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 7611-7691" إسرائيل"هع هوقف اجلزائر هن احلروب العربية 
 خالذ مجال كرينخالذ  مجال فيصل محذ. دم..أ

  آلدابكلية ا –جاهعة األنبار 
 ادلستخلص

، واحدًا مف 8:>7-:9>7العربية "االسرائيمية" يعد موقؼ الجزائر مف الحروب 
المواضيع الميمة في دراسة تاريخ الوطف العربي المعاصر اذ سمط الضوء عمى الموقؼ 
الرسمي والشعبي لمجزائر مف الحروب التي خاضيا العرب ضد العدواف "االسرائيمي" بعد 

، فكاف لزامًا عمييا االعداد والتجييز لتييئة 91>7تحقيؽ استقالليا السياسي عاـ 
حضارات التي تتطمبيا الحرب مف منطمؽ قومي، فسعت الى تكثيؼ اتصاالتيا بالدوؿ االست

المصدرة لألسمحة وفي طميعتيا االتحاد السوفيتي، مما جعميا مركزا استقطاب لمدوؿ العربية 
ه حقوؽ الشعب الفمسطيني المجابية "إلسرائيؿ" بغية تحقيؽ النصر في الحرب المحتممة ألعاد

  .المغتصبة
وحرب  :9>7الدراسة بمقدمة وبحثيف كشفا عـ موقؼ الجزائر مف حرب جاءت 

 ، وخاتمة حوت عمى نتائج ميمو عكست الجيد المبذوؿ في اعداد البحث.8:>7
The attitude of the State of Algeria from Arab - Israeli wars during the 

years 1967-1973 it is one of the important topics in the study of the 
contemporary history of the Arab world. Which been highlighted official and 
popular attitude of the State of Algeria from Arab wars fought by the Arabs 
against the Israeli aggression after achieving political independence in 1962, 
Which necessitated by the Algiers to do the Configuration and  preparations of the 
war required. Algeria has made all these preparations on the basis of Arab 
nationalist perspective, where it began contacting heavily with arms exporting 
countries including the Soviet Union, these moves made Algeria an attracting 
center for the Arab states to confront Israel, in order to achieve victory in a 
possible war to restore the usurped rights of the Palestinian people. 

This study includes the introduction and the two research papers where 
detection of attitude Algeria from the 1967War and the 1973 war as well as the 
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finale which it contain important results Reflected the effort involved in the 
preparation of this research. 

 ادلقذهة:
األمر الذي جعميا بعد  91>7-81;7خضعت الجزائر لالحتالؿ الفرنسي مف عاـ 

في موقؼ داعـ لكؿ القضايا القومية والتحررية في  91>7حصوليا عمى االستقالؿ عاـ 
الوطف العربي والسيما القضية الفمسطينية في الوقت الذي كاف تقؼ بالضد مف مشاريع 

د ، وقد تجسحكومات الدوؿ العربيةالتسوية الغربية التي يراد بيا إضعاؼ أواصر الوحدة بيف 
موقؼ الجزائر بصدؽ واندفاع منقطع النظير تجاه تحرير األراضي العربية التي احتمتيا 

وأعادت الشرعية لمشعب الفمسطيني في دولتو فمسطيف  ;8>7"إسرائيؿ" في حربيا العربية عاـ 
وعاصمتيا القدس، لذا جاء موضوع البحث موقؼ الجزائر مف الحروب العربية "اإلسرائيمية" 

 لتسميط الضوء عمى أحداث ميمة في التاريخ العربي المعاصر. (8:>7-:9>7)
ضـ البحث عمى مقدمة وبحثيف وخاتمة، كشؼ المبحث األوؿ عف موقؼ الجزائر مف 

، إذ إف الجزائر رأت في تكرار :9>7"اإلسرائيمية" في حزيراف عاـ  -الحرب العربية
وانتياكا لسيادة العرب، ورأت  االعتداءات "اإلسرائيمية" عمى األراضي العربية يشكؿ خطرا

أيضا بعدـ الشكوى إلى مجمس األمف الدولي لوضع حدًا لمتجاوزات "اإلسرائيمية" عمى األراضي 
العربية بؿ وسعت إلى وضع حدا لتمؾ االعتداءات بتعاونيا مع الدوؿ العربية والسيما في 

الحرب القادمة بعد إف  الجانب العسكري بعد تطوير مؤسساتيا العسكرية تمييدا لممشاركة في
 عدت امف الوطف العربي مف مسؤوليتيا وواجب الدفاع عنو.

"اإلسرائيمية"  -إما المبحث الثاني فقد اشتمؿ عمى موقؼ الجزائر مف الحرب العربية
، بيد إف الحكومة الجزائرية بذلت قصار جيدىا لدعـ دوؿ المجابية 8:>7في تشريف األوؿ 

ت عسكرية ومالية، لكوف الحرب مع العدو "اإلسرائيمي" قضية تمثؿ بكؿ ما تممكو مف اإلمكانيا
العالـ العربي واإلسالمي، مؤكده إف "إسرائيؿ" كيانا محتال يجب تصفيتو ومحاربتو بكؿ 

 الوسائؿ المتاحة سواء بالطرؽ الدبموماسية أو العسكرية.
كوف قد فيما جاءت الخاتمة بنتائج عكست الجيد المبذوؿ إلعداد البحث وعسى أ

 وفقت فيما سعيت.    
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 .7691يف حزيران عام  "احلرب العربية "اإلسرائيليةادلبحث األول: 
فوؽ  :9>7لـ تطؿ تصعيدات الحرب بعد المعركة الجوية في السابع مف نيساف 

األراضي السورية وطمبت الحكومة السورية مف حكومة مصر ضرورة تنفيذ االتفاقية 
، (1)"أميف حامد ىويدي" مصر سارعت بإرساؿ وفدىا برئاسة ف حكومةأ، غير (7)المشتركة

 وزير الدولة "وعبد المنعـ رياض" رئيس أركاف حرب القيادة المشتركة في الثاني مف أيار عاـ
عمى موقفيـ مف الحرب فيما وعدت حكومة الجزائر ذلؾ  لالطالعإلى حكومة الجزائر  :9>7

في السابع عشر مف أيار  طمبت حكومة مصر، وبناء عميو (8)الوفد بدعـ مصر في الحرب
 .(8)" قائد قوة الطوارئ بسحب القوات الدوليةRicky.الجنراؿ "ريكيمف  :9>7عاـ 

أعمنت حكومة مصر إغالؽ خميج العقبة  :9>7 وفي الثاني والعشريف مف أيار عاـ
تزامف معيا ، (8)"إلى "إسرائيؿ االستراتيجيةفي وجو المالحة "اإلسرائيمية" رافضة مرور البضائع 

اليات المتحدة الموقؼ السمبي لمو حفيظة الدوؿ الكبرى مف اثارت  بروز دور مصر في
 األميف، فضال عف رفض حكومة مصر لمشروع التسوية األمريكي الذي تزعمو (9)األمريكية

، فيما :9>7" في الثالث والعشريف مف أيار عاـ Yothant.المتحدة "يوثانتالعاـ لألمـ 
ومة مصر عف وصوؿ أولى وحدات الجيش الجزائري إلى سيناء في الرابع والعشريف أعمنت حك
 .(:):9>7عاـ مف أيار 

نددت  :9>7 خرج الشعب الجزائري بتظاىرات في الخامس والعشريف مف أيار عاـ
"، في حيف أرسمت حكومة الجزائر وزير خارجيتو لسياسة "إسرائيؿبموقؼ الدوؿ الكبرى المؤيدة 

إلى حكومتي مصر وسورية لمعرفة موقؼ البمديف مف قرار الحرب، فقد أكد الرئيس  ةبوتفميق
لموفد الجزائري حاجتيـ إلى دعـ عسكري وجوي قبؿ الحرب، وبناء  ،(;)عبد الناصرجماؿ 

في معسكر  :9>7 في الثاني مف حزيراف عاـ، (>)مى ذلؾ أعمف الرئيس ىواري بومديفع
القطاعات العسكرية الجزائرية مؤكدا دعمو الجبيتيف المصرية سيدي بمعباس عف تحشد كافو 

والسورية، فيما حشدت جميع القوات الشعبية الجزائرية وبدأت تدريب المتطوعيف مف الشباف 
 ةالجزائرييف والعرب عمى حمؿ السالح تحسبًا ألي طمب التزامي مف الحكومة الجزائرية لذرو 

لكثير مف المتطوعيف بالحرب عمى الجبية في فمسطيف استعدادىا لمحرب، وبالفعؿ فقد شارؾ ا
 .(71)في حالة الحرب "القوات "اإلسرائيميةبيدؼ تعضيد الجبية الداخمية وزعزعة 
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، قد ابمغ (77):9>7 وبعد الضربة الجوية المباغتة لمصر في الخامس مف حزيراف عاـ
مصر أقرت إعالف الحرب، وقد  إف "بوبنيدر مصر "صالحالممحؽ العسكري الجزائري في 

تحمس الرئيس ىواري بومديف الندالع الحرب معمنا في معسكر بزرا لدا غربي العاصمة 
الجزائرية عف التعبئة العامة لمجيش الجزائري فوضع إمكانيات الجزائر العسكرية واالقتصادية 

ء والجوالف بشكؿ في خدمو المجيود الحربي، وقد وصمت القوات الجزائرية عمى الجبيتيف سينا
جبية  الحاكـ "حزبالعربية الموحدة"، في حيف امتثؿ الحزب  مع "القيادةمتضارب بتنسيؽ 

"، واظير الشعب الجزائري العدو "اإلسرائيميالعربي الموحد ضد  لمنداء الوطني"التحرير 
ليا الكثير مف المراكز لمتطوع في  قد فتحفبمؤسساتو وأحزابو عف واجبو في ساعة الجد 

مختمؼ المدف الجزائرية، كما أحصت الحكومة محطة استقباؿ المتطوعيف في ثكنة عمي 
 .(71)امرأة (91) بيف طالب وفالح وموظؼ ومف بينيـ (8111) خوجة المتطوعيف بنحو

عبد الناصر بالقوات جماؿ التقى الرئيس  :9>7 وفي الخامس مف حزيراف عاـ
وجود قواتكـ في المعركة يشكؿ حافزًا معنويًا  "إفقائاًل الجزائرية عمى الجبية المصرية فأكد 

 وأضاؼلمجيوش العربية في الدفاع عف قضية العرب العادلة وحقوؽ الشعب الفمسطيني"، 
بحربيا  "إسرائيؿ" "إف حربنا اكبر ما تدركو عقولنا فالواليات المتحدة األمريكية لف تترؾ قائالً 

 . (78)مع العرب..،"
الرئيس ىواري بومديف قطع العالقات مع الواليات المتحدة عمف وفي غضوف ذلؾ أ

، وقد احرؽ (78)"لسياسة "إسرائيؿنتيجة وضوح دورىـ ودعميـ عسكريًا وماليًا ، وبريطانيا
تعمؿ كانت ف الجزائريوف بعض الشركات والمؤسسات األمريكية والبريطانية التي و تظاىر مال

اليات المتحدة األمريكية وبريطانيا مؤكدة إف في الجزائر التي عدتيا رسالة تحذير إلى الو 
موقفيـ ضد الشعب العربي ال يترؾ سدى عند حكومة الجزائر وشعبيا، وبناء عمى ذلؾ بادرت 

 .(78)األمريكية والبريطانية والفرنسيةحكومة الجزائر بتأميـ الشركات 
المبعوث الجزائري عف وصوؿ وحدات  "سي لخضر" وعمى الجبية السورية أكد

عسكرية مف الجيش الجزائري إلى الجبية السورية، وقد شارؾ المبعوث سي لخضر ورفاقو في 
حافظ "الحرب مع القوات الجزائرية دوف الرجوع إلى الجزائر، وقد ابرؽ الرئيس السوري 

ساؿ الطائرات إلى حكومة الجزائر بضرورة إر  :9>7 في السادس مف حزيراف عاـ (79)"األسد
 .(:7)الحربية والغواصات إلى حكومة سوريا
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إلى مصر  ةحكومة الجزائر وزير خارجيتيا بوتفميق توفي اليـو الثاني مف الحرب أرسم
ليبمغيـ عف نية إرساؿ الجزائر السالح والطائرات وفعاًل في تماـ الساعة الرابعة مف بعد ظير 

 مف سرب ةابات الجزائرية وقوه جوية جزائريالسابع مف حزيراف وصمت إلى مصر عدد مف الدب
 ( يتكوف مفSokhoy( طائرة وسرب طائرات مف نوع )سوخوي.17( يتكوف مف )Meg)ميج.

تمؾ الطائرات الجزائرية في المجيود الحربي لمداولة القتاؿ وسد ثغرات،  تعماؿطائرة واس (79)
طائرة مف نوع  (;8) بعدىا عززت حكومة الجزائر وجود قواتيا الجوية بإرساؿ ما يقارب

التي ضربت عمؽ األراضي المصرية  "القوات "اإلسرائيمية( بيدؼ إيقاؼ تقدـ Meg)ميج.
 .(;7)القطعات العسكرية العربيةوالسورية، فضال عف تاميف خطوط تمؾ 

 سفيرىا "األخضروفي اليوـ الثالث مف الحرب أبرقت حكومة الجزائر إلى 
في مصر ليبمغ القيادة المصرية إف حكومة الجزائر عمى استعداد كامؿ ، (>7)اإلبراىيمي"

إلرساؿ المزيد مف الطائرات والقوات العسكرية مؤكدا عمى ضرورة إرساؿ دفعة أخرى مف 
الطياريف المصرييف ليقودوا المجموعة الثالثة مف الطائرات ويعودوا بيا إلى مصر، وقد أكدت 

 يتكوف مف (Meg)ميج. القيادات العسكرية المصرية وقتيا عف وصوؿ سرب طائرات مف نوع
بيدؼ  ة،جزائري ةالقوات الجوية الجزائرية إلى جانب قوات عسكري تطائرة، وقد شارك (:7)

 .(11)لعربي وتحرير األراضي الفمسطينيةتحقيؽ النصر ا
إال اف الطيراف الجزائري ىو الطيراف العربي الوحيد الذي حمؽ في سماء المعركة وقد 

طائرة،  (98) وصمت في اليوـ السادس مف الحرب عدد كبير مف الطائرات الجزائرية بنحو
رساليا إلى أفيما  الجبيتيف مع قطع غيار مر الرئيس ىواري بومديف بفتح الطائرات الجديدة وا 

تكفي إلصالح عدد كبير مف الطائرات المصرية المدمرة، وبمغ عدد الطائرات التي أرسمتيا 
 طائرة، فضاًل عف تزايد أعداد الجيش الجزائري التي وصمت بنحو (111) الجزائر نحو

جندي مكونة مف لواءيف مدرعيف بالدبابات والمدفعية وعدد مف فيالؽ المشاة والفيالؽ  (7811)
الميكانيكية التي قاتمت مع القوات المصرية، كما سحبت الحكومة الجزائرية طالبيا العسكرييف 
الذيف يتمقوف التدريب في المعاىد والكميات العسكرية في االتحاد السوفيتي وأوربا الشرقية 

 .(17)ؾ بيدؼ قمب كفو الحرب لصالح الجبية العربيةلالشترا
احتالؿ الضفة الغربية والقدس والجوالف وخط  مف اإلسرائيمية"بعد اف تمكنت القوات "و 

، األمر الذي آثار (11):9>7 بارليؼ وما حوليا خالؿ يومي السابع والثامف مف حزيراف عاـ
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ة والمؤسسات عامو وأعمنت عف تأليؼ ردود فعؿ حكومة الجزائر فأغمقت أبواب الكميات المدني
جيش جزائري رديؼ يتكوف مف المتطوعيف الجزائرييف والطمبة العرب والفمسطينييف، فيما استقر 
ذلؾ الجيش الجزائري في جباؿ األطمس إلكماؿ تدريبو وتجييزه لممشاركة في الحرب، وقد 

الجبيتيف  قتاؿ عمىالجيش الريؼ بجبيات اللحقت حكومة الجزائر الكثير مف تمؾ قوات 
 .(18)ضحوا بأرواحيـ لمدفاع عف األراضي العربية

وبناء عمى طمب الحكومتيف المصرية والسورية الدعـ العسكري قد أقرت وزراه الدفاع 
جندي كوجبة  (7111) في الثاني مف حزيراف بإرساؿ قوة عسكرية قدرت نحو اً الجزائرية قرار 

بيدؼ استمرار الحرب واستبعدت جميع الضباط الفاريف مف الجيش الفرنسي خوفا مف  ،ثانيو
طفيـ مع القوات اإلسرائيمية أو الفرنسية التي اشتركت في الحرب حتى ال تكوف اتآمرىـ وتع

قائدًا " شابو" العواقب وخيمة عمى حساب القضية العربية، فيما عينت وزارة الدفاع الضابط
 "الرائد زرقيني" التي أرسمت في الدفعة األولى وعيف احد الضباط يدعىلمفيالؽ األربعة 

 القوات العسكرية الجزائرية عمى الجبيتيف المصرية والسورية نحوأعداد مساعدا لو قد وصمت 
، ومزج الدـ الجزائري عمى مناطؽ بارليؼ والجوالف مؤكديف انو ال يمكف (18)جندي (1811)

وجندت حكومة الجزائر جميع إمكانياتيا  ةمعركة شامم راضي دوف تضحية أواألتحرير 
 .(18)األراضي العربية المحتمة أعادتوطاقتيا االقتصادية والمعنوية لغرض 

في وسط غبار المعركة عقد مؤتمر عربي طارئ في القاىرة في الثالث مف حزيراف و 
رورة استمرار ، وكاف الرئيس ىواري بومديف أوؿ المشاركيف بالمؤتمر فقد أكد بض:9>7 عاـ

شراؾ باقي أ وأكد "مع "إسرائيؿالحرب  ف تحقيؽ النصر يتطمب إلى سرعو الدعـ العسكري وا 
، كما واقترح رؤساء العرب (19)القوات االحتياطية العربية لغرض إنشاء خطوط دفاعية أخرى

إلى ، (:1)حمف محمد عارؼفي المؤتمر عمى إرساؿ الرئيس ىواري بومديف والرئيس عبد الر 
، غير (;1)االتحاد السوفيتي لعقد صفقات األسمحة وشراء المعدات العسكرية لمجيوش العربية

السوفيت بشاف عقد الصفقة مقابؿ األمواؿ  ةف رأى تحفظ قادأف الرئيس ىواري بومديف بعد أ
قد قدـ شيكا عمى بياض، وعاد عمى الفور إلى مصر ليعمف موقفو الحكيـ الناصح الستمرار 

ف القادة السوفيت لـ يتخذوا قرارًا حازمًا بشأف أى احتالؿ األراضي العربية مؤكدا الحرب ولو عم
 .(>1)القضية العربية، وبيف ليـ رغبة الوفد في طرح القضية العربية عمى المحافؿ الدولية
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في بعد اف أعمنت الواليات المتحدة االمريكية حظر بيع األسمحة لمدوؿ العربية 
ف تكوف حكومة الجزائر الجسر الجوي لنقؿ السالح أاقترح الرؤساء العرب عمى  ،(81)الحرب

ف أ، غير (87)السوفيتي الى ساحات الحرب بشكؿ غير مباشر إلى الجبيتيف المصرية والسورية
الحرب باألسمحة  إبافموقؼ السوفيت افشؿ واقع اعتماد الرؤساء العرب عمى تزويد جيوشيا 

، وقد سارعت الجزائر في الخامس والعشريف مف حزيراف (81)لحربالتي تتطمبيا في ساحات ا
 ت إلى أب عاـيعسكرية أخرى دعما لمجبية السورية التي بق ةإلى إرساؿ كتيب :9>7 عاـ

مميوف فرنؾ لحكومتي مصر  (81) ، فيما قدمت حكومة الجزائر معونة مالية قدرىا1:>7
الناصر االتصاؿ بالوفد المصري في  وسوريا، وطمب الرئيس ىواري بومديف مف الرئيس عبد

 .(88)(181) األمـ المتحدة ليبمغيـ برفض العرب وقؼ إطالؽ النار المرقـ
جميع الدوؿ  :9>7 تموز عاـفي السابع والعشريف دعا الرئيس ىواري بومديف 

، (88)أوراؽ حساباتيا الدولية وبناء قواتيا العسكرية ونبذ الخالفات العربية تالعربية أعاد
فعا شعار ا"إف كنا قد خسرنا المعركة فأننا لـ نخسر الحرب"، ر  خر قائالآوأضاؼ في حديث 

، وعد الرئيس ىواري بومديف (88)االعتماد عمى النفس وتقميؿ االعتماد عمى األصدقاء السوفيت
لف تتخمى عف مطامعيا حتى وأف طاؿ أمد الحرب، غير انو رأى أف النصر  "إسرائيؿ" إف

 .(89)المحتمة أراضيورادة ومشاركة أبناء الشعب العربي حتى أعادة متوقؼ عمى أ
الرزاؽ أبو حارة" بمساندة  بقياده "عبدأعادت حكومة الجزائر صفوؼ قواتيا العسكرية 

ىجرس" وعبد المجيد شريؼ بو زاده"، وقسمت تمؾ القوات الجزائرية في  الضابط "الياشمي
، وقد 1:>7 عاـ روجز مباردةالدوؿ العربية  الجبيتيف المصرية والسورية حتى قبوؿ بعض

، واتخذت الجزائر قرار (;8)، إيقاؼ الحرب وقبوؿ شروط العدو(:8)رفضت حكومة الجزائر
 نيائي أكد عمى سحب كافة قواتيا العسكرية عمى الجبيتيف المصرية والسورية التي قدرت نحو

 .(>8)1:>7عاـ  بآؼ جندي في العاشر مف آال (8)
كاف مف بيف أسبابيا ىو  :9>7 أف خسارة العرب في حرب عاـيتضح مما سبؽ 

عمى الرغـ مف اف الجزائر قدمت السبؿ  العربية، – عدـ التضامف العربي والخالفات العربية
تعاوف وامتعاض بعض الدوؿ العربية مع الـ اعدان واإلمكانيات المادية والعسكرية غير اف

وعدـ اإليفاء بالتزاماتيـ المالية قد فكؾ تمؾ الوحدة القيادة العربية الموحدة في تنفيذ خططيا 
باألسمحة  "إسرائيؿ" العسكرية، كما لعبت الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا دورًا كبيرًا في مد
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مع عدـ استجابة االتحاد السوفيتي لممطالب العربية  ومساندتيا ليا في المحافؿ الدولية،
 أخمطوىمة في تنفيذ افشؿ األمؿ العربي الذي وضع كودعميا الكافي مف األسمحة قد ا

دخوؿ القوات العراقية بية الدوؿ العر بعض محرب، فضال عف رفض ل لمعدةالعسكرية مف ا
 كاف سببًا في خسارة الحرب.مما والسعودية إلى أراضييا 

 .7611 عام يف تشرين األول احلرب العربية "اإلسرائيلية" ني:ثاادلبحث ال

. لذا سعوا إلى تغييره أال يمكف  ىذا والالسمـ" وضع "الالحربف أأدرؾ العرب  ف يدـو
"الواليات المتحدة األمريكية واالتحاد  فأف المؤشرات والدالئؿ كافة كانت تشير إلى أوالسيما 
المتنازعة بحسـ الصراع لصالحو، إال  األطراؼطرؼ مف ألي ال يمكف أف يسمحا  السوفيتي"

طراؼ العربية مريكية دأبت عمى استعماؿ نفوذىا في المنطقة إلجبار األف الواليات المتحدة األأ
 المعنية عمى قبوؿ مبدأ التعديالت عمى الحدود التي كانت قائمة في الرابع مف حزيراف عاـ

بقاء بعض المناطؽ :9>7 ف أ" لذا كاف طبيعيا السيطرة "اإلسرائيميةتحت  االستراتيجية، وا 
ؿ انو كاف العامؿ الرئيس المباشر الذي دفع العرب لمتفكير جديا يصطدـ ذلؾ بمقاومة عربية ب

بتغيير تمؾ الحالة بقوة السالح. وفي ضوء ذلؾ اتخذ العرب قرارىـ التاريخي الخاص بخوض 
 . (81)جولة رابعة لتصحيح األوضاع السائدة

ف حكومة الجزائر بادرت بجوالتيا الرسمية فأرسمت عدة وفود إلى حكومة مصر أبيد 
عسكرية الجوية العربية الىيكمية القوات  تبيدؼ أعاد 1:>7 وسوريا والعراؽ أواخر عاـ
لدوؿ المذكورة في بذؿ اتيا الوعود لتمؾ ادمت الجزائر خالؿ زيار قاستعدادًا لممعركة القادمة، و 

، لكوف (87)جيدىا لدعـ دوؿ المجابية بكؿ ما تممكو مف إمكانيات عسكرية ومالية ىقصار 
 "أف "إسرائيؿتمثؿ العالـ العربي واإلسالمي مؤكدة  ةقضي "العدو "اإلسرائيميالحروب ضد 

ومحاربتو بكؿ الوسائؿ المتاحة سواء بالطرؽ الدبموماسية أو  ،كياف محتؿ يجب تصفيتو
أعطاىا زخمًا معنويا ف مشاركة الجزائر بحرب حزيراف أالعسكرية، فيما أكدت الدوؿ العربية 

ابتدءا مف  ،ف بعدت المسافةوأ العربي  وطففي حسابات قضايا ال مف الدوؿ المؤثرةكونيا 
القضية الفمسطينية وانتياء بالحروب العربية، وبذلؾ كانت الجزائر ورصيد قوتيا العسكرية 

 .(81)العربي قضايا مصيرية لموطفتحط لدعـ 
عشر لميبية والمصرية في الرابع اتركزت لقاءات الوفد الجزائري مع وفود الحكومتيف 

اإلمكانيات العسكرية لتحرير األراضي العربية  ةلة تعبئأعمى أساس مس 1:>7 مف أيار عاـ
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المحتمة في حرب حزيراف. وقد أكد الوفد الجزائري في حواره لموفديف في السادس عشر مف 
وتسخير إمكانيات العرب العسكرية لخوض معركتيـ الحتمية  ة،أيار عمى ضرورة تعبئ

 عاـ ا أكد الرئيس ىواري بومديف خالؿ زيارتو لمصر أواخر شير أيار، فيم(88)والمصيرية
الجيوش العربية في أي  ة"إف الجيش الجزائري عمى استعداد كامؿ بدعـ ومشارك قائال 1:>7

حرب ضد أي عدو ييدد األمف العربي مستذكرا بضرورة تحرير األراضي العربية المحتمة، 
اء بواجبيـ الديني والقومي ضد الممارسات اإلسرائيمية ودعا جميع أطياؼ الشعب الجزائري إليف

 .(88)التي أزىقت الكثير مف أرواح الشعب العربي والسيما الشعب الفمسطيني"
أبدت حكومة الجزائر اعتمادىا الكامؿ عمى الخبرات العسكرية السوفيتية في تنظيـ 

ذي ازداد خمس ىيكمية وتطوير قواتيا العسكرية فضال عف مضاعفة وجودىا البحري ال
قطعة بحرية في البحر المتوسط، وذلؾ شكؿ قمقاًل واضحًا عمى  (81) أضعاؼ مع إضافة

 الذي صرح في السادس والعشريف مف حزيراف عاـ "Nexon. الرئيس األمريكي نيكسوف
 وجود االتحاد السوفيتي في الشرؽ األوسط فضال عف ترحيب الدوؿ العربية قائاًل "إف 1:>7

بطرد السوفيت  إلى حؿ يقتضي  التوصؿبوجوده يغير مف ميزاف قوى العالـ، ومف الضرورة 
ف يستغؿ السوفيت فراغ وجودنا العسكري لتعزيز نفوذه أمف منطقو الشرؽ األوسط خوفًا 

خارجية ال، فيما انتاب قمؽ وزير (88)الجيويوليتيكي مف بناء قواعد تميد سيطرتيا بحريا وجويا"
شكؿ اكبر جراء طرد الحكومة الجزائرية ، بHenriK issinge(89)". ري كيسنجرىني "يكاالمر 

وبريطانيا وفرنسا التي عدتيا مف الدوؿ  يةمريكالواليات المتحدة االخبراء الدوؿ الكبرى مف 
 .(:8)"إسرائيؿ" داعمة لسياسةالالمؤيدة و 
عقد مؤتمر وزراء الخارجية والدفاع  1:>7 في الخامس عشر مف تشريف الثاني عاـو 

خارجية والدفاع الجزائري، وقد عبروا في المؤتمر عف مسؤوليتيـ الالعرب حضرة وزيري 
كحكومة وشعب عربي في المشاركة بتحرير األراضي العربية والسيما أراضي فمسطيف، فيما 

ر عمى فسح أكد المجمس عمى الدور الفمسطيني ومشاركتو في حرب التحرير واقر المؤتم
المجاؿ لممتطوعيف العرب لالنضماـ مع العمؿ عمى دعـ المقاومة الفمسطينية لفتح جبية 

االستشارية  باسـ "المجنة، وأعمف المؤتمر عف تأليؼ لجنة (;8)داخؿ األراضي المحتمة
ضمت مشاركة جميع الدوؿ العربية مف رؤساء أركاف الحرب لدعـ مجمس الدفاع  العسكرية"
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 "إسرائيؿمشتركة لمواجية " ةرؾ، وقد تمخض عف تمؾ المجنة خطو عمؿ عسكريالعربي المشت
 :منيا
لدوؿ العربية التي تعاني ا ةلمشارك "صندوؽ المعركة" تخصيص صندوؽ يعرؼ بػ: أوالً 

 جيوشيا نقصًا في األعداد والتعبئة والجوانب الفنية.
لعربية كميزانية عسكرية لزيادة عمى ميزانية الدولة ا ةبالمئ (78) وضعت المجنة نسبة :ثانياً 

 إمكانيات قوات الدوؿ العربية وسرعة توريد وشراء األسمحة استعدادًا لمحرب القادمة.
"مصر يا منالمجابية و دوؿ العربية المكانية العربية بيدؼ دعـ ضرورة توحيد القيادة واال :ثالثاً 

 التي عدت مف اكبر الدوؿ العربية بثقميا في الحرب. وسوريا"
مف الناحية النظرية إال أنيا مف  ةف قرارات مجمس الدفاع كانت ممزمأعمى الرغـ مف و 

الناحية الفعمية لـ تكف ذات فاعميو، وذلؾ أكدتو حكومة الجزائر إف رغبة رؤساء بعض الدوؿ 
العربية والسيما الرئيس أنور السادات كاف مترددا نحو تحرير األراضي المصرية المحتمة 

، (>8)"، فيما اتيـ الرئيس الساداتضد "إسرائيؿمع إلى تأييد قرار الحرب عسكريا ولـ يتط
ب، بؿ اقتصاديًا سأنفسيـ لألمريكييف، ال سياسيًا فح أنيـ "باعواحكومة الجزائر مؤكدا 

لمشركات األمريكية التي عقدت لبيع البتروؿ والغاز السائؿ لعشرات السنيف"، وقد رد الرئيس 
ف حريصوف عمى عروبة ووحده العرب، ونحف ال ي"نحف الجزائري ئالىواري بومديف عمى ذلؾ قا

 .(81)نتراجع بدمائنا الساخنة إذا كانت ىنالؾ حرب تعيد فييا األراضي العربية المحتمة"
اتخذت حكومة الجزائر في مباحثاتيا مع الوفود العربية إلى تأييد كؿ قرار تؤكد فيو 

بيف العرب و"إسرائيؿ"، األمر  ةيائية وفاصمال تكوف الحرب نأعمى إعالف الحرب عمى أف 
الذي أكدت حكومة الجزائر عنو أيضا في مباحثاتيا العربية ىو رفض إيقاؼ الحرب في حالة 

لـ تحقؽ الحرب حقوؽ الشعب الفمسطيني  ي دولة عربية مكاسبيا في الحرب ماأتحقيؽ 
ف حكومة أكانت راىنة، غير ف تمؾ الفترة السياسية في الشرؽ األوسط أوتحرير أراضيو، وبما 

الجزائر سعت بجيودىا مع الدوؿ العربية عمى وضع اكبر ما يمكف مف طاقتيا العسكرية 
الحرب لتحقيؽ اكبر قدر مف المكاسب السياسية التي يمكف تحقيقيا  ةواالقتصادية في خدم

 .(87)عف طريؽ الجيود العسكرية
 "إسرائيؿ" في الحرب ضداف مشاركتيا  8:>7أكدت حكومة الجزائر بداية عاـ 

، بناءا عمى تطوير اإلمكانيات :9>7ستكوف اكبر وأثقؿ مما ساىمت فيو في حرب حزيراف 
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التي طرأت عمى الجانبيف العسكري واالقتصادي، وقد دعت حكومة الجزائر جميع الدوؿ 
ع عف العربية إلى تعزيز وحدة الصؼ العربي بجوانبيا السياسية والعسكرية واالقتصادية لمدفا

ف دخوليا أالقضية العربية العادلة واسترجاع األراضي العربية المحتمة، وعدت حكومة الجزائر 
في الحرب بكؿ إمكانياتيا قد يحقؽ النصر العربي، كما يتيح لمعرب مكانة عالمية فيما أدركت 

 .(81)ي فشؿ لمعرب في الحرب قد يتطمب إلى حرب شاممة بجوانبيا العسكرية واالقتصاديةأف أ
فعمد إلى دراسة تطوير  "إسرائيؿ" اتخذ الرئيس أنور السادات قرار الحرب ضد

"احمد إسماعيؿ" وزير  اإلمكانيات العسكرية المصرية مع الوفد العسكري السوفيتي، فيما سافر
وقع ىناؾ اتفاقية توريد األسمحة التي طمبتيا مصر فإلى موسكو  8:>7 الحربية في آذار عاـ
(، غير أف االتحاد السوفيتي أعطى T.62) ، منيا دبابات حديثة(88)يتيمف االتحاد السوف

مصر منيا عددًا قمياًل قياسًا إلى األسمحة التي أعطتيا الواليات المتحدة األمريكية 
 .(88)"إلسرائيؿ"

 "سعد الديف الشاذلي" ف أقرت حكومة مصر الحرب سارعت بإيفاد وفدا برئاسةأوبعد 
الشكوؾ الدائرة بيف  تلالطالع عمى موقؼ حكومتو تجاه الحرب زالإلى حكومة الجزائر 

حكومتيف الجزائر ومصر، ألف حكومة الجزائر وجدت في قرار حكومة مصر وترددىا مف 
ف الشاذلي أوضح أ"، غير مع "إسرائيؿالحرب ىو دعاية وليس الحرب عمى النحو الجدي 
التزاميـ بدخوؿ الحرب إلى جانب مصر، جديو موقؼ البمداف العربية لمرئيس ىواري بومديف و 

لـ تكف قوات  ف الخطة التي وضعت ال يمكف إدخاؿ الجيش الجزائري فييا ماأكما أكد 
جزائرية بالفعؿ عمى ساحة الحرب مؤكدا بعدـ استقباؿ إي قوات جزائرية عمى الجبية أو 

دى الرئيس ىواري ، أب8:>7 االستعانة بيا في المعركة، وفي السادس والعشريف مف أيار عاـ
بومديف عف استعداد الجيش الجزائري بالكامؿ في حاؿ دخوؿ القوات المصرية في الحرب 

ال ًا ء، وذلؾ انطالقَا مف إيماف الجزائر المطمؽ إباف مشاركتيا في الحرب كونيا جز (88)المنتظرة
عارضو لما في تأييدىا صواب الحرب دوف م ةالعربية، وقد كانت الجزائر سباق األمةيتجزأ مف 

 ةيقرره الشعب المصري والسوري والفمسطيني مادامت ىنالؾ أىداؼ موحدة تصب في خدم
القضايا العربية، وأكدت حكومة الجزائر اف أي حرب عمى الدوؿ العربية فأف الجزائر ستشارؾ 

أكدت عمى زج الرجاؿ والسالح  أنيابالواجب الوطني ميما كانت العواقب والنتائج، غير 
 .(89)ف اجؿ نصرة القضايا العربية والسيما القضية الفمسطينيةوالماؿ م
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تامة في القاىرة بيف حكومة مصر  ةكانت االجتماعات تسير بيف دوؿ المجابية بسري
عبد الغني  فعرض "محمدلقرار مواعيد اليجوـ قبؿ العدو  8:>7 وسوريا في نيساف عاـ

العمميات في القوات المسمحة المصرية ثالثة أوقات لبدء المعركة األوؿ في  مدير الجمسي"
، فاتفؽ 8:>7شير أيار والثاني في شيري آب وأيموؿ والثالث في شير تشريف األوؿ عاـ 

الزعيماف أف يكوف شير تشريف األوؿ موعدًا لممعركة ألنو ابتداء مف شير تشريف الثاني، 
، (:8)ورية غير صالحة لبدء اليجوـ بسبب الظروؼ الطبيعيةوحتى الربيع تكوف الجبية الس

وبذلؾ استكممت مصر وسوريا استعداداتيا العسكرية والسيما بعد تدفؽ األسمحة السوفيتية إلييـ 
، اذ سافر حافظ األسد إلى موسكو في بداية شير أيار بصورة سرية إلعالـ (;8)بكميات كبيرة

 زيادة كميات وطمبوا إسرائيؿ"ريا باستئناؼ الحرب ضد "قادة االتحاد السوفيتي بقرار مصر وسو 
 .(>8)األسمحة إلى كال البمديف بأسرع وقت ممكف

تنسيقيا بيف  إعداداتأعمنت حكومة الجزائر تأييدىا لقرارات مصر وسوريا فيما أخذت 
 قياداتيا العسكرية في ساحة الحرب وقيادتيا المركزية في الجزائر لغرض تقديـ كؿ اإلمكانيات
العسكرية والمعنوية الممكنة عمى الجبيتيف المصرية والسورية في السادس مف تشريف األوؿ 

الثورة الجزائري عمى وضع كؿ اإلمكانيات الجزائرية مف  ة، فقد اقَر مجمس قياد8:>7 عاـ
الجانبيف العسكري واالقتصادي لخدمو جيود الجناح الحربي العربي، فيما أكد الرئيس ىواري 

مف استمرار حرب االستنزاؼ طويمة األمد مؤكدا إف  "إسرائيؿ" بتو بتطبيؽ ما أعمنتوبومديف رغ
سيكمفيا ثمنًا غاليًا في الحرب في حاؿ أشراؾ  "اإلسرائيمية" التخبط واإلرباؾ في إدارة السياسة

 ياف الشعوب العربية مصره عمى صنع تاريخأدوؿ العرب الجماىير الشعبية في الحرب، غير 
 .(91)ومالية "إلسرائيؿ" ةميما قدمت الدوؿ الكبرى مف مساعدات عسكري

في مبنى قيادة  8:>7 أنور السادات في الثاني والعشريف مف آب عاـ الرئيس اجتمع
سوري وكاف ىذا االجتماع ىو  – القوة البحرية المصرية باإلسكندرية بوفد عسكري مصري

وضع في ىذا االجتماع الممسات األخيرة عمى اجتماع المجمس األعمى لقيادة الجيشيف وقد 
 .(97)خطة العبور والتحرير

لحضور  8:>7سافر الرئيس أنور السادات إلى الجزائر في الرابع مف أيموؿ عاـ 
مؤتمر قمة عدـ االنحياز غير أنو لـ يحضر كامؿ االجتماعات واكتفى بحضور اجتماعيف 

لدوؿ العربية لطمب الدعـ الالـز لممعركة، فمـ منو وتفرغ باقي أياـ المؤتمر الستقباؿ رؤساء ا



 أ.م.د. مجال فيصل محد

 

مع موقف اجلزائر من احلروب العربية 

 مجال كريم خالد خالد 7611-7691" إسرائيل"

 

) <8 ) 
 

يخبرىـ بموعد بدء المعركة باستثناء ياسر عرفات الذي لمح لو باألمر، لضماف سرية 
العدو فيما حصؿ  ةمباغت ةمفاجئ ومباغت نظرًا لالستفادة مف سرع ، ولشف ىجوـٍ (91)الموعد

اعيا الوزاري يوـ الخامس مف اجتم اإلسرائيمية "في، ولـ تحدد االستخبارات ":9>7في حرب 
 ، فما أكده رئيس االستخبارات اإلسرائيمية الجنراؿساعة اليجوـ 8:>7 تشريف األوؿ عاـ

لسادس مف اف العرب سيبدأ ىجوميـ يـو أ"ديفيد اليعازر"  ورئيس أركاف الجيش الجنراؿ "زعير"
مساء ذلؾ اليوـ.  ، فيما حددا موعد اليجوـ في الساعة السادسة مف8:>7 تشريف األوؿ عاـ

لكف اليجوـ الذي شف مف قبؿ القوات المصرية والسورية ابتداء في الساعة الثانية مساًء قبؿ 
اذ قصفت الطائرات العربية أعماؽ شبو جزيرة سيناء، وبالتوقيت  "إسرائيؿ" الموعد الذي أقرتو

ر القصؼ نفسو قامت الطائرات السورية باليجوـ عمى ىضبة الجوالف، فضاًل عف استمرا
 .(98)المدفعي مف كال الجبيتيف المصرية والسورية

وضمف إطار إعالف الحرب صرح الرئيس ىواري بومديف في السادس مف تشريف 
الخالدة والشعب  ةالماحوؿ غضب الشعب الجزائري قائاًل" إلى اإلماـ أيتيا  8:>7 األوؿ عاـ

ضي القدس الشريؼ واألراضي مف أرا الجزائري لتحقيؽ النصر العربي والدفاع عف كؿ شبرٍ 
المصرية مف خط بارليؼ والسورية مف الجوالف التي تعد ارض الجزائر، داعيا الشعب لمتطوع 
حتى إعادة األراضي العربية المدنسة"، إذ جعؿ الرئيس ىواري بومديف مف أراضي الجزائر 

"النصر أو مف الجزائر عمى وفؽ شعاره الفخـ  قمعو التجمير ومؤسسو النضاؿ في كؿ شبرٍ 
الشيادة"، فقد أمر الرئيس ىواري بومديف وقتيا بفتح جميع المؤسسات الحكومية مركزا لمتطوع 

، واستمرت حكومة (98)حربالوقد سمح المتطوعيف والجماىير الشعبية إلرساليـ إلى ساحات 
 دعـ الجبيتيف بالجيش والسالح معمنة إيقاؼ جميع مشاريع التنمية االقتصادية فيبالجزائر 

 .(98)الحرب بيدؼ الدعـ المالي لمحرب
 أعمنت الجزائر الحرب عمى إسرائيؿ في مساء يوـ السادس مف تشريف األوؿ عاـ

، وقد سارعت حكومة (99)مؤكدة حالة الطوارئ في جميع وحدات جيشيا العسكري 8:>7
 مشاة ةالجزائر بإرساؿ المواء السادس مف المشاة الميكانيكي ولواء مدرع جزائري وكتيب

 71) حتى الدقات ةبصنؼ النطاؽ الدفاعي الثاني مف جبؿ عناق (778) ميكانيكي مف المواء
 المدرعة وكذلؾ لواء (17) مف المشاة الميكانيكي مف الفرقة (;7) وأرسمت المواء (78و 78و
المظمي قد تمركزت تمؾ القوات في المنطقة الواقعة مف غرب شبراويت إلى جنوب  (781)
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مكونو مف سربيف  ةفيما أعمنت حكومة مصر عف وصوؿ وحدات جوية جزائرياإلسماعيمية، 
)ميج  طائرة مف نوع (17) تكوف السرب األوؿ مف ،(:9)مف الطائرات سوفيتية الصنع

21.Meg سوخوي خر مف نوعآ(، وسربًا( 7.Sokhoy)  يتكوف مف عدد اكبر مف الطائرات
 .(;9)الجزائرية إلى الجبية المصرية

ف وفرؽ الصاعقة يلجيش المصري بعبور كال مف جنود المشاة المصريبدأت تحركات ا
 الؼ جندي عبر القناة اذ قاموا ببناء الكمائف واقتناص الدباباتآالبالغ عددىـ ثمانية 

 ومنعيا مف االقتراب مف القناة فّشمت الكمائف حركة الدبابات والمدرعات "اإلسرائيمية"
"اإلسرائيمية"، وخالؿ ست ساعات استطاعت القوات المصرية السيطرة عمى سبعة عشر كيمو 
مترًا مف الضفة الشرقية، فضاًل عف السيطرة عمى خمس عشرة نقطة حيوية في خط بارليؼ، 

لوقؼ تقدـ ىذه  وتمكنت القوات المصرية مف إجياض جميع المحاوالت "اإلسرائيمية"
ميندسيف خمسة جسور عمى القناة وعمموا عمى فتح ثغرات أخرى ، ثـ بنت فرؽ ال(>9)القوات

 في سائر خط بارليؼ فمكف الدبابات والمدرعات المصرية مف العبور واختراؽ الدفاعات
، وقد شارؾ الجيش الجزائري مع القوات المصرية في اقتحاـ خط (1:)في سيناء "اإلسرائيمية"

زائر في وضع كؿ إمكانياتيا االقتصادية بارليؼ بأقؿ مف ست ساعات، ثـ أقرت حكومة الج
والصناعية لخدمة التصنيع العسكري الجزائري بيدؼ تقديـ الدعـ العسكري لمجبية المصرية، 

الكميات والمعاىد  ةفيما أقرت وزارة الدفاع الجزائرية إعالف التجنيد اإلجباري لمشباف مف طمب
عدادىـ وتجييزىـ بالكامؿ مف تدريب وتسميح ىؤالء ا  .(7:)لشباف تحسبًا الستمرار الحربوا 

في اليوـ الثالث مف الحرب اتصؿ الرئيس ىواري بومديف بالرئيس أنور السادات 
سيطرتيا عمى القناة في الجبية  ةبيدؼ االطالع عمى التحركات لمجيوش العربية وسرع

 المصري، كما حاوؿ الرئيس ىواري بومديف خالؿ اتصالو بالرئيس السادات إف يطمئف عمى
ف بحاجة إلى دعـ عسكري أو مادي واستمرت االتصاالت االجبية السورية واف كانت الجبيت

الحرص كؿ  فكُ ت، فكانت الجزائر 8:>7 بيف الجانبيف حتى العاشر مف تشريف األوؿ عاـ
متواصمة االنتصار لمجيوش العربية  جبيةعمى تقدـ القوات العربية نحو خطوط العدو إلبقاء 

 . (1:)األراضي المحتمة تأعادالتحرير حتى 
مف فيالؽ المشاة مدرعًا مدرع وعدد  وعمى الجبية السورية أرسمت حكومة الجزائر لواءً 

العسكرية لدعـ الجيش السوري الذي اخفؽ في عدة مواقع، فضال عف استمرار مناورات 
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جزائري الطياريف الجزائرييف عمى الجبيتيف المصرية والسورية، وقد جرى تقييـ أساسي لمدعـ ال
 (71) وكؿ لواء مدرع يعادؿ ةنقط (11) ومشاركتيا عمى الجبيتيف باف كؿ سرب جوي يعادؿ

، وعمى قرار ذلؾ ةواحد ةنقاط، وكؿ كتيبة مشاه يعادؿ نقط (8) نقاط وكؿ لواء مشاه يعادؿ
، وفي (8:)التقييـ صنفت مركز الجيش الجزائري بالمرتبة الثانية في تقييـ المناورات العسكرية

وسيطرتيا  مف ناحية تأثيرىا عمى العدواف "اإلسرائيمي" (1:)ة ي بنقطأثقؿ مؤىالت الحرب 
 .(8:)عمى أراضي المعركة عف باقي الدوؿ العربية األخرى

اتصؿ الرئيس ىواري بومديف بأنور السادات في الحادي عشر مف تشريف األوؿ 
ة تحت تصرؼ الحكومة المصرية مؤكدا عف وضع كؿ إمكانيات الجزائر العسكرية والمادي

وطمب منو أف يخبره احتياج مصر مف الدعـ المعنوي والعسكري مف أسمحة وذخائر، األمر 
الذي أكده الرئيس السادات لمرئيس الجزائري إف حاجة الجيش المصري المزيد مف الدبابات 

ىواري وأف السوفييت يرفضوف تزويد الجيش المصري بتمؾ األسمحة، وقد اتخذا الرئيس 
بومديف في عاتقة بحث زماـ األمور مع القادة السوفيت في أثناء زيارتو الرسمية التي استمرت 

، فقد انتقد الرئيس ىواري بومديف خالؿ لقاءه 8:>7 حتى الثالث عشر مف تشريف األوؿ عاـ
ف أتقديـ المساعدات العسكرية إلى مصر، غير عمى تحفظيـ بشأف مع قاده االتحاد السوفيتي 

لرئيس بومديف بعد التردد الممحوظ مف السوفيت بشاف توريد األسمحة إلى الجبية المصرية ا
والسورية دوف دفع أمواؿ تمؾ األسمحة، فقد دفع الرئيس بومديف ثمف صفقات األسمحة التي 

 مميوف دوالر، وبذلؾ فقد أكد الرئيس السادات في المؤتمر العربي عاـ (111) قدرت بنحو
 (91 يت) الجزائر دفعت ثمف جزئي مف مبالغ الدبابات السوفيتية مف نوعاف حكومة  8:>7

بومديف الرئيس ىواري ، وقد طمب 8:>7التي طمبتيا حكومة مصر مف السوفيت في حرب 
توريدىا عمى الفػػور إلػػى كػػؿ مػػف مصػػر وسػػوريػا ولـ يغادر حتى وصوؿ تمؾ الشحنات مف 

ف االتحاد أبومديف ىواري ة والسورية، فقد عد الرئيس األسمحة المطموبة لمحكومة المصري
السوفيتي ىو المصدر الوحيد لدعـ الدوؿ العربية في جميع اإلمكانيات العسكرية مف أسمحة 

ف تمؾ األسمحة التي قدميا االتحاد السوفيتي ال تصؿ إلى درجو أوعتاد عمى الرغـ مف 
 .(8:)غير انو أكد عمى تحسيف عالقة العرب بالسوفيت "إسرائيؿ" القضاء عمى

وبدا اف لقاء الرئيس ىواري بومديف مع حكومة السوفيت ىي رسالة لـ تؤكد عمى 
ضرورة التسمح العسكري والمعنوي مف خبرات قيادية واستخباراتية عسكرية فقط، بيد أنيا عدت 
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رئيس ىواري بومديف لمقادة السوفيت برسالة تيديد شفوية لمدوؿ الغربية، فقد طرح ذلؾ األمر ال
فمـ يكف ىنالؾ حال سوى إشراؾ الجيش  "إلسرائيؿ" في حالة استمرار دعـ الدوؿ الغربية

السوفيتي في الحرب وقيادة الجيوش العربية إليقاؼ ذلؾ التوسع االستعماري مف الدوؿ 
 .(9:)الكبرى

استمر التفوؽ العسكري العربي عمى الجبية المصرية حتى الرابع عشر مف تشريف 
 ، وأخذت القيادة(::)"الدفرسوار" عندما حدثت ما يسمى بثغرة 8:>7عاـ مف األوؿ 

استعدادىا لميجوـ المضاد والسيما بعد أف وصمتيا اإلمدادات العسكرية مف  إلسرائيمية"ا"
 ، فقد قدمت القوات(;:)التي أقامت جسرًا جويًا ليذا الغرضالواليات المتحدة األمريكية 

عمى فرقة المشاة السادسة  اً "اإلسرائيمية" لواء مدرع عمى ثغرة الدفرسوار وشنت ىجوما عنيف
عمى شاطئ  "اإلسرائيمييف" عشرة التابعة لمجيش الثاني المصري ثـ تسممت قوة مف المظمييف

 مقابمة لمدفرسوار في السابع عشر مف تشريف األوؿ عاـالبحيرة باتجاه الشماؿ في المنطقة ال
في الثامف  صرح الزيات"حسف  مصر "محمد، األمر الذي أعمف عنو وزير خارجية (>:)8:>7

"إف مصر مستمرة في الحرب حتى تستعيد جميع األراضي  عشر مف تشريف األوؿ قائالً 
، وتأميف حقوؽ الشعب الفمسطيني"، وقد أكد ذلؾ خطاب أنور السادات :9>7المحتمة عاـ 

النواب" في الثامف عشر مف تشريف األوؿ حدد  المصري "مجمسالذي ألقاه في مجمس الشعب 
حقيؽ التسوية العادلة لمشعب فيو األىداؼ الرئيسة لمحرب وىي تحريؾ الموقؼ مف أجؿ ت

 .(1;)الفمسطيني
وقدمت الحكومة الجزائرية دعميا العسكري والجوي إلى الجبية المصرية في الثامف 

، وقد أكدت حكومة مصر إنباء وصوؿ تمؾ القوات 8:>7 عشر مف تشريف األوؿ عاـ
وع سوفيتي طائرة ذات ن (:7) الجزائرية الجوية المكونة مف سرب طائرات مقاتمو تكونت مف

وعدد مف وحدات مشاة عسكريو مع لواء مدرع جزائري بيدؼ استمرار  (Meg.21 )ميج ثافِ 
يقاؼ اليجوـ المضاد عمى الثغرة، وقد أشادت الدوؿ العربية بنوعيو  تقدـ القوات المصرية وا 
ومراسو قتاؿ الجندي الجزائري عمى الجبيتيف وعًد مثااًل لمتضامف العربي الموحد مف شجاعة 

 .(7;)بسالة لمدفاع عف جزء مف تاريخو وديانتو المنتمية إلى عمؽ تاريخ األمة العربيةو 
 عمى الجبيتيف 8:>7 بذلت حكومة الجزائر قصار جيدىا في حرب تشريف عاـ

 ةألي (81دبابة و) (9>) والسورية، وقد أرسمت حكومة الجزائر قوات أخرى مكونة مف المصرية
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مدفع مضاد لمطيراف إلى الجبية المصرية بيدؼ استمرار  (79مدفع ميداف و) (71مجنزرة و)
التقدـ العسكري والسيطرة عمى األراضي المصرية حتى تحرير األراضي الفمسطينية، وقد قدرت 

جندي  (1778) القوات الجزائرية بمجموعيا الكمي التي شاركت في الحرب عمى الجبيتيف نحو
ئري مف الرتب العالية، وقد أشاد الفريؽ ضابط جزا (1>7و) ضباط صؼ ةبرتب (71;)ومنيـ 

سعد الديف الشاذلي بموقؼ القوات الجزائرية البطولي إلى جانب القوات المصرية بما قدمو مف 
، وقد انجمى تحقيؽ نصر في حرب (1;)أرواح بشريو خالؿ مشاركتيا في اقتحاـ قناة السويس

الحرب  رب وأىدافيـ فيات العوعدت الجزائر إف سم، :9>7 تشريف لطمر خسارة في حرب
شكمت ثوره شاممة ممتدة مف أقصى غرب الوطف العربي مف الجزائر إلى أقصى شرقو مف 
العراؽ، واف مسؤوليتيا الدفاع عف قضايا العرب ميما كانت التضحيات لتحقيؽ النصر العربي 

 .(8;)الحتمي
التاسع بعد الحرب أكد رؤساء العرب خالؿ اجتماع القمة العربية في الجزائر في 

حاسمة منيا تكويف قيادة عسكرية عديدة عمى قرارات  8:>7 والعشريف مف تشريف الثاني عاـ
موحدة في حالة الحرب قادمة فضال عف أنشاء صندوؽ دعـ عسكري لمدوؿ العربية المجابية، 

ستكوف عقيمة عمى  "الداعمة "إلسرائيؿكما حذر رؤساء العرب الواليات المتحدة األمريكية 
ا في المنطقة العربية فيما أكد عمى مداومة االتصاؿ باالتحاد السوفيتي لكي يواصؿ مصالحي

دعميـ عسكريا، وقد لوحت الواليات المتحدة األمريكية عف طريؽ وزير خارجيتيا ىنري 
ف الواليات المتحدة قادرة عمى تحقيؽ السالـ في المنطقة محاوال تسوية أكيسنجر مؤكدا 

س األوضاع بيف العرب  .(8;)بيدؼ إسقاط الدور السوفيتي في الشرؽ األوسط رائيؿ""وا 
كد أ 8:>7 عاـ في تشريف الثاني وعندما افتتح الرئيس ىواري بومديف مجمو الجيش
خر ضاؼ قائاًل آ، وفي حديث (8;)إف حرب تشريف مثمت انفجارًا حقيقيًا لمفيوـ الثورة العربية

نتصارات ورفعت شانيا وشرفيا فاليوـ يضاؼ العربية وتاريخيا الظافر في اال األمة"إذا كانت 
الجيش الجزائري  ةبطاؿ الجيوش العربية بمشاركأإلى تاريخيا ثمف وساـ عربي أثبتتو جحافؿ 

، وقد أعربت جريدة المجاىد بفخر عظيـ لمجيوش (9;)"مؤكدا بأنيا معركة الشعب الجزائري
قاؼ التمادي لمعدواف بعد حرب بتحقيؽ أوؿ انتصار ال رجوع فيو كانت نتائجو النيائية إلي

 .(:;)حزيراف بنصر في تشريف
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، ألجؿ 8:>7 تضح أف الجزائر كانت مستعدة في زج قواتيا العسكرية في حرب عاـا
مف األراضي العربية والسيما األراضي الفمسطينية، وعمى  "اإلسرائيمية" تحرير ما احتمتو القوات

ف بعض الدوؿ العربية كاف دخوليا في حرب محدودة األىداؼ الغرض منيا أالرغـ مف 
ف الجزائر حاولت الحصوؿ أتحريؾ القضية العربية والفمسطينية والتمييد لمحموؿ السممية، غير 

عمى إبقاء الحرب مفتوحة إلشراؾ الشارع  "إلسرائيؿ" دوؿ العربية المجابيةالعمى تأييد مف 
الرئيسي في حسـ الحرب، فيما أثبتت الحرب آفاؽ وحقيقة القوؿ  العربي الذي عدتو اليدؼ

الجزائري مف دوف تناقض بالتصريحات واألفعاؿ، اذ بقت الجزائر تصرح بدعـ حقوؽ الشعب 
 الفمسطيني ولـ ترغب بواقع ما يميد إليو بعض الدوؿ العربية نحو الصمح مع "إسرائيؿ".

 اخلامتة:
- :9>7"اإلسرائيمية"  - ف الحروب العربيةاتضح مف دراسة موقؼ الجزائر م -

باف ىناؾ متغيرات عمى السياسيو الخارجية الجزائرية في ظؿ إعالف حكميا الجميوري  8:>7
ية التي ، وقد سعت الجزائر إلى مواجية تمؾ المتغيرات السياسية العربية والدول91>7في عاـ 

لمدوؿ العربية المجابية "إلسرائيؿ" التي ، فقدمت مجمؿ أنواع الدعـ طرأت عمى الساحة الدولية
 حظيت بدعـ كبير بعد زعامة الواليات المتحدة األمريكية عمى الشرؽ األوسط.

المتكررة عمى  أيقنت الحكومة الجزائرية إف موقفيا الرافض لالعتداءات "إلسرائيمية" -
ضد "إسرائيؿ" يعني األراضي العربية امرأ حيويا ينسجـ مع إدراكيا باف خيار العرب العسكري 

 السالـ في الشرؽ األوسط.
وضعت الحكومة الجزائرية كؿ اإلمكانيات العسكرية واالقتصادية تحت تصرؼ  -

لديمومة العمميات العسكرية لمقوات العربية ضد  :9>7الحكومة المصرية في حرب حزيراف 
إلى جانب القوات القوات "اإلسرائيمية"، فضال عف انضماـ شخصيات سياسية جزائرية لمقتاؿ 

 الجزائرية المشاركة في الحرب عمى الجبية السورية.
كاف فقداف القيادة العربية الموحدة واالستعداد السياسي سببا ميمًا في ىزيمة العرب  -

، ودعت الحكومة الجزائرية الدوؿ العربية إلى ضرورة وحدة الموقؼ :9>7في حرب حزيراف 
 ة.ضد مخططات "اإلسرائيمية" العدواني
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إف وحدة الدوؿ العربية  8:>7تشريف  9أثبتت االنتصارات التي تحققت في حرب  -
وتضامنيا كفيال بردع "إسرائيؿ" وانتزاع الحقوؽ العربية المغتصبة منيا، وما دخوؿ القوات 

 العسكرية الجزائرية الحرب ما كاف إال تحقيؽ ذلؾ اليدؼ.
والتخطيط لمحرب والسيما إف الرئيس ظير جميا دور الحكومة الجزائرية في األعداد  -

ىواري بومديف الذي كثؼ اتصاالتو بالقيادة السوفيتية لمحصوؿ عمى األسمحة والمعدات 
العسكرية التي عدت بمثابة رسالة تيديد شفوية لمدوؿ الغربية، والسيما الواليات المتحدة 

ة "اإلسرائيمية" في عاـ األمريكية التي انحازت عمنا إلى جانب "إسرائيؿ" في الحروب العربي
7<9: - 7<:8. 

 
 
 
 

 اذلواهش:
                                                 

التي نصت عمى أف  99>7( عقدت اتفاقية الدفاع المشترؾ بيف الدولتيف في الرابع مف تشريف الثاني عاـ 7)
أقرت االتفاقية إنشاء مجمس دفاع أي اعتداء عمى إحدى الدولتيف يعني اعتداء عمى الدولة األخرى، كما 

وقيادة مشتركة بيف الدولتيف، كما أف مدة االتفاقية حددت بخمس سنوات ُتجدد تمقائيًا لخمس سنوات أخر؛ 
؛ محمد عماد >71، ص1119ينظر: سمير عبده، حزب البعث يحكـ سوريا، دمشؽ، دار حسف ممص، 

رسالة ماجستير غير منشوره مقدمو إلى  :9>7-88>7الديف، الممؾ حسيف ودوره السياسي في األردف 
، :9>7الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعاـ  ؛1>7، ص1119جامعة تكريت،  –مجمس كمية التربية 

 .188-188 ص ،;9>7 ،مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت
الحربية عاـ في القاىرة دخؿ الكمية  17>7عسكري وسياسي مصري ولد عاـ  أميف حامد ىويدي: (1)

، كاف عضوًا في الضباط األحرار ومف ;8>7شارؾ في حرب فمسطيف عاـ  81>7تخرج منيا عاـ  ;8>7
، عمؿ مدرسًا في الكمية الحربية، ثـ في مدرسة المشاة أكمؿ دراستو 81>7تموز  18الذيف شاركوا في ثورة 

ير الخطط الحربية في القوات ، ليعود بعدىا ليشغؿ منصب مد89>7لألركاف في الواليات المتحدة عاـ 
أصبح وزيرًا  98>7ثـ في المغرب وعيف عاـ  ;8>7 المسمحة المصرية، عمؿ سفيرًا لبالده لدى العراؽ عاـ

ثـ مديرًا لممخابرات العامة ترؾ السياسة بعد وفاة الرئيس جماؿ عبد  :9>7لمدفاع بعد نكسة حزيراف عاـ 
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يدي، البيروسترويكا وحرب الخميج األولى، القاىرة، دار الشروؽ، ليتفرغ لمتأليؼ. أميف ىو  1:>7 الناصر عاـ
 وما بعدىا .71، ص:>>7، 7ط
حقائؽ تنشر ألوؿ مره  اميف ىويدي، الفرص الضائعة )القرارات الحاسمة في حربي االستنزاؼ وأكتوبر( (8) 

 .1:ص ،1>>7، 7مع ثماني وثائؽ سريو، بيروت، ط
 .817و 8;7ص ;9>7 بيروت،-ائرة الدراسات األمريكيةد ،:9>7الوثائؽ العربية لعاـ  (8)
اعترافات  ؛788، ص :;>7، 7امف مصر القومي في عصر التحديات، القاىرة، ط حافظ إسماعيؿ، (8)

؛ صالح سعد اهلل، العدواف ;1القاىرة، )د.ت(، ص-عزيز عزمي ،موسوعة دار التعاوف ترجمة: جولدمائير،
حروب عبد الناصر،  أميف ىويدي، ؛81 ص ،1:>7 ،1بغداد، ط ارؼ.، دار المع:9>7اإلسرائيمي حزيراف 

 .7:8، ص::>7، 7بيروت، ط-دار الطميعة
(6)Www. Woodrow Wilson. Org/Virtual Archive, Report Leonid Brezhnev, The 
Cold War in The Middle East, Cairo, Damascus, Gulf Of Aqba, Israeli, Jordan,  
middle East Soviet Union United Arab Republic, United Of America, 20 Jun 1967 
P. 1-6.                                                                        

أميف  ؛81ص 1:>7، 1ط بغداد، ، دار المعارؼ.:9>7صالح سعد اهلل، العدواف اإلسرائيمي حزيراف 
 .7:8، ص::>7، 7بيروت، ط-حروب عبد الناصر، دار الطميعة ىويدي،

)اإلسرائيمية(،أطروحة دكتوراء غير منشورة مقدمة إلى  ميادة عمي حيدر ألخالدي، مصر والتسوية العربية (:)
بيروت،  :9>7الوثائؽ الفمسطينية العربية لعاـ  ؛:8، ص1111مجمس كمية العمـو السياسية جامعة بغداد، 

 ؛>88 ص )التحميؿ السياسي الناصري(، ؛ محمد السيد سميـ،1;7و 781، ص 1:>7، 7بيروت، ط
 .8>8، ص;>>7، 7، بيروت، ط8ج سميماف المدني، الممؼ العربي في القرف العشريف،

وىو  ;8>7جماؿ عبد الناصر: عسكري وسياسي مصري رئيس الجميورية العربية المتحدة منذ عاـ  (;)
، وفي عاـ ;7>7كانوف الثاني عاـ  78جماؿ الديف بف عبد الناصر حسيف، ولد في بمدة الخطاطبة في 

ة مالـز ُعيف برتب ;8>7التحؽ بالكمية الحربية وفي عاـ  :8>7التحؽ بمدرسة الحقوؽ ثـ في عاـ  89>7
عاد إلى القاىرة وُمنح رتبة يوز  81>7ُنقؿ إلى السوداف برتبة مالـز أوؿ، وفي عاـ  81>7ثاف، وفي عاـ 

 87>7التحؽ بكمية أركاف الحرب وتخرج منيا برتبة صاغ )رائد(، وفي عاـ  88>7باشي )نقيب(، وفي عاـ 
حزيراف عاـ  18مس الوزراء، وفي تولى رئاسة مج 88>7شباط عاـ  18ُمنح رتبة البكباشي )مقدـ( وفي 

انتخب رئيسًا لجميورية مصر. أحمد عطية اهلل، القاموس السياسي، دار النيضة المصرية، القاىرة،  89>7
 .1>8-7>8 ص-، ص;9>7،  8ط
، درس وترعرع في الجزائر ثـ أكمؿ 18>7عاـ  اسمو محمد بوخربة ولد في غويمما ىواري بومديف: (>)

وتولى المواء الخامس في وىراف، وتقمد  88>7دراسة في مصر وبعدىا انظـ الى جيش التحرير الجزائري عاـ 
، ووزيرا لمدفاع في أوؿ حكومة جميورية جزائرية، ومف ثـ 91>7منصب رئيس أركاف جيش التحرير عاـ 
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، وأصبح النائب األوؿ في رئاسة احمد بف بمو، 91>7ا لمجمس الثورة عاـ رئيسا ألركاف قوات المسمحة ورئيس
، عبد الوىاب ألكيالي، ;:>7ورئيسًا لمجميورية حتى توفي عاـ  98>7وتزعـ االنقالب في حزيراف عاـ 

 .797دار اليدى، بيروت، )د.ت(، ص ،:موسوعة السياسة، ج
القبة  –دار ألصحافو مزيدزويوش أركاف جزائري،( الطاىر زبيري، نصؼ قرف مف الكفاح مذكرات قائد 71)

؛ خطب 881، ص:9>7؛ الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعاـ 8;7و 781، ص1177، 7الجزائرية، ط
 .111، ص1;>7الجزائر،  -، الشركة الوطنية لمنشر والتوزيع1ج الرئيس بومديف،

، بيروت، 7ج النظر العربية،أوؿ دراسة عسكرية مف وجية  .:9>7حرب حزيراف  حسف مصطفى، (77)
تحرير: لطفي الخولي، القاىرة،  سنو، 81 بعد :9>7حرب يونيو  ؛ مجموعو باحثيف،78 -78، ص8:>7

 حرب الساعات الست واحتماالت الحرب الخامسة، مصر، ؛ عبد الستار طويمة،178، ص :>>7، 7ط
 المصدر السابؽ، ص؛ الطاىر زبيري، 177ص عمورة عمار، المصدر السابؽ، ؛91-;8 ، ص:>>7
الجزائر، -، البميدة;:>7-81>7 ؛ سعد يف البشير العمامره، ىواري بومديف الرئيس القائد791-;78و 787

 . 788 ص ،1:>7، 7ط
،ص ;>>7،  7القاىرة ، ط -، دار المنارة8سميماف المدني، الممؼ العربي في القرف العشريف،ج (71)

، رسالة ماجستير غير منشوره مقدمو الى كميو :9>7)جواف( ؛ احمد بف يغرز ، الجزائر وحرب حزيراف 8>8
وبعدىا ؛ خطب الرئيس بومديف ،  ::و7:، ص 1171جامعو الجزائر ،–العمـو اإلنسانية واالجتماعية 

؛ مكـر 78-:وزاره الخارجية العراقية ،ص –، دار الوثائؽ والمنشورات7،ج 1:>7جواف>7-98>7جواف >7
 .781، ص1117القاىرة ، -دار اليالؿ محمد احمد ،حوار مع الرئيس،

؛الوثائؽ 788، ص :;>7،  1بيروت، ط-، دار النضاؿ7;>7–81>7( سعد تائو، مصر بيف عيديف78)
 .:79-7:1،ص:9>7الفمسطينية العربية لعاـ 

؛ صباح نوري ىادي ألعبيدي ، 8:>7كانوف األوؿ  8، في  8;8:جريدة الجميورية المصرية ،العدد  (78)
(، رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة الى مجمس ;:>7-81>7ودوره العسكري والسياسي ) ىواري بومديف

ت  -بيروت، د –دار اليدى  ، :؛ عبد الوىاب ألكيالي ،ج798، ص  1118كمية التربية جامعو ديالى، 
 .9;؛ احمد بف يغرز، المصدر السابؽ ، ص791،ص

(، رسالة ماجستر مقدمة ;:>7-98>7الجزائرية )( عمار فرادي، صنع القرار في السياسية الخارجية 78)
؛ جريدة الشعب الجزائرية، العدد  1>7، ص1;>7جامعو بغداد ،–الى مجمس كمية القانوف والسياسية 

؛ احمد بف يغرز، :9>7حزيراف 77،في 8:7؛ جريدة المجاىد الجزائرية ،العدد 1:>7آب  18، في 78:9
 .9;المصدر السابؽ،ص

في القرداحو قرب الالذقية مف أسرة فالحو مف الطائفة العموية وفي عاـ  81>1عاـ  حافظ األسد: ولد (79)
تولى  :9>7وبعد عاـ  99>7تخرج مف المدرسة الحربية برتبة مالـز طيار أصبح وزيرًا لمدفاع عاـ  88>7

استولى عمى السمطة  1:>7حافظ األسد الجناح العسكري في حزب البعث ضد الجناح المدني وفي عاـ 
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سعاد جمعة وحسف  ،1111أنتخب رئيسًا لمجميورية حتى توفي عاـ  7:>7بتأييد مف الجيش وفي آذار 
، ص 1117 ،دمشؽ ،دار الرؤيا ،1111لعاـ  78>7الحكومات السورية في القرف العشريف مف عاـ  ،ظاظا
؛مذكرات الرائد سي لخضر بو رفعو ، شاىد عمى  788-788الطاىر زبيري، المصدر السابؽ،ص ؛87-81

،  1الجزائر ، ط -دار األمة  1>>7،  7الجزائر ،ط -اغتياؿ الثورة، تحرير: صادؽ بخوش، دار الحكمة
 711،ص:9>7؛ أميف ىويدي ، أضواء عمى أسباب نكسو >79-;79، ص1111

؛مذكرات الرائد سي لخضر بو رفعو ، المصدر  788-788السابؽ،صالطاىر زبيري، المصدر  (:7)
 .711،ص:9>7؛ أميف ىويدي ، أضواء عمى أسباب نكسو >79-;79السابؽ، ص

( عمي أبو الحسف ،فمسطيف العربية في ظؿ االحتالؿ الصييوني منطقو نفوذ الواليات المتحدة األمريكية ;7)
، دار المستقبؿ 1، ط ;:>7. ;8>7ود رياض ، مذكرات محم7، ص1>>7،دار ألحكمو . بيروت، 

؛ ىنري 798؛ صباح نوري ىادي ألعبيدي ،المصدر السابؽ، ص  >9، ص 8;>7العربي، القاىرة ، 
-لورنس، ألمعبو الكبرى )المشرؽ العربي المعاصر والصراعات الدولية(،ترجمو:محمد مخموؽ، دار قرطبة

؛ الكتاب السنوي لمقضية 711أسباب نكسة،ص؛ أميف ىويدي، أضواء عمى  ::1،ص1>>7، 7لبناف، ط
 .888، ص:9>7الفمسطينية لعاـ 

(، سياسي ودبموماسي لجبية التحرير الوطني في جاكارتا مف عاـ     -88>7األخضر اإلبراىيمي ) (>7)
، ثـ أصبح مسؤوؿ سامي :9>7(، وتولى منصب المبعوث لمجزائر في حرب حزيراف عاـ 97>88-7>7)

، 1;>7(، وعيف بمنصب مبعوث في األمـ المتحدة عاـ 7>>7-8;>7العربية مف عاـ )في الجامعة الدوؿ 
(، كما 8>>7-7>>7( وزيرًا لمخارجية بيف عامي)1>>7->;>7ومبعوث الجامعة العربية في لبناف عاـ )

عربية كاف مبعوثا لألمـ المتحدة في أفغانستاف والعراؽ ومؤخرًا، وعيف اإلبراىيمي مبعوثا مشتركا لمجامعة ال
، بيدؼ إيجاد حؿ لسفؾ الدماء والحرب األىمية الدائرة منذ أكثر مف 1171واألمـ المتحدة إلى سوريا عاـ 

: مقتبس مف شبكة حدة كوفي عناف الذي استقاؿ، ينظرشيرًا، خمفًا لألميف العاـ السابؽ لألمـ المت ;7
-، )د1178ديسمبر  7، في تاريخ يمية الحرة، األخضر اإلبراىالمعمومات واالنترنيت ويكيبيديا الموسوع

 ص(.
؛ الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعاـ 1:->9مذكرات محمود رياض، المصدر السابؽ،ص  (11)

سرار حرب أكتوبر  ؛حمدي الكنسي، الحرب طريؽ السالـ 888-888، ص :9>7 )قراءه جديد لوقائع وا 
؛ ىنري 798المصدر السابؽ، ص عبيدي،؛صباح أل8:8،ص 1118معركة السالـ(،إصدارات مجمو النيار،

-791؛مذكرات الرائد سي لخضر ،المصدر السابؽ، ص 8;8لورنس ،ألمعبو الكبرى)المشرؽ العربي ، ص
797. 

-؛ ميا ناجي حسيف، العالقات الجزائرية1:>7آب 18، في 78:9جريدة الشعب الجزائرية، العدد  (17)
أطروحة دكتوراء غير  (،;:>7-91>7اسية واالقتصادية)السوفيتية دراسة تاريخيو في تطور العالقات السي

؛ جماؿ محمد عبد اهلل، :89، ص :111 جامعة بغداد،-منشوره مقدمو إلى مجمس كميو التربية لمبنات
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غير منشورة مقدمة الى مجمس   رسالة ماجستير (،7;>7-:9>7) التنافس السوفيتي األمريكي حياؿ مصر
-؛ مذكرات عبد المنعـ واصؿ ، الصراع العربي::-9:، ص1111بغداد، جامعة  كمية العمـو السياسية.

؛الكتاب السنوي 787؛ الطاىر زبيري، المصدر السابؽ،ص788، ص1111، 7اإلسرائيمي، القاىرة ، ط
 .888،ص:9>7لمقضية الفمسطينية لعاـ 

 . :9>7حزيراف  >، في 1889( جريد األىراـ المصرية، العدد 11)
؛محمد ناصر صواف ، مف كٌراس الجزائر مذكرات معمـ فمسطيني 788السابؽ،ص  سعد تائو، المصدر (18)

، 18؛مجمة السياسة الدولية ، العدد 1:8-198، ص7، ط;>>7دمشؽ،  –، دار النمير;9>7—98>7
 .;7،ص7:>7

 .8:8؛ ميا ناجي حسيف ، المصدر السابؽ ، ص 791-791الطاىر زبيري ، المصدر السابؽ ، ص (18)
تشريف األوؿ  ;7، في 8؛ الجزائر إخبار ووثائؽ ، العدد:78، المصدر السابؽ ، ص( سعد تائو 18)

 .8، ص8:>7
(دراسة :9>7؛عبد العظيـ رمضاف ،تحطيـ اآللية)قصو حرب يونيو 788آمف مصر،ص محمد حافظ، (19)

؛سعد تائو 188؛ طو المجدوب،ىزيمة يونيو حقائؽ ،ص 187، ص9;>7، 7، القاىرة، ط1تاريخيو ،ج
 .781-787ر السابؽ، ص،المصد

وىو شقيؽ الرئيس عبد السالـ محمد  ;7>7عسكري وسياسي ولد عاـ  عبد الرحمف محمد عارؼ: (:1)
وبقي يحكـ العراؽ حتى تموز عاـ  99>7عارؼ أصبح رئيسًا لمجميورية بعد وفاة شقيقو في نيساف عاـ 

إذ أطاح بو حزب البعث العربي االشتراكي بثورة حدثت في صبيحة السابع عشر مف تموز عاـ  ;9>7
، 9;>7لي وكامؿ الزىيري، الموسوعة السياسية، المجمد الخامس، بيروت، ،. عبد الوىاب ألكيا;9>7

 .8:1ص
، رسالة 8:>7( وداد جابر غازي ، موقؼ االتحاد السوفيتي مف الصراع العربي.الصييوني حتى عاـ ;1)

؛صباح نوري  1;، ص1118الجامعة المستنصرية ، -ماجستير غير منشورة مقدمة إلى مجمس كمية التربية
؛الكتاب السنوي 788-781؛ سعد تائو ،المصدر السابؽ ، ص 799-798ي، المصدر السابؽ ، صألعبيد

؛جريدة أخبار اليـو :11، ص 1:>7،مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت ،>9>7لمقضية الفمسطينية لعاـ 
 . 1:>7أيار  9،في 7888، العدد 

منعـ واصؿ ،المصدر السابؽ ، ص ؛ عبد ال797( مذكرات الرائد سي لخضر، المصدر السابؽ، ص >1)
 .1>-;;؛ احمد بف يغرز، المصدر السابؽ، ص891؛ مذكرات محمود رياض، المصدر السابؽ، ص788

اعمنت الواليات المتحدة األمريكية قبؿ الحرب حظرًا عمى تجاره أسمحة ألمانيا الغربية مع العرب حتى  (81)
العربية في حرب حزيراف أعمنت الواليات المتحدة األراضي  نياية حرب حزيراف، وبعد احتالؿ"إسرائيؿ"

، رفع الحظر عف تجاره أسمحة ألمانيا الغربية معمنة عف تزويد الدوؿ :9>7تشريف األوؿ 18األمريكية في 
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العربية باألسمحة مقابؿ استمرار تزويدىا إلسرائيؿ باألسمحة في الوقت ذاتو، ينظر: شريؼ حسيف، ) الحروب 
 .778->71، مصر، )د.ت(، ص 1( ،ج>9>7-:9>7-89>7-;8>7 التوسعية الصييونية

؛ 118، ص:9>7؛ مجموعو باحثيف، حرب يونيو 8:8( حمدي الكنسي ، الحرب طريؽ السالـ ، ص 87) 
 .1;:-:::؛ محمد حسنيف ىيكؿ ،حرب الثالثيف ، ص778->71، ص1شريؼ حسيف ،ج

،  1118،  8مصر ط -دار الشرؽعمر في كتب لمصر ال لعبد الناصر ،  ( محمد حسنيف ىيكؿ،81)
-7;:؛ محمد حسنيف ىيكؿ ،حرب الثالثيف،ص;78؛ لطفي الخولي ، أوراؽ مف الممؼ ، ص::7ص

؛ جريدة الجميورية العراقية، العدد  7;1، ص:9>7؛ الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعاـ 8;:
 .:9>7تموز  78،في 7188

؛ الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعاـ 799-798ص صباح نوري ىادي ألعبيدي، المصدر السابؽ، (88)
 .1>->;، احمد بف يغرز، المصدر السابؽ،ص888،ص:9>7

 .1:9-1:8محمد ناصر صواف، المصدر السابؽ، ص (88)
؛ 889،ص:9>7؛الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعاـ 791( الطاىر زبيري،المصدر السابؽ،ص88)

 .1>احمد بف يغرز، المصدر السابؽ،ص
، رسالة 8:>7داود جابر غازي، موقؼ االتحاد السوفيتي مف الصراع العربي.الصييوني حتى عاـ  (89)

؛ صباح نوري  1;،ص1118الجامعة المستنصرية، -مقدمة إلى مجمس كمية التربية غير منشورة ماجستير
بحث مقدمات ووقائع)  9:>7؛ مرواف حبش، حرب حزيراف ،799ص  ىادي ألعبيدي، المصدر السابؽ،

                                  www.smart10.com.عمى الموقع التالي:88منشور(،ص
(37)Michael Confine , Shimon Shamir , op . cit . , p . 93 – 94 . 

؛ الطاىر :89صدر السابؽ، ص ، المميا ناجي حسيف ؛798صدر السابؽ، ص ، الم صباح ىادي نوري
 .798-798 ، المصدر السابؽ، صزبيري

 .;78 ص المصدر السابؽ، ،( سعد بف البشير العمامره;8)
العالقات جبار درويش جاسـ آؿ بطيخ ألشمري،  ؛779-787ص ( احمد بف يغرز، المصدر السابؽ،>8)

(، اطروحة دكتوراء غير منشورة مقدمو الى مجمس كميو التربيو 7;>7-99>7) السورية–السياسية المصرية 
 .;71ص ،>111 بغداد،-ابف رشد

 الحرب العربية اإلسرائيمية الرابعة، وقائع وتفاعالت، منظمة التحرير الفمسطينية، ( مجموعة باحثيف،81)
 . :7 ، ص8:>7بيروت، -مركز األبحاث

 .:79-798 ص مذكرات نصؼ قرف، الطاىر زبيري، (87)
، ص :ج ،وىاب ألكيالي، المؤسوعو السياسيوعبد ال ؛;71المصدر السابؽ، ص ( محمد بوضياؼ،81)

 .781، صمكـر محمد احمد، المصدر السابؽ ؛791
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، ص ::>7، مؤسسة الدراسات الفمسطينية، بيروت، 1:>7الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعاـ  (88)
 ،8:>7-98>7لعربية عمي حسيف عمي العمواني، القضية الفمسطينية في جامعة الدوؿ ا ؛781->71

 .781ص  ،1118 جامعة بغداد،-غير منشورة مقدمة إلى مجمس كمية التربية ابف رشد  هأطروحة دكتورا
 .:، ص8:>7تشريف الثاني  7، في 8:، العدد ( الجزائر اخبار ووثائؽ88)
 .1:8ص ( أميف ىويدي، الفرص الضائعة،88)
، ينتمي الى أسرة ييودية ألمانية مف االمريكية في عيد الرئيس نيكسوف : وزير الخارجيةىنري كيسنجر (89)

بعد مقتؿ عدد كبير مف أفراد عائمتو وعمؿ مدرسًا  ;8>7الطبقة الوسطى، استقر في الواليات المتحدة عاـ 
في التاريخ األلماني وأكمؿ دراسة الدكتوراء في  89>7في أحدى مدارس المخابرات العسكرية االمريكية عاـ 

ار لمسياسة الخارجية االمريكية وعمؿ مستشار لألمف القومي لمواليات أصبح مستش 88>7نظـ الحكـ عاـ 
 – ، ثمف القوة. لممزيد ينظر: سيمور ىيرش::>7ثـ وزيرًا لمخارجية حتى عاـ  ;9>7المتحدة االمريكية عاـ 

-> ، ص1111فار، دار الحكمة، بغداد، ، ترجمة: خالد أسماعيؿ الصسنوات كيسنجر في البيت األبيض
18. 
 .1:8ص الفرص الضائعة، أميف ىويدي،( :8)
(، قرارات ;8، مضابط جمسات دور االجتماع العادي الػ)مانة العامة، إدارة السكرتارية( ج. د. ع، األ;8)

 .788-787، ص1:>7ي ( تشريف الثان;7لجنة وزراء الخارجية والدفاع العرب في الكويت )
في قرية ميت أبو الكـو بمحافظة المنوفية  ;7>7أنور السادات: ىو محمد أنور السادات ولد عاـ  (>8)

وتخرج منيا ضابطًا في سالح اإلشارة، أبعد عف الجيش عاـ  ;8>7جنوب القاىرة دخؿ الكمية الحربية عاـ 
، ثـ أعيد إلى الجيش عاـ لحرس الحديديباالنضماـ إلى ا 89>7بسبب معاداتو لمحمفاء اتيـ عاـ  81>7
، وتقمد مناصب عدة منيا "رئيس لمجمس األمة المصري ثـ 81>7"تموز" واشترؾ في ثورة يوليو  81>7

، إذ أصبح نائب الرئيس جماؿ عبد الناصر، ثـ تولى رئاسة >9>7رئيس المؤتمر اإلسالمي وآخرىا عاـ 
، لممزيد ينظر: محمد حسنيف مى يد اإلخواف المسمميف، إذ اغتيؿ ع7;>7حتى عاـ  1:>7 الجميورية عاـ

 ، صفحات متفرقة؛8;>7، ;ية عصر أنور السادات، بيروت، طغضب، قصة بداية ونياىيكؿ، خريؼ ال
؛ عبد العظيـ رمضاف، حرب 9>7-7>7، ص1;>7. باريس، لشاذلي، حرب أكتوبر، دار المحررمذكرات ا

، 1:>7؛ الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعاـ >9-;9، ص8;>7أكتوبر في محكو التاريخ، مصر، 
 .788-787ص
عبد العظيـ رمضاف ،المصدر السابؽ ،  ؛9>7-7>7مذكرات الشاذلي، المصدر السابؽ، ص (81) 

 .788-787 ص ،1:>7؛ الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعاـ >9-;9ص
 .71، ص8:>7تشريف الثاني  78، 81العدد  ،( الجزائر إخبار ووثائؽ87)
الجزائر، المكتب الثقافي  8:>7الثاني  تشريف (:1-17( ممؼ وثائقي، مؤتمر القمة العربي السادس )81)

 . ;;-9;، ص8:>7 حزب البعث العربي االشتراكي،–لمقيادة القومية 
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 .118، ص>;>7، القاىرة، الييئة المصرية لمكتاب، 8:>7حرب أكتوبر ( محمد عبد الغني الجمسي، 88)
، 1111القاىرة، -يةمذكرات عبد المنعـ واصؿ، الصراع العربي اإلسرائيمي، مكتبة الشرؽ الدول (88)

 .791ص
؛ مذكرات سعد الديف الشاذلي، >9-;9عبد العظيـ رمضاف ،حرب أكتوبر في محكو التاريخ، ص (88)

 .:11ص المصدر السابؽ،
 98>7 حزيراف>7تفاضو خطاب الرئيس بومديف بمناسبة الذكرى العاشرة الن الجزائر إخبار ووثائؽ، (89)

 ص(. -)د بيروت، ،8:>7 حزيراف 81، 7;العدد  )الجزائر ستظؿ دائمًا رمزًا لمتحدي(،
، فأيؿ بوكس، ::>7ؽ/ ؽ، مكتب الثقافة واإلعالـ، خطب وأحاديث وتصريحات أنور السادات لعاـ  (:8)

البحث عف الذات، القاىرة، دار المصري الحديث،  أنور السادات،وما بعدىا ؛  711،ص;:>7بغداد، 
 .188 ، ص;:>7

المصدر  أنور السادات،؛ وما بعدىا 711 ص ، المصدر السابؽ،واإلعالـؽ/ ؽ، مكتب الثقافة  (;8)
 .188 ، صالسابؽ

الدار البيضاء، المركز -النظاـ العربي المعاصر قراءة الواقع واستشفاؼ المستقبؿ ( عبد الحميـ خداـ،>8)
 .811 – 817 ، ص1118الثقافي العربي، 

 .8 ص المصدر السابؽ، ،8:>7تشريف الثاني  77في  ( الجزائر إخبار ووثائؽ،91)
 .188 ( أنور السادات، المصدر السابؽ، ص97)
، منشورات مؤسسة الدارسات الفمسطينية، بيروت، 8:>7الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعاـ  (91)

، رسالة ;:>7-:9>7؛ عمر نافع ألحديثي، موقؼ مصر مف قضايا المشرؽ العربي 117، ص9:>7
 .778 ، ص1171، جامعو االنبار–داب قسـ التاريخ دمو الى مجمس كمية اال، مقماجستير غير منشورة

، عّماف، 9;>7 – :8>7اإلسرائيمية  –يوسؼ كعوش، الدروس المستفادة مف الحروب العربية  (98)
-حرب رمضاف )الجولة العربية ضياء الديف زىدي، ؛ حسف ألبدري، طو المجدوب،91-97 ، ص:;>7

 .;;1 د. ت، ص ،1اإلسكندرية، ط ،8:>7بر اإلسرائيمية الرابعة أكتو 
 .17-11ص ،8:>7 )اكتوبر( تشريف االوؿ 78في  ،87العدد  ،( الجزائر أخبار ووثائؽ98)
، 1عماف، ط(، 8;>7-:8>7) اريع التسوية لمقضية الفمسطينية( منير اليور، طارؽ موسى، مش98)

 ؛171الجزائر، ص -دار ريحانو ،1111، 7ط ،تاريخ الجزائر موجز مف ،عمورة عماره ؛788 ص ،9;>7
؛ ;81 حرب الساعات الستة ، ص ؛ عبد الستار طويمة،8:8 ، صحمدي الكنسي، الحرب طريؽ السالـ

، مصر، 9>>7 ،أفت الشيخ، تاريخ العرب المعاصر؛ ر 781المصدر السابؽ، ص مكـر محمد احمد،
 .781ص

(66)Victor T. Levine, Timothy W. luke, The Arab–African connection: political and 
Economic Rralities , USA , 1979 , p , 35 – 40 . 
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ص  المصدر السابؽ، عمورة عماره، ؛797-791 ص ، المصدر السابؽ،جبار درويش جاسـ لممزيد ينظر:
 .781 ص المصدر السابؽ، ،رأفت الشيخ ؛171

؛ :77ص  ،:;>7، 1ط ،بيروت-دار النضاؿ (،7;>7–81>7) ( سعد التائو، مصر بيف عيديف:9)
عبد ؛ مذكرات 1>8 ، الفرص الضائعة، صص؛ أميف ىويدي-اىد عمى العصر(، داحمد منصور، )ش

بد الستار طويمة، ؛ ع98، ص؛ يوسؼ كعوش، الدروس المستفادة819 ، صالمنعـ واصؿ، المصدر السابؽ
 .881 ، صالمصدر السابؽ

 ،؛ أميف ىويدي778، ص ;>>7بيروت،  ،(7;>7–1:>7) مصر العربية( حسف أبو طالب، عالقات ;9)
؛ عبد الستار طويمة، المصدر :11المصدر السابؽ، ص ؛ مذكرات الشاذلي،8;8الفرص الضائعة، ص

 .888 السابؽ، ص
، :;>7، عّماف، 9;>7-:8>7اإلسرائيمية -( يوسؼ كعوش، الدروس المستفادة مف الحروب العربية>9)

 .91 ص
 .>11-;11 ت الشاذلي، المصدر السابؽ، ص( مذكرا1:)
 .11و >7 ص المصدر السابؽ، ،87العدد  ،الجزائر أخبار ووثائؽ (7:)
 . >8-87 ص ،8>>7، 7السالح والسياسة، القاىرة، ط 8:( محمد حسنيف ىيكؿ، أكتوبر 1:)
اإلستراتيجية أكتوبر في  9؛ جماؿ حمداف، >18 ، ص8:>7( الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعاـ 8:)

؛ يوسؼ محمد عبديف ،التضامف العربي وأثره في 718->77 ، ص8:>7العالمية، القاىرة، عالـ الكتب، 
 .9 ص جامعو كركوؾ، )د.ت(،-كميو التربية ،)بحث مستؿ(، 8:>7حرب تشريف األوؿ 

ئر في حرب )مقالو مفصمو عف دور الجزا العالقات الجزائرية المصرية ،( ويكبيديا، الموسوعة الحرة8:)
 .177 ص ،مذكرات الشاذلي، المصدر السابؽ ؛1-7 ، ص1178نيساف  >7(، في 8:>7أكتوبر 

 ِحرب أكتوبر، القاىرة،؛ موسى صبري، وثائؽ 8;8-;8ص  ،المصدر السابؽ ( ميا ناجي حسيف،8:)
الدولية، ياسة صالح العقاد، الثقؿ السوفيتي إلى جانب الحؽ العربي، مجمة الس ؛;87، ص 8:>7، 8ط

شاىد عمى العصر وزير الخارجية واإلعالـ الجزائري احمد ؛ ;71-:71 ، ص8:>7، 88القاىرة، العدد 
 ص(، عمى االميؿ: -)د، :ج طالب اإلبراىيمي مقابمة مع احمد منصور، شبكو الجزيرة،

cwitness@aliazeeraالدزوس ؛ يوسف كعوش،374 ص الحسب طسيق السالم، حمدي الكنسي، ؛ 

الكتاب السنوي للقضية  ؛1771كانون األول  1في  دة معازيف القدس، د.ع،؛ جسي64 ص ،المستفيدة

 مركسات الشاذلي، ؛525 ص ،1771 مؤسسة الدزاسات الفلسطينية، بيسوت، ،1775الفلسطينية لعام 

 .251-257 ص المصدز السابق،
 ؛;87ص  مصدر السابؽ،؛ موسى صبري، ال8;8-1;8 ص ،ميا ناجي حسيف، المصدر السابؽ (9:)

 ستفيدة مف، ص؛ يوسؼ كعوش، الدروس الم>71-;71، الثقؿ السوفيتي إلى جانب، ص صالح العقاد
 .;11-:11 ، ص؛ مذكرات الشاذلي98
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ثغرة الدفرسوار: ىي مكاف يقع بيف الجيشيف الثاني والثالث المصري لـ يكف مؤمنًا بالدبابات أو  (::)
لمتقدـ بعد أف أخذت إحداثيات المنطقة مف طائرات االستطالع األمريكية ، ىيثـ المدرعات فاستغمتيا "إسرائيؿ" 

 ؛>88-;88 ، ص::>7، 7المؤسسة العربية لمدراسات، ط ،7ج األيوبي وآخروف، الموسوعة العسكرية،
 .>88-;88 ىيثـ األيوبي وآخروف، المصدر السابؽ ص

 .>>-;> ص حرب رمضاف، يوسؼ كعوش، (;:)
حرب أكتوبر ماذا حدث فييا وماذا حدث بعدىا، بيروت،  عند مفترؽ الطرؽ، يكؿ،محمد حسنيف ى (>:)
 .8:7 ، ص8:>7الكتاب السنوي لمقضية الفمسطينية لعاـ  ؛:> ، ص;;>7، :ط
 .177 ، ص9:>7( طاىر عبد الحكيـ، عف حرب تشريف والتسوية األمريكية، بيروت، 1;)
، 1>8-;;8ص  ىويدي، الفرص الضائعة،؛ أميف 778أبو طالب، المصدر السابؽ، ص  حسف (7;)

، حرب الساعات الست ؛ عبد الستار طويمة;11ص  السابؽ، ، المصدرمذكرات سعد الديف الشاذلي
 .888، ص:>>7 واحتماالت الحرب الخامسة، مصر،

 .177ص  المصدر السابؽ، ؛ مذكرات سعد الديف الشاذلي،8:8ص حمدي الكنسي، المصدر السابؽ، (1;)
؛ محمود شاكر، 7:8، ص1117، 7لعربي إعماؿ ندوه، القاىرة، ط، فمسطيف والعالـ ااحثيفمجموعو ب (8;)

حكاـ مصر عبد  ،؛ محمد فوزي788، ص8>>7، الرياض، ، دار المريخ1ج تاريخ العالـ اإلسالمي،
 .;81ص  ،بد الستار طويمة، المصدر السابؽع ؛781->78 ص ،:>>7، 7مصر، ط الناصر،

 .8;8ص المصدر السابؽ، ( ميا ناجي حسيف،8;)
 .:7ص ،8:>7تشريف الثاني  78،في 99الجزائر أخبار ووثائؽ، العدد  (8;)
 .781المصدر السابؽ، ص ( سعد بف البشير العمامره،9;)
 .:>ص المصدر السابؽ، ( حسف ألبدري، وآخروف،:;)
 
 


