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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 
 
 

 

  



 ر
 

The Palestinian-Algerian Relations 1990-2018 

 

Prepared by: Slam Ibrahim Khalil E’ryqat  

Supervised by: Dr. Ahmad Fares Aodeh 

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.  


