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 (1)حوار مشرقي مع هواري بومدين

  لن نكون فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين
 ... لكننا سنقف إلى جانب المقاومة إذا إختلفت مع اآلخرين

 )جرى هذا الحوار في مقر الرئاسة 
 (1975يونيو/حزيران  15يوم  في الجزائر العاصمة

شللللللللر . وفي وهموم المالهموم المغربية، . خ يةالهموم الدا هموم الجزائر هي:التسلللللللل سلللللللل  في 
 /حزيران 19)ل تصللللللللللل ي  ال وري  ةكرى العاشلللللللللللر ذالفي الرئيس هواري بومدين ذي ألقاه ال الخطاب
في المئة  99ع ى  إست وذتخ ية والمغربية الهموم الدا واض ًا.التس س  ظهر هذا ( 1965 يونيو

 مشر .كان لهموم ال (أي واحد في المئة)ى من الخطاب وما تبق  
ولقد  .وفي التسلللللل سلللللل ، الهموم الداخ ية هي إسللللللتدماة عم ية ب،اث الدولة ال دي ة،    التعري 

ه الجزائر في حرب حدث نوع من الخ   بال،سلللبة إلى عم ية ب،اث الدولة بسلللو  الموي  الذي إتخذت  
ضللللخمة غير مرة. فالمسللللاهمة ال ه رمضللللان وهو موي  ل  سعد سللللرًا سن الرئيس أنور السللللا ات ر   
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 نتيجةو  شلللام ة.الو،اث ال يةسلللاب عم حع ى ها الجزائر إلى ك  من مصلللر وسلللوريا كان  التي يدمت  
فإن الدولة الجزائرية تشلللد ال زام ويد وري  العم  ال سلللتوى مسللل إلىالو،اث  ةع عم يف    ر ج  ألك ومن ذل

 تضطر إلى اإلستعانة بقروض.
سلللللائر المسللللل ولين يرة. اسمر نفسللللله بال،سلللللبة إلى  ومشلللللاغ  الرئيس بومدين م،ذ مدة  وي ة ك
 الجزائريين الذين بدوا كأنه  في حالة إست،فار.

وع،دما أب غ،ي الدكتور م يي الدين عميمور المسللللل وة عن اإلع م في الرئاسلللللة أن مشلللللاغ  
التي ك،   أرغ  في  من المواضلليع الرئيس بومدين ال تسللم  بأر ر من لقاث ل،صلل  سللاعة حذف   

خصلللللونلللللًا أن الرئيس بومدين سللللليت دث في  ،ما هو متع ق بالقضلللللاسا الداخ ية والمغربية رحها، 
 حزيران. 19إسهاب ع،ها في خطاب ذكرى 

وفي ركن من المكت  المتواضللللع الذي سصللللرر ييه الرئيس بومدين سللللاعات  وي ة في ال ي  
 وال،هار كان ال قاث الذي حضره الدكتور عميمور.

الجزائر مما يجري اآلن في المشأأأأرع العرهي  ها قوافى  لى سأأأأ لتر الرئوم بومدينن أين 
 ر منها أنها ققف موقف المت ما وهذا لوم الدور المنتظ  

 ر شيئًا من اسوضاع؟أجاب: ه  في إستطاعة الجزائر أن تغي   
ه خ ل حرب قلأتر إن موقف الجزائر في هأذا المرحلأة ت يت مم مع الموقف الأذي إق أذقأ  

1973. 
في المشر  العربي أ رار ك يرة. ويد تمتزج القضاسا الو ،ية)اإلي يمية( بالقضاسا ياة: ه،الك 

 القومية. مرة سطفو الجان  القومي وهذا سو  الغموض.
 سعو  الوع،دما سقرر رئيس  ولة ب ك  نلللللللل حيته أن يضللللللللية في عي،ها هي يضللللللللية و ،ية 

 مجاة ل ،قاش.ه،الك 
وموايف،ا ال ت،ط ق من  .ها ب ك  ي،اعات،ا القوميةفيون ن ال ندتفي بمسلللايرة اسحداث ب  ن  ر 

م ً  كان  اسوضاع م،هارة مئة في  1967إنفعاالت سياسية ب  تخضع لمبا ىث  ابتة. في حرب 
المئللة. ول  سكن مويف،للا مفهومللًا حنللذا  حتى من جللانلل  ال،خبللة الم قفللة في الم،طقللة التي ل  ت للاوة 

،ها إختارت الطريق اسسه  وإعتورت موي  الجزائر مغاالة.  راسة الموي  الجزائري بك  أبعا ه لد
 ب  ه،ا  َمن إعتور هذا مزايدة.

كان ردًا  لى موقفها في حرب  1973ن ها معنى ذلك أن موقف الجزائر في حرب سأأأأأأأ لتر 
1967  
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 1973أجاب: ال، ليس ر ًا. وإنما هو إستمرار ل خط نفسه الذي ن من به. بال،سبة إلى حرب 
نه  سي اربون وي ،ا له  ن ن مستعدون س اث  ورنا كامً  في المعركة. ولقد وفي،ا إياة ل،ا اإلخوان 

 بك  إلتزامات،ا في هذا الصد .
ن في ضوم ما يجري حالواً   ي قعتمدا الجزائر ما هو ال ط السواسي الذ ،قلتر

مصلللللر وسلللللوريا والمقاومة الف سلللللطي،ية. ون ن ن يد  :ياة: ن ن نرى أن أ رار القضلللللية    ة
رل  خط تتفق ع يله هلذه اس رار. أملا إذا ويع خ ر بين المقلاوملة الف سللللللللللللللطي،يلة وأحلد الطرفي ن 

بين  اآلخري ن فإن،ا نق  إلى جان  المقاومة. وفي الوي  ال اضللللللللللللللر ليس ه،الك خ ر جوهري 
اس رار ال   ة. ه،ا  بعض التباي،ات فقط، لد،ها ل  تصلللل  إلى مسللللتوى الخ ر الجوهري. وفي 
ضلللللوث الموي  الراهن ال سمكن أن ندون مصلللللريين أو سلللللوريين أر ر من السلللللوريين أو ف سلللللطي،يين 

خوة الف سلللللللللللللطي،يين. وإذا حدث أن أع ،  أر ر من الف سلللللللللللللطي،يين. ولقد ي ،ا رأي،ا في وضلللللللللللللو  لإ
قاومة الف سللللللطي،ية أن اسمور تسللللللير ن و ال   التصللللللفوي وأن ه،الك إن رافًا فإن،ا سلللللل،ع ن ع ى الم

 ق موي  خاص ب،ا.الفور تو،ي،ا لوجهة نظر المقاومة من  ون أن ن اوة خ   
  «الموقف ال اص» بقلتن ما الذي ققصدا 

 المقلللاوملللة، كلللأن نقوة لديلللا ة همعللل ضو مت،لللايأ وملللةالمقلللا ي   مخت   عن مو ياة: مو يللل
لن نقوة ذلك لسو   .«ستد ال بد من تغيير سيا» أو« السياسة ههذ فيمخطئون  أنت » الف سطي،ية

  يت، وكان هذا مو ر  ذككما  فضالر  1967ف،ا عام يلقد كان مو  ٠ةالونللللللللاسأن،ا ندره بسلللللللليط هو 
ياوم  ا اليوم، لد،ها فهنللللللللللللللع  من ظرو ألع ها  روفاً ظ ش  تعينالتي كا الف سللللللللللللللطي،ية المقاومة

 .1967وأنب  لها وزنها ال ديقي خصونًا في الفترة التي ت   
 ةرير الفلسأأأأأطينوحالت ةومنطم «فتح»ارج خي هو ذلسأأأأأطيني الفريى الفن الإتن ها سأأأأأ ل  

  ائرز لى الجإ ةبالنسب ا شيئاً ثيم
نفسللللللها يزيد  ةالف سللللللطي،ي حةباين القائ   اخ  السللللللاتن الأنعتقد أحدًا، ن ال نتجاه   جاب: نأ

  .دة الو ،يةحيصى من الو اسد  مان الض ها  سمكن ب ة، ان ه،الك مشار  بسيطاً يدقمور تعاس
الفلسأأأأطينوة،  حةو في التباين القائم  لى السأأأأاأي التناقض الفلسأأأأطيني فت قرون أقلتن 

  صحوةظاهرة 
ع ن سكون ه،الك تجم  أ ال بد أنه، ذلك  يةظاهرة نللللللللللل أعتقد أنهاال   اليةال ح ةياة: في المر 

من  ن سكون اساساً أن الدفا  سج  إ اسرض.ويضية هما يضية الشع   فقط ضيتي نوة يحي ر فو 
ة و   وتفا ي ت ص من ك  ونللللللاسة خوككيان، والت بات وجو  الشللللللع  الف سللللللطي،ي كشللللللع  إ  ج  أ
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اع ضلللو  ي  اس اوة تحأنا أو  .ارمةح ةنظمأرتزا  من لى نوع من اإلإال،ظر خت ر في وجهات اإل
يا     اليتخاذ مو إهو  لي،ا جميعاً إ   بال،سلللبة سلللن اسإيوة أتخاذ المواي ، و أو إ اسحكامإلنلللدار 

يوة أن أ وليس سلللللللراً  .ةزاب العربيحلى االإق فئات ف سلللللللطي،ية ت،تمي من المقاومة والتعف  عن خ   
ع ى ن إ ماً ئوة  اق ،ا ونيد قل . سطي،ية في الم،طقةفال س طةن وسائ  ضغط ك يرة مورس  ع ى الإ
و  قرير، ورأى البعض ان هذا س ى غير يضللللللللية التإلنتماث إمن  ون  هن ي و  وجو أ سللللللللطي،ي فال
لقللد  .ونتللائجهللائريللة الجزاك  تللأ رنللا بتجربت،للا   يلل  ب ا التهللذق مع فن ال نت . ونةالقوميلل ةلى العزلللإ

 ةت ول  الفدر شللللللللتد الدفا  إك ما  هنأوك،ا ندر   .سللللللللتق ةاإل ةرير ك م رب التح ،اث أجمعت،ا في 
و  يال بد  نو  بذور ال ورةأوهو الذي  ريراً مرير كان  رب التحان كفا    ورية.لى فدرة إ ةالو ،ي
  ك  شللليث العم  ع ى إبراز كيان ، ال بد يو  إذاً  .ريةشلللترااإل براز كيانإشللليث من العم  ع ى ر  

 .الشع  الف سطي،ي كشع ، أما الخ فات العقائدسة فإنها تأتي في ويتها
ن في رأيكم وفي ضأأأأأأأأوم ى اآلإللسأأأأأأأأطينوة فالثورة ال هنجزق  أفي المناسأأأأأأأأبة ما الذي  قلتن
 قجرهتكم  

ن ل  سكن من إ  من المتعذر اليوم بنللللأياة: لقد فرضلللل  نفسللللها ع ى العرب وع ى العال ، و 
 ي ال ح  المر  حتى ال . سللللللطي،يففي معزة عن الطرر ال ةل مشللللللك  حديقي  ح إسجا ي   المسللللللت
ل مقاومة وجو  م  ر في  أنللللللللللللللب وهكذا  .ه تركسللللللللللللللطي،يين ومباف فقة اليت  من  ون موان أسمكن 
  العربية.الدوة  هالعربية ول  تعد القضية الف سطي،ية مجر  شيث توت ةالساح

ت،ع العال  إيو  ف سلللطي،ي،نلللط   الو ن الن وجو  لف سلللطين وإلومن ال،اجية الدولية ه،ا  اآل
عطاث شلليث ل طرر الف سللطي،ي، وهذه إ ن ال ع ج ل مرض المزمن ما ل  يت  أب ةفي  رجات مخت ف

 .ا وتطويرهاهاظ ع يفر ها مكاس  سج  ال 
 


