٌ سياسيٌ  كالمنظمات الحككمية، كالمنظمات غير الحككمية، كالري رقكـ عمى عدة أهداؼ
 اة ال يمكف فصمهمة جزن أساسي في العبلقات الدكليٌ ة الخارجيٌ السياسيٌ  فٌ أة، كما ة كدبمكماسيٌ كعسكريٌ 

 عف بعض.

 هناؾ العديد مف نظرٌيات العبلقات الٌدكلٌية الري كجدت لفهـ طبيعة العبلقات بيف الدكؿ. 

رت ة الري فسٌ إحدل أهـ نظريات العبلقات الدكليٌ هي  المصمحة القكمٌية:-الٌنظرٌية الكاقعٌية القٌكة
هكبز، ركماس كافيممي ك يم كالقني الكاقع، كأكءاع العبلقات بيف الدكؿ، كمف أبرز ركادها األكائؿ هك

 ة الدكلية هي معركة مسرمرة، ررمثؿ في الصراع عمى القكة.السياسيٌ  افيممي أفٌ كيذكر م حيث

رككف قكية  ة، فالسمطة يجب أفٍ في العبلقات الدكليٌ أٌما هكبز فقد ركز عمى أهمية القكة  
كمنظمة مف أجؿ رحقيؽ أهدافها كغايارها، كمف أجؿ الحفاظ عمى الذات كبقائها، ف ذا لـ ركف قكية 

 (.145ص: ،2010 )العقابي، يككف مصيرها االندثار
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نس ة هاكمفكريها في العصر الحديث مؤسس النظرية الكاقعيٌ هذر النظرية  مف أهـ ركاد
ة، كهما ة كالمصمحة القكميٌ ة الري رقكـ عمى ثنائية القكٌ مكرجانثك الذم عبر عف فكرر في هذر النظريٌ 

 (.19-18ص: ،1991)مقمد، مرربطاف بفكرة السيطرة كالرأثير كالهيمنة

كهي المصال  األكلية ة، هي الهدؼ النهائي لمدكؿ في سياسرها الخارجيٌ  فالمصمحة القكمٌية:    
ة، كحماية كجكدها ءد ة كالثقافيٌ ري رشمؿ الحفاظ عمى الكحدة الجغرافية كالهكية السياسيٌ لمدكلة ال

 .(95، ص2010)ركفيؽ،  ةكالداخميٌ  ةاالعردانات الخارجيٌ 

ة، كالري رقكـ عمى ة األمف القكمي: هي كاحدة مف أهـ النظريات في العبلقات الدكليٌ نظريٌ  
بدأ قكة الدكلة كاألمف، كالقدرة عمى حماية مكاردها كمصالحها رفسير كرحميؿ العبلقات بيف الدكؿ كفؽ م

 (.172-171ص: ،2010 )طشطكس، ةة أك عالميٌ ة سكان إقميميٌ ة كالخارجيٌ مف األخطار الداخميٌ 

مجمكعة  عمى أفٌ  د  كؤ رل تة جانقياـ الباحث بعرض بعض نظريات العبلقات الدكليٌ  إفٌ  
 (أكسمك)إعبلف المبادئ  ارفاؽة ما قبؿ ة الجزائر كالثكرة الفمسطينيٌ النشاطات كاألفعاؿ القائمة ما بيف دكل

إءافة إلى عدـ  .اتكاقعية أك غيرها مف رمؾ النظريٌ بعدر ال رحكمها نظريات كاألمف القكمي أك الك 
 .  ةالفمسطينيٌ ة كمنظمة الرحريركجكد أهداؼ لدل الجزائر بالرأثير كالسيطرة عمى الثكرة الفمسطينيٌ 

د كءكح كثبات الهدؼ لدل ، يؤكة كالدعـ البلمحدكد لمشعب الفمسطينيٌ قؼ الجزائريٌ فالمكا 
ة ة كاجرماعيٌ رمؾ العبلقة رندرج كفقان لمحددات سياسيٌ  فٌ إاٌل إة. رجار دكلة فمسطيف المحرمٌ الجزائر 

 ة. كثقافيٌ 
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 ة:السياسة الخارجي  
 ة:مفيوم السياسة الخارجي  *

لدراسة سمكؾ دكلة  االعربارالري يجب أخذها ب الجكانبمف أهـ  ةرعربر السياسة الخارجيٌ  
السياسة ة، فكقكة الدكلة الداخميٌ عف طبيعة الدكلة كسياسرها كأيديكلكجيرها  نظرةفهي رعطي ، محٌددة
رحدد كيفية  مع الدكؿ، كأيءان  الخارجيٌ  الركاصؿفي  كأهدافها ة لمدكلة هي انعكاس لمبادئهاالخارجيٌ 
في هذا  لذلؾ سيرناكؿ الباحث (.12:ص ،2015 الغفار،) األخرل في العالـ دكؿالا مع مدكلة ركاصؿ 

فمسطيف ة بصدد فهـ سمكؾ كرصرفات كأهداؼ دكلة الجزائر رجار دكلة المجاؿ مفهكـ السياسة الخارجيٌ 
 .ةالمحرمٌ 

م ذال الدكليٌ  لـعاة حيث الة، كالعبلقات الدكليٌ بيف السياسة الخارجيٌ  كثيؽه  كاررباطه هناؾ عبلقة ه  
كهذر الرفاعبلت الدكلية ررـ بيف كحدات  ،ةفيما بينها رفاعبلت دكليٌ جرم رك  ،فيه كؿ الدكؿ رركاجد
 .(397ص: ،2003)بدكم كاخركف، كرخرمؼ عف بعءهـة ررمايز سياسيٌ 

مت في فررة الحرب العالمية الثانية، حيث انرق رطكرت ظاهرة السياسة الخارجية بشكؿ أساسيٌ  
مرعددة اجرماعية كاقرصادية، هذا مع كبيرة ك إلى ظاهرة لها أبعاد  ،رة بسيطة مرعمقة باألمفمف ظاه

 (.12ص: ،2015)الغفار،ة السياسة الخارجيٌ  كرشابؾ ازدادت رعقيدات كالكيانات العالمية، الدكؿ ازدياد

ياسة ة حكؿ مفهكـ الساخرمؼ عممان العمكـ السياسة كالباحثكف في مجاؿ السياسة الخارجيٌ  
الخارجية؛ كذلؾ لما ررميز مف رعقيد كرشابؾ، كال يكجد ارفاؽ عمى رعريؼ محدد كشامؿ لها، كفي هذا 

ة مف خبلؿ رصد مخرمؼ الرعاريؼ المبحث سنحاكؿ الكصكؿ إلى رعريؼ شامؿ لمسياسة الخارجيٌ 
 المكءكعة مف قبؿ مجمكعة الباحثيف في هذا المجاؿ.

ة بأسمكب شديد العمكمية، ال يكاد يميز بيف الخارجيٌ فهناؾ بعض الدارسيف يعرؼ السياسة 
ة رعريؼ )د. حامد ة كغيرها مف السياسات، كلعؿ مف أمثمة رعريؼ السياسة الخارجيٌ السياسة الخارجيٌ 

، بغض النظر عف مصدرر أك لكؿ نشاط خارجيٌ  ها مرادفان ة بأن  ربيع( الذم يصؼ السياسة خارجيٌ 
 ة.اررباطه بأهداؼ معينة رخص الدكل

 كحقيقة الدكلة رصدر عف لـ كلك حرى يٌ النشاط الخارج صكر جميع"ها:كعرفها )د. ربيع( بأن    
كصكر الذارية  راتعبيالر أك ككجكد حءارم، فراداأل نشاطف  أ أم (.7ص: ،1998 )سميـ،"نظامية
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 ةالخارجيٌ  اسةالسي اسـ عميه طمؽيي  الذم الكبير قسـدرج رحت هذا الرنك  رنطكمة فردية لمحركة الخارجيٌ 
 .(7ص: ،1998 )سميـ،

ها منهج لمعمؿ أك مجمكعة مف القكاعد أك كبلـ، رـ كعرفها كؿ مف ريرشارد سنايدر:"أنٌ  
)سميـ أك يركقع حدكثها في المسرقبؿ" اخريارها لمرعامؿ مع مشكمة أك كاقعة معينة رحدث فعبلن أك حاليان 

 (.7ص: ،1998
ة، فكذلؾ ة كالداخميٌ ه ال فرؽ بيف السياسة الخارجيٌ كالكاء  مف خبلؿ الرعريؼ السابؽ أنٌ  

 ة رشرمؿ عمى مجمكعة مف القكاعد الري رسرعمؿ لمرصرؼ كاالخريار.السياسة الداخميٌ 
 كمتكرشلرصرفات، االسمككيات ك ك هي األنشطة  ةالسياسية الخارجيٌ  هيرماف أفٌ  رشارلز كيرل  

دكلة ال في القرار الرسميكف صانعك يربعها ميزة الريالمر الرسمية السمككيات رمؾ مف ةالخارجيٌ  السياسة
 ،2011نعيمي،ال) ةالدكليٌ  الكحدات سمكؾ في رأثير بها كالري يقصدكف ،في الحككمة يمثمكنهـ مف أك

 .(26ص:

ة: "بأنها سياسة الري رنظـ نشاط الدكلة في بطرس غالي فقد عرؼ السياسة الخارجيٌ  ا د.أمٌ    
 (.251ص: ،1990 )غالي،كؿ"عبلقارها مع غيرها مف الد

: األكؿ نشاطيفة لمدكلة كالري حددها مف خبلؿ فقد عرؼ السياسة خارجيٌ  هبلؿعمي  .د اأمٌ    
ة ة كالعسكريٌ ة كالسياسيٌ ، كفي الجكانب االقرصاديٌ يشير إلى نشاط الدكلة في جميع المجاؿ الخارجيٌ 

 ،1989 )هبلؿ، ة لمدكلة كأمنها القكميلقكميٌ ة، كالثاني نشاط يعبر عف المصمحة اة كالثقافيٌ كاالجرماعيٌ 
 (.23ص:

في  ة المخرمفة يرل اخربلفان لمسياسة الخارجيٌ  السابقة الرعريفات عمى الباحث طمعا أفٍ  بعد 
، أك مف مييز بينها كبيف السياسات االخرلرعريفها، فهناؾ مف عرفها رعريفان عمكميان ال نسرطيع الر

السياسة  البعض عرفها كمرادؼ لؤلهداؼ أك السمككيات أك أدكاتك  كدقيقان، شامبلن ان عرفها رعريف
كما  ، كالبعض عرفها عممية رحكيؿ لممدخبلت إلى أنشطة رهدؼ إلى رحقيؽ غايات معينة،ةالخارجيٌ 

 هناؾ بعض الرعريفات الري رركز عمى المصمحة كالكطنية.    أفٌ 
         :ة رنطكم عمى جممة أمكر مف أهمهافالسياسة الخارجيٌ      
كحدات  فف إدارة العبلقات مع الدكؿ األخرل، ال رقرصر عمى الدكؿ فقط بؿ رشمؿ أيءان    

 كهي سمكؾ كنشاط رسمي لمدكلة مكٌجه خارج الحدكد. ةدكلية أخرل مثؿ المنظمات الدكليٌ 
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ة الري رسرخدـ الدكؿ في عبلقرها مع الدكؿ األخرل األدكات كمف أدكات السياسة الخارجيٌ  
ة، ة، كالعمميٌ كالرمزيٌ  ة،كاالسرخباريٌ  ة،ة، كالسياسة الداخميٌ كالعسكريٌ  ة،ة، كاالقرصاديٌ مكماسيٌ الدب

 .(29ص: ،2015)الغفار، ةة، كالمكارد الطبيعيٌ كالركنكلكجيٌ 
ة، الخارجيٌ  رسمكها الدكؿ في السياسة أف يمكف الري األشكاؿ أك األنماط مف كهناؾ مجمكعة

 .  (117ص: ،1998 )سميـ، كعدـ االنحياز، كالرنكيع ،مى الذات، كاالعرمادكاالعرماد ع مثؿ االنعزاؿ،

 ة:محد دات السياسة الخارجي  *

العكامؿ البيئية الري رؤثر بشكؿ أك بآخر في السياسة  ة،يقصد بمحددات السياسة الخارجيٌ    
 ارجاهاتي هذر العكامؿ قد يؤدم إلى حدكث رغيير ف لدإحفي  حدثأم رغيير  إذ إفٌ  ة،الخارجيٌ 

 .(109ص ،2014 )المهداكم، ةالسياسة الخارجيٌ 

ة، بعءهـ مف صنفها إلى مرغيرات السياسة الخارجيٌ لاخرمؼ عممان السياسة في رصنيفهـ    
مرغيرات إنسانية كمرغيرات مادية، كبعءهـ صنفها مرغيرات مكءكعية كنفسية، كالبعض اآلخر 

 .(109ص: ،2014)المهداكم، ةة كخارجيٌ مرغيرات داخميٌ 

كم رة، كرحالداخميٌ الدكلة رأثيرها مف بيئة كيصدر  ينبعالمرغيرات الري  هية: المحٌددات الداخميٌ  -1
دات هذر المرغيرات مجمكعة مف المرغيرات المكءكعية كالمجرمعية، كأهمها: المحدٌ 

 مهداكم،)ال ةدات الجغرافيٌ كالمحدٌ  ة،دات المجرمعيٌ ة، كالمحدٌ دات العسكريٌ ة، كالمحدٌ االقرصاديٌ 
 (.110ص:، 2014

مف النظاـ  كيصدر ينبعة الري العكامؿ كالظركؼ الخارجيٌ  هي جميعة: المحٌددات الخارجيٌ  -2
 كاءحةبصكرة  الخارجيٌ  ، كهذر المرغيرات رؤثر عمى صانع القرار السياسيٌ كالدكليٌ  السياسيٌ 

 :داتحدٌ كرءـ هذر المرأثيرر عمى صانع القرار،  قدرة حسب طبيعة كؿ مرغير، كمدل
ص:  ،2014 )المهداكم، ة، كالشركات المرعددة الجنسية، كالرأم العاـ الدكليٌ المنظمات الدكليٌ 

113.) 

ة، كالمرغيرات الري رحكـ لجزائريٌ ا-ةدات العبلقة الفمسطينيٌ سيرناكؿ الباحث في دراسره محدٌ 
 ة.الجزائريٌ -ةة الفمسطينيٌ العبلقات السياسيٌ 
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 ة:المحد دات الداخمي  -

 .ةالجزائري  -ةمحد دات العالقة الفمسطيني   :أوال   

 المحد دات الس ياسي ة.*

مشررؾ ما بيف فمسطيف كالجزائر مف حيث المعاناة المشرركة مف قبؿ االسرعمار  كجكد راري  سياسيٌ  -
لحاؽ لمجزائر  ة. حيث رعرءت الجزائر إلى اسرعمار اسريطانيٌ الفرنسي كالحركة الصهيكنيٌ  مع ءـ كا 

 مف فرنسا، ككذلؾ فمسطيف عانت كما رزاؿ مف أبشع أنكاع االسرعمار االسريطانيٌ  كاعربارها جزنن 
لميهكد، فهـ الشعب المخرار كفمسطيف  فمسطيف الكطف القكميٌ  ة ردعي أفٍ . فالحركة الصهيكنيٌ الرفريغيٌ 

 أرض الميعاد.
هكدم. لما رقكـ به العدان المشررؾ مف قبؿ الجزائر كفمسطيف رجار الحركة الصهيكنية كليس الشعب الي -

مف بيكرهـ كهدمها، كهناؾ  حككمة االحربلؿ مف قرؿ كمصادرة لؤلراءي كطرد لمسكاف الفمسطينيٌ 
لغان امكانية قياـ دكلة فمسطيف العديد مف الممارسات االحربللية الهادفة عمى رهجير الفمسطينيٌ  ، كا 

ف يشكركف يٌ لمجزائر، فاإلسرائيمي ـ. بالمقابؿ هناؾ نظرة عدائية مف قبؿ إسرائيؿ1967عمى حدكد عاـ 
)جكلدا مائير( لعدـ كجكد حدكد مشرركة مع  ة السابؽالرب كعمى لساف الرئيس الكزران اإلسرائيميٌ 

 )سمكدم، بلـا مف قبؿ األطراؼ الثبلثة ما قبؿ مؤرمر مدريد لسٌ الجزائر. كهذا كاف كاءحن 
 .ـ(9/12/2012

كمؤيد لحركات الرحرير  ،ة مناهض لبلسرعمارراريجيٌ الجزائر بمد ثكرم مناءؿ. كفي سياسره االسر -
مناهءة لبلسرعمار كردعـ  ذات بعد قكميٌ  ة هي حركة رحرر كطنيٌ ة فالثكرة الفمسطينيٌ ة كالعربيٌ العالميٌ 

 ة.حركات الرحرر العالميٌ 
الجزائر دكلة مناصرة لمشعكب المءطهدة كمؤيدة لحؽ رقرير مصير لمشعكب المءطهدة في العالـ،  -

مف خبلؿ دعمها لثكرة  العربي المغرب منطقة ؿ ذلؾ رأييدها لحقكؽ شعب الصحران الغربية فيكمثا
 البكليساريك.

ـ مف 1991، فقد عانت منذ بداية عاـ كالمذهبيٌ  الجزائر دكلة مؤيدة لبلعرداؿ كءد الرطرؼ الفكرمٌ  -
ة لرحرير الفمسطينيٌ يف كمنظمة اإرهاب المرطرفيف، لذلؾ فهي ردعـ الجانب المعردؿ مف الفمسطينيٌ 
 .كحركة فر ، باعربارها حركة رحرير رءـ كافة فئات الشعب الفمسطينيٌ 
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أحمد بف  دات العبلقة مع فمسطيف، كافؽ الرئيس الجزائرمٌ عمى صعيد الرطبيؽ العممي لمحدٌ   
 د،بك جهاأـ بقيادة الشهيد خميؿ الكزير 1963ببٌل عمى افرراح أكؿ مكرب لحركة فر  في الجزائر عاـ 

ة العمنية الكحيدة، كقد اسرطعنا مف خبلله إقامة "كاف مكرب الجزائر نافذرنا السياسيٌ  :حيث صرح
عبلقات مرينة ككاسعة مع الكثير مف حركات الرحرير العالمية الري ررمركز في الجزائر، كالري مكنرنا 

 )الشعبكألمانيا" مف إقامة عبلقات لممرة األكلى مع عدد مف الدكؿ الهامة مف بينها يكغكسبلفيا
ـ، 1965ة عاـ . باإلءافة إلى افرراح أكؿ مكرب لمنظمة الرحرير الفمسطينيٌ (1/2015/  10 الجزائرم،

لشران السبلح لمثكرة  ةة الكاممة ألعءان المكرب، كعقد أكؿ صفقة عسكريٌ مع الصفة الدبمكماسيٌ 
 (.132ص : ،2014 )أبك جرز، في الجزائر ةالفمسطينيٌ 

لمشعب  كحيدان ك  شرعيان  ـ أكؿ مف اعررؼ بمنظمة الرحرير ممثبلن 1973في عاـ الجزائر كانت 
ة في منظمة ذلؾ "عبد اهلل حكراني" رئيس الدائرة الثقافيٌ  كعٌبر عف (.46ص: ،2011)فرحات، الفمسطينيٌ 

الجزائر كانت أقكل األصكات في قمة الجزائر لصال  منظمة الرحرير  إفٌ "ة: الرحرير الفمسطينيٌ 
 (.1/2015/  10 )الشعب الجزائرم،"ة كممثؿ شرعي كحيد لمشعب الفمسطينيٌ ينيٌ الفمسط

ف مف كالمرطكعيٌ  ،فف الفمسطينييٌ الري قامت بردريب العسكرييٌ  الدكؿ ىأكل الجزائر كانت فٌ إكما   
يف، كقد رخرج مف ما زالت رقدـ مقاعد دراسية لمفمسطينيٌ ك ة في كمية شرشاؿ، منظمة الرحرير الفمسطينيٌ 

، كهكذا الرحؽ حركة فر الردريب العسكرم لكقدمت  ذر الكمية دفعات مف ءباط في البحرية كالطيراف،ه
أبك عمي إياد أحد قيادات  كليد الحسف مقارؿ مف فر  بثكنات بكغار في الجزائر، مف بينهـ100حكالي 

 .(52ص: ،2011)رامالت، ةمعركة الكرامة بيف إسرائيؿ كمنظمة الرحرير الفمسطينيٌ 

ة محمد مف عءك ممثؿ جبهة رحرير الجزائريٌ خميؿ الكزير ـ طمب أبك جهاد 1965في عاـ    
 رـ رمبية طمبه،ك سكريا.  –ة المكجكدة في البلذقيةمهرم بمن  حركة فر  مخزف أسمحة الثكرة الجزائريٌ 

ة اقع إسرائيميٌ ة المحرمة مسرهدفة مك ة الفمسطينيٌ كبعد أياـ قميمة قامت حركة فر  بمهاجمة الحدكد السكريٌ 
 .(53ص: ،2011)رامالت،ة. بأسمحة جزائريٌ 

لقكات ـ، ككفرت 1982ة بعد الخركج مف بيركت عاـ اسرقبمت الجزائر قكات الثكرة الفمسطينيٌ    
 (.105، ص:2011)فرحات، مف مسكف كعمؿ الحياة جميع نكاحي فيكلعائبلرهـ الدعـ 
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ة: مثؿ ياسر عرفات لمقيادات الفمسطينيٌ  الجزائر مف الدكؿ الري قدمت جكازات سفر جزائرية
 ،2011)رامالت، ةالفمسطينيٌ  ثكرةكأنشطرهـ في خدمة الأعمالهـ ك  مهامهـريسير ك  لرسهيؿكعباس زكي، 

 .(54ص:

دكلة حركة " فر "، ذكر فيه فءؿ ل اف البرغكثي عءك المجنة المركزيةفي رصري   لمرك   
 الجزائر رعني لي الثكرة كالجهاد كالنءاؿ كالكفاح، ه: "إفٌ الجزائر عمى المناءميف الفمسطينييف، جان في

يف، كرفض الردخؿ كالسند العظيـ الذم احرـر الفمسطينيٌ  ،ةكحاءنة الثكرة الفمسطينيٌ  ،كمعجزة االنرصار
قررها القمـ العربية، كدعـ أـ كؿ ما عميه مف مساهمات مالية في شؤكنهـ كعمؿ مف أجؿ كحدرهـ، كقدٌ 

لمثكرة الري  ا، كالجزائر نمكذجن  الفمسطينٌيةةة، كالسمطة الكطنيٌ مة الرحرير الفمسطينيٌ االنرفاءة كمنظ
انرصرت، ككما انرصر شعب الجزائر سينرصر شعب فمسطيف، ككما أصبحت الجزائر حرة سرككف 

 .(11/2010/ 10 )الشركؽ،فمسطيف حرة"

ية العزيز بكرفميقة كزير خارجٌ ـ ررأس دكرة الجمعية العامة لؤلمـ المرحدة عبد 1974في عاـ    
في الجمعية العامة ألكؿ مرة، حيث نالت منظمة  ه دعكة لياسر عرفات إللقان خطابهجزائر، الذم كج
لمجمعية العامة لؤلمـ المرحدة  29ة صفة مراقب في األمـ المرحدة خبلؿ الدكرة الرحرير الفمسطينيٌ 
: "لكال الجزائر ما كنت قد رمكنت مف إلقان كقاؿ عرفات (.143ص:، 2011)شنري، بمساعدة بكرفميقة

ـ رـ افرراح السفارة 1974ـ كفي نفس العا (.8/11/2012)ككالة معا،خطابي في األمـ المرحدة"
ف، ف الفمسطينييٌ احرءنت الجزائر القادة العسكرييٌ إذ . (143ص:، 2011)شنري، ة في الجزائرالفمسطينيٌ 

، 2014 )أبك جرز، يف، كلـ رعرقؿ أم شخص فمسطينيٌ ينيٌ كلـ رغمؽ الجزائر أبكابها في كجه الفمسط
 (.131-132ص:

 ة، خاصة باسرءافرها مؤرمر المجمس الكطنيٌ ة الفمسطينيٌ كاصمت دكلة الجزائر دعمها لمقءيٌ 
قرأ ياسر عرفات كثيقة االسرقبلؿ، كأعمف قياـ دكلة ك ـ في دكرة االسرقبلؿ، 1988عاـ  الفمسطينيٌ 

ة. ة اعررفت باالسرقبلؿ كقياـ الدكلة الفمسطينيٌ جزائر كانت أكؿ دكلة عربيٌ فمسطيف في الجزائر، فال
 .(2، ص: 2015)ممكؾ،
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 المحد دات االقتصادي ة والمجتمعي ة والث قافي ة:*

ة مف خبلؿ الركابط المشرركة مع الثكرة مع األمة العربيٌ  الجزائرمٌ  ازداد الررابط القكميٌ  
كما  يف في حركبهـ ءد إسرائيؿ كفي العمميات الفدائية،ا الفمسطينيٌ ة، فالجزائريكف شاركك الفمسطينيٌ 

 ـ. 1973شاركت الجزائر بفعالية في حرب 
ة، مف خبلؿ حصرها الفمسطينيٌ  الكطنٌية دعمان ماليان لمكازنة السمطةبرقديـ دكلة الجزائر  قامت

كحركة  ةالفمسطينيٌ  مة الرحريرة، كلـ ررأخر يكمان في دعـ منظالشهرية المقررة مف قبؿ الجامعة العربيٌ 
لمسمطة  بشكؿ منرظـ كمسرمر ة الدكريةة الكحيدة الري رقدـ المساعدات الماليٌ فر . كهي الدكلة العربيٌ 

 ،2011 )رامالت،ليرمكف مف بنان دكلره كبنيره الرحرية  ة، كالشعب الفمسطينيٌ ة الفمسطينيٌ الكطنيٌ 
 .(211ص:

 فا الجزائر يعاممكف معاممة جيدة، فهـ كالمكاطنيف الجزائرييٌ ة الري احرءنرهالجالية الفمسطينيٌ  
عطائهـ حقكؽ عنصرم رمييزك  عنصرية ة رفرقةبأيٌ  يحسكفكال  يشعركف ال في الحقكؽ كالكاجبات، ، كا 

 (. ...ف مف حيث إصدار جكازات سفر كالرنقؿ كالعمؿ كالرعميـ .....كما الجزائرييٌ 

يف في كافة المجاالت قدـ من  دراسية لمطمبة الفمسطينيٌ كهي مف أكثر الدكؿ في العالـ الري ر
 .ـ(9/12/2012)سمكدم، كاألدبية العممية كالرخصصات

ة مف فر  كمنظمة الرحريرالجزائر مؤرمرات النقابات كالمنظمات الفمسطينيٌ  سرقبمتا 

رحاد ، كجمعيات أخرل مثؿ اال20ك19ك 18ك16 الفمسطينيٌ  لمجمس الكطنيٌ ادكرات ك  ،ةالفمسطينيٌ 
ة، كارحادات الطمبة كالحقكقييف. ككما دعمت انعقاد المؤرمر األكؿ لمجالية العاـ لممرأة الفمسطينيٌ 

 (.ـ9/12/2012)سمكدم،ة في الجزائر الفمسطينيٌ 

 مٌ ة المرئية كالمسمكعة كالمقركنة كخاصة جريدة الشعب الجزائر عبلـ الجزائريٌ اهرمت كسائؿ اإل  
حيث ، لفمسطيف جكارة خارج دكؿ الأكؿ إذاعة فمسطينيٌ الجزائر دكلة شأت ة، فأنة الفمسطينيٌ بالقءيٌ 

المكجات القصيرة كالمركسطة  جميعـ، عمى 1995ـ عا حرىـ 1971مف عاـ  مسرمرعممت بشكؿ 
 .(143ص:2011شنري،)ة، حيث كصؿ بثها إلى العالـ أجمعكالطكيم
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 ة:دات الخارجي  المحد  -

ة ة ررسـ باالعرداؿ كالكسطيٌ عمى ربني سياسة خارجيٌ  حرصت الجزائر منذ راري  اسرقبللها
ت عميها في سياسرها، مما أكسبها عرمدالري ا كالمبادئ ة مع الرزامها بعدد مف الثكابتكالدبمكماسيٌ 
في رقرير مصيرها،  ةالمحرمٌ  عف قءايا الشعكب الحثيثلدفاعها  ران نظ مةيكعظ رمكقةة ممكانة دكليٌ 

 (. 30ص:  ،2017)زعيررم، ة دكف االلرفات المصال  الذاريةكالفمسطينيٌ كخاصة القءيريف الصحراكية 

ة ة الفمسطينيٌ ة رجار القءيٌ ة الجزائريٌ ة الخارجيٌ دات السياسيٌ دٌ حراسة الملذلؾ يسعى الباحث إلى دٌ 
  ة.ة كالرأم العاـ، كالمنظمات الدكليٌ في الدبمكماسيٌ  مف خبلؿ البحث عف الدكر الجزائرمٌ 

 ة.دبموماسي  المحد دات ال*

ة ة الفمسطينيٌ ة لنصرة القءيٌ ة كالدكليٌ ة الجزائرية فاعمة كمؤثرة في المؤسسات اإلقميميٌ الدبمكماسيٌ  -     
، ناهيؾ عف مكاقفها الثابرة في الجمعية سبلميٌ فهي دكلة فاعمة في االرحاد المغاربي كالمؤرمر اإل

فهي  ة المحايدة،ى المكاقؼ السياسة الجزائريٌ إءافة إل، العمكمية لؤلمـ المرحدة كمؤسسارها المخرمفة
فهي ثابرة في مكاقفها ال ررأثر بالمكاقؼ الغربية أك  دكلة عءك في منظمة دكؿ عدـ االنحياز،

 الشرقية.

مـ الدكلييف في العالـ، كفي منطقة الشرؽ االكسط، فقد دعمت مكاقؼ ريقٌر الجزائر بمبدأ األمف كالسٌ  -  
بلـ في مؤرمر مدريد عاـ ة السٌ ة في الرسكية السياسة منذ انطبلؽ عمميٌ نيٌ منظمة الرحرير الفمسطي

 ـ.1991

 :الرأي العام الجزائري  *

األجنبي لمدكؿ العظمى في شؤكف الدكؿ  ة الردخؿ الخارجيٌ الجزائر مبدأ سياسيٌ  رفءت دكلة 
ة األلـ ؿ الشعكب العربيٌ الردخؿ األجنبي في المنطقة أدل إلى رحمي أفٌ  ة، كيرل الشعب الجزائرمٌ العربيٌ 

 صناع لدل عزز ية، كبالراليالجزائرٌ  ةة الخارجيٌ السياسيٌ  عمى الثقافة كبير بشكؿ رأثٌ  كالمعاناة، كهذا
 مٌ الجزائر  لممجرمع ةالسياسيٌ  الثقافة كانت الحركات الرحريرية، الجزائر إلى ارخاذ قرار بدعـ القرار في

العادلة ءد الحكـ  قءاياها في الرحررية الحركات هذر نصرةل مٌ الجيش الجزائر  ردخؿ ردفعه نحك دعـ 
ان، ان ككطنيٌ دينيٌ  كاجبان  ذلؾ كالري اعربرت الفئات الشعب الجزائرمٌ  إجماع خبلؿ مف ذلؾ األجنبي، كرجٌمى

 مف فرقة ة، عمى إرساؿكالحركات الكطنيٌ  الثكرة مجمس أجمعت مف خبلؿ الرسمية الفئات فٌ أكما 
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كما كظهر   ـ1973في حرب عاـ  إسرائيؿ ءد ةالعربيٌ  جيكشال جانب مكقكؼ إلىل الجزائرمٌ  الجيش
 الكسائؿ افةبك في رقرير مصيرر الصحراكم لمشعب في الدعـ العسكرمٌ  الجزائرمٌ  شعبمكقؼ ال
األباررايد   العنصرم الرمييزنبذ نظاـعمى  تعممأيءان  ك ،ساريكالبكلي ، خاصة دعمه لجبهةالمراحة

 .(38-43ص: ،2017 )زعيررم، قيافي جنكب إفري

ان كدبمكماسيٌ  ان ماديٌ  حركات الرحرر دعـ ة فيالجزائريٌ  ةالخارجيٌ  السياسة هذا األمر يؤكد
 كسائؿ مف كسيمة الرحرر باعربارها لحركات الداعـ السكفيري االرحاد مكقؼ مع ان، بالركافؽكعسكريٌ 
 المصال  الرحرر كالدفاع عف حركات جانب إلى الكقكؼ خبلؿ ، مفمريكا كالدكؿ األكركبيةأ محاربة

حركره الذم  هامش رقييد إلى الثالث، لكف رراجع قدرات االرحاد السكفيري، أدل العالـ لدكؿ ةاالقرصاديٌ 
لمدكؿ المركسطة لمحركة مجاؿ  فس الكاليات المرحدة كقطب مهيمف ال ي فٌ ألبها الجزائر  ررمرع كانت

عمى دعمها لحركات الرحرر،  أثر، كهك ما رقمصر ةالجزائريٌ  ةلخارجيٌ ا السياسة جعؿ ما كالمناكرة، كهذا
ة لممقاكمة الفمسطينيٌ  مساندرهاكقد اعربرت الكاليات المرحدة األمريكية دكلة الجزائر دكلة إرهابية بسبب 

حران الص كءع ان ، ككذلؾان كماديٌ دبمكماسيٌ ك  ان كعسكريٌ  ان نءاليٌ األمر الذم أدل إلى رراجع دعمها لقءٌية 
الصحران الغربية. كأيءان انشغالها في الحرب عمى اإلرهاب  رجار آرائهاكثيران مف  تفخفٌ الغربية بحيث 

 .(105، ص:2017 )زعيررم، ـ1991بعد عاـ 

 ة:المنظمات الدولي  *

مرمكقة لها في العالـ كبيف الدكؿ عالية ك  ة نجحت في بمكرة مكانةة الجزائريٌ السياسة الخارجيٌ  
المؤثرة، كفي إبراز أفكارها كأيدكلكجيرها كفرض سياسرها في بعض األحياف عمى الدكؿ  ةاإلقميميٌ 

 ةالدكليٌ  المنظماتفي  كمهمة رفيعةة ك عاليمناصب سٌمـ األخرل. باإلءافة لذلؾ نجحت الجزائر في ر
دة عي مساف هامبادئ، مف خبلؿ مكاقفها كقرارارها، ك فمسطيفالكبير في دعـ  الدكرة، ككاف لها كاإلقميميٌ 

ة ، كجعمت مف دبمكماسيرها جهازان سياسيان نشطان عمى مسركل المنظمات الدكليٌ في العالـ حركات الرحرر
ة كانت ة الجزائريٌ ة كمنظمة الكحدة اإلفريقية، فالدبمكماسيٌ ة، كاألمـ المرحدة كالجامعة العربيٌ كاإلقميميٌ 
 إلسرائيؿ ى جمع الدعـ كالرأييد الدكليٌ سياسة الكاليات المرحدة الري رعمؿ عم ءدبكقكفها  نشطة،
 (.250-249ص: ،2015 )ابرير،

لعءكية األمـ المرحدة عاـ  قبكلهالة السياسية كالدبمكماسيٌ مساعيها  غالبفي  إسرائيؿ نجحت 
نشاط ك  هٌمةمع الرساكممف أجؿ اسرقبللها، كب قاكـكذلؾ في غياب الجزائر الري كانت ر ،ـ1949
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االسرقبلؿ سنة  حصمت الجزائر عمى أفٍ  عدمـ المرحدة، كبة في منظمة األيميٌ ة اإلسرائالدبمكماسيٌ 
األمـ  االنءماـ إلى األمـ المرحدة، كأصبحت عءكان في المنظمةب ان ر اقر  لجزائر، اٌرخذت اـ1962
في المنظمة كالعمؿ عمى  رعاكفالم العربيٌ  عمى دفع العمؿ الدبمكماسيٌ  مرمسكة. كانت الجزائر المرحدة
 في المنظمة، باإلءافة إلى جهكدها اإلسرائيميٌ  كالسياسيٌ  الركسع الدبمكماسيٌ  منعماع الجهكد لاسرج

في منظمة الكحدة اإلفريقية كحركة عدـ  ارهار اانرص زدادتفاة، ة كاإلقميميٌ في المنظمات العربيٌ  المسرمرة
 مسنكدة ارخذت قراران فمرحدة، عمى ثقؿ دبمكماسيرها داخؿ األمـ ال ذلؾ فأثرة جامعة العربيٌ الاالنحياز ك 

األصكات عمى  حصكؿالالركجه إلى ك  شعب الفمسطينيٌ لم الثابرةحقكؽ مل ناصرةالعربية الم دكؿمف ال
بيف  رجاذب طريؽيت، ك الرصكٌ  نريجةعمى  مازالت رسيطرالدكلية الحيادية في األمـ المرحدة الري 

يت إيجابان في رصكٌ أثر عدد منها، ما  ؿ عمىحصك فنجحت في  كاألمريكيٌ  كاإلسرائيميٌ  العربيٌ  جانبال
ـ، حيث صٌكرت الجزائر عمى قرار الجمعية العامة المرعمؽ بءـ 1967بعد حرب   الجمعية العامة

كغير عادؿ. كما كردخؿ مندكب الجزائر بكرفميقة  غير شرعيالقدس إلسرائيؿ الذم اعربر ذلؾ عمبلن 
ـ، ما ساعدر 1967القرارات المرعمؽ بهزيمة حرب  في األمـ المرحدة مف أجؿ المشاركة في صياغة

 ة بعدـ الرءكخ لمقرارات األمريكية القائمة عمى اعرراؼ العرب ب سرائيؿعمى إقناع الدكؿ العربيٌ 
 (.293-292-362ص: ،2015)ابرير،

لمعرب في  كركبية كاألفريقية المؤيدةعدد الدكؿ األزاد بفءؿ جهكد الجزائر في األمـ المرحدة ا
يف كما لفمسطينيٌ شعب اـ، فبقيت الجزائر منددة بأعماؿ إسرائيؿ كقمعها ل1968ـ المرحدة سنة األم

ة العربيٌ  افدبمالجزائر كال رصرتنا ـ10/11/1975 راري كفي . ةعماؿ اإلجراميٌ رمؾ األ فء رابعت 
 الري ة،فيه إسرائيؿ رجسيدان لمصهيكنيٌ  اعربرت ،ر مف الجمعية العامة لممنظمةقراعمى  حصكؿالفي 

الجمعية  في إسرائيؿجرائـ بكرفميقة  اسرنكرك الرمييز العنصرم.  نكاعمف أ نكعباعربارها بها أدينت 
، مكثفان االرصاالت مع كؿ الدكؿ سرائيؿإل حميؼالكاليات المرحدة ك دكر فٌسرالعامة لؤلمـ المرحدة، ك 

 ؼقك طالب بلفمسطيف، ك  دكاف اإلسرائيميٌ مف الع قراران مطالبان إياها بارخاذ  االنحياز عدـ دكؿفريقية ك اإل
 ركءي في  جمعيات المجرمع المدني الجزائرمٌ  جهكد تزادكما ، ة مع إسرائيؿالعبلقات الدبمكماسيٌ 

 (.76ص: ،2013 )ركاؽ، العالـ أماـة ة الفمسطينيٌ القءيٌ 

كاف لمجزائر الفءؿ الكبير في إسماع صكت فمسطيف بهيئة األمـ المرحدة، كخاصة عندما 
رئيس ـ، حيف أفس  المجاؿ لم1974ررأس عبد العزيز بكرفميقة دكرة الجمعية العامة لؤلمـ المرحدة سنة 
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كالري كاف لها دكر كبير في الحصكؿ مـ المرحدة الراحؿ ياسر عرفات ليمقي كممره في األ الفمسطينيٌ 
  (.100ص ،2017 )زعيررم، ةعمى اعرراؼ دكلي بمنظمة الرحرير الفمسطينيٌ 

إعادة الحقكؽ المشركعة لمشعب  العمؿ عمىالجزائر مف خبلؿ جمسات األمـ المرحدة طالبت 
بعد  لمشعب الفمسطينيٌ  هذر الحقكؽ عيدة الري ركالمكاثيؽ الدكليٌ  قانكف الدكليٌ قرر اليبما  الفمسطينيٌ 

ؽ بف محمد الصدي كزير الشؤكف الخارجية الجزائرمٌ  صرحـ، ك  1967االنحياز األمريكي إلسرائيؿ عاـ 
ة، ة الفمسطينيٌ ة ءد القءيٌ المؤامرة المسرمرة لئلمبريالية كأدارها الصهيكنيٌ  يحيى كممة جان فيها: "إفٌ 

 في الكجكد عمى أرءه، كيجب إعادة كامؿ الحقكؽ الكطنية لمشعب الفمسطينيٌ  كحؽ الشعب الفمسطينيٌ 
 (.  81-80،ص:2006 ،)اشطيبةة"الري اعررفت بها كنادت بها عبلنية كافة المجمكعات الدكليٌ 

سرائيؿ حيث كٌجهت دكلة جزائر اسرنكاران لمجمس اشرعمت الحرب الدبمكماسيٌ      ة بيف الجزائر كا 
األمف بسبب انرهاكات إسرائيؿ الرفاقية جنيؼ الرابعة في االنرفاءة األكلى، مطالبه مجمس األمف 

ؽ مع قرارات مجمس األمف الري رنص ة.  كهذا يركافالعمؿ عمى إنهان االحربلؿ في األراءي الفمسطينيٌ 
يت دكلة الجزائر عمى قرار باإلءافة إلى رصكٌ  كالعنؼ، اكرساب األراءي بالقكة جكازعمى مبدأ عدـ 

بحؽ الشعب  ـ عمى أنها جرائـ كحشية انرهكها االحربلؿ اإلسرائيميٌ 1988مـ المرحدة عاـ األ
 (.284، ص:2000)بكطكرة، الفمسطينيٌ 

عامة لؤلمـ المرحدة فمسطيف صفة دكلة مراقب غير عءك في األمـ المرحدة منحت الجمعية ال  
دكلة مف بينهـ الجزائر لصال  مشركع القرار الذم من  دكلة  138رت ـ، صكٌ 29/11/2012في 

ة بما فيها كالمنظمات الدكليٌ كاالرفاقيات كانءمت فمسطيف إلى المعاهدات  فمسطيف هذر الصفة.
دكلة كمف بينهـ دكلة الجزائر في  128رت كصكٌ  (.29/11/2012)الجزيرة ، ةالمحكمة الجنائية الدكليٌ 

الجمعية العامة لؤلمـ المرحدة لصال  قرار يدعك الكاليات المرحدة إلى سحب اعررافها بالقدس عاصمة 
 .(2017/ 12/ 22الجزيرة، ) ـ2017إلسرائيؿ في عاـ 

بيف الرئيس جرل  ذلؾ في لقان كيظهر، دكلة الجزائر دائمان رجدد دعمها ككقكفها مع فمسطيف 
ـ الذم طمب مف 2015سميـ الزعنكف عاـ  الفمسطينيٌ  عبد العزيز بكرفميقة مع رئيس المجمس الكطنيٌ 

ة عمى مخرصيف قانكنييف لبمكرة فحكل ممفيف كهما االعردانات اإلسرائيميٌ  ب رساؿدرها دكلة جزائر مساع
ة، مف أجؿ مقاءاة إسرائيؿ أماـ عمى األراءي الفمسطينيٌ  ئيميٌ ة، كاالسريطاف اإلسرااألراءي الفمسطينيٌ 

 .(101ص: ،2017)زعريرم، زائرة بدعـ كرأييد مف دكلة الجالمحكمة الجنائية الدكليٌ 
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مف خبللها الرئيس مثؿ حركة عدـ االنحياز الري دعا ة شاركت الجزائر في المنظمات اإلقميميٌ  
ـ. كمف أهـ قراراره رفض 1974االنحياز في الجزائر عاـ  بكمديف إلى انعقاد مؤرمر دكؿ حركة عدـ

العمؿ عمى إعادة حقكؽ الشعب ك  ءد إسرائيؿ، ةالفمسطينيٌ  مقاكمةسرائيمي كشرعية الاالحربلؿ اإل
إلسرائيؿ  كالعسكرمٌ  ، كما كطمب بكمديف مف الكاليات المرحدة بكقؼ الدعـ االقرصادمٌ الفمسطينيٌ 

منظمة رحرير  . كاعربرت حركة عدـ االنحياز أفٌ الشعب الفمسطينيٌ  ة عمىبسبب سياسرها العدكانيٌ 
، حيث أصبحت عءكان مراقبان في حركة عدـ ة هي الممثؿ الشرعي كالكحيد لشعب الفمسطينيٌ فمسطينيٌ 
. كشاركت الجزائر في مؤرمر حركة عدـ االنحياز القمة في نيكدلهي (p :1977,JEAN 247)االنحياز

، كالبد مف ـ1967عاـ  ةة المحرمٌ فيه أف القدس جزن مف األراءي الفمسطينيٌ ـ الري أكدت 1983عاـ 
ة غير ة في األراءي المحرمٌ المسركطنات اإلسرائيميٌ  انسحاب إسرائيؿ الكامؿ منها، كما أكد عمى أفٌ 

مف بينهـ دكلة  المؤرمركف أكد ،ـ لحركة عدـ االنحياز1989شرعية. كفي مؤرمر القمة في بمغراد 
، ـ1967عاـ  ةة المحرمٌ الفمسطينيٌ  األراءي جميع مف إسرائيؿ االنسحاب ءركرة عمىالجزائر 

 .(50-48ص: ،2015 ممكؾ،) ة فيهاإنشان المسركطنات اإلسرائيميٌ  اسرنكركاك 

عمى الصعيد اإلفريقي لعبت الجزائر دكران هامان في اسرثمار رصيدها النءالي كرعاكنها 
، مف خبلؿ لكسب كد األفارقة رجار فمسطيف األفريقية أياـ ثكررها قارةال رؤكسان مع شعكب ك يجابياإل

إسرائيؿ أقامت  ، كخاصة أفٌ كاقرصادمٌ  محاكالت الجزائر منع إسرائيؿ مف الدعـ كاالنرشار السياسيٌ 
كفي ، ة مع بعض الدكؿ اإلفريقية مثؿ أثيكبيا كليبيريا قبؿ اسرقبلؿ الجزائرة كاقرصاديٌ عبلقة دبمكماسيٌ 

 عبلقرها مع إسرائيؿ.  نهان ة ب قناع خمس دكؿ إفريقية بة الجزائريٌ الدبمكماسيٌ  نجحت ـ1970عاـ 

بكمديف برأسيس لجنة جزائرية لدعـ فمسطيف عاـ كمف مظاهر دعـ الجزائر لفمسطيف قاـ 
 كالمعنكمٌ  السياسيٌ ك  كالماليٌ مجاؿ الة في سطينيٌ مقاكمة الفمالـ حيث قامت المجنة بدعـ 1968
 . (244ص ،2015)ابرير،

ارفاقية مصر  ركقيعة لمصمكد كالرصدم الري رأسست بعد شاركت الجزائر في الجبهة القكميٌ 
-7ـ. كذلؾ دعا الرئيس الشاذلي إلى عقد قمة عربية في الجزائر1978مع إسرائيؿ عاـ كامب ديفيد 

لي الذم الرئيس الشاذ قمةفرر  الاـ، عرفت بقمة االنرفاءة بحءكر الرؤسان العرب ك 1988/ 9/6
 كاإلعبلميٌ  كاالقرصادمٌ  كالعسكرمٌ  يف ركفير كؿ أشكاؿ الدعـ السياسيٌ قاؿ: "عمى العرب كالجزائريٌ 

السرمرار االنرفاءة، ليس كاجبان عمى العرب فقط بؿ أنه الطريؽ إلى رأميف مسرقبمهـ، كعمى هذا 
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رءامف النابع مف كحدة األساس فمركف االنرفاءة العامؿ المكحدة لكممة العرب لرسـ معالـ طريؽ ال
صدرت قرارات عربية مشرركة لمساندة المقاكمة  (.283،ص:2000)بكطكرة ،العقيدة كالرصكر كالمصير"

ة كءماف اسرمرار االنرفاءة، كأكدت عمى الرمسؾ بحقكقه الثابرة في العكدة كرقرير المصير الفمسطينيٌ 
قامة دكلره المسرقمة كعاصمرها القدس الشر   مقدارر كركفير دعـ ماليٌ ـ 1967عاـ قية عمى حدكد كا 

 (.283ص: ،2000)بكطكرة ، ةميمكف دكالر دعمان لممؤسسات الفمسطينيٌ 128

 -ةالفمسطيني   ة تجاه إسرائيل وأثره عمى العالقاتة الجزائري  ة الخارجي  حد دات السياسي  ثانيا : م  
 ة:الجزائري  

 فهي ررسـ بنكع مف الرءميؿ اإلعبلميٌ  مثيرة لمجدؿ، ةيٌ الجزائر -ة ميٌ سرائياإلاالرصاالت كانت 
كركبية عف كجكد ارصاالت غير مباشرة بيف إسرائيؿ الصحافة العبرية كاأل تكشف في حيف، العربيٌ 

ف ـ، كالحرب عمى اإلرهاب بعد فكز اإلسبلمييٌ 1991بلـ عاـ كالجزائر، خاصة بعد مؤرمر مدريد لمسٌ 
 ـ.1991رخابات الٌرشريعية الجزائرية عاـ ـ، كاالن1990رخابات المجالس البمدية عاـ نفي ا

 ة رجار إسرائيؿ كأثرر عمى العبلقاتة الجزائريٌ ة الخارجيٌ محٌددات السياسيٌ كيمكف ركءي   
 بما يمي: ةالجزائريٌ -ةالفمسطينيٌ 

 ة المستقمة.    ىدفو المساىمة في إقامة الدولة الفمسطيني   ونضالي   ذات نظام ثوري  اًل: الجزائر دولة أو  
 عءك المجنة المركزية لحركة فر  السيد عباس زكيالباحث مع  كمف خبلؿ لقان جمع 

ـ في 23/10/2017ة، كذلؾ براري  ة في منظمة الرحرير الفمسطينيٌ كمسؤكؿ ممؼ العبلقات الخارجيٌ 
اف ه ال ركجد أم عبلقات مع الكيأفاد بأنٌ  ،ةسرائيميٌ اإل-ةره حكؿ كاقع العبلقات الجزائريٌ حاكر  راـ اهلل،

 .عربيٌ  كقكميٌ  كنءاليٌ  مبدأها ثكرمٌ  ال رعررؼ بدكلة االحربلؿ، ذلؾ أفٌ  فالجزائر، الصهيكنيٌ 

الجزائر مبدؤها رحرير الشعكب  ؛ ألف  كاإلسرائيميٌ  هناؾ عدان بيف النظاميف السياسييف الجزائرمٌ   
لمجزائر، البمد الذم كاف  دكلة العدكاف كاالسريطاف، كخاصة نظرة إسرائيؿ سرائيؿإالمسرعمرة، كاعربارها 

 كهي فرنسا. كأكبر مثاؿ عمى ذلؾ رصري  رئيس الحككمة سبب سقكط عرش الدكلة العظمى
 (.47ص: ،2011)رامالت،ه ال ركجد حدكد مشرركة مع الجزائر"ة )جكلدا مائير(:" نحمد اهلل أن  اإلسرائيميٌ 

ة، لذلؾ يجب ألنها دكلة عسكريٌ الرئيس الجزائرم أحمد بف ببٌل اعربر إسرائيؿ كيانان غاصبان؛ 
إلى الجيش المصرم  مقارؿ جزائرمٌ  100 ـ رـٌ ءـٌ 1963ة، ففي عاـ ة لمدكؿ العربيٌ رككيف قكة عسكريٌ 
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 ،جمعية الصداقة كالرءامف الفرنسية، مما أثار غءب ةة المحرمٌ حرير األراءي الفمسطينيٌ مف أجؿ ر
 (.47ص: ،2011)رامالت،الذم كاف رئيسها اليهكدم كمكد كميرماف 

سرائيؿ كأصب  عدانن عسكريان بسبب دعـ الجزائر عسكريٌ  ان لحركة رطكر العدان بيف الجزائر كا 
مع  بيف الجزائر كاسرائيؿ، فالجزائر ساهمت في الرقارب الفمسطينيٌ  فر ، باإلءافة لمعدان الدبمكماسيٌ 

مؤرمر بالجزائر، حيث  ـ في1964ككبا، عندما ساعدت أبا جهاد في لقان القائد رشي غيفارا عاـ 
ة، ككذلؾ الصيف رمٌكف الرئيس ياسر عرفات مف السفر إلى ككبا كالحصكؿ عمى مساعدات عسكريٌ 

ـ مف مطار الجزائر إلى العاصمة بكيف. ككاف 1964الري زارها الرئيس ياسر عرفات كأبك جهاد عاـ 
ة رسهيبلت مع سمطات الجزائريٌ لمجزائر الدكر الفاعؿ ب قناع الصيف من  السبلح لحركة فر ، كقدمت ال

 .(54ص: ،2011، )رامالت ةسفارات الدكؿ الرقدمية لمركاصؿ مع القادة الفمسطينيٌ 

ة إلسرائيؿ، مف خبلؿ المؤرمر الذم عقد بقصر انءمت الجزائر إلى لجنة المقاطعة العربيٌ   
أكؿ س بف الشي  السفير الجزائرم السابؽ عباـ، كأصب  1964ة عاـ الحككمة بالعاصمة الجزائريٌ 

 .(38ص: ،2011)رامالت،رئيس لمكرب مقاطعة إسرائيؿ في الجزائر

سرائيل.ت غير الرسمية ما بين الجزائر و انيًا: االتصاالث    ا 
اية، كرمت عف ة مرت بصكرة غامءة منذ البداالرصاالت بيف إسرائيؿ كالحككمة الجزائريٌ  

المثاؿ لقانات عديدة جرت بيف )عكفاديا سكفير(  مربادلة بيف البمديف، فعمى سبيؿطريؽ لقانات مغمقة 
ة صال  دمبرم مع سفير إسرائيؿ األسبؽ في فرنسا، كمسؤكليف جزائرييف، ككذلؾ لقان كزير الخارجيٌ 

 (.2005/ 5/ 23 )إيبلؼ، ـ1994ة سنة قيادات إسرائيميٌ 

مازالت لعبلقات اهذر ك ـ، 1994ة بيف إسرائيؿ كالجزائر منذ عاـ ه يكجد عبلقات رجاريٌ كما أن  
مركاصمة إلى اآلف دكف انقطاع عبر شركات أكركبية يممكها إسرائيميكف، حيث رسرهمؾ الجزائر منرجات 

المغاربي لمدراسات ) مميارات دكالر أمريكي سنكيان  خمسةة قيمرها صناعية كزراعية كطبية إسرائيميٌ 
 (.2017/ 18/3كالرحاليؿ،

 رؤكسانة كخاصة في الجنازات لمرعرؼ بالدبمكماسيٌ العبلقات الكدية الري ا عمى صعيد أمٌ  
المغرب الحسف الثاني بمصافحة رئيس الكزران  ممؾ، قاـ عبد العزيز بكرفميقة في جنازة الالدكؿ

ـ، كالرقطا صكرا معان. كقاؿ بكرفميقة: "لـ ركف لنا أبدا مشكمة مع 1999أيهكد باراؾ عاـ  اإلسرائيميٌ 
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ـ، رمت المصافحة بيف الرئيس 1999ممؾ الحسيف في عماف عاـ في جنازة ال كأيءان  إسرائيؿ"،
 ( (MICHAEL, 2004, p:75 الجزائرم بكرفميقة كباراؾ

هذر المصافحة فرحت الطريؽ لربادؿ الزيارات بيف البمديف، فكانت أكؿ زيارة لكفد مف   
كة مف الجمعية جهت لهـ دعـ إلى اسرائيؿ، عندما كي 2000يف عاـ الصحافييف كالجامعييف الجزائريٌ 

ة. كقد ة اإلسرائيميٌ ة لرطكير العبلقات بيف دكؿ البحر األبيض المركسط كبرعاية كزارة الخارجيٌ اإلسرائيميٌ 
ة حاكلت احركان ، كلكف الرئاسة الجزائريٌ ة كاسعة مف الشعب الجزائرمٌ كاجه هذا المقان معارءة داخميٌ 

نٌ ءد الزيارة، كسارعت إلى كص الغءب الشعبي الجزائرمٌ  ها مخالفة لمقكاعد ؼ الزيارة "بالخيانة كا 
كاألصكؿ". بعد عكدة الكفد رـ رعييف أهـ شخصية فيه كهي خالدة مسعكدم في منصب الناطؽ باسـ 

 .     (2008/ 4/9)هسبريس مغربية ،الحككمة. 

شرت رسريبات في الصحؼ الفرنسية ني بيف البمديف  ا عمى صعيد االرصاؿ العسكرمٌ أمٌ 
رمؾ االرصاالت لـ  ة أيءان عف رفاصيؿ االرصاالت بيف إسرائيؿ كالجزائر، كأفٌ ائيميٌ كالصحؼ اإلسر 

نٌ كاإلعبلميٌ  رقرصر عمى المجاؿ الرجارمٌ  ءباط مف  كذلؾ عندما ظهر، ما عمى المجاؿ العسكرمٌ ، كا 
 (.23/5/2005)إيبلؼ، ف إسرائيؿ في الجزائر، لمساعدرها في قمع المرمرديف اإلسبلمييٌ 

رفميقة فر  لقانات مباشرة مع الجالية اليهكدية في أكركبا، كالسماح بزيارة الجزائر الرئيس بك  
رحت غطان زيارة المقابر كزيارة لؤلءرحة اليهكدية المقدسة. كالرقى بكرفميقة في زيارره بممثميف عف 

رائيؿ. كقد ببلدر عمى اسرعداد إلقامة عبلقات رسمية مع إس المنظمات اليهكدية في فرنسا. كأبمغهـ بأفٌ 
ة إلى المقان الذم رـ في العاصمة الفرنسية بيف رئيس البرلماف ة اإلسرائيميٌ أشارت مكاقع كزارة الخارجيٌ 

السابؽ البشير بكمعزة كالحاخاـ هنرم هابنريغ، كالري كانت مناسبة لبحث سبؿ ررقية العبلقات  الجزائرمٌ 
 .(2008/ 4/9)هسبريس مغربية، ةاإلسرائيميٌ –ة الجزائريٌ 

، في الجيش اإلسرائيميٌ  تبعض الجنراالمع  ت لكبار قادة الجيش الجزائرمٌ لقانا ككاف هناؾ 
، كالجنراؿ عبد الممؾ قنايزية كزير منردب لمدفاع كأحمد شاؤكؿ مكفاز كزير الدفاع اإلسرائيميٌ بما فيهـ 

يث عف مكافحة لمحد (النارك) األطمسي شماؿصال  قائد أركاف الجيش الجزائرم، في اجرماعات حمؼ 
 .(2012/ 3/ 15)قدس برس، ـ2006اإلرهاب عاـ 
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سرائيميٌ إكشؼ رقرير كسائؿ    الغاز الطبيعي الجزائرمٌ  ـ، أف  2014ة في عاـ عبلـ إيطالية كا 
الجزائر ررعامؿ مع إسرائيؿ بطريقة غير مباشرة مف خبلؿ عمميات رصدير الغاز  كأفٌ  في إسرائيؿ،

 100فهي رقكـ برصدير  ،مصر لديها خط أنابيب الغاز مع إسرائيؿ إلى مصر، كخاصة أفٌ  الجزائرمٌ 
مميكف مرر مكعب مف الكمية المصدرة إلى  300 لػبعد اسرهبلؾ مصر  مميكف مرر مكعب إلى إسرائيؿ

 (.2014/ 6/ 24 ،)الشركؽ مميكف مرر مكعب 400مصر كالبالغة 

كمع  فمسطينيٌ مع الشعب المان دائ ة كخاصة الشعب الجزائرمٌ الشعكب العربيٌ  أفٌ : يرل الباحث 
الشعكب العربية كانت كمازالت ءد إقامة العبلقات مع إسرائيؿ سكان بارفاقيات  كلكفٌ ة، الثكرة الفمسطينيٌ 

ة الري أكجدرها ة السياسيٌ ة رحاكؿ أف ررأقمـ مع الكاقعيٌ العربيٌ ك  ةيٌ الحككمة الجزائر  كما أفبلـ أك رطبيع، سٌ 
سرائيؿ منذ عاـ الفمسطينٌ نظمة الرحرير مبلـ ما بيف ة السٌ عمميٌ  ة المكاقؼ الجزائريٌ  إفٌ إال  ،ـ1993ية كا 

ف بكؿ أشكاله. الرسمية ما زالت ءد اسرائيؿ كدكلة عنصرية رمارس إرهاب الدكلة ءد الفمسطينييٌ 
ة لـ ررأثر بسبب رمؾ االرصاالت غير الرسمية مف قبؿ الفمسطينيٌ -ةبمعنى أف العبلقات الجزائريٌ 

ة سكان أكاف ذلؾ عمى الصعيد ة الفمسطينيٌ حيث المكاقؼ المؤيدة لمقءيٌ  ،ة مع إسرائيؿمة الجزائريٌ الحكك 
 الشعبي أك الرسمي. 
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 المبحث الث اني: الد راسات الس ابقة:
راسات السابقة اني، كبعد البحث كاالطبلع عمى العديد مف الدٌ في هذا المبحث مف الفصؿ الثٌ 

ة، إما بشكؿ مباشر أك غير مباشر، سيرـ ة كالدكلة الجزائريٌ ة الفمسطينيٌ ءيٌ الري رناكلت مكءكع الق
 اسرعراض مجمكعة مف األدبيات ذات الصمة بالبحث. 

( ،رسالة ماجسرير، م1973 -م1967 سرائيمي  اإل دور الجزائر في الصراع العربي   * فكزية، ركاؽ:)
 ـ.2013ماعية:بسكرة  كمية العمـك اإلنسانية كاالجر–جامعة محمد خيءر

 فدابمالالجزائر في دعـ  مساهمة مدل معرفةراسة اإلشكالية البحثة المرمثمة: رناكؿ هذر الدٌ   
ـ.كما رأثيرها عمى مجرل 1973-ـ1967خبلؿ الفررة ة يٌ سرائيماإل-ةالحركب العربيٌ ة في العربيٌ 

في ظؿ االحربلؿ  ةينيٌ الفمسطمقاكمة ال دعـ المساهمة الجزائر في األحداث. كررناكؿ الباحث أيءان 
 .الفرنسي

 راسة إلى عدة أمكر كهي:هدفت الدٌ  

ة، كخاصة أف الجزائر مف المبادئ الراسخة في دعـ القءية الفمسطينيٌ  الرعرؼ عمى الدكر الجزائرمٌ -1
ة ة بالقءيٌ كركء  اهرماـ النخبة الجزائريٌ  ة هي دعـ قءايا الرحرر في العالـ،في السياسة الخارجيٌ 

 ة.الفمسطينيٌ 

كخاصة حرب  ة،اإلسرائيميٌ -ةفي الحركب العربيٌ  ة كالجيش الجزائرمٌ إبراز دكر الحككمة الجزائريٌ -2
 . أك العسكرمٌ  ـ سكان بالدعـ السياسيٌ 1973

 راسة أف رجيب عف جممة مف األسئمة بما يمي:حاكلت الدٌ 

 ؟ـ1973حرب  في لعبره الذمالجزائر الدكر ماهك-1

 ة؟االسرائيميٌ -ةعف سابقارها الحركب العربيٌ  رخرمؼ ـ1973لماذا حرب -2

ككما ، ، كالمنهج المقارفمنهج الراريخيٌ اعرمد الباحث في دراسره عمى منهجيف رئيسيف ال
 ركصؿ الباحث في دراسره إلى نرائج أهمها:
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ع م السكرية ةالعربيٌ  جمهكريةك ةالعربيٌ  مصر جمهكريةلان ان كعسكريٌ ة ماديٌ دعـ الحككمة الجزائريٌ -1
 ـ.1973ك1967 بك كصمكدر في حر  كفانة الجيش الجزائرمٌ ، حيث برزت إسرائيؿ

ة في كالقكة الدبمكماسيٌ  ةة كالعربيٌ كاإلقميميٌ  ةالدكليٌ  فؿامحال فيكقكة رأثيرر  دكر الجزائر الدبمكماسيٌ -2
ى االرحاد ة بءغط عمكالقكة العسكريٌ  مع إسرائيؿ، اهارعبلق نهان إقناع العديد مف الدكؿ اإلفريقية ب

 .ـ1973ك ـ1967السكفيري بيع سبلح لمصر في حرب 
 .ة كحركة فر ة الرحرير الفمسطينيٌ في دعـ منظم ان كدبمكماسيٌ  ان عسكريٌ ك  ان اسيٌ يس جزائرال مساهمة-3
 هذا دراسة بشكؿ جيد. مرازكر

 –م1948ة تونس الجزائر المغرب ة الفمسطيني  والقضي   بمدان المغرب العربي  ) *أحمد، أبك جزر
 .2014جامعة الجزائر: ،(، رسالة دكركرارم1978

بشكؿ عاـ، كالجزائر  ربيٌ عالمغرب الدكؿ ـ كمشاركة 1948راسة حرب الباحث في الدٌ  رناكؿ 
، لمشعب الفمسطينيٌ  كالمعنكمٌ  دكلة الجزائر كما رقدـ مف الدعـ المادمٌ دكر بشكؿ خاص، كررناكؿ 
فرنسا  قمعة مثؿ حزب الشعب، كرركز الدراسة عمى مسطينيٌ ة الفة بالقءيٌ كاهرماـ األحزاب الجزائريٌ 

مرحمة االسرقبلؿ دعمت الجزائر فمسطيف مف خبلؿ  بعدك  ،فمسطيفدعمه  بسبب مٌ جزائر اللمشعب 
ـ كحرب 1967 ةاإلسرائيميٌ -ةالعربيٌ  حربالرأسيس مكرب رسمي لحركة فر  كمشاركة الجزائر في 

 ـ.1968امة كدعمها لمفدائييف في معركة الكر  ـ،1973
 االسرعمارم في أرض فمسطيف. –راسة إلى إلبراز العنصر االسريطاني هدفت الدٌ  

ة، كرأييد الداخميٌ  الشؤكفبالردخؿ  أحدكعدـ السماح ألم  القرار لمشعب الفمسطينيٌ  أهمية كرأكيد عمى 
 ـ.1974ة في عاـ لمنظمة الرحرير الفمسطينيٌ  كامؿ

 ررمثؿ بما يمي: ف األسئمةراسة أف رجيب عف جممة محاكلت الدٌ 
ة في مشاريع الرسكية الري طرحت لحؿ القءيٌ العربي  المغربحككمات كالشعكب رأم  هك ما-1

 ة؟الفمسطينيٌ 
 ـ؟1965 عاـة المغرب العربي مف انطبلؽ الثكرة الفمسطينيٌ  دكؿما مكقؼ -2

 كمف أهـ النرائج الري ركصؿ لها الباحث:    
 ة كخاصة دكلة الجزائر.مت الثكرة الفمسطينيٌ ببلد المغرب العربي دع فٍ إ-1
 ـ.1991في عاـ  ةالفمسطينيٌ  ة مع منظمة الرحريرة كرقنيٌ ة عمميٌ الجزائر أكؿ مف كقعت ارفاقية ثقافيٌ -2

 .اعرمد الباحث في دراسره عمى المنهج الراريخيٌ 
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رسالة ماجسرير،  (،2016/2011ةتجاه الدول العربي  ة ة الجزائري  السياسة الخارجي  *يكسؼ، زعيررم)
 .2017الجمفة:  –جامعة زياف عاشكر 

، كالمكاقؼ الري اربعرها ةعربيٌ دكؿ الالراسة عمى فكرة معرفة عبلقة الجزائر مع رقـك هذر الدٌ 
، كرركز عمى األسس كالمبادئ الري رربناها في ةالعربيٌ  رجار األحداث كاألزمات الري رشهدها المنطقة

ة في ركجيه السياسة الخارجيٌ  الجزائرالمحددات ة. كأيءان ة مع الدكؿ العربيٌ جزائريٌ ة الالسياسة الخارجيٌ 
كفي الفصؿ الثالث رحدث عف عبلقات الجزائر مع دكؿ  ،ةالعربيٌ  كأبرز قكة دبمكماسيرها في المنطقة

 ة.الفمسطينيٌ -ةكمف بينها العبلقات الجزائريٌ  بيٌ المشرؽ العر 
ة كما مدل انعكاس ة الجزائريٌ ؼ رصنع السياسة الخارجيٌ راسة فهك: كيا السؤاؿ الرئيس لمدٌ أمٌ 

 ؟ةالعربيٌ  البمدافذلؾ عمى عبلقارها مع 
ة ساهمة قكرها مف خبلؿ المة الجزائريٌ رسرمد السياسة الخارجيٌ  راسة مف فرءية أفٍ انطمقت الدٌ  

اسرخدـ  ،ةبيٌ العر  كمعالجة بعض النزاعات في المنطقة ةالعربيٌ  البمداففي كاألمف مـ في إرسان السٌ 
 .كالكصفيٌ  الباحث المنهج الراريخيٌ 

ة ة كاف فٌعاالن في دعـ القءيٌ ة الخارجيٌ ركصؿ الباحث في دراسره إلى أف نشاط السياسيٌ 
الخبلفات بيف الفصائؿ  كأيءان العمؿ عمى حؿٌ  ،ةة كالعربيٌ ة كاإلقميميٌ ة في المحافؿ الدكليٌ الفمسطينيٌ 
 بطرؽ كدية. ةالفمسطينيٌ 

(، رسالة ةة الفمسطيني  تجاه القضي   ة لدول المغرب العربي  السياسة الخارجي  مد اشطيبة )*رجب، مح
 .2006: ماجسرير، جامعة أـ درماف اإلسبلميةٌ 

ة ة لدكؿ المغرب العربي حياؿ القءيٌ راسة اإلشكالية الرالية: السياسات الخارجيٌ طرحت هذر الدٌ 
 ة.الفمسطينيٌ 
ة الذم رمثؿ القءيٌ  اإلسرائيميٌ -يقة الصراع العربيٌ هدفت الدراسة إلى الكقكؼ عمى حق 
، كؿ المغرب العربي رجار فمسطيفة لدهذا الصراع. معرفة مكقؼ السياسة الخارجيٌ  محكرة الفمسطينيٌ 

دكر الدكلة  ان كررناكؿ أيء .في دعـ فمسطيف العربيٌ  المغرب كمدل الركافؽ كالرناقض بيف هذر دكؿ
 ة.طينيٌ ة الفمسالجزائر في دعـ القءيٌ 
 راسة عدة رساؤالت أهمها: ررناكؿ هذر الدٌ 

ة ة الري رعربر القءيٌ ة الفمسطينيٌ مع القءيٌ  ة لدكؿ المغرب العربيٌ كيؼ رعاممت السياسات الخارجيٌ -1
 ؟يٌ عربشعب الية لممحكر ال
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ذا كاف هناؾ ا  ة؟ ك ة الفمسطينيٌ رجار القءيٌ  أك ارفاؽ بيف دكؿ المغرب العربيٌ  اخربلؼهؿ يكجد -2 
 رناقض فما هي أسبابه؟

ة كهي غياب رؤية كاحدة ررركز عميها سياسات دكؿ ة أساسيٌ راسة مف فرءيٌ انطمقت الدٌ  
أدل إلى  ،بعامة اإلسرائيميٌ -ة، كخاصة في الصراع العربيٌ ة الفمسطينيٌ المغرب في رعاممها مع القءيٌ 

 ة. ة الفمسطينيٌ اخربلؼ نظررها لكيفية الرعامؿ مع القءيٌ 
 .احث في دراسره عمى المنهج الراريخيٌ كاعرمد الب

ة لمقءيٌ  لى مجمكعة مف النرائج رمثمت دعـ دكؿ المغرب العربيٌ إركصؿ الباحث في دراسره 
، كالمعنكمٌ  ة كاحرءاف ركنس كالجزائر لمثكار بعد خركجهـ مف لبناف كرقديـ لهـ الدعـ المادمٌ الفمسطينيٌ 

 ةالفمسطينيٌ  بيف منظمة الرحرير (سمكأك ) إعبلف المبادل كارفاؽ بلـلمسٌ  كررحيب الجزائر بمؤرمر مدريد
سرائيؿ،  خاصة بعد الحرب عمى اإلرهاب بيف  ةغير في سياسة الجزائر الخارجيٌ رحصؿ حيث كا 
 إجران ارصاالت غير رسمية مع إسرائيؿ. ع الجزائر إلىشجة، مما يف كالحككمة الجزائريٌ اإلسبلميٌ 

، رسالة (1989 –1965ة من ة الفمسطيني  تجاه القضي  ة لجزائري  ة االسياسة الخارجي  *ممكؾ، ياسيف )
 .2015ماجسرير، جامعة الجيبللي بكنعامة: 

ة ة اإلنسانية، كعبلقات الجزائر بفمسطيف راريخيٌ ة فمسطيف قءيٌ قءيٌ  راسة عمى فكرة أف  رقكـ الدٌ 
حيث دعمت  ،ةخارجيٌ في سياسة الجزائر ال مرمكقةت مكانة ، قد احرمٌ ية بعيدةزمن حقبة رعكد إلى
، كأكؿ فمسطيفالسررداد  ساسيها ررل في ذلؾ الطريؽ األة المسمحة؛ ألنٌ الفمسطينيٌ  ثكرةالجزائر ال
ـ كانت صدمة كبيرة لمجزائر 1967حرب هزيمة ة، ك بأسمحة جزائريٌ  كانت ةفمسطينيٌ مثكرة اللانطبلقة 
ة ة الفمسطينيٌ رجار القءيٌ  الجزائرمٌ  فمسطيف. كرركز عمى القرار السياسيٌ  كامؿ احربلؿ إلىت دالري أ

عبلف قياـ  ،الفمسطينيٌ  ـ مف احرءاف الجزائر لدكرات المجمس الكطنيٌ 1988ـ إلى1987مف فررة  كا 
 ـ.1988دكلة فمسطيف بالجزائر عاـ

 راسة عمى عدة أسئمة كهي عمى نحك الرالي:احركت الدٌ    
 في حكـ الرئيسيف بكمديف كبف جديد؟ ةة الفمسطينيٌ ما هي الرطكرات الري عرفرها القءيٌ -1 
 ة؟ة الفمسطينيٌ لمقءيٌ  ماهي مظاهر الدعـ الجزائرمٌ -2

ة، كمف ة الفمسطينيٌ زاؿ ثابرة رجار القءيٌ رالجزائر كانت كال  أفٌ  راسة فكانت:ة الدٌ أما فرءيٌ  
 كنيٌ مظاهر هذا الثبات اإلعبلف عف قياـ دكلة فمسطيف بالجزائر كعدـ الرطبيع مع الكياف الصهي

 ة.لمقءيٌ  كالعسكرمٌ  باإلءافة إلى الدعـ السياسيٌ 
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 كرحميؿ المءمكف كدراسة الحالة. اعرمد الباحث في دراسره عدة مناهج منها: المنهج الراريخيٌ 
  - مف أهـ النرائج الري ركصؿ لها الباحث:        
 ة.ة الجزائريٌ يٌ كالثقاف ةثكريٌ ة فمسطيف نابع مف مبادئ الالداعـ لقءيٌ  اسرمرارية المكقؼ الجزائرمٌ -1
 حرب أكركبر.ساحة دخكؿ سبلح النفط إلى -2 
 ك في فمسطيف.أ ائرفي الجز  ةالسياسيٌ  حككمةبرغيير ال ةالجزائريٌ -ةعبلقات الفمسطينيٌ عدـ رأثر ال-3
 مقاكمةال هدؼ األساسي مف أجؿ مكاصمةة ككنها الالرشديد عمى أهمية الكحدة الكطنية الفمسطينيٌ -4

 ة.الفمسطينيٌ  مقاكمةمعالجة الخبلفات الري حدث بيف فصائؿ الك  عمى حؿٌ ممت الجزائر كلهذا ع
 ،دراسة دكركرار ،(1973-1945ة من ة الفمسطيني  ين من القضي  الجزائري   قفموا) ابرير *حمكدم،

 ـ  2015ة :الجامعة بارنة/ جمهكرية الجزائريٌ 
خربلؼ منطمقارهـ الفكرية كاأليديكلكجية رجار يف عمى اراسة ردكا أفعاؿ الجزائريٌ لقد رناكلت الدٌ  

ة، كرركز دكر الجزائر ة الفمسطينيٌ ة، كدكر الحركات الكطنية الجزائرية في دعـ القءيٌ ة الفمسطينيٌ القءيٌ 
كدعـ خيار المقاكمة  ،كممثؿ كحيد كشرعي لشعب الفمسطينيٌ ة في ثبيت منظمة الرحرير الفمسطينيٌ 

 الجزائر.المسمحة الذم ربنره كرؤمف به 
ة مف ررناكؿ هذر الدراسة اإلشكالية البحثية المرمثمة بأف هناؾ اخربلؼ في مكاقؼ الجزائريٌ 

 ة قبؿ االسرقبلؿ كبعدر.ة الفمسطينيٌ كااليديكلكجية، مف القءيٌ  – ناحية منطمقارهـ الفكرية
ة طينيٌ ة الفمسيٌ ءيف سجمكا حءكرهـ في مسار القالجزائريٌ  أف   :ا فرءية الدراسة فكانتأمٌ 

مخرمفة قبؿ كبعد االسرقبلؿ ػف نه كمف أجؿ معرفة المكاقؼ كجب طرح الرساؤؿ  ان كارخذكا منها مكاقف
 لممكءكع:

 ة؟الدكليٌ  حافؿفي الم الفمسطينيٌ  في رفعيؿ النءاؿ السياسيٌ  ؿسرقبلبعد االالجزائر  دكلة ما هك دكر-1
؟ ككيؼ كاف رد فعمها عمى محاكالت ةالفمسطينيٌ  ةمف مشاريع رسكية القءيٌ  الجزائر ما مكاقؼ-2
 ؟غربيان ك  عربيان  اهحركائا

 ،، كالكصفيٌ الرحميميٌ  اعرمد الباحث في دراسره عمى ثبلث مناهج رئيسة: المنهج الراريخيٌ 
 ركصؿ الباحث في دراسره إلى مجمكعة مف نرائج رمثمت: ،كالمنهج االحصائي

يف رصري  بفمسطيف شعبا كأرءاػ كرفض الجزائريٌ  ما زالت رربط الجزائر كطيدةة راريخيٌ ال العبلقات-1
 .كقرار رقسيـ فمسطيفكعد بمفكر 
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 لمعبلقات باإلءافةلمجزائر انرسابهـ مف بالرغـة كأهدافهاكقكؼ يهكد الجزائر ءد الثكرة الجزائريٌ -2
ف نكايا اليهكد م رأكد الشعب الجزائرمٌ حيث ، ةكعداكة إسرائيؿ لمثكرة الجزائريٌ ، كاليهكد فرنسا بيف المرينة

هناؾ محاكالت إسرائيؿ الركدد كالرقرب مف قيادة  ان ة، كأيءالسيئة كأنهـ كقفكا مع أفكار الحركة الصهيكنيٌ 
 ة مع دكلة الجزائر.الثكرة كرغبة في إقامة عبلقة طبيعيٌ 

 ة.ة الفمسطينيٌ القءيٌ  ة فيغربيٌ الة ك العربيٌ رفض الجزائر مشاريع الرسكية كررفض الردخبلت -3
(، مجمة األكاديمية ة صفحات من الجياد المشتركة الفمسطيني  الجزائر والقضي  (:)2015حمد شنري)*أ

 .13ة : العددالجزائريٌ  -لمدراسات االجرماعية اإلنسانية
، إلى فمسطيف المغربشعكب دكؿ ة، كهجرة الفمسطينيٌ -ةررحدث عف راري  العبلقات الجزائريٌ  

 ة،ة الفمسطينيٌ كر الحركة الكطنية الجزائرية كاهرمامها بالقءيٌ يف، كدكمكانة فمسطيف لدل الجزائريٌ 
ة ة. رناكؿ الباحث في دراسره الثكرة الجزائريٌ ة بقيادات الثكرة الفمسطينيٌ كعبلقات قيادات الثكرة الجزائريٌ 

 في أنفسهـك  بأمكالهـارهـ شارككم ةمثكرة الجزائريٌ لكف أيءان دعـ الفمسطينيٌ ك  ،ةكآثرها عمى الثكرة الفمسطينيٌ 
 .الفرنسي االسرعمار ءد يفالجزائريٌ  إخكانهـ مساندة

 .كاعرمد الباحث في دراسره عمى المنهج الراريخيٌ  كهي جيد كرمراز بحياد المؤلؼ. 

-ة العبلقات الجزائريٌ  ركصؿ الباحث في دراسره إلى مجمكعة مف النرائج رمثمت بأفٌ  
الشعبيف  كبل فٌ إبؿ  هذر العبلقات مكغمة في القدـ، ة ليست حديثة عهد باالسرعمار، بؿ إفٌ الفمسطينيٌ 

يف برغـ مف كقكع الجزائر رحت نير يف كقفكا مع الفمسطينيٌ الجزائريٌ  فٌ ا  ك  اكركل بنار االسرعمار.
ـ 1967ك ـ1948 ةاإلسرائيميٌ -ةالعربيٌ  بك حر اليف في االسرعمار الفرنسي. كمشاركة الجزائريٌ 

 ـ.1973ك

الجزائر: دار االمة  ،ة البحث عن السراب(ة اإلسرائيمي  )العالقات الجزائري   (:2011محمد رامالت)*    
 .1ط ،لمطباعة كالنشر

كشؼ بهدؼ  الجزائرمٌ  كاربالري كربها السرثنائية االراسة مف المؤلفات رعربر هذر الدٌ  
ؿ ب سرائيؿ، حيث كربت مف ممفات رجامباشرة الغير  ٌيةالجزائر  األسرار في االرصاالتك  الغمكض

ت الارصاال رايافخمسركر ك الكشؼ السياسة كالمخابرات. كقسـ الدراسة إلى أربعة فصكؿ، حاكؿ الكارب 
العبلقة الري رربط فرنسا ب سرائيؿ أثنان اندالع الثكرة ركءي   ان عياف. كأيءالمعرمدان عمى شهكد 

 ة. الجزائريٌ  مقاكمةال قمع عاكف إسرائيؿ مع فرنساكر الجزائرمٌ 



33 
 

 ةالجزائريٌ مجمس الثكرة ة بالة الفمسطينيٌ ثكر القادة بلقات السرية الري كانت رربط الع كء كما  
، العشريف القرف مف السبعيناتبداية ك  السرينات أكاخر في ةصااالسرقبلؿ، خحصكؿ الجزائر عمى بعد 
رصاالت غير ة. يرحدث عف االفمسطينيٌ  ثكرةال أثرت في ةثير كبأحداث كرطكرات  مميئةكانت الري 

سرائيؿ، كأيءان يرحدث عف المصافحة بيف الكفكد الجزائريٌ ك  بيف الجزائر اشرةمب  ة. ة كاإلسرائيميٌ ا 
كاعرمد الباحث في دراسره عمى المنهج الراريخي في سرد األحداث كالكقائع الري مرت عمى  

 ة.ة الفمسطينيٌ ة منذ رأسيسها حرى دخكؿ السمطة الكطنيٌ الفمسطينيٌ  –ة العبلقات الجزائريٌ 
كاخررـ الباحث دراسره بخبلصة مفادها: أف هناؾ رغيير في مكقؼ دكلة الجزائر مف إسرائيؿ  

بيف مباشرة ، ككجكد ارصاالت غير (أكسمك) إعبلف المبادئ ركقيع ارفاؽك  لمٌسبلـ مؤرمر مدريدبعد 
زيارة اشرة مبالمف مظاهر االرصاالت غير . ك (أكسمكارفاؽ إعبلف المبادئ )إسرائيؿ كالجزائر بعد ركقيع 

سرائيؿ، كلكف هذر ـ، ككجكد عبلقات اقرصاديٌ 2000إلى إسرائيؿ عاـ  الكفد الجزائرمٌ  ة بيف الجزائر كا 
 الذم يرفض الرطبيع مع إسرائيؿ. بدكف عمـ الشعب الجزائرمٌ بالخفية  االرصاالت

*Chganollaud (1977): (Maghreb Et Palestine Sind-bad Jean Paul) Paris 
Edition. 

ة الغربي بالقءيٌ  ربغدكؿ المشعكب لم ةات الراريخيٌ عبلقاليرحدث هذا الباحث عف  
 أرءان الجزائر بفمسطيف ربطة العبلقة الري كانت ريطبيعفسر ، ك مٌ الجزائر خاصة الشعب ك ة، الفمسطينيٌ 

 ةالجزائريٌ  الكطنية حزاباألزعمان الري رربط  العبلقاتكء ، ك منذ عهد صبلح الديف االيكبي كشعبان 
، كرفءهـ قرار الرقسيـ فمسطيف ككعد الحسيني أميف الحاجة مثؿ بالشخصيات فمسطينيٌ  االسرقبلؿ قبؿ

ة رنظيمان كأسمكبان، كيرحدث أيءان عف الثكرة الجزائريٌ ب ةالفمسطينيٌ الثكرة قيادات رأثر بمفكر، حيث فسر 
 ة.اإلسرائيميٌ -ةدكر الجزائر في الحركب العربيٌ 

ة هي عبلقات قديمة مف العهد الجزائريٌ -ةره إلى أف العبلقات الفمسطينيٌ سركصؿ الباحث في درا
ة الري رجمعهـ هدؼ ة كالفمسطينيٌ عبلقات الكدية بيف قادة األحزاب الجزائريٌ ال. ب ءافة إلى اإلسبلميٌ 

 . ةالذم يدعـ حركة الصهيكنيٌ  كركبيكالجزائر مف االسرعمار األكاحد هك رحرير فمسطيف 
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*Michael Laskier (2004):( Israel And The Maghreb From Statehood To 
Oslo) University Press Florida Usa. 

إلسرائيؿ كدكؿ المغرب العربي مف بينها الجزائر،  يرحدث هذا الكراب حكؿ الراري  الدبمكماسيٌ 
ان العبلقات كبدن مرحمة رأسيس دكلة فمسطيف كأيء (أكسمك) ارفاؽ إعبلف المبادئ كخاصة بعد ركقيع

بيف إسرائيؿ كدكؿ المغرب العربي الري يشارؾ فيها رئيس الكزران كأعءان الحككمة  ةالدبمكماسيٌ 
، الفمسطينيٌ  –، بعيدان عف الصراع اإلسرائيميٌ إسرائيمية في جنازة أم رئيس في ببلد المغرب العربيٌ 

بيف إسرائيؿ صراع ة، كيرناكؿ الالعربيٌ بلـ بيف إسرائيؿ كالدكؿ ة السٌ كيركز دكر اليهكد المغاربة في عمميٌ 
 .المفركحة بيف إسرائيؿ كدكؿ المغرب العربيٌ السرية ك  ، كأيءان االرصاالتالمغرب العربيٌ  كدكؿ

كيرحدث  مشرركة،سياسة  ليست هي مغرب رجار إسرائيؿاليشير الباحث إلى سياسة ببلد  
كاسرنرج الباحث أف كجكد رحبلت سياحية  مع إسرائيؿ. سان ببلد المغرب العربيٌ ك أيءان عف عبلقات رؤ 

سرائيؿ.كببلد المغرب العربيٌ  بيف إسرائيؿ  ، كارصاالت سرية بيف الجزائر كا 
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة:  

ة   الجزائريٌ -ة العبلقات الفمسطينيٌ  عنكاف رحمؿ العممية حكؿ هذا المكءكع الريالدراسات  إفٌ  
راسة لباحث الدٌ ه أثنان إعداد انٌ إفررات زمنية سابقة، حيث  رناكؿ هاـ، أغمب2018-ـ1990مف عاـ 

عمى حد عممه كجكد رسائؿ ماجسرير أك دكركرار لها عبلقة بهذا المكءكع أك قريب الحالية لـ يبلحظ 
مف فررة زمنية. لذلؾ اعرمد في إعداد دراسره عمى بعض الكرب كالمقاالت كالدكريات كالصحفية 

 االلكرركنية؛ إلعداد دراسره حكؿ هذا المكءكع. كالمكاقع 

ة الجزائريٌ  العبلقات رناكؿ إلى الدراسات بعض فقد سعت بينها فيما كرباينت الدراسات رنكعت 
الراري   ة عبرالجزائريٌ -ة لمعبلقات الفمسطينيٌ  المشررؾ الرابط لطبيعة اسرعراءها خبلؿ ة مفالفمسطينيٌ 

 يٌ كالنءال كالسياسيٌ  الراريخيٌ  الرقارب رجمعة الجزائريٌ -ة قة الفمسطينيٌ العبل طبيعة أف الطكيؿ، كرؤكد
ة ة الفمسطينيٌ لمدكر الجزائرم في دعـ القءيٌ  يٌ الراريخ الرطكر رناكلت كما أف بعض الدراسات المشررؾ،

 راسات يربيف ما يأري:مف خبلؿ االطبلع عمى هذر الدٌ  .كاإلقميميٌ  الدكليٌ  الصعيد عمى

مرقاربة، كخاصة بعد  فررات زمنية رناكلت ككنها الرشابه طابع عميها غمب السابقة الدراسات 1-
ان طابعان راريخيٌ  رناكلت مجممها جانب، كفي مف ـ هذا1988ـ إلى عاـ 1963االسرقبلؿ الجزائر عاـ 

 .آخر مف جانب ةة الفمسطينيٌ كالقءيٌ  –لعبلقات ببلد المغرب العربيٌ 

 دكركرار أك أك ماجسرير معمقة كدراسات أكاديمية بدراسات المراد بحثها يةالزمن الفررة رغطية لـ يرـ-2
ة كاممةن. مف الجزائريٌ -الفمسطينٌيةلـ رجمؿ فررة العبلقاتك ، أك أجنبية عربية مجبلت في كردت أبحاث
 .بينهما مسرقبؿ العبلقة عمى إطبلع بالحاءر كيحاكؿ الماءي امؿ يربطك يٌ راريخ جانب خبلؿ

 الري العناصر كافة رشرمؿ لـ بالشمكلية. غمب عميها طابع العمكمي ررميز لـ راساتالدٌ  معظـ-3
 ة.الجزائريٌ -ة ت الفمسطينيٌ العبلقا حكؿ أف ردكر يمكف

 رات الري طرأت عمىيبهدؼ رربع كرحميؿ الرغي الراريخيٌ  راسات اسرخدمت المنهجمعظـ الدٌ -4
السياسة  ر فيرغيٌ الد رمت االسرفادة مف خبلؿ رحميؿ راسة خبلؿ مراحؿ زمنية مخرمفة، كقرات الدٌ يمرغي

في جمع البيانات كرحميمها مف أجؿ الكصكؿ  الرحميميٌ  ة مخرمفة. كالكصفيٌ ة عبر مراحؿ راريخيٌ الجزائريٌ 
 إلى نرائج محددة.
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 راسات السابقة الرالي:كقد اسرفاد الباحث مف الدٌ 

-ـ1990ة مف عاـ الجزائريٌ -ة طينيٌ ؿ المكءكع العبلقات الفمسرككيف رؤية عامة حك     
 .راسات السابقةفي الدٌ ة. كرحديد الفجكة البحثية كسياسيٌ ة ـ، مف ناحية راريخيٌ 2018

 :راسات السابقةراسة عف الدٌ األمكر الري رميز هذر الدٌ  كمف

 أءافت في فررة الزمنية بعض المعمكمات حكؿ عبلقة الجزائر بفمسطيف ماحسب عمـ الباحث راسة الدٌ   -1
 يف.كارصاالت الجزائر غير الرسمية باإلسرائيميٌ  ـ،2018-ـ 1990بيف عاـ 

 ة.الجزائريٌ -ةدات العبلقات الفمسطينيٌ عمى محدٌ ساعدت في الرعرؼ  -2
، لكؿ مف كالدكليٌ  اإلقميميٌ  المحيط في هامة رطكرات بعد جانت زمنية فررة في بأنها راسةالدٌ  هذر رمراز -3

ـ مف  2018ـ إلى عاـ 1990در الكطف العربي منذ مطمع عاـ ما شه ، كخصكصان الجزائر كفمسطيف
ـ، كالحرب عمى اإلرهاب 1993عاـ  (أكسمكإعبلف المبادئ ) ـ كارفاؽ1991عاـ  لمٌسبلـ مؤرمر مدريد

 كالرغييرات الرطكرات ـ، كأثر2011عاـ  ـ، كالحراؾ العربيٌ 1991)العشرية السكدان( في الجزائر عاـ 
 ة.الجزائريٌ -ةالفمسطينيٌ  العبلقة عمى المنطقة في

ة ـ خبلؿ مرحمة راريخيٌ 2018–ـ1990ة الجزائريٌ -ةراسة الحالية العبلقات الفمسطينيٌ ررناكؿ الدٌ  
ة مرعددة، كرغطية فررة زمنية كاممة منذ بداية هذر العبلقات لرحديد الرغيير في نمط السياسة الخارجيٌ 

راسة كمحاكلة لرغطية عميها بعد، كلذلؾ جانت الدٌ سمط كالري لـ ي ة،ة الفمسطينيٌ ة رجار القءيٌ الجزائريٌ 
 ة.الجزائريٌ -ة لفمسطينيٌ اراسات في العبلقات لدٌ كمعالجة الخمؿ الناجـ عف نقص ا

ـ كحرى عاـ 1990ة مف عاـ الجزائريٌ -ة الءكن عمى العبلقات الفمسطينيٌ ريسمط الٌدراسة الحالية 
 ـ، مف جميع الجكانب.2018

حداث مع بياف انعكاسات هذر األ ة ءمف الرسمسؿ الراريخيٌ السياسيٌ األحداث  ركثيؽسكما 
ـ، كعمى االرصاالت الجزائرية غير الرسمية  2018 –ـ 1990ة الجزائريٌ -ةعمى العبلقات الفمسطينيٌ 

 مع إسرائيؿ.
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 الفصل الث الث:
_______________________________________________________________________

 م.1117-م1881: ةالجزائري  -ة لعالقات الس ياسي ة الفمسطيني  ا

 المقدمة:  

ة مف خبلؿ رقسميه إلى مبحثيف الجزائريٌ -ةيرناكؿ هذا الفصؿ رطكر العبلقات الفمسطينيٌ      
 رئيسيف.

ل في  بمراحمها  ةالجزائريٌ – ةالفمسطينيٌ  يرطرؽ الباحث إلى راري  العبلقات المبحث األو 
كأهـ األحداث في رمؾ الفررة مف خبلؿ ة الجزائريٌ -ة العبلقات الفمسطينيٌ ذلؾ سيناقش رطكر المخرمفة، ك

دثها الفمسطينيٌ  ة، كاحرءاف الجزائر لدكرات المجمس الكطنيٌ مشاركة الجزائر في الحركب العربيٌ  ، كحى
الجزائر في ، كدكر األبرز إعبلف قياـ دكلة فمسطيف بالجزائر، باإلءافة إلى االنشقاؽ الفمسطينيٌ 

ة ة لمقءيٌ ة الجزائريٌ ة الخارجيٌ ة كدكرها في االنرفاءة األكلى، كركجهات السياسيٌ رحقيؽ المصالحة الكطنيٌ 
 ة مف خبلؿ الرئيسيف بكمديف كالشاذلي.الفمسطينيٌ 

-ة سكؼ يقكـ الباحث بالحديث عف العبلقات الٌسياسٌية الجزائريٌ  وفي المبحث الث اني 
 ـ.2018ك حرى 1990ة منذ عاـ الفمسطينيٌ 
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ل:     .الجزائري ة – الفمسطيني ة تاريخ العالقاتالمبحث األو 
جدت ركابط كي  ة هي عبلقات قديمة، فمنذ العهد اإلسبلميٌ الجزائريٌ  –ة العبلقات الفمسطينيٌ  

 طمهبكأرءان، ففمسطيف باعربارها  ة مرينة قديمة ظمت كما زالت رربط الجزائر بفمسطيف شعبان راريخيٌ 
مثمة األ، مف كالمغربيٌ  الجزائرمٌ  فالشريفيف، شارؾ فيها الجيشااألنبيان كأكلى القبمريف كثالث الحرميف 

مع صبلح الديف األيكبي في رحرير القدس  الذم شارؾكليد صال  يف المجاهد المجاهديف الجزائريٌ  عمى
يف، لديف مف الجزائريٌ ـ. ككاف ما يقارب ربع جيش صبلح ا1187مف الصميبيف في معركة حطيف عاـ 

ي أحد أحيان القدس إلى كنظران لجهكدهـ  في المعركة أكقؼ الممؾ نكر الديف بف صبلح الديف األيكب
 (.115ص: ،2015 )شنري،ـ1192)بحي المغاربة( سكنه العديد مف المغربيف منذ عاـ كعرؼ المغاربة؛

 ة.يني  ة الفمسطة من القضي  ة الجزائري  اًل: موقف الحركات الوطني  أو  
ة ليست كليدة مرحمة ما بعد االسرقبلؿ، بؿ ررجع عمى األقؿ الجزائريٌ  –ة العبلقات الفمسطينيٌ  

إلى نهايات القرف الراسع كبدايات القرف العشريف، فمنذ أف كانت الجزائر رحت االسرعمار الفرنسي، 
ة، كقؼ الجزائريكف مع ة الجزائريٌ كبالرغـ مف المءايقات كخنؽ االسرعمار الفرنسي لمحركات الكطنيٌ 

كاف هناؾ كعي كيقظة لدل اـ. ف ءد االسرعمار البريطاني، كشارؾ عدد منهـ في ثكرة القسٌ الفمسطينييٌ 
 منهـ الصحفي عمر راسـ الذم فء  ة عمى فمسطيف،ة لخطر الحركة الصهيكنيٌ النخبة الجزائريٌ 

رض المسمميف، مف خبلؿ مقاالره ككشؼ أساليب اليهكد في سرقة أ ،بريطانيا كمخططارها االسرعمارية
 (.29ص: ،2013 )ركاؽ،في جريدة "ذك الفقار"

 ا كمنطمقارهاآرائهم رنكعة بة الفمسطينيٌ ة مف القءيٌ لجزائريٌ ة االكطنيٌ  اتمكاقؼ الحرك رنكعت 
 كءكحان  جرأةك  مصداقيةكاف االرجاهاف االسرقبللي كاإلصبلحي أكثر  ،األيديكلكجيةمرجعيارها الفكرية ك 

في فمسطيف، مف قبؿ بريطانيا لدعـ اليهكد ييخطط ك  جرميما ب كالجزائرمٌ  العربيٌ  شعبال شراؾإفي 
االسرعمار الفرنسي، كما  نهج عف يخرمؼاسريطانيان ال ك ة اسرعماران الصهيكنيٌ  فيعربرا يففاالرجاه

كؽ كاعربرره اغرصابان لحق ـ،1917ة كعد بمفكر عاـ ة الجزائريٌ رفءت جميع الحركات الكطنيٌ 
، كاعربرت فمسطيف أرض كقؼ إسبلمي يجب البريطانيسرعمار مدعكـ مف قبؿ االألنه يف الفمسطينيٌ 

 (.116ص: ،2015 )شنري، عمى كؿ المسمميف الدفاع عنها.
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اإلصبلحي ممثبلن بجمعية عممان المسمميف الجزائرييف بذلت الجهكد الكاسعة في  رايٌ فالر* 
ة، كحثهـ عمى مقاكمة االسرعمار البريطاني كرفض اإلسرائيميٌ ركعية الجزائرييف كالعرب بالمخططات 

ة مف أجؿ الدفاع عف فمسطيف، كمف الشخصيات كافة العناصر الكطنيٌ  كر ستكقد ، مشركع الرقسيـ
ـ بدعكة مف 1931الري كاف لها دكر بارز الكارب ابراهيـ طفيش، الذم حءر المؤرمر اإلسبلمي عاـ 

 ةجزائريٌ ال جريدة شهاب، كالذم كرب في ةيٌ فمسطينالحماية األراءي ف الحسيني مف أجؿ الحاج أمي
عكب ـ كاعربررها إهانة كبيرة لمشٌ 1947ـ كرفض قرار الرقسيـ سنة 1936حكؿ دعـ الجزائر لثكرة سنة 

رهـ في إقامة عدكمسا رآمرهـشنت مجمة شهاب هجكمان عمى بريطانيا كعصبة األمـ بسبب ، ةالعربيٌ 
 مساعداتة إلى فمسطيف، كقامت بجمع مسطيف، حيث طالبت بمنع الهجرة اليهكديٌ إسرائيؿ عمى أرض ف

إلى هيئة األمـ احرجاجان عمى  رسالةككذلؾ أرسمت  كأرسمرها إلى فمسطيف. ة مف الشعب الجزائرمٌ ماليٌ 
 "إف إقامة دكلة يهكدية فكؽ أرض فمسطيف يرناقض :قائبلن  اإلبراهيمي محمدي  كأكد الشٌ  ،قياـ إسرائيؿ

  (.JEAN,1977 p:56- 57-59)بلـ العالمي"مع ميثاؽ هيئة األمـ المرحدة، كييمثؿ رهديدان صريحان لمسٌ 

ة، خاصة حزب الشعب ة الفمسطينيٌ فكاف له بصمة كاءحة في القءيٌ  االسرقبلليٌ  رايأٌما الر* 
بعنكاف "فمسطيف ة، كمقاؿ مة الجزائريٌ الذم كرب مقاالت في جريدة األ ة مصالي الحاجسارئب الجزائرمٌ 

االسرعمارية  ساليباأل ءدٌ لدل العرب كالمسمميف، ك  كالدينيٌ  عكر الكطنيٌ هيدة"، بهدؼ إيقاظ الشٌ الشٌ 
جنة الدفاع عف فمسطيف عاـ ل الجزائرمٌ  حزب الشعب أنشأكما  ة مع إسرائيؿ،رساهمالبريطانية الم

، كما ة الشعب الفمسطينيٌ فرنؾ فرنسي إلعان 56400بػة قدرت ماليٌ  مساعداتبهدؼ جمع ـ 1937
قسيـ فمسطيف، كاهرـ الحزب بمكاصمة النءاؿ مف أجؿ قرار ركف في مظاهرات ءد شارؾ الجزائريٌ 

 (.31-30،ص:2013ركاؽ،) رحرير فمسطيف مف االسرعمار البريطاني

____________________ 

 كالهكية العربٌية المغة عمى فاظالح إلى هدفت الري اإلسبلمٌية، اإلصبلحية بالحركة عيرؼ: اإلصبلحي الريار*
. الفرنسية المغة إلغان عمى كعممت كما العربٌية، بالمغة الرعميـ كنشر الرربية إصبلح عمى عممت فقد اإلسبلمٌية، العربٌية
 باديس بف الحميد عبد برئاسة ـ،5/1931/ 5 براري  رأسست الري الجزائرٌييف المسمميف العممان جمعٌية الريار قاد حيث

 (.43:ص ،2015رير،إب)

 عاـ فرنسا في   الجزائرييف كالمغرربيف كالطمبة العماؿ صفكؼ في الريار هذا نشأ: االسرقبللي الريار*
 كالهكية العربٌية المغة عمى الحفاظ إلى إءافة الفرنسي، االسرعمار مف الجزائر رحرير إلى الريار هذا هدؼ. ـ1926
 مصالي بزعامة ـ 1937 عاـ الجزائرم الشعب حزب الريار هذا قاد. الشعبية الديمقراطية كمبدأ اإلسبلمٌية، العربٌية
 (.65:ص ،2015إبرير،) الحاج
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  ة.ة اإلسرائيمي  انيًا: موقف الجزائر من الحروب العربي  ث    
سمطة الجزائر لـ ركف بعيدة في أم كقت مف األكقات عف فمسطيف، كالجزائر كانت رحت 

في جمع  حزب الشعب الجزائرمٌ  بدأـ 1948احرمت فمسطيف عاـ  جرد أفٍ ه بمنٌ إاالحربلؿ الفرنسي، بؿ 
الحاجة إلى األمكاؿ  ت لصال  فمسطيف، كرغـ أف الجزائر في ذلؾ الكقت كانت في أمٌس عداامسال

 محمد شي ة السارئقدمت الهيئة العميا اإلعانة لفمسطيف ب ة، كأيءان السبلح لمثكرة الجزائريٌ لشران 
كشارؾ العديد مف الجزائرييف  إلى فسطيف. كأرسمرهـ رؿاقم 100رجهيز  مف مكنترالري  اإلبراهيمي

اسريشهد  ،260لى إ 220ـ حيث بمغ عددها ما بيف 1948ة االسرائيميٌ  –ةكمرطكعيف في الحرب العربيٌ 
 (.116ص: ،2015 )شنرة، عدد منهـ في رمؾ الحرب

 نجاحالخطر الذم يمثمه سرائيؿ بت إأحسٌ ر، خاصة عندما ظهرت العداكة بيف إسرائيؿ كالجزائ
لهـ ة، كردان عمى هذر الثكرة كقفت إسرائيؿ بجانب القادة العسكرييف الفرنسييف، فقد كجه الثكرة الجزائريٌ 

ءعاؼ ردميرمف أجؿ  اإلرشاداتدافيد بف غكريكف بعض  . أعمف أحمد بف جيش الرحرير الجزائرمٌ  كا 
، حيث قاؿ: الجزائرمٌ  الكطنيٌ  بجبهة الرحرير ان ناقرادك  ريمنان ة نشان جبهة رحرير فمسطينيٌ إل رهمساندببٌل 
 (.426ص:  ،2015 )إبرير، اسرقبلؿ الجزائر لف يكرمؿ ما لـ ررحرر فمسطيف" "إفٌ 

الرئيس هكارم بكمديف، إذ رعربر هذر  فررة حكـفي  قمٌرهاة ة الجزائريٌ بمغت السياسة الخارجيٌ  
بدكؿ العالـ االشرراكي. ما جعؿ مف الجزائر  اإليجابيةالجزائر  عبلقة بسبب؛ مزدهرةالك  الذهبيةالفررة 

 ثيحثة بدفاعه الة الفمسطينيٌ إسرائيؿ. كٌرس بكمديف نفسه لخدمة القءيٌ أماـ  رصدمكال مقاكمةان لمدنس
ة ة الفمسطينيٌ ، كمنع احركان القءيٌ عنها، كيرفض أم كصاية مف األنظمة العربية عمى القرار الفمسطينيٌ 

يف لـ ينسكا الجزائريٌ  ة المغرصبة. كخاصة أفٌ ئها، كالعمؿ عمى اسررجاع الحقكؽ الفمسطينيٌ مف أعدا
يف في ثكررهـ ءد يف الذيف شارككا بأمكالهـ كأنفسهـ في مساندة إخكانهـ الجزائريٌ فءؿ الفمسطينيٌ 

ة هك الفمسطينيٌ الشين الذم يربطنا كهلل الحمد بالقءية  االسرعمار الفرنسي. كيقكؿ الرئيس بكمديف: "إفٌ 
، كقد أعمنت القيادة الثكرية في هذر ة كحقكؽ الشعب الفمسطينيٌ النءاؿ كاإليماف بمسرقبؿ هذر القءيٌ 

ننا نؤازر كندعـ المقاكمة الفمسطينيٌ ة الفمسطينيٌ األرض بأنها رؤازر كرؤيد القءيٌ  ة ة بدكف قيد أك شرط، كا 
   (.33ص: ،2015 كؾ،)مم ة"بدكف أم رحفظ كنؤيد أهداؼ الثكرة الفمسطينيٌ 

 كافلذا ـ كاف قد مءى خمس سنكات فقط عمى اسرقبلؿ الجزائر، 1967عند اندالع حرب 
بقيادة هكرام ة الجزائريٌ مثكرة الكطني لمجمس ال يلٌ ك ، بعد رى الداخميٌ  شؤكف الحكـبررريب شغميف نمقادرها 
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في فمسطيف  ةسياسيٌ ال اتمسرجدالررابع  الجزائر كانت .ـ1965عاـ  جزائرحكـ في رئاسة بكمديف 
 آنذاؾة ة الجزائريٌ كأعمف كزير الشؤكف الخارجيٌ  .(155:ص ،2014 جزر، أبك) بمداف الطكؽ العربيٌ ك 

فمسطيف بكؿ ما كاف ممقاكمة في ل مساندرهاالجزائر مع دكؿ الطكؽ ك  فماءرعبد العزيز بكرفميقة 
 :JEAN, 1977, p) بدكف حرية فمسطيف" كقاؿ:" ليس لمجزائر حرية ،ةة كبشريٌ ركفر مف إمكانات ماديٌ ي

122.) 

كظمت األجكان المركررة في بمداف الطكؽ إلى أف أرسؿ بكمديف العقيد الطاهر الزبيرم رئيس  
 ةة كمساعدات ماليٌ مف معدات عسكريٌ  لرقديـ المساعدة كركفير احرياجات الحرب أركاف الجيش الكطنيٌ 

    (. 156:ص ،2014 جزر، أبك) في كؿ مف مصر كسكريا

المعركة بيف العرب  : "إفٌ ـ قاؿ بكمديف في خطابه1967/ 5/6 عشية اندالع الحرب في
سرائيؿ ليست حقدان دينيان، بؿ معركة ءد المصال  األجنبية؛ ألف القءية قءيٌ  ة قءيٌ  ة اسرعمارية كأفٌ كا 

يف مسطينيٌ المعركة هي معركة الجزائر كليست معركة الف فٌ ا  ة كؿ عربي كمسمـ، ك فمسطيف هي قءيٌ 
 (. 133ص: ،2014 جزر، )أبككحدهـ، كقد آف األكاف لءرب إسرائيؿ كردعها"

ة عند اندالع الحرب هك إرساؿ كزير الخارجية عبد العزيز الجزائريٌ حككمة به ال شرتأكؿ ما با 
في  كالمسرجدات الرطكراتمعرفة ك  كمساعدرهـاحرياجارهـ  عمى بلعطٌ االبكرفميقة إلى مصر مف أجؿ 

بكمديف  صرحإلى مصر لبلشرراؾ في المعركة، كقد  قة. كعممت عمى إرساؿ الطيراف الجزائرمٌ المنط
ذهابكـ لمكقكؼ  إلى مصر، إفٌ  خركجة في ثكنة عسكرية في الجزائر كهي رسرعد لمأماـ القكات العسكريٌ 

في  تمك أك ال رحرير فمسطيف ؛رافخيا، فأمامكـ ةسهم مهمة تليس إسرائيؿأماـ  عربيٌ الالشعب مع 
أسمحة كدبابات كمكاد الرمكيف.  معدات عسكرية مفبجهزة ة م. كما أرسؿ باخرة جزائريٌ سبيؿ فمسطيف

 (.92ص: ،2015،ممكؾ)

ـ كاحربلؿ فمسطيف كانت كبيرة جدان عمى كؿ الشعب 1967هزيمة حرب  فاجعةلكف  
يحكـ عمينا الراري  بأننا العرب خسركا المعركة، كس ، كعمى الرئيس بكمديف بالذات، فقاؿ: "إفٌ الجزائرمٌ 

ذ قبً نا قصرنا في كاجبنا كقبً ف، كأنٌ يخكنة، كسينظر إلينا كأننا مهزكم منا هذر النكسة". منا هذر الهزيمة كا 
 (.162ص:  ،2014 جزر، )أبك

حرب  ة بعد هزيمةالعربيٌ  جيكشكيفية رجنيد ال عف غير راضو  لرئيس بكمديفاكما كاف   
لـ يشارؾ في قمة لذلؾ  .غير مجدية كاألمـ المرحدة ةالعربيٌ كؿ الد مؤرمرات كرأل أفٌ  ،ـ1967
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ع يهك األفءؿ مف رءي مصر كسكريا طكؽالدكؿ لالدعـ رقديـ ك  عاكفالر الخرطكـ؛ كقد كاف يرل أفٌ 
لـ بكمديف ف كأل الخرطكـ، مؤرمر في الجزائر عف مندكبان  بكرفميقة أرسؿحيث .الكقت عمى المؤرمرات

أمريكا كالدكؿ مباشرة ب سرائيؿ ك  عبلقةالعرب ككنهـ عمى  رؤكسانالبعض ان ألدكار طمئنيكف م
الجزائر كانت  بكرفميقة عف رأم ببلدر قائبل: "إفٌ  صرح إذريار المسرسمميف.  سايرةرافءان ماألكركبية، 

 )ابرير،بأنه يجب مكاصمة الكفاح العسكرم" الجزائر رقرٌ  أفٌ ة ك كسربقى دائمان ءد الحمكؿ االسرسبلميٌ 
 (.333ص: ،2015

محاربة لة ة الجزائريٌ فس، كقاـ برجنيد الدبمكماسيٌ سياسة طكيمة النٌ  ارخاذدعا الرئيس بكمديف إلى 
إسرائيؿ ككؿ  ادبعإكالعمؿ عمى  ،كالمساندة لفمسطيف رأييدجمع ال بهدؼة، الدكليٌ  فؿاحالم في إسرائيؿ
إلعادة رسمي   ساسيةاأل قراراتال ارخاذ مف أجؿ الثكرة لمجمس طارئة جمسة عقد ها، كرـدعممف ي

فكاف لمرئيس بكمديف ارصاالت كثيرة مع  ـ. 1967 هزيمة حرب رركرر ال ة حرىالجيكش العربيٌ 
كما قاـ بزيارات عديدة لبعض الدكؿ،  ة،ة الفمسطينيٌ ها عمى دعـ القءيٌ رؤسان الدكؿ الصديقة لحثٌ 

 رجديدـ، بهدؼ 1969س ليكنيد بريجنيؼ عاـ فكانت أكؿ زيارة لمرئيس بكمديف لمكسكك كلقانر مع الرئي
االرفاؽ عمى رزكيد مصر كسكريا باألسمحة بعد أف قاـ  بأسمحة سكفيرية، رـٌ  ةالعربيٌ قكات رسمي  ال

مميكف دكالر. كما سافر في  200الجزائر كالمقدر بقيمة  حسابالرئيس بكمديف برسديد ثمنها عمى 
دأ بكمديف محادثات ثنائية مع الرئيس جكزيؼ ريرك بحثا فيه اليكـ الرالي إلى يكغسبلفيا كفكر كصكله ب

كر الذم يجب أف رقكـ به حركة عدـ االنحياز ة، كالدٌ ة الفمسطينيٌ في القءيٌ لمسرجدات خر اأعف 
فيه جان مشررؾ  ارفاؽب جانبافالؤكد لي ،اإلسرائيمي عدكافهذر ال الكقكؼ أماـفمسطيف في مساندة ل

 (.93-92ص:  ،2015 ،ممكؾ) طيفكقكفهما كرءامنهما مع فمس

الري  707الطائرة اإلسرائيمية بكينغ  هبكطبعد  شديدأمريكي  رهديدرعرءت الجزائر إلى 
ة صدرت قراران مف منظمة المبلحة العالميٌ أإلى الجزائر. ك  مسارها ة كحكلتينيٌ اخرطفرها المقاكمة الفمسط

ة، الجزائريٌ  الشكاطئ أماـمريكا إلرساؿ أسطكلها أ دفعمما  ،معها كفالجزائر كيمنع الرعا هـرٌ لمطيراف ي
الحككمة ة كقامت لممقاكمة الفمسطينيٌ  مساندالك  مؤيدالجزائر ال ر مف مكقؼغيٌ لـ يي  نذاراإل غير أفٌ 
ردان عمى ذلؾ قامت إسرائيؿ  .(53-52ص: ،2013)ركاؽ، بطرد السفير األمريكي مف الجزائرة الجزائريٌ 

ـ معرقدة أف ذلؾ سيجعؿ 1970ة مجمس الثكرة جمكؿ الخطيب عاـ باخرطاؼ األميف العاـ لرئاس
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 ،2014 )أبك جزر، ررخمى عف دعـ فمسطيف في صراعها مع إسرائيؿك الجزائر ريغٌير مف مكاقفها، 
 (.186ص:

مالية رقدر بمبمغ عشريف مميكف فرنؾ فرنسي لكؿ  ربرعات قايد أحمد الجزائرمٌ  المالية كزيرـقدٌ 
فيهـ  صٌرحة ك كاألردف. كركجه بكمديف إلى الثكنة العسكرية في العاصمة الجزائريٌ  مف دكؿ الطكؽ سكريا

ة كقد جعمكا إسرائيؿ خنجران في قمب هممهـ قائبل:" العدك يرحرش بالجيكش العربيٌ عزمهـ ك ليرفع مف 
ات ك قشاركت ال (.54:ص ،2013 ركاؽ،) ة"ة الفمسطينيٌ ة، كأنرـ مجاهدكف في سبيؿ القءيٌ األمة العربيٌ 

كات قمف رمؾ ال 61ـ، حيث اسرشهد 1968ة في حرب االسرنزاؼ عمى الجبهة المصرية، عاـ الجزائريٌ 
 (.54ص: ،2013 )ركاؽ،

الحككمة  فٌرغتـ في منطقة دكؿ الطكؽ ر1973حرب اكركبر عاـ بداية اإلعبلف عف  لحظة 
لمجمس الثكرة  اجئةمفجمسة  تقد، كعي حربة في الهماسمف أجؿ الم الجزائرمٌ  شعبالك  ةيٌ الجزائر 
 إصدارهاالقرارات الري  هـلدعـ دكؿ الطكؽ. ككانت أ ةالءركري جراناتاإل إصدارة مف أجؿ الجزائريٌ 

بكمديف الرئيس ارصؿ  حربال تبدأ عندماة إلى مصر، ك جزائريٌ  مسمحةقكات  إرساؿالمجمس هي 
حرى رقكـ الجزائر  طمبارهـمركمعرفة في الساحة المعركة  رطكراتالسادات مف أجؿ معرفة الالرئيس ب

رسالها برأمينها كرقييمها  المسرجدات عمى بلعلبلطٌ العقيد محمد عبد الغني إلى مصر  بعث، كما لهـ كا 
 (.76ص: ،2015)ممكؾ، مصرإلى  ذهبالري يجب أف ر ةكالنكاقص العسكريٌ  اتعكنمف أجؿ رحديد الم

أيءان ة إلى دكؿ الطكؽ ك ماليٌ  مساعدات، أرسمت الجزائر ةممساعدات العسكريٌ لباإلءافة  
 حربسبلح النفط في ال عماؿفي اسر كمؤثرة ةالفعٌ  ةصكر ت بكشارك، مف النفط الجزائرمٌ طف  ثمانيف

مرئيس بكمديف صاحب فكرة المقاطعة النفطية، حيث أقنع ل كيعكد الفءؿة إلسرائيؿ، مؤيدالدكؿ ال كب ل
العربي  ة في الكطفدكل ءخـأة السعكدية هي المممكة العربيٌ  أفٌ  بحكـ ره،خط   قبكؿالممؾ فيصؿ ب

 باشرلسكريا، كقد  ةطبيال المكادكأرسمت الجزائر طكاقـ طبية كاممة كطائرريف مف  .لمنفط إنراجان 
 (.79-107 ص: ،2015 )ممكؾ،سكريا كمصر مسرشفيات ل ربرع بالدمانحمبلت بكف الجزائريٌ 

في  الجزائرمٌ  جيشحقيقة دكر ال نكرررخفي ك إسرائيؿ أف  اسرطاعتبعد االنرصار بالحرب  
. هـزري ال  ةاإلسرائيميٌ  قكاتال ة القائمة بأفٌ اإلسرائيميٌ  مقكلةي الجزائريكف المزؽ ؛ ةاإلسرائيميٌ -ة الحركب العربيٌ 
، ففي شجاعة كبسالة كرءحية الجيش الجزائرمٌ ررحدث عف ة اعررافات بشهكد إسرائيميٌ  ظهرت مؤخران 

 براري  اعررؼ لممرة األكلى لصحيفة معاريؼ العبرية ،رلدافيد اليعاز  رائيميٌ اإلس األركاف رئيسلرصري  
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ـ قاالن: "لست مسؤكالن عف هزيمة صنعها قادة إسرائيؿ األغبيان اسرهانكا بالقكات 1973/ 29/10
ما حدث لقكارنا في مينان األدبية كاف نريجة  ة المحرشدة عمى الجبهريف الشمالية كالجنكبية،العربيٌ 
يف بأسمحرهـ البدائية الجزائريٌ  ة، كركقع شاركف أفٌ رهانة كاالسرهرار بعدد كعراد الكحدات الجزائريٌ لبلس

 دبابة" 172قريؿ كفقدنا  900لكنهـ نصبكا له فخان، كخسرنا في يكـ كاحد  ،سيفركف بمجرد رؤية دباباره

 (.79ص: ،2013)ركاؽ،

 ة ومخططات احتوائيا:مسطيني  ة الفموقف الجزائر من مشاريع تسوية القضي  الثًا: ث  
 م.  1967عام  242القرار  الجزائر من موقف   

ـ 1967عاـ  242الرابع لمنظمة األمـ المرحدة إصدار قرار رقـ  قرر مجمس األمف الدكليٌ 
ممية بيف إسرائيؿ كالعرب، معبران عف قمقه مف رطكر مف أجؿ الرفاكض لحؿ الصراع بالطرؽ السٌ 

سرائيؿ خكض غمار حرب أخرل. سرائيؿ كلكي ررجنب الدكؿ العربيٌ األكءاع في دكؿ الطكؽ إل ة كا 
 رأييدان فيه  كجدتالذم  242ة رحت مرجعية هذا القرار ندرجالرسكية الم مقررحاترفءت الجزائر كؿ 

هذا القرار رصفية  فٌ أإلسرائيؿ، فالقرار يخرزؿ قءية فمسطيف إلى مشكمة الجئيف ليس إال، ك  كدعمان 
ة. كأعمف بكمديف ة في غياب ممثمها الشرعي كالكحيد منظمة الرحرير الفمسطينيٌ ينيٌ ة الفمسطلمقءيٌ 

كأيءان  (.95-94ص: ،2015 ،ممكؾ)سررداد ما ءاع بالقكة"ااصمة الكفاح العسكرم كرفع شعار "مك 
ة شعب مشرد ءاعت حقكقه، ها قءيٌ ة ألنٌ ة الفمسطينيٌ أحد الحؽ في رصفية القءيٌ  قاؿ:" ليس ألمٌ 

 (.178ص: ،2014 )أبك جزر، "242ف ي المعركة كال نكافؽ عمى قرار مجمس األمكنسرمر ف

  م.1970موقف الجزائر من مبادرة وليام روجرز عام 
حككمة رصاعدت األحداث كخاصة عند اندالع حرب االسرنزاؼ فزاد الخكؼ لدل ال 
رحدة إليجاد حؿ لرسكية . كهنا بدأ عمؿ الكاليات المأصبحت كثيرةخسائر إسرائيؿ  ة؛ ألفٌ اإلسرائيميٌ 

ـ الري 1970/ 19/9النزاع في دكؿ الطكؽ. رقدمت الكاليات المرحدة بمبادرة كلياـ ركجرز في عاـ 
ردكر حكؿ نقطة رئيسة كهي فر  مفاكءات غير مباشرة مع دكؿ الطكؽ إلسرائيؿ عمى قاعدة قرار 

 (.48ص: ،2013 )ركاؽ،242مجمس األمف 

ة مبادرة ركجرز، كاعربررها دكلة ظمة الرحرير الفمسطينيٌ كفي المقابؿ رفءت الجزائر كمن
كالمعمف مف هذر  الصري مكقؼ الجزائر  ظهرة، كقد الجزائر مشركع رصفية لمقءية الفمسطينيٌ 
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ة ة. ككانت ررل ءركرة كأهمية دعـ المقاكمة الفمسطينيٌ الثكرة الفمسطينيٌ  مساندةل نحيازاالك  المقررحات
مدادها  مف النءاؿ كالسبلح، كقدمت في هذا المجاؿ  مسرمزماتبكؿ ما رحراجه مف داخؿ فمسطيف كا 

نحك إسرائيؿ،  نطبلؽاإلة، كسمحت لها بدعمان كبيران بشكؿ مباشر إلى مخرمؼ الفصائؿ الفمسطينيٌ 
مريكا كالدكؿ أمف  اهميدعكمف  إسرائيؿفهمها رالكحيدة الري طريقة كمحاربرها بالسبلح؛ ألنها ال

 (.202ص: ،2014 ،رأبك جز ) كركبيةاأل

ة ة قءيٌ ة الفمسطينيٌ ـ قراران كهك: "أف القءيٌ 7/1970/ 29ة في أصدرت الحككمة الجزائريٌ  
ة، كحدر رقرير مصيرر، كأف الجزائر مع المقاكمة الفمسطينيٌ  عادلة كمقدسة، كمف حؽ الشعب الفمسطينيٌ 
رقبؿ العالـ العربي لمس ءربالمقاكمة هك  لمقءان عمىكرعربر أف كؿ المحاكالت الري رسعى 

ة براري  في جريدة المجاهد الجزائريٌ  تفي مقالة صدر ك  (.337:ص ،2015 إبرير،)ككؿ"
 ةإلى شرعن؛ ألنه يؤدم رهاامخططك مف ركجرز  الرافض الجزائرمكقؼ رناكلت فيها ـ 26/7/1970

 (.337، ص:2015 )إبرير، ةخاصة رصفية المقاكمة الفمسطينيٌ ب ،سرائيؿإ جرائـ

األكركبية كاألمريكية لمحمكؿ كالمساعي  بادراتبكمديف عيرؼ برفءه كؿ الم كما أفٌ 
سرائيؿ، إصال  ل رصبٌ رخدـ ك ها أنٌ عمى ه كاف ينظر لمحمكؿ ؛ ألنٌ ةالفمسطينيٌ  ةلمقءيٌ  ةسرسبلميٌ الاً 

 : "ليس هناؾ حؿٌ إلى االعرراؼ ب سرائيؿ. كعبر عف ذلؾ قائبلن  مدؤ كرفض بكمديف أم مفاكءات ر
نٌ سٌ  عسكرم كحؿٌ   (.332ص: ،2015 ابرير،)مشرؼ كآخر غير مشرؼ" ما هناؾ حؿٌ ممي كا 

 وحركة فتح من دول الطوق العربية. الفمسطيني ة ًا: موقف الجزائر المؤيد لمنظمة التحريررابع
ة صعبة ـ سجمت رطكرات كأحداث سياسيٌ 1980 ـ إلى1970عاـ  في الفررة الممردة ما بيف 

ة مكاقفان مكالية لمثكرة فيها الرئيس بكمديف مف خبلؿ سياسره الخارجيٌ  ارخذ ة،ة الفمسطينيٌ عرفرها القءيٌ 
ككانت أحداث أيمكؿ األسكد عاـ  ة،اعربارات دبمكماسيٌ  لى أمٌ إة، دكف النظر كالقيادات الفمسطينيٌ 

ة ر مجمس الثكرة الجزائريٌ ة، حيث  قرٌ ـ في األردف أخطر رمؾ الرطكرات عمى الثكرة فمسطينيٌ 1970
ة مف النشاط عمى العبلقات مع األردف كفقداف الثقة باألردف؛ بسبب منع المقاكمة الفمسطينيٌ قطع 

ة كأعمنت كقكفها ة ما كقع بشدٌ رفءت الحككمة الجزائريٌ ك  ـ،1968عاـ  أراءيه بعد معركة الكرامة
منظمة  كأفٌ  ،ةاسيٌ ة كالدبمكمة كالماديٌ المياديف العسكريٌ رمؾ المحنة في كؿ ة في كدعمها لمثكرة الفمسطينيٌ 

بأسمكب ـ 29/3/1971صرح بكمديف في ك . الرحرير هي الممثؿ الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطينيٌ 
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ريالية مثؿ حككمة ما رحالفت مع الدكؿ اإلمب "إذا عرفنا أفٌ  :ةؼ األردف مف المقاكمة الفمسطينيٌ ينرقد مكق
ازمة عمى حمايرها مثمما هي عازمة عمى ف ف الكاليات المرحدة األمريكية ع ،افما هك حاؿ حككمة عمٌ 

كرأت  .(78: ص ،2006اشطيبة،)لعرب إسرائيؿ" سيكاجه احماية رؿ أبيب، هؿ بكاسطة هذر الحككمات 
 .يةاألردن يف في المخيماتإسرائيؿ يذب  الفمسطينيٌ  مثؿ جرمان الممؾ حسيف مالجزائر أف 

ة ككانت عناكينها رحت اسـ: طينيٌ المقاكمة الفمسالت مرنكعة كدعمت جريدة المجاهد في مقا 
بلجئيف ت دكلة الجزائر ب رساؿ مساعدات لقامكما ك ة". "المؤامرة اإلمبريالية ءد المقاكمة الفمسطينيٌ 

كأدكية، باإلءافة إلى رمقي مكرب منظمة الرحرير  ةؽ طبييف في مخيمات األردف مف فر مسطينيٌ الف
ة يف الراغبيف في الكقكؼ إلى جانب المقاكمة الفمسطينيٌ ة في الجزائر طمبات عدد مف الجزائريٌ الفمسطينيٌ 

 (.78، ص: 2006)اشطيبة،في األردف. 

حركة  ف مفة مف األردف إلى لبناف، حيث دعمت الجزائر فدائييخرجت المقاكمة الفمسطينيٌ   
 ة مف النشاط عمىفر  في لبناف، كركررت عبلقات الجزائر مع لبناف بسبب منع المقاكمة الفمسطينيٌ 

 الفرنة هذر إثارة ـ. كجه بكمديف نقدان لمرئيس المبناني سميماف فرنجية جان فيه:" إفٌ 1982أراءيها عاـ 
 األعدان إال منها يسرفيد ال جانبية معارؾ إلى ةالفمسطينيٌ  الثكرة دفع بالذات، كمحاكلة الكقت هذا في

  .(78-77: ص ،2006 اشطيبة،)فعاليرها" كشؿ ةالعربيٌ  ةالقءيٌ  مف لمنيؿ

مع مصر عندما سحب اعرماد كمشركع ركجرز، رأـز الكءع  242بعد قبكؿ مصر قرار 
عمى أمكاج اإلذاعة  برامجهاة كمنعها مف بث الفمسطينيٌ منظمة الرحرير الرابعة ل العاصفةصكت  إذاعة

كبدأ صكت العاصفة  ،ةالفمسطينيٌ  الثكرةفقررت الجزائر كءع إذاعرها رحت رصرؼ إذاعة  ،المصرية
 (.78-77ص:  ،2006 )اشطيبة،ـ 1971 ر سنةث برامجه مف الجزائيب

ردف ة المسمحة في لبناف كاألالفمسطينيٌ دكلة الجزائر الري دعمت الثكرة  يرل الباحث أفٌ    
ممية مع إسرائيؿ، كرفءت ة مف رمؾ الدكؿ، كرفءت الحمكؿ السٌ لممقاكمة الفمسطينيٌ  رقزيـكرفءت أم 

كأصرت دكلة الجزائر عمى المحافظة عمى  ة،في شؤكف الثكرة الفمسطينيٌ  ةأم ردخؿ مف الدكؿ العربيٌ 
الخيار العسكرم هك  . كما كأكدت عمى أفٌ ة كممثؿ كحيد لمشعب الفمسطينيٌ منظمة الرحرير الفمسطينيٌ 

 ة.ة المحرمٌ الكحيد لرحرير فمسطيف كاألراءي العربيٌ 
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ة ودورىا في الحفاظ بين الفصائل الفمسطيني  ة ًا: دور الجزائر في تحقيق المصالحة الفمسطيني  خامس
 .ي  مسطينف ة واحتضان دورات مجمس وطني  ة الفمسطيني  عمى الوطني  

كال ركجد حركة  ،طبيعيٌ  أمرة داخؿ حركات الرحرر الكطنيٌ  اآلرانفي  اتاالنشقاقات كاالخربلف
مكقفها مف  تٍ نى بى قد ر ها، كالجزائطريقفي العالـ لـ رعرؼ اخربلفات في صفكفها أثنان  رحرر كطنيٌ 

ة لكحدة الكطنيٌ اأهمية  أثنائهاكالري عرفت  ،نطبلقان مف رجربرها أثنان ثكرة الرحرير الكطنيٌ إنشقاؽ  اإل
لى اآلف رركز الجزائر عمى ءركرة  المحافظة عمى الكحدة الكطنيٌ  ة ة الفمسطينيٌ في طريؽ النءاؿ، كا 

ة، كعدـ نيٌ فمسطيال ةقءيٌ ـ البما يخدٌ ك الحكار ة بيٌ فمسطين -ةبلفات فمسطينيٌ ة خأيٌ  حؿٌ  عمؿ عمىالك 
خر آ حزبءد  حزبي قد يرـ مف خبللها اسرخداـ ة الرالعربيٌ  - ةكران الخبلفات العربيٌ  ارر جاالن

 (.253،ص:2000)بكطكرة،  ةمعين دكلةلمصمحة 

، نادرةأك اسرثنائية ة بكؿ فصائمها لـ ركف حالة منظمة الرحرير الفمسطينيٌ  ف فٌ  مجاؿفي هذا ال
خركج ك كانشقاؽ الجبهة الشعبية لرحرير فمسطيف  ة،جديد جبهةفأبرز االنشقاقات ينرج عنها ميبلد 

، 2015)ممكؾ، الجبهة الديمقراطية لرحرير فمسطيفجبهة جديدة كهي  رأسيسك  ،منها مجمكعة
 (.104ص:

الجزائر في  تٍ بىدىأى رفءت الجزائر األسمكب المسرخدـ مف طرؼ المنشقيف، ك قاعدةال رعمى هذ
النظر المخرمفة  كجهاتك  راناآلة لممساعدة عمى رقريب الفمسطينيٌ  فصائؿمع كؿ ال ةميرىكاًصمكد هي جي بذؿ 

ة ة السرراريجية الثكرة الفمسطينيٌ ساسيبخصكص الخطكط األ ،ةبيف فصائؿ منظمة الرحرير الفمسطينيٌ 
ة الري اكرسبت ة الرحرير الفمسطينيٌ ة، كءركرة محاسبة مف يخرج عف منظمكرحقيؽ المصالحة الكطنيٌ 

الثكرة  مساندةة كليس االحركاـ إلى لغة الرخكيف، كالعمؿ عمى ة كالدكليٌ االعرراؼ بها عمى الساحة العربيٌ 
 (.255ص: ،2000)بكطكرة، ة لمكاجهة إسرائيؿالفمسطينيٌ 

ظة عمى كحدة افردعك بءركرة المحة سالة لمنظمة الرحرير الفمسطينيٌ ه الرئيس الشاذلي ر كجٌ   
ة "باسـ الشعب الجزائرم أقكؿ لكـ، نحف مع الثكرة الفمسطينيٌ  حيث قاؿ: ،الجزائرمٌ -الفمسطينيٌ  يالشعب

ف، كنحف نقؼ مف أجؿ أف يككف ية كعمى رأسها مسؤكلكها الشرعيبقيادة منظمة الرحرير الفمسطينيٌ 
ة كسرككف لفمسطينيٌ صاية عمى الثكرة اة كليس مف حؽ الك اسرقبلليره لمثكرة الفمسطينيٌ  لمقرار الفمسطينيٌ 
 (.256ص: ،2000 )بكطكرة، لف رردخؿ في قراركـ السياسي"الجزائر معكـ ك 
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 ة بعد االنشقاؽ، قدـ الرئيس بف الجديدمف أجؿ الخركج مف أزمة منظمة الرحرير الفمسطينيٌ  
كالركصؿ إلى  ةخبلفيٌ الة، لمعالجة القءايا الفمسطينيٌ  حركاتكؿ ال شمؿمبادرة لمؤرمر ي ـ،1986سنة 

 الرحرير منظمة أزمة مف الخركج أجؿ مف؛فيما بينهـ كالحكار رفاهـقيادة مكحدة عف طريؽ ال
ة، كقد كجه جكرج ائؿ الفمسطينيٌ صكقد حظيت هذر المبادرة اسرحساف مف الف ،االنشقاؽ بعد ةالفمسطينيٌ 

جان  ،عف شكرر عمى هذر المبادرة حبش األميف العاـ لمجبهة الشعبية رسالة إلى الشاذلي يعرب فيها
فيها: "إنني اسرمعت باهرماـ إلى ندائكـ المخمص مؤكديف اسرعدادنا الكامؿ في الجبهة لمرعاطي الجاد 

نهان حالة الرمزؽ"مع دعكركـ الصادقة، كندائكـ المخمص لرحقيؽ الكحدة الفمسطينيٌ  ، 2015 )ممكؾ،ة كا 
 (. 114ص:

المجمس دكرات ف مف أجؿ انعقاد ئر مفركحة لمفمسطينييٌ الجزا دكلة قد صرح الشاذلي إفٌ ك  
ة عمى بعض القيادات ، كأداف الشاذلي اعرراض دكؿ عربيٌ كطنيةكرحقيؽ الكحدة ال الكطني الفمسطينيٌ 

لـ رقبمه الجزائر " :قاؿك  الجزائر مؽ كأزعجأقٍ مثؿ الرئيس الراحؿ ياسر عرفات، كهذا األمر  ة،الفمسطينيٌ 
ه ال اعربر أنٌ  إذ (. 115-114:ص ،2015 ممكؾ،) "يفمفمسطينيٌ للنفسها فكيؼ رقبمه  أثنان ثكرة الرحرير

 داخميٌ  لة رغيير القيادات هي شأفأمس ، كأفٌ ةالفمسطينيٌ  ةيجكز ألم أحد الردخؿ في الشؤكف الداخميٌ 
رابع لها عكس  حزبكلهذا رفءت الجزائر إنشان  ،الردخؿ فيه رؤكسان العربال يمكف لم فمسطينيٌ 

 (. 115-114، ص:2015 )ممكؾ، ةعض دكؿ العربيٌ ب

 بفشعبها كبمبادرة أخكيه رقدـ بها الرئيس الشاذلي بحشدو جماهيرم مف عمى أرض الجزائر ك 
كأعطى الرئيس الشاذلي رعميماره إلى  الفمسطينيٌ  احرءاف دكرات المجمس الكطنيٌ  رـٌ حيث  ،جديد

مف الدكرة السادسة عشرة في سنة  ان انجاحها. بدنفة الررريبات لعقدها ك الجهات المعنية الرخاذ كا
 ـ. عقد المجمس الكطنيٌ 1988ـ كالدكرة الراسعة عشر عاـ 1987ـ كالدكرة الثامنة عشر عاـ 1983

ر الرئيس الشاذلي عف دعمه البلمحدكد دكرره الراسعة عشرة االسرثنائية. في هذر الدكرة عبٌ  الفمسطينيٌ 
ان ة سياسيٌ يءان مكاصمة دعـ االنرفاءة األكلى في األراءي المحرمٌ كأ ،ةلمنظمة الرحرير الفمسطينيٌ 

عبلميٌ  ة عمى أرض الجزائر. شكر ت هذر الدكرة ب عبلف قياـ الدكلة الفمسطينيٌ ان. كلقد ركجٌ ان كماديٌ كا 
كرقديمها كافة  الرئيس عرفات الجزائر شعبان كحككمة كرئيسان الحرءانها جميع دكرات المجمس الكطنيٌ 

  (.103-99-95ص: ،2015)ممكؾ ، الري أدت الى إنجاح دكراره مساعداتالت ك الرسهيبل
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يف سكان عمى صعيد المهرجانات أك فقد دعمت الجزائر الفمسطينيٌ  ا عمى الجانب الثقافيٌ أمٌ  
ـ جانت فرقة مسرحية رابعة لحركة فر  بالجزائر، رـ اسرقبالها مف 1969ففي عاـ  ،ةالندكات الثقافيٌ 
صحفية  بتله عركض لمسرحيارها الثكرية. كركاسرمر عرءها شهران رقريبان قدمت خبل رمٌ الشعب الجزائ

قدـ في أجكان حماسية رركت بصمة عمى األحاسيس كرعمؽ القمكب ذلؾ، "العركض ري  حكؿ جزائرية
 (.254ص:  ،2015 )إبرير، ة"بسفران المقاكمة الفمسطينيٌ 

ة كحؿ جهكد المنظمات الفمسطينيٌ  يرل الباحث: أف دكلة الجزائر حرصت عمى ركحيد 
ة. ية الفمسطينيٌ ـ إسرائيؿ. كرفءت أم كصاية عربية عمى القءٌ الخبلفات رخدٌ  الخبلفات الحزبية ألفٌ 

عبلف اسرقبلؿ فمسطيف عمى أرءها.كدعـ لها فءبلن في احرءاف  كما أفٌ   دكرات المجمس الكطني كا 
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  م.1117م وحتى1881منذ عام ة الجزائري   –ة الفمسطيني   ةالس ياسي   المبحث الث اني: العالقات
 يخرمؼ االسرعمار االسريطاني الفرنسي لمجزائر عف االسرعمار االسريطاني اإلسرائيميٌ  
رهجيرهـ قسران كردمير مدنهـ بيف ككف الثاني كجد عمى أساس إحبلؿ اليهكد مكاف الفمسطينيٌ  ،لفمسطيف
مرت بها الجزائر مع المحرؿ الفرنسي في  لمدكلريف فقدءات الرسكية رشابه بيف مفاك  لكف هناؾكقراهـ، 

ة باعربارها الممثؿ الكحيد لمشعب جبهة الرحرير الجزائريٌ ة، حيث كقعت نهاية حرب الرحرير الجزائريٌ 
إعبلف  ارفاؽمع ا مكرشابهه ـ،1962كالثانية عاـ *ـ 1960األكلى عاـ  إيفياف*ارفاقيات  الجزائرمٌ 
. ة باعربارها الممثؿ الكحيد لمشعب الفمسطينيٌ منظمة الرحرير الفمسطينيٌ  كٌقعرهاالري  (سمكأك ) المبادئ

 كقد نصت ارفاقية إيفياف عمى إعطان الجزائر الحكـ الذاري بدالن مف االسرقبلؿ. كذلؾ نصت ارفاؽ
 يف الحكـ الذاري بدالن مف االسرقبلؿعمى إعطان الفمسطينيٌ  (أكسمك) إعبلف المبادئ

 (.13/5/2016زيرة،)الج

 م.1881الم عام مؤتمر مدريد لمس  موقف الجزائر من 
 مهدت الري ةة العديد مف المرغيرات السياسيٌ ة كالدكليٌ ة كاإلقميميٌ برزت عمى الساحة الفمسطينيٌ  

كاف مف أهـ هذر المرغيرات االنرفاءة األكلى عاـ  مدريد. مؤرمر في لمشاركةلجميع األطراؼ ا
في األراءي المحرمة، كمكاصمة  ة رأميف الحماية الشعب الفمسطينيٌ دكؿ العربيٌ ـ، مع عجز ال1987

دراؾ ك  ،ةة مف قبؿ األطراؼ العربيٌ الءغكط عمى منظمة الرحرير الفمسطينيٌ   ءركرةل المجرمع الدكليٌ ا 

_________________________________________________________ 

بيف  ـ، بدأت المفاكءات في مدينة إيفياف الفرنسية1960/ 6/ 25براري   *اتفاقية إيفيان األولى:
مف كريـ بمقاسـ، أحمد  ؿٌ كفد جبهة الرحرير الكطنٌي كي  ءـٌ ، حيث كفدم الحككمة الجزائرٌية كالحككمة الفرنسية

بانت  بكمنجؿ كمحمد الصديؽ بف يحيى كرءا مالؾ كقايد أحمد، بالمقابؿ ررأس الكفد الفرنسي لكيس جككس.
ؿ بسب مكقؼ فرنسا كمحاكالرها فصؿ الصحران عف الجزائر الحركائها عمى النفط )الجزيرة، بالفش
13 /5 /2016.) 

الحككمة  كفدم انرهت المفاكءات بيف ـ،1962/ 3/ 18-7براري  *اتفاقية إيفيان الثانية: 
يفياف بيف الطرفيف إرفاقية ركقيع االب، لكم جككس الجزائرٌية المؤقرة برئاسة كريـ بمقاسـ كالحككمة لفرنسي بقيادة

في مدينة إيفياف الفرنسية. نصت االرفاقية عمى كقؼ إطبلؽ النار، كاالسرفان عمى حؽ رقرير المصير لمشعب 
الجزائرٌم، كما كأٌكدت االرفاقية عمى كحدة األراءي الجزائرٌية، كاالعرراؼ بجبهة الرحرير الكطني الجزائرٌم 

 (.2016/ 5/ 13)الجزيرة،  ٌييفممثبلن سياسيان كشرعيان لمجزائر 



51 
 

 ة جكهر هذا الصراعة الفمسطينيٌ القءيٌ  ، كأفٌ اإلسرائيميٌ -الصراع العربيٌ  قدـ نحك حؿٌ الرٌ 
  (.1991، 8)الدراسات الفمسطينية، ع

 عبلف بة ة الفمسطينيٌ ة لمقءيٌ نحك الرسكية السياسيٌ  الفمسطينٌية لذلؾ ارجهت منظمة الرحرير
ـ عف قياـ دكلة فمسطيف، ككاف أكؿ مف اعررؼ 1988في الجزائر عاـ  نيٌ الفمسطي المجمس الكطنيٌ 

 كما أنه كافؽ عمى(. 99ص: ،2015 )ممكؾ، ف جديدبالشاذلي  هذا االسرقبلؿ الرئيس الجزائرمٌ ب
 242مجمس األمف  بلـ رحت رعاية األمـ المرحدة عمى أساس قرارمٌ المشاركة في مؤرمر مدريد لمسٌ 

قبكؿ منظمة خاص برقسيـ فمسطيف إلى دكلريف، ك ال 181األمـ المرحدة رقـ  لقراركاسرنادان  338ك
عمى أساس مبدأ الدكلريف "األرض مقابؿ  اإلسرائيميٌ -الصراع الفمسطينيٌ  لمبدأ حؿٌ  الفمسطينٌية حريرالر
  (.1991، 8)الدراسات الفمسطينية، عبلـ"السٌ 

ـ، 1990الثانية عاـ  العربي حرب الخميج قد شهد العالـة فة كالدكليٌ أٌما عمى الساحة اإلقميميٌ 
إذ قاـ كزير  ـ.1991ـ، كانهيار االرحاد السكفيري عاـ 1991رهاب في الجزائر عاـ كالحرب عمى اإل

أجرل ارصاالت لمركصؿ مع دكؿ الطكؽ ك الخارجية األمريكي جيمس بيكر بجكالت إلى الدكؿ العربية 
 (.1991، 8مسطينية، ع)الدراسات الف بلـة السٌ إلى ارفاؽ حكؿ عمميٌ 

ـ، حيث بدأت المفاكءات عمى أساس 28/10/1991  رمت الدعكة لعقد مؤرمر مدريد براري 
سرائيؿ. فقد بدبلـ دائـ بيف الدكؿ العربيٌ سعت أمريكا كركسيا إلى إقامة سٌ  ،338ك 242 القراريف أت ة كا 

يا( عمى طاكلة كاحدة مع كسكر  لبناف، )االردف، مف خبلؿ اجرماع دكؿ الطكؽ العربيٌ  المفاكءات
باإلءافة إلى االرحاد األكركبي كدكؿ مجمس الرعاكف الخميجي كمصر كدكؿ  ة،الحككمة اإلسرائيميٌ 

الكفد  بلـ في الشرؽ األكسط. في حيف كافة السٌ ة بعمميٌ الذيف حءركا كأطراؼ معنيٌ  ،المغرب العربيٌ 
د السبلـ المجالي، كبعد ذلؾ انفصؿ الكفد عب مشررؾ برئاسة د. فمسطينيٌ -ءمف كفد أردنيٌ  الفمسطينيٌ 

ان حيدر عبد الشافي. سجمت رمؾ المفاكءات منعطفان راريخيٌ  د. المشررؾ، حيث ررأس الكفد الفمسطينيٌ 
)الدراسات  ف الحكـ الذارية ب سرائيؿ، كقبكؿ الفمسطينييٌ لمدكؿ العربيٌ  أال كهك االعرراؼ الدبمكماسيٌ 

 (.1991، 20ة، عالفمسطينيٌ 

الكاليات المرحدة  دعكة لبت الري ،المغاربي العربيٌ  كفد االرحاد أحد أعءان الجزائر ررعرب
بلـ بصفرها مراقبان، كما ارجهت دكلة الجزائر بعد حرب الخميج الثانية مؤرمر مدريد لمسٌ  حءكر بشأف

ة الري رعرءت اخميٌ المشكبلت الد درىزىايى لة كالكاليات المرحدة؛ نريجة إلى رحسيف عبلقرها بالدكؿ األكركبيٌ 
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ة الري رعاني ، كاألزمة الماليٌ مف جهة ةف كالحككمة الجزائريٌ يف اإلسبلمييٌ لها الجزائر ما بيف األصكليٌ 
، حيث بدأت الجزائر في سياسرها رقاربان مع الكاليات المرحدة كلك بشكؿ مف جهة أخرل منها الجزائر

بلقات مع إسرائيؿ، خاصة بعد مؤرمر مدريد لعا ة الري عممت عمى رقاربدكؿ العربيٌ جزئي أسكة بال
سرائيؿبيف منظمة الرحرير الفمسطينيٌ  (أكسمك) إعبلف المبادئ كركقيع ارفاؽ حيث بدأ الرقارب مف  ،ة كا 

الجزائر  لقان مف بيف رمؾ المقانات،، ك أ الرقارب عف طريؽ لقانات مرعددةكبدة. خبلؿ المؤرمرات الدكليٌ 
كحدة رنسيؽ كشبكة رعاكف بيف  نشانقءي ب ي، ك حه البنؾ الدكليٌ ب سرائيؿ مف خبلؿ مشركع اقرر 

ة عربيٌ  دكؿ ست بيف ر. حيث كانت الجزائر مفلمكافحة الرصحٌ  ةكؿ العربيٌ األجهزة األكاديمية في الد
 (.83-82ص: 2006)اشطبية، إسرائيؿ ءـٌ  الرصحر لمكافحة مشركع عمى كافقت

ة، دخكؿ منظمة الرحرير الحككمة الجزائريٌ ـ ك 1991د الرئيس الشاذلي بف جديد عاـ أيٌ  
الذيف  ةالجزائريٌ  لئلنقاذةاإلسبلميٌ  جبهة بلـ عمى عكس الحزب المعارضة مفاكءات السٌ الفمسطينيٌ 
 (.209ص: ،2011)رامالت،ة. االسرسبلميٌ باالرفاقية  كصفكا

كثير مف  ات مف القرف الماءييات كبداية الرسعيننيشهدت حقبة أكاخر الثماني: الباحث يرل
انهيار االرحاد السكفيري  عمى الصعيد الدكليٌ  ة منها:ة كالدكليٌ المرغيرات السياسية عمى الساحة العربيٌ 

 ـ، ػكانفراد الكاليات المرحدة بزعامة العالـ. 1991عاـ 

بيف دكلة لرشرذـ بسبب حرب الخميج الثانية العربي حالة االنقساـ كا السياسيٌ  كما شهد النظاـ
ف عاـ ـ، كالحرب عمى اإلرهاب بالجزائر بيف النظاـ الجزائرم كاإلسبلمييٌ 1990لعراؽ عاـ الككيت كا

 ساعدت منظمة الرحرير ةة كميدانيٌ كاف هناؾ مرغيرات سياسيٌ  ـ. أٌما عمى الصعيد الفمسطينيٌ 1991
ـ، كظهكر حركة حماس في 1987الدخكؿ في المفاكءات منها االنرفاءة األكلى عاـ  الفمسطينٌية

ررباط االكقرار فؾ  ،ـ1988لجزائر عاـ افي  عبلف اسرقبلؿ فمسطيفا  ـ ك 1987ة عاـ ألراءي المحرمٌ ا
ة. لقد ساعدت هذر حرير الفمسطينيٌ ة لمنظمة الركرهميش الدكؿ العربيٌ  ،ـ1988مع االردف عاـ 

 كية مع إسرائيؿ.  سة أف رقبؿ مبدأ الرالمرغيرات منظمة الرحرير الفمسطينيٌ 
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 م.1882عام  (أوسمو) إعالن المبادئ ائر من اتفاقموقف الجز 
ـ عيرفت 1993/ 13/9راري  ة في كاشنطف ارفاقية بكقعت إسرائيؿ كمنظمة الرحرير الفمسطينيٌ  

ة، كعرؼ الفمسطينيٌ  . كهك ارفاؽ مباشر بيف إسرائيؿ كمنظمة الرحرير(أكسمك) إعبلف المبادئ بارفاؽ
شمعكف بيريز كرئيس دائرة  كزير خارجية اإلسرائيميٌ  . كقع كؿ مفأريحا أكالن"–اؽ غزة أيءان باسـ "ارف
عمى االرفاقية الري رنص عمى  ة محمكد عباس،ة في منظمة الرحرير الفمسطينيٌ ة كالدكليٌ العبلقات العربيٌ 

ة ة الفمسطينيٌ حيث مهدت لقياـ السمطة الكطنيٌ  ،ةة المحرمٌ إقامة الحكـ الذاري في األراءي الفمسطينيٌ 
االعرراؼ مف خبللها بدكلة إسرائيؿ مف قبؿ  ـ. كقد رـٌ 1994ة الغربية كقطاع غزة منرصؼ عاـ بالءف

ة كممثؿ لمشعب ياسر عرفات، كأيءان االعرراؼ بمنظمة الرحرير الفمسطينيٌ  الرئيس الفمسطينيٌ 
ان في يخيٌ . لقد سجمت المفاكءات منعطفان رار مف قبؿ إسحاؽ رابيف رئيس الكزران اإلسرائيميٌ  الفمسطينيٌ 

 (.30/8/2007)الجزيرة ، بلـمنطقة الشرؽ األكسط الري رربت بداية رحكؿ أطراؼ القراؿ إلى أطراؼ سٌ 

سفير الجزائر أعمف ـ 1993أريحا بيف ياسر عرفات كرابيف في سنة  –عند ركقيع ارفاؽ غزة 
شرة مبلييف دكالر ف رقدر بعة لمفمسطينييٌ كاشنطف نكر الديف زرهكني رقديـ مساعدات ماليٌ  كالية في
ة الكطنيٌ ثبلث سنكات مف أجؿ المساعدة في بنان مؤسسات السمطة مٌدة خبلؿ  عدة فرراتعمى  قٌسمهم

كقياـ السمطة  ،(أكسمك) إعبلف المبادئ رفاؽا ةت الحككمة الجزائريٌ دعم. كما حديثةالة الفمسطينيٌ 
الري ة الجزائريٌ  لئلنقاذةإلسبلميٌ اجبهة  رجار عمى عكس ،ة برئاسة ياسر عرفاتة الفمسطينيٌ الكطنيٌ 

 (.211-212ص:  ،2011 )رامالت، ةميٌ زانهكصفكفها باال

 إعبلف المبادئ ـ كركقيع ارفاؽ1991عاـ  لمٌسبلـ عمى الرغـ مف الدخكؿ في مفاكءات مدريد
عنه  رة، حيث عبٌ ة الفمسطينيٌ ـ لـ رركقؼ دكلة الجزائر عف دعـ القءيٌ 1993بلـ سنة لمسٌ  (أكسمك)
/ 30/9ة محمد صال  الدمبرم خبلؿ حديث صحفي في نيكيكرؾ براري  الجزائريٌ ة ير الخارجيٌ كز 

 ،معينة إلقامة هذر العبلقاتمع إسرائيؿ مف قبؿ الجزائر مرربط بشركط ـ بأىف إقامة عبلقات 1994
. كما أكد أف كعاصمرها القدس ـ1967ة عاـ ة المحرمٌ كهي انسحاب إسرائيؿ مف األراءي العربيٌ 

كأءاؼ قائبلن:  ة.ة الفمسطينيٌ شامؿ ككامؿ لمقءيٌ  ، خطكة أكلى نحك حؿٌ اإلسرائيميٌ -مسطينيٌ الرفاؽ الفا
 .ة شاممة يجب أف ررـ فيها كؿ الخطكات الءركرية قبؿ رطبيع العبلقات"بلـ هك عمميٌ "إف السٌ 

ة معة الدكؿ العربيٌ لدل جا العربيٌ  في اجرماع لممجمس الكزارمٌ ك . (1994، 20ة، ع)الدراسات الفمسطينيٌ 
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 ."بلـباسرثنان ليبيا "مبدأ األرض مقابؿ السٌ  ـ، دعمت دكؿ المغرب العربيٌ 1993في القاهرة عاـ 
 . (1994، 20ة، ع)الدراسات الفمسطينيٌ 

ة بيف دكلة الجزائر أصب  هناؾ زيارات دبمكماسيٌ  (أكسمك) إعبلف المبادئ بعد ركقيع ارفاؽ
حيث أرسمت دكلة الجزائر أحمد بكبريؽ رئيس رحرير الرمفزيكف الحككمي  ،ةة الفمسطينيٌ كالسمطة الكطنيٌ 

ف الءفة ـ كزارا مد1994كالصحفي أحمد مقعاش الذم الرقى بالرئيس ياسر عرفات عاـ  الجزائرمٌ 
ة عبر معبر ة الفمسطينيٌ ة دخمت المناطؽ الرابعة لمسمطة الكطنيٌ كذلؾ هناؾ شخصيات جزائريٌ  القدس.ك 

االنرخابات الرشريعية في الءفة ة سير عمميٌ نهـ المحامي كماؿ رزاؽ الذم أشرؼ عمى مف بي ،الكرامة
 (.254ص: ،2011)رامالت، ـ1996كقطاع غزة عاـ 

ـ في 1999/ 6/6ئيس بكرفميقة براري  في جمسة حكار بيف الرئيس حسني مبارؾ كالر  
سرائيؿ كالشرؽ األررعمؽ بفمس مميةسٌ ة عمميٌ  رطكراتالطرفاف ة، بحث العاصمة الجزائريٌ  كسط، طيف كا 
خاصة بعد ررؤس إيهكد باراؾ الحككمة  ،بلـة السٌ عمميٌ مساعي  مكاصمةالعربي ل عاكفإءافة إلى الر

 (.  6/6/1999 )البياف، ة الجديدةاإلسرائيميٌ 

ـ، قاؿ الرئيس بكرفميقة: "إننا 22/9/1999قد في نيكيكرؾ براري  عي  صحفي كفي مؤرمر
رح عمينا مقررحات جادة رسرحؽ االعربار في سياؽ الجهكد بلـ إذا طي ة السٌ عمميٌ  مسرعدكف لممشاركة في

 (.22/9/1999)ككنا، بلـ"الهادفة الى السٌ 

 المكقؼ في رغٌيرات إحداث عمى الفمسطينٌية–اإلسرائيمٌية المفاكءات عممت:الباحث يرل
. إسرائيؿ مع لمٌسبلـ المعارءيف أشد مف الجزائر كاف فقد اإلسرائيمٌي،- العربيٌ  الصراع رجار الجزائرمٌ 

 كاإلقميمٌية العربٌية المؤرمرات مف العديد في كمشاركرها ةالجزائريٌ  المكاقؼ خبلؿ مف كاءحان  بات لقد
 ة،الجزائريٌ  ةالخارجيٌ  السياسة في رغيير طرأ قد أنه. األمريكية المرحدة الكاليات عمى كاالنفراح ةكالدكليٌ 
 الكامؿ االنسحاب بعد إسرائيؿ مع عبلقات إلقامة ببلدر اسرعداد بكرفميقة الجزائرمٌ  الرئيس أٌكد حيث
قامة ـ1967 عاـ ةالمحرمٌ  العربٌية األراءي مف  .الشرقية القدس كعاصمرها الفمسطينٌية الدكلة كا 
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 م.1111قمة كامب ديفيد الثانية عام موقف الجزائر من      
ـ، رعهد 2000/ 18/6اليهكدية في باريس براري  الجالية في لقان جمع الرئيس بكرفميقة مع 
ممية الكصكؿ إلى الرسكية السٌ  ةحالفي  ب سرائيؿكالقانكني بكرفميقة ليهكد فرنسا االعرراؼ الرسمي 

عرراؼ دكليان ب سرائيؿ كحرى لبلككشؼ عف اسرعداد الجزائر  ،كفمسطيف ة في الشرؽ األكسطالنهائيٌ 
ة عاـ مقابؿ الرسكية الشاممة، باالنسحاب مف األراءي المحرمٌ معها طبيعية مميزة ك  إقامة عبلقات

قامة دكلة فمسطيف1967  .(18/6/2000 )البياف،كعاصمرها القدس  ـ كا 

ـ 16/2/2000براري   مع الشي  سمطاف بف زايد آؿ نهيافعقد اجرماع بيف الرئيس بكرفميقة  
ة الشرؽ األكسط كخاصة فمسطيف، بلـ في منطقة السٌ ، بهدؼ إعادة إحيان عمميٌ أبكظبي في عاصمة

بلـ العادؿ السٌ  إلى الكصكؿمف أجؿ  كالفمسطينيٌ  مفاكض العربيٌ عمنا عف رأييدهما كرءامنهما مع الأك 
 (.16/2/2000)البياف، ةكالشامؿ في المنطقة العربيٌ 

الذم اؿ ػبلـ في مؤرمر مكنررية السٌ مف عمميٌ  ةاسرنكر الرئيس بكرفميقة مكقؼ الحككمة اإلسرائيميٌ 
 أدرمبلـ كال قاؿ:" أشعر ب حباط كبير ألننا قريبكف جدان مف ارفاؽ سٌ  إذـ، 18/5/2000عقد براري  

إيهكد باراؾ الفرصة  كمف المؤسؼ جدان أف يدع رئيس الكزران اإلسرائيميٌ  ،بلـ إسرائيؿلماذا يخيؼ السٌ 
لت رثير خيبات األمؿ" كرءع ة الري"ما زاككما إف الحككمة اإلسرائيميٌ  (.18/5/2000)البياف،رفكت" 

نهان النزاع العربيٌ  رسكية ةعمميٌ في  رغبةالاألمؿ ك  بلـ. كأفٌ ة السٌ عراقيؿ أماـ عمميٌ حجر عثرة ك  -كا 
 ـ(.18/5/2000)البياف، طالما ظمت الرسكية رفرقر إلى العدؿءعيفان  سيبقى اإلسرائيميٌ 

ـ، بيف الرئيس األمريكي 11/7/2000بلـ في كالية ميريبلند األمريكية براري  قمة سٌ  عيقدت
بيؿ كمينركف كرئيس الكزران اإلسرائيمي إيهكد باراؾ كالرئيس عرفات. كاف الهدؼ الرئيس مف عقد قمة 

في منطقة الشرؽ األكسط، كقد  اإلسرائيميٌ -ة لمصراع العربيٌ ئيٌ كامب ديفيد، الركصؿ إلى رسكية نها
 صعبةة رجار الرسكية لمقءايا الالمكاقؼ اإلسرائيميٌ يف بقبكؿ محاكلة إقناع الفمسطينيٌ بالقمة  رهتان

رمؾ المحاكالت بانت بالفشؿ، كلـ ررـ رسكية  ال أفٌ إ، مثؿ المسركطنات كالبلجئيف كالقدس. كالمعقدة
 ـ(.11/10/2015)العربي الجديد، النهائيٌ  قءايا الحؿٌ 

ى أف مكاقؼ الجزائر ـ عم30/6/2000ة في بياف لها براري  ة الجزائريٌ أكدت كزارة الخارجيٌ  
لمشعب  ةثابرفي الشرؽ األكسط، يءمف الحقكؽ الكطنية ال نهائيٌ بلـ عادؿ ك الثابرة، مرربطة بكجكد سٌ 
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كعاصمرها القدس الشريؼ.  ـ1967عمى حدكد عاـ  مسرقمةة ة فمسطينيٌ إقامة دكلفي سبيؿ  الفمسطينيٌ 
 ـ(.30/6/2000)البياف،

حصكؿ ـ، بهدؼ 1/8/2000حكار في الجزائر براري  عقد الرئيساف عرفات كبكرفميقة جمسة  
قمة اخفاؽ ة عف أسباب الفمسطينيٌ رؤية ال  ءرك ك  ،مميةة السٌ كالدعـ لمكقؼ عرفات في العمميٌ  مساندةال

في كامب ديفيد  حؿٌ ه لـ يرـ الركصؿ ألم أنٌ بأكد  كأثنان سرد حديث عرفات مع بكرفميقة، كامب ديفيد
القدس. مدينة كءع  فشمت بسببالمفاكءات  إيهكد باراؾ؛ ألفٌ  سرائيميٌ الثانية مع رئيس الكزران اإل

 .(1/8/2000)كفا، ذلؾكرعرقؿ  منع، لكف إسرائيؿ رلـ يكف مسربعدان بلـ السٌ  كأفٌ 

في لقان مساعد كزير الخارجية األمريكية لشؤكف الشرؽ األدنى إدكارد كككر مع الرئيس 
بلـ في الشرؽ األكسط، خاصة بعد قمة كامب ة السٌ عمميٌ ـ حكؿ رطكرات 17/8/2000بكرفميقة براري  

الشرؽ األكسط إلى  منطقة بلـ فيالسٌ مساعي رقكـ دكلة الجزائر بدفع  ا عمى أفٍ ديفيد الثانية. ارفقن 
سرائيؿ.بيف الفمسطينيٌ  مساندة المفاكءاتاألماـ ك  دكلة الجزائر الداعـ كرفميقة مكقؼ كء  بكما ك  يف كا 

د عمى أهمية الجهكد المبذكلة في كامب ديفيد يف، كما أكٌ يف كاإلسرائيميٌ الفمسطينيٌ  بلـ بيفإلحبلؿ السٌ 
"يهمنا أف نرعرؼ إلى مكاقؼ أصدقائنا في  ممية. أءاؼ كككرالثانية مف أجؿ الكصكؿ إلى رسكية سٌ 

 ـ(.17/8/2000)ككنا،بلـ المنرظر"المنطقة بشأف ارفاؽ السٌ 

 .م1111نية عام نتفاضة األقصى الثاموقف الجزائر من ا
. قرحاـ أريئيؿ شاركف ساحات األقصىبعد اـ 28/9/2000رفاءة األقصى براري  اندلعت ان   

ز مشاعر المسمميف. دعـ أعمف أف أرييؿ شاركف اسرففقد  ،أثار ذلؾ غءب كاسرنكار الرئيس بكرفميقة
بحؽ األطفاؿ  اإلسرائيميٌ  كأداف االجراـ ،ة في الدفاع عف أرءهاة الفمسطينيٌ المقاكمة الشعبيبكرفميقة 

ءد ة دكره كبير في دعـ االنرفاءة ة. ككاف لمحككمة الجزائريٌ كاقرحامات القدس كالمدف الفمسطينيٌ 
 ككما أف الشعب الجزائرمٌ  ءد األطفاؿ مف بينهـ الطفؿ محمد الد ر ة. ها إسرائيؿرالجرائـ الري ارركب

 (.213ص: ،2011)رامالت، د إسرائيؿيف في انرفاءرهـ ءمسيرات دعـ لمفمسطينيٌ خرج في 

ة بقكة سياسة الرنكيؿ العاصمة الجزائريٌ مف ـ 14/11/2000براري   الرئيس بكرفميقةأداف   
رءامنه مع الشعب ك  مساندرهعٌبر عف يف، ك الري رمارسها إسرائيؿ بحؽ الفمسطينيٌ  عرداناتكاال
ا م كرةكحذر أيءان مف خط ،شرعيٌ الب ك المسمك  حقه سرردادفي انرفاءة شعبية ال هبٌ  الذم مسطينيٌ الف
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 إلى فمسطيفرقكـ إسرائيؿ بجر  أفٍ مف  كفهظهر خأ، كما ك إنسانيةكجرائـ  نرهاكاتا مفإسرائيؿ  فعمهر
نحك ربني  االرجار، ك عرداناتاالالعنؼ ك  كقؼلالرحرؾ  مرحدةال مـ"ما ال يحمد عقبار"، كطالب أيءان األ

قامة الدكلة اة السٌ العمميٌ   كأءاؼ قائبلن: "إفٌ ، ـ1967ة المسرقمة عمى حدكد عاـ لفمسطينيٌ ممية، كا 
"  ة مع العرببلـ كليس لديها اإلرادة لرحقيقه أك النية لعقد مصالحة راريخيٌ سرائيؿ ال رريد السٌ إ

 (.14/11/2000)ككنا،

ـ،  1/10/2000أداف مندكب دكلة الجزائر لدل مجمس حقكؽ االنساف "محمد دمبرم" براري  
خبلؿ انرفاءة األقصى. كما  بحؽ الشعب الفمسطينيٌ  اإلسرائيميٌ  جيشالري ررركبها ال اإلرهابية الجرائـ

ة كالمنظمات األهمية باالنرهاكات كاالعردانات الري طالت األماكف ة الجزائريٌ نددت األحزاب السياسيٌ 
عمى رغطية  ة كمف بينها جريدة الشركؽالمقدسة كالمسجد األقصى. حيث عممت الصحافة الجزائريٌ 

عف المكءكع  كنشرت مقاالن . كالنءاؿ الكطني أحداث االنرفاءة في فمسطيف بارجار دعـ المقاكمة
ة". كما ألماكف المقدسة اإلسبلميٌ إسرائيؿ انرهكت حرمة ا عنكاف كرد في جريدة الشركؽ "إفٌ رحت 

 جيش ة بعد قياـة، كمجرمة حرب خاصنرهؾ القكانيف الدكليٌ راعربرت جريدة النصر إسرائيؿ دكلة 
 قرؿ األطفاؿ ككبار السف كالنسانليف كاسرعماله أسمحة محظكرة دكليان بقصؼ المدنييف الفمسطينيٌ إسرائيؿ 
 (.30-25-24ص: ،2016)عزكز،

كمساندة لبلنرفاءة،  خرجت مسيرات شعبية رءامنان فقد ، ا عمى صعيد الشعب الجزائرمٌ أمٌ  
هرافات  يفمـ مرددلريار القكمي كحركة مجرمع السٌ ة مثؿ ااألحزاب السياسيٌ جميع حيث شاركت 

جمع ربرعات مف باإلءافة لذلؾ قامت لجنة القكل الكطنية ب. العنصرية إسرائيؿءد سياسة  مناهءة
 (.26ص ،2016 عزكز،) لءحايا انرفاءة األقصىاإلنسانية الطبية كالمساعدات  مكادال

جكرج بكش براري  س األمريكي الة أرسمها إلى الرئيأكء  الرئيس بكرفميقة في رس 
 :بلـ في الشرؽ األكسط، كقاؿ بكرفميقةة السٌ عف رغبة الجزائر المشاركة كرفعيؿ عمميٌ  ـ،4/7/2001

بلـ ككذلؾ خدمة السٌ  ،"أكد أف أعبر لكـ عف اسرعدادم لممساهمة معكـ في رعزيز الرعاكف الثنائي
مف إلى األالهادفة  ةهذر المنطقاألكسط رمبية لطمكحات سائر شعكب  خاصة في منطقة الشرؽ

 .ـ(4/7/2001ككنا،) كاالسرقرار"

مف ـ، 7/2/2002براري   العزيز في جنيؼ مع الرئيس بكرفميقة اجرمع الممؾ فهد بف عبد 
 عمى الساحةة يٌ رطكرات السياسبلـ، كرـ خبلؿ االجرماع اسرعراض أهـ الة السٌ أجؿ رحريؾ عمميٌ 
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مف قرؿ كردمير مف قبؿ إسرائيؿ. جدد الرئيساف دعمهما  الفمسطينيٌ  كما يرعرض له الشعب ،ةيٌ فمسطينال
ة، ة ككقكفهما المسرمر كرأييدهما لقيادة السمطة الكطنية الفمسطينيٌ ة الفمسطينيٌ الثابت كالمركاصؿ لمقءيٌ 

ـ 1967عمى حدكد عاـ رقمة ذات السيادة مسال عمى حقكقه كيقيـ دكلره حرى يحصؿ الشعب الفمسطينيٌ 
المفاكءات  في ندفاعكاال القرؿ كالعنؼ اإلسرائيميٌ  عمى إنهان، ككذلؾ العمؿ الشريؼ ا القدسكعاصمره

قدت جمسة حكار بيف عي كما ك . ةمنطقة العربيٌ ال نرظرررالذم  بلـ النهائيٌ السٌ  مف أجؿ الكصكؿ إلى
شدد  ـ، حيث25/7/2002ة براري  الرئيس المبناني إميؿ لحكد كبكرفميقة في العاصمة الجزائريٌ 

بلـ لدعـ مبادرة السٌ  الدكليٌ المجرمع  كالدعـ مف الرأييد جمعالمشررؾ ل عمى العمؿ العربيٌ اف رئيسال
 (.7/2/2002البياف، ) ةالعربيٌ 

 م.1111ة عام العربي   الس الم مبادرةموقف الجزائر من  
ة قمة العربيٌ ة، في الالعربيٌ  الٌسبلـاهلل بف عبد العزيز مبادرة  السعكدية عبدكلي عهد أطمؽ  

بلـ في ـ، هدفت مبادرة إلى إحبلؿ السٌ 2002/ 28/3-27قدت في بيركت براري  الرابعة عشر الري عي 
سرائيؿ، ربنرٌ  عربالشرؽ األكسط بيف ال ة، كرـ رشكيؿ لجنة لمرابعة هذر مبادرة ها جامعة الدكؿ العربيٌ كا 

ة االنسحاب الشامؿ مف األراءي العربيٌ  إلىمبادرة إسرائيؿ كدعت ة مف بينها الجزائر. عربيٌ  ت دكالن مء
قامة دكلة فمسطينيٌ المحرمٌ  ـ كعاصمرها القدس الشريؼ، كذلؾ الركصؿ إلى 1967ة عمى حدكد عاـ ة كا 
قامة مف الدكؿ العربيٌ إسرائيؿ  ةبدكل رسميان  لمشكمة البلجئيف، مقابؿ االعرراؼ كنهائيٌ  عادؿ حؿٌ  ة كا 

  (.2002، 51ة، عالدراسات الفمسطينيٌ ) هامع ةكدبمكماسيٌ  طبيعٌيةعبلقات 

مدلسي أف مراد  ة الجزائرمٌ ح كزير الخارجيٌ ، حيث صرٌ مٌسبلـل ةالعربيٌ  دعمت الجزائر مبادرة
بسبب االنرهاكات  األمريف غياف كرعسؼ إسرائيؿ، كيعانيطف يعيش رحت إلى اآل الشعب الفمسطينيٌ 

ة عمى ة، كقياـ دكلة فمسطينيٌ بلـ العربيٌ زائر لمبادرة السٌ ؾ كرأييد الجد رمسٌ ة، كأكٌ كاالعردانات اإلسرائيميٌ 
بلـ النهائي عمى مبدأ مؤرمر مدريد ـ كعاصمرها القدس. كأءاؼ نحف مع السٌ 1967حدكد عاـ 

بلـ ة؛ لكف إسرائيؿ دمرت كأغمقت كؿ محاكالت السٌ العربيٌ الٌسبلـ  بلـ" كمبادرة"األرض مقابؿ السٌ 
 (.1/9/2013)األياـ الجزائرية، ةاإلسبلميٌ  مقدساتزيادرها لبلسريطاف كرهكيد الب

في العاصمة ركما براري  ارلك ازيميك رشامبي مع بكرفميقة الرئيس اإليطالي كخبلؿ لقان  
ان األمـ المرحدة دكران سياسيٌ  رأدية كجكبي ـ، أكد الرئيس بكرفميقة خبلؿ حكارر مع رشامبي 24/6/2004
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 بهدؼ الكصكؿ إلى حؿٌ  ،كاإلسرائيميٌ  يف الفمسطينيٌ طرفالالمفاكءات بيف مكاصمة أكبر مف أجؿ 
 ـ(.24/6/2004)كفا، بلـ كأمف مع إسرائيؿة مسرقمة رعيش بسٌ دكلة فمسطينيٌ  إقامةيءمف  نهائيٌ 

ـ،  2002ة الري أقررها قمة بيركت عاـ العربيٌ  الٌسبلـأكد الرئيس بكرفميقة عمى رفعيؿ مبادرة  
ـ، كطالب بكرفميقة إسرائيؿ االنسحاب 2005/ 22/3في الجزائر براري  ة أثنان انعقاد القمة العربيٌ 

ة باالعرراؼ ب سرائيؿ رسميان رقكـ الدكؿ العربيٌ  ئذـ، كحين1967الكامؿ مف األراءي المحرمة عاـ 
نشان عبلقات طبيعيٌ  كعمى إسرائيؿ الرعامؿ إيجابان مع مبادرة  ،بلـ الشامؿة معها في إطار السٌ كنهائيان، كا 

 (.2005/ 23/3)الحياة الجديدة، مٌسبلـل ةربيٌ الع

مبادرة  ـ عف أفٌ 14/7/2014 ة في رصري  براري ة الجزائريٌ كشفت كزارة الشؤكف الخارجيٌ  
خاصة ب في طريؽ مسدكد بسبب العراقيؿ كالحكاجز الري رءعها حككمة إسرائيؿ، رسير لمٌسبلـالعربٌية

يجب أف  العربٌيةالٌسبلـ نجاح مبادرة كإلقطاع غزة،  االسرمرار في بنان المسركطنات، كالحركب عمى
طبلؽ سراح المعرقميف الفمسطينيٌ ب سرائيؿإرقكـ   يفكقؼ بنان المسركطنات كرفع الحصار عمى غزة كا 

 ـ(.7/2014/ 14)كزارة الخارجية الجزائرية،

راري  عبد القادر بف صال  في القمة العربية باألردف ب الجزائرمٌ شارؾ رئيس مجمس األمة  
كرمسكهـ كالرزامهـ بمبادرة  ،ةد فيها رأييد الجزائر لمسمطة الكطنية الفمسطينيٌ ـ، الري أكٌ 29/3/2017

كأكلها  ةساسيٌ األالنرزاع حقكقه  د عمى دعـ الجزائر لمشعب الفمسطينيٌ ـ، كأكٌ 2002ة عاـ العربيٌ  الٌسبلـ
الخبلفات  كدعا لحؿٌ  ،قيةشر ـ كعاصمرها القدس ال1967إقامة دكلره المسرقمة عمى حدكد عاـ 

الفمسطينييف رٌص كقاؿ: "يجب عمى  ،بيف فر  كحماس ة عف طريؽ الحكاربؿ السياسيٌ كالصراعات بالسٌ 
 ها كحدها الكفيمة باسررجاع الحقكؽ الكطنية المشركعة"ة ألنٌ صفكفهـ لرحقيؽ المصالحة الفمسطينيٌ 

 ـ(.29/3/2017)المسان الجزائرية ،

 إلى ـ1991 عاـ مدريد مؤرمر مف العالمٌية الٌسبلـ مؤرمرات جزائرال دعمتيرل الباحث: 
-الفمسطينيٌ  الصراع حؿٌ  أجؿ مف العربٌيةالٌسبلـ  مبادرات إلى باإلءافة ـ،2017 عاـ باريس مؤرمر

قامة اإلسرائيميٌ   .   ـ1967 عاـ حدكد عمى الشرقية القدس عاصمرها فمسطينٌية دكلة كا 
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 م.1112الم عام طريق لمس  موقف الجزائر من خارطة ال
 خارطة الطريؽ إليجاد حؿٌ  ـ نٌص 30/4/2003ة األمريكية براري  أصدرت كزارة الخارجيٌ 

 ،ـ2000، كالمفاكءات المرعثرة منذ فشؿ قمة كامب ديفيد الثانية عاـ الفمسطينيٌ  –لمصراع اإلسرائيميٌ 
لمركصؿ  الفمسطينيٌ  –سرائيميٌ اإلخارطة الطريؽ عمى كجكب ارخاذ خطكات مف الجانبيف بنكد تركز ك 

ة عمى حدكد ك إقامة دكلة فمسطينيٌ  ، 338 ك 242 األمف مجمس قرارات أساسعمى  ةيٌ ئإلى رسكية نها
ةانسحاب إسرائيؿ مف األراءي الفمسطينيٌ أيءان ك  ،كالقدس البلجئيف ةلقءيٌ  عادالن  حبلن  ك ـ،1967 عاـ
سبما ح ،، كرهدؼ الخارطةقؼ االسريطاف اإلسرائيميٌ كك ـ ،2000باالنرفاءة الثانية عاـ  هااحرمٌ  الري

ة إلى رسكية نهائيٌ  ،الكاليات المرحدة كاالرحاد األكركبي كاألمـ المرحدة كركسيا-ةاقررحرها الرباعية الدكليٌ 
ة ديمقراطية مسرقٌمة قابمة لمعيش الذم ينرج عنه إقامة دكلة فمسطينيٌ  ،الرفاكض بيف الجانبيف عف طريؽ

 ـ2002ة عاـ العربيٌ  الٌسبلــ، كمبادرة 1991عاـ  لمٌسبلـ اسرنادنا إلى مؤرمر مدريد ،بسبلـ كأماف
  (.1/8/2006 )الجزيرة،

ة رمطاف لعمامرة، في رصري  له في مؤرمر لكزران الشؤكف ة الجزائريٌ كزير الشؤكف الخارجيٌ د أكٌ 
الجزائر ردعك إلى  ـ، أفٌ 11/6/2014ة في أثينا براري  ة لبلرحاد األكركبي كالجامعة العربيٌ الخارجيٌ 
ة عمى أساس مؤرمر ة رسكية نهائيٌ مف أجؿ الكصكؿ إلى عمميٌ  مكاصمة المفاكءات بشكؿ جدمٌ ءركرة 
عاـ  ةالعربيٌ  الٌسبلـ ةكمبادر  ـ1993عاـ  (أكسمك) إعبلف المبادئ كارفاؽ ـ،1991عاـ  لمٌسبلـ مدريد

، قابمة لبلسرمرارمسرقمة ك ة دكلة فمسطينيٌ إقامة " :كقاؿ ،ـ2003 عاـ لمٌسبلـ الطريؽ كخارطةـ2002
نهان الحصار المفركض عمى غزة، ة كالعمؿ بمبادرة العربيٌ  كالعمؿ عمى كقؼ بنان المسركطنات كا 

 (.2014/ 12/6)المسان الجزائرية، بلـ دائـ في المنطقة"في رحقيؽ سٌ  سهـها عناصر قد ري كمٌ  ،بلـلمسٌ 
عادؿ كدائـ مف بلـ سٌ ككسيمة لمركصؿ إلى مفاكءات لم ةيٌ الجزائر أييد الحككمة رلعمامرة  كء أحيث 

 (. 2014/ 27/7)الشعب الجزائرم، خبلؿ خارطة الطريؽ

يف الري قاـ بها الجيش جريمة اغرياؿ القادة السياسييف الفمسطينيٌ  أداف الشعب الجزائرمٌ  
في  عمف الشعب الجزائرمٌ الشي  أحمد ياسيف زعيـ حركة حماس، كأجريمة اغرياؿ مثؿ  ،اإلسرائيميٌ 

الدعـ كالكقكؼ مع الشعب  ـ2004/ 24/3 براري مخرمفة ة زائريٌ جفي كاليات كقفات احرجاجية 
كهذا يثبت أف إسرائيؿ ال  ،كغير إنسانية ، اعربر بكرفميقة اغرياؿ أحمد ياسيف جريمة بشعةالفمسطينيٌ 
قية رعزية باسرشهاد الشي  ياسيف إلى الرئيس أرسؿ بكرفميقة بر  ،يفبلـ كال الصم  مع الفمسطينيٌ رريد السٌ 
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ة اغرياؿ الدكركر عبد العزيز الرنريسي كاعربررها ة الجزائريٌ كاسرنكرت كزارة الشؤكف الخارجيٌ  ،عرفات
ككشفت: "إف مقرؿ الرنريسي جزن مف مخطط  ،ةجريمة مركحشة كعممية انرقاـ مف المقاكمة الفمسطينيٌ 

 (.2004/ 24/3)كفا، "يفنيٌ يسرهدؼ رصفية المسؤكليف الفمسطي

بلـ بيف ة السٌ ـ، األمـ المرحدة رفعيؿ مسار عمميٌ 2004/ 27/6طالب الرئيس بكرفميقة براري   
ة مسرقمة يءمف قياـ دكلة فمسطينيٌ  نهائيٌ  مف أجؿ الكصكؿ إلى حؿٌ  كاإلسرائيميٌ  الطرفيف الفمسطينيٌ 

 (.2004/ 27/6)كفا، ـ كعاصمرها القدس1967عمى حدكد عاـ  قابمة لمحياة

ـ، عمى ءركرة االسرقرار 10/10/2004أكد الرئيس بكرفميقة في حكار صحفي براري  كما ك  
ية عمى مخرمؼ االرجاهات كرطبيؽ قرارات ممة السٌ عمميٌ المكاصمة  ءركرةك بلـ في الشرؽ األكسط، كالسٌ 
 (.10/10/2004البياف،) ـ2002عاـ  ةبلـ العربيٌ بيف إسرائيؿ كفمسطيف كدعـ مبادرة السٌ  مـ المرحدةاأل

ـ  8/11/2004 ة براري ة الجزائريٌ العزيز بمخادـ كزير الشؤكف الخارجيٌ  عبدلفي رصري  
بلـ في الشرؽ األكسط، كسكن ة السٌ مف رعٌثر عمميٌ  هكرخكف هفيه عف قمقعٌبر بالعاصمة صنعان، 

اغرياالت لمقيادات  مفاصؿ المرك  ة نريجة زيادة الرصعيد اإلسرائيميٌ األكءاع في األراءي الفمسطينيٌ 
يكمف في إقامة دكلة  الحؿٌ  . كأكد عمى أفٌ كالركسع الءـة، كهدـ المنازؿ، كبنان جدار الفمسطينيٌ 
، كطالب الكاليات ـ2002عاـ  لمٌسبلـةبلـ"، كمبادرة العربيٌ "مبدأ األرض مقابؿ السٌ  ة مف خبلؿفمسطينيٌ 

 لمٌسبلـ عمى رطبيؽ خٌطة خارطة الطريؽب جبار إسرائيؿ  ة،رباعية الدكليٌ المرحدة األميركية كالمجنة ال
 شعبد عمى أهمٌية كحدة الكما كأكٌ  ،ةفمسطينيٌ في األراءي ال عردانات، ككقؼ االـ2003عاـ 

كؼ الفصائؿ فبيف ص مشاكؿإلحداث فرف ك  ، كعدـ إعطان فرصة لبلحربلؿ اإلسرائيميٌ الفمسطينيٌ 
 (.9/11/2004)كفا، عرفات مرض الرئيس ياسرخاصة فررة ة الفمسطينيٌ 

ـ أعمنت دكلة الجزائر الحداد الكطني لمدة 11/11/2004كفاة الرئيس عرفات براري   بعد
لقرآف الكريـ مف اكقنكات اإلذاعة ببث ربلكة  كبدأ الرمفزيكف الجزائرمٌ  مع رنكيس األعبلـ، ثبلثة أياـ

رعبيران عف حزنها كمكاسارها بكفاة ؾ كذلة، كبرامج ررحدث عف نءاؿ عرفات كراري  الثكرة الفمسطينيٌ 
زنه ر فيها عف حة، الري عبٌ الرئيس ياسر عرفات، كأرسؿ الرئيس بكرفميقة رسالة رعزية لمقيادة الفمسطينيٌ 

 (.11/11/2004)كفا، ""هذر فاجعة رحؿ بالعالـ العربيٌ  كقاؿ: ،الشديد لفقداف المناءؿ عرفات
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ـ بالعاصمة 22/3/2005براري   قدتالري عي ة ميقة في القمة العربيٌ ح الرئيس بكرفصرٌ 
الثابرة،  هحقكقعمى  يرطمب حصكؿ الشعب الفمسطينيٌ  رهعثر مف  نهكض الكطف العربيٌ  ة، أفٌ الجزائريٌ 

، كبٌيف: "أف هذا األمر يكرسي قيةكعاصمرها القدس الشر  ـ1967عمى حدكد عاـ  ب قامة دكلره المسرقمة
 ـ(. 22/3/2005. )كفا، بلـ"ى إلحبلؿ العدالة كالسٌ بقدر ما هك مسع الحءارمٌ  صفة الرحدمٌ 

، كرعطيمها كرفءها قرؿ كقمع الشعب الفمسطينيٌ مف اعردانات ك إسرائيؿ  ةسياسيٌ كأداف 
بلـ ف العرب نؤيد بكؿ قكة السٌ ، كصرح أننا نحلمٌسبلـ ة مف بينها خارطة الطريؽميمة سٌ لمسارات عمميٌ 

مف  ،بلـبرنفيذ ارفاقيات السٌ كفائه لية برصعيدر لمعدكاف كعدـ كامؿ المسؤك  ؿ الطرؼ اإلسرائيميٌ مٌ كنح
ة عمى مبدأ "األرض مقابؿ العربيٌ  الٌسبلـ كمبادرة بينها خارطة الطريؽ الري رشحها المجرمع الدكليٌ 

 ـ(.  22/3/2005)كفا، بلـ"السٌ 

الجماعي  ، سياسية العقاب12/5/2005ة براري  أداف الرئيس بكرفميقة في العاصمة الجزائريٌ  
لركفير األمف كالحماية  ؾ الفكرمٌ الرحرٌ ب كالمجرمع الدكليٌ  ةالدكليٌ  تمنظمامة دكليان، كطالب الالمحرٌ 

 كالقطاع غزة ككسر الحصار المفركض عمى الشعب الفمسطينيٌ  الغربية في الءفة لمشعب الفمسطينيٌ 
 (.12/5/2005 ة،ياـ الجزائريٌ )األ 

ة براري  الرئيس بكرفميقة في العاصمة الجزائريٌ ك محمكد عباس  في لقان جمع الرئيس الفمسطينيٌ 
كءركرة انسحاب إسرائيؿ  ،لمٌسبلـ مسؾ بخارطة الطريؽالرٌ  ءركرةعمى ف اد الطرفدٌ شـ، 26/7/2006

ة إلى إقامة دكلة فمسطينيٌ  ؤدمبلـ ذات هدؼ كاء ، رة سٌ البدن مباشرة بعمميٌ ك  ـ،1967إلى حدكد عاـ 
عاـ  ةالعربيٌ  الٌسبلـمبادرة ك  ـ2003خارطة الطريؽ عاـ حسب ب ،ـ1967 حدكد عاـ عمىمسرقمة 
دكف االعرراؼ بالحقكؽ  بلـ نهائيٌ كأٌكد بكرفميقة أٌنه ال يمكف رحقيؽ سٌ  .ـ كقرارات األمـ المرحدة2002

حيث قاؿ:   قامة دكلره المسرقمة كعاصمرها القدس الشريؼ،بكأكلها حٌقه  الشرعية لمشعب الفمسطينيٌ 
، كليس هناؾ بديؿ عف االنسحاب اإلسرائيميٌ ب العكدة إلى سٌ "يج ة مف كامؿ األراءي العربيٌ  بلـو دائـو

   (.26/7/2006)األنبان السعكدية كاس،ـ" 1967المحرمة منذ 

ـ، قائبلن: 29/3/2008بكرفميقة خبلؿ القمة العربية في دمشؽ براري   صرح الرئيس الجزائرمٌ 
 لٌسبلـاالعرب اعرمدكا مبادرة  كأفٌ (. 29/3/2008)رشريف، االسرراريجي" بلـ هك خيار العربسٌ ال "إفٌ 

ة كجكد دكلريف فمسطينيٌ  إلى مبلـ الشامؿ، الري رؤدة إلجران مفاكءات نهائية لرحقيؽ السٌ العربيٌ 
سرائيمية كفق ـ، 1967عاـ  ةراءي المحرمٌ األـ"، كانسحاب إسرائيؿ مف بلمبدأ "األرض مقابؿ السٌ ل ان كا 
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مف سياسة الرأخير  فٌ إ، إال الدكليٌ  مجرمعال كزٌكاها يدهاأالري  لمٌسبلـ صكص خارطة الطريؽلنإءافة 
       ـ(.29/3/2008)رشريف، مميةة السٌ ؤدم إلى رعطيؿ سير العمميٌ رخارطة الطريؽ سبالإسرائيؿ في االلرزاـ 

بلـ في الشرؽ لسٌ ة إلحبلؿ اة رأييدها لممساعي كالمبادرات الهادفكاصمت الحككمة الجزائريٌ 
ؾ الجزائر بالحقكؽ الكطنية لمشعب ـ، رمسٌ 27/11/2015د رمطاف لعمامرة براري  كشدٌ  ،األكسط

قامة دكلرهـ المسرقمة كاممة السيادة عمى حدكد عاـ  الفمسطينيٌ  ـ كعاصمرها 1967كاسررداد أرءهـ كا 
كمصادرة األراءي، كرهكيد  عمى الشعب الفمسطينيٌ  ركاصؿرصاعد العدكاف المكاسرنكر لعمامرة ، القدس
"إعادة النظر في الظركؼ الري رحكـ ة كطالب الدكؿ العربيٌ  ،قطاع غزة عمىفرض حصار ك  القدس

 ؿ إلى حؿٌ كالركصٌ  ،يفالري رسهـ في حماية الفمسطينيٌ كدراسة الخيارات المراحة  ،بلـمفاكءات السٌ 
قامة الدكلة  )ككنا،ة المسرقمة" الفمسطينيٌ  شامؿ كعادؿ لمصراع يفءي إلى إنهان االحربلؿ كا 

27/11/2015.) 

 م.1116عام  موقف الجزائر من االنتخابات واالنقسام الفمسطيني  
بعد كفاة ياسر عرفات ركجه الفمسطينيكف في الءفة الغربية كقطاع ك ـ، 25/1/2006براري  

نرائج االنرخابات ة غزة إلى انرخاب مجمس رشريعي، فقد أعمنت المجنة المركزية لبلنرخابات الفمسطينيٌ 
كمف نرائجها معقدان،  43كحصمت حركة فر  عمى  132مقعدان مف أصؿ  76فكز حركة حماس بػ كهي 
 (.2006، 66ع )الدراسات الفمسطينية، ةحالة مف الفكءى السياسيٌ في  دخكؿ النظاـ الفمسطينيٌ  أيءا

اعربرت فقد الرشريعية،  ةالفمسطينيٌ  ة عمى االنرخاباتلصحافة الجزائريٌ عىٌقب المسؤكلكف كا
 يممسٌ  د مسرقبؿ أم حؿٌ ة يهدٌ فكز حركة حماس في االنرخابات الرشريعية الفمسطينيٌ  جريدة الجزائر أفٌ 

  (.26/1/2006 الجديدة، )الحياة الفمسطينيٌ -النزاع اإلسرائيميٌ  يسعى لحؿٌ 

النرخابات ى اـ عم27/1/2006ة براري  لككالة األنبان الجزائريٌ  عىٌقب الرئيس بكرفميقة 
ها: "خطكة رجاكز بها ة كأنٌ ة الفمسطينيٌ ذلؾ انجاز مهـ في راري  القءيٌ ة الرشريعية معربران الفمسطينيٌ 

 الشعب الفمسطينيٌ  كأفٌ  أهـ الرحديات الري عرقمت مسيرة نءاله الطكيمة، لحدإ الشعب الفمسطينيٌ 
هذر  (، كأفٌ 27/1/2006)ككنا، ر"أثبت لمعالـ قدرره في إدارة شؤكف بمدر كالرحكـ في زماـ مصير 

حارهـ في بنان مالهـ كطمك آعف الديمقراطية كالشفافية عف  ر فيها الشعب الفمسطينيٌ االنرخابات عبٌ 
 (. 27/1/2006)ككنا، ةدكلرهـ الفمسطينيٌ مؤسسات 



64 
 

 ـ27/1/2006ة براري  محمد بجاكم، في العاصمة الجزائريٌ  ة الجزائرمٌ ح كزير الخارجيٌ صرٌ 
مد  طالب المجرمع الدكليٌ ك في االنرخابات.  احرراـ اخريار الشعب الفمسطينيٌ  ى المجرمع الدكليٌ عم بأٌنه
، كما كطالب حركة اإلسرائيميٌ  –ة بيف الطرفييف الفمسطينيٌ يممة السٌ مف أجؿ اسركماؿ العمميٌ  عكفيد ال

)جريدة  ةيممالسٌ ة حماس الركجه مباشرة إلى طاكلة المفاكءات مع إسرائيؿ مف أجؿ إنجاح العمميٌ 
 (.28/1/2006 الرياض،

ـ 26/1/2006در بكهراف براري  الري رص ةالجزائريٌ  Le Quotidien d'Oranعبرت جريدة 
 ممية مشمكلة،ة السٌ رخكفها مف فكز حركة حماس؛ ككنه يغمؽ ممؼ المفاكءات كرصب  العمميٌ عف 

ة، الجزائريٌ  L'Expressionجريدة كما أبدت  ،ةة بيف الفصائؿ الفمسطينيٌ كرؤدم إلى نزاعات داخميٌ 
انرصار حماس يغرؽ منطقة الشرؽ األكسط برمرها في  يف كاعربرت "أفٌ سبلميٌ رخكفها مف رحالؼ اإل

كدمشؽ  حماس رقيـ عبلقات ممرازة مع حزب اهلل المبناني ، باعربار أفٌ أجكان مف االنحطاط السياسيٌ 
 .(27/1/2006)الحياةالجديدة، كطهراف"

فكز حماس  أفٌ  ـ،30/1/2006ة براري  في العاصمة الجزائريٌ  ةلكطف الجزائريٌ كربت جريدة ا
ممية الري ة السٌ كقد يؤدم إلى ردهكر العمميٌ  ،ةأثار مخاكفها؛ ألنه يحدث رغييران حقيقيان في المنطقة العربيٌ 

 (.1/2/2006 الجديدة، )الحياة في المفاكءاتذا لـ ردخؿ الحككمة الجديدة إطؿ ررع يمكف أفٍ 

ـ 4/2/2006ة براري  صمة الجزائريٌ في العا صرح أبك جرة سمطاني كزير الدكلة الجزائرمٌ   
حرى اسررجاع حقكقه  لمشعب الفمسطينيٌ  الجزائرمٌ  عاكفكالرأييد كالرمساندة ه يجب مكاصمة البأنٌ 

داف أك  ،ينيٌ عمى الشعب الفمسط ةالدائم ةاإلسرائيميٌ كاالنرهاكات  عرداناتسرمرار االاالجب الكطنية، كش
، كسعـ كالرٌ ءٌ كبنان جدار ال عمى غزة حصارفرض ة ك جرائـ االغرياالت كاالعرقاالت السياسيٌ 

 )كفا، ةكالدكؿ اإلسبلميٌ  كما كاسرنكر سككت الكطف العربيٌ  ،كالحفريات أسفؿ المسجد األقصى
 ـ(.4/2/2006

مف الكزران  ان عدد قد مؤرمر في القاعة البيءاكية في الجزائر ءـٌ عي ـ 6/7/2006براري   
 ة عبد العزيز بمخادـ:صرح رئيس الحككمة الجزائريٌ حيث ياسية، كاألحزاب السٌ  كنكاب البرلماف الجزائرمٌ 

كافة  اسرقبلؿ الجزائر سيبقى منقكصان ما لـ يكرمؿ اسرقبلؿ فمسطيف كيناؿ الشعب الفمسطينيٌ  "إفٌ 
قامة دكلره المسرقمة كعاصمرها القدس  الشريؼ، كعكدة البلجئيف الى ديارهـ" حقكقه المشركعة، كا 

كأف حككمة  ،ةشمؿ الفصائؿ الفمسطينيٌ  . كدعا إلى العمؿ عمى ركحيد كلـٌ (7/7/2006)الحياة الجديد،



65 
 

الجزائر رعربر الرءامف مع فمسطيف كاجبان عميها. كفي االجرماع نفسه ندد رئيس حزب الرجمع الكطني 
ة  ماؿ لكيزة حنكف بالممارسات كاالعردانات اإلسرائيميٌ الديمقراطي، أحمد أكيحيى كرئيسة حزب الع

الشرسة ككصفا إسرائيؿ بالنازية. كما اسرنكر أكيحيى بشدة الممارسات الري يقكـ بها اإلسرائيميكف ءد 
م قامت به ذال بالهجكـ الكحشيٌ  مف االعرقاالت لمكزران كنكاب المجمس الرشريعي، كنددٌ  يفالفمسطينيٌ 

 (.7/7/2006)الحياة الجديد، غزة طاعق إسرائيؿ في شاطئ

قاـ منظمك المؤرمر باالرصاؿ عبر الهارؼ مع رئيس المجمس الرشريعي عزيز دكيؾ، الذم   
يف، كبارؾ نيابة عف شكر بدكرر الحككمة كالشعب الجزائرم عمى دعمهـ كرءامنهـ مع الفمسطينيٌ 

الشعب  دان عمى أفٌ سرقبلؿ، مؤكٌ لبل 44لحككمة كشعب الجزائر بمناسبة الذكرل  الشعب الفمسطينيٌ 
 (.7/7/2006)الحياة الجديدة ، مسرمر بالنءاؿ حرى يناؿ االسرقبلؿ الفمسطينيٌ 

ـ، 21/8/2006ة براري  في العاصمة الجزائريٌ عمار سعداني  لبرلماف الجزائرمٌ أبدل رئيس ا 
ع الشمؿ، كأخذ العبر مف ة كجمعجابه بمكقؼ الجزائر الدائـ لدعـ كررسي  الكحدة الكطنية الفمسطينيٌ إ

ة الممثؿ داخؿ منظمة الرحرير الفمسطينيٌ  الكطني كئاـرعزيز العمى ة، كالعمؿ رجربة الثكرة الجزائريٌ 
 ـ(.21/8/2006)كفا، الشرعي كالكحيد لمشعب الفمسطينيٌ 

 ا،في ككب 16/9/2006النحياز براري  بكرفميقة خبلؿ انعقاد مؤرمر حركة عدـ ا الرئيس أكد
ة الماليٌ ات المساعد ، كاسرنكر بكرفميقة قياـ بعض الدكؿ كقؼلحركة مع الشعب الفمسطينيٌ ارءامف 

-بيف إسرائيؿ مميةالسٌ ة كالعمميٌ  بسبب رفض حككمة حماس االعرراؼ ب سرائيؿ، لشعب الفمسطينيٌ عف ا
 (.17/9/2006)الجزائر، ةكالسمطة الكطنية الفمسطينيٌ 

ـ، 17/10/2006ة مع الرئيس بكرفميقة براري  الجزائريٌ حديث صحفي أجرره ككالة األنبان في   
هك هدؼ إسرائيؿ  دان أفٌ فمسطيف، مؤكٌ رة في يمف أحداث خط ملما يجر  حزنهك  غءبهعف  فيهكشؼ 

 إفٌ  االسريطاف، حيث قاؿ:"برحقيؽ مصالحها كهي الركسع مف أجؿ حككمة حماس عف الحركة سقاط إ
 االنبان)"  بديمقراطية الري انرخبها الشعب الفمسطينيٌ اإلطاحة بحككمة حماس  يسياسة إسرائيؿ ه

 ـ(.17/10/2006الجزائرية ،

في  ة لحزب جبهة الرحرير الكطني الجزائرمٌ نٌبه صال  قكجيؿ مسؤكؿ العبلقات الخارجيٌ   
ة مف االندفاع كران الصراعات ـ، فصائؿ المقاكمة الفمسطينيٌ 12/12/2006ة براري  العاصمة الجزائريٌ 
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ة، كرقديـ العكف كالمساعدة ة الفمسطينيٌ لمقءيٌ  مرات، كأكد مساندة حزبه كجميع الشعب الجزائرمٌ كالمؤا
 ـ(.12/12/2006 )كفا، ثابتعمى حريره كاسررداد جميع حقكقه ال مف أجؿ حصكؿ الشعب الفمسطينيٌ 

ي ة فالقمة العربيٌ مف الكءع الفمسطيني كذلؾ خبلؿ  كحزنه هالرئيس بكرفميقة عف أسفأعرب  
لمفرقة كالرشرت  ة عنصران ة الفمسطينيٌ قاؿ: "أصبحت القءيٌ  حيثـ، 30/3/2009الدكحة براري  

؛ الفمسطينيٌ  شعبالعمؿ عمى ركحيد البكطالب الفصائؿ  (.30/3/2009)الببلد الجزائرية، "كاالصطداـ
قفها كعدـ لرعزيز المكقؼ الرفاكءي؛ ألف اسرمرار االنقساـ يعطي الفرصة إلسرائيؿ لمرمادم في مكا

 (.30/3/2009 )الببلد الجزائرية،الرزامها باالرفاقيات 

/ 25ة براري  ة عبد العزيز بف عمي بالعاصمة الجزائريٌ كزير الشؤكف الخارجيٌ ع شجٌ  
ـ، عمى ارفاؽ المصالحة بيف حركري فر  كحماس قائبلن: "ررحب الجزائر بارفاؽ المصالحة 04/2014

ا فرئت ردعك إليه باعربارر حجر الزاكية، كالشرط األساسي في بنان يف الذم مبيف اإلخكة الفمسطينيٌ 
كدعا إلى الكحدة كالمصالحة  ـ(.25/04/2014)الخبر الجزائرم،  دكلرهـ عمى أرض فمسطيف المقدسة"

ة ات لمكقكؼ بكجه إسرائيؿ؛ فاالنقساـ يشكؿ مصدر ءعؼ بالنسبة لمقءيٌ فبيف الفصائؿ كنبذ الخبل
ز الكحدة الري ردعـ مكقؼ الكفد الرفاكءي يمى رشكيؿ حككمة كفاؽ لرعز ع ة، كحثٌ الفمسطينيٌ 
يف في بنان دكلرهـ المسرقمة كعاصمرها د عمى اسرمرار الجزائر بدعـ الشعب الفمسطينيٌ كأكٌ  ،الفمسطينيٌ 

 ـ(.04/2014/  25)الخبر الجزائرم ، القدس الشريؼ

بكرفميقة في العاصمة  زائرمٌ ع الرئيس الجشجٌ سبة ذكرل إعبلف اسرقبلؿ فمسطيف، بمنا 
فر  كحماس، كجدد الرزاـ الجزائر  ، المصالحة الكطنية بيف حركريٌ ـ11/2017/ 15ة براري  الجزائريٌ 

ة كعاصمرها القدس. كرعهد بكرفميقة اسرمرار كقكؼ الجزائر إلى جانب بدعـ إقامة الدكلة الفمسطينيٌ 
ة الري سرعيد المصالحة الكطنية الفمسطينيٌ  ميقةحيث دعـ بكرف المقاكـ لبلحربلؿ، مسطينيٌ الشعب الف

 .(15/11/2017 )القدس، مف قبؿ إسرائيؿالرحديات االعردانات ك ة إزان رنظيـ الكحدة الفمسطينيٌ 

ة سبلميٌ قريبة مف الحركات اإلت الجزائر ررخكؼ مف حماس؛ ككنها كان ٍحيافاألفي بعض 
ر المسؤكؿ االعبلمي لحركة سمـ محمد جمعة: "إف بٌ ة أمثاؿ حركة مجرمع السمـ "حمس"، فقد عالجزائريٌ 

 "المعردؿ في العالـ العربيٌ  االنرخابات الرشريعية يعبر عف فكز الريار اإلسبلميٌ بفكز حماس 
لذا اسرحقت الفكز ككسب ثقة الشعب  ،يرةثكحماس قدمت رءحيات  كأفٌ (. 27/1/2006)القدس،

لمرفاكض مع إسرائيؿ بصكرر غير مباشرة عف طريؽ ؛ لكنه ركقع أف ربدأ حماس مساعيها الفمسطينيٌ 
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ة  ة الجزائريٌ سبلميٌ باإلءافة لذلؾ قامت الحركات اإل (.27/1/2006)القدس، ةالفمسطينيٌ  منظمة الرحرير
بجمع الربرعات كالدعـ لحركة حماس، ككجهت الدعكة لبعض القيادات الحمساكية لممشاركة في 

 (.27/1/2006)القدس، ةسبلميٌ احرفاالت الحركات اإل

 رقاـك الحركة أف ذلؾ باالعرداؿ؛ ركصؼ حماس بحركة الجزائر عبلقة أفٌ  :الباحث يعرقد
 لمشعب ككحيد شرعي كممثؿ الفمسطينٌية الرحرير بمنظمة الجزائر رعررؼ بالمقابؿ االحربلؿ،
 رحبتك  .ةالفمسطينيٌ  ةالكطنيٌ  السمطة طريؽ عف رأري حماس لحركة المالٌية فالمساعدات الفمسطينٌي،

 مف رخكفان  أبدت لكنها كمقاكمة؛ نءاؿ حركة ككنها الرشريعية باالنرخابات حماس حركة بفكز الجزائر
. كحماس اهلل كحزب إيراف بيف الرحالؼ خاصة ة،الجزائريٌ  اإلسبلمٌية بالحركة حماس حركة عبلقة
 كما ـ،2016 عاـ الجزائر في مكرب فر  لحماس سمحت أنها إال ة؛الجزائريٌ  اإلسبلمٌية الحركة كلربما

 .كحماس فر  حركري بيف ما المصالحة رطبيؽ عمى كشجعت

 م.1116الم عام موقف الجزائر من مؤتمر أنابوليس لمس  
ة بالقاهرة  الدكؿ العربيٌ  ة في جامعةالعربيٌ  الٌسبلـ ة العرب كلجنة مبادرةاجرمع كزران الخارجيٌ  

يرـ في إطار  بد أفٍ  ذلؾ ال مؤكديف أفٌ  ،بلـة السٌ لمبحث في عمميٌ  مؤرمر أنابكليسسبكع مف أقبؿ 
مبادرة ـ ك 2003عاـ  لمٌسبلـ كخطة خارطة الطريؽ األمـ المرحدةالمرجعيات المرمثمة في قرارات 

المشاركة في  ة عمرك مكسى أفٌ ، كأكد األميف العاـ لجامعة الدكؿ العربيٌ ـ2002ة عاـ العربيٌ  الٌسبلـ
صرارجدية ك  إلثبات ٌرحد، كسنذهب إلى المؤرمر بمكقؼ عربي مجماعيان  ان قرار كاف المؤرمر   طرؼال ا 
 (.2007/ 11/ 15 )كفا، اإلسرائيميٌ  – لمصراع الفمسطينيٌ في الركصؿ إلى رسكية نهائية  العربيٌ 

ـ في الكاليات 2007/ 11/ 27  بلـ في الشرؽ األكسط براريد مؤرمر أنابكليس لمسٌ قعي 
ر العربية مف بينها الجزائ كي جكرج بكش دعكة رسمية لعدد مف الدكؿريكجه الرئيس األمالمرحدة، حيث 

إيهكد  . كما كحءر المؤرمر كؿ مف رئيس الكزران اإلسرائيميٌ الري لبت الدعكة كحءرت المؤرمر
ة عبد القادر حجار، مندكب الجزائر في الجامعة العربيٌ ك  ،محمكد عباس ت، كالرئيس الفمسطينيٌ أكلمر 

ة لدعـ العمميٌ  ةالعربيٌ  مشاركةأهمية العمى د مراد مدلسي الذم أكٌ  ة الجزائرمٌ ارجيٌ ككزير الشؤكف الخ
)الشركؽ الجزائرية  مع إسرائيؿ مميةرسكية سٌ يف في ممية في الشرؽ األكسط، كمساندة الفمسطينيٌ السٌ 
،15/1/2008.) 



68 
 

-ةطينيٌ بلـ الفمسمفاكءات السٌ ث بعٍ كاف الهدؼ الرئيس مف المؤرمر العمؿ عمى إعادة  
حيان خطة خارطة الطريؽاإلسرائيميٌ  ة بجكار دكلة إسرائيؿ، ، كالعمؿ عمى قياـ دكلة فمسطينيٌ لمٌسبلـ ة كا 

ف عمى البدن مباشرة بمفاكءات ابحيث يرـ الرعايش جنبان إلى جنب في هدكن كأمف كسبلـ، كارفؽ الجانب
ارفاقيات في الركصؿ  رـ، حسب ما القءايا الصعبة كالمعقدة بلـ لحؿٌ ثنائية مف أجؿ عقد ارفاقية سٌ 

 سابقة. 

ـ 5/1/2008ة العرب براري  ة الجزائر في اجرماع كزران الخارجيٌ أكد مراد مدلسي كزير خارجيٌ 
الدعـ الممكف  في رقديـ كؿ دان العرب جه ممية حيث قاؿ: "لف يأؿي ة السٌ معمميٌ العرب لالجزائر ك دعـ 
بلـ في المنطقة" رارات البلزمة في سبيؿ دفع مفاكءات السٌ كيجب ارخاذ كافة الق ،ةة الفمسطينيٌ لمقءيٌ 

  (.2008/  1/ 6)المسان الجزائرية ، 

مع   العرب ، أفٌ ـ2008/ 29/3في القمة العربية المنعقدة بدمشؽ براري  أكد الرئيس بكرفميقة  
 :كء  قائبلن ك ـ، 2002ة عاـ بلـ العربيٌ ، كمع رفعيؿ مبادرة السٌ فمسطيفمف كالهدكن في بلـ كاألالسٌ 

بلـ في الشرؽ األكسط، ككنا نركقع عندما في مؤرمر أنابكليس لمسٌ  إيجابيةكبنكايا  حـزشاركنا بجدية كب
 ،قيةعاصمرها القدس الشر ـ ك 1967عمى حدكد عاـ  حءرنا المؤرمر االرفاؽ عمى قياـ دكلة فمسطينية

يف كالعرب بؿ رريد القرؿ لفمسطينيٌ بلـ مع اة ال رريد السٌ كعكدة البلجئيف؛ لكف الحككمة اإلسرائيميٌ 
 ـ(.2008/ 30/3)المسان الجزائرية، كالحركب

ـ، المجرمع 6/4/2008عبد القادر حجار براري  ة مندكب الجزائر في جامعة العربيٌ دعا   
رحقيؽ رسكية  ارات مؤرمر أنابكليس، كالعمؿ عمىالءغط عمى إسرائيؿ مف أجؿ االلرزاـ بقر  الدكليٌ 
ـ 2003عاـ  لمٌسبلـ الطريؽكخطة خارطة مـ المرحدة في المنطقة حسب قرارات األة شاممة سياسيٌ 

زالة  كالهدكن االسرقرار لءماف ـ،2002عاـ العربية بلـلسٌ اكمبادرة   فمسطيف فيكالركرر  الصراعكا 
 (.6/4/2008الجزائرية، المسان) ةالمنطقة العربيٌ ك 

 رحسيفمل انطبلقةأنابكليس إنها حءكر الجزائر في مؤرمر ف يبعض السياسي فٌسركقد  
ر دكلة ال يكجد لديها نزاع الجزائ ، كخاصة أفٌ ةيٌ سرائيماإل-ةعبلقات الجزائريٌ لا في كالرقارب اإليجابي

 (.30/8/2008 )هسبريس مغربية، لفمسطيف مف دكؿ الجكارٌد مع إسرائيؿ، كال رع مباشر
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 مرـزري لـ رال بسبب إسرائيؿ الذم حصؿ في مؤرمر أنابكليس،خفاؽ اإل اعربر مدلسي أفٌ 
بلـ عمى االرجار ة السٌ إسرائيؿ رعيؽ سير عمميٌ  قرارات مؤرمر أنابكليس، حيث قاؿ: "إفٌ  برنفيذ

 (.11/4/2009)الفجر الجزائرم ، المطمكب"

قميميٌ لقد رررب عمى ما حدث في مؤرمر أنابكليس عدة قءايا دكليٌ    ة منها:ة كا 

 . أواًل: عمى الصعيد الدولي  

بكرفميقة براري   ت ارصاالت بيف الرئيس الفرنسي نيككال سارككزم مع الرئيس الجزائرمٌ جر  
كالحركب شرط إنهان النزاع  كءعتالجزائر  إقامة االرحاد المركسطي، إال أفٌ بهدؼ ـ، 29/11/2007
ة قياـ دكلة فمسطينيٌ ـ ك 1967ة عاـ انسحاب إسرائيؿ مف األراءي المحرمٌ هك الشرؽ األكسط في 
 .(30/11/2007الجزائر،) مرها القدسعاص

حدة بنيكيكرؾ األمـ المر كالذم أقيـ بمقرٌ  في اليكـ العالمي لمرءامف مع الشعب الفمسطينيٌ 
 ،لمشعب الفمسطينيٌ  ر فيها عف الحقكؽ الثابرةه الرئيس بكرفميقة رسالة عبٌ كجٌ  ،ـ24/11/2008براري  

رة جدد دعمنا لكؿ مبادرات الخيٌ نكما  ،ةة الفمسطينيٌ مقءيٌ "إننا نجدد دعـ الجزائر الدائـ لكأكد بكرفميقة 
 الجزائر،) "ذات السيادة كعاصمرها القدس ة المسرقمة،الري رسعى لرحقيؽ قياـ الدكلة الفمسطينيٌ 

 ـ(.24/11/2008

أصحبت في حصار ألنها  ؛اهرجاهعف قمقه غزة في حديثه عف  الرئيس بكرفميقةعرب أ
بلـ مع العرب سٌ لإسرائيؿ لـ رحرـر ارفاقيات ا أفٌ ك  ـ(،24/11/2008 لجزائر،)ا مغمقة ، فالمعابرنسانيإ

برحقيؽ إقامة الدكلة  تفشم ةالدكليٌ نظمات لكف الم ،بلـالعرب مع السٌ  رغـ مف أفٌ الب ،يفكالفمسطينيٌ 
قؼ يف لـ يرك الغاشـ عمى الفمسطينيٌ  رهافت االحربلؿ االسرائيميٌ  فٌ إة، حيث أءاؼ قائبلن: "الفمسطينيٌ 

ة كحءكرهـ كؿ ما يعقد هنا كهناؾ مف المؤرمرات كاالجرماعات كالمقانات رغـ مسايررهـ لمرؤل الدكليٌ 
مبدأ االرض "مف أكسمك إلى أنابكليس كمف  ان كركقيعهـ عمى كؿ ما ينبثؽ عنها مف االرفاقات ككثائؽ بدن

برحقيؽ  كد المجرمع الدكليٌ كرصديقهـ لكع ،إلى معادلة فؾ الحصار مقابؿ كقؼ القراؿ ،"بلـمقابؿ السٌ 
 الذم نحف قاب قكسيف أك أدنى مف ركديعه" ة قبؿ نهاية العاـ الحاليأحبلمهـ ب عبلف الدكلة الفمسطينيٌ 

 ـ(.24/11/2008)الجزائر
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بلـ في الشرؽ األكسط مسٌ لقان بيف الرئيس بكرفميقة كجكرج ميرشؿ المبعكث الخاص لد قعي 
أمريكا ربذؿ الجهكد لرحقيؽ  عمى أفٌ  فيهأكد ميرشؿ  ،ةئريٌ مة الجزاـ بالعاص2009 /14/4براري  

، يشكؿ مصمحة لشعكب بلـ الشامؿ كالنهائيٌ أف رحقيؽ السٌ  الدكلريف، معربران  السبلـ مف خبلؿ مبدأ حؿٌ 
 )الجزيرة، ممية في الشرؽ األكسطة السٌ االنخراط في العمميٌ إلى كقد دعا ميرشؿ الجزائر  ،ةالعربيٌ  المنطقة

14 /4 /2009.) 

  زار كفد مف الككنغرس األميركي برئاسة السيناركر ريرشارد بكر دكلة الجزائر براري
كالعمؿ عمى  مع إسرائيؿ، محادثاتكعرض عمى الرئيس بكرفميقة العمؿ عمى فر  الـ، 27/5/2009

يؿ ممية بيف إسرائة السٌ العمميٌ  دعيـالصراعات في منطقة الشرؽ األكسط كر مشاركة الجزائر في حؿٌ 
خطكة دكف انسحاب إسرائيؿ مف األراءي  ةأيٌ لف ربادر ب الجزائر أفٌ  حر صكفمسطيف، لكف بكرفميقة 

    ـ(.27/5/2009 )البياف، ـ1967عاـ ة ة المحرمٌ العربيٌ 

 ثانيًا: عمى الصعيد العربي.

كمف بينهـ الجزائر  ـ،10/4/2009ة في عماف براري  ة سبع دكؿ عربيٌ اجرمع كزران خارجيٌ 
ة نرنياهك، خاصة سارئكمكقؼ العرب مف حككمة إسرائيؿ اليمينية ب بلـ،ة السٌ شة رطكرات عمميٌ لمناق

 الدكلريف، رفض حؿٌ ركليه المنصب  عنداف أفيغدكر ليبرم اإلسرائيميٌ  ةبعدما أعمف كزير الخارجيٌ 
بلـ الري ة السٌ ميٌ سير عمإفشاؿ حٌمؿ مراد مدلسي إسرائيؿ مسؤكلية كما ك قرارات مؤرمر أنابكليس. ك 

 الجزائرية،)الفجر الري بدأت في أنابكليس مميةالسٌ  ةالثقة بالعمميٌ  هدـ كنسؼك  عمى غزة، هاحرببدمررها 
  (.ـ10/4/2009

 .م عمى قطاع غزة1117ر من حرب عام موقف الجزائ
 أواًل: عمى الصعيد الرسمي.     

بداية الحرب حٌمؿ الرئيس  ـ، كمع27/12/2008براري  شنت إسرائيؿ الحرب عمى قطاع غزة       
بكرفميقة إسرائيؿ المسؤكلية، كعبر عف اسريائه كألمه مف المجازر الري ررركبها ءد المكاطنيف في غزة، 

طبية كسيارري إسعاؼ كمكاد يف. قامت الجزائر بأرساؿ مساعدات معربران ذلؾ بمثابة إبادة لمفمسطينيٌ 
 (.2009 ،77ع ة،)الدراسات الفمسطينيٌ لقطاع غزة  غذائية
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الدكؿ  رؤكسانمكاقؼ  ان منرقد ة،ـ في العاصمة الجزائريٌ 4/1/2009  براري صرح بمخادـ    
يث قاؿ: ، حة الركجه السريع لمساعدة أهؿ غزةكطمب مف الدكؿ العربيٌ ة إزان الحرب عمى غزة العربيٌ 

فٌ  فبل الماؿ باؽ كال السمطاف باؽ،"الرحرؾ مف أجؿ إنقاذها  لف رسرطيع القءان  إسرائيؿ بجبركرها كا 
 )الشركؽ الجزائرية،يف خصكصان برحرير أراءيها" كالفمسطينيٌ  عمى قكة اإليماف لدل العرب عمكمان 

كعدكانها عمى  ،ؿ كالحصار، كهي بذلؾ دكلة إرهابيةف سرائيؿ رعمؿ عمى اإلبادة كالقر(. 5/1/2009
كنرائج مؤرمر  لمٌسبلـ مدريد يف جريمة حرب، كخركج عف قرارات األمـ المرحدة كمؤرمرالفمسطينيٌ 

 (.5/1/2009)الشركؽ الجزائرية، بلـانابكليس لمسٌ 

هذر الحرب دليؿ  ـ، أفٌ 30/3/2009ة بالدكحة براري  صرح الرئيس بكرفميقة في القمة العربيٌ   
ن إسرائيؿ عممت عمى إلغا ة؛ ألفٌ بلـ في المنطقة العربيٌ ة ال رريد السٌ كاء  عمى أف الحككمة اإلسرائيميٌ 

في مؤرمر أنابكليس مف أجؿ إعادة عميه االرفاؽ  ة ما رـٌ بلـ، كخاصٌ رهدؼ إحبلؿ السٌ الجهكد الري 
، لشعب الفمسطينيٌ ابادة إكما اسرنكر سككت الهيئات الدكلية كسمبيرها أماـ  ،مميةة السٌ رنشيط العمميٌ 

ب، كالعمؿ عمى الرعاكف مف نهان الحر إسرائيؿ إلجبار كا  ؿ المسؤكلية، ة إلى رحمٌ كدعا الهيئات الدكليٌ 
ة عاـ العربيٌ  الٌسبلـ جكع إلى مبادرةة بالرٌ ة العربيٌ بلـ العادؿ كالشامؿ في المنطقأجؿ إحبلؿ السٌ 

 ـ(.30/3/2009 )المسان الجزائرية، ـ2007ـ، كمؤرمر أنابكليس عاـ 2002

الرئيس   ـ، رحدث4/1/2009اإلنساف براري   ة لحقكؽفي مؤرمر المجالس الكطنية العربيٌ  
ممي كعادؿ لمأساة الشعب سٌ  مرهكف بالركصؿ إلى حؿٌ  األمف الجماعي العربيٌ  بكرفميقة قائبلن: "إفٌ 

قامة دكلره المسرقمة، كاالنسحاب اإلسرائيميٌ  الفمسطينيٌ  مف كافة  كاسرعادة حقه في رقرير مصيرر كا 
كما كطالب الهيئات  ـ(.4/1/2009، ةالجزائريٌ )الشركؽ "ـ1967رها إسرائيؿ عاـ األراءي الري احرمٌ 

كخطة  ـ2002ة عاـ بلـ العربيٌ مبادرة السٌ  حسبكالعمؿ  ة ركفير الحماية لمشعب الفمسطينيٌ الدكليٌ 
 ـ(.4/1/2009ة ،)الشركؽ الجزائريٌ ـ 2003عاـ  لمٌسبلـ خارطة الطريؽ

 ثانيًا: عمى الصعيد الشعبي.     

ف، لمفمسطينييٌ  كالمعنكمٌ  الدعـ المادمٌ  لرقديـ الشعب الجزائرمٌ  ـ، هبٌ 6/1/2009براري   
عمى المدنييف  كما اسرنكركا العدكاف اإلسرائيميٌ  يف إلى المسرشفيات لمربرع بالدـ،باإلءافة ركافد الجزائريٌ 

قسنطينة )ة منها ة كالكاليات الجزائريٌ ة بالعاصمة الجزائريٌ في غزة، كخرجكا بمسيرات كمظاهرات رءامنيٌ 
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العرب إلى الكقكؼ مع غزة كفر   رؤكسانال ، داعيفكالفمسطينيٌ  مميف الجزائرمٌ ، رافعيف الع(كبارنة
  ـ(.9/1/2009، 77ع ة،)مجمة الدراسات الفمسطينيٌ  كالمساعدات المعكناتالمعابر إلدخاؿ 

رفع  قررت أكاديمية المجرمع المدني الجزائرمٌ فقد  ،عمى صعيد مؤسسات المجرمع المدني أٌما 
في غزة،  ة ءد الجرائـ الري رفرعمها إسرائيؿ ءد الشعب الفمسطينيٌ محاكـ الدكليٌ دعكل قءائية لدل ال

)الشعب  ات لمرءامف كرقديـ المساعدة لمشعب الفمسطينيٌ رأسيس جبهة النسان الجزائريٌ  كما رـٌ 
 (.1/2009/ 5ة،الجزائريٌ 

 م عمى قطاع غزة.1111موقف الجزائر من حرب عام 
ة ـ، مما أكجد ردكد فعؿ عربيٌ 14/11/2012زة براري  قامت إسرائيؿ بشف هجـك عمى غ 

 .كالشعبيٌ  ة، فالجزائر كاف لها رد فعؿ عمى هذر الحرب عمى الصعيديف الرسميٌ كدكليٌ 

 عمى المستوى الرسمي.    أواًل:

عب جريمة حرب بحؽ الشهاجـ الرئيس بكرفميقة إسرائيؿ بسبب العدكاف عمى غزة، معربران ذلؾ 
 ـ(.14/11/2012)ككنا، الفمسطينيٌ 

 .ثانيًا: عمى المستوى الشعب

مظاهرات كمسيرات احرجاجية  ة،العاصمة الجزائريٌ ت شكارع ـ، عمٌ 15/11/2012براري  
 مفة عبركا فيها عف سخطهـ كاسرنكارهـ لمعدكاف عمى غزة. حيث خرجت االرحادات الطبلبية الجزائريٌ 

كمسرنكريف العدكاف الذم  ،ة مساندةرءامنيٌ ة بكقفات مخرمؼ الجامعات كالمعاهد بالمدف الجزائريٌ 
مبة في الساحات الجامعية ـ الطٌ حيث نظٌ  ،في قطاع غزة المحاصر يرعرض له الشعب الفمسطينيٌ 
ئيؿ، كطالبكا شعارات ءد جرائـ إسرا مميف صكر ءحايا العدكاف، كرافعيفمسيرات مساندة لممدنييف حا

، ه إسرائيؿ مف اسرفزازات ءد الشعب الفمسطينيٌ مكحد ءد ما رقكـ ب عربي بأف يككف هناؾ مكقؼه 
 نكاسة "رءامنا مع الشعب الفمسطينيٌ  كجان في رصري  لؤلميف العاـ لبلرحاد الطبلبي الحر مصطفى

 ؿ"طفاؿ كالمدنييف العزٌ الجباف عمى غزة كالجرائـ البشعة بحؽ األ جران ما يعانيه مف العدكاف الصهيكنيٌ 
 ـ(.15/11/2012)ككنا،
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 .م1113ة عمى قطاع غزة عام سرائيمي  اإلالحرب 
ـ، حيث كاف لمجزائر مكاقؼ رسمية 8/7/2014شنت إسرائيؿ الحرب عمى قطاع غزة براري    

 كشعبية ءد العدكاف.

 أواًل: عمى الصعيد الرسمي.       

رصري  ب لعمامرة رمطافة ممثمة برئيسهاكزارة الشؤكف الخارجيٌ ك  بكرفميقةكبلن مف رئيس  أداف
سركطنكف في مدينة ـ، الجريمة الري ارركبها الم2/7/2014ة براري  لكزارة الشؤكف الخارجيٌ  بلميٌ إع

جرامي الدنين مثاؿ آخر لعمؿ اإلهذا ا قالت فيه: "إفٌ ك  بحؽ الطفؿ محمد أبك خءيرة القدس المحرمٌ 
مف ات ال رنرهي قرؿ كرنكيؿ كاعردان مف ؿ،العيزٌ  عمى فظاعة ما يرعرض إليه أبنان الشعب الفمسطينيٌ 

 دعاكما ـ(. 2/7/2014)كزارة الشؤكف الخارجية ، كالمسركطنيف عمى حد سكان" طرؼ الجيش االسرائيميٌ 
ة، كؿ دكؿ ـ بالعاصمة الجزائريٌ 8/7/2014رمءاف لعمامرة براري   ة الجزائرمٌ كزير الشؤكف الخارجيٌ 

ماية شعب فمسطيف مف عدكاف إسرائيؿ مسؤكلية ح رحٌمؿ إلىة العالـ ككافة الهيئات كالمنظمات الدكليٌ 
حرى يرمكف مف  لمشعب الفمسطينيٌ  المساعدةرقدـ الءماف ك  أفٌ ك  حسب ارفاقية جنيؼ الرابعة، عمى غزة
 (.8/7/2014ة،)الببلد الجزائريٌ  مف كاسرقرارأالعيش ب

مقر لعمامرة أماـ كزران الخارجية العرب خبلؿ مؤرمر لهـ ب ة الجزائرمٌ كزير الخارجيٌ  رحدث  
قائبلن: "إننا نديف بشدة هذا العدكاف  ـ، حكؿ العدكاف عمى غزة14/7/2014ة براري  الجامعة العربيٌ 

ة ما كانت لرحدث لكال صمت عزؿ، كهذر المغامرات العدكانيٌ األ عمى الشعب الفمسطينيٌ  الكحشيٌ 
مف في مـ كاألعمى السٌ  ة كرأثيرها السمبيسرائيميٌ لمرسام  مع السياسات الركسعية اإلا المجرمع الدكليٌ 

جبار عي مف أجؿ إمف أمريكا السٌ كما طالب لعمامرة  (.14/7/2014)كزارة الشؤكف الخارجية ، المنطقة"
ابقة، كالعمؿ عمى بدن مفاكءات رؤدم إلى إنهان االحربلؿ بلـ السٌ ارفاقيات السٌ ب لرزاـعمى اال إسرائيؿ
ة ة الفمسطينيٌ بلـ، كما دعا إلى الكحدة الكطنيٌ ة السٌ عمميٌ شاؿ إف. كما كأداف سياسة إسرائيؿ في ميٌ اإلسرائي

 كعٌقب لعمامرة أفٌ  ،بلـيجبرها عمى رنفيذ قرارات السٌ ك حرى يككف لديها مفاكض ناج  يكاجه إسرائيؿ 
كرشكيؿ حككمة كحدة  ةالفمسطينيٌ  جان كردة فعؿ عكسية عمى ارفاؽ المصالحة العدكاف اإلسرائيميٌ 

 (.14/7/2014ائرية ،)االرحاد الجز  ةكطنيٌ 

لعمامرة برسالة إلى األميف العاـ لؤلمـ المرحدة باف كي مكف،  بعث كزير الخارجية الجزائرمٌ       
عمى قطاع غزة،  ةاإلسرائيميٌ  حربال كقؼحرؾ العاجؿ لالرٌ ب المطالبة ـ جان فيها20/7/2014 براري 
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 ر كقرؿ كحصار لمشعب الفمسطينيٌ ما يحدث مف دما عارقها عمى رحمؿل ةالدكليٌ  نظماتالم طالبك 
باإلءافة إلى ردمير البنية الرحرية كالمساجد،  كعدكاف مركاصؿ عمى المدنييف مف أطفاؿ كنسان كشيكخ،

 رعاهاالري ر مميةالسٌ  ةالعمميٌ االسرمرار بعمى ءركرة  أٌكدحيث فهي أعماؿ غير إنسانية ءد المدنييف، 
يؤدم إلنهان االحربلؿ  ،قرارات األمـ المرحدة فؽك  رسكية كاممةمف أجؿ الكصكؿ إلى  اكيأمر 

قامة دكلة فمسطينيٌ  ـ1967مف األراءي عاـ  اإلسرائيميٌ   )الجزائر، ة عاصمرها القدس الشرقيةكا 
20/7/2014.) 

ة  صرح سفير الجزائر كممثمها الدائـ لدل األمـ المرحدة صبرم بكقادكـ لئلذاعة الجزائريٌ   
ائر ارخذت مبادرة رقكـ بدعكة الرئيس بكرفميقة إلى عقد اجرماع طارئ الجز  ـ، أفٌ 3/8/2014براري  

، ةاإلسرائيميٌ  حربلمجمعية العامة لؤلمـ المرحدة لمناقشة "الكءع الخطير" في قطاع غزة  بسبب ال
مع الكفد  عاكفة في األمـ المرحدة بالرعمى الجهكد الدبمكماسيٌ  طمع المجرمع الدكليٌ كالجزائر سري 
 الحرب كرقديـ المساعدات لممدنييف بغزة إنهانالري رهدؼ إلى  ةلرجسيد المبادرة الجزائريٌ  الفمسطينيٌ 

بلـ مف جديد ة السٌ إعادة إحيان عمميٌ  م إلىرؤدالمبادرة أٌف  حيث (.3/8/2014)كزارة الشؤكف الخارجية ،
عاصمرها ك  ـ1967عمى حدكد عاـ  ةدكلة فمسطينيٌ  قياـالري يجب أف رؤدم إلى إنهان االحربلؿ ك 

 (.4/8/2014)الخبر الجزائرية ،قية القدس الشر 

الرئيس حيث أطمؽ  ،ةبدأت الجزائر بالرحرؾ الفكرم كالعاجؿ عمى مسركل الهيئات الدكليٌ 
ـ، 3/8/2014ة في اجرماع دكؿ عدـ االنحياز في العاصمة طهراف براري  بكرفميقة المبادرة الجزائريٌ 

بالرحرؾ السريع لكءع حد  ةالدكليٌ  هيئاتكطالب ال قطاع غزة، عمى ديدشٌ بعد ما اسرنكر العدكاف ال
، كما طالب حربلم سريع، كالعمؿ عمى فرض الكقؼ العمى الشعب الفمسطينيٌ  ةاإلسرائيميعردانات لبل

مف جرائـ  لشعب الفمسطينيٌ بحماية ا رنفيذ مبادئ العدؿ كالقانكف الدكليٌ  بكرفميقة المجرمع الدكليٌ 
 (.4/8/2014ة،جزائريٌ )الخبر ال إسرائيؿ

ـ، اسرعداد 3/8/2014عبد المالؾ بكءياؼ براري   الجزائرمٌ أكد كزير الصحة كاالسكاف   
، كرقديـ العبلج عميهـ ةاإلسرائيميٌ  عرداناتاال يف بسببفمسطينيٌ ال جرحىال حرءافالجزائر ال

عا ة،بالمسرشفيات الجزائريٌ  أكدت كزيرة الرءامف في قطاع غزة، بالمقابؿ عمار المسرشفيات إدة كا 
لـ ك  .ا رـ فر  معبر رف رساؿ أطبان كمعكنات إنسانية إذا مإل ةمسرعدٌ الجزائر مكنية مسمـ أفٌ  الكطنيٌ 

عمى  ةاالسرائيميٌ  حربال ايةالمجرمع المدني منذ بدمؤسسات مف قبؿ مساعدات اإلنسانية رركقؼ ال
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إلى قطاع  مف طبية كأجهزة طبية كناتعمة الهبلؿ االحمر الجزائريٌ  جمعية رسمتأ حيثقطاع غزة، 
 (.5/8/2014ة ،)كزارة الشؤكف الخارجيٌ غزة 

 ثانيًا: عمى الصعيد الشعبي.

مـ ة، أداف عبد الرزاؽ مقرم رئيس حركة السٌ ـ بالعاصمة الجزائريٌ  2014/ 7/ 13 براري 
ة يف المقاكمة الفمسطينيٌ المجرمع، الجرائـ الري ررركبها إسرائيؿ بحؽ المدنييف كاعربر ارفاؽ كقؼ النار ب

سرائيؿ يمثؿ انرصاران كبيران   (.2014/ 7/ 13 )القدس، لممقاكمة كا 

ة الجزائرييف لدعـ ة، دعت المجنة الشعبية الجزائريٌ ـ بالعاصمة الجزائريٌ 2014/ 7/ 25براري    
مسيرة ة. رحت عنكاف "في غزة، مف خبلؿ المشاركة الكاسعة في المسيرة الكطنيٌ  الشعب الفمسطينيٌ 

في غزة". ءد العدكاف إسرائيؿ عمى غزة.  المميكف كنصؼ المميكف شهيد لدعـ الشعب الفمسطينيٌ 
كاسرنكر ككصفره بالرصفية الجماعية، كما ة لئلنقاذ العدكاف عمى قطاع غزة أدانت الجبهة اإلسبلميٌ 

العمؿ عمى  إلى يٌ مجرمع الدكل، كدعا الكالدكليٌ  العربيٌ  يفركاطؤ العالمرئيس الجبهة عباسي مدني 
 )الجزيرة، طالب بكقؼ العدكاف الذم يسرهدؼ المدنييفك  مف كحماية الشعب الفمسطينيٌ ركفير األ

26 /7 /2014.) 

ـ 2014/ 12/ 23 براري  أداف لعمامرة في اليكـ العالمي لمرءامف مع الشعب الفمسطينيٌ 
زيادة ك  ناتركطمسال بنان ع فيكسٌ الر ، سياسة إسرائيؿ العدكانية القائمة عمىةبالعاصمة الجزائريٌ 

 راث الراريخيٌ ة كالرٌ كمحاكلة طمس الحءارة العربيٌ  ،كرهكيد مدينة القدسعمى قطاع غزة  الحصار
دمرت بلـ بفعؿ سياسرها الري ة السٌ مميٌ إسرائيؿ هي سبب ردهكر ع ، أءاؼ أفٌ لمشعب الفمسطينيٌ 

 )كزارة الشؤكف الخارجية، السابقة بلـكمعاهدات السٌ  (أكسمك) إعبلف المبادئ كأنهت ارفاؽ
23 /12 /2014.) 

اسرنكر عبد  ة،ـ بالعاصمة الجزائريٌ 2015/  08/ 1ة براري  في رصري  لككالة األنبان الجزائريٌ   
ة، كالري المسركطنكف ءد عائمة الدكابشة الفمسطينيٌ  فعمهاالري الحرؽ  جريمةالعزيز بف عمي شريؼ 

طالب مف ك بحركؽ،  أصيب، باسرثنان الطفؿ أحمد الذم ة كاممةمسطينيٌ ة فأدت إلى اسرشهاد أفراد عائم
عمؿ عمى الك  ةالفمسطينيٌ مدنييف في األراءي لم سرقرارالرحرؾ السريع لركفير األمف كاال مرحدةال مـاأل

هذا االعردان هك سمسمة مف االنرهاكات  إفٌ "كقاؿ:  ،ءد المدنييف ةالعدكانيٌ إسرائيؿ  أعماؿكقؼ 
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في األراءي  األعزؿ يكميان  ت المركررة كالممنهجة الري يرعرض لها الشعب الفمسطينيٌ كاالعردانا
 (.2015/ 08/ 1 ،)الخبر الجزائرمٌ  ة، كصفها باألعماؿ اإلرهابية الرصعيدية المقيرة"ة المحرمٌ الفمسطينيٌ 

كافة  اددسرر ال مقدسةا الرهفي قءيٌ  كشعبان  حككمةكما أعمف بف عمي عف رأييد دكلة الجزائر لفمسطيف 
 قيةكعاصمرها القدس الشر  ـ1967عمى حدكد عاـ  المسرقمة اإقامة دكلره هي، ك قانكنيةال احقكقه

  (. 2015/ 08/ 1)األنبان الجزائرية ،

 الجزائر ودعم األسرى الفمسطينيون.
ان درأيية ـ الصحافيكف كاإلعبلميكف الجزائريكف مف مخرمؼ كسائؿ اإلعبلـ كقفة رءامنيٌ نظٌ 

"مان كمم ". اسرنكر  ـ، رافعيف شعار21/5/2017في مقر سفارة دكلة فمسطيف براري   سرللؤل ةعانا  ك 
 سياسة، عمى الصحافيكف سككت األمـ المرحدة كمنظمات حقكؽ اإلنساف كالصميب األحمر الدكليٌ 

اة أسلنقؿ مالعمؿ  مءاعفةالعالـ بجميع أنحان  مفف ياإلعبلمي كاءد األسرل، كطالب العدكانية إسرائيؿ
 ـ(.22/5/2017)األنبان الجزائرية،  معالـلسجكف االحربلؿ داخؿ األسرل 

دعا مندكب الجزائر الدائـ بالجامعة العربية السفير نذير العرباكم في مجمس جامعة الدكؿ 
ه العرباكم كنبٌ  عف الطعاـ، ـ، إلى الكقكؼ كالرءامف مع األسرل المءربيف4/5/2017ة براري  العربيٌ 

داخؿ السجكف،  نسانيةإالبلة اإلسرائيميٌ  رعامبلتراب األسرل عف الطعاـ هك احرجاجه عمى الإء إلى أفٌ 
، ككافة المنظمات الحقكقية، ككؿ أحرار حيث قاؿ: "أكءاع األسرل القاسية رحرـ عمى المجرمع الدكليٌ 

)كفا،  "عادلةككرامرهـ، كحقكقهـ ال العالـ الردخؿ العاجؿ إلنقاذ حياة األسرل، كاالنرصار لحريرهـ،
 حؿٌ كالركصؿ ل، إسرائيؿسجكف داخؿ األسرل مف  كافةكأعرب عف أممه ب طبلؽ سراح  ـ(.4/5/2017

 ـ(.4/5/2017)كفا، مـ المرحدة األك  القانكف الدكليٌ  كفؽ قراراتيف ة البلجئيف الفمسطينيٌ قءيٌ ل عادؿ
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 م.1116االعتداءات عمى المسجد االقصى عام     
ة دكرة مجمس كزران في العاصمة الجزائريٌ  زيز بمخادـ رئيس الكزران الجزائرمٌ افرر  عبد الع  

ة داخؿ ار اإلسبلميٌ ثإسرائيؿ لآل سرقةطمس ك  أدافث ـ، حي2007/ 25/11  الثقافة العرب براري
"هذا أمر غير مقبكؿ كيعد خرقنا لبلرفاقيات كالمعاهدات  :كأءاؼ قائبلن  ،قدس كالمسجد األقصىال

 ـ(.2007/ 26/11 القدس،) ة"الدكليٌ 

ـ، أشاد الرئيس محمكد عباس بدكر الجزائر 29/3/2017ة باألردف براري  في القمة العربيٌ   
ة الدائـ في مد يد العكف لدعـ ميزانية صندكقي القدس كاألقصى، فقد دعمت الجزائر السمطة الكطنيٌ 

 ـ(.29/3/2017)اليـك الجزائرية ، ةجامعة الدكؿ العربيٌ  عف طريؽمميكف دكالر  26,4 ة بمبمغالفمسطينيٌ 

-14ي  ة المسجد األقصى كمنعت إقامة الصبلة فيه برار أغمقت الشرطة اإلسرائيميٌ 
ة عبد العزيز بف عمي ة الجزائريٌ أكد الناطؽ الرسمي باسـ كزارة الشؤكف الخارجيٌ ـ. حيث 28/7/2017

يف في المسجد اعرقاؿ ءد الفمسطينيٌ قرؿ ك  جرائـمف  االعردانات ـ، إفٌ 2017/ 25/07 الشريؼ براري  
لرأميف  السريعالرحرؾ مـ المرحدة طالبان األكم. "جرائـ إرهابية"األقصى كالقدس مف قبؿ إسرائيؿ، رعربر 

نهان األعماؿ الالة حيٌ ية كالمسسبلميٌ إلا ماكفكاأل يفالفمسطينيٌ  مدنييفحماية لمال ة عدكانيٌ مقدسة، كا 
 (.2017/ 07/ 25 )كفا،كافة ة ألراءي الفمسطينيٌ افي  الشعب الفمسطينيٌ  عمىالمسرمرة 

ة ما رفعمه بالعاصمة الجزائريٌ  2017/ 07/ 28براري   أدانت جبهة الرحرير الكطني الجزائرمٌ   
 ماكفاأل كرهكيد ةسيطر  مف أجؿمف انرهاكات كأعماؿ عنصرية  ،قصىإسرائيمي في المسجد األ

 فةكا رحمؿعمى  إسرائيؿإلزاـ ةهيئات الدكليٌ ال عمى ت جبهة الرحريرأكدالقدس، ك  فية سبلميٌ اإل
في  كمنعه مف حقه في ممارسة العبادة ،انرهاكات ءد الشعب الفمسطينيٌ مف رجار ما رفعمه المسؤكلية 

الشقيؽ في اسرردادر لكافة  مشعب الفمسطينيٌ ل مسرمرال ـدعمعف الحزب ح صرٌ المسجد األقصى. ك 
قامة دكلره المسرقمة   (.2017/ 07/ 28)كفا،كعاصمرها القدس  ـ1967ى حدكد عاـ عمحقكقه كا 

ة  أنكر عبد الهادم مع سفير قد اجرماع بيف مدير الدائرة السياسية لمنظمة الرحرير الفمسطينيٌ عي 
أداف رهرب إذ ـ، 26/9/2017جمهكرية الجزائر صال  بكشة في العاصمة السكرية دمشؽ براري  

 ذلؾ سيؤدم إلى رأـز الكءع في فٌ أك  ،ةااللرزاـ بالقكانيف الدكليٌ مجمس األمف مف إجبار إسرائيؿ عمى 
ة هك إقامة  الدكلة المسرقمة عمى حدكد مف كاالسرقرار في المنطقة العربيٌ األ ة، معربران أفٌ المنطقة العربيٌ 

ة ة الفمسطينيٌ سمطة الكطنيٌ دعـ الجزائر مركاصؿ لم ـ كعاصمرها القدس الشرقية، كما أفٌ 1967عاـ 



78 
 

 ،ة الري يقكـ بها الرئيس عباسالجهكد الدبمكماسيٌ مساندة ة باإلءافة إلى الدكليٌ نظمات كافة الم عمى
قامة دكلة فمسطينيٌ عقد مؤرمر دكلي لمسٌ  بهدؼ نهان االحربلؿ ـ1967مسرقمة عمى حدكد عاـ  ةبلـ كا   كا 

فٌ ةلؤلراءي الفمسطينيٌ  ة بكافة المحرمٌ في األراءي  الجزائر سردعـ صمكد الشعب الفمسطينيٌ  ، كا 
الري يقكـ بها عباس في المصالحة  الهادفة الجهكد مساندةة. ك ة كالماديٌ الدبمكماسيٌ ك  ةالسياسيٌ  الكسائؿ

كفا،  ( ةنيٌ ة الفمسطيلمقءيٌ دعـ قكة ك  المصالحة مصدر اعربرفر  كحماس، ك  الكطنية بيف حركريٌ 
26/9/2017.) 

عبد القادر بف صال ،  األمة الجزائرمٌ قد لقان بيف الرئيس محمكد عباس مع رئيس مجمس عي 
إحيان  مف أجؿ إعادة مميةالسٌ  ةرطكرات العمميٌ ـ في مدينة شـر الشي ، لبحث ال 5/11/2017براري  

ة الكطنيٌ كلمسمطة  لمشعب الفمسطينيٌ  مسرمرال الجزائرحيث أكد ابف صال  دعـ  .المفاكءات
رماـ ك ، ة، مف أجؿ إنهان االحربلؿ اإلسرائيميٌ الفمسطينيٌ   ـ1967عمى حدكد عاـ  ةيٌ فمسطينبنان دكلة ا 

 كالدبمكماسيٌ  السياسيٌ  كدعمها هامساندرة عمى ، كشكر الرئيس الحككمة الجزائريٌ كعاصمرها القدس
 )الشعب الجزائرم، كقكع فمسطيف رحت االحربلؿ منذ رأخر يكمان كلـ يركقؼالذم لـ ي كالمادمٌ 

5/11/2017.) 

 م.1116الد ترامب إعالن القدس عاصمة إلسرائيل عام موقف الجزائر من قرار دون
 أواًل: عمى الصعيد الرسمي.

ـ، عف انزعاجها كغءبها مف 6/12/2017أعربت كزارة الخارجية الجزائرية في بياف لها براري        
ذلؾ باعربارر انرهاكان  ةإعبلف القدس عاصمة إلسرائيؿ، مسرنكر  ار الرئيس األمريكي دكنالد ررامبقر 

بلـ مف السٌ ة عمميٌ  إحيان إعادةصريحان لقرارات مجمس األمف، إءافة إلى أف قرار ررامب يءعؼ 
 ـ(.7/12/2017)الجزائر،. بلـالسٌ ة عمميٌ  دكيهدٌ  ةمنطقة العربيٌ الأمف كاسرقرار أنه يزعزعجديد، ك 

ة مبادرة لمجن  االجرماع الكزارم  عبد القادر مساهؿ ة الجزائرمٌ حءر كزير الشؤكف الخارجيٌ 
، مف أػجؿ ـ6/12/2017ة في القاهرة براري  يٌ قد في مجمس جامعة الدكؿ العربة الذم عي بلـ العربيٌ السٌ 

 د أفٌ حيث أكٌ عاصمة إلسرائيؿ. القدس االعرراؼ ب  عقب القرار األمريكي  القدس  األكءاع في  مرابعة
 ىمع ؿمعلا بجيك  ،ةيٌ بر علا  رقرار بالمنطقةبلـ كاالسة السٌ إلى زعزعة عمميٌ األميركي يؤدم  هذا القرار

 يصب  مؤرمر باريس هك األساس في المفاكءات.  فٌ أك  ،ـ بلسٌ لا يعاسم ىلإ ةدك عمل ةدحرملا ـمألا ةك عد
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، القانكف الدكليٌ مبادئ ل ان كاءح خرقان كاعربر عبد القادر قرار ررامب   ـ(.1/2/2018)األنبان الجزائرية،
صري  إلسرائيؿ رأييد ر القرار عمى أنه ة في مدينة القدس، كفس  ة كالمسيحيٌ ميٌ اإلسبل ماكفؤلل ان انرهاكك 
االسريطانية، حيث قاؿ: "يجب العمؿ بجد كالرصدم بقكة لهذا القرار، كدعكة  أعمالها الركسعيةك 

إلنهان هذا القرار، كيجب عمى  لرحمؿ مسؤكلياره كاممة رجار الشعب الفمسطينيٌ  المجرمع الدكليٌ 
 بلـ فية السٌ عمميٌ  ألنها رقكـ برعايةات المرحدة األمريكية الرراجع عف قرارها كااللرزاـ بالحياد الكالي

                                                                                   ـ(.6/12/2017الجزائرية،)الببلدالمنطقة"

ة بشكؿ رسمي دعمها عمنت الحككمة الجزائريٌ ة، أبالعاصمة الجزائريٌ  ـ2017/  12/ 7براري  
أماـ القرار األميركي ب عبلف القدس عاصمة إلسرائيؿ في سنة  فمسطيف معف خبلؿ كقكفها كمؤازررها م

لمقدس كفمسطيف، مسيرات دعمان بلمخركج  ب الجزائرمٌ ة الشعالحككمة الجزائريٌ  طالبتـ، حيث 2017
مشعب ل دعمهـ صري ك هـ ندامسخرمؼ أطياؼ، لمرعبير عف مف م ةالجزائريٌ  األحزابجميع بمشاركة ك 

لمدينة القدس، رنديدان بقرار  مساندةة مسيرات خرجت في كافة الكاليات الجزائريٌ حيث  ،الفمسطينيٌ 
ممية، مؤكديف رفءهـ لمقرار، كأف ة السٌ لمعمميٌ كخيانة  نقضقرار ررامب  جزائريكفالررامب، كاعربر 

 (. 7/12/2017)الحياة الجديدة، مسطيفالقدس عاصمة أبدية لدكلة ف

لمشرعية  ان كاءح ان ـ، قرار ررامب باعربارر انرهاك9/12/2017براري   أداف البرلماف الجزائرمٌ 
يف في ممية، كجدد دعـ الفمسطينيٌ الرسكية السٌ  مفاكءات لماف مف نرائجه السمبية عمىكحذر البر  ،الدكلية

في الكقت الذم يرطمع فيه  قد جان في بياف البرلماف: "بنان دكلرهـ المسرقمة كعاصمرها القدس، ك 
ة بلـ عبر رسكية عادلة لمقءيٌ إلى خطكات ردفع بمسار السٌ  كالمجرمع الدكليٌ  الشعب الفمسطينيٌ 

ال يركافؽ كالذم مرسرع الاإلدارة األمريكية  نرفاجأ بخطكة غير محسكبة العكاقب، بقرارإذ ة، الفمسطينيٌ 
برلمانيك طالب كما . ؽ المبادئ المنصكص عميها في مكاثيؽ األمـ المرحدة"النزاع كف مع مسار حؿٌ 

كقكؼ بلـ إلى ءركرة الالسٌ  كمحبك أنصارالشعب األمريكي في الككنغرس ك  في بدايرهـ نكابالعالـ ك 
                   (. 9/12/2017)االرحاد الجزائرم ، جحؼ بحؽ فمسطيفمكال خطيرال ررامبلقرار اهذا ءد 

 دعا ـ،15/12/2017ة بالرباط براري  قمة رؤسان المجالس البرلمانية العربيٌ ل  في اجرماع    
في  عبد القادر بف صال  إلى رعزيز الجهكد كرأييد الشعب الفمسطينيٌ  رئيس مجمس األمة الجزائرمٌ 

سائؿ ة عمى رحمؿ مسؤكليارها الكاممة لمءغط عمى إسرائيؿ بكافة الك الهيئات الدكليٌ  نءاله، كحثٌ 
كقرارات الشرعية  القانكف الدكليٌ  بقرارات لرزاـ، كااللحممها عمى كقؼ عدكانها عمى الشعب الفمسطينيٌ 
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ة، كما كأداف إقداـ اإلدارة األمريكية عمى االعرراؼ بالقدس عاصمة إلسرائيؿ، ككف ذلؾ يؤثر الدكليٌ 
ة نات كاالنرهاكات اإلسرائيميٌ ر عف غءبه كانزعاجه مف االعردابلـ، كما عبٌ ة السٌ عمى مسرقبؿ عمميٌ 

ة  حيان عمميٌ إف، كأكد عمى الرعاكف مع منظمة األمـ المرحدة كليس أمريكا إلعادة بحؽ الفمسطينييٌ 
في  فصائؿف عمى اإلسراع بالمصالحة كركحيد اليبلـ في الشرؽ األكسط، بالمقابؿ شٌجع الفمسطينيٌ السٌ 

 (. 16/12/2017)االذاعة الجزائرية،  مكاجهة إسرائيؿ

 ثانيًا: عمى الصعيد الشعبي.      

ة قرار الرئيس األمريكي دكنالد ررامب، حكؿ القدس، إعبلف ة الجزائريٌ األحزاب السياسيٌ  عٌدت
 ـ(.7/12/2017)كفا، يف كالمسمميفحرب عمى الفمسطينيٌ 

يازان  ـ، قرار اإلدارة األمريكية انح8/12/2017اعربر النائب البرلماني رمءاف رعزيبت براري    
كصفت األمينة كما ك . كالمقاكمة نءاؿفي ال مكاصمةالفمسطيف أماـ خيار كاحد هك  إلسرائيؿ، كأفٌ 

 بػ"االسرفزازم" ،العامة لحزب العماؿ لكيزة حنكف قرار الرئيس دكنالد ررامب بنقؿ سفارة ببلدر إلى القدس
 ـ(.8/12/2017)الخبر الجزائرية،

ـ، قرار اإلدارة األمريكية بنقؿ سفاررها إلى 2017/ 12/ 8براري  ة يٌ الحركة الشعبية الجزائر  دانتأ     
يؤدم إلى فقداف الثقة في دعـ بلـ، ك فيما يرعمؽ بالسٌ  أمريكامصداقية صحة يؤثر عمى ألنه  ،القدس

الدكلة رأم مؤيد ل هحزب : رئيس الكرمة البرلمانية بربارة الشي ، إفٌ المفاكءات، حيث قاؿكا لمسار يأمر 
 ة،)الشركؽ الجزائريٌ  "صارخا لمكائ  مجمس األمف الدكليٌ القرار، "انرهاكا  رأت أفة الري ئريٌ الجزا

8 /12 /2017 .) 

ـ، قرار أمريكا حكؿ 2017/ 12/ 8 ندد حزب الرجمع مف أجؿ الثقافة كالديمقراطية، براري   
عمى قرار ررامب بنقؿ  ان كار سرنة باسردعان سفير أمريكا بالجزائر، االقدس، حيث طالب الحككمة الجزائريٌ 

الهيئات كرحدم لمقرارات  رعدمأمريكا  قرارسفاررها إلى القدس، كاعربر رئيس الحزب محسف بمعباس، 
 (.2017/ 8/12  ة،)الشركؽ الجزائريٌ ة الدكليٌ 

كافة  خداـ، العرب إلى اسر2017/ 12/ 8دعت جمعية عممان المسمميف الجزائرييف براري   
االعرراؼ بالقدس  عف قرارر رخٌمىررامب، لكي ية لمءغط عمى الرئيس كاالقرصاديٌ  ةالكسائؿ الرجاريٌ 

 (.2017/ 12/ 8 ،)االخبار اليـك الجزائرمٌ  عاصمة إلسرائيؿ
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إيار بػ  ـ ندد حزب جبهة الرحرير الكطني بقرار الرئيس األمريكي، كاصفان 2017/ 12/ 9براري    
نه ا"  ةالدكليٌ  هيئاتكال قرارات مجمس األمف الدكليٌ عمى ي  صر  كانرهاؾ عردانالخطير كالمجحؼ" كا 

 (.2017/ 12/ 9 ،)االرحاد الجزائرمٌ 

ـ، القرار األميركي 2017/ 12/12رفض رئيس حركة مجرمع السمـ عبد الرازؽ المقرم براري    
 ، حيثعربف كالاالعرراؼ بالقدس عاصمة إلسرائيؿ كاعربرر بمثابة "إعبلف الحرب" عمى الفمسطينييٌ 

دعمهـ لمقدس، كالءغط عمى أمريكا لمرراجع عف اسرمرار ة بكالشعكب العربيٌ  رؤكسان العربال داشن
   ـ(.2017/ 12/12 )الشركؽ الجزائرية،القرار. 

سنطينة كبارنة، مدينة الجزائر ككذلؾ مدف كهراف كقـ شهدت شكارع 16/12/2017براري    
القدس عاصمة أبدية  ديف عمى أفٌ القدس، مؤكٌ قرار الرئيس األمريكي حكؿ  ءدمسيرات احرجاجية 

"الجزائر مع فمسطيف ظالمة أك مظمكمة"  :منها ،لدكلة فمسطيف، رافعيف شعارات رقميدية نحك فمسطيف
عبد العزيز بمخادـ أماـ المرظاهريف قائبلن: "هذا الرجمع أقؿ  ك"الشعب يريد رحرير فمسطيف". كقد رحدث

 )االناءكؿ االخبارية، "ةة الفمسطينيٌ غيكريف عمى القدس كالقءيٌ ما يمكف رقديمه لفمسطيف؛ ككننا 
 ـ(.16/12/2017

اجرماع بيف رئيس الكزران رامي الحمد اهلل مع أحمد أكيحيى كعبد القادر مساهؿ براري  قد عي   
نشيط ر، كالعمؿ عمى جزائر كفمسطيفبيف الالرعاكف  دعـة، بهدؼ ـ بالعاصمة الجزائريٌ 7/3/2018

، كمف بيف أعماله اإلعفان في الجزائر كفمسطيف ةيٌ مية كالرعمة كالسياسيٌ االقرصاديٌ اف مجال ردك كرفعيؿ 
في  فلمطمبة الفمسطينييٌ  ةالجزائريٌ  المن عدد كزيادة ة كزارة الرربية كالرعميـ الفمسطينيٌ  دعـالجمركي، ك 

 (.7/3/2018)األنبان الجزائرية، جامعات الجزائر

ة، ـ بالعاصمة الجزائريٌ 1/4/2018الحككمة الجزائرية براري  اسرنكر الرئيس بكرفميقة ك 
رككف عدكاف إسرائيؿ عمى المدنييف بك  ،سرائيؿ في غزة بمناسبة يـك األرضإ رقكـ بهاالري عردانات اال
حيث أكدت  ،فييٌ الفمسطين مدنييفلمركفير األمف  مرحدةال مـاألمف ة، كطالب انرهكت القكانيف الدكليٌ قد 

ها لمشعب دعمفي  ةركاصمكحككمة، كأنها م كرئيسان  ها مع فمسطيف شعبان مساندرة زائريٌ الحككمة الج
قامة دكلره المسرقمة  ادداسرر  بهدؼمقاكمره،  في طينيٌ الفمس ـ 1967عمى حدكد عاـ أرءه كا 

 (.1/4/2018)الببلد الجزائرية، كعاصمرها القدس 
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قامت بها ة، الجريمة الري الجزائريٌ ـ بالعاصمة 5/2018/ 15الرئيس بكرفميقة براري   اسرنكر
ة كمكاثيؽ ر إسرائيؿ لكافة القكانيف الدكليٌ عمى حدكد قطاع غزة، كرنكٌ  الفمسطينيٌ  شعبإسرائيؿ ءد ال

كمؤيد لمشعب  مساندكفسر بكرفميقة أف مكقؼ الجزائر  .بلـارفاقيات السٌ ي عف مٌ خرحقكؽ اإلنساف ك 
 ـ1967 عاـ حدكد عمىة المسرقمة دكلره الفمسطينيٌ  بنانك  عادلةاسررداد حقكقه ال مف أجؿ الفمسطينيٌ 

 (.5/2018/ 15)المسان الجزائرية، الشرقية كعاصمرها القدس

ـ، 11/9/2018براري  ة في القاهرة لجامعة العربيٌ امقر قد اجرماع لكزران الخارجية العرب بعي   
 ةالماليٌ  مساعداتة األمريكية بقطع الة عبد القادر مساهؿ قرار اإلدار حيث اسرنكر كزير الشؤكف الخارجيٌ 

ة المركزية كالري رعد ة ربقى القءيٌ ة الفمسطينيٌ القءيٌ  )األكنركا(، كقاؿ:" أفٌ  عف ككالة إغاثة البلجئيف
جكهر الصراع في المنطقة، في ظؿ اسرمرار االحربلؿ اإلسرائيمي في اعرداناره كانرهاكات لمحقكؽ 

ة كما كأداف االنرهاكات اإلسرائيميٌ  .(12/9/2018شؤكف خارجية، )كزارة "المشركعة لمشعب الفمسطينيٌ 
لحؽ الثابت في رقرير ا فعطان الفمسطينييٌ إنها ررنصؿ مف ألة ة اليهكديٌ خاصة قانكف الدكلة القكميٌ ك 

  .(12/9/2018)كزارة شؤكف خارجية،  بلـة السٌ ها ريبدد عمميٌ نٌ جميع حقكقه، كما أد ادكاسرر مصيرر 
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 الر ابع:الفصل 

______________________________________________________________ 
-م1881الجزائرية: -األبعاد الدبموماسي ة واالقتصادي ة والثقافي ة واالجتماعي ة لمعالقات الفمسطينية

 م.1117

 المقدمة:
مف خبلؿ مبحثيف ة كاالقرصادٌية كالثقافٌية كاالجرماعيٌ  الدبمكماسٌيةاألبعاد يرناكؿ هذا الفصؿ 

 رئيسيف.

ل ـ كحرى 1990منذ عاـ  ةالجزائريٌ  –ةلمعبلقات الفمسطينيٌ  الدبمكماسٌيةاألبعاد  المبحث األو 
  ـ  2018

 منذاالقرصادٌية كاألبعاد الثقافٌية كاالجرماعٌية ما بيف فمسطيف كالجزائراألبعاد المبحث الث اني 
 .   ـ2018 كحرى ـ1990 عاـ
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:تمييد  

إال ة، ة رأخذ طابع الحياد في النزاعات كالصراعات الدكليٌ خارجيٌ الدكلة الجزائر في سياسرها  
 ة. الخبلفات بيف الفصائؿ الفمسطينيٌ  لصال  حؿٌ  ها ردخمتإنٌ 

حصؿ رنافس في االنرخابات الجزائرية بيف أكبر جبهريف في الجزائر هما جبهة الرحرير   
يف كاإلسبلميٌ  ة لئلنقاذ، فقد بدأ الصراع مسم  بيف الجيش الجزائرمٌ سبلميٌ كالجبهة اإل الجزائرمٌ  الكطنيٌ 

ـ، كازدادت حدة 1990لئلنقاذ في انرخابات المجالس البمدية عاـ  ةالمرشدديف بعد فكز الجبهة اإلسبلميٌ 
  ـ، حيث9/1991/ 26ة لئلنقاذ في االنرخابات الرشريعية براري  الصراع عندما فازت الجبهة اإلسبلميٌ 

ـ ب لغان نرائج االنرخابات، كقدـ الرئيس 1992/ 1/ 12براري   صدر قرار مف الجيش الجزائرمٌ 
الشاذلي بف جديد االسرقالة كسمـ حكـ المجمس األعمى لمدكلة، كردخؿ الجيش إلنقاذ الدكلة لمنع 

ائـ كالجبهة الق صراع مسم  بيف النظاـ الجزائرمٌ  يف المرطرفيف إلى الحكـ، كقد حدث كصكؿ اإلسبلميٌ 
اإلسبلمية لئلنقاذ؛ إثر ذلؾ دخمت الجزائر في دكامة مف العنؼ المسم ، كالركفير لممجرمع، الري  

ية، كخسارة فادحة بأركاح المدنييف. حيث فرءت حالة الطكارئ بالجزائر مف عاـ ردمرت بنيره الرح
أف جان بكرفميقة إلى ـ، إلى 2002ـ، كاسرمر الصراع في الجزائر إلى عاـ 2011ـ حرى عاـ  1992
كبان مالحكـ  ـ،  2005ة"عاـ ـ كميثاؽ "الٌسمـ كالمصالحة الكطنيٌ 1999"الكئاـ المدني" عاـ  رهمبادر بٍصحي

ـ حيث االنقبلب عمى الحككمة 2006ة بعد انرخابات عاـ به الحالة الفمسطينيٌ اما حدث في الجزائر يش
 . ة )حماس( عمى الحكـ في غزةسبلميٌ كسيطرت الحركة اإل

ـ، بما يعرؼ نمط العزلة في 2002ـ إلى 1991بسبب ذلؾ دخمت دكلة الجزائر في فررة عاـ  
لذلؾ فقد  ة؛ة كالدكليٌ ة العربيٌ ة الخارجيٌ ة، كاالكرفان كاالنعزاؿ عف مرابعة أخبار السياسيٌ ة الخارجيٌ السياسيٌ 

 بدأ االنفراح الجزائرمٌ ـ 2002كاجه الباحث صعكبات عديدة منها قمة المصادر كالمراجع. كبعد عاـ 
ـ، كأصب  هناؾ 2002ة عاـ العربيٌ  الٌسبلـ، حيث المكافقة عمى مبادرة كالغربيٌ  العربيٌ  يفعمى العالم

حبلؿ السٌ رغيير جكهرم في سياسرها الخارجيٌ  بلـ في ة، منها الرقارب مع أمريكا في مكافحة اإلرهاب كا 
 ة كخاصة بيف إسرائيؿ كفمسطيف.المنطقة العربيٌ 
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 م.1117م وحتى1881منذ عام  ةالجزائري  -ة لمعالقات الفمسطيني   الدبموماسي ةمبحث األول: األبعاد ال
ـ بالعاصمة 15/11/1988اسرقبلؿ فمسطيف براري   ي الفمسطينيٌ بعد إعبلف المجمس الكطنٌ  
قبؿ دكلة  مف رسميان  ة معرمدةكرـ فر  سفارة فمسطينيٌ  كانت الجزائر أكؿ دكلة رعررؼ بها،ة، الجزائريٌ 
 صبلحيات كاالمريازات.ال جميعحاصمة عمى الجزائر 

ة، ـ بالعاصمة الجزائريٌ 13/12/2006  عبد العزيز بكرفميقة براري اسرنكر الرئيس الجزائرمٌ 
فشاؿإفراغ ك سياسة إسرائيؿ الهادفة إلى  ا، كدعا بكرفميقة إلى عقد ءمكنهبلـ مف مكؿ مبادرة السٌ  ا 

 ، كطالب المجنة الرباعيةكؿ نهائيٌ ة رسكية سياسية بشإحيان عمميٌ مؤرمر مدريد مف جديد بهدؼ 
 عادؿ كنهائيٌ  طريؽ كالكصكؿ إلى حؿٌ خارطة ة ك مبادرة العربيٌ بالرحرؾ مف أجؿ إلزاـ إسرائيؿ برنفيذ 

في الكجكد الكطني أمر ال  الشعب الفمسطينيٌ  كؽر إسرائيؿ لحقرنكٌ  ة. حيث قاؿ: "أفٌ ة الفمسطينيٌ لمقءيٌ 
 .(2006/ 13/12)المسان الجزائرية، لقبكؿ به ال مف الناحية األخبلقٌية كال مف الناحية السياسٌية "يمكف ا

باسـ الحككمة كالشعب في مدينة راـ اهلل  ـ11/4/2009براري   الرئيس محمكد عباس قدـ  
حيث شكر الرئيس  ،ةي االنرخابات الرئاسية الجزائريٌ لمرئيس بكرفميقة بمناسبة فكزر فالرهاني  الفمسطينيٌ 
ة مف أجؿ إقامة دكلره المسرقمة ة الفمسطينيٌ كالدائـ لمقءيٌ  فميقة كالشعب الجزائرم المركاصؿدعـ بكر

 (.11/4/2009)كفا، كعاصمرها القدس الشريؼ

ـ بالعاصمة 30/4/2009لحركة عدـ االنحياز براري  ارؾ عبد القادر مساهؿ في اجرماع ش   
 عف طريؽ األمـان كسياسيٌ ان يها أف الجزائر ردعـ كرؤيد فمسطيف دبمكماسيٌ ف دهافانا، الري أكٌ الككبية 

لري بلـ ا، كرمسؾ الجزائر بمبادرات السٌ منظمة المؤرمر اإلسبلميٌ ة ك المرحدة كجامعة الدكؿ العربيٌ 
 الرأم العاـ الدكليٌ العمؿ مع مساهؿ إلى  ف. كدعالكءع حد النرهاكات إسرائيؿ ءد الفمسطينييٌ  رسعى
جرائـ ءد اإلنسانية بحؽ المدنييف اإلنساني كما ررركبه مف  الدكليٌ  لمقانكف ؼ الخرؽ اإلسرائيميٌ لكش

مكاصمة يف، حيث طالب دكؿ حركة عدـ االنحياز أف رمارس ثقمها السياسي مف أجؿ الفمسطينيٌ 
 حرى يعـٌ  ،ـ1967ة عمى حدكد عاـ لة فمسطينيٌ إلقامة دك  ةالري ررركز عمى الشرعية الدكليٌ المفاكءات 

 ـ(.30/4/2009 ة،)الشركؽ الجزائريٌ  ةبلـ كاألمف في المنطقة العربيٌ السٌ 

ف، حيث قدمت الجزائر في أكؿ ت دكلة الجزائر انرهاكات إسرائيؿ ءد الشعب الفمسطينييٌ أدان
الرابع ألمـ المرحدة شككل ءد إسرائيؿ  كاالجرماعيٌ  ـ، إلى المجمس االقرصادمٌ 2012شهر يناير عاـ 

عمى الظركؼ  ة لبلحربلؿ اإلسرائيميٌ ة كاالجرماعيٌ "االنعكاسات االقرصاديٌ رحت اسـ دكلة  77 باسـ
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ة بما فيها القدس كالسكاف العرب في الجكالف ة المحرمٌ ف في األراءي الفمسطينيٌ المعيشية لمفمسطينييٌ 
  (.2012/  7/ 29)الشركؽ الجزائرية ، "السكرم المحرؿٌ 

لؤلمـ المرحدة بفر  المراكز الحدكدية في  كاالجرماعيٌ  االقرصادمٌ  الجزائر مف المجمس تطمب   
إعادة بنان العمؿ عمى ك  ،الشعب الفمسطينيٌ  سفرقطاع غزة، كرفع كؿ القيكد المفركءة عمى حرية 

ة في العمميات العسكريٌ  بسبب دمارة الري رعرءت لمدكلكرعكيض أمبلؾ المدنييف كالمؤسسات ال
الحككمة  ، كعمىفمسطيفة في كالمؤسسات االقرصاديٌ  بيكتكقؼ هدـ اليجب ك ة، األراءي الفمسطينيٌ 

ة بينها كبيف منظمة ع حكؿ العبلقات االقرصاديٌ رطبيؽ البركركككؿ المكقٌ برنفيذ  ة أف رمرـزاإلسرائيميٌ 
 (.2012/  7/ 29ة ،)الشركؽ الجزائريٌ  ـ1994ة عاـ الرحرير الفمسطينيٌ 

، لؤلمـ المرحدة الحؽ الثابت لمشعب الفمسطينيٌ  كاالجرماعيٌ  د المجمس االقرصادمٌ كما أيٌ    
ة في بنان المسركطنات اإلسرائيميٌ  أفٌ  عمى دأكٌ ك ة، ة كاالقرصاديٌ الرصرؼ في كؿ ثركارهـ الطبيعيٌ ك 

ة، ة كاالجرماعيٌ الرنمية االقرصاديٌ  عممية في كجه عائقان قؼ كي قانكنيٌ ة عمؿ غير األراءي الفمسطينيٌ 
قرارات األمـ المرحدة مف أجؿ  حسببلـ السٌ ة مكاصمة عمميٌ كيجب العمؿ عمى  ،بلـالسٌ ة يٌ كيءعؼ عمم

 ـ1967عاـ  حدكدة عمى ة كالفمسطينيٌ يف اإلسرائيميٌ عادلة بيف الدكلرة نهائيٌ  مميةسٌ الكصكؿ إلى رسكية 
  (.2012/  7/ 29)الشركؽ الجزائرية ،

دكلة، مقابؿ معارءة الكاليات  45ر مف رمت المصادقة عمى هذر البلئحة الري قدمرها الجزائ
 ؼة رقالمرحدة. كرأكيدان لبلئحة أصدر البنؾ العالمي رقريران حكؿ فمسطيف جان فيه أف القيكد اإلسرائيميٌ 

 (.2012/  7/ 29)الببلد الجزائرية، ة في فمسطيفأماـ الرنمية االقرصاديٌ  ان سيأسا ان عائق

 م، االعتراف بدولة فمسطين.1111ة عام يت األمم المتحددور الجزائر في تصو       
دكلة  ة، أفٌ ـ بالعاصمة الجزائريٌ 2011/ 09/ 18العزيز بمخادـ في رصري  براري   عبدد كٌ أ  

لى األمـ إة الذهاب ة الفمسطينيٌ قرار السمطة الكطنيٌ  ة، كأفٌ كلة الفمسطينيٌ الجزائر ردعـ االعرراؼ بالدٌ 
بعد مماطمة كعرقمة إسرائيؿ كعدـ اسرجابرها  ،الفمسطينيٌ عب لمشٌ  كأساسيٌ  المرحدة هك حؽ طبيعيٌ 

انءماـ فمسطيف الى األمـ  . كأفٌ بلـ العربيٌ لمسار السٌ كالعمني  كاء ة، كرفءها اليممة السٌ لمعمميٌ 
. حيث قاؿ: "االنءماـ القريب كفاح طكيؿالمرحدة يهدؼ إلى اسرعادة السيادة الكاممة لفمسطيف بعد 
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ة، لكنه سيكشؼ ما ربقى مف عكرة مف األراءي المحرمٌ  مـ المرحدة لف يعيد شبران لدكلة فمسطيف إلى األ
 (.2011/ 09/ 18)ككنا، ة"فرنسا كبريطانيا كالكاليات المرحدة في دعـ الكياف الصهيكنيٌ 

دكلة مراقب غير عءك، لرصب  العءك رقـ ـ، صفة 29/11/2012فمسطيف براري  اكرسبت    
ة، بقيادة ينيٌ ة الفمسطيت، بعد أف رقدمت السمطة الكطنيٌ ري هذا الرصكٌ في األمـ المرحدة، كيأ 194

صفة دكلة معية العمكمية، يطمب من  فمسطيف بمشركع قرار إلى أعءان الجالرئيس محمكد عباس 
ة رت لصال  القرار في الجمعية العامٌ صكٌ قد  دكلة الجزائرككانت مراقب غير عءك في األمـ المرحدة. 

 (.30/11/2012ة ،اإلذاعة الجزائريٌ )لؤلمـ المرحدة 

ة عمار ببلني براري  ة الجزائريٌ رحبت الجزائر عمى لساف الناطؽ باسـ الخارجيٌ    
عامان مف قرار  خمسة كسريفبعد الذم جان  الدبمكماسيٌ  لفكزة، باـ بالعاصمة الجزائريٌ 30/11/2012

ـ 1988بالجزائر عاـ  الفمسطينيٌ  نيٌ مف إعبلف المجمس الكط عامان  أربعة كعشريفرقسيـ فمسطيف كبعد 
ة مسرقمة ذات سيادة عمى حدكد لبنان دكلة فمسطينيٌ  كاففقد آف األ ،ةلدكلة الفمسطينيٌ عف قياـ ا

 (.ـ30/11/2012كفا،) ـ كعاصمرها القدس1967عاـ

 رقـ عءك لرصب  ـ، 2014/ 31/12 براري  ةالدكليٌ  الجنائية المحكمة إلى فمسطيف انءمت
 اإلذاعة) قرارال لصال  رتصكٌ الري  دكلة 199 بيف مفكانت الجزائر كقد  كمة،المح في 123

 (.2014/ 12/ 16 الجزائرية،

، الرفاقيات جنيؼ فمسطيف دكلة ـ عف فرحها انءماـ10/4/2014أعربت الجزائر براري   
)الشعب ينيكف. أف األمر مهـ مف أجؿ الركصؿ إلى إقامة الدكلة الري يرطمع إليها الفمسط ةمعربر  ،األربع

 ـ(.10/4/2014 ،الجزائرمٌ 

اـ لمجامعة ة السيد رمطاف لعمامرة كاألميف العفي جمسة حكار بيف كزير الشؤكف الخارجيٌ    
ة بسبب يممة السٌ نسداد العمميٌ إبالقاهرة، رخكؼ الجانباف مف ـ 24/8/2014  العربية نبيؿ العربي براري
 (.  24/8/2014ة، )االنبان الجزائريٌ  ةالمحرمٌ  ةالفمسطينيٌ  ية في األراءزيادة االنرهاكات اإلسرائيميٌ 

ة، حيث حءر بلـ العربيٌ بيف الدكؿ األعءان في مبادرة السٌ كالية بنيكيكرؾ في قد اجرماع عي   
 بذؿ ءركرةارفؽ األعءان عمى حيث  ،ـ24/9/2014  ة رمطاف لعمامرة براريكزير الشؤكف الخارجيٌ 
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عادة إحيان مسار العمميٌ اإلسرائيميٌ  –بيف الجانبيف الفمسطينيٌ رحريؾ الكءع  مف أجؿجهكد ال ة ، كا 
 (.24/9/2014)اإلذاعة الجزائرية،ة يممالسٌ 

ة براري  مع الرئيس محمكد عباس، بالعاصمة الجزائريٌ جمسة حكار بيف الرئيس بكرفميقة،  تعقد
مجاالت طيف رركفؿ بكؿ االرفاؽ عمى رشكيؿ لجنة كزارية بيف الجزائر كفمس ـ، حيث رـٌ 29/9/2014

ة كقررنا رشكيؿ الفمسطينيٌ -ةالرعاكف بيف البمديف. قاؿ الرئيس عباس: "لقد رطرقنا إلى العبلقات الجزائريٌ 
 (.29/9/2014المسان الجزائرية، )" لجنة ثنائية عمى المسركل الكزارم ربحث كؿ قءايا الرعاكف

ة السيد ف الخارجيٌ كزير الشؤك مع رجد ا، فقةمف المقانات الجزائريٌ  رشغؿ حيزان كانت غزة     
ـ 12/10/2014 براري  جكف كيرم ةلمشؤكف الخارجيٌ  ةمع كارب الدكلة األمريكيرمطاف لعمامرة 

مف أجؿ الكصكؿ إلى حؿ ممية ة السٌ إعادة بنان قطاع غزة كاسرئناؼ العمميٌ لبحث سبؿ اهرة، بالق
 القدس كعاصمرهاـ 1967ة عمى حدكد عاـ كبنان دكلة فمسطينيٌ  ةة الفمسطينيٌ كدائـ لمقءيٌ  عادؿ

 (.12/10/2014ة،)اإلذاعة الجزائريٌ 

في مدنية راـ اهلل براري   ان صحفي ان مؤرمر  رئيس هيئة شؤكف األسرل كالمحرريف عيسى قراقع عقد  
كافة المحافؿ  في مشعب الفمسطينيٌ ل ان دعمرقدـ  حككمة كشعبان  الجزائر فٌ أ هيف دأكٌ ، 11/3/2015

 35بركقيع  بيانان  عندما أصدر الجزائرمٌ  س الشعبي الكطنيٌ المجمكمثاؿ ذلؾ ما قاـ به  ة،كالدكليٌ  ةالعربيٌ 
عمى  أجمع النكابة. حيث يف في السجكف اإلسرائيميٌ نائبان مف أعءائه يدعـ كيساند األسرل الفمسطينيٌ 

قيادره لمشعب ك  : "هذر الخطكة رأري في إطار الدعـ المسرمر مف الشعب الجزائرمٌ ذلؾ قائميف
 (.11/3/2015)كفا،ة األسرل"عمى كافة المسركيات، السيما قءيٌ  الفمسطينيٌ 

ران البررغالي بيدرك رئيس الكز ة عبد المالؾ سبلؿ مع رئيس الحككمة الجزائريٌ  ءـٌ عقد اجرماع      
كلة إقامة دءركرة عمى الرئيساف  أكد ة،العاصمة الجزائريٌ في ـ  11/3/2015اري  بر باسكس ككيؿ

نهان ال الدكلريف حؿٌ  بهدؼ، كعاصمرها القدس ـ1967ة مسرقمة عمى حدكد عاـ فمسطينيٌ   اع فينز كا 
كخطة  ـ2002عاـ  ةالعربيٌ  بلـالسٌ  كمبادرة لؤلمـ المرحدة لقراراتا حسبالشرؽ األكسط،  منطقة

 (.11/3/2015)االنبان الجزائرية،  ـ2003عاـ لمٌسبلـ  خارطة الطريؽ

 بيف رئيس الحككمة الجزائرية عبد المالؾ سبلؿ مع رئيس المجمس الكطنيٌ لقان جمع  في   
رطكير العبلقات إلى هدؼ  ية، ـ بالعاصمة الجزائريٌ 6/4/2015سميـ الزعنكف مع براري   الفمسطينيٌ 
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ة ة، معربران إنها قءيٌ ة الفمسطينيٌ ، ككشؼ عبد المالؾ سبلؿ أف مكقؼ الجزائر مؤيد القءيٌ دكلريفبيف ال
 باإلرهابي، حيث أداف كصؼ إسرائيؿ  لمرئيس عباسكحككمره كشعبهبكرفميقة  لمرئيسكمقدسة ة عادل

 فمسطيفرظؿ ردعـ س الجزائر كأفٌ ة، كالعربيٌ  ةكاإلقميميٌ  ةالدكليٌ  هيئاتالفي فمسطيف دفاعه عف بسبب 
ساند جزائر ر، كالة قاسيةبظركؼ داخميٌ  كحرى لك كانت الجزائر رمرٌ  في كؿ المياديف،رنظـ مبشكؿ 
جؿ أمف ة ة كالدكليٌ بلقارها اإلقميميٌ ع جميعسرغٌؿ ها سرنٌ أك ، الفمسطينيٌ  القرار الكطنيٌ  كاسرقبلؿ حرية

لصال   يتالرصكٌ مف أجؿ فريقية البرلمانات اإل رشجيعيعمؿ عمى الجزائر  فٌ أكما ، خدمة فمسطيف
 (.6/4/2015ة،)االذاعة الجزائريٌ  ةكليٌ في األمـ المرحدة كالمحكمة الجنائية الدة الفمسطينيٌ  قراراتال

ة، دعا ـ بالعاصمة الجزائريٌ 8/4/2015 براري  الجزائرمٌ سميـ الزعنكف ندكة بمجمس األمة  عقد  
يف مساعدرها في اإلجرانات القانكنية المرعمقة في الممفيف القءائييف )االسريطاف الحقكقييف الجزائريٌ فيه 

ة ف سررفعهما لمحكمة العدؿ الدكليٌ ا(، المذةاألراءي الفمسطينيٌ عمى  ةميٌ اإلسرائي االعرداناتك  يميٌ اإلسرائ
ح عبد القادر بف صال  رئيس يف. كصرٌ إسرائيؿ عمى جرائمها ءد المدنييف الفمسطينيٌ  حاسبةببلهام، لم

 رأخر عف رقديـ كؿ المساعدةية، لف ة الفمسطينيٌ لمقءيٌ   كالداعـ مساندمكقؼ الجزائر ال مجمس األمة أفٌ 
ة في الرصدم لممارسات إسرائيؿ في محكمة الجنايات ة الفمسطينيٌ حككمكال كالمساندة لمشعب الفمسطينيٌ 

بلـ كاالسرقرار في الشرؽ األكسط الذم لف يرحقؽ إال ب يجاد مكاصمة مسار السٌ  عمى كمؤكدان  ة،الدكليٌ 
ؿ الساحات، كنحف عمى في كلى جانبكـ ا  كقاؿ: "نحف معكـ ك  ة،ة الفمسطينيٌ عادؿ كدائـ لمقءيٌ  حؿٌ 

 ة،)المسان الجزائريٌ  في كؿ المؤرمرات كالمحافؿ" كسياسيان  اسرعداد دائـ لمرنسيؽ كالرعاكف معكـ برلمانيان 
8/4/2015.) 

براري  راؤكؿ كاسررك في الجزائر  بيف رئيس بكرفميقة كرئيس ككبا في جمسة حكار جرت   
، مف ة في األمـ المرحدةمطة الفمسطينيٌ ة لمسكماسيٌ دعـ الجهكد الدبمرحدثا فيها عف سبؿ  ـ،5/5/2015

ة يعيد الحقكؽ المشركعة لمشعب ة الفمسطينيٌ ة عادلة كدائمة لمقءيٌ أجؿ الكصكؿ إلى رسكية سياسيٌ 
نشان دكلره المسرقمة الفمسطينيٌ  )اإلذاعة ـ كعاصمرها القدس 1967عمى حدكد عاـ ذات سيادة  كا 

 (.5/5/2015ة ،الجزائريٌ 

ـ رـ رقديـ مشركع قرار إلى الجمعية العامة لؤلمـ المرحدة يطمب رفع عمـ 20/9/2015براري    
الجزائر  قدمت بالمشركعرالري األخرل، كمف بيف الدكؿ  193عبلـ الدكؿ الػأدكلة فمسطيف إلى جانب 
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 دكلة لصال  مشركع قرار يسم  برفع العمـ الفمسطينيٌ  119رت الجزائر مف بيف كمصر كاالردف، صكٌ 
 (.30/6/2015ة، )االنبان الجزائريٌ  ؽ مبنى األمـ المرحدةفك 

رمطاف  ة الجزائرمٌ عقد لقان بيف عزاـ األحمد عءك المجنة المركزية لحركة فر  ككزير الخارجيٌ   
ـ بالعاصمة 30/5/2015القادر بف صال  براري   عبد لعمامرة كرئيس مجمس األمة الجزائرمٌ 

كخاصة ها في قطاع غزة أعمالمف أدان  حككمة الكفاؽ الكطنيٌ يف ة، طالب لعمامرة دعـ رمكالجزائريٌ 
 الدبمكماسيٌ  العمؿ عمى ةالفمسطينيٌ الرئاسةع شجٌ  حيثغزة. قطاع في إعادة البنان كاإلعمار في  بدنال

لعمامرة عمى ءركرة ررفيد مبادرة الفرنسية ب قامة دكلة  إسرائيؿ. حثٌ  ءدة الهيئات الدكليٌ  في كالسياسيٌ 
ة لقءيٌ  ادؿ كنهائيٌ ع ءماف حؿٌ ك ، الشرقية ـ كعاصمرها القدس1967ى حدكد عاـ ة عمنيٌ فمسطي

د بف صال  عمى كقكؼ الجزائر . كما أكٌ 194ة رقـ المرحد مـاألقرارحسب يف الفمسطينيٌ  البلجئيف
 ةالمحرمٌ  ألراءيكاسررجاع كافة ا حرى يحصؿ عمى االسرقبلؿ الشعب الفمسطينيٌ  مقاكمة مساندةل

ة مف أجؿ رداد حقكقه المشركعة، حيث يعمؿ البرلمانيكف الجزائريكف عمى المشاركة الدبمكماسيٌ كاسر
 البرلمانات األكركبية كافةكاالعرراؼ مف  الحصكؿ عمى مزيد مف القرارات المؤيدة لمنءاؿ الفمسطينيٌ 

 (.30/5/2015، ةريٌ )الببلد الجزائ ةبالدكلة الفمسطينيٌ  كاإلفريقية

لممشاركة في جؿ أمف ـ 6/6/2015  قءائية بمجمس قءان الجزائر براريندكة أجريت    
جران جرائـ الحرب كالجرائـ ءد اإلنسانية كالمجكن إلى  حكؿ "معاناة الشعب الفمسطينيٌ  المنردل الدكليٌ 

يف يف عبد المجيد سيميني أف المحاميف الجزائريٌ نقيب المحاميف الجزائريٌ فيها المحكمة الجنائية". أكد 
إسرائيؿ عمى  حاسبةة لمإلى المحكمة الجنائية الدكليٌ  ذهابفي  الشعب الفمسطينيٌ كدعـ دة نمسا فهـهد

يف مجندكف لرككيف الجزائريٌ  المحاميف ة، كقاؿ سيميني "إفٌ ة الفمسطينيٌ حككمانرهاكارها ءد الشعب كال
لبة بحقكقه أماـ عمى المطا يءـ محاميف مف الجزائر كمف خارجه لمساعدة الشعب الفمسطينيٌ رجمع 

ة ءد الجرائـ الري ارركبرها قكات االحربلؿ في فمسطيف بما فيها العدكاف عمى المحكمة الجنائية الدكليٌ 
، غزة ".  (.6/6/2015)فمسطيف اليـك

ة، بقرار مجمس ـ بالعاصمة الجزائريٌ 25/9/2016عبد العزيز بف عمي الشريؼ براري   دأيٌ    
ة، حيث ة المحرمٌ األراءي الفمسطينيٌ كافة  في سرائيميٌ اإل ياالسريطانع الركسٌ  ءدٌ الذم  األمف الدكليٌ 

جبار إسرائيؿ ركقؼ عف اك  هذا القرار نفيذرالعمؿ عمى  مرحدةال مـطالب األ النرهاكات الري ررركبها ا 
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 مقانكف الدكليٌ ل عدـ احررامهاة ك أراءيهـ الفمسطينيٌ  ة بنان المسركطنات عمىيف، خاصبحؽ الفمسطينيٌ 
 (.25/9/2016ة، )االنبان الجزائريٌ  كمجمس األمف المرحدةارات األمـ كقر 

ة كالرعميـ كالثقافة ة مف بينها الجزائر كمصر كلبناف لمنظمة الرربيقدمت عدة دكؿ عربيٌ  
كؿ األمشركع ال، مشاريع لصال  فمسطيف ـ13/10/2016في العاصمة باريس براري  "اليكنسكك" 

 ثانيٌ أما المشركع الطابعه المميز في القدس الشرقية، ك  الفمسطينيٌ  افيٌ محفاظ عمى الرراث الثقل يدعك
الذم كاف قائمان قبؿ انرفاءة عاـ  إسرائيؿ ب عادة المسجد األقصى إلى الكءع الراريخيٌ طالب  فقد

ة المسرمرة ة األردنية. كما اسرنكر االعردانات اإلسرائيميٌ ، رحت كصاية دائرة األكقاؼ اإلسبلميٌ 2000
مف قبؿ مرطرفي اليميف المركررة ة، كاالقرحامات دائرة األكقاؼ اإلسبلميٌ  لقانكنية بحؽ مكظفيٌ ا غير

المشركع كصكؿ إلى المسجد األقصى، الرمنع المسمميف مف  كفي المقابؿاإلسرائيمي لممسجد األقصى، 
الخميؿ كمسجد ببلؿ بف ب  )الحـر اإلبراهيمي يف  هماز عمى المكانة الدينية لمكقعيف إسبلميٌ ركٌ  الثالث 
األمر  ،القرارهذا دكلة لصال   24رت كصكٌ  ،يرجزأ مف فمسطيف  ال ان نز ج امهر برعاك  (ـحل تيب  رباح
 ،ةيٌ )االنبان الجزائر  بسبب ذلؾ القرارأغءب إسرائيؿ كأعمنت االنسحاب مف المنظمة، الذم
                                                                                                                                ـ(. 15/10/2016

                        م.  2017الم عام مؤتمر باريس لمس  

قد عي  ،ـ2014ة المركقفة منذ عاـ الفمسطينيٌ -ةالمفاكءات اإلسرائيميٌ  مف أجؿ إعادة مسٌيرة
كاف رمطاف  ـ،15/1/2017 سط في العاصمة الفرنسية براري ك بلـ في الشرؽ األمؤرمر باريس لمسٌ 

بلـ مف الجزائر مع مبادرة فرنسا لمسٌ  فٌ أأكد حكار لعمامرة لعمامرة مندكب الجزائر في المؤرمر كفي 
كالثابت كالداعـ  مساندمكقفها الب مرمسكةة، كالجزائر الفمسطينيٌ -ةدة إحيان المفاكءات اإلسرائيميٌ أجؿ إعا

 ـ(. 15/1/2017،)الشعب الجزائرمٌ  ةة في المنطقة العربيٌ يممة سٌ ميٌ عمك  فمسطيفل

عمى رمسؾ الجزائر بالعمؿ مف أجؿ إحبلؿ  دليؿأكء  لعمامرة إف ركاجدنا في باريس هك   
 .الفمسطينيٌ -ة لمنزاع اإلسرائيميٌ ة، كفؽ مبدأ الرسكية العادلة كالفمسطينيٌ بلـ بيف الدكلريف اإلسرائيميٌ السٌ 

ة بلـ العربيٌ ـ، كمبادرة السٌ 1991بلـ عاـ قرارات األمـ المرحدة، كمبادئ مؤرمر مدريد لمسٌ مرمسكيف ب
ة إسرائيؿ ي مؤرمر باريس سياسيٌ ـ. كأداف لعمامرة ف2003عاـ  لمٌسبلـ ـ، كخريطة الطريؽ2002عاـ 

بلـ معاهدات السٌ أجهءت أفشمت ك  الري ةفي بنان المسركطنات عمى األراءي الفمسطينيٌ ركسعية ال
 ـ(.  15/1/2017ة ،)االنبان الجزائريٌ  المكقعة مف مؤرمر مدريد إلى مؤرمر أنابكليس
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 في القاهرة معه لقان جمع في رئيس المجمس الشعبي الجزائرمٌ  كلد خميفة محمد العربي صرح
في كافة ة ة الفمسطينيٌ سمطة الكطنيٌ لم سرمرةالم الجزائر مساندة، ـ11/2/2017سميـ الزعنكف براري  

عمى حدكد عاـ  ة المسرقمةة حرى إقامة الدكلة الفمسطينيٌ ة كالمنرديات البرلمانية الدكليٌ الدكليٌ  نظماتالم
أماـ االسريطاف كاالعرقاؿ كطنه الدفاع عف  الشعب الفمسطينيٌ كاجب كعاصمرها القدس. كمف  1967

مف مجالس  ة، كطالبينيٌ مكاؿ الءرائب الفمسطلؤل إسرائيؿ كالقرؿ مف قبؿ إسرائيؿ. حيث أداف احرجاز
مف  ـهدكلحككمات رؤكسان ك عمى رأثير قناع كالبرلمانات األكركبية الري اعررفت بدكلة فمسطيف باإلال

كاجبنا رجار فمسطيف كاجب مقدس، كنحف عمى اسرعداد  بدكلة فمسطيف. حيث قاؿ: "أفٌ  ؼاعرر اال أجؿ
)المسان الجزائرية،  د االحربلؿ"دائـ لرقديـ كؿ أشكاؿ الدعـ كالمؤازرة لنءالكـ المشركع ء

عبر الزعنكف عف شكرر لمدعـ المركاصؿ الذم رقدمه الجزائر مف رئيس كحككمة  (.11/2/2017
ة بيف الكفكد البرلمانية الفمسطينيٌ  عاكف، كارفؽ الزعنكف عمى زيادة الرلفمسطينيٌ اشعب لمكبرلماف 
)المسان  ةة الفمسطينيٌ ألكركبية لخدمة القءيٌ المنرديات البرلمانية اإلقميمية كا جميعة في الجزائريٌ 
 (.11/2/2017ة، الجزائريٌ 

مف الدكؿ  عمى العديدقناع الرأثير كاال سياسةاسرخداـ  ؿخبلة مف يٌ ة الجزائر رسعى الدبمكماسيٌ    
سرائيؿ الذمعمى ذلؾ قامت ب كرأكيدان فريقية، في القارة اإل ة كالمجاكرةقميميٌ اإل كاف   لغان مؤرمر إفريقيا كا 

ة ـ. حيث عبرت الحككمة اإلسرائيميٌ 2017عقد في دكلة ركغك في رشريف األكؿ عاـ يأف  مف المفررض
ة عءك مراقب في االرحاد ها رحاكؿ اسرعادة صفأنخاصة  ،عف غءبها بسبب إلغان المؤرمر

مف  ءغط عمى دكؿ إفريقية مثؿ جنكب إفريقيا كركغك بالرغـال مارست سياسةلكف الجزائر  ،اإلفريقي
، حيث صرحت سفيرة إسرائيؿ جؿ كقؼ عبلقارهما معهاأمف  ة بينهـ كبيف إسرائيؿالعبلقات الدبمكماسيٌ 

في القارة اإلفريقية،  أماـ ركسع الكياف الصهيكنيٌ  الجزائر رقؼ عائقان  في فرنسا أليزا بف نكف:" بأفٌ 
) الجزائر، رحاد اإلفريقي"كرمعب دكران سمبيان لمنع إسرائيؿ مف الحصكؿ عمى صفة عءك مراقب في اال

7/9/2017.) 

زائر ة، حيث كاف لمجرت الجزائر لصال  القرارات المرعمقة بفمسطيف في كافة المحافؿ الدكليٌ صكٌ    
المنظمة الدكلية لمشرطة الجنائية "اإلنرربكؿ" خبلؿ  في انءماـ فمسطيف إلى عءكية دكر ذك أهمية

رت الجزائر مف بيف  ـ في العاصمة بكيف. صكٌ 27/9/2017اجرماع الجمعية العامة لممنظمة براري  
في  عبد الغني هامؿ مدير عاـ األمف الكطني الجزائرمٌ  بارؾة لصال  انءماـ فمسطيف. حيث دكل 75
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كجكد فمسطيف كصرح ممنظمة، لفمسطيف  انءماـبـ 21/11/2017اجرماع اإلنرربكؿ بفرنسا براري  
ة، االنبان الجزائريٌ ) عالـال صعيدعمى اليجابي الرعاكف اإل حقيؽريؤدم إلى ة سفي منظمة الشرطة الدكليٌ 

21/11/2017.) 

في العاصمة دكلة فمسطيف بالجزائر لؤم عيسى  في جمسة حكار بيف عبد الغني هامؿ كسفير   
 ة الفمسطينيٌ -ةجزائريٌ شرطة الالبيف  مساعدةال طرؽ دكلريفال طرحـ، 2017/ 10/ 18ة براري  الجزائريٌ 
، بهدؼ إعادة الركنكلكجياك  العممية كالرقنيةة، كأخذ المعارؼ الشرطة الفمسطينيٌ  رطكيربهمة مسافي 

 صرحكالممرمكات، ك  فمدنييف الفمسطينييٌ حماية ال كرأميف ائـالشرطة لمكافحة الجر  عناصر عمؿ رحسيف
 مسرمرة إنها كما ،منرظـبشكؿ دائـ ك  ةالشرطة الفمسطينيٌ قسـ  ساندر ةيٌ الجزائر حككمة أف لؤم عيسى 

 (.2017/ 10/ 18)الشعب الجزائرم، الشرطية مجاالتال جميعفي الردريبية  لدكراتا اسرقباؿ في

ة، الهيئات الدكليٌ  عمىقكٌم  مجزائر رأثيرل في األمـ المرحدة أبا إيباف أفٌ  صرح سفير إسرائيميٌ    
ض مسطحة كأف إسرائيؿ هي األر  الجزائر لك رقدمت بمشركع قرار يقكؿ إفٌ  "أفٌ : كصفها إيبافحيث 

يمرنعكف عف  26ك معررءان  13مقابؿ  صكران  164المسؤكلة عف ذلؾ، لحصؿ هذا القرار عمى 
 .(22/12/2017)الجزائر،يت"الرصكٌ 

عمى صعيد  كرأثير فٌعاؿجذب  قكةب أفيغدكر ليبرماف إسرائيميٌ كزير حرب اعررؼ     
ة فمسطيف لـ يركقؼ، لقءيٌ  الجزائرمٌ  دعـ الدبمكماسيٌ خاصة أف الب ،ةالخارجيٌ  سياسارهافي  ةالدبمكماسيٌ 

القدس عاصمة  ءد قرار دكنالد ررامب بأفٌ  كالدكليٌ  الرأم العاـ العربيٌ  برحريضهـ الجزائر كارٌ 
ـ في الجمعية العامة لؤلمـ المرحدة، لصال  21/12/2017رت الجزائر براري  صكٌ  إلسرائيؿ، حيث

  (.24/12/2017)الجزائر،االعرراؼ بالقدس عاصمة إلسرائيؿ  قرار يدعك كاشنطف إلى سحب قرارها

ـ، اسرنكرت اعردانات إسرائيؿ 15/5/2018ة براري  ة الجزائريٌ لكزارة الخارجيٌ  رصري في  
اإلنساني  ة، كاعربرها انرهاكان لمقانكف الدكليٌ ة المحرمٌ ف في األراءي الفمسطينيٌ ءد الشعب الفمسطينييٌ 

مجمس األمف  تطالبك  ـ(.15/5/2018)األنبان الجزائرية،  البربرية كحماـ الدـ"حيث كصفرها "بالجريمة 
)األنبان الجزائرية،  ف مف إسرائيؿمشعب الفمسطينييٌ كاألمف لحماية الركفير ك العاجؿ ؾ الرحرٌ بالدكلي 

 ـ(.15/5/2018

ا براري   ة كرركيالدكؿ العربيٌ جميع نيابة عف  صبرم بكقادـك مندكب الجزائر لدل األمـ طرح 
 لمشعب لحماية"ا مشركع ـ في كالية نيكيكرؾ شككل لدل الجمعية العامة لؤلمـ المرحدة،13/6/2018
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ف كالطكاقـ الطبية يديف إسرائيؿ بسبب اسرخدامها السبلح كالقكة ءد المدنييف الفمسطينييٌ  "الفمسطينيٌ 
 نظماتكطالب بكقادكـ الم العكدة في قطاع غزة.ات كالصحفييف في المظاهرات السممية أثنان مسير 

 اإلسرائيميٌ -مف إسرائيؿ، كالعمؿ عمى إنهان الصراع الفمسطينيٌ  األمف لمشعب الفمسطينيٌ بركفير  ةالدكليٌ 
قامة دكلره المسرقمة"بلـمبدأ األرض مقابؿ السٌ "عمى أساس  كعاصمرها  ـ1967عمى حدكد عاـ  ، كا 

 ـ.2002ة عاـ العربيٌ بلـ كمبادرة السٌ  األمـ المرحدةالقدس حسب قرارات 

ح مرهمان حيث صرٌ  ،يت لدعـ مشركع القراردعا صبرم بكقادكـ الدكؿ األعءان إلى الرصكٌ    
ارخاذ الخطكات المناسبة يجب " :قائبلن  نسانالطفاؿ ك ألا هاقرمب أسس القانكف الدكليٌ نها رخطت إ ئيؿإسرا

سؤكليف عف جميع االنرهاكات، كما لءماف سبلمة كرفار المدنييف كءماف حمايرهـ ككذلؾ مسانلة الم
 )المسان الجزائرية، رثير العنؼ كرعرض أركاح المدنييف لمخطر" ه يشجب أم أعماؿ يمكف أفٍ أنٌ 

مشركع القرار إلى إنهان الحصار الذم رفرءه إسرائيؿ عمى قطاع غزة  كدعاكما  .(14/6/2018
دكلة  120رت لممدنييف. كصكٌ  كالسفر رنقؿكءماف حرية ال ةة كالمعنكيٌ ماديٌ ال عكناتدخكؿ المبكالسماح 
المسان ) إرهابية حركة حماس بأفٌ  أمريكامشركع  ءد جمسة نفسهاالفي  الجزائر ككقفت، القرار لصال 
 .(14/6/2018 ة،الجزائريٌ 

رئيس حٌمؿ فيه ، 21/7/2018في القاهرة براري   ربيٌ عقد اجرماع لبلرحاد البرلماني الع  
كطمب منها العمؿ األمـ المرحدة مسؤكليارها القانكنية سعيد بكحجة،  الجزائرمٌ  الكطنيٌ  يٌ المجمس الشعب

 الشعب الفمسطينيٌ ءد ررركب الجرائـ المركررة مف إسرائيؿ الري  حماية المدنييف الفمسطينيٌ عمى 
في حؽ  أف المجزرة الرهيبة الري ارركبها جيش االحربلؿ اإلسرائيميٌ  . ككء  بكحجة "األعزؿ

ؿ بقطاع غزة، كهـ يناءمكف مف أجؿ حقهـ في العكدة إلى ديارهـ كبمدارهـ، زٌ ف عي فمسطينييٌ  مرظاهريف
ف كرماديه في رحديه ة كممارساره العدكانية ءد المدنييف الفمسطينييٌ دليؿ عمى الهمجية اإلسرائيميٌ 

دعا الفصائؿ ك  .(22/7/2018ة،)االنبان الجزائريٌ  ممية"ة السٌ كرنكرر لمعمميٌ  الصارخ لممجرمع الدكليٌ 
 كيقفكف صفان  ،الفمسطينيٌ النصر يرحقؽ  هـ ككحدرهـنءالبنه ألمصالحة الكحدة كالة إلى الفمسطينيٌ 

ة القءيٌ  أفٌ  ءاؼأ. ك (22/7/2018ة،)االنبان الجزائريٌ  ءد المحرؿ الذم يحاكؿ نزع حقكقهـ. كاحدان 
ة. كأف مكاقؼ الجزائر ة الجزائريٌ كالحككم ة األهـ لدل فئات الشعب الجزائرمٌ ة رظؿ القءيٌ الفمسطينيٌ 

القدس الشريؼ، ة كعاصمرها في نءاله مف أجؿ إقامة الدكلة الفمسطينيٌ  ثابرة كمؤيدة لمشعب الفمسطينيٌ 
 (.22/7/2018ة،)االنبان الجزائريٌ  بلـ الدكلييفاألمف كالسٌ  حقيؽكالمساهمة في ر
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 مكافقةة العاصمة الجزائريٌ في ـ، 21/7/2018ة براري  ة الجزائريٌ أدانت كزارة الشؤكف الخارجيٌ  
حككمة مف  الرمييزك  العنصريةنرهاكات اال ٌكرس، الذم ي"قانكف الدكلة القكمية"ة عمى الكنيست اإلسرائيميٌ 

، كأف إقباؿ ة لمشعب الفمسطينيٌ ة كالقانكنيٌ الحقكؽ الراريخيٌ عدـ االعرراؼ بفي  سرمرة الري رإسرائيميٌ 
في رقرير مصيرر  محاكلة لطمس الحؽ الثابت لمشعب الفمسطينيٌ هي الكنيست عمى هذر األعماؿ 

جهكد كافة كهدـ  ،ةفي المنطقة العربيٌ كركرر  أزمة يؤدم إلىاد حقكقه المشركعة، كهذا العمؿ در كاسر
مجمس األمف الكقكؼ  طالبت الجزائر حيث ،بلـة السٌ إلى إعادة إحيان عمميٌ الساعية  ةالدكليٌ  المنظمات 

 (.21/7/2018ة،)كزارة شؤكف خارجيٌ  كقرارات األمـ المرحدة نها رخررؽ القانكف الدكليٌ ءد إسرائيؿ أل
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 م1881 عام منذالمبحث الثاني: األبعاد االقتصادي ة والثقافي ة واالجتماعي ة ما بين فمسطين والجزائر
.   م1117 وحتى  

 ر .ة ما بين فمسطين و الجزائأواًل : األبعاد االقتصادي  
كزير الشؤكف  مع  ارفاقان  الجزائر منذر الدجانية لدل دكلة مة الرحرير الفمسطينيٌ منظسفير قع ك   

 عمميٌ  ة، كهك ارفاؽ ثقافيٌ ـ بالعاصمة الجزائريٌ 1/4/1991ة أحمد غزالي  براري  ة الجزائريٌ الخارجيٌ 
، كربادؿ األسارذة الفمسطينيٌ ، حيث ارفؽ الجانباف عمى ربادؿ األسارذة كدكرات ردريبية كركظيؼ كرقنيٌ 

ة الرسمية بيف البمديف، كزيادة الرفاعؿ بينهما في مياديف الثقافة كاآلداب  األنبان بيف المؤسسات اإلعبلميٌ 
 (.8/8/1993ة، )كزارة الشؤكف  الجزائريٌ كالفمكمكر

 52. 8ا ة الري الرزمت بدفع حصرهة أف الجزائر مف بيف الدكؿ العربيٌ أكدت الجامعة العربيٌ    
 كصرحـ. 2002ة في بيركت عاـ ة منذ القمة العربيٌ سنكيان لدعـ مكازنة السمطة الفمسطينيٌ  مميكف دكالر

ة ككقكفها ة الفمسطينيٌ لجزائر أكفت بالرزامارها دعما لمقءيٌ ا فٌ أالسفير نذير العرباكم في بياف صحفي: "
هـ المشركعة في قياـ دكلرهـ المسرقمة الدائـ كالمسرمر مع األشقان الفمسطينييف مف أجؿ رحقيؽ حقكق

حيث سمـ مندكب الجزائر الدائـ لدل جامعة  (.10/1/2016األنبان الجزائرية،)كعاصمرها القدس الشريؼ"
مميكف  26ـ شيكا بمبمغ )2018/ 7/ 31ة السفير نذير العرباكم األمانة العامة براري  الدكؿ العربيٌ 

 ـ(.2018/ 7/ 31)الشركؽ الجزائرية ،دكالر(

 ة بيف محمد عيساكم مدير المعهد الجزائرمٌ ـ بالعاصمة الجزائريٌ 5/6/2005عقد ارفاؽ براري     
 عمى حيث ارفؽ الجانباف ،ةلمرقييس كمازف سميماف مدير مؤسسة المكاصفات كالمقاييس الفمسطينيٌ 

معمكمات حسب العمؿ عمى ركحيد مكاصفات المنرجات كالبءائع، كربادؿ الخبران كالمردربيف، كربادؿ 
 (.5/6/2005لمرقييس، المعهد الجزائرمٌ ) القكاعد الفنية بيف الدكلريف

 ،ةـ بالعاصمة الجزائريٌ 17/7/2006  براري يفاالرحاد الكطني لمفبلحيف الجزائريٌ  اسرنكرقد 
العمؿ  يجباالرحاد  صرح، حيث ةفي األراءي المحرمٌ  ة ءد الشعب الفمسطينيٌ اإلسرائيميٌ نرهاكات اال

عمى حدكد عاـ المسرقمة  ف في بنان دكلرهبلـ، كدعـ الشعب الفمسطينييٌ إحيان المفاكءات السٌ أجؿ مف 
 الدكليٌ  قانكفال كفقان ة المقاكمة الفمسطينيٌ لمنءاؿ ك كمؤيديف  كعاصمرها القدس، ـ1967
 (.17/7/2006)كفا،
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قع ارفاؽ بيف    ر الرجارة الجزائرمٌ محمد كماؿ حسكنة ككزي الفمسطينيٌ  كزير االقرصاد الكطنيٌ كي
حكؿ إعفان البءائع كالمنرجات  ـ بالعاصمة الجزائرية2008/ 6/ 29الهاشمي جعبكب براري  

لمشعب  ةيٌ الجزائر الحككمة الدعـ كالمساندة مف قبؿ مف  كنكع ة مف الرسـك الجمركية،الفمسطينيٌ 
قر السفارة الجديد عمى نفقة الدكلة بنان مأف الرئيس بكرفميقة أمر ب رماـ  . كأبدل كزير الماليةالفمسطينيٌ 
 (.2008/ 6/ 30)الحياة الجديدة، ةالجزائريٌ 

  ،ةجزائريٌ ة فمسطينيٌ جكاد ناجي عف بدن افرراح مراكز رجارية  كزير االقرصاد الكطنيٌ أعمف    
جكاد ناجي ككزير الرجارة ة بيف يٌ ـ بالعاصمة الجزائر 30/9/2012براري  كقعت  ارفاقية  كبنان عمى 

مف أجؿ الرركيج ة ة كالرجاريٌ مصطفى بف بادر، بهدؼ الرعاكف في المجاالت االقرصاديٌ  جزائرمٌ ال
ة المصدرة إلى الفمسطينيٌ  بءائع، كاإلعفان الجمركي عف الةة في السكؽ الجزائريٌ لممنرجات الفمسطينيٌ 

فاقية احركت عمى االر ناجي أفٌ كأءاؼ  .ةناعات كالمنرجات الفمسطينيٌ الص مف أجؿ دعـ. الجزائر دكلة
ة بيف فمسطيف كالجزائر، كرشكيؿ ة كالرجاريٌ االقرصاديٌ  المشاريعرشكيؿ لجنة كزارية مشرركة لمرابعة كافة 

 (.30/9/2012)كفا،ة لمبمديف. ة كالرجاريٌ مجمس أعماؿ، يعمؿ عمى رنمية كخدمة العبلقات االقرصاديٌ 

ة جهاد ع محافظ سمطة النقد الفمسطينيٌ م محمد لكصاسي نؾ المركزم الجزائرمٌ محافظ البارفؽ    
العمؿ المصرفي  كافة نطاقات رطكيرلمعمؿ عمى،ةـ بالعاصمة الجزائريٌ 26/01/2014الكزير براري  

 كالمالي، كالرقابة المصرفية، كالنظـ االئرمانية، كربادؿ الخبرات الفنية بيف المعهد المصرفي الفمسطينيٌ 
 كالدعـ الرعاكففي مسرمر كأكد محمد لكصاسي أف البنؾ الجزائرمٌ  .كالمدرسة العميا لمبنؾ الجزائرمٌ 

 الصعيدة عمى إليها سمطة النقد الفمسطينيٌ  لتآالري  عالي. كأعجب بالرطكر الةالفمسطينيٌ  سمطة النقدل
 .(27/01/2014، ة)سمطة النقد الفمسطينيٌ  كالدكليٌ  اإلقميميٌ 

سفياف  الفمسطينيٌ  كزير الزراعةد البحرم بيف جالي الزراعة كالصيرعاكف في م كقعت ارفاقية  
بالعاصمة  30/05/2016براري   أحمد فركخي لصيد البحرم الجزائرمٌ كزير الفبلحة كاك سمطاف 
بيف الدكلريف في مجاالت الزراعة  السرثماربا الرعاكفكرشجيع ة، حيث ارفؽ الطرفاف عمى الجزائريٌ 

، كرنمية الثركة الحيكانية العممي كاإلرشاد الزراعي البحث كافة حقكؿفي  مساعدةكالصيد كرقديـ ال
نراج األسمدة كاألدكية كمكافحة اآلفات الزراعية  ،الرصنيع الغذائيكاسرغبللها في عممية كالنبارية  كا 

(،  (.2016/ 5/  30أخبار اليـك
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 حزببلكم مخرار جكاد عكاد مع كزير الصحة الجزائرمٌ  الفمسطينيٌ  عقد ارفاؽ بيف كزير الصحة

، كرقديـ المساندة كالدعـ فالفمسطينييٌ  األطبانـ، بهدؼ ردريب 7/3/2018ة براري  بالعاصمة الجزائريٌ 
سرفادة مف الرجارب كاالدكية، ة في المجاالت الصحية مثؿ األالفني كالرقني لكزارة الصحة الفمسطينيٌ 

دكرات ردريبية في  خذف ألفمسطينييٌ الأطبان  تكاسرءاف، سرثنائيةاعبلج حاالت مرءية في  ةيٌ الجزائر 
ف رشغيؿ األطبان الفمسطينييٌ عمؿ عمى ال، ك مف أجؿ إعادة رأهميهـ ةالطبية الجزائريٌ  لجامعاتا

عف في الجزائر  كجكديفالمف مفمسطينييٌ لكالعبلجية  الطبية مساعداترقديـ الالجزائر، ك داخؿ  كجكديفالم
ككف في جيشكال سفرانال لكف يف،الجزائريٌ مثؿ يرـ معاممرهـ حيث ، ك ةائريٌ ز الج صحةال ؤسساتالم طريؽ
 ، حيث قاؿ الكزير مخرار: " أفٌ العسكرم لكزارة الدفاع الجزائرمٌ  راكز الصحيةالعبلجية في الم طريقة

ة أبدت كامؿ االسرعداد لرمبية االحرياجات كدعـ الكزارة كالمساهمة بشكؿ كبير في كزارة الصحة الجزائريٌ 
 (.7/3/2018،ة) كزارة الصحة الجزائريٌ ة" فمسطينيٌ ردريب الطكاقـ الطبية ال

 ـ 20/10/2014براري   إلى مطار فايد العسكرم باإلسماعمية في مصرخرجت مف الجزائر   
 قدمةم ،طفاؿ غزةأل مساعداتك كالمكربية المدرسية رطٌمباتالمطنان مف  عشريفمؿ رحة جزائريٌ طائرة 

حمادم محمد "إف هناؾ  ائرمٌ مثؿ ارحاد األطبان الجز يف، حيث صرح مارحاد األطبان الجزائريٌ  مف
يرـ الرحءير له كيرمثؿ في رقديـ الدعـ النفسي ألطفاؿ غزة مف طرؼ اخرصاصييف نفسانييف  برنامج
)االذاعة عمى غزة" شه هؤالن األطفاؿ مف رعب خبلؿ العدكاف الصهيكنيٌ يخاصة بعد ما عا ،يفجزائريٌ 
يركقؼ عف  ال الفمسطينيٌ  شعبكالمساند لم مؤيدالالجزائر دكلة أف  كأءاؼ (.20/10/2014ة ،الجزائريٌ 

 (.20/10/2014ة،)االذاعة الجزائريٌ حكاؿ األ حرى في أسكن لمشعب الفمسطينيٌ  كالمعكنات رقديـ الدعـ

 بين فمسطين والجزائر.ما ة ة واالجتماعي  ثانيًا: األبعاد الثقافي       
  براري مساندرنان فنيان فعاليات  مع الشعب الفمسطينيٌ ة لمرءامف أحٌيت المجنة الجزائريٌ   

سفير دكلة  كحءر الحفؿ الشعب الفمسطينيٌ لصال   كذهب ريعها، ةـ بالعاصمة الجزائريٌ 16/8/2006
عمى  اأكدت فيهحيث ألقت كممة ة سعيدة بف حبيمس الجزائريٌ الثقافة  كزيرةك فمسطيف أحمد عبد الرازؽ 

 (.16/8/2006)كفا،  ة كلمشعب الفمسطينيٌ لمحككمة الفمسطينيٌ  سرمرةالم رءامف كالمساندةال كجكب

قدت "الندكة الدكلية لنصرة عي  عبد العزيز بكرفميقة، الرئيس الجزائرمٌ  بدعـ كرنسيؽ مف قبؿ   
حءرها أحمد عبد الرازؽ السفير ك  ،ةـ في العاصمة الجزائريٌ 9/12/2006النسان الفمسطينيات" براري  
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عف الرئيس  خطابهألقى  الذم الطيب نكح، لجزائر، حيث صرح كزير العمؿ الجزائرمٌ في ا الفمسطينيٌ 
بصبرها كصمكدها كنءالها المسرمر كدكرها في الحفاظ  أدتة الري بالمرأة الفمسطينيٌ  بكرفميقة، "أعجبتي 

 (.9/12/2006)األنبان الجزائرية، ة "عمى الهكية الفمسطينيٌ 

مع عاكف "جمعية مشعؿ الشهيد" بالر ، حيث عممتةجزائريٌ ال بالعاصمة ـ30/3/2007 براري   
. البرلماف الجزائرمٌ  نكاب مشاركةب كذلؾ "الفمسطينيٌ يكـ األرض" عمى إحيان سفارة فمسطيف بالجزائر

 كطمسة الفمسطينيٌ  ثقافةمعالـ ال رشكيه إلىرهدؼ ة يٌ مسرائياإل السياسةالسفير أحمد عبد الرازؽ  كما أكد
عبد الرحمف  أكد، حيث ها إلى المسركطناتملرحكي األراءيكاالسريبلن ، الفمسطينيٌ  الرراث كرزكير

ة، ة الفمسطينيٌ مقءيٌ لالجزائر  رءامفدعـ ك عمى يف شيباف رئيس جمعية عممان المسمميف الجزائريٌ 
ة يٌ ركفير كافة اإلمكانات الجزائر  "يجب: هعمى أنٌ  كماؿ بكشامة كزير الشبيبة كالرياءة الجزائرمٌ  ءاؼكأ

فاسرقبلؿ الجزائر سيبقى منقكصان ما لـ رسرقؿ فمسطيف ذات السيادة  ،ةة الفمسطينيٌ مف أجؿ نصرة القءيٌ 
 (.31/3/2007 )األنبان الجزائرية،الكاممة بعاصمرها القدس"

ة، في العاصمة الجزائريٌ ـ 6/12/2007براري   الفمسطينيٌ  األسبكع الثقافيٌ نشاطات عقدت   
الرراث الثكرم الذم يجمع الشعبيف  إبراهيـ أبراش حيث قاؿ: "إفٌ  لفمسطينيٌ ر كزير الثقافة احءك 

عمى  مكفمرز م ة كالشعبالحككمة الفمسطينيٌ ف (.6/2/2007كفا،رزييفه" )كالثقافريف عميؽ جدان، كال يمكف 
 كفلمفن أصايؿ فرقةفقد كاف لالثقافي. جانب ال كخاصة، جكانبال افةعمى ك ةالفمسطينيٌ  الثكرة اسرمرار
إذ  .الفمسطينيٌ  الفمكمكر أصايؿفرقة تعرء حيث،مٌ الجزائر الشعب  أثر كبير عمى ةالفمسطينيٌ  الشعبية

 كبفي قمهي قبمة المسمميف األكلى، ك  ظؿفمسطيف سر ة خميدة ركمي بأفٌ أكدت كزيرة الثقافة الجزائريٌ 
 رغييرالرراث ك  طمسبئيؿ سراإلرشكيه مف قبؿ  عرضة ررفالثقافة الفمسطينيٌ  ،جزائرمٌ ال الشعب جميع

ف هزمت "إف  :بقكلها كعبرت عف ذلؾ، ةالثقافة الفمسطينيٌ ك الهكية  ثقافة الصمكد ال رهـز حرى كا 
 (.6/2/2007)كفا، "الجيكش

براري   معرض الكراب الدكلي الرابع عشر بافرراح عبد العزيز بكرفميقة الرئيس الجزائرمٌ  قاـ 
ة سهاـ البرغكثي ككزيرة حءرت كزيرة الثقافة الفمسطينيٌ  حيث ،ةـ في العاصمة الجزائريٌ 28/10/2009

بالقدس عاصمة لمثقافة  لفمسطيف احرفاالن  خاصان  المعرض قسمان ءـٌ ك ة خميدة ركميك، الثقافة الجزائريٌ 
ركريمان يقكـ بزيارره  قسـأكؿ فكاف  بكرفميقة،الرئيس قد حظي القسـ باهرماـ ، ك 2009ة عاـ العربيٌ 
 الفمسطينيٌ القسـ رءمف قد . ك الرحرر مكاصمة النءاؿ حرى في حؽ الشعب الفمسطينيٌ س ك لمقديدان يكرأ
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لمصكر  قسـمحمكد دركيش، ك ل كاكيف شعركد، الفمسطينيٌ  النءاؿ راري  حكيالكرب الري رالعديد مف 
الرراث الشعبي  رؤكدالري  ةلمطرزات الفمسطينيٌ اك ، الشعب الفمسطينيٌ  مقاكمةكرمٌثؿ  رجٌسدالري 

 (.28/10/2009كزارة الثقافة الجزائرية،) لفمسطينيٌ ا

بالعاصمة  ـ1/11/2009  براري ة األسبكع الثقافي الفمسطينيٌ عقدت كزارة الثقافة الجزائريٌ   
 اقربست فيهارسكمات عرءت حيث  .2009ة عاـ ة لبلحرفاؿ بالقدس عاصمة الثقافة العربيٌ الجزائريٌ 

ركمي أف  خميدةالثقافة صرحت كزيرة  حينهامحمكد دركيش، حؿ الرا شاعر الفمسطينيٌ مل يةبيات شعر أ
في  ة فمسطيفقءيٌ أشارت إلى أنه يرـ ردريس راري  ، ك راريخيان  بفمسطيف مرربط الجزائرمٌ  شعبال

 (.11/2009/ 1ة،الجزائريٌ كزارة الثقافة ة )المدارس الجزائريٌ 

 ةبالعاصمة الجزائريٌ  ـ 22/12/2010ة الرسمية براري  صحيفة الشعب الجزائريٌ  أعمنت
 ربعيفسادسة كاألرزامنان مع الذكرل الػ ،مسرمريهرـ بػالقدس كاألسرل كبشكؿ  ان خاص ان إصدار ممحق

جرائـ  كيعمؿ عمى كشؼ ،داخؿ السجكفمعاناة األسرل  رجسيدإلى  يهدؼة النطبلقة الثكرة الفمسطينيٌ 
لجنة الحرية كاألسرل كما كدعمت . كرنرهكه الدكليلقانكف امع  ررعارضإسرائيؿ الري كاعردانات 

 (.22/12/2010 ة،)الشعب الجزائريٌ  فاألسرل الفمسطينييٌ مساندة  ةيٌ الجزائر 

ة رشيد طه األمسية المكسيقية بمشاركة أعءان مف فرقة الراب الفمسطينيٌ  أحيا الفناف الجزائرمٌ 
 المدينةعف  يٌ رائيمساإل حصارالكسر  إلى ـ في القدس. هدفت األمسية21/7/2011براري  " داـ"
لى ، ك ةدسمقال  (.21/7/2011)كفا، دكلة الجزائرك قدس ال بيفكالرفاعؿ الفني  الركاصؿ الثقافيٌ  دعـا 

ريقي الذم عقد ة عمى الجائزة األكلى لممهرجاف العربي اإلففرقة الككفية الفمسطينيٌ صمت ح 
رءامف الجزائر  عادة إحيانإإلى ة، حيث هدؼ المهرجاف العاصمة الجزائريٌ في ـ 2/8/2014براري  

 ة بحؽ الشعب الفمسطينيٌ يٌ سرائيماإل اإلجراميةبسبب األعماؿ  ،ةف داخؿ األراءي المحرمٌ يٌ الفمسطينيمع 
 (.2/8/2014ة ،)الشعب الجزائريٌ 

ـ بالعاصمة 24/11/2014الهندم براري  -المهرجاف العربي نشاطاتفمسطيف في  ساهمت 
دعـ ة حازت عمى ة كشعريٌ كثقافيٌ  ة فقرات فنٌيةفنكف الشعبية الفمسطينيٌ فرقة صمكد لم تعرءة، ك الجزائريٌ 
مكسى أبك غربية  الفمسطينٌية ؿ كزارة الثقافةارفاقية رعاكف بيف ككي عقدكرـ . الجزائرمٌ  مشاهدمف ال
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 في فمسطيف ةالثقافيٌ  جاالتالمكرحسيف كافة  النهكض نادية لعبيدم مف أجؿ ةككزيرة الثقافة الجزائريٌ 
 (.24/11/2014ة ،الجزائريٌ كزارة الثقافة )

نسانيةجمع بة لزاكية الخيرية الجزائريٌ ا قامت  ـ 8/1/2016براري   مساعدات مادية كا 
، ة الشعب الجزائرمٌ قءيٌ  أيءان  ة هيالفمسطينيٌ ثكرة ال شيكخ الزاكية أفٌ  عمف، حيث أةبالعاصمة الجزائريٌ 

 فرضه ، ألنه مشعب الفمسطينيٌ ل نسانياإلك  ليماالدعـ لرقديـ اجكب ، ك جزائرمٌ فرد كؿ داخؿ  ركاجدكر
 (.8/1/2016،ةالشركؽ الجزائريٌ ) جزائرمٌ عمى كؿ ديني ككطني 

يـك رحت شعار " ،الجزائرية العاصمة في ـ 13/2/2016 براري الثقافة الفمسطينيٌ  معرض بدأ
عز الديف  ة الجزائرمٌ كزير الثقاف مف ر كؿحء ،في قصر الثقافة كهبة األقصى" الشهيد الجزائرمٌ 

  ،عبد الناصر صال  ةالفمسطينيٌ  الثقافة كزارة نائبميهكبي ككزيرة الصناعات الرقميدية عائشة طاغابك ك 
ة كقاؿ عز الديف ميهكبي: "سنءع أنفسنا في خدمة القءيٌ  ،فمسطيفكثائقي عف  مـيف عرضرـ حيث 

كزارة الثقافة ة" )خر يمكنه أف يدعـ هذر القءيٌ كأم مسركل آ كالسياسيٌ  ة عمى المسركل الثقافيٌ الفمسطينيٌ 

كاقع  رعكسي رالصكر ال زاكية اافررحميهكبي كعائشة كعبد الناصر  كما أفٌ  (.13/2/2016الجزائرية ،
 يفجزائريٌ  بجانب رؤكسان إلى يففمسطينيٌ  قادةصكر رجمع ك ، الشعب الفمسطينيٌ  الظمـ الذم يقع عمى

ة ة كندكات فكريٌ . كما كافررحت أمسيات شعريٌ بيف الدكلريف ةاريخيٌ الر ركابطال عمىرؤكد ل راريخييف
ة أسعد قادرم مداخمة ة الجزائريٌ ة، حيث قدـ رئيس جمعية األخكة كالصداقة الفمسطينيٌ ة كفمسطينيٌ جزائريٌ 
ة لمغريف الفرنسية رـ االرفاؽ عمى ررجمة أشعار فمسطينيٌ ك . الدكلريف بيف العبلقات جذكرحكؿ 

 (.13/2/2016الجزائرية،كزارة الثقافة ) كاإلنجميزية

ة عبد عز الديف مهيكبي كككيؿ كزارة الثقافة الفمسطينيٌ  عقد لقان بيف كزير الثقافة الجزائرمٌ 
إحيان أنه رـ إعادة مهيكبي  صرحة، حيث ـ بالعاصمة الجزائريٌ  16/2/2016الناصر صال  براري  

أف رقـك عمى ، كارفؽ الطرفاف كفمسطيف الجزائر بيف ـ1996 سنة عيقدت الريالسابقة االرفاقية الثقافية 
عطان دكرات ة، ك المكربة الكطنية الفمسطينيٌ مف أجؿ إنشان معرفة ال ربادؿباإلسهاـ في الجزائر   يبٌيةردر ا 
صبلح كمعالجة، ك أكاديميان  رأهيمهاعادة إلة الفمسطينيٌ لمطكاقـ  رمؼ سبب ب ةأفبلـ الثكرة الفمسطينيٌ شريط  ا 
ر النشر ك في د طباعة الكرب الثقافيةفي  رقديـ المساعدة، ك المصٌكر الفمسطينيٌ  رشيؼاأل جزن مف
عادة ررميـ ، ك كرحسيف كاقعه النهكض أجؿ مفالمسرح الفمسطينيٌ مساندة ، ك ةالجزائريٌ  المخطكطات ا 

 حقائؽمل ؿإسرائيييؼرز ك  ةسرقمف  ا، كحمايرهةفمسطينيٌ األزيان الشعبية كالمأككالت النماذج الرراثية ك 
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حيان، ك ةالراريخيٌ ة الثقافي الشعب  أساةمكاقع ظمـ  صٌكرالري ر شعبيةات الفنية الرسكمطباعة ال ا 
 قاكمةمالرمكز  أيءان رسمية، ك إلى العالـ ةالثقافيٌ األسرل  مكاهب عمؿ عمى إظهار، ك الفمسطينيٌ 
 ةمساندة القءيٌ لجزائر في ا لدعـ جهكدة السمطة الكطنية الفمسطينيٌ كمؤسسات دكائر عمى ة الجزائريٌ 

 (.16/2/2016الجزائرية ،كزارة الثقافة ) ةالفمسطينيٌ 

بيف  ةـ بالعاصمة الجزائريٌ 18/4/2016  عمى الصعيد الرعميمي، جرل ركقيع ارفاقية براري
 صبرم صيدـ، ككزير الرعميـ العالي كالبحث العممي الجزائرمٌ الفمسطينٌي كزير الرربية كالرعميـ العالي 

منحة إلى  118ة لفمسطيف سنكيان مف المن  الدراسية الجزائريٌ  ارفقا فيها عمى زيادة ،الحجار طاهر
منحة  50ك ة،في جميع الرخصصات العممية كاألدبية كالمهنيبكالكريكس ممنحة دراسية كاممة ل 300

ر في منحة دراسية كاممة لمماجسرير كالدكركرا 120إلى  100مخصصة لمطب البشرم. كأيءان ما بيف 
ة يٌ فمسطينال الرعميـ العاليكزارة الرربية ك  مساهمة برطكيررفاقية عمى الاالجميع الرخصصات.  كنصت 

الحجار بالحفاظ  كعدة، حيث ة كالجزائريٌ بيف الجامعات الفمسطينيٌ  عمميالاكف الرع فعيؿ، كركآليات عممها
أدل ك إغبلؽ المعابر  سببة بائريٌ بالجامعات الجز  رسجيؿاللـ يرمكنكا مف غزة الذيف  طبلب عمى مقاعد

 .(4/2016/ 18البحث العممي الجزائرم ،كزارة الرعميـ العالي ك ) ةالجامعات الجزائريٌ  دكاـعف هـ رأخر إلى 

كقعت ارفاقية رعاكف بيف كزير األكقاؼ الدكركر محمكد الهباش ككزير األكقاؼ كالشؤكف الدينية 
هذر االرفاقية  الهباش أفٌ   صرح إذة ، بالعاصمة الجزائريٌ  14/1/2012الشي  عبد اهلل غبلـ اهلل براري  

في مجاالت ربادؿ القكانيف كالرشريعات الري رنظـ إدارة األمبلؾ الكقفية، كمشاركة  مساعدةمف أجؿ ال
في كبلن مف الجزائر كفمسطيف في عقد المؤرمرات كالمقانات العممية المرخصصة كالمسابقات الدينية 

األئمة كالعممان كطمبة العمـك  إرساؿاالرفاؽ عمى  كرــ كالحديث النبكم الشريؼ، حفظ القراف الكري
مف  نرفاعفي مجاؿ إدارة مكارد الزكاة كاال معرفةربادؿ العمؿ عمى الالشرعية لمدراسة في الجزائر، ك 

 (.2012/ 1/ 14، المسان الجزائرم) ة الدينية كالمنشكرات الركعكيةعبلميٌ ة في البرامج اإلالخبرات الجزائريٌ 

عقدت ارفاقية رعاكف بيف كزير األكقاؼ كالشؤكف الدينية الشي  يكسؼ ادعيس ككزير كما ك 
ة، كرشمؿ ـ بالعاصمة الجزائريٌ  2015/ 12/ 2 دينية الشي  محمد عيسى براري األكقاؼ كالشؤكف ال

في المنفعة ربادؿ ك ، الرعميـ الشرعي كدكائر العمؿ النسكم كالزكاة كالحج تعاكف في مجاالراالرفاقية 
دعـ ك ، فمسطيفك  جزائرالبيف  ةالراريخيٌ  ركثيؽ الجذكر، كأكد عيسى عمى الشرعية العمكـءايا ق جميع
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األقصى قبة الصخرة كالمسجد ة بما فيها المقدسات اإلسبلميٌ في الدفاع عف  الفمسطينيٌ الشعب  نءاؿ
 (.2015/ 12/ 24، )المسان الجزائرم

ة جبريؿ الرجكب، ف رياءي بيف  رئيس المجنة األكلمبية الفمسطينيٌ ارفاقية رعاك  جرل ركقيع
ـ، حيث 17/2/2016ة براري  ة مصطفى بيراؼ في العاصمة الجزائريٌ كرئيس المجنة األكلمبية الجزائريٌ 

 ، كأفٌ ةالفمسطينيٌ  األكلمبية مع ركقيع ارفاقية رعاكف رياءيب رؼشرة ركلمبية الجزائريٌ األ أكد بيراؼ أفٌ 
الجزائر في مجاؿ الرياءة، كالعمؿ عمى  مفاكرساب المعارؼ كالخبرات الجديدة اقية هدفها االرف
كيف االرفاقية سرشمؿ الرعاكف كالربادؿ كالرك "إفٌ  ة، كقاؿ بيراؼ:نهكض الرياءة الفمسطينيٌ عدة بالمسا

 (.17/2/2016)الشركؽ الجزائرية،  عبلـ في المجاؿ الرياءي"كالبحث العممي، كالركثيؽ كاإل

: كهي ةأعمنت سفارة فمسطيف في الجزائر مشاركرها في المعارض السنكية بالعاصمة الجزائريٌ  
)المعرض الدكلي لمكراب، كالمعرض الدكلي الرجارم، كمعرض الصناعة الرقميدية، كمعرض زيت 

ة مسمطة الفمسطينيٌ لكما كريقدـ الجزائر الدكرات الردريبية كالرعميمية لمككادر العسكرية كاإلدارية  الزيركف(.
ككزارة رعاكف بيف كزارة العمؿ كالءماف االجرماعي الجزائرم ٌ البمؼ المجاالت كالرخصصات، في مخر

 (.22/2/2016الجمهكرية الجزائرية ، –)سفارة دكلة فمسطيف  العمؿ كالءماف االجرماعي الفمسطينيٌ 

محمكد عباس رسالة  ـ في مدنية راـ اهلل، اسرمـ رئيس دكلة فمسطيف11/3/2017براري   
، حيث أكدت رءامف الشباب محمد مدنية بلرحاد الكطني لمشبيبة الجزائريٌ لالعاـ  ميفاألرءامف مف 

ة إلنهان الفمسطينيٌ  سمطة الكطنيةلمساعي ال ةهـ الكامممساندرالعادلة، ك  ةيٌ الفمسطين ةقءيٌ الجزائرم مع ال
قامة الدكلة الفمسطينيٌ   –ة جزائريٌ العبلقات القكة مرها القدس، كعمى ة المسرقمة كعاصاالحربلؿ، كا 

قدمكا لمرئيس عباس هدية، كهي لكحة لؤلمير عبد القادر  حيثالشعبيف،  بيف الري رربطة الفمسطينيٌ 
 االرحاد الكطنيٌ  عباس شكر الرئيسك . ءد االسرعمار" كالنءاؿ الجزائرمٌ  "رمز الحكمة الجزائرمٌ 

بنان دكلره مف أجؿ  ةالفمسطينيٌ  ةقءيٌ مكشعبان ل رئيسان كحككمةن  ركاصؿالمزائر الجلدعـ ة لمشبيبة الجزائريٌ 
 (.11/3/2017)كفا،المسرقمة كعاصمرها القدس 

أحمد عساؼ كمدير عاـ الرمفزيكف  الفمسطينيٌ  كالرمفزيكف اإلذاعة العامة هيئة رئيس عكقٌ 
بيف هيئة اإلذاعة كالرمفزيكف  ةيـ بالعاصمة الجزائرية ارفاق 2018/ 1/ 30براري  ركفيؽ خبلدم  الجزائرمٌ 
 مساعدةكال اإلخبارم في المجاؿ فكاراأل ربادؿ بهدؼة، الجزائريٌ  ة كهيئة اإلذاعة كالرمفزيكفالفمسطينيٌ 
الكزير  كقاؿ ،ة المرئية كالمسمكعة كالمكركبةاإلعبلميٌ  جكانبال جميعفي  بيف الطرفيف ةاإلعبلميٌ 
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اإلذاعة ) ةة الفمسطينيٌ خدمة القءيٌ ل يسعى ائرمٌ ركفيؽ خبلدم أف اإلعبلـ الجز  الجزائرمٌ 
 (.30/1/2018ة،الجزائريٌ 

 اإلذاعة العامة هيئة رئيس بيفة "كفا" بيف ككالة األنبان الفمسطينيٌ رعاكف عيقدت ارفاقية 
مدير الرحرير فخر الديف بميدم، ك ة "كاج" أحمد عساؼ كككالة األنبان الجزائريٌ  الفمسطينيٌ  كالرمفزيكف
الكزير عساؼ الدكر الذم رقكـ به ككالة شكر ة، حيث ـ بالعاصمة الجزائريٌ 31/1/2018 براري  

حقيقة ال دكافع، كأكد أف ركقيع االرفاقية يعبر عف الاالعبلـ الفمسطينيٌ مساندة ة في األنبان الجزائريٌ 
كافة عاكف في الرك رعزيزها بالدعـ ك  ةالجزائريٌ -ةالعبلقات الفمسطينيٌ  بركثيؽشاركةفي الملمككالريف 

 (.31/1/2018األنبان الجزائرية،) مجاالت اإلعبلـ

بكزيرها جماؿ كعكاف  ةالجزائريٌ بيف كزارة اإلعبلـ كاالرصاؿ  31/1/2018عقد ارفاؽ براري  
بيف  ة، بهدؼ الرعاكفيٌ بالعاصمة الجزائر  أحمد عساؼ الفمسطينيٌ  كالرمفزيكف إلذاعةا العامة هيئة رئيسك 
ير جماؿ كأكد الكز  المرئي كالمسمكع كالمكركب، عبلـخاصة قطاع اإلبك  ياديفالم  في جميع لكزارريفا

عف  لمدفاع ةة الفمسطينيٌ السمطة الكطنيٌ  لدلؿ افعٌ عبلـ كاالرصاؿ كسبلح كعكاف عمى أهمية كدكر اإل
كطالب  ،العالـأماـ دكؿ  فمسطيف دكلةحؽ ب سرائيؿإكفء  جرائـ المشركعة  حقكؽ الشعب الفمسطينيٌ 

نها أعمى ة ة الجزائريٌ المؤسسات اإلعبلميٌ  أف رعامؿ معة ة الفمسطينيٌ عبلميٌ ميع  المؤسسات اإلج
مف باب  ليسة، ة الفمسطينيٌ الرزاـ الجزائر بخدمة القءيٌ  فٌ إحيث قاؿ كعكف: " ،ةمؤسسات فمسطينيٌ 

 (.31/1/2018،)كزارة االرصاؿ الجزائرية ة نؤمف بها"الرءامف كلكف لككنه مكقؼ نءالي مف أجؿ قءيٌ 
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 الخاتمة:
 ـ.2018ـ إلى عاـ 1990ة خبلؿ الفررة الجزائريٌ -ةرناكلت هذر الدراسة العبلقات الفمسطينيٌ 

ة ة هي قءيٌ ة الفمسطينيٌ حيث اعرمدت الجزائر في سياسرها عمى دعـ الشعكب المسرعمرة؛ لذلؾ فالقءيٌ 
ة بالكطيدة  الجزائريٌ  –ةقات الفمسطينيٌ حيث امرازت العبل مركزية لدل رؤسان الجزائر كالشعب الجزائرمٌ 

ـ كمكرب 1963كذركرها في عهد الرئيس أحمد بف ببل الذم سم  ب نشان مكرب لحركة  فر  عاـ 
ة ة الفمسطينيٌ نطبلؽ لدعـ القءيٌ إنقطة اف حيث كاف المكرب ـ،1965ة عاـ لمنظمة الرحرير الفمسطينيٌ 

كهكارم بكمديف الذم كاف  ،يفاراجكاسررك كرشي  في الركاصؿ مع زعمان حركات الرحرر الكطني مثؿ
، المحرؿٌ  الفمسطينيٌ ف في الداخؿ ة بالسبلح كدعـ الثكار الفمسطينييٌ له فءؿ في مد الثكرة الفمسطينيٌ 

ـ. كصعكبة 1988كالشاذلي بف جديد الذم احرءف مؤرمر إعبلف اسرقبلؿ فمسطيف بالجزائر عاـ 
، كالثكرة فالراري  مرشابه بيف الدكلريف في مقاكمة المحرؿٌ  ،كرهازعزعة العبلقات بيف البمديف نظران لق

 ة.  ة هي القدكة األكلى لمثكرة الفمسطينيٌ الجزائريٌ 

، شهدت ـ2018ـ حرى عاـ 1990ة مف عاـ كليٌ ة كالدة كاإلقميميٌ في ءكن المرغيرات العربيٌ  
مسمحة بيف اإلسبلمييف ت أحداث دمكية كصراعاـ 2002حرى عاـ  1991مف عاـ ة الساحة الجزائريٌ 

ة، عرفت بالعشرية السكدان، فارخذت الجزائر العزلة في سياسرها الخارجيٌ  كالجيش الجزائرمٌ المرطرفيف 
 كارهدؼ إلى مكاجهة اإلرهابيف المسمحيف الذيف زعزع لقد كانت أيديكلكجيا الرئاسة كالجيش الجزائرمٌ 

كما كسقط ءحايا مدنييف،  ،لدكلة أءرار كبيرةاسرقرار كأمف الجزائر لسنكات. كقد لحؽ بمؤسسات ا
ـ كميثاؽ "الٌسمـ كالمصالحة الكطنية"عاـ 1999"الكئاـ المدني" عاـ  إلى أف جان بكرفميقة في مبادرره

الرقارب مع سياسة حيث ارجهت إلى  ،ةـ، بعد ذلؾ حصؿ رغيير في سياسة الجزائر الخارجيٌ 2005
ة، كاالنفراح عمى مـ كاألمف في المنطقة العربيٌ السٌ  جؿ أف يعـٌ اإلرهاب مف أ ةخاصة في مكافحب أمريكا،
 ،ة لمكافحة اإلرهاب مثؿ مؤرمر "حمؼ النارك"مؤرمرات دكليٌ بة بحءكرها كمشاركرها كركبيٌ األالدكؿ 

ـ كمؤرمر "ال أمكاؿ لئلرهاب" في باريس عاـ 2016رهاب بنيكيكرؾ عاـ كالمنردل العالمي لمكافحة اإل
 ـ.2018

ة، كانت مميئة الجزائريٌ  –ةالدراسة لمعبلقات الفمسطينيٌ فررة  اكؿ الري كاجهت الباحث أفٌ مف المش
ـ حرى 1992ة كالصراعات المسمحة، حيث فرءت حالة الطكارئ بالجزائر مف عاـبالمشاكؿ الداخميٌ 
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ؾ كاف مف لذلـ، كغرقت الجزائر في حالة مف الفكءى كالدمار لممؤسسات الرعميمية، 2011عاـ 
 . رمؾ الفررةبصادر كمراجع ررعمؽ كبة الحصكؿ عمى مالصع

ة رغييران  طرأ  عمى السياسة الخارجية الجزائريٌ  ت الٌدراسة مف خبلؿ مشكمرها كفرٌءيارها، أفٌ رأثب
ـ، ذلؾ بفعؿ 1993عاـ  (أكسمك) إعبلف المبادئ ـ كركقيع ارفاؽ1991بلـ عاـ بعد مؤرمر مدريد لمسٌ 

ـ، عممت 2002ـ حرى 1991ة بسبب الحرب عمى اإلرهاب مف عاـ ميٌ الرغييرات في سياسرها الداخ
ة، مما جعمها ررقارب مع الكاليات المرحدة األمريكية عمى أحداث  رحكالت في عبلقة الجزائر الخارجيٌ 

 -سكية في منطقة الشرؽ األكسط كالصراع الفمسطينيٌ رة الة، كبالرالي رأييد عمميٌ كالدكؿ األكركبيٌ 
كعاصمرها القدس ـ 1967ة مسرقمة عمى حدكد عاـ الدكلريف، دكلة فمسطينيٌ  خبلؿ حؿٌ  ، مفاإلسرائيميٌ 
ـ 1991بلـ عاـ كمؤرمر مدريد لمسٌ  338ك 242كفؽ قرارات األمـ المرحدة  ٌيةإسرائيم كدكلةالشرقية 
 ـ كخارطة الطريؽ2002العربية عاـ الٌسبلـ ـ كمبادرة 1993عاـ  (أكسمك)المبادئ  إعبلف كارفاؽ
ة كطيدة برغـ مف الجزائريٌ  –ة ت الٌدراسة أف العبلقات الفمسطينيٌ رأثبكأيءان  ـ.2003عاـ  بلـلمسٌ 

ة كهي في أصعب ة الفمسطينيٌ الجزائر لـ ررخمى عف القءيٌ ب الري مرت القاسية ةالظركؼ الداخميٌ 
ان منذ ان كسياسيٌ يٌ ان كدبمكماسماديٌ  الفمسطينٌية ةالكطنيٌ  لسمطةأكقارها، فمكقفها ثابت كراس  في دعمها 

 ـ. 1994ة عاـة المحرمٌ دخكلها األراءي الفمسطينيٌ 

مؤرمر ـ، كما أيدت 1988ف قياـ دكلة فمسطيف عاـ أكؿ مف اعررؼ ب عبل كانت الجزائر
العبلقة ـ؛ لكف فركران حصؿ في 1993عاـ  (كأكسم) إعبلف المبادئ ـ كارفاؽ1991عاـ  لمٌسبلـ مدريد

)الحرب عمى يفةبسبب الصراعات المسمحة العن قميمة بنسبةائر لفمسطيفكرقميص الدعـ مف قبؿ الجز 
 أطمؽ إلى أفٌ  ،مة مف العنؼ المرطرؼأغرقت الببلد في دكاـ، كالري 1991الري بدأت عاـ  اإلرهاب(

ـ. كحرى 2005 ة "عاــ كميثاؽ "الٌسمـ كالمصالحة الكطنيٌ 1999"الكئاـ المدني" عاـ  رهبكرفميقة مبادر 
مف هجمات إرهابية مرطرفة عمى مؤسسات الدكلة كالمدنييف، كآخرها  الجزائرمٌ  ي المجرمعاآلف يعان
كباريس عاـ  2007ة منها أنابكليس عاـ ة في مؤرمرات دكليٌ ـ. فالمشاركة الجزائريٌ 2018كاف عاـ 

ة العربيٌ  بلـالسٌ  دها لممبادرةة، كرأيية كالفمسطينيٌ بلـ بيف الدكلريف اإلسرائيميٌ ـ مف أجؿ إحبلؿ السٌ 2017
ة عمى حدكد عاـ مف أجؿ بنان دكلة فمسطينيٌ ـ 2003عاـ لمٌسبلـ كخارطة الطريؽ ـ 2002عاـ 

 .كعاصمرها القدس الشرقية ـ1967
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إيهكد باراؾ في جنازة ممؾ  ا فيما يرعمؽ بمصافحة الرئيس بكرفميقة رئيس الكزران اإلسرائيميٌ أمٌ 
ة جنازات لـ يؤثر ذلؾ عمى العبلقات بمكماسيٌ ـ، فهي رعربر د1999المغرب حسف الثاني عاـ 

سرائيؿ في مؤرمرات دكليٌ الجزائريٌ  –ة الفمسطينيٌ  ة مثؿ حمؼ النارك فهي ة، كأيءان المقانات بيف الجزائر كا 
ة، لكف الظركؼ ة الفمسطينيٌ لقانات عابرة بيف الدكلريف، فالجزائر مكقفها ثابت لـ يرغير مف القءيٌ 

 رفرض عمى األطراؼ الحديث أك الحكار أثنان االجرماعات.ة، ؤرمرات الدكليٌ ة أحيانان كالميٌ السياس

، مف بينها دكؿ عربيٌ اؾ ة مكجة حر ـ شهدت بعض البمداف العربيٌ 2011ـ ك2010 يٌ في عام
ـ الري أسفرت عف 25/1/2011ـ، كمصر براري  17/12/2010لمجزائر، كركنس براري  مجاكرة 

كاف  مف الحراؾ العربيٌ  عمي كحسني مبارؾ، فالمكقؼ الجزائرمٌ رنحي الرئيساف زيف العابديف بف 
ة كحفاظان عمى ة رجنبان لمشاكؿ داخميٌ  صبلحات داخميٌ ب قامتك لكف اسربقت الجزائر األحداث،  ،معارءان 

 االسرقرار كاألمف.

 مف خبلؿ الدراسة ركصؿ الباحث إلى مجمكعة مف النرائج منها:

 ان كرسهيؿ ردريبهـ عسكريٌ ف ك اف المرطكعيف الفمسطينييٌ احرء الجزائر لها الفءؿ األكؿ في
 ة.حركرهـ مف أجؿ انطبلؽ الثكرة الفمسطينيٌ 

  ٌة، بؿ كقفت عمى سطينيٌ ة الفمة الري لـ رردخؿ في الشؤكف الداخميٌ الجزائر مف الدكؿ العربي
نما ردخمت في حؿٌ الحياد ، ـ1987ـ كعاـ 1983ة عاـ بلفات بيف الفصائؿ الفمسطينيٌ لخٌ ا ، كا 

بيف  ةكحرى اآلف فهي إلى جانب المصالحة بيف حركري فر  كحماس، كدعـ الكحدة الكطنيٌ 
 دكؿ بعض عكس، حيث رفءت الجزائر إنشان حزب فمسطينٌي رابع لهاةالفمسطينيٌ  الفصائؿ
 .ةالعربيٌ 

  ٌكالمكاطنيف  ف المكجكديف في الجزائرفمسطينييٌ ة الري رعاممت مع الالجزائر مف الدكؿ العربي
ة الري كؿ العربيٌ كاف ذلؾ في الرعميـ أك العمؿ، كقد بقيت الجزائر مف الدأسكان  ،فالجزائرييٌ 

 في جامعارها. فرقدـ من  مجانية لمطمبة الفمسطينييٌ 
  ٌدكران إيجابيان كمهمان في رغيير كثير مف العبلقات بيف الدكؿ لعبت ة ة الجزائريٌ دات الخارجيٌ المحد

سرائيؿ كجعمها ف  ة.ة الفمسطينيٌ ي خدمة القءيٌ إفريقية كا 
  ٌكنسكك ة مثؿ األمـ المرحدة كالية لعبت دكران فاعبلن كمؤثران في المحافؿ الدكليٌ ة الجزائريٌ الدبمكماسي

 ة.ة الفمسطينيٌ لصال  القءيٌ  في رصٌكيت حركة عدـ االنحيازكمنظمة الكحدة اإلفريقية ك 
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  ٌسرائيؿ لـ يغٌير مف مكقؼ البلـ بيف منظمة الرحرير الفمسطينيٌ ركقيع معاهدات الس جزائر ة كا 
لمٌسبلـ ة بلـ كالمؤرمرات الدكليٌ مسٌ العربٌية لدت مبادرات ، بالمقابؿ أيٌ ةالداعـ لمقءٌية الفمسطينيٌ 

 . كعاصمرها القدس الشرقية ـ1967ة عمى حدكد عاـ مف أجؿ قياـ دكلة فمسطينيٌ 
 بسبب المفاكءات، بؿ بقي ثابران  يٌ رجار الشعب الفمسطينلـ يغٌير مف مكقفه  شعب الجزائرمٌ ال

ف الدخكؿ في المفاكءات كالجزائر الري كانت ان، حيث اعربر ذلؾ مف حؽ الفمسطينييٌ يكمبدئ
 رقاـك كرفاكض في آف كاحد.

  ة ، كانت رقدـ المساعدات الماليٌ )الحرب عمى اإلرهاب( ةالداخميٌ  الجزائر في أصعب ظركفها
 ةلقءيٌ  الجزائررأثر دعـ حيث  ،ة كالشعب الفمسطينيٌ سطينيٌ ة الفمة لمسمطة الكطنيٌ نسانيٌ كاإل

 الرسكية عممٌية ةالجزائريٌ  ةالخارجيٌ  السياسٌية كأيدت .قميمة بنسبة الحرب هذر بسبب ةالفمسطينيٌ 
سرائيؿ فمسطيف بيف ما الدكلريف حؿٌ  عمى القائمة ةالعربيٌ  المنطقة في السياسٌية  حدكد عمى كا 

 .ـ1967 عاـ
 لبنافاألردف ك ة مف أثنان خركج منظمة الرحرير الفمسطينيٌ ة ة الفمسطينيٌ ت القءيٌ الجزائر دعم ،

ة كرقديـ كافة المساعدات الماديٌ  قيادات المقاكمةدكران مهمان في احرءاف ها كاف ل حيث
 األكلى كالثانية.ريف االنرفاء ، كأثنانةكالمعنكيٌ 

  ٌككقفت قطاع غزة كسر الحصار عفة الري رءامنت مع الجزائر كانت مف أكؿ الدكؿ العربي ،
ة ءد حصار ، كالمسيرات الشعبية الجزائريٌ ، كدعمه بالقكافؿ اإلغاثيةءد الحركب عمى غزة

 إءافة إلى فر  مكرب لحركة حماس في العاصمة الجزائرية. ،غزة
  ٌائمان ة السعي دة كاألكركبيٌ ة في القارريف اإلفريقيٌ ة الخارجيٌ الجزائر كمف خبلؿ محددارها السياسي

ة. فمكقفها الثابت نابع مف ة كالعربيٌ ة كاإلقميميٌ ة في محافؿ الدكليٌ ة الفمسطينيٌ لنصرة كدعـ القءيٌ 
 ة.ة كالعربيٌ يٌ مالمؤيد لحركات الرحرير العالالجزائرٌية فكرها األيديكلكجي بعد الثكرة 
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 .2012/  7/ 29ة المحرمة كدكر الجزائر"،األراءي الفمسطينيٌ 

 .4/1/2009ة لحقكؽ اإلنساف"، لكطنية العربيٌ " بكرفميقة في مؤرمر المجالس ا
 .4/1/2009ءد العدكاف عمى غزة "،  " بمخادـ

 15/1/2008" مؤرمر أنابكليس لمسبلـ كالجزائر"، 
جريدة الشعب الجزائرية مصطفى بكطكرر، "الجزائر كحركات الرحرر العالمية نمكذج العبلقة مع  .9

 .1/2015/  10قءية فمسطيف". 
 .2014/ 27/7ية لمحكار األكركبي العربي كررءامف مع دكؿ الجكار،الجزائر ركلي أهم

 .22/12/2010كدعـ القدس كاالسرل"، "صحيفة الشعب الجزائرمٌ 
 .21/7/2011ة في مهرجاف االفريقي"،"الفرقة الككفية الفمسطينيٌ 

إلحيان عممية  عبد القادر بف صال  "محمكد عباس مع رئيس مجمس األمة الجزائرمٌ 
 .5/11/2017السبلـ"،

ة ءد رفع دعكل قءائية لدل المحاكـ الدكليٌ  "أكاديمية المجرمع المدني الجزائرمٌ 
 .5/1/2009إسرائيؿ"،

 .10/4/2014" الجزائر كانءماـ فمسطيف الراريخي الرفاقيات جنيؼ األربعة"،
 ـ15/1/2017بلـ كرمطاف لعمامرة"،" مؤرمر باريس لمسٌ 

 ـ2017/ 10/ 18"، ك لؤم عيسى بيف عبد الغني هامؿ  " الرعاكف شرطة
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 17/9بكرفميقة خبلؿ انعقاد مؤرمر حركة عدـ االنحياز في ككبا"، جريدة الجزائر " الرئيس .10
/2006. 

 .7/12/2017ة ءد قرار ررامب"،ة الجزائريٌ " كزارة الخارجيٌ 
 .20/7/2014يف "، " لعمامرة برسالة إلى األميف العاـ لؤلمـ المرحدة باف كي مكف حماية الفمسطينيٌ 

 .24/11/2008"، " بكرفميقة في يكـ لمرءامف مع الشعب الفمسطينيٌ 
 .29/11/2007بكرفميقة "، " نيككال سارككزم مع الجزائرمٌ 

 7/9/2017" الجزائر دكرها في مؤرمر إفريقيا"،
 .22/12/2017الجزائر"،ك " سفير إسرائيمي في األمـ المرحدة أبا إيباف 

 24/12/2017الجزائر"،ر ك أفيغدك  كزير حرب اسرائيميٌ " 
 .2006/ 28/1ة"،جريدة الرياض "محمد بجاكم االنرخابات الرشريعية الفمسطينيٌ  .11
 .25/4/2014حماس"،"الجزائر مع المصالحة بيف فر  ك  يدة الخبر الجزائرمٌ جر  .12

 .8/12/2017" المكاالة رحرشد في القاعة البيءاكية لدعـ القدس كالمعارءة ركرفي بالخطابات"،
 .2015/ 08/ 1لعزيز بف عمي شريؼ يديف الجريمة المسركطنكف ءد عائمة الدكابشة "،" عبد ا

 .4/8/2014" مبادرة الرئيس بكرفميقة لحد مف العدكاف غزة"،
 .10/4/2009ة " كزران خارجية العرب في عماف "، صحيفة جريدة الفجر الجزائريٌ  .13

 .11/4/2009" مدلسي في مؤرمر أنابكليس"،
كف ينرفءكف ءد ررامب، كيؤككف القدس عاصمة فمسطيف "الجزائريٌ  االرحاد الجزائرم .14

 . 2017/ 12/ 9األبدية"،
 .9/12/2017"البرلماف الجزائرم ءد قرار ررامب "، 

 .14/7/2014مف أمريكا إرغاـ إسرائيؿ احرراـ المفاكءات"،" طالب لعمامرة 
 .30/5/2016سطيف كالجزائر"،اليـك الجزائرم "ارفاقية الرعاكف الزراعي كالصيد البحرم بيف فم .15
 .27/1/2006ة"،جريدة القدس "حماس كاالنرخابات الفمسطينيٌ  .16

 .15/11/2017في مسيرره النءالية"، "بكرفميقة يجدد دعـ الجزائر الكامؿ لمشعب الفمسطينيٌ 
 ـ.2007/ 29/11" عبد العزيز بمخادـ رئيس في دكرة مجمس كزران الثقافة العرب "، 

 2014/ 7/ 13ءد الجرائـ الري ررركبها إسرائيؿ بحؽ المدنييف "، " عبد الرزاؽ مقرم 
 ـ8/12/2017"رد غاءب جدا مف عممان الجزائر عمى قرار ررامب"،  االخبار اليكـ الجزائرمٌ  .17
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 .29/3/2017" القمة العربية باألردف مدح محمكد عباس دكلة الجزائر"، براري  
 .6/6/1999ة"،قمة االفريقية دعما لممصالحة الجزائريٌ صحيفة البياف االمارارية "بكرفميقة يعربر ال .18

 .18/6/2000"بكرفميقة لمجالية اليهكدية في باريس: ال أسرطيع أف أككف ممكيان أكثر مف الممؾ"
 .16/2/2000سمطاف بف زايد يسرقبؿ بكرفميقة، االمارات رجدد دعمها الكامؿ ألمف كاسرقرار الجزائر"،"

 .18/5/2000ة رثير خيبات األمؿ"،ككمة االسرائيميٌ الح :"بكرفميقة في مكنرلاير
 .30/6/2000"مكاقؼ الجزائر الثابرة بكجكد سبلـ عادؿ كشامؿ في الشرؽ األكسط"،

 .7/2/2002العزيز في جنيؼ مع الرئيس بكرفميقة "،  " عبد
 ـ.10/10/2004، بلـ في الشرؽ األكسط"رفميقة كالسٌ "بك 

 ـ27/5/2009الجزائر "، ركر ريرشارد بكر فيبرئاسة السينا" الككنغرس األميركي 
 ـ11/10/2015"، 2000القطرية "قمة كامب ديفيد الثانية  الجديد صحيفة العربيٌ  .19
 ووكاالت األنباء:*
 ـ  6/6/2015"،  فمسطيف اليكـ " ندكة قءائية بمجمس قءان حكؿ معاناة الشعب الفمسطينيٌ  .1
 / 17اصمة الدكؿ المانحة الحصار ءد شعبنا"،ينرقد مك  ة "الرئيس الجزائرمٌ األنبان الجزائريٌ  .2

10/2006. 
 .10/1/2016ة"،"الجزائر كدعـ مكازنة السمطة الفمسطينيٌ 

 .9/12/2006ة في الجزائر لنصرة النسان الفمسطينيات"،الندكة الدكليٌ 
 .30/3/2007"جمعية مشعؿ الشهيد كاحيان ذكرل يـك االرض"،

 .31/1/2018ة" ،كالفمسطينيٌ ة "رعاكف  بيف ككالة االنبان الجزائريٌ 
   ، ة ءد قرار ررامب"بلـ العربيٌ لمجنة مبادرة السٌ   االجرماع الكزارم  عبد القادر مساهؿ في "
1/2/2018.                                                                                                                      

 .16/12/2017ة"،ر مساهؿ في قمة رؤسان المجالس البرلمانية العربيٌ " عبد القاد
سناد األسرل "،  " نظـ الصحافيكف  .22/5/2017كاإلعبلميكف الجزائريكف كقفة رءامنية لدعـ كا 

 2015/ 08/ 1"عبد العزيز بف عمي رأييد دكلة الجزائر لفمسطيف "، 
 ـ  8/2014/ 24بلـ " ،بيؿ العربي كالسٌ " رمطاف لعمامرة ك األميف العاـ لمجامعة العربية ن

  11/3/2015" عبد المالؾ سبلؿ مع رئيس الكزران البررغالي بيدرك باسكس ككيمك "،
 .30/6/2015" الجزائر كالعمـ الفمسطيني فكؽ مبنى األمـ المرحدة "، 
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 25/9/2016ة"، في األراءي الفمسطينيٌ  " عبد العزيز بف عمي الشريؼ ءد االسريطاف اإلسرائيميٌ 
 ـ15/10/2016في العاصمة "، جزائر ءد اسرائيؿ في "اليكنسكك" " ال

 21/11/2017كانءماـ فمسطيف إلى عءكية المنظمة الدكلية لمشرطة " " الجزائر 
 ـ 15/5/2018" كزارة الخارجية الجزائرية ءد اعردانات إسرائيؿ عمى الشعب الفمسطيني"، 

ءكر رئيس المجمس الشعبي الكطني الجزائرم سعيد بكحجة لبلرحاد البرلماني العربي بح " اجرماع
 . 22/7/2018لحماية الشعب الفمسطيني "،

 .30/11/2012اإلذاعة الجزائرية " الجزائر صكرت لصال  فمسطيف"، .3
 .2014/ 12/ 16" الجزائر صكرت لصال  فمسطيف في محكمة "،

 .20/10/2014"ارحاد األطبان الجزائرم كالدعـ أطفاؿ غزة"،
 .30/1/2018ة" ،ة كالفمسطينيٌ الرمفكنيكف الجزائريٌ  اكف بيف"رع

 .24/9/2014ة" ، بلـ العربيٌ " رمطاف لعمامرة  كمبادرة السٌ 
مع كارب الدكلة األمريكي لمشؤكف الخارجية جكف كيرم ة السيد رمطاف لعمامرة " كزير الشؤكف الخارجيٌ 

،"12/10/2014  . 
سميـ الزعنكف بالجزائر"،  مع رئيس المجمس الكطني الفمسطينيٌ  " الحككمة الجزائرية عبد المالؾ سبلؿ

6/4/2015 
 5/5/2015" الرئيس بكرفميقة مع الرئيس ككبا راؤكؿ كاسررك بالجزائر"،

ككنا "رفءت عرض أمريكا بمقابمة باراؾ لمءغط عمى األسد كقادة عرب  –ككالة األنبان الككيرية  .4
 .22/9/1999اخريف" ، 

 .17/8/2000رجية األمريكية لشؤكف الشرؽ األدنى إدكارد كككر في الجزائر"،" مساعد كزير الخا
 .14/11/2000" الرئيس بكرفميقة كاالنرفاءة الثانية"،

 ـ.4/7/2001" بكرفميقة يطمئف كاشنطف عمى اإلصبلحات في الجزائر"،
 ـ.27/1/2006ة"،" الرئيس الجزائرم يشيد بنرائج االنرخابات الرشريعية الفمسطينيٌ 

 .15/11/2012" شكارع الجزائر مظاهرات ءد العدكاف عمى غزة"،
 .14/11/2012"الرئيس بكرفميقة ءد العدكاف عمى غزة"،

 . 2011/ 09/ 18كاالعرراؼ بدكلة فمسطيف"،  العزيز بمخادـ " عبد
 كفا –ة ككالة االنبان كالمعمكمات الفمسطينيٌ 
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 .1/8/2000بكرفميقة في كامب ديفيد الثانية" ، "عرفات مع
 .24/6/2004مـ المرحدة في فمسطيف"،في ركما كيشدد عمى دكر األ"ارشامبي يسرقبؿ بكرفميقة 

 .2004/ 24/3" رنديد شعبي كاسع في الجزائر بجريمة اغرياؿ الشي  المجاهد الشهيد أحمد ياسيف"،
 .2004/ 27/6" األمـ المرحدة كرفعيؿ مسار عممية السبلـ "،

 . 8/11/2004بلـ"ة السٌ خكؼ مف رعٌثر عمميٌ " عبدالعزيز بمخادـ قمؽ كر
 .11/11/2004" كفاة الرئيس عرفات ك دكلة الجزائر رعمف الحداد الكطني ، 

 . 22/3/2005بلـ "، ة كالسٌ " بكرفميقة في القمة العربيٌ 
 .4/2/2006"،" الجزائر رجدد دعمها كرءامنها مع الشعب الفمسطينيٌ 

 .21/8/2006ة"،دة ببلدر الكاممة كالمطمقة لقءيرنا الفمسطينيٌ يجدد مسان "رئيس البرلماف الجزائرمٌ 
 .12/12/2006" فصائؿ المقاكمة الفمسطينية كالمؤامرات"،

بلـ في الشرؽ ة رقرر الرحرؾ دكليان لشرح المبادرة كرفعيمها كأساس لرحقيؽ السٌ مبادرة العربيٌ " لجنة 
 .15/11/2007األكسط"،

 .7/12/2017ا مع القدس كرنديدا ب عبلف ررامب،" ركاصؿ الفعاليات الدكلية رءامن
 .30/9/2012"،كالفمسطينيٌ  "الرعاكف الرجارم الجزائرمٌ 

 .17/7/2006"،يف كدعمه لمشعب الفمسطينيٌ "االرحاد الكطني الفبلحيف الجزائريٌ 
 .16/8/2006"،مع الشهي الفمسطينيٌ  "الرءامف الفني الجزائرمٌ 

 .6/2/2007في الجزائر"، يٌ "فعاليات االسبكع الثقافي الفمسطين
 .11/3/2017لرئيس محمكد عباس"، "رسالة رءامف مف االرحاد الشبيبة الجزائرمٌ 

 .11/4/2009ة "،" االنرخابات الرئاسية الجزائريٌ 
 .2017/ 25/07ءد االنرهاكات كاالعردانات عمى القدس"، " عبد العزيز بف عمي الشريؼ 

كأعماؿ  يؿ في المسجد االقصى مف انرهاكاتا رفعمه إسرائءد م " جبهة الرحرير الكطني الجزائرمٌ 
 .2017/ 07/ 28عنصرية"، 

 .26/9/2017بلـ في منطقة "،" أنكر عبد الهادم مع صال  بكشة مف أجؿ رحريؾ السٌ 
 ـ .4/5/2017ة مع الرءامف مع األسرل " ،" السفير نذير العرباكم في مجمس جامعة الدكؿ العربيٌ 

 .11/3/2015سرل كالمحرريف عيسى قراقع"، " رئيس هيئة شؤكف األ
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"الرئيس الفمسطيني محمكد عباس الرئيس كبكرفميقة في الجزائر"،  كاس –ككالة االنبان السعكدية .5
 ـ.26/7/2006

كاقامة دكلة فمسطيف"، بلـ بالشرؽ األكسط السٌ  إلحبلؿ" الجزائر رؤكد دعمها لممبادرات 
27/11/2015. 

 .30/11/2012دة"،" عمار ببلني كاألمـ المرح
/ 3/ 15".يدعي معاداة إسرائيؿ خشية الربيع العربيٌ  ككالة قدس برس لؤلنبان. "النظاـ الجزائرمٌ  .6

2012 ، 
 ككالة االناءكؿ االخبارية "سبت غءب يعـٌ الجزائر ءد قرار ررامب بشأف القدس"، .7

16/12/2017. 
 .8/11/2012"ياسر عرفات كالجزائر"،  ككالة معا االخبارية .8
 .30/8/2007"، 1993ة منذ أكسمك ة اإلسرائيميٌ يرة نت "االرفاقيات الفمسطينيٌ الجز  .9

 29/11/2012"فمسطيف دكلة مراقب باألمـ المرحدة"، 
 .13/5/2016عاما مف االحربلؿ الفرنسي لمجزائر"، 132"ارفاقيات إيفياف إنهان 

 2017/ 12/ 22"نص قرار الجمعية العامة لؤلمـ المرحدة بشأف القدس "، 
 .1/8/2006"نص خطة خارطة الطريؽ"،

 .2014/ 26/7 في غزة"،" يف مكاصمة دعـ الشعب الفمسطينيٌ ة الجزائريٌ المجنة الشعبية الجزائريٌ 
 .2009/ 4/ 14"بكرفميقة كجكرج ميرشؿ المبعكث الخاص لمسبلـ "، 

 كف".ة مع مسؤكلكف إسرائيميٌ قناة الجزائر "صكر مسؤكلكف الحككمة الجزائريٌ  .10
 االلكترونية: المواقع -5
 https://www.dzemb.pna.psة.  الجمهكرية الجزائريٌ  –سفارة دكلة فمسطيف  .1
  culture.gov.dz/mc2/ar-https://www.mة.كزارة الثقافة الجزائريٌ  .2
  http://www.sante.gov.dz.كزير الصحة الجزائرمٌ  .3
  http://www.mae.gov.dzة.ة الجزائريٌ مكقع كزارة شؤكف الخارجيٌ  .4
  http://www.mdipi.gov.dzلمرقييس. المعهد الجزائرمٌ  .5
  eg/home.aspx-http://www.pma.ps/arة.مطة النقد الفمسطينيٌ س .6
  /le-https://www.mesrs.dz/ar/.كزارة الرعميـ العالي كالبحث العممي الجزائرمٌ  .7

https://www.dzemb.pna.ps/
https://www.m-culture.gov.dz/mc2/ar
http://www.sante.gov.dz/
http://www.mae.gov.dz/
http://www.mdipi.gov.dz/
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 / http://www.ministerecommunication.gov.dzة.كزارة االرصاؿ الجزائريٌ  .8
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الجمهكرية ة ك بيف منظمة الرحرير الفمسطينيٌ  نٌص ارفاؽ رعاكف ثقافي كعممي كرقني (:1ؽ رقـ )حمم
 ة. الجزائريٌ 

 
_________________________ 

 (.8/8/1993، ة)كزارة الشؤكف  الجزائريٌ 
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لمرقييس ك مؤسسة المكاصفات كالمقاييس   نٌص مذكرة رفاهـ بيف المعهد الجزائرمٌ  (:2ؽ رقـ )حمم
 ة .الفمسطينيٌ 

    

 

__________________________ 

 (.5/6/2005لمرقييس، )المعهد الجزائرمٌ 
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 ة .كسمطة النقد الفمسطينيٌ  فاقية رعاكف بيف بنؾ الجزائرمٌ نٌص ار (:3ؽ رقـ )حمم

 
_________________________ 

 (.27/1/2014ة،)سمطة النقد الفمسطينيٌ 
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 (:1صكرة رقـ )

حيث  ـ،1/1/1965هكارم بكمديف بالجزائر براري   ياسر عرفات كالرئيس الجزائرمٌ  الفمسطينيٌ  الرئيس
 .مف أجؿ رسمي  الثكار الفمسطينييف ف المساعدة بالسبلحرفات مف بكمديطمب ياسر ع

 

 
 

________________________________ 

 (.21/11/2013)مجمة دنيا الكطف ،
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 الرئيس ياسر عرفات كالرئيس هكارم بكمديف بالجزائر . (:2صكرة رقـ )

 
________________________ 

 (.21/11/2013)مجمة دنيا الكطف ،
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 .مع الشعب الفمسطينيٌ  بطاقة رءامف جبهة الرحرير الكطني الجزائرمٌ  (:3قـ )صكرة ر 

 

 
 

 

_______________________ 

 (.3/8/2008)قناة الجزائر الفءائية ،
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ـ 1973مة العربية بالجزائر عاـ ياسر عرفات في القالرئيس هكارم بكمديف ك  الرئيس (:4صكرة رقـ )
 .ة ممثبلن كحيدان كشرعيان لمشعب الفمسطينيٌ سطينيٌ اعربار منظمة الرحرير الفمك 

 

 
 

 

____________________________ 

 (.21/11/2013)مجمة دنيا الكطف ،
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ياسر عرفات ب عبلف قياـ دكلة الفمسطينٌي الشاذلي بف جديد كالرئيس  الجزائرمٌ  الرئيس (:5صكرة رقـ )
 ة.ـ في العاصمة الجزائري1988 15/11فمسطيف براري  

 

 
 

 

 

_____________________________ 

 (.11/11/2015)جريدة القدس ،
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 الرئيس عبد العزيز بكرفميقة ك رئيس الكزران اإلسرائيمي إيهكد باراؾ في جنازة الممؾ (:6صكرة رقـ )

 .7/1999/ 25 المغرب الحسف الثاني في الرباط براري 

  
 

 

_________________________ 

 (.7/1999/ 26ف االمارارية ،)صحيفة البيا
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الرئيس عبد العزيز بكرفميقة كالرئيس الكزران اإلسرائيمي االسبؽ شيمكف بيريز في جنازة  (:7صكرة رقـ )
 .7/1999/ 25الممؾ المغرب الحسف الثاني في الرباط براري  

 
 

 

 

___________________________ 

 (.7/1999/ 26)صحيفة البياف االمارارية ،
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 كنائب رئيس الدفاع اإلسرائيميٌ أحمد قايد صال   رئيس أركاف الجيش الكطني الجزائرمٌ  (:8صكرة رقـ )
 .17/11/2004يسرائيؿ زيؼ في اجرماع دكؿ حكار المركسط براري  

 

 
 

 

__________________________ 

 (.28/12/2010)قناة الجزائر الفءائية ،
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 ة عبد المالؾ قنايزية ك كزير الدفاع اإلسرائيميٌ ل كزارة الدفاع الجزائريٌ كزير المنردب لد (:9صكرة رقـ )
 شاؤكؿ مكفاز في اجرماع حمؼ النارك.

 

 
 

 

 

 

__________________________ 

 (.28/12/2010)قناة الجزائر الفءائية ،
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كاف الجيش شريؼ زراد مع رئيس أر  رئيس دائرة اسرعبلمات في الجيش الجزائرمٌ  (:10صكرة رقـ )
 في برككسؿ. 19/1/2012بنياميف غانرس في اجرماع حمؼ شماؿ األطمسي براري   اإلسرائيميٌ 

 

 
 

 

 

_____________________________ 

 

 (.15/3/2012)قناة الجزائر الفءائية ،
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 .احرجاجية في الجزائر ءد الرطبيع (: مسيرات11صكرة رقـ )

 

 
 

 

 

 

 

___________________________ 

 (.25/9/2016)صحيفة العربي الجديد،
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 فمسطيف طمبت المساعدة مف الجزائر ب يفاد مخرصيف لمقاءاة إسرائيؿ. (:12صكرة رقـ )

 
 

 

________________________ 

 (.2015/ 4/ 8 )جريدة القدس،


